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Útdráttur 

Áhersla félagsráðgjafar hefur ávallt verið á manneskjuna í samspili við umhverfið. Uppi 

eru sjónarmið ýmissa fræðimanna um að félagsráðgjöfum beri að tala fyrir félagslegu 

réttlæti í sinni víðustu mynd að meðtöldu umhverfisréttlæti, þar sem heilsusamlegt 

umhverfi er hluti af mannréttindum og mannlegri reisn. Ójafn aðgangur að auðlindum 

útilokar að stór hluti einstaklinga og fjölskyldna í heiminum hafi aðgang að hreinu vatni, 

íbúðarhæfu húsnæði, heilsugæslu og menntun. Í minna þróuðum löndum eru æ fleiri 

landsvæði í áhættu vegna hamfara út frá loftslagsbreytingum og umhverfisskaða. Því er 

spurt: Hvað er græn félagsráðgjöf? Hver eru tengsl félagsráðgjafar við sjálfbærni og 

umhverfisvernd? Hvert er hlutverk grænna félagsráðgjafa? Markmið þessarar ritgerðar 

er að svara rannsóknarspurningum og er notast við rannsóknaraðferð sem felur í sér að 

greina stöðu þekkingar. Gagnaöflun fólst í að nota fjölbreyttar heimildir svo sem 

ritrýndar greinar og fræðibækur en einnig rannsóknarskýrslur, alþjóðasáttmála, 

stefnuyfirlýsingar og skýrslur stofnana. Niðurstaða greiningar sýnir að fræðimenn nota 

mismunandi heiti yfir græna félagsráðgjöf. Um er að ræða sjónarhorn sem tekur mið af 

náttúru og umhverfi í víðasta skilningi, sjónarhorn sem tekur mið af hefðum og 

menningu, umhverfisfélagsráðgjöf og græna félagsráðgjöf þar sem umhverfishugtakið er 

í sinni víðustu merkingu. Umhverfisvernd tengist málsvarahlutverki félagsráðgjafa og 

félagsleg sjálfbærni er hugtak sem í felst að veita fátæku fólki og öðrum jaðarhópum 

aðgang að auðlindum líkt og hefð er fyrir í félagsráðgjöf. Hlutverk grænna félagsráðgjafa 

eru nátengd hefðbundinni samfélagsvinnu og miða að því að auka velferð og lífsgæði 

einstaklinga, hópa og samfélaga. 

  

Efnisorð: Félagsráðgjöf, græn félagsráðgjöf, sjónarhorn sem tekur mið af náttúru og 

umhverfi í víðasta skilningi, sjónarhorn sem tekur mið af hefðum og menningu, 

umhverfisfélagsráðgjöf, vistfræði, náttúra, sjálfbærni, umhverfisvernd. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Guðnýju Björk 

Eydal fyrir greinagóðar ráðleggingar og uppbyggilega gagnrýni við vinnslu þessarar 

ritgerðar. Ég vil einnig þakka Selmu Björk Hauksdóttur fyrir góðan yfirlestur og gagnlegar 

ábendingar. Auk þess þakka ég samnemendum mínum í áfanganum Sjálfbærni, 

umhverfisvernd og félagsráðgjöf fyrir frjóar umræður og góða samveru. Síðast en ekki 

síst vil ég þakka eiginmanni mínum og vini Stefáni G. Óskarssyni fyrir að styðja mig og 

hvetja í náminu. 
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1 Inngangur  

Umhverfislegar breytingar og röskun á náttúrulegum vistkerfum hafa orðið til þess að hvetja 

til breytinga, bæði á hegðun og hugarfari jarðarbúa. Umgengni mannsins á jörðinni ber vott 

um ósjálfbærni þar sem neysla hefur verið langt umfram það sem jörðin hefur upp á að 

bjóða. Jafnframt er um ójafnan aðgang að auðlindum að ræða, þar sem hluti af mannkyni 

líður skort á sama tíma og ofneysla annarra skaðar umhverfi og auðlindir (Háskóli Íslands, 

2011-2012; Peeters, 2012). Fræðimenn hafa kallað eftir vitundarvakningu í félagsráðgjöf þar 

sem þörf er á því að félagsráðgjafar tali fyrir umhverfisvernd og sjálfbærni í samfélögum 

heimsins (Besthorn, 2013; Coats og Gray, 2012; Dominelli, 2012, Peeters, 2012; McKinnon, 

2012; Miller, Hayward og Shaw, 2012). Sjónarhorn sem leggur áherslu á umhverfið 

(environmental paradigm) leggur áherslu á að tekið sé tillit til félagslegs umhverfis (Miller 

o.fl., 2012).  

Áhugi höfundar á viðfangsefni ritgerðarinnar kviknaði á valnámskeiði um sjálfbærni, 

umhverfisvernd og félagsráðgjöf sem kennt var á haustmisseri 2013. Nemendur hittust í 

málstofum og ræddu hugtök, kenningar og rannsóknir á sviði félagsráðgjafar um sjálfbærni 

og umhverfisvernd. Einnig var lögð áhersla á að nemendur kynntu sér umhverfisstefnu 

hérlendis og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands á sviði umhverfismála. Tilgangur 

námskeiðsins var að nemendur kortlegðu stöðu þekkingar og legðu sjálfstætt mat á þörf fyrir 

námskeið á sviði umhverfisfélagsráðgjafar sem var skilgreind í námskeiðslýsingu sem „eco-

social work“. Unnar voru matskýrslur og tillögur í hópum. Hér er að hluta til byggt á þeirri 

reynslu og þekkingu sem höfundur öðlaðist í námskeiðinu. Tilgangur ritgerðar er að greina 

stöðu þekkingar á grænni félagsráðgjöf. 

Í ritgerðinni er leitað svara við eftirtöldum spurningum: Hvað er græn félagsráðgjöf? 

Hver eru tengsl félagsráðgjafar við sjálfbærni og umhverfissvernd? Hvert er hlutverk grænna 

félagsráðgjafa? Hér er um heimildaritgerð að ræða og lögð var áhersla á að nota fjölbreyttar 

heimildir. Stuðst var við útgefnar fræðilegar heimildir svo sem ritrýndar greinar og 

fræðibækur en einnig rannsóknarskýrslur, alþjóðasáttmála, stefnuyfirlýsingar og skýrslur 

stofnana. Eftir því sem best er vitað er þetta fyrsta ritsmíðin um græna félagsráðgjöf á 

íslensku og það reyndist vandasamt að skrifa í fyrsta sinn á íslensku um nýtt svið og hafa ekki 
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hugtök á reiðum höndum. Það er von höfundar að þýðingarnar nýtist við uppbyggingu á 

sviðinu til framtíðar. Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í öðrum kafla eru skilgreiningar á hugtökum 

sem eru miðlæg í verkinu. Þriðji kafli fjallar um sjálfbærni og umhverfisstefnu þar sem er 

fjallað um verkefni sem tengjast sjálfbærni og menningu, rætt um félagslega sjálfbærni auk 

umfjöllunar um sjálfbærni í íslensku samfélagi. Í fjórða kafla er byrjað á að kynna frumkvöðla 

í félagsráðgjöf og fagþróunina. Þá er fjallað um eldri kenningar í greininni, kerfis- og 

vistfræðikenningar sem byggja á áherslu á umhverfi og í lok kaflans er rætt um siðfræði 

greinarinnar. Í fimmta kafla er umfjöllun um ýmis afbrigði af umhverfismiðaðri félagsráðgjöf 

auk þess sem hlutverk grænna félagsráðgjafa verða rædd. Þá verður kynnt fimm þátta líkan 

sem ætlað er að samþætta sjálfbærni og félagsráðgjöf. Í sjötta kafla er fjallað um fátækt og 

umhverfismál auk þess sem rætt er um hamfarir og hamfarafélagsráðgjöf. Ritgerðin endar á 

lokaorðum og umræðukafla. 
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2 Skilgreiningar 

Í þessum kafla verða skilgreind grundvallarhugtök þessarar ritgerðar til þess að unnt sé að 

átta sig betur á efni og umfjöllun. Önnur hugtök verða skilgreind jafnóðum og þau koma 

fram í verkinu.  

2.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Árið 1987 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út skýrslu sem nefnd hefur verið Brundtland skýrslan. 

Þar er sjálfbær þróun (sustainable developement) skilgreind sem þróun sem mætir þörfum 

samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum 

sínum. Í skýrslunni er áhersla lögð á þrjá þætti í sjálfbærri þróun sem eru umhverfisvernd, 

félagslegur jöfnuður og efnahagslegt öryggi (Alston og Besthorn, 2012; United Nations, 

1987). Í hugtakinu sjálfbærni (sustainability) felst sá skilningur að þörf sé á breytingum meðal 

íbúa jarðar í þá veru að virða takmörk náttúrunnar. Á það við um bæði hugarfar og athafnir 

jarðarbúa (Háskóli Íslands, 2011-2012). Sjálfbærni snýst um að hámarka efnahagslega og 

félagslega velferð í samfélögum í sátt við umhverfi sitt (Umhverfisráðuneytið, 2002).  

Engin ein skilgreining er til á hugtakinu náttúra (nature) þrátt fyrir að mikið hafi verið um 

hana ritað. Þó er yfirleitt uppi sá skilningur að um sé að ræða eitthvað ósnortið sem 

manneskjur hafi ekki haft áhrif á (Heinsch, 2012).  

Ein skilgreinig á umhverfisvernd (environmental protection) er á þá leið að vernda eigi 

manninn í umhverfi sínu til að koma í veg fyrir að það sé honum skaðlegt 

(Umhverfisráðuneytið, e.d.). Umhverfisvernd hefur einnig verið skilgreind af fyrirtækinu 

Landsnet sem annast flutning á raforku hér á landi. Í þeirri skilgreiningu felst að bæta skuli 

umhverfið, sýna því virðingu og leitast við að koma í veg fyrir of mikla röskun (e.d.). 

Náttúruvernd (conservation of nature) er á hinn bóginn fólgin í að vernda náttúruna gegn 

ágangi mannsins (Umhverfisráðuneyti, e.d.). 

Mannréttindahugtakið (human rights) hefur meðal annars verið skilgreint á þá leið að 

það samanstandi af tveimur gildum sem eru mannleg reisn og jafnrétti. Samkvæmt 

Mannréttindaskrifstofu Íslands eru mannréttindi óafsalanleg og verða ekki af fólki tekin 

nema við sérstakar aðstæður. Þau eru samtvinnuð þar sem þau tengjast innbyrðis eins og til 
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dæmis félagsleg og borgaraleg réttindi. Mannréttindi eru óháð stétt, stöðu menningu og 

efnahag (e.d.). 

Félagslegt réttlæti (social justice) snýst um samskipti á milli fólks í samfélögum, um jafna 

dreifingu auðlinda og jafnt aðgengi fólks að samfélaginu (Jordan, 2013). Félagslegt réttlæti er 

sú sýn að allir eigi skilið jafna efnahags félagslega og pólitíska möguleika og tækifæri 

(National Association of Social Workers, e.d.b). 

