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Útdráttur 

Loftslagsbreytingar eru umhverfislegt vandamál og ein af helstu áskorunum 

nútímasamfélags. Þær hafa margvíslegar afleiðingar í för með sér sem tengjast alþjóðlega 

og krefjast því víðtækra aðgerða jafnt á svæðisbundnum sem og innlendum og 

alþjóðlegum vettvangi. Í þessari ritgerð eru fjölbreytt hlutverk félagsráðgjafa skilgreind og 

hvernig þeir geta hagað störfum sínum til að sporna við þróun og afleiðingum 

loftslagsbreytinga. Áherslur grænnar félagsráðgjafar eru jafnframt skoðaðar og hvernig 

hugmyndir og aðferðir hennar geti nýst í slíkri vinnu. Hamfarafélagsráðgjöf er einnig til 

umfjöllunar og fjallað um hvort hún geti dregið úr tjónnæmi og aukið viðnámsþrótt í 

kjölfar hamfara. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig 

geta félagsráðgjafar hagað störfum sínum þannig að þeir sporni við þróun og afleiðingum 

loftslagsbreytinga? Undirspurningar eru þessar: Hvernig geta hugmyndir og aðferðir 

grænnar félagsráðgjafar nýst í slíkri vinnu? Getur hamfarafélagsráðgjöf aukið 

viðnámsþrótt samfélaga og dregið úr tjónnæmi þeirra í kjölfar hamfara? 

Þetta er heimildaritgerð. Við gerð hennar voru notaðar einkum ritaðar heimildir, auk 

skilgreininga sem alþjóðlegar stofnanir hafa gefið út. Lítið hefur verið birt hérlendis um 

efnið ef frá eru taldar BA- og MA-ritgerðir en örlítið birt um hamfarafélagsráðgjöf. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á fjölbreytt starf félagsráðgjafa þegar kemur 

að loftslagsbreytingum og hamfarir af þeirra völdum. Niðurstaða ritgerðinnar er að 

félagsráðgjöf hefur mikið fram að færa í þessu samhengi og gegnir margvíslegum 

hlutverkum, svo sem að virkja fólk og beita úrræðum sem stuðla að bættum aðstæðum, 

valdefla, byggja upp viðnámþrótt, sameina aðgerðir og stuðla að samfélagsþróun. Hún 

leggur áherslu á heildræna nálgun á aðstæður fólks og samspil þess við náttúrulegt 

umhverfi. Það kemur skýrt fram að störf félagsráðgjafa þegar kemur að 

loftslagsbreytingum og í kjölfar hamfara skipta miklu máli. Auk þess er mikilvægt að 

stefnumótandi ákvarðanir séu teknar um afstöðu félagsráðgjafa til umhverfismála. 

 

Lykilhugtök: Hnattræn hlýnun jarðar, loftslagsbreytingar, hamfarir, félagsráðgjöf, græn 

félagsráðgjöf.
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Gunnarsdóttur fyrir að gefa sér tíma í yfirlestur. Auk þess vil ég þakka Lenu Dominelli fyrir 
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1 Inngangur 

Fyrir um fjórum áratugum vöktu vísindamenn fyrst athygli á hlýnun jarðar sem 

umhverfislegri ógn sem gæti haft alvarleg áhrif á líf mannsins á jörðinni (Weingart, Engels 

og Pansegrau, 2000). Fólksflutningar er ein afleiðing loftslagsbreytinga þar sem öruggu 

lífsviðurværi er ógnað vegna jarðvegseyðingar, þurrka, eyðimerkurmyndunar, eyðingar 

skóga eða annars konar umhverfisraskanna (Myers, 2005). Loftslagsbreytingar eru 

umhverfislegt vandamál og ein af helstu áskorunum nútímasamfélags. Afleiðingarnar eru 

alþjóðlegar, gjörðir eins lands geta haft veruleg áhrif á önnur lönd (Dominelli, 2012). 

Að takast á við loftslagsbreytingar krefst víðtækra aðgerða jafnt á svæðisbundnum, 

sem og innlendum og alþjóðlegum vettvangi. Í pólitískri umræðu er deilt um eðli 

loftslagsbreytinga og hugsanlegar lausnir. Það vekur upp vangaveltur um framlag 

félagsráðgjafa og hvort þeir séu hluti af þessum hugsanlegu lausnum (Dominelli, 2011). 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á fjölbreytt starf félagsráðgjafa þegar kemur 

að loftslagsbreytingum og hamfarir af þeirra völdum. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig geta félagsráðgjafar hagað störfum sínum 

þannig að þeir sporni við þróun og afleiðingum loftslagsbreytinga? Undirspurningar eru 

þessar: Hvernig geta hugmyndir og aðferðir grænnar félagsráðgjafar nýst í slíkri vinnu? 

Getur hamfarafélagsráðgjöf aukið viðnámsþrótt samfélaga og dregið úr tjónnæmi þeirra 

í kjölfar hamfara? 

Afleiðingar loftslagsbreytinga eru teknar misalvarlega (United Nations Secretary-

General´s High-Level Panel on Global Sustainability, 2012). Fólk virðist skiptast í tvo hópa, 

þá sem trúa á hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar og þá sem gera það ekki (Weingart o.fl., 

2000). Þrátt fyrir sjáanlegar orsakir og afleiðingar er enn verið að deila um hvort 

loftslagsbreytingar séu raunverulegar og má leiða að því líkum að þeir sem viðurkenna 

þær ekki séu þeir sem finna síður fyrir þeim (Weaver, 2014). Mikið hefur verið skrifað um 

loftslagsbreytingar og afleiðingarnar sem þær hafa í för með sér. Lítið hefur þó verið birt 

hérlendis um efnið ef frá eru taldar BA- og MA-ritgerðir. Má þá nefna BA-ritgerð 

Berglindar Karitasar Þórsteinsdóttur um græna félagsráðgjöf og sjálfbærni og MA-ritgerð 

Önnu Sigrúnar Ingimarsdóttur sem fjallar um samfélagsleg áföll og viðbrögð 

félagsráðgjafa og er brautryðjendaverk á sviðinu (Berglind Karitas Þórsteinsdóttir, 2014; 
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Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2012). Örlítið hefur verið gefið út hérlendis um 

hamfarafélagsráðgjöf (Guðný Björk Eydal og Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2013; Guðný 

Björk Eydal o.fl., 2016).  

Félagsráðgjöf stendur vörð um mannréttindi, félagsleg réttindi og félagslegan jöfnuð 

(Dominelli, 2013). Hún er í stöðugri þróun þar sem nýjar áskoranir bætast við þær sem 

þegar eru til staðar (Mupedziswa, 1997). Því ber að hafa í huga að skilgreining á 

félagsráðgjöf er ekki altæk eða endanleg (Hare, 2004). Eftirspurn eftir sérþekkingu og 

framlagi félagsráðgjafa vegna afleiðinga loftslagsbreytinga hefur farið vaxandi (Dominelli, 

2011). Við upplifum fleiri umhverfis- og loftslagstengdar hamfarir en áður og því afar 

mikilvægt að bregðast við því (Dominelli, 2012). Félagsráðgjöf hefur mikið fram að færa 

þar sem hún leggur heildræna áherslu á einstaklinginn í samspili við náttúrulegt umhverfi 

hans (Hare, 2004; Zapf, 2010). Félagsráðgjafar tóku fyrst virkan þátt í stefnumótun vegna 

loftslagsbreytinga á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 2009. Sameinuðu þjóðirnar eru 

samtök sem færa þjóðríki saman til þess að velta fyrir sér alþjóðlegum málefnum og hafa 

þau gegnt mikilvægu hlutverki við að greiða fyrir umræðunni um loftslagsbreytingar 

(Dominelli, 2012). Fólk getur einnig haft áhrif á afleiðingar loftslagsbreytinga í sínu 

daglega lífi og því skiptir máli hvernig brugðist er við þeim og leitast við að draga úr þeim. 

Loftslagsbreytingar eru ekki afturkræfar og því hafa ákvarðanir okkar í dag áhrif á 

framtíðina. Þær munu þar af leiðandi hafa áhrif á líf barna okkar og barnabarna. Þetta 

gerir að verkum að það er brýnna að takast á við loftslagsbreytingar en margar aðrar 

áskoranir í nútímasamfélagi (United Nations Development Programme, e.d.).  

Markmið ritgerðarinnar er að auka þekkingu á fjölbreyttu starfi félagsráðgjafa og 

hvernig þeir geti hagað störfum sínum þannig að þeir sporni við þróun og afleiðingum 

loftslagsbreytinga. Félagsráðgjafar hafa ekki verið mjög sýnilegir þegar kemur að umræðu 

og umfjöllun um þetta málefni (L. Dominelli, munnleg heimild, 10. nóvember 2016). 

Ákveðið var að gera heimildaritgerð sem er greining á stöðu þekkingar til að svara 

ofangreindum rannsóknarspurningum. Þær heimildir sem byggt er á eru einkum ritaðar 

heimildir, auk skilgreininga sem alþjóðlegar stofnanir hafa gefið út. Ennfremur var tekið 

upplýsingaviðtal við Lenu Dominelli sem er prófessor við Durham University og hefur 

verið leiðandi á sviði grænnar félagsráðgjafar. 

Áhugi minn á hamförum byrjaði í kjölfar áfanga í Háskóla Íslands sem heitir Áföll, sorg 

og sálræn skyndihjálp undir stjórn Guðnýjar Bjarkar Eydal. Ég fékk aukinn áhuga á að 
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skoða hlutverk félagsráðgjafa í kjölfar hamfara eftir að hafa farið í skiptinám í 

hamfarafélagsráðgjöf við VIA University College í Árósum. Áhugi minn á að skrifa um 

loftslagsbreytingar og hlutverk félagsráðgjafa er vegna þess að loftslagsbreytingar er 

brýnt málefni og ein af helstu áskorunum nútímasamfélags. 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla sem skiptast svo í nokkra undirkafla.  

Í öðrum kafla eru helstu hugtök skilgreind til að auka skilning lesanda áður en farið er 

dýpra í efnið. Byrjað er að skilgreina hugtökin hnattræn hlýnun jarðar og 

loftslagsbreytingar en þau hugtök eru nátengd. Næst er fjallað um hamfarir og greint frá 

tveimur gerðum hennar. Að lokum er félagsráðgjöf skilgreind ásamt grænni félagsráðgjöf.  

Þriðji kafli fjallar um hamfarir og er fjallað um þær frá óíkum sjónarhornum. Greint er 

frá því hvernig loftslagsbreytingar eru skilgreindar sem ein tegund hamfara og hvernig 

þær ýta undir frekari hamfarir. Þar á eftir er fjallað um þau margþættu áhrif sem 

loftslagsbreytingar hafa á íbúa jarðar. Að lokum er rýnt í skoðanir almennings á 

loftslagsbreytingum í tengslum við umfjöllun á þeim í fjölmiðlum. 

Í fjórða kafla eru margþætt störf félagsráðgjafa könnuð. Fjallað er um sögu og þróun 

félagsráðgjafar og hvernig áherslur greinarinnar hafa þróast samhliða þróun samfélaga. 

Næst er fjallað um þau hlutverk og verkefni sem félagsráðgjafar geta sinnt vegna 

loftslagsbreytinga. Félagsráðgjöf hefur þróað nokkrar áherslur á sviði umhverfismiðaðrar 

félagsráðgjafar og er þeim gerð skil í eftirfarandi köflum. Kynntar eru 

umhverfisfélagsráðgjöf, vistfræðileg félagsráðgjöf og sjálfbær félagsráðgjöf sem eru 

nokkur sjónarhorn umhverfismiðaðrar félagsráðgjafar. Fjallað er um græna félagsráðgjöf 

og hlutverk hennar vegna loftslagsbreytinga út frá skilgreiningu Lenu Dominelli en hún 

flokkast einnig undir umhverfismiðaða félagsráðgjöf. Að lokum er fjallað um hlutverk 

félagsráðgjafa í kjölfar hamfara, sem nefnist hamfarafélagsráðgjöf. Hamfarafélagsráðgjöf 

er þrengra hugtak en umhverfismiðuð félagsráðgjöf og því er endað á henni. 

Í lok ritgerðinnar eru niðurstöður ræddar og rannsóknarspurningum svarað.
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2 Skilgreiningar 
Í eftirfarandi kafla verður fjallað um skilgreiningar þeirra hugtaka sem ritgerðin byggir á. 

Hugtökin hnattræn hlýnun jarðar, loftslagsbreytingar, hamfarir, félagsráðgjöf og græn 

félagsráðgjöf verða skilgreind til að öðlast skilning á viðfangsefninu. Önnur hugtök verða 

skilgreind þegar við á til að öðlast frekari skilning og fá dýpri innsýn. 

2.1  Hnattræn hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar 

Hnattræn hlýnun jarðar er skilgreind sem langtíma tilhneiging sem eykur meðalhitann á 

jörðinni. Loftslagsbreytingar eru afleiðing hnattrænnar hlýnunar jarðar og eru skilgreindar 

sem breytingar á alþjóðlegu eða svæðisbundnu veðurmynstri (Lineman, Do, Kim og Joo, 

2015). Þær undirstrika breytingar á loftslagi sem afleiðingu af losun 

gróðurhúsalofttegunda. Orsökina má rekja til iðnvæðingar og þéttbýlismyndunar sem 

losa gróðurhúsalofttegundir með brennslu á jarðefnaeldsneyti (Dominelli, 2012).  

Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna (UNEP) setti á fót nefnd í þeim tilgangi að 

auðvelda aðgang að upplýsingum um áhrif og afleiðingar loftslagsbreytinga á alþjóðlega 

vísu. Nefndin heitir Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en hlutverk 

hennar er að miðla þekkingu á alþjóðlegum grundvelli til stefnumótenda og ríkisstjórna 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, e.d.). Hægt er að bera kennsl á allar 

breytingar loftslags í tíma, hvort sem það eru náttúrulegar breytingar eða af 

mannavöldum. IPCC gerir það með því að mæla meðaltalið og breytileika loftslagsins yfir 

langt skeið (International Panel on Climate Change, 2008). Nefndin vinnur einnig 

reglulegar úttektir á vísindalegri þekkingu á loftslagsbreytingum, afleiðingum þeirra og 

möguleikum til að sporna við þeim. Vísindanefnd um loftslagsbreytingar, sem var skipuð 

af umhverfisráðherra haustið 2007, gerði skýrslu um hnattrænar loftslagsbreytingar og 

áhrif þeirra á Íslandi. Skýrslan byggðist að verulegu leyti á rannsóknum vísindamanna á 

umhverfisbreytingum og að hluta á fjórðu úttekt IPCC. Niðurstöður leiddu í ljós að 

loftslagsbreytingar hafa áhrif á ýmsa innviði samfélagsins og náttúrufar á Íslandi. Ísland er 

því engin undantekning þegar kemur að hnattrænni og staðbundinni hlýnun 

(Umhverfisráðuneytið, 2008). 