Félagsleg einangrun (social exclusion) vísar til þess þegar vissir hópar eða einstaklingar 

eru sviptir auðlindum sem eru nauðsynlegar til að geta tekið fullan þátt í samfélagi. Á þetta 

við um félagslega efnahagslega og pólitíska þátttöku í samfélaginu sem mikill meirihluti í 

samfélaginu er aðnjótandi (Keeler, 2013). Félagsleg einangrun er mun víðtækara hugtak en 

hugtakið fátækt (Alston og Besthorn, 2012). 

Í mælingum á fátækt (poverty) er oftast byggt á tveimur megin skilgreiningum. Annars 

vegar talað um algild fátæktarmörk (absolute poverty line) og hins vegar um afstæð 

fátæktarmörk (relative poverty line). Út frá algildri skilgreiningu er horft til þess sem fólk er 

talið þurfa til lágmarks framfærslu. Sú skilgreining hefur til dæmis verið notuð til langs tíma í 

Bandaríkjunum og er talin vera stöðugri til lengri tíma litið. Sérfræðingar þróa algild 

fátækramörk með því að miða þau við neyslu fyrirfram ákveðinna þarfa (Iceland, 2006). 

Afstæð skilgreining á fátækt miðast við aðstæður í þjóðfélaginu. Afstæð fátækramörk eru 

skilgreind út frá meðaltekjum í þjóðfélaginu og þeir sem mælast undir þeim mörkum teljast 

tilheyra lágtekjuhópi þjóðfélagsins og geta því ekki notið allra þeirra gæða sem teljast eðlileg 

í samfélaginu (Stefán Ólafsson, 1999). Evrópusambandið og OECD hafa notað afstæða 

skilgreiningu á fátækt í sínum rannsóknum. Evrópusambandið reiknar fátækt á þann hátt að 

einstaklingur telst fátækur ef tekjur hans eru lægri en 60% af miðgildi ráðstöfunartekna fólks 

í sama landi. Efnahags- og framfarastofnunin (OECD), sem hefur að markmiði að bæta 

efnahags- og félagslega velferð í heiminum, miðar við 50% (Eurostat, 2013; OECD, 2013; 

OECD, e.d.).  

Samfélag (community) á sér enga eina skilgreiningu en hefur meðal annars verið 

skilgreint þannig að samfélag sé myndað af hverfum sem byggð eru fólki sem deila sama stað 

og rými samtímis og eru stundum menningarlega afmörkuð (Dale, 2007). 

Samfélagsvinna (community work) hefur það að markmiði samkvæmt Popple (1995) að 

auka getu fólks í mismunandi aðstæðum til þess að ná betri stjórn á þeim til að þjóna heildar 
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hagsmunum. Twelvetrees (2008) lýsir samfélagsvinnu sem ferli til þess gert að aðstoða 

venjulegt fólk til að bæta samfélag sitt. 

Með hugtakinu notendasamráð (user participation) er átt við að notendur þjónustu eigi 

að vera þátttakendur í að móta þjónustuna. Þannig aukast völd fólks og neytendur geta haft 

meiri stjórn á lífi sínu (Warren, 2007). Í skýrslu Evrópuráðsins (2004) kemur fram að þátttöku 

notenda hefur verið skipt í þrjú stig. Á fyrsta stigi sem er nefnt þátttaka notenda (user 

participation) eru notendur aðeins þátttakendur upp að litlu marki. Annað stig fjallar um 

hlutdeild notenda (user involvement) þar sem notendur hafa áhrif á þjónustuna og eru með í 

ákvarðanatöku. Þriðja stigið er valdgjöf til notenda (user empowerment) þar sem notendur 

eru vel upplýstir og fá vald frá fagmönnum til að stjórna sjálfir. 

Sagt hefur verið að misjöfn túlkun hafi verið lögð í hugtakið kúgun (oppression) (Beckett 

og Maynard, 2013). Kúgun hefur til dæmis verið verið skilgreind sem valdaófafnvægi á milli 

fólks, svo sem karla og kvenna (Alston og Besthorn 2012) og sem langvarandi óréttmæt eða 

slæm meðferð eða valdbeiting (Beckett og Maynard, 2013).  

Velferð (well being) er eitt af meginhugtökum félagsráðgjafar. Inntak velferðarhugtaksins 

birtist í siðareglum félagsráðgjafar og á við um félagslega þátttöku og útrýmingu á öllu 

ofbeldi og fátækt í samfélögum. Auk þess felur það í sér þá hugsun að efla eigi menntun, 

heilsu og félagslegan stuðning og vernda skuli auðlindir heimsins (Gamble, 2012). 

Umhverfisfélagsráðgjöf lítur á órjúfanleg tengsl á milli velferðar mannsins og velferðar 

jarðarinnar sem hluta af áherslu greinarinnar á manneskjuna í umhverfinu (person in 

environment) að mati Besthorn (2013). 

Í umhverfisréttindum (environmental rights) felst aðgangur að óspjölluðum 

náttúruauðlindum svo unnt sé að lifa af. Um er að ræða aðgang að hreinu vatni, húsaskjóli, 

fæðu og lofti. Einnig á þetta við um vistfræðilegan rétt (e. ecological right) eins og réttinn til 

að njóta ósnortins landslags og rétt ákveðinnar dýrategundar til lífs (Friends of the earth 

international, e.d.).  

Viðnámsþróttur (resilience) samkvæmt Zakour (2013) er það ferli sem það tekur 

félagslegt kerfi að ná sér fljótt og vel eftir hamfarir og ná aftur sambærilegri virkni og fyrir 

hamfarir. Zakour bendir á að ekki er einungis átt við að vera laus við andlega og líkamlega 

kvilla af völdum hamfara heldur þurfi að vera virkni á meðal fjölskyldna og vina og virk 

þátttaka í samfélaginu. 
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Kenning um tjónnæmi vegna hamfara (Disaster vulnerability theory) samkvæmt Zakour 

(2013) reynir að skýra viðkvæmni (susceptability) hjá ýmsum aðilum, allt frá einstaklingum 

og stofnunum til heilla ríkja, og getur aukið skilning á orsökum hamfara og viðeigandi 

aðferðum til að draga úr skaða vegna þeirra með auknu aðgengi að auðlindum sem stuðla að 

viðnámsþrótti. 

Tjónnæmi (vulnerability) felur í sér umfang og áhættu á berskjöldun, bæði fólks og 

félagslegra kerfa, á því að verða fyrir skaða vegna hamfara. Tjónnæmi hugtakið varð til um 

1970 þegar kom í ljós að þrátt fyrir að tala hamfara væri sú sama var tjón vegna þeirra aukið 

(Zakour og Gillespie, 2013). Einnig kom í ljós að félagslegt kerfi í samfélögum virtist hafa áhrif 

á hve miklar afleiðingar urðu af völdum sambærilegra hamfara á ólíkum svæðum (Zakour og 

Gillespie, 2013). 

Hamfarir (disaster) eru samkvæmt Zakour (2013) annaðhvort af náttúru- eða 

mannavöldum. Náttúrulegar hamfarir eru til dæmis fellibyljir, jarðskjálftar og eldgos. 

Manngerðar hamfarir eru annaðhvort tæknileg og/eða iðnaðarslys svo sem hrun bygginga, 

flutningaslys og mengun vegna spilliefna. 
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3 Sjálfbærni og umhverfisstefna 

Árið 1992 urðu framfarir í umhverfismálum þegar mikilvægi sjálfbærni var til umfjöllunar á 

ráðstefnu þjóðarleiðtoga í Ríó de Janeiró í Brasilíu. Í sjálfbærnihugtakinu felst einnig að 

viðhafa skynsamlega nýtingu náttúruauðlinda. Í Ríó de Janeiró var einnig skrifað undir tvo 

mikilvæga samninga um umhverfismál, rammasamning um loftslagsbreytingar og samning 

um líffræðilega fjölbreytni (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, e.d.). Að mati McKinnon 

(2012) eru loftslagsbreytingar í formi hnattrænnar hlýnunar það sem ógnar mest íbúum 

jarðar. Eins og segir í stefnuyfirlýsingu og aðgerðaáætlun alþjóðafélagsráðgjafasamtakanna, 

IFSW, alþjóðafélagsráðgjafarskóla, IASSW og alþjóðaráðsins um félagslega velferð ICSW, er 

heilsu og velferð fjölmargra jarðarbúa ógnað vegna ósjálfbærni og ójafnréttis sem meðal 

annars má rekja til loftslagsbreytinga (International Federation of Social Workers, IASSW og 

ICSW, 2012).  

 Hér verður í fyrsta hluta rætt um Dagskrá 21 sem er áætlun sem gerð var á ráðstefnunni 

í Ríó og snýst um sjálfbærni í samfélögum heimsins. Einnig verður kynnt stuttlega Dagskrá 21 

fyrir menningu sem styður við menningarlega þróun í borgum heimsins. Þá er rætt um 

Staðardagkrá 21 sem er áætlun í átt að sjálfbærni fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig. Í öðrum 

hluta verður fjallað um félagslega sjálfbærni þar sem hugtakið félagsauður verður kynnt í 

sambandi við umræðu um félagslega einangrun. Þá verður fjallað um félagslegar aðgerðir og 

fjallað um dæmi frá Bretlandi í því sambandi. Í þriðja og síðasta hluta kaflans verður fjallað 

um sjálfbærni í íslensku samfélagi. Þá verður staðardagskrárverkefnið á Íslandi til 

umfjöllunar. 

3.1 Dagskrá 21 

Yfirlýsing sem ber heitið Dagskrá 21 (Agenda 21) var gerð í Ríó þar sem áhersla var á að tala 

fyrir sjálfbærni á sveitarstjórnarstigi, á landsvísu sem og hnattrænt. Áhersla er lögð á 

upplýsingagjöf til þess að fólk geti tekið upplýstar ákvarðanir og haft áhrif á formlega 

ákvarðanatöku um stefnumótun (Dominelli, 2012). Frumbyggjar (indigenous people) eiga 

hagsmuna að gæta þegar sjálfbærni er skilgreind. Þeir ásamt fátæku fólki, sérstaklega 

konum, eru hópar sem verða í mestum mæli fyrir neikvæðum áhrifum vegna mismununar og 

ágangs í auðlindir heimsins. Frumbyggjar gagnrýndu að menning væri ekki einn af 
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lykilþáttum í þessari skilgreiningu. Samkvæmt þeirra sjónarmiðum er fjölmenning, sem á sér 

stoð bæði mannréttindum og þátttökulýðræði, jafn þýðingarmikil í sjálfbærri þróun og 

líffræðileg fjölbreytni (Alston og Besthorn, 2012; Dominelli, 2012). 

Sýn frumbyggjanna varð að veruleika í Barcelona árið 2004 þegar Staðardagskrá 21 fyrir 

menningu (Agenda 21 for culture) var innleidd. Þetta er stefnuyfirlýsing til þess gerð að 

styðja við menningarlega þróun í borgum heimsins með áherslu á menningarlega fjölbreytni 

(Commission for culture of united cities and local governments, 2008). Dominelli (2012) telur 

þá dagskrá vera í anda grænnar félagsráðgjafar vegna þess að hún er bæði ítarleg og 

heildræn.  

Staðardagskrá 21 (Local agenda 21) er áætlun sem öllum sveitarstjórnum heims er ætlað 

að útbúa. Þessi áætlun er hugsuð til að vernda hag komandi kynslóða og hlúa að byggð á 

jörðinni. Þetta er verkefni sem þarf að vinna í hverju samfélagi fyrir sig til að nálgast markmið 

um sjálfbæra þróun á 21. öldinni. Staðardagskrá 21 er því heildaráætlun hvers samfélags sem 

snýst ekki eingöngu um umhverfismál heldur er áætluninni ætlað að taka tillit til 

efnahagslegra og félagslegra þátta. Lögð er áhersla á heildarsýn, langtímaáætlanir og virka 

þátttöku íbúa. Sjálfbær þróun er samtvinnuð byggðastefnu þar sem byggð, atvinnulíf og 

náttúrulegt umhverfi tengjast (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 1998; 

Umhverfisráðuneytið, 2010). 

3.2 Félagsleg sjálfbærni 

Félagsleg sjálfbærni hefur lítið verið í umræðunni eftir að Brundtland skýrslan kom út að 

sögn Alston og Besthorn (2012). Þau benda á hversu mikilvægt hugtak sé um að ræða þar 

sem í því felist svarið við félagslegri einangrun. Í því felst að veita fátæku fólki og öðrum 

jaðarhópum aðgang að auðlindum sem og auka þátttöku þeirra og lífsgæði. Spurningin sem 

félagsráðgjafar standa frammi fyrir að mati Besthorn (2011) er hvernig það sé hægt án þess 

að í leiðinni skapist ósjálfbært hnattrænt kerfi sem sé háð sífellt meiri neyslu æ fleiri 

jarðarbúa. 

Félagsleg einangrun getur verið í umhverfi þar sem skortir sjálfbærni en félagsauður er 

talinn af sumum fræðimönnum (Turunen, Matthies, Närhi, Boeck og Albers, 2001) hafa 

mótvægi við félagslega einangrun. Með sjálfbærni er meðal annars átt við lífvænlegt 

umhverfi, þjónustu, atvinnumöguleika, góðar samgöngur, upplýsingar og 

menningarstarfsemi. Félagsauður er í meginatriðum þær auðlindir sem eru tiltækar í 
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tengslaneti einstaklings eða í samfélaginu (Kirke, 2013; Turunen o.fl, 2001). Samkvæmt 

Boeck, McCullough og Ward (2001) skapast félagsauður í samskiptum fólks í daglegu lífi þar 

sem gæði samskipta og traust skipta miklu máli. Til þess að félagsauður megi þróast þarf að 

vera megináhersla á virkni og þátttöku fólks.  

Félagslegar aðgerðir (social action) er líkan sem tengist kenningunni um valdeflingu 

(Boeck o.fl., 2001). Samkvæmt Alston og Besthorn er sú hugmynd að styrkja getu í 

samfélögum nátengd hugmyndinni um félagslega sjálfbærni. Um er að ræða að ná upp 

styrkleikum í samfélögum sem hægt er að nýta til þess að leysa sameiginleg vandamál og 

auka velferð samfélagsins (2012). Sem dæmi um félagslegar aðgerðir má nefna að árið 2006 

var í Bretlandi hrint í framkvæmd samfélagslegri áætlun (Community action 2020) sem 

byggist á reynslu frá Staðardagskrá 21. Ætlunin er að bæði sjálfboðaliðasamtök og 

sveitarfélög sameinist um að framfylgja stefnu stjórnvalda um sjálfbæra þróun. Aðgerðir fela 

í sér að upplýsa íbúa um sjálfbæra þróun og gera þeim kleift að skrá sig í sjálfboðastörf tengd 

verkefninu. Sérstök þjálfun er í boði fyrir þá sem vinna samfélagsvinnu (community workers) 

og áhersla er á upplýsingagjöf og samfélagslega þátttöku íbúa í áætlanagerðum til dæmis 

varðandi húsnæðisstefnu. Þar sem vel hefur tekist til er reynslu miðlað áfram svo fleiri 

samfélög geti tekið þátt í að bæta lífsgæði íbúa í sínu nærumhverfi (Department for 

Environment, Food & Rural Affairs, 2005; Twelvetrees, 2008). 

3.3 Sjálfbærni í íslensku samfélagi 

Samkvæmt stefnumótun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2011-2014 er sjálfbær þróun eitt 

af meginmarkmiðum sambandsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). 

Staðardagskrárstarf hér á landi var samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Umhverfisráðuneytis sem stóð yfir frá árinu 1998 til ársins 2009. Samkvæmt lokaskýrslu 

Sefáns Gíslasonar (2010) um verkefnið er í sumum tilfellum hægt að draga í efa að skjöl 

merkt sem staðardagskrá 21 séu réttnefnd. Það er sökum þess að ekki er um 

langtímaskilgreiningar að ræða né íbúasamráð af nokkrum toga. Hugmynd um stöðu mála í 

lok verkefnis er samkvæmt skýrslu Stefáns að 66 sveitarfélög hafi tengst verkefninu en 11 

ekki. Byggist þetta að hluta til á huglægu mati þar sem ekki var mikið um altæka mælikvarða. 

Erfitt hefur reynst að fylgjast með stöðu staðardagskrárverkefnisins þar sem ólíkar leiðir 

sveitarfélaga geri erfitt um vik að segja til um hvort stefnumótunarplögg séu í raun 

staðardagskrá því um það vanti gögn að mati Stefáns (2010). 
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Stefna ríkisins um sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi kemur fram í skjali 

Umhverfisráðuneytis undir heitinu: Velferð til framtíðar um stefnumörkun til ársins 2020 

(Umhverfisráðuneytið, 2002). Ríkisstjórn Íslands hefur samþykkt stefnumótun sem felur í sér 

sjálfbæra þróun í orku og auðlindanýtingu en einnig í menntun. Markmið með sjálfbærri 

stefnu í menntamálum er að auka borgaralega vitund. Menntun til sjálfbærni á sér stað í 

daglegu lífi, jafnt sem innan veggja skóla. Því er fjallað um að hjálpa fólki til þess að breyta 

venjum og styrkja lýðræðið með aukinni aðkomu og samráði almennings. Lögð er áhersla á 

að um heildstæða stefnumótun til langs tíma sé að ræða sem njóti þverpólitísks stuðnings og 

eigi sér breiðan hóp talsmanna. Talið er farsælast að byggt sé á rannsóknum í 

umhverfismálum og fagþekkingu og stuðlað sé að því að upplýsa um sjálfbærni og menntun. 

Reiknað er með að stefnumótunin sé í sífelldri þróun og sé endurskoðuð reglulega 

(Umhverfisráðuneytið, 2010).  

Hér á landi hefur ágangur á jarðveg og fiskistofna verið svo mikill að gripið hefur verið til 

ráðstafana til að draga úr gróðureyðingu og vernda fiskistofna. Víðsvegar í heiminum má sjá 

afleiðingar af ofnýtingu auðlinda og brýn þörf er fyrir löggjöf sem setur ágangi í náttúrulegar 

auðlindir skorður. Félagsleg kerfi geta því þurft að sæta breytingum í átt til sjálfbærari kerfa 

(McKinnon, 2012; Umhverfisráðuneytið, 2002). Til þess að stuðla að sjálfbæru samfélagi þarf 

að viðurkenna að fæstar auðlindir eru ótakmarkaðar og því er þörf á stefnumörkun um 

nýtingu þeirra. Atvinnulífið leikur stórt hlutverk í því að árangur náist í átt til sjálfbærrar 

þróunar og stjórnvöld hafa eftirlitsskyldu gagnvart fyrirtækjum varðandi mengun og nýtingu 

náttúruauðlinda. Umfram allt liggur ábyrgðin hjá hverjum og einum og stjórnvöld hafa 

skuldbundið sig samkvæmt svonefndum Árósasamning til þess að upplýsa þjóðina svo 

almenningur geti tekið þátt í ákvarðanatöku um umhverfismál (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 



18 

4 Fræðileg umfjöllun 

Félagsráðgjöf sem starfsgrein á sér langa hefð í að vinna með berskjölduðum hópum. Fátækt 

hefur frá upphafi komið við sögu í vinnu félagsráðgjafa og starfsgreinin berst gegn fátækt 

(International Association of Schools of Social Work, 2014; McKinnon, 2012; Miller o.fl., 

2012). Með félagsráðgjöf er enn í dag unnið í þágu fátækra hópa með það markmið að ná 

fram getu og styrk til að bæta lífsgæði viðkomandi. Greinin vinnur einnig að umbótum í þágu 

mannréttinda og talar fyrir jöfnum rétti allra til ákvarðana og þátttöku í samfélögum (Payne, 

2013).  

Í þessum kafla verður byrjað á að fjalla um upphafsár félagsráðgjafar og helstu 

frumkvöðla greinarinnar. Í öðrum hluta verður rætt um kerfis- og vistfræðikenningar sem 

eiga sér langa hefð innan greinarinnar og í því sambandi verður valdeflingarhugtakið kynnt. 

4.1 Mótun faggreinar 

Í bók sinni Analysing community work, its theory and practice, ræðir Popple (1995) um tvær 

fylkingar sem voru ríkjandi í lok 19. aldar. Voru það annars vegar samtök góðgerðarfélaga, 

COS (Charity Organisation Societies) sem lögðu áherslu á svonefndar vinaheimsóknir 

(friendly visiting) til hinna verst settu í samfélaginu. Í þeim fólst að greina þarfir fólks og 

bregðast við þeim á skipulegan hátt. Með þessum heimsóknum var lagður grunnur að 

ákveðnum starfsaðferðum og fleira í seinni tíma félagsráðgjöf. Á hinn bóginn lagði 

hverfamiðstöðvahreyfingin (Settlement House Movement) áherslu á að mæta félagslegum 

vandamálum með félagslegum umbótum. Þar var lögð áhersla á umhverfið en ekki 

einstaklinginn auk þess sem ungir háskólaborgarar bjuggu og störfuðu á vettvangi. 