Það er margt sem bendir til þess að losun gróðurhúsalofttegunda muni aukast á 

næstu áratugum en brýnt er að draga úr henni og auka bindingu kolefnis úr andrúmslofti. 

Áframhaldandi losun mun valda miklum breytingum á loftslaginu í framtíðinni og frekari 
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hlýnun. Þessi hlýnun af mannavöldum getur leitt til ýmissa skyndilegra eða óafturkræfra 

áhrifa (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2008; Umhverfisráðuneytið, 2008). 

Það er því mikilvægt að aðgerðir sem snúa að loftslagsbreytingum séu hnattrænar og að 

sem flest ríki taki þátt í þeim eftir bestu getu (Umhverfisráðuneytið, 2008). 

2.2 Hamfarir  

Hugtakið hamfarir hefur verið skilgreint á marga vegu í gegnum tíðina. Sameinuðu 

þjóðirnar skilgreina hamfarir sem alvarlega röskun á samfélagi eða starfsemi þess sem 

hefur víðtæk áhrif á fólk, efnahag og umhverfi. Umfram þetta geta hamfarir haft áhrif á 

getu viðkomandi samfélags til að takast á við þær með eigin björgum (United Nations, 

2009). 

Hamfarir geta átt sér stað vegna náttúruvár eða af mannavöldum. Mörkin þar á milli 

er hins vegar stöðugt að verða óskýrari og ógreinilegri. Orsökin liggur í hegðun mannsins 

sem hefur áhrif á náttúruna og því er erfitt að segja til um hvar uppruninn liggur 

(Dominelli, 2012). Náttúrulegar hamfarir eru meðal annars eldgos, jarðskjálftar, 

flóðbylgjur og fellibyljir. Hamfarir af mannavöldum eru hinsvegar skilgreind sem slys, til 

dæmis umhverfismengun vegna spilliefna, eða ásetningur, eins og átök. Hamfarir geta 

líka birst i formi fátæktar eða tæknilegra slysa líkt og sprenginga (Dominelli, 2013; Zakour 

og Gillespie, 2013).  

Sameinuðu þjóðirnar áætla að náttúrulegar hamfarir hafi áhrif á um 300 milljónir 

manna á hverju ári. Þær eru taldar hafa verið að aukast bæði að umfangi og tíðni 

undanfarin 20 ár (United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 2009; 

Dominelli, 2012). Samhliða því eykst fátækt á heimsvísu og þar af leiðandi ójöfnuður í 

heiminum (Dominelli, 2012). 

2.3 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf hefur ávallt barist fyrir réttindum fólks til að uppfylla grunnþarfir sínar. 

Grunnþarfir geta til að mynda verið matur, vatn, húsaskjól og heilbrigðisþjónusta (Barker, 

2003). Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint grunnþarfir sem mannréttindi, það er að fólk 

hafi aðgang að mat, vatni, húsaskjóli og heilbrigðisþjónustu (United Nations Centre for 

Human Rights, 1994). Félagsráðgjöfum ber samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa skylda 

til að berjast gegn mannréttindabrotum (Embætti landlæknis, e.d.). Félagsráðgjöf leggur 

áherslu á að mæta þörfum fólks, vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála 
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einstaklinga í samspili við þeirra umhverfi. Auk þess leggur hún áherslu á þarfir 

berskjaldaðra hópa og að tryggja félagslegt réttlæti svo að allir meðlimir samfélagsins hafi 

sömu mannréttindi (Barker, 2003; International Federation of Social Workers, 2000). 

Árið 2001 samþykktu bæði International Federation of Social Workers (IFSW) og 

International Association of Schools of Social Work (IASSW) alþjóðlega skilgreiningu á 

félagsráðgjöf. Grundvallaratriði hennar eru félagslegt réttlæti og meginreglur 

mannréttinda. Í henni er talað um félagsráðgjöf sem starfsgrein sem stuðlar að jákvæðum 

félagslegum breytingum, valdeflingu og lausnamiðaðri nálgun í mannlegum samskiptum. 

Jafnframt nýtir félagsráðgjöf hagnýtar kenningar um mannlega hegðun og félagsleg kerfi 

við afskipti sín í tengslum við samspil fólks og náttúrulegs umhverfis (International 

Federation of Social Workers, 2012a). Ný alþjóðleg skilgreining var staðfest árið 2014 af 

IFSW og IASSW. Lykilhugtök þar vísa til skyldna, meginreglna, þekkingar og verklags. Í 

þessari skilgreiningu er talað um félagsráðgjöf sem starfs- og fræðigrein sem byggir á 

kenningum félagsráðgjafar, auk kenninga annarra félags- og hugvísindagreina. Greinin 

stuðlar að valdeflingu og að félagslegri framþróun. Grundvallaratriði hennar eru enn 

félagslegt réttlæti og mannréttindi auk sameiginlegrar ábyrgðar og virðingar fyrir 

fjölbreytileika. Félagsráðgjöf skuldbindur sig til þess að takast á við allar þær hindranir 

sem lífið hefur upp á að bjóða sem mögulega mæta fólki í daglegu lífi, ásamt því að stuðla 

að velferð (International Federation of Social Workers, 2014).  

Hare (2004) telur IFSW hafa fangað kjarna, gildi, þekkingu, takmörk og aðferðafræði 

samtímafélagsráðgjafar. Hún telur nýju skilgreininguna auðvelda samvinnu IFSW við 

aðrar alþjóðlegar stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar. Auk þess telur Hare mikilvægt 

að efla alþjóðlega starfsemi í gegnum samtök á landsvísu og á alþjóðlegum vettvangi í 

þeim tilgangi að breiða út sýn starfsgreinarinnar. Í nýju skilgreiningunni er þó ekki minnst 

á náttúrulegt umhverfi né hlutdeild félagsráðgjafa í samspili fólks og náttúrulegs 

umhverfis. Skilgreininguna skortir því mikilvæga umfjöllun um stöðu og hlutverk 

félagsráðgjafar í þessu samhengi (Bowles, Boetto, Jones og McKinnon, 2016). 

2.4 Græn félagsráðgjöf 

Lena Dominelli skilgreinir græna félagsráðgjöf (e. green social work) sem faglega 

heildræna félagsráðgjöf í formi umhverfismiðaðrar samfélagsvinnu. Græn félagsráðgjöf 

varðar velferð allra og alls í samfélaginu og leggur áherslu á samneyti fólks við dýralíf og 
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gróður (Dominelli, 2012, 2013). Hún virðir og metur eðlislægt umverfi sem hluta af 

starfsgreininni. Hún fordæmir jafnframt ójafna dreifingu náttúruauðlinda og þjónustu og 

leitast við að jafna hana. Græn félagsráðgjöf verður þar af leiðandi mjög pólitísk (Gill og 

Jack, 2007).  