Einn af stofnendum COS var Canon Samuel Barnett sem talaði fyrir nánari tengslum við 

skjólstæðinga á vettvangi með það markmið að auka skilning á högum fátækra. Hann 

stofnaði fyrstu hverfismiðstöð sinnar tegundar í London árið 1894 sem fékk nafnið Toynbee 

Hall. Þar bjuggu námsmenn sem buðu upp á námskeið fyrir fátæka íbúa, meðal annars í 

myndlist (Besthorn, 2013 ; Popple, 1995). Í lok 19. aldar höfðu 30 áfangahús í anda Toynbee 

Hall risið (Popple, 1995). 
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Tveir bandarískir frumkvöðlar félagsráðgjafar þær Jane Addams og Mary E. Richmond 

litu báðar svo á að félagslegt umhverfi hefði áhrif á mannlega velferð. Auk þess lögðu þær 

Richmond og Addams áherslu á gott siðferði og heildarsýn (Agnew, 2004; Farley, Smith og 

Boyle, 2012 ; Närhi og Matthies, 2001 ). 

Addams hafði umhverfislegt sjónarhorn á aðstæður þar sem hún vann að félagslegum 

umbótum í húsnæðis- og umhverfismálum. Hún beitti sér fyrir því að græn svæði stæðu til 

boða fyrir þá sem unnu störf við slæm vinnuskilyrði í verksmiðjum (McKinnon, 2012; Närhi 

og Matthies, 2001; Peeters, 2012). Addams fór ásamt vinkonu sinni Ellen G. Starr í ferðalag 

um Evrópu þar sem þær heimsóttu meðal annars Toynbee Hall í fátækasta hluta 

Lundúnaborgar. Addams líkaði vel sú tilhögun sem þar var og árið 1889 stofnaði hún Hull 

House, fræðslu-, félags- og menningarmiðstöð í Chicago. Þar störfuðu konur sem bjuggu á 

staðnum og boðið var upp á fræðslu af ýmsu tagi. Síðar var þar fjölbreytt þjónusta, svo sem 

barnagæsla, heilsugæsla og bóka- og listasöfn (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009).  

Mary Richmond þróaði félagslega einstaklingsvinnu (social casework) þar sem unnið 

var að því að aðstoða fjölskyldur með því að finna atvinnu eða sjá til þess að börn kæmust í 

skóla. Hugsunin var sú að ef ekki væri hægt að bæta umhverfsþætti yrði að færa einstakling 

úr umhverfi sínu, til að mynda börn sem voru vanrækt (Farley, Smith og Boyle, 2012).  

Sumir telja að Richmond og hennar hugmyndafræði um manneskjuna í umhverfi sínu, 

(person in environment) eigi sér einnig rætur í vistfræðilegum hefðum félagsráðgjafar þótt 

hún hafi ekki notað hugtakið vistfræði í skrifum sínum (Närhi og Matthies, 2001; Närhi, 

2004). Út frá hennar sýn má sjá að félagsráðgjöf fór að skilgreina sig sem grein með áherslu á 

manneskjuna í umhverfinu (Howe, 2009). Um er að ræða heildræna nálgun þar sem 

manneskjan verður hluti af umhverfinu út frá virkri þátttöku og verður fyrir áhrifum frá 

umhverfi. Þetta sjónarhorn snýst í raun um félagslega vistfræði þar sem það fjallar um 

hlutverk, hegðun og samskipti fólks í umhverfinu (Lucas-Darby; Matthies, 2001).  

4.2 Kerfis- og vistfræðikenningar 

Félagsráðgjöf hefur aðgreint sig frá öðrum faggreinum með notkun á vistfræði- og 

kerfiskenningum (Alston og Besthorn, 2012). Þær bjóða upp á að hægt sé að skoða þau kerfi 

sem umlykja hvern einstakling og hægt er að hjálpa viðkomandi með því að vinna að 

jákvæðum breytingum í umhverfi hans (Bendtro, 2006). Með heildarsýn er átt við að sérhver 

maður er einstakur og því beri að skoða aðstæður hvers og eins í tengslum við 
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margbreytilegt umhverfi viðkomandi (Besthorn, 2013; Lára Björnsdóttir, 2006). 

Kerfiskenningin (General Systems theory) byrjaði að þróast um 1920 af Von Bertalanffy sem 

hélt áfram að þróa kenningu sína næstu 50 árin, en kerfiskenningin hafði mikil áhrif á 

félagsráðgjöf á áttunda áratug síðustu aldar. Hún felur í sér að allir þættir í umhverfi fólks 

hafi víxlverkandi áhrif (Besthorn, 2013; Närhi og Matthies, 2001; Peeters, 2012). 

Samkvæmt Besthorn (2013) voru áherslur kerfiskenningarlegrar hugsunar fyrst kynntar í 

félagsráðgjöf af Gordon Hearn seint á sjötta áratug síðustu aldar. Hearn ásamt öðrum 

fræðimönnum kallaði eftir heildstæðri nálgun til að útskýra innbyrðis samskipti fólks og 

flókna mannlega hegðun. Besthorn greinir jafnframt frá því að kerfiskenningarleg heildarsýn 

þótti til þess fallin að veita félagsráðgjöf skýran hugtakaramma en þó varð ekki almenn sátt 

um hana innan greinarinnar. Því tóku nokkrir kenningarsmiðir félagsráðgjafar að kynna nýtt 

vistfræðilegt sjónarhorn úr smiðju náttúruvísinda (Besthorn, 2013; McKinnon, 2012). 

Besthorn og McMillen (2002) benda á að fræðimenn hafi reynt að brúa bil á milli 

almennrar kerfishugsunar og vistfræðihugsunar. Vistfræðikenning (ecological theory) reynir 

að útskýra þróun með því að skoða gagnkvæm áhrif á milli lífvera og umhverfis (Besthorn, 

2013). Samkvæmt Besthorn (2013) var það vistfræði kerfiskenning (ecological systems 

theory) þróunarsálfræðingsins Urie Bronfenbrenner‘s (1979) sem hafði hvað mest áhrif á 

mótun þessa nýja sjónarhorns í félagsráðgjöfinni. Hún fjallar um fimm tegundir af kerfum 

sem eru í stöðugu innbyrðis sambandi sem mynda mannlega þróun. Kerfin spanna allt frá 

micro kerfi sem er hið smæsta til chrono kerfis hins stærsta. Þetta eru svonefnd micro, meso, 

exo, macro og chrono kerfi (Besthorn, 2013; Bronfenbrenner, 1979). Samkvæmt kenningunni 

þarf að skoða öll helstu kerfi í lífi einstaklings sem hafa áhrif á aðstæður og líðan viðkomandi. 

Kerfin hafa að sama skapi áhrif á hvert annað (Brendtro, 2006). 

Samkvæmt vistfræðilíkani sem Bonfenbrenner þróaði er til dæmis um að ræða vistfræði 

barnæskunnar (the ecology of childhood). Kerfi í lífi barns eru til dæmis fjölskyldan, félagar 

(peers), skólinn og fleiri kerfi, til dæmis vinna og tómstundir. Kerfin sjálf hafa auk þess áhrif 

hvert á annað. Samfélagið sjálft er einnig kerfi. Samkvæmt kenningu Bonfenbrenner er um 

heilbrigða vistfræði (a healthy ecology) að ræða þegar öll kerfi í lífi barns eru í jafnvægi og á 

sama hátt er um áhættusama vistfræði (a high risk ecology) að ræða þegar ójafnvægi er á 

þessum kerfum. Dæmi um ójafnvægi getur verið átök á milli skólafélaga eða slæmt gengi í 

námi og lítill stuðningur heima fyrir (Brendtro, 2006). 
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Besthorn (2013) greinir frá því að um og upp úr 1980 hafi farið að bera á röddum 

fræðimanna sem minntu á yfirvofandi umhverfisáföll og því þyrftu vistfræðilíkön, með hina 

hefðbundnu áherslu á víxlverkun mannsins í umhverfinu, að leggja meiri áherslu á 

náttúrulega heiminn og sjálfbærni innan félagsráðgjafar (Besthorn, 2013; Peeters, 2012). 

Fjöldi fræðimanna innan félagsráðgjafar aðhyllist þetta breiða umhverfissjónarhorn eins og 

umfjöllun þeirra ber vitni um (Alston og Besthorn, 2012; Besthorn og McMillen, 2002; 

Besthorn, 2013; Coats og Gray, 2012; Dominelli, 2012; Heinsch, 2012; Lucas-Darby, 2011; 

Mary, 2008; Närhi og Matthies, 2001; Peeters, 2012).  

Á níunda áratug 20. aldar hófst umræða í Þýskalandi um breytta hugsun í tengslum við 

félagsráðgjöf sem fólst í að beina athygli í auknum mæli að umhverfislegum áföllum. Í því 

sambandi hefur verið talað um umbreytingu frá félagslegri spurningu yfir í umhverfis-

félagslega spurningu. Það þýðir að taka þurfi mið af náttúrulegu umhverfi og takmörkuðum 

auðlindum jarðarinnar í innviðum samfélagslegra kerfa og það þurfi að grundvallast í 

félagslegri stefnu (Närhi og Matthies, 2001; Peeters, 2012).  

4.3 Siðareglur, vald og pólitík 

Siðareglur eru kjarni félagsráðgjafar sem eiga sér sögulega hefð innan greinarinnar. Í þeim er 

að finna þau grunngildi sem starfið byggist á. Siðareglurnar fjalla um skuldbindingar 

félagsráðgjafa til þess að finna, vinna með og þróa styrkleika einstaklinga, hópa og 

samfélaga. Einnig tala félagsráðgjafar fyrir rétti fólks til þátttöku til dæmis sem notendur 

þjónustu þar sem áhersla er á að notendur séu í samvinnu um úrlausnir á málum sem varða 

þeirra eigið líf. Þá skulu félagsráðgjafar vera í málsvarahlutverki og koma á framfæri við 

viðeigandi aðila óviðunandi lífskjörum fólks og tala gegn öllu misrétti (Embætti landlæknis, 

e.d.; National Association of Social Workers, e.d.a). Um er að ræða bæði alþjóðlegar 

siðareglur og siðareglur sem hvert og eitt land setur sér (International Federation of Social 

Workers, 2014).  

Í stefnu og siðareglum félagsráðgjafar er fjallað um skuldbindingu greinarinnar til að 

bæta velferð á öllum sviðum. Sjónarmið eru uppi um að velferð í hnattvæddum heimi tengist 

náttúrunni sem mannkynið þarfnast til þess að lifa af (Gamble, 2012). Samkvæmt McKinnon 

(2012) sá ástralska félagsráðgjafafélagið (ASSW) ástæðu til þess að breyta siðareglum 

félagsins árið 2010 með áherslu á félagslega þróun og umhverfisstjórnun. Fleiri 
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félagsráðgjafafélög hafa í kjölfarið ítrekað ábyrgð félagsráðgjafa á umhverfinu auk þess sem 

alþjóðasamtök félagsráðgjafa IFSW, hafa gert hið sama (McKinnon, 2012).  

Því hefur verið haldið fram af fræðimönnum, sem aðhyllast vistfræðilega nálgun, að 

félagsráðgjafar eigi að vera pólitískir (Alston og Besthorn, 2012; Dominelli, 2012). Aðrir 

fræðimenn (Beckett og Maynard, 2013) segja félagsráðgjöf vera pólitískt fag í eðli sínu vegna 

þess að verkefni greinarinnar megi setja í pólitíst samhengi. Félagsráðgjafar starfa samkvæmt 

pólitískum stefnum sem eru tilkomnar vegna pólitískra ákvarðana. Fræðimenn (Dominelli, 

2012; Peeters, 2012) hafa lagt áherslu á að félagsráðgjafar komi í auknum mæli að 

stefnumótun í samfélögum til þess að hafa áhrif á ákvarðanatöku. Samkvæmt Alston og 

Besthorn hafa pólitísk öfl verið hlynnt einstaklingsmiðaðri nálgun því öflugir valdamiklir 

straumar hafi stutt við einstaklingsmiðaða hugsun (2012). Bent hefur verið á að nú er sú 

þjónusta sem félagsráðgjöf veitir í sífellt meira mæli undir áhrifum frá sjónarmiðum 

nýfrjálshyggu (neoliberalism) Þessi áhrif birtast í regluverkum alþjóðastofnanna og hafa þar 

með áhrif á stefnur allra landa. Mismunandi kenningar falla undir nýfrjálshyggjuhugtakið sem 

eiga það sameiginlegt að leggja aðaláherslu á lögmál fjármálamarkaðarins í félagslegri 

skipulagningu (Penna og O‘Brien, 2013). 

Umhverfisfeminismi (eco feminism) er að mati Besthorn og McMillen (2002) líkan sem 

nær yfir umhverfis- og félagsleg málefni á breiðum grunni og geti því nýst til þess að 

gagnrýna þá kúgun sem fylgi starfsemi sem á sér rætur í nútíma efnahagslegu umhverfi. Því 

er haldið fram að helsta gagnrýni sem fram hefur komið á hefðbundnar vistfræði- og 

kerfiskenningar, sé að þar sé einstaklingsmiðuð áhersla en skorti að taka með í reikninginn 

vald í samskiptum eða uppbyggingu kerfa í samfélögum. Þetta er að mati Besthorn og 

McMillen líkan byggt á róttækum sjónarmiðum og aðgerðum til að ná fram félagslegu 

réttlæti (2012).  

Sjá má í stefnuyfirlýsingu alþjóðasamtaka félagsráðgjafa, IFSW, IASSW og ICSW (2012), 

að þar eru slæm efnahagsstjórnun og óábyrg markaðsöfl gagnrýnd. Auk þess er sérstaklega 

tekið fram að vegna fyrrverandi og núverandi reglna og stjórnunarhátta bæði pólitískra-, 

félags-, efnahags-, og menningarlegra, hafi neikvæðar afleiðingar komið í ljós. Vegna þess 

ætla samtökin að leggja aukna áherslu á mannréttindi (IFSW, IASSW og ICSW, 2012).  

Félagsráðgjafar vinna oft með þeim valdaminnstu í þjóðfélögum heimsins. Í því sambandi 

má benda á að sökum þess hve valdamikil sjálf félagsráðgjöfin er getur hún verið kúgandi 
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(oppressive) þótt það sé ekki tilgangur hennar (Beckett og Maynard, 2013). Gagnrýni hefur 

komið fram (Coats, Gray og Hetherington 2006; Alston og Besthorn, 2012) á vinnu 

félagsráðgjafa með frumbyggjum sem felst í því að félagsráðgjöfin hafi ekki tekið með í 

reikninginn margbreytileika og fjölmenningu. Fram kemur að í of miklum mæli hafi ekki verið 

tekið tillit til þekkingar frumbyggja heldur notast við ríkjandi vestræna rannsóknarramma 

sem tóku ekki mark á menningu og gildum innfæddra (Coats o.fl.,2006). Félagsráðgjöf hefur 

þó tækifæri til þess að endurskoða starfsaðferðir að mati Coats og félaga. Þeir telja þó 

greininni til trafala hvernig hún aðgreini faglega þekkingu frá þekkingu frumbyggja. 

Á það hefur einnig verið bent að félagsráðgjöf hafi fylgt hinni ráðandi félags-

efnahagslegu reglu þar sem hugmyndafræði reynsluvísinda hefur verið ríkjandi sem felur í 

sér greinandi (analytical) hugsun og hlutleysi rannsakanda (Alston og Besthorn, 2012). 

Nútímahyggja (modernism) er oft lögð að jöfnu með vísindalegri heimssýn og 

tækniframförum iðnaðarkapitalismans sem hefur verið ríkjandi sjónarmið á vesturlöndum 

sem og í félagsráðgjöf að mati Alston og Besthorn (2012). Þau benda á því til stuðnings að 

félagsráðgjöf hafi tileinkað sér efnahagsleg gildi og þróast án þess að meta að verðleikum 

þekkingu frumbyggja um að varðveita tengslin við náttúruna. 

Í þessu samhengi er vert að nefna að breytingar hafa orðið eins og sjá má bæði í 

stefnuyfirlýsingu alþjóðasamtaka félagsráðgjafa (2012) og í nýrri skilgreiningu á félagsráðgjöf 

frá árinu 2014. Í stefnuyfirlýsingunni frá árinu 2012 er tekið sérstaklega fram að verja beri rétt 

og tjáningarfrelsi frumbyggja til þess að halda sínum hefðum og venjum ásamt andlegum 

þekkingargrunni (IFSW, IASSW og ICSW, 2012). Í hinni nýju skilgreiningu á félagsráðgjöf kemur 

fram að undirstaða greinarinnar byggist á kenningum félagsráðgjafar og félagsvísinda, mannúð 

og á þekkingu frumbyggja (International Associations of Schools of Social Work, 2014).  
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5 Hvað er græn félagsráðgjöf? 

Hér verða útlistuð nokkur sjónarhorn umhverfismiðaðrar félagsráðgjafar til að leitast við að svara 

spurningu kaflans. Þessi sjónarhorn eru auk grænnar félagsráðgjafar eins og hún er skilgreind af 

Lenu Dominelli (2012), sjónarhorn sem tekur mið af náttúru og umhverfi í víðasta skilningi, 

sjónarhorn sem tekur mið af hefðum og menningu og að síðustu umhverfisfélagsráðgjöf. 

Umhverfisfélagsráðgjöf er eitt heiti af mörgum sem fræðimenn hafa notað um umhverfismiðaða 

félagsráðgjöf. Í öðrum hluta verður rætt um hlutverk grænna félagsráðgjafa auk þess sem kynntir 

verða meðferðargarðar sem dæmi um áhrif umhverfis. Í þriðja hluta verður kynnt fimm þátta 

sjálfbærnilíkan sem ætlað er að samþætta félagsráðgjöf og sjálfbærni. 

5.1 Umhverfismiðuð félagsráðgjöf 

Græn félagsráðgjöf 

Græn félagsráðgjöf (green social work) hefur verið skilgreind af Lenu Dominelli (2012) sem 

fagleg heildræn félagsráðgjöf með áherslu á samskipti fólks og samneyti þess við gróður og 

dýralíf. Einnig er litið til víxlverkunar á milli félagslegra, efnahagslegra og náttúrulegra áfalla 

(crises) og athafna jarðarbúa sem hafa slæm áhrif á heilsu fólks og á jörðina sjálfa. Græn 

félagsráðgjöf er umhverfismiðuð samfélagsvinna þar sem félagsráðgjafar nota náttúrulega 

vistfræði þegar þeir vinna að bættum aðbúnaði og velferð fólks í samfélögum heimsins. 

Samkvæmt Dominelli (2012) á græn félagsráðgjöf sér rætur í róttækri félagsráðgjöf og 

leitast við að rannsaka svið sem hafa verið vanrækt í félagsráðgjöf fram að þessu. Markmið 

grænnar félagsráðgjafar er að endurbæta félags-, pólitísk- og efnahagsleg öfl sem hafa 

skaðleg áhrif á lífsgæði jaðarhópa og fátækra. Auk þess eigi grænir félagsráðgjafar að hafa 

áhrif á stefnumótun með því að halda á lofti grænum gildum. Munurinn á grænni 

félagsráðgjöf og öðrum umhverfismiðuðum sjónarhornum er að mati Dominelli að hennar 

skilgreining hafi að bera gagnrýni á neysluhyggju og iðnvæðingu sem séu þættir sem hafi 

áhrif á íhlutun (interventions) í störfum félagsráðgjafa. Gagnrýni á markaðinn er kjarninn í 

boðskap grænnar félagsráðgjafar eins og Dominelli skilgreinir hana. Samkvæmt því eru 

aðgerðir hins frjálsa markaðar taldar taka mið af gróða og hagsmunum fjármagnseigenda á 

kostnað hinna valdaminni í samfélögum heimsins. Það birtist meðal annars í því að fyrirtæki 

vanræki öryggi starfsfólks og skaði umhverfið.  
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Sjónarhorn sem tekur mið af náttúru og umhverfi í víðasta skilningi 

Þetta náttúrumiðaða sjónarhorn (deep ecology) tekur með náttúrulega heiminn og snýst um 

að öll fyrirbæri séu háð og samtengd þróun náttúrunnar. Þeir sem tala fyrir þessari nálgun 

telja að hefðbundin vistfræðileg nálgun hafi mjög takmarkaða sýn á umhverfið og í raun sé 

hefðbundinn félagslegur skilningur félagsráðgjafa á umhverfinu grunnur (Besthorn,2013; 

Coats og Gray, 2012). Viðkomandi fræðimenn hafa talað fyrir valdeflingu í samfélögum til að 

ná fram sjálfbærnimarkmiðum á öllum stigum og talað er fyrir því að félagsráðgjöf þurfi að 

taka á vandamálum sem eru tilkomin vegna eyðileggjandi hegðunar mannsins gagnvart 

náttúrunni (Dominelli, 2012). 

Sjónarhorn sem tekur mið af hefðum og menningu 

Þetta sjónarhorn (eco spiritual social work) er hugsað til aðgreiningar frá hinu hefðbundna 

vistfræðisjónarhorni félagsráðgjafar sem þykir taka of mikið mið af manninum (Coats o.fl., 

2006). Þetta andlega sjónarhorn vill hverfa frá einstrengingslegri sýn vestrænnar hugsunar 

og opna fyrir hefðir og reynslu frumbyggja sem felur í sér virðingu fyrir jörð og náttúru. Þar 

með skapast rými fyrir raddir sem tengjast fornri menningu og visku frá helstu trúarbrögðum 

heims (Besthorn og McMillen, 2002). 

Umhverfisfélagsráðgjöf (environmental socialwork) samkvæmt Coats og Gray (2012) er 

margþætt. Hún felur meðal annars í sér íhlutun vegna samfélagslegra áfalla og 

náttúruhamfara eins og langvarandi þurrka sem er svokölluð hamfarafélagsráðgjöf (disaster 

socialwork). Einnig er um að ræða aðgerðastefnu vegna loftslagsbreytinga, viðbrögð við 

losun á eiturefnaúrgangi í fátækum samfélögum og málefni sem varða matvælaöryggi. 