Markmið grænnar félagsráðgjafar er að vinna að endurbótum á félags- og 

stjórnmálalegum áhrifum, sem og efnahagslegum öflum sem hafa skaðleg áhrif á lífsgæði 

fólks og jaðarhópa samfélagsins. Hún leitast einnig við að tryggja nauðsynlegar félagslegar 

stefnumótandi breytingar í þeim tilgangi að auka velferð fólks. Græn félagsráðgjöf styðst 

við þær hugmyndir að félagsleg þjónusta eigi að vera í boði fyrir alla þegar þörf er fyrir 

hana. Hún leggur þar að auki áherslu á rétt manna til að vera elskaðir og annast aðra 

(Dominelli, 2012). 

Allir íbúar jarðar gegna því mikilvæga hlutverki að viðhalda náttúrulegu umhverfi 

jarðar, bæði í eigin þágu og í þágu komandi kynslóða. Félagsráðgjafar eru mikilvægir í því 

hlutverki að virkja fólk og beita úrræðum sem stuðla að bættum aðstæðum (Dominelli, 

2013). Lena Dominelli skilgreinir græna félagsráðgjöf sem eina af heildrænu 

birtingarmyndum félagsráðgjafar sem faglegrar starfsgreinar. Hún telur græna 

félagsráðgjöf vera þann hluta félagsráðgjafar sem eflir velferð fólks samhliða því að 

vernda náttúrulegt umhverfi. Auk þess snýst græn félagsráðgjöf um jafnrétti í ójafnri 

dreifingu valds og auðlinda (Dominelli, 2012, 2013). Umhverfislegt réttlæti snýst um 

sanngjarna samnýtingu þar sem allir geta notið góðs af heilbrigðu og sjálfbæru umhverfi. 

Félagsráðgjafar geta eflt umhverfislegt réttlæti með því að styðjast við græna 

félagsráðgjöf í sínu starfi (Dominelli, 2013). 
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3 Hamfarir 
Í eftirfarandi kafla verður fjallað um hvernig loftslagsbreytingar eru skilgreindar sem tegund 

hamfara. Sýnt hefur verið fram á að þær ýti undir frekari hamfarir. Fjallað verður um áhrif 

loftslagsbreytinga og helstu hamfarir sem fylgja í kjölfarið. Ljóst er að loftslagsbreytingar hafa 

mikil áhrif á íbúa jarðar. Fjallað verður um áhrif þeirra á mismunandi samfélagshópa. Að lokum 

verða skoðanir almennings á loftslagsbreytingum kynntar ásamt umfjöllun fjölmiðla á þeim. 

3.1 Loftslagsbreytingar skilgreindar sem tegund hamfara 

Loftslagsbreytingar eru flokkaðar sem tegund hamfara (Dominelli, 2013). Áhrif þeirra á 

náttúruna eru líkleg til þess að hrinda frekari hamförum af stað. Talið er að loftslagsbreytingar 

séu tilkomnar af mannavöldum (Dessler og Parsons, 2006). Dominelli styður þá tilgátu þrátt 

fyrir að erfitt geti reynst að greina þar á milli þar sem hún telur manninn hafa áhrif á allar 

hamfarir, óháð orsök þeirra (Dominelli, 2012, 2015). 

Fyrri rannsóknir hafa varpað ljósi á tengsl milli hamfara og loftslagsbreytinga (Visser, 

Petersen og Ligtvoet, 2014). Breytingar á hitastigi jarðar, úrkomumynstur, sýrustig sjávar, 

hækkun sjávarborðs og, bráðnun jökla og ísjaka hefur verið nefnt sem afleiðing 

loftslagsbreytinga (Dominelli, 2012; Trainor, Chapin, Huntington, Natcher og Kofinas, 2007). 

Gert er ráð fyrir að breytt tíðni og umfang ofsaveðurs ásamt hækkandi sjávarstöðu muni hafa 

mjög óhagstæð áhrif á náttúruna og mannfólkið þegar til framtíðar er litið (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, 2008). 

3.2 Loftslagsbreytingar ýta undir frekari hamfarir 

Á síðasta áratug átti sér stað vitundarvakning um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra. Í dag eru 

þær almennt álitnar vísindaleg staðreynd og hafa vísindamenn sýnt fram á að aukin losun 

gróðurhúsalofttegunda veldur marktækum breytingum á loftslaginu til hins verra (United 

Nations Development Programme, e.d.; Bowles o.fl., 2016).  

Hlýnun loftslagskerfisins er ótvíræð þar sem vísindalegar mælingar sýna fram á hækkun 

sjávar og hækkandi meðaltal alþjóðlegs hita. Miklar breytingar hafa orðið á ísmagni jarðar sem 

hafa leitt til stærri stöðuvatna. Aukin bráðnun íss hefur einnig haft þær afleiðingar að 

sjávarmál fer hækkandi (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2008). Á norður- og 

suðurpólnum veldur þessi bráðnun því að láglend svæði munu færast í kaf vegna hækkunar á 

sjávarstöðu. Jafnframt hefur bráðnunin áhrif á Golfstrauminn sem svo leiðir til róttækra 

loftslagsbreytinga (United Nations Development Programme, e.d.). Vísindamenn fullyrða að 
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loftslagsbreytingarnar geti einnig leitt til aukinnar eldgosa- og jarðskjálftavirkni, sérstaklega ef 

norðurskauts- og suðurskautsísinn bráðnar (Pearce, 2012). Óstöðugleiki jarðar hefur einnig 

aukist í fjalllendi sem hefur haft áhrif á vistkerfi á norður- og suðurskautslandinu 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2008). 

Töluvert hefur verið fjallað um hamfarir sem rekja má til loftslagsbreytinga og helstu 

ógnanir sem fólk getur staðið frammi fyrir (Climate Council, e.d.). Öfgar í veðurfari, líkt og flóð, 

þurrkar, stormar og hitabylgjur geta haft gríðarleg áhrif á heilsu og velferð fólks, umhverfið og 

efnislega þróun. Til að mynda olli fellibylurinn Katrina, sem skall á Bandaríkin 2005, sögulegu 

efnahagslegu tjóni sem var metið á 140 billjón Bandaríkjadala (Visser o.fl., 2014). 

Erfitt er að spá fyrir um nákvæma þróun á losun gróðurhúslofttegunda sem veldur 

ákveðinni óvissu þegar meta á afleiðingarnar (United Nations Development Programme, e.d.). 

Auk þess er erfitt að greina þá þætti sem ekki hafa áhrif á loftslagið og aðskilja þá frá þeim sem 

gera það (Intergovernmental Panel Climate Change, 2008).  

3.3 Áhrif loftslagsbreytinga á íbúa jarðar 

Fólksflutningar milli landa hafa aukist hratt á síðustu áratugum og liggur orsökin til að mynda 

í skorti á atvinnutækifærum, vopnuðum átökum og náttúruhamförum (International 

Organization for Migration, 2010; Dominelli, 2012). Fólksflutningar af völdum 

loftslagsbreytinga á alþjóðlegum vettvangi er nýtt fyrirbæri þrátt fyrir að fólksflutningar hafi 

átt sér stað frá örófi alda (Myers, 2005). Í kjölfar breytinga á veðurfari breytist náttúrulegt 

umhverfi sem getur valdið því að fólk neyðist til að flýja þar sem það getur ekki lifað við breytt 

skilyrði (United Nations Development Programme, e.d.). Ólíklegra er að fólk sem býr á 

iðnvæddum svæðum og býr við betri efnahagsleg kjör verði fyrir barðinu á 

loftslagsbreytingum. Mikilvægt er að hafa til hliðsjónar og koma í veg fyrir myndun jaðarhópa 

og fátæktar í samfélögum (Dominelli, 2012). Á næstu árum munu loftslagsbreytingar draga úr 

árangri tilrauna við að sporna við fátækt í heiminum, fátækt sem mun hafa aukna vannæringu 

í för með sér og hrekja 250 milljónir manna á flótta. Endurreisn vistkerfa og hagkerfa landa 

myndi draga úr fátækt og átökum (Brenna, 2015).  

Þar sem flóttafólk vegna loftslagsbreytinga er tiltölulega nýtt fyrirbæri er nauðsynlegt að 

félagsráðgjafar geri nýjar siðareglur til að tryggja að þörfum þeirra sé mætt. Ennfremur er þörf 

á endurskoðun á stefnumótun vegna loftslagsbreytingar. Mannúðaraðstoð (e. humanitarian 

aid) getur ekki mætt kröfum flóttafólks þegar kemur að loftslagsbreytingum um húsaskjól, mat 
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eða lyf. Félagsráðgjafar geta hinsvegar verið talsmenn þess að auka þessa aðstoð og lagt hönd 

á plóg við að þróa viðeigandi þjónustu og stefnu í þessum málefnum (United Nations 

Development Programme, 2008; Third World Network, 2010).  

Brýnt er að taka loftslagsbreytingar alvarlega og hafa skilning á því að öfgakennt veðurfar 

hefur mismunandi áhrif á lönd og er það, háð staðsetningu þeirra (United Nations 

Development Programme, e.d.). Af þessu leiðir að fjöldi flóttafólks í heiminum er einnig mjög 

svæðisbundinn (Leckie, 2009). Hækkandi sjávarstaða er til að mynda líkleg til að stofna litlum 

eyjum og þorpum, bæjum eða borgum sem liggja við strandlínuna í hættu. Þessi svæði eru 

viðkvæm fyrir vegna fólksfjölgunar, meðal annars sökum flóttafólks vegna loftslagsbreytinga 

(Dominelli, 2013). Íbúafjöldi hefur veruleg áhrif á matvælaframleiðslu, neyslu og spillingu 

umhverfis og mikil aukning íbúafjölda getur valdið skertu öryggi og takmörkuðu framboði á 

mat. Jarðvegseyðing og spilling umhverfis getur einnig grafið undan matvælaframleiðslu. Þar 

að auki veldur bráðnun jökla, hækkandi sjávarstaða og aukið sýrustig sjávar minnkandi 

frjósemi jarðar og dregur þar af leiðandi verulega úr landbúnaði. Matarskortur er afleiðing 

minnkandi landbúnaðar sem er ein orsök fólksflutninga (Dominelli, 2012, 2013). 

Deilt er um hvað veldur og hverjir beri ábyrgð á loftslagsbreytingunum, breytingum sem 

eru að mestu tilkomnar af mannavöldum og iðnvæddum samfélögum. Umhverfið á stóran þátt 

í að móta ólíka menningarheima en loftslagið er óumflýjanlegur partur af náttúrulega 

umhverfinu (Weaver, 2014; Trainor o.fl., 2007). Breytingarnar hafa þó mismikil áhrif á íbúa 

jarðarinnar og fer það eftir staðsetningu þeirra eins og hefur komið fram. Sagt er að þær skelli 

meðal annars fyrst á frumbyggjum og menningar- og efnahagslegri starfsemi, en frumbyggjar 

eru á meðal fátækustu íbúa í heiminum. Þeir hafa sérstaka tengingu við náttúruna sem raskast 

vegna loftslagsbreytinganna. Því standa þeir í erfiðri baráttu við að halda sínum hefðbundna 

lífsmáta og lífsviðurværi sem hefur fylgt þeim gegnum kynslóðir (Trainor o.fl., 2007; Dominelli, 

2011). Til að átta sig betur á því hvað átt er við með frumbyggja er skilgreining hugtaksins sá 

sem er innfæddur á ákveðnu landsvæði og er mótaður af því landssvæði sem hann býr á 

(Dictionary, e.d.; Williams, 2011). Hirðingjar eru dæmi um frumbyggja. Þeir eru sífellt að flytja 

í leit að æti fyrir sig og dýrin sín og hafa gert í þúsundir ára. Með langvarandi þurrkum, 

eyðimerkurmyndun og virkjunum í kjölfar loftslagbreytinga hafa þessar fornu hefðir raskast. 

Iðnaðarferlar í kjölfar loftslagsbreytinganna ganga á sveitir og skóga landsins ásamt iðnbúskap 

þeirra. Þessi þróun, að tapa þessum fornu hefðum, kemur niður á náttúrulega umhverfinu því 

frumbyggjar, hafa forðast neysluhyggjuna og þá spillingu sem hefur verið við lýði í mörgum 
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vestrænum samfélögum. Loftslagsbreytingar hafa oft leitt til mikilla búferlaflutninga sem 

hefur aukið álagið á þeim svæðum sem flóttafólkið flýr til. Slík álag hefur leitt til minnkandi 

hefðbundins beitarlands, eyðimerkurmyndunar og annars konar umhverfislegra vandamála 

sem leiða til átaka og samkeppni á milli fólks um takmarkaðar auðlindir (Dominelli, 2012). 

Frumbyggjar teljast því vera sérstaklega viðkvæmur hópur þar sem þeir eiga erfitt með að 

fylgja hefðbundnum lífsmáta loftslagsbreytinga (Trainor o.fl., 2007). 

Auknar líkur eru á flóði vegna hækkunar sjávarborðs og þurrki vegna hlýrra veðurfars. Fólk 

í fátækustu löndum heim eru í aukinni hættu vegna þessa. Sýrland er meðal þessara landa 

(United Nations Development Programme, 2008). Í kjölfar nokkurra þurrkatímabila á árunum 

2007 og 2010 urðu smábændur atvinnulausir og neyddust því til að flytja af landsbyggðinni til 

borganna. Þessi þurrkatímabil ollu miklum vatnsskorti sem síðan hrinti af stað átökum sem 

ekki enn er séð fyrir endann á. Þennan vatnsskort má rekja til loftslagsbreytinga og 

ósjálfbærrar stjórnunar á jarðvegi sem leiddi til eyðingu áveitu og brunna. Þróunin í Sýrlandi 

er því dæmi um hrikaleg áhrif loftslagsbreytinga og ósjálfbærrar umhverfisstjórnunar á 

pólitískan stöðugleika lands með alþjóðlegum afleiðingum (Brenna, 2015). 