Margskonar samfélagsvinna flokkast sem umhverfisfélagsráðgjöf svo sem stuðningur við 

landbúnað sem og umhverfisfræðsla til íbúa, til dæmis í tengslum við jarðefnaeldsneyti og 

húsnæðisaðlögun á láglaunasvæðum. Unnið er að umhverfislegu réttlæti en í því felst að ljá 

þeim rödd sem hafa átt undir högg að sækja í samskiptum við námufélög og kúgandi 

aðgerðir fyrirtækja sem hafa heilsuspillandi neikvæð áhrif á íbúasvæði minnihlutahópa.  

5.2 Hlutverk grænna félagsráðgjafa 

Sumir fræðimenn telja æskilegt að félagsráðgjafar komi í meira mæli að stefnumótun auk 

þess að finna bandamenn sem myndi afla grænni félagsráðgjöf brautargengi (Dominelli, 

2012; Peeters, 2012). Þátttaka í umhverfismálum getur verið hluti af borgaralegum skyldum 

að mati Lucas-Darby (2011). Church (2008) í Twelvetrees (2008) bendir á að þegar íbúar í 
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samfélögum byrja smátt til dæmis með því að hreinsa til í nágrenninu, getur það orðið 

kveikjan að viðameiri verkefnum til að bæta umhverfið til lengri tíma. Breyting á hugarfari og 

jöfnun lífskjara á heimsvísu getur byrjað í nærsamfélaginu og þar geta félagsráðgjafar tekið 

þátt í endurskipulagningu, til dæmis á samgöngukerfum og í vinnumarkaðsmálum (Mary, 

2008 ; Peeters, 2012). Þó má taka fram að nú þegar vinna félagsráðgjafar út frá þekkingu 

sem þeir hafa á löggjöf og uppbyggingu kerfa í samfélögum til þess að tala fyrir breytingum 

til handa þeim sem minna mega sín. Í því felst til að mynda að kynna sér siðareglur ýmissa 

stofnana eða starfsmannastefnur til þess að fylgjast með að réttindi fólks séu virt (National 

Association of Social Workers, e.d.b). 

Dæmi um starf grænna félagsráðgjafa er frá Indlandi þar sem félagsráðgjafar komu að 

því að aðstoða fátæka bændur vegna viðvarandi vatnsskorts í landbúnaði. Félagsráðgjafarnir 

rituðu greinargerðir til þess að útvega fjármagn í samstarfi við ríkisstofnanir og einkaaðila til 

að unnt væri að koma á fót áveitum í stórum stíl. Tveir félagsráðgjafar fóru í bæi þar sem 

unnin var þarfagreining í samráði við íbúa þar sem lykilatriði var að nýta fyrirliggjandi reynslu 

og þekkingu á staðháttum. Félagsráðgjafarnir hvöttu til þess að íbúar stofnuðu félag um 

áveiturnar svo uppbyggingin væri í höndum samfélagsins. Bændur höfðu áður þurft að leita 

að vinnu í öðrum landshlutum en með þessu nýja fyrirkomulagi gátu þeir framfleitt sér allt 

árið um kring á sínum heimaslóðum. Það hefur sýnt sig að þátttaka íbúa í áveitugerð, 

skógrækt og fiskveiðum hefur stuðlað að valdeflingu í samfélögum að mati Hsu (2013).  

Fram kemur hjá Närhi og Matthies (2001) að í Þýskalandi hafi umhverfisleg hlutverk 

félagsráðgjafa verið almennt skilgreind sem svo að það sé aðalhlutverk félagsráðgjafa að halda 

jafnvægi í kerfum þegar truflun verður, styðja sjálfshjálp og endurbyggja samfélög sérstaklega 

á heilsutengdum sviðum. Talað hefur verið um nauðsyn á endurskipulagningu í samhengi við 

iðnaðarframleiðslu til þess að koma á jafnvægi þar sem auðlindir eru í ójafnvægi.  

Heinsch (2012) hefur fjallað um að félagsráðgjafar taki mið af náttúrunni í störfum sínum 

með notendum þar sem vitnisburður frá öðrum fræðigreinum þykir bera vott um 

heilsubætandi eiginleika náttúrunnar. Í því sambandi kemur fram að miklir möguleikar eru í 

félagsráðgjafastarfinu til að veita náttúrunni sinn sess án þess að þurfa að leita langt að 

efniviði. Hægt sé að kenna börnum um náttúruna í nærumhverfi þeirra. Þekkt eru jákvæð áhrif 

á almenna heilsu við að búa nálægt stórum grænum svæðum samkvæmt Heinsch og því 

mikilvægt að stjórnvöld setji stefnur um að skapa umhverfi sem tengir saman heilsusamlegt 
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umhverfi og bætta heilsu. Auk þess hafa rannsóknir sýnt að börn með athyglisbrest hafi náð að 

halda betur athygli eftir útiveru í görðum sem voru að mestu leyti náttúrulegir. Heinsch telur 

það skerða getu félagsráðgjafa til að hjálpa notendum að nýta ekki náttúruna í starfi sínu. 

5.3 Dæmi um áhrif umhverfis - Meðferðargarðar 

Barna- og unglingageðdeild Landspítla Háskólasjúkrahúss (BUGL) hefur látið endurhanna 

garð stofnunarinnar með það markmið að auka lífsgæði barna og unglinga sem þar dvelja. 

Þar dvelja börn upp að 18 ára aldri sem eiga við geðheilsuvandamál að stríða. Hópur 

nemenda við Háskólann í Reykjavík vann að því að móta garðinn við BUGL sem 

heilsársumhverfi. Takmarkið var að skapa þroskandi umhverfi sem gæti stuðlað að bættri 

heilsu (Landmótun, 2012). Samkvæmt Ósk Sigurðardóttur (2013) var unnin var þarfagreining 

í samstarfi við starfsmenn stofnunarinnar og nafnasamkeppni var haldin á meðal barnanna 

þar sem nafnið Ásgarður varð fyrir valinu. Meðferðargarðurinn var hannaður með hliðsjón af 

rannsóknum og kenningum, meðal annars frá Skandinavíu og Bandaríkjunum. Náttúrulegt 

efni var í fyrirrúmi og trjágróður sem laðaði að fugla. Garðinum er ætlað að veita fjölbreytni, 

ekki aðeins út frá góðum aðstæðum til hreyfingar og sjálfsprottinna leikja heldur einnig hvað 

varðar færni og skynjun. Reynslan af garðinum er góð og hann þykir henta fyrir fjölbreyttan 

aldurshóp, hvort sem börnin sitja í svonefndum kyrrðarlundi eða nýta leiktækin (Ósk 

Sigurðardóttir, 2013). 

Á Sólheimum í Grímsnesi, sem er sjálfbært samfélag, eru sex garðar í mótun sem munu 

að lokum tengjast hvorir öðrum og mynda einn samfelldan garð. Þeim er ætlað að auka 

lífsgæði íbúa og þeirra sem staðinn sækja. Garðarnir sex eru höggmyndagarður, ljóðagarður, 

trjágarður, orkugarður, garður lífsins og kirkjugarður. Eins og sést á nöfnum þessara garða 

þjónar hver og einn mismunandi tilgangi. Sumir þessara garða eru tilbúnir á meðan aðrir eru 

enn í vinnslu. Í garði lífsins er tilgangurinn að gróðursetja eitt tré fyrir hvert barn sem fæðist 

með lögheimili í Sólheimum. Tilgangurinn með orkugarðinum er að hafa fræðslu um 

mismunandi orkugjafa jafnt innandyra sem utan. Garðarnir eru byggðir til þess að fegra 

staðinn og auka lífsgæði íbúa og gesta Sólheima (Sólheimar, e.d.). 

5.4 Fimm þátta sjálfbærnilíkan Nancy L. Mary 

Að mati Mary eru tvö ríkjandi sjónarhorn sem lýsa eðli samfélaga og félagslegra stofnana. Annars 

vegar er um að ræða sjónarhorn virkni- eða kerfiskenninga sem sér samfélagið sem skipulagt og 
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stöðugt. Í því felst að allar stofnanir þess vinna saman að því að koma á röð og reglu og athyglin 

beinist að arðsemi stofnana og virkni þeirra. Samþykki liggur þá fyrir um regluverk og að 

einhugur sé um stuðning við stofnunina. Dæmi um stofnanavinnu á Íslandi er verkefnið 

Kvennasmiðjan sem er samstarfsverkefni Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, Tryggingastofnunar 

ríkisins og þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar. Markmið verkefnisins er að styðja ungar 

einstæðar mæður til sjálfshjálpar til að þær öðlist félagslega færni og geti verið virkir 

þátttakendur í samfélaginu. Um er að ræða 18 mánaða endurhæfingarverkefni til að hjálpa 

konunum sem eiga við félagsleg vandamál að glíma, að komast aftur í nám eða í vinnu. Hinsvegar 

er átakasjónarhorn um að hópar og stofnanir séu í stöðugri baráttu og hafi andstæða hagsmuni 

og skoðanir um samfélagið og starfsemi þess. Dæmi um róttæka femíníska samfélagsvinnu hér á 

landi er herferð femínista gegn kynferðislegu ofbeldi, á níunda áratug 20. aldar, sem leiddi til 

opnunar Kvennaathvarfs árið 1982 fyrir konur sem þurftu að flýja heimilisofbeldi. Árið 1990 voru 

Stígamót, ráðgjafarmiðstöð fyrir fólk sem hafði verið beitt kynferðisofbeldi, stofnuð af 

sjálfboðahópum og Guðrúnu Jónsdóttur félagsráðgjafa og hefur þar verið unnin valdeflandi 

samfélagsvinna (Hrafnsdóttir og Karlsdóttir, 2009). 

Mynd 1 Fimm þátta líkan Mary um sjálfbærni til samþættingar á félagsráðgjöf og sjálfbærni 
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Mary (2008) hefur lagt til nýtt sjálfbærnilíkan til að bæta úr því að félagsráðgjafa skorti 

menntun í sjálfbærni sem muni skila sér á vettvang. Þess vegna þurfi að innleiða 

kenningarmódel og námsleiðir sem geti náð fram aukinni sjálfbærni í samfélögum. 

Eftirfarandi mynd er fimm þátta líkan Mary til samþættingar á félagsráðgjöf og sjálfbærni.  

Í fyrsta þætti er um að ræða forvarnir og langtímaaðgerðir. Mary álítur að skammtímalausnir 

hafi neikvæðar afleiðingar til langs tíma og leggja þurfi meginþunga á að koma í veg fyrir myndun 

félagslegra vandamála. Annar þátturinn er um þverfaglegt samstarf auk þess sem félagsráðgafar 

ættu að útbúa tilskipun um að unnið sé heildstætt að skipulagningu á öllum sviðum. Þriðji 

þátturinn er að stuðla að þróun í efnhags-, félags- og umhverfissjálfbærni. Til dæmis með 

verkefnum sem miða að varðveislu auðlinda auk þess sem áhersla er á samfélagslega þátttöku í 

ákvarðanatöku. Fjórði þátturinn er um valdeflingu borgara. Hægt væri að stofna ráð í 

samfélögum sem stuðluðu að þátttöku allra þegna um þróun samfélagsins. Fimmti þátturinn 

snýr að samstarfi borgara og félagsráðgjafa á jafnréttisgrunni. Líkan Mary tengist gildum 

félagsráðgjafar um valdeflandi ráðgjöf með því að vera leiðandi en ekki ráðandi. Þekkingin þarf 

að spanna svið efnahags, félags og umhverfis. Þá þarf að kynna þetta nýja líkan og veita fræðslu 

um þessa nýju nálgun svo hægt sé að vinna út frá henni (2008). 
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6 Fátækt og umhverfismál 

Hér verður fjallað um fátækt og umhverfismál. Sjónum verður meðal annars beint að ólíkri 

stöðu fólks eftir efnahag til dæmis búsetu. Í fyrri hluta kaflans verður rætt um hugtökin 

félagslegt réttlæti, efnahagslegt réttlæti og umhverfisréttlæti en í seinni hlutanum er fjallað 

um umhverfisleg áföll og hamfarir bæði af mannavöldum og af völdum náttúrunnar. Þá 

verður fjallað um hamfarafélagsráðgjöf og rannsóknir á sviðinu. 

6.1 Ólík staða eftir efnahag 

Almennt telja íbúar jarðarinnar sig eiga grundvallarrétt á að verja sig og samfélög sín gegn 

misnotkun á umhverfinu sem hefur margvísleg heilsuspillandi áhrif. Ekki hafa þó allir sama 

val um búsetu. Íbúar sem eru fátækir geta neyðst til að búa á svæðum þar sem 

heilsuspillandi úrgangi er sleppt eða þar sem flóðahætta er mikil (Coats og Gray, 2012; Lucas-

Darby, 2011, Zakour og Gillespie, 2013). Hugtakið tjónnæmi sem hefur verið skilgreint hér 

framar fjallar um berskjöldun fólks og Zakour og Gillespie greina frá því að ung börn eru 

berskjaldaðri gagnvart hamförum en fullorðnir auk þess sem þau búa í auknum mæli á 

heimilum sem eru á hættusvæðum. Aðrir fræðimenn (Dominelli, 2012; Lucas-Darby. 2011) 

hafa talað á svipuðum nótum. Dominelli lýsir hvernig félagsleg áföll í samfélögum tengjast 

fátækt, atvinnuleysi og slæmu húsnæði en ekki síst þegar fólki er gert ómögulegt að tala fyrir 

sinni eigin velferð en er þess í stað háð öðrum um bjargráð (2012). Ójafn aðgangur að 

auðlindum útilokar að stór hluti einstaklinga og fjölskyldna í heiminum hafi aðgang að hreinu 

vatni, íbúðarhæfu húsnæði, heilsugæslu og menntun. Í minna þróuðum löndum eru æ fleiri 

landsvæði í áhættu vegna hamfara út frá loftslagsbreytingum og umhverfisskaða (Zakour og 

Gillespie, 2013). Lucas-Darby telur að félagsráðgjöfum beri að tala fyrir félagslegu réttlæti í 

sinni víðustu mynd að meðtöldu umhverfisréttlæti, þar sem heilsusamlegt umhverfi sé hluti 

af mannréttindum og mannlegri reisn (2011). 

Tengsl á milli félagslegs og efnahagslegs réttlætis eru viðurkennd í félagsráðgjöf. 

Efnahagslegt réttlæti vísar til atvinnumöguleika og atvinnu- og launaöryggis. Ekki hefur þó 

verið jafnmikið rætt um umhverfis réttlæti í greininni að mati McKinnon (2012). McKinnon 

fjallar um umhverfis réttlæti og hvernig það er í raun víðtækara en félagslegt réttlæti vegna 

þess að það tekur með umhverfi og áhrif þess á manninn. Felur það í sér að vinna gegn 
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fátækt auk þess að varðveita og bæta náttúrulegt umhverfi, vinna að félagslegri einingu og 

sjálfbærni. Miller o.fl., skipta aftur á móti þessum sjónarhornum í tvennt. Í umhverfislegt 

(environmental) og vistfræðilegt (ecological) réttlæti. Áherslumunurinn felst í því að 

umhverfislegt réttlæti leggur aðaláherslu á þarfir mannsins í umhverfinu á meðan 

vistfræðilegt réttlæti er með aðaláherslu á náttúruleg vistkerfi jarðarinnar og neikvæðar 

afleiðingar á þau vegna ágangs mannsins. Bent hefur verið á að síðarnefnda nálgunin geti 

verið of róttæk fyrir félagsráðgjöf sem hafi megináherslu á manneskjuna og því henti 

umhverfisnálgunin greininni betur (Miller o.fl., 2012). 

Hugtakið umhverfisréttindi hefur að mestu snúist um tvö meginþemu í Bandaríkjunum 

að mati Alston og Besthorn (2012). Um er að ræða að takast á við umhverfis rasisma 

(environmental racism) og mótmæla eiturefnum staðsettum í fátækum samfélögum. 

Umhverfisrasismi á samkvæmt UsLegal (e.d.) við um það þegar minnihluta samfélög verða 

skotmörk hvort sem það er vilja- eða óviljaverk. Einnig þegar minnihlutahópar eru útilokaðir 

frá ráðum, nefndum og eftirlitsstofnunum. Jafnframt á það við þegar kynþáttamismunun er 

viðhöfð í lögleiðingu og framkvæmd stefnu eða reglugerða sem hafa í för með sér neikvæð 

áhrif á umhverfi lágtekjufólks og einsleitra kynþáttahópa. Þá er um að ræða að viðkomandi 

svæði verði fyrir neikvæðum áhrifum sem eru gjörólík því sem tíðkast á auðugum svæðum. 

Umhverfislegt réttlæti er talin hentugri skilgreining framyfir umhverfisrasisma þar sem ekki 

er alltaf um að ræða kynþáttamismunun heldur fyrst og fremst neikvæð áhrif á fólk með 

lágar tekjur (Coats og Gray, 2012). Fátækt fólk þarf á atvinnu að halda og þess vegna má vera 

að ákveðin þöggun hafi átt sér stað þar sem fólk kvartar ekki af þeim sökum að mati Alston 

og Besthorn (2012). Er þetta talið vera fjölþjóðlegt vandamál þar sem félagsráðgjafar geta 

lagt sitt að mörkum til að kalla eftir upplýsingum og fara fram á að fyrirtæki sýni ábyrgð og 

gegnsæ vinnubrögð (Dominelli, 2012; Miller o.fl., 2012).  

6.2 Umhverfisleg áföll og hamfarir 

 Samkvæmt Zakour (e.d.) eru átök og stríð yfirleitt ekki flokkuð sem hamfarir í rannsóknum í 

félagsráðgjöf. Oftast er greint á milli manngerðra (manmade) og náttúrulegra (natural) 

hamfara. Dæmi um manngerðar hamfarir er frá árinu 2010 þegar 33 námuverkamenn í Chile 

voru innilokaðir í námu í 69 daga en lifðu af. Dominelli greinir frá því að námufélagið hafi 

hvorki fjárfest í eða sinnt viðhaldi í vinnuumhverfi né farið að lögum og reglum um aðbúnað 

og öryggi námuverkamanna (Dominelli, 2012). 
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Nýlegt dæmi um náttúrulegar hamfarir er af tveimur jarðskjálftum sem riðu yfir í 

Canterbury á Nýja-Sjálandi í september 2010 og í febrúar 2011, þar sem 185 manns létust. 

Rose Henderson (2013) er félagsráðgjafi sem leiddi endurreisnarstarfið og segir það starf 

sem félagsráðgjafar hafa innt af hendi í borginni vera margvíslegt. Þar unnu félagsráðgjafar 

meðal annars í teymum við að veita sál-félagslegan stuðning ásamt því að veita fræðslu og 

upplýsingar til almennings, stuðning við starfsfélaga, faglega ráðgjöf og eftirlit. Henderson 

segir fagþekkingu félagsráðgjafa vera kjarnann í þeirri vinnu sem á sér stað í kjölfar hamfara. 

Þverfagleg vinna var mikilvæg þar sem hver starfsgrein kom með sína nálgun. Henderson 

hefur lagt áherslu á að viðskiptahagsmunir verði ekki ofan á við endurreisn samfélagsins á 

kostnað sjálfbærni. 

Þar sem forvarnir eru stór partur af félagsráðgjöf er hamfarafélagsráðgjöf fólgin í að 

koma í veg fyrir langvarandi heilsufarsvandamál hvort sem er um líkamlega eða sál-

félagslega heilsu fólks að mati Nikku (2013). Að veita þjónustu í umhverfi sem er skaddað 

bæði efnislega og félagslega telur Henderson henta starfi félagsráðgjafa vegna hæfni þeirra 

til að vinna með fólki, bæði í einstaklings- og samfélagsvinnu. 

Samfélagsleg uppbygging og félagslegt tengslanet skipta miklu máli þar sem 

stéttaskipting hefur áhrif á tjónnæmi. Félagsráðgjafar sem starfa við hamfarafélagsráðgjöf 

leggja áherslu á réttláta skiptingu auðlinda í samfélaginu og vinna að félagslegum jöfnuði því 

þótt bjargir séu til staðar í samfélögum geta jaðarhópar þurft aðstoð til þess að fá sinn hlut 

svo líf þeirra megi bæta (Zakour og Gillespie, 2013). Félagslegur viðnámsþróttur í 

samfélögum og von um breytingar til hins betra hjálpa til við að ná upp styrk í samfélögum 

eftir hamfarir. Mikilvægt er að gefa almenningi réttar upplýsingar og vera með jákvæð 

skilaboð til íbúa auk þess að nýta styrkleika og bjargir sem viðkomandi samfélag býr yfir. 

Upplýsingar um þá reynslu sem til er í samfélaginu vegna fyrri náttúruhamfara eru einnig 

mikilvægar (Dominelli, 2012; Henderson, 2013; Zakour, 2013).  

Samvæmt Guðnýju Björk Eydal og Önnu Sigrúnu Ingimarsdóttur (2013) hafa rannsóknir á 

störfum hamfarafélagsráðgjafa aukist á liðnum árum. Anna Sigrún gerði rannsókn til MA 

prófs í félagsráðgjöf þar sem hún meðal annars greindi stöðu þekkingar á hlutverki 

félagsráðgjafa á alþjóðavettvangi. Greiningin sýndi fram á að félagsráðgjöf reynist vel þegar 

náttúruhamfarir eða önnur áföll herja á samfélög. Viðbragðsáætlanir innihalda hugmyndir 

notendasamráðs auk þess sem hópa- og samfélagsvinna þykja henta í því sambandi. Í 
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félagsráðgjafadeild hefur frá árinu 2005 verið kennt námskeiðið, Áföll, sorg og sálræn 

skyndihjálp á BA-stigi og nú hefur bæst við valnámskeið á sviði umhverfisfélagsráðgjafar.  