3.4 Skoðanir almennings á loftslagsbreytingum og hlutverk fjölmiðla 

Þegar afleiðingar loftslagsbreytinga eru orðnar of áberandi verður ekki lengur litið framhjá 

þeim (Shaw, 2011). Skilningur almennings á loftslagsbreytingum var ennþá frekar takmarkaður 

fyrir sex árum samkvæmt rannsókn sem Wolf og Moser (2011) gerðu. Ástæður þess voru að 

hluta til skortur á áherslum og upplýsingum um loftslagsmál, auk þess sem fólk meðtók ekki 

upplýsingar frá fjölmiðlum. Fólk skiptist að jafnaði í tvo hópa þegar kemur að opinberri 

umræðu um loftslagsbreytingar, annars vegar þá „grænu“ sem studdu hugmyndina og hins 

vegar efasemdarmenn sem hafna henni (Dominelli, 2012). Árið 2007 voru meðal annars gerðar 

tvær kannanir í Bretlandi um loftslagsbreytingar. Meirihluta þátttakenda í báðum könnunum, 

eða um 80%, þótti fólk misnota umhverfi sitt eða hafa þau áhrif á umhverfið með gjörðum 

sínum að það myndi leiða til loftslagsbreytinga (British Broadcasting Corportion, 2007). Í 

Bandaríkjunum er talsvert bil á milli repúblikana (íhaldsmanna) og demókrata (frjálslyndra) um 

málefni tengd hlýnun jarðar og það bil hefur vaxið verulega undanfarna áratugi. Þá eru 

demókratar líklegri til að trúa upplýsingum um hlýnun jarðar sem byggja á vísindalegum 

staðreyndum, og til að tjá áhyggjur sínar af umhverfislegum vandamálum frekar en 

repúblikanar (McCright og Dunlap, 2011). 
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Viðbrögð fólks við loftslagsbreytingum eru mikilvæg sama hvaða hlutverki það gegnir í 

þjóðfélaginu. Breytt hegðun getur dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda og getur því hver og 

einn einstaklingur lagt sitt af mörkum. Hægt er að taka þátt í þróun og innleiðingu sjálfbærra 

aðferða til að lágmarka áhrif gróðurhúsalofttegunda. Það er hinsvegar annað mál hvort fólk 

skilji vandamálið til fullnustu og fylgi því þar af leiðandi eftir (Wolf og Moser, 2011). 

Í fjölmiðlum og meðal almennings hefur fólk gjarnan tengt einstaka hamfarir við 

loftslagsbreytingar. Tengingin þar á milli virðist vera rökrétt þar sem hamfarir tengjast 

öfgaveðri vegna þess að loftslagið er að breytast. Menn eru þó gjarnan heldur fljótir að tengja 

hamfarir loftslagsbreytingum því oftar gleymist að hamfarir stjórnast ekki eingöngu af 

veðurfari, tíðni og styrkleika. Það eru aðrir áhrifaþættir sem geta haft áhrif eins og íbúafjöldi 

svæðisins og tjónnæmi (Intergovernmental panel on climate change, 2012, 2013, 2014). 

Fjölmiðlar verða því að koma upplýsingum um loftslagsbreytingar skýrt til skila til almennings. 

Þegar um flókið viðfangsefni er að ræða, líkt og loftslagsbreytingar, eru fréttir sagðar með 

ólíkum hætti til að auka skilning áhorfanda. Fjölmiðlar hafa fjallað um loftslagsrannsóknir og 

tengt þær við daglegt líf fólks. Fjallað hefur verið um einstaklingsbundin hegðunarmynstur, 

eins og orkunotkun í nútímasamfélagi, í samgöngum eða hitun heimila. Áhorfendum er þannig 

gerð grein fyrir tengingu eigin hegðunar við loftslagsbreytingar og vísað er til hversu alþjóðlegt 

umhverfisvandamál þær eru (Weingart o.fl., 2000). 
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4 Félagsráðgjöf  
Félagsráðgjafar geta tekist á við ýmsar áskoranir þar sem hlutverk þeirra er afar fjölbreytt. Í 

byrjun þessa kafla verður fjallað um sögu og þróun félagsráðgjafar. Það er mikilvægt að þekkja 

sögu félagsráðgjafar til þess að geta velt fyrir sér þróun hennar. Loftslagsbreytingar eru ein 

tegund hamfara og því verður hér fjallað um hlutverk og verkefni sem félagsráðgjafar geta 

sinnt í tengslum við þær. Þar á eftir er rætt gróflega um umhverfisfélagsráðgjöf, vistfræðilega 

félagsráðgjöf og sjálfbæra félagsráðgjöf sem eru nokkur sjónarhorn umhverfismiðaðrar 

félagsráðgjafar. Fjallað er nánar um tiltölulega nýtt hugtak út frá skilgreiningu Lenu Dominelli, 

svokallaða græna félagsráðgjöf og hlutverk hennar vegna loftslagsbreytinga en hún flokkast 

einnig undir umhverfismiðaða félagsráðgjöf. Að lokum verður rætt um hlutverk félagsráðgjafa 

í kjölfar hamfara en hugtakið hamfarafélagsráðgjöf (e. disaster social work) er sprottið út frá 

því. 

4.1 Saga og þróun félagsráðgjafar 

Félagsráðgjöf hefur unnið út frá mannréttindum frá upphafi og lagt heildræna áherslu á 

einstaklinginn í samspili við náttúrulegt umhverfi sitt (United Nations Centre for Human Rights, 

1994; Dominelli, 2010). Undirstaða félagsráðgjafar er heildarsýn og virðing fyrir gildum hverrar 

manneskju. Aðalmarkmið hennar er að sporna við félagslegu ranglæti til að fólk geti haldið 

reisn og að vinna að lausn vandamála (United Nations Centre for Human Rights, 1994). 

Upphaf félagsráðgjafar má rekja til sjálfboða- og góðgerðarstarfa sem þróaðist svo yfir í 

samfélagsþróun (Sigrún Júlíusdóttir, 2014). Félagsráðgjöf er tilkomin af tveimur aðskildum en 

tengdum þróunum á síðari hluta 19. aldar (Hare, 2004). Hún byrjaði fyrst í Englandi þar sem 

Toynbee Hall var komið á fót af Canon Samuel Barnett árið 1884. Markmið Toynbee Hall var 

að auka félagslegan og fjárhagslegan jöfnuð til að sporna við fátækt. Þetta var í fyrsta sinn að 

ríkir og fátækir bjuggu saman í samfélagi og nutu báðir góðs af. Það leið ekki á löngu þar til 

frumkvöðullinn Jane Addams setti á fót félags- og menningarmiðstöðina Hull House í lok 19. 

aldar. Hún beitti heildarsýn til að nálgast einstaklinginn í samspili við náttúrulegt umhverfi sitt 

og lagði áherslu á félagslegar umbætur og sjálfshjálp (Kolbrún S. Ingólfsdóttir, 2009; Shaw, 

2011). Jane Addams rannsakaði áhrif umhverfisins á fátækt og vildi bæta lífskjör fólks og 

nágranna þess (Shaw, 2011). Hún lagði höfuðáherslu á lýðræði og leit á vinnuumhverfi sitt sem 

samfélag og vettvang til að skapa félagslega samstöðu (Winkelman, 2013). Þessar tvær tengdu 

þróanir hafa verið lýsandi fyrir starfsgreinina þar sem áherslan var lögð á einstaklinginn, 



19 

fjölskylduna og samfélagið (Hare, 2004). Félagsráðgjöfin þróaðist svo sem sérhæfð starfsgrein 

á tveimur til þremur áratugum í kjölfar iðnbyltingarinnar (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Á fyrri hluta 20. aldar jókst áherslan á félagslegan jöfnuð og réttindi. Félagsráðgjafar báru 

virðingu fyrir skjólstæðingnum og samfélagslegri stöðu hans, ásamt því að veita honum 

óskerta athygli og viðurkenna rétt hans. Höfuðáhersla félagsráðgjafarinnar var að mæta 

hverjum og einum skjólstæðingi þar sem hann var staddur og á hans forsendum, sem er 

sérstaða starfsgreinarinnar (Sigrún, 2014; Dominelli, 2010). Mikilvægt er að þekkja rætur 

félagsráðgjafar til að skilja hvaðan forsendur og fagímyndin hafa mótast (Sigrún, 2014). Þróun 

félagsráðgjafar hefur færst frá vandamálum skjólstæðinga og hindrunum þeirra yfir í 

valdeflingu og áherslur á sjálfshjálp einstaklinga ásamt því að vinna út frá styrkleikum hvers og 

eins. Þá er einnig lögð áhersla á samþætta reynslu og að beita lausnamiðuðum nálgunum 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Tuttugasta og fyrsta öldin býður bæði upp á áskoranir og tækifæri (Dominelli, 2012). 

Umhverfislegar áhyggjur hafa aukist bæði á landsvísu og alþjóðlega, sem hvetur félagsráðgjafa 

til að vinna með náttúrulega umhverfið í stærra og hnattrænna samhengi. Ekki nægir að vinna 

eingöngu með nærumhverfið (Shaw, 2011). Græn félagsráðgjöf á rætur sínar að rekja til 

róttækrar félagsráðgjafar samkvæmt Dominelli. Markmið hennar er að vinna gegn 

félagslegum, efnahagslegum og pólitískum öflum sem hafa skaðleg áhrif á lífsgæði fátækra og 

ýmissa jaðarhópa (Dominelli, 2012). Mikilvægt er að félagsráðgjafar séu vel upplýstir og hafi 

góða þekkingu á umhverfismálum þar sem það eru félagsráðgjafar sem sinna þeim 

einstaklingum sem verða helst fyrir áhrifum þeirra. Með því að fylgja meðal annars 

hugmyndafræði Jane Addams geta félagsráðgjafar leikið stórt hlutverk í samþættingu 

umhverfismála og starfa þeirra (Shaw, 2011). Með því að stuðla að grænni starfsgrein geta 

félagsráðgjafar haft áhrif á stefnumótun með því að halda grænum gildum á lofti (Dominelli, 

2012). 

4.2 Hlutverk og verkefni félagsráðgjafa vegna loftslagsbreytinga 

Loftslagsbreytingar og spilling umhverfis er umfangsmikil alþjóðleg ógn sem afar brýnt er að 

takast á við (Bowles o.fl., 2016). Loftslagsbreytingar eru ein af helstu áskorunum 21. aldar og 

valda, ásamt náttúrulegum hamförum, óstöðugleika í samfélögum um allan heim (Dominelli, 

2012; Alston, 2015). Áhyggjur af umhverfismálum fara vaxandi og fréttaflutningur fjallar oftar 

en áður um hnattræn vandamál. Þegar athyglin á umhverfismálum í alþjóðlegu samhengi jókst 
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var félagsráðgjöf ekki meðal þeirra fræðigreina sem þótti geta tekist á við þau vandamál 

(Berger og Kelly, 1993). Þrátt fyrir að rödd félagsráðgjafa hafi ekki mikið heyrst í umræðum um 

loftslagsbreytingarnar takast félagsráðgjafar á við afleiðingar þeirra í daglegu starfi (Dominelli, 

2011, 2013). Starf félagsráðgjafa vegna loftslagsbreytinga birtist á mismunandi sviðum, hvort 

sem það er á míkró- eða makró-sviði. Míkró-vinna felst í því að vinna með einum eða fáum 

einstaklingum en makró-vinna er yfirleitt samfélagsvinna sem felst í því að þjónusta stærri 

hópa (LaTosch og Jones, 2012). Þessi hugtök koma úr Vistfræðikerfiskenningunni (e. ecological 

systems theory) sem Bronfenbrenner (1979) setti fram og samanstendur af fimm tegundum 

kerfa, míkró er það smæsta og makró það næststærsta. Starf félagsráðgjafa getur falist í vinnu 

með fátækum fjölskyldum sem hafa ekki efni á að borga aukinn rafmagnskostnað, yfir í 

almenna félagsþjónustu tengda náttúruhamförum (Bowles o.fl., 2016; Kemp, 2011). The 

National Association of Social Workers (NASW) samþykkti stefnu þess efnis að félagsráðgjafar 

hefðu faglegra hagsmuna að gæta þegar kæmi að umhverfismálum. Auk þess sem fagleg 

skylda þeirra fælist í menntun og að afla sér upplýsinga um flókna stöðu umhverfismála 

(Rogge, 2014). NASW eru stærstu félagasamtök félagsráðgjafa í heiminum með 132.000 

meðlimum. Þau stuðla að því að efla faglegan vöxt og þroska meðlima sinna til þess að skapa 

og viðhalda faglegum stöðlum og stuðla að góðri félagslegri stefnu (National Association of 

Social Workers, e.d.a). Siðareglur samtakanna eru í fjórum hlutum og er ætlað að vera 

leiðarvísir í daglegu starfi félagsráðgjafa. Þær byrja á formála þar sem hlutverk félagsráðgjafa 

og gildi þeirra eru tekin saman. Næsti hluti fjallar um tilgang siðareglna NAWS og er stuttur 

leiðarvísir hvernig á að takast á við siðferðisleg vandamál sem félagsráðgjafi. Þriðji hluti fjallar 

um siðferðisleg grundvallaratriði þar sem rætt er um víðtækar siðferðislegar grundvallarreglur 

sem eru byggðar upp á gildum félagsráðgjafa og upplýsir félagslega starfshætti. Lokahlutinn 

fjallar um staðlaðar siðareglur sem fela í sér sérstakar siðferðislegar kröfur sem eiga að 

leiðbeina félagsráðgjöfum og leggja grundvöll að dómgreind þeirra (National Association of 

Social Workers, e.d.b). 

Eitt af mikilvægustu málefnum sem þarf að horfast í augu við þegar kemur að 

loftslagsbreytingum er hvernig einstaklingar mæta breytingum á umhverfi sem orðið hafa af 

mannavöldum (Jamieson, 2001). Félagsráðgjafar geta tekið þátt í uppbyggingu félagslegs 

umhverfis og tryggt að umhverfismál öðlist vægi innan starfsgreinarinnar. Með þessari 

tengingu er hægt að auka ábyrgð og umhyggju fyrir náttúrulegu umhverfi og þar með stuðlað 

að heilbrigðara umhverfi fyrir núverandi og komandi kynslóðir (International Federation of 
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Social Workers, 2012b). Hlutverk félagsráðgjafa er allt frá því að leysa einstaklingsmál og 

valdefla, yfir í að sameina aðgerðir og virkja samfélög svo að allir beri hag af því (Dominelli, 

2011, 2012). Dominelli telur að félagsráðgjafar geti á áhrifaríkan hátt sinnt mikilvægu hlutverki 

þegar kemur að því að takast á við afleiðingar loftslagsbreytinga. Hún hvetur þá til að láta sig 

málið varða og vinna með jaðarhópum samfélagsins þar sem þeir eiga minni möguleika en 

aðrir á upplýsingum (Dominelli, 2011, 2013). Félagsráðgjafar geta einnig kynnt sér vísindin á 

bak við loftslagsbreytingarnar, dregið úr tapi vegna þeirra og aukið viðnámsþrótt einstaklinga 

og samfélaga. Þeir geta þar að auki hjálpað til við að leysa átök vegna takmarkaðra auðlinda 

og brugðist við eyðileggingu af völdum öfgaveðurs, til dæmis vegna flóða eða þurrks. Ljóst er 

að félagsráðgjafar þurfa að takast á við flókinn raunveruleika og deilur í kjölfar 

loftslagsbreytinga ef þeir ætla að láta sig málið varða þar sem loftslagsbreytingarnar hafa áhrif 

á alla, alls staðar (Dominelli, 2011). 

Fyrrum forseti IFSW, David N. Jones, fjallaði mikið um félagsleg áhrif og afleiðingar 

loftslagsbreytinga þar sem þær hafa áhrif á margar af okkar grunnþörfum, til að mynda vatn, 

fæðu, orku, land og frið (International Federation of Social Workers, 2009). Ljóst er að takast 

þarf á við loftslagsbreytingar til þess að hægt sé að veita stuðning og virkja ólíka jaðarhópa til 

félagslegra og efnahagslegra breytinga (Jamieson, 2001). David taldi að afleiðingar þeirra 

hefðu raunverulega áhrif á okkur öll og að á hverjum degi yrðu félagsráðgjafar fyrir áhrifum 

þessarra breytinga í störfum sínum (International Federation of Social Workers, 2009). Í nýrri 

alþjóðlegri skilgreiningu félagsráðgjafar sem var staðfest af IFSW og IASSW skortir mikilvæga 

umfjöllun um stöðu og hlutverk félagsráðgjafar þegar kemur að samspili fólks við náttúrulegt 

umhverfi sitt (International Federation of Social Workers, 2014). Þörf er á skýrri og ótvíræðri 

alþjóðlegri skilgreiningu á félagsráðgjöf sem felur í sér áhyggjur af náttúrulegu umhverfi, ef 

starfsgreinin ákveður að taka virkan þátt í alþjóðlegum viðbrögðum vegna loftslagsbreytinga. 

Félagsráðgjöf leitast við að stuðla að félagslegu réttlæti og standa vörð um mannréttindi og 

því er afar mikilvægt að hafa alþjóðlega siðferðislega yfirlýsingu starfstéttarinnar. Hún gæti 

falið í sér áhyggjur af náttúrulegu umhverfi og af sjálfbærni þess, auk umhverfis- og 

vistfræðilegs réttlætis. Alþjóðasamtök félagsráðgjafa þurfa að gera upp við sig hvort það falli 

undir meginatriði félagsráðgjafar að bregðast við náttúrulegu hættuástandi. Ef svo verður 

raunin þarf að taka náttúrulegt umhverfi með inn í skilgreininguna sem skýrt forgangsatriði í 

félagsráðgjöf (Bowles o.fl., 2016).  
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Það krefst samvinnu að takast á við loftslagsbreytingar á ýmsum stigum hvort sem þær 

eru staðbundnar eða hnattrænar. Pólitíska hliðin deilir um hvaða hlutverki félagsráðgjafar geti 

sinnt í kjölfar loftslagsbreytinga en Dominelli (2011) telur þá eiga að taka þátt í að sporna við 

þeim og afleiðingum þeirra. Hún telur vera mikilvægt að félagsráðgjafar taki þátt í erfiðum 

rökræðum um loftslagsbreytingar, ef þær tengjast fólki og missi þess. Félagsráðgjafar geta fært 

vísindalega vitneskju yfir á auðskilið mál og þar með aukið skilning fólks á þessu málefni, unnið 

að samfélagslegri þróun ásamt því að efla nýsköpun og hugvitssemi innan samfélaga. Þeir geta 

unnið að því að þróa heildrænt mat á aðstæðum sem myndi fela í sér umhverfissjónarmið og 

þróað heildrænar umhverfisvænar lausnir. Félagsráðgjafar geta einnig aðstoðað fólk í 

upplýsingaöflun í þeim tilgangi að bæta félagslegar bjargir þess og stuðlað að 

vitundarvakningu meðal stjórnvalda og fjölþjóðlegra fyrirtækja (Dominelli, 2012).  

4.3 Umhverfismiðuð félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf sem starfsgrein tekst í auknum mæli á við afleiðingar spillingar umhverfis og 

vandamála tengdu því og þar af leiðandi tengjast hugtökin vistfræði og sjálfbærni félagsráðgjöf 

enn frekar en áður (Molyneux, 2010). Aukin meðvitund almennings á umhverfismálum og 

áhyggjur yfir þróun þeirra hefur greitt götur félagsráðgjafa til að sinna sínu hlutverki í 

umhverfislegu samhengi (Coats og Gray, 2012). Umhverfismiðuð félagsráðgjöf hefur jafnan 

verið byggð upp í félagslegu og menningarlegu samhengi (Dominelli, 2012). Mikið er til af 

fagbókmenntum sem tengjast umhverfismiðaðri félagsráðgjöf (Coats og Gray, 2012; 

Dominelli, 2012; Molyneux, 2010; Nesmith og Smyth, 2015; Teixera og Krings, 2015). Eins og 

áður hefur komið fram leggur félagsráðgjöf áherslu á einstaklinginn í samspili við náttúrulegt 

umhverfi sitt. Kynntar verða umhverfisfélagsráðgjöf, vistfræðilega félagsráðgjöf og sjálfbæra 

félagsráðgjöf sem eru nokkur sjónarhorn umhverfismiðaðrar félagsráðgjafar. Fjallað verður 

um græna félagsráðgjöf þar sem hún gagnrýnir aukna iðnvæðingu og neysluhyggju sem eru 

orsakir loftslagsbreytinga. 

4.3.1 Umhverfisfélagsráðgjöf 

Umhverfisfélagsráðgjöf (e. environmental social work) er ein af framtíðar áherslum 

félagsráðgjafar og telja Coast og Gray (2012) hana byggjast á margþættri þekkingu. Til að 

mynda byggist hún vísindalegri þekkingu á hlýnun jarðar, neikvæðum áhrifum 

lofslagsbreytinga á vistkerfi fólks og búsvæði. Störf umhverfisfélagsráðgjafar eru margþætt og 

geta verið í formi margskonar samfélagsvinnu, eins og stuðningur við landbúnað. 
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Umhverfisfélagsráðgjafar vinna nú þegar með jaðarhópum til að stuðla að sjálfbærni í 

umhverfismálum. Umhverfisleg félagsráðgjöf samanstendur af alþjóðlegum félagsráðgjöfum 

sem nýta eigin þekkingu og reynslu til að kanna brýn alþjóðleg viðfangsefni og þróun hennar, 

ásamt því að deila og ræða leiðir til að móta starfsgreinina