Nikku (2013) greinir frá því að mikið vanti upp á að börn og ungmenni hafi rödd á tímum 

hamfara og annarra samfélagslegra áfalla. Hann bendir í því sambandi á mikinn skort á 

rannsóknum um börn og náttúruhamfarir. Aðrir fræðimenn (Heinsch, 2012) hafa þó bent á 

að rannsóknir hafi leitt í ljós hvernig það bæti viðnámsþrótt barna að vera í snertingu við 

náttúruna. Til dæmis auki það sjálfsöryggi og getu þeirra að taka þátt í leikjanámskeiðum 

(challenge programs) úti í náttúrunni. Dominelli fjallar um að viðnámsþróttur barna sé mikill 

og þau geti tekist á við áföll ef þau fái að vera þátttakendur í að leysa sín eigin vandamál með 

aðstoð fullorðinna aðila sem þau geta treyst (2012). Penrose og Takaki (2006) ræða um að 

jafnframt því að virða grundvallarréttindi barna til að þau megi þroskast og njóta verndar, sé 

mikilvægt að þau séu þátttakendur í endurreisnarstarfi. Komið hefur í ljós að börn geti veitt 

fyrstu hjálp auk þess sem þau geti tekið að sér hlutverk við að aðstoða og líta eftir yngri 

börnum og eldri borgurum. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna á að tryggja réttindi barna í 

öllum kringumstæðum og gæta þarf að afleiðingar hamfara skaði ekki andlegan-, 

félagslegan- eða tilfinningalegan þroska þeirra að mati Penrose og Takaki (2006). 

Kallað hefur verið eftir að félagsráðgjafar sæki sér þekkingu á áfallastjórnun (disaster 

management) og hamfarafélagsráðgjöf (disaster social work) eins og fram kemur í 

stefnuyfirlýsingu alþjóðasamtaka félagsráðgjafa þar sem einnig er lögð áhersla á 

hamfaraforvarnir (disaster prevention) (IFSW, IASSW og ICSW, 2012). Á það hefur verið bent 

að hvort sem félagsráðgjafar vinni á þjónustusviði eða samfélagssviði eru þeir skuldbundnir 

til að vinna að mannréttindum og félagslegu réttlæti í endurreisnarvinnu (Henderson, 2013). 
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7 Umræða og lokaorð 

Hér verður svarað þeim þremur rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. 

Fyrsta rannsóknarspurningin var: Hvað er græn félagsráðgjöf? Til að svara því verða dregnar 

saman helstu útskýringar sem hér hafa komið fram. Fræðimenn nota mismunandi heiti yfir 

græna félagsráðgjöf sem er umhverfismiðuð félagsráðgjöf. Hér verða rifjuð upp þau tilbrigði 

sem komu fram en þau eru auk grænnar félagsráðgjafar í túlkun Dominelli, sjónarhorn sem 

tekur mið af náttúru og umhverfi í víðasta skilningi (deep ecology), sjónarhorn sem tekur mið 

af hefðum og menningu (eco spiritual social work) og umhverfisfélagsráðgjöf (environmental 

socialwork).  

Dominelli skilgreinir græna félagsráðgjöf meðal annars sem umhverfismiðaða 

samfélagsvinnu þar sem félagsráðgjafar nota náttúrulega vistfræði þegar þeir vinna að 

bættum aðbúnaði og velferð fólks. Sjónarhornið sem tekur mið af náttúru og umhverfi í 

víðasta skilningi á sér fylgismenn sem telja að hefðbundin vistfræðileg nálgun hafi mjög 

takmarkaða sýn á umhverfið og í raun sé hefðbundinn félagslegur skilningur félagsráðgjafa á 

umhverfinu grunnur (Besthorn,2013; Coats og Gray, 2012).  

Sjónarhornið sem tekur mið af hefðum og menningu er andlegt sjónarhorn sem vill opna 

fyrir hefðir og reynslu frumbyggja sem felur í sér virðingu fyrir jörð og náttúru. Þar með 

skapast rými fyrir raddir sem tengjast fornri menningu og visku frá helstu trúarbrögðum 

heims (Besthorn og Mc Millen, 2002). Umhverfisfélagsráðgjöf samkvæmt Coats og Gray 

(2012) er margþætt. Hún felur meðal annars í sér íhlutun vegna samfélagslegra áfalla og 

náttúruhamfara eins og langvarandi þurrka sem er svokölluð hamfarafélagsráðgjöf. 

 Dominelli telur að græn félagsráðgjöf í hennar túlkun sé víðtækari en skilgreiningar 

annarra fræðimanna. Því til stuðnings nefnir hún gagnrýni sína á iðnaðarsamfélagið, 

markaðinn og neysluhyggju (2012). Vert er að taka fram að fleiri fræðimenn (Coats og Gray, 

2012 ; Närhi og Matthies,2001) hafa bent á þörfina á að endurskoða iðnaðarframleiðslu, ná 

jafnvægi þar sem auðlindir eru í ójafnvægi og taka á þeim alþjóðlega vanda sem fylgir 

óábyrgum og heilsuspillandi iðnaði. Því er ekki að sjá að Dominelli sé ein um þær skoðanir. 

Áhersla félagsráðgjafar hefur ávallt verið á manneskjuna í samspili við umhverfið. Það sem er 

nýtt á þessu sviði félagsráðgjafar er að taka náttúru og sjálfbærni með í reikninginn. Félagsleg 
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aðgerðaverkefni eins og verkefnið sem fjallað var um frá Bretlandi, Community action 2020, er til 

þess gert að framfylgja stefnu þarlendra stjórnvalda um sjálfbæra þróun. Af því má sjá hve 

nátengd hefðbundin samfélagsvinna er grænni félagsráðgjöf. Það má segja að græn félagsráðgjöf 

sé umhverfismiðuð samfélagsvinna þar sem fólki er hjálpað við að bæta aðstæður sínar í 

samfélaginu til hagsbóta fyrir heildina. Til dæmis með því að ljá þeim rödd sem minna mega sín 

en neyðast til að búa á heilsuspillandi og hættulegum svæðum. Þá er græn félagsráðgjöf meðal 

annars fólgin í að gera stjórnvöldum viðvart svo vinna megi að úrbótum. Um heildarhagsmuni er 

að ræða vegna þess að auðlindir jarðar eru sameign jarðarbúa sem þarf að ganga vel um í dag til 

að komandi kynslóðir geti einnig mætt þörfum sínum. 

Önnur rannsóknarspurningin var, hver eru tengsl félagsráðgjafar við sjálfbærni og 

umhverfissvernd? Umhverfisvernd og samfélagsvinna ná aftur til upphafs félagsráðgjafar. 

Jane Addams hafði umhverfislegt sjónarhorn á aðstæður og vann að umbótum i 

umhverfismálum og samfélagsvinna var unnin í Toynbee Hall þar sem unnið var að 

félagslegum umbótum í samfélaginu (McKinnon, 2012; Närhi og Matthies, 2001; Peeters, 

2012; Popple, 1995). Samfélagsvinna er tengd umhverfisvernd þegar íbúar hreinsa til í sínu 

nærumhverfi eða þegar sjálfbærnistefnu stjórnvalda er framfylgt með aðgerðaverkefnum. 

Komið hefur fram að fátækt fólk býr oft á hættulegum svæðum þar sem eiturefnaúrgangur 

sem ekki er fargað á fullnægjandi hátt ógnar heilsu og velferð. Þannig tengist umhverfisvernd 

málsvarahlutverki félagsráðgjafa. Félagsleg sjálfbærni er hugtak sem í felst að veita fátæku 

fólki og öðrum jaðarhópum aðgang að auðlindum sem og auka þátttöku þeirra og lífsgæði 

(Alston og Besthorn, 2012). Er það vinna sem félagsráðgjafar hafa unnið í áratugi í samræmi 

við skilgreiningu á félagsráðgjöf og siðareglur greinarinnar.  

Þriðja rannsóknarspurningin var, hvert er hlutverk grænna félagsráðgjafa? Hlutverk 

þeirra er eins og annarra félagsráðgjafa að vera málsvarar. Að veita fátæku fólki og öðrum 

jaðarhópum aðgang að auðlindum sem og stuðla að aukinni þátttöku þeirra í samfélaginu. Er 

það gert til þess að auka velferð og lífsgæði einstaklinga, hópa og samfélaga. Einnig má nefna 

aðstoð eins og í dæminu frá Indlandi þar sem félagsráðgjafar unnu að því að hjálpa fátækum 

bændum til þess að koma á fót áveitum svo þeir gætu framfleitt sér og sínum. Í þeirri vinnu 

kom í ljós hve mikilvægt notendasamráð er. Um var að ræða valdeflingu í samfélaginu þar 

sem meðal annars var áhersla á að stofna félag um áveitur til þess að hafa innan 

samfélagsins. Með því var stuðlað að vinnu fyrir bændur á þeirra heimaslóðum allt árið um 
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kring í stað þess sem áður var þegar þeir urðu að leita að vinnu í öðrum landshlutum. Grænir 

félagsráðgjafar eru einnig hamfarafélagsráðgjafar þar sem þeir vinna bæði forvarnar- og 

endurreisnarstarf. Þar starfa þeir meðal annars í teymum með öðrum fagaðilum og sinna 

margvíslegum störfum svo sem að veita sál-félagslegan stuðning, upplýsingar og fræðslu. 

Hlutverk grænna félagsráðgjafa er auk þess að halda á lofti grænum gildum og finna 

bandamenn til þess að afla grænni félagsráðgjöf brautargengi. 

Tíðni samfélagslegra áfalla og náttúruhamfara eykst stöðugt og hafa fræðimenn sem og 

alþjóðasamtök félagsráðgjafa lagt áherslu á mikilvægi málaflokksins. Kallað hefur verið eftir 

kennslu og rannsóknum í þessu sambandi. Eins og fram hefur komið var í fyrsta sinn boðið 

upp á námskeið í sjálfbærni og umhverfisfélagsráðgöf við Háskóla Íslands síðastliðið haust. 

Vonandi koma á næstu árum fram ritgerðir um þetta efni með margvíslegar nálganir og nýja 

þekkingu. Bent hefur verið á skort á rannsóknum á börnum og náttúruhamförum en þó er 

talið ljóst að raddir barna hafi ekki fengið að heyrast á tímum hamfara og annarra 

samfélagslegra áfalla. Þar er því hugsanlegt rannsóknarefni. Einnig gæti verið áhugavert að 

rannsaka nánar náttúrulegar meðferðir, til dæmis í tengslum við áfengis- og 

vímuefnameðferðir. Einnig væri hægt að kanna hvort fyrirhugaðar séu breytingar á 

siðareglum félagsráðgjafa hér á landi með aukinni áherslu á umhverfisstjórnun og ábyrgð 

félagsráðgjafa á umhverfinu. 
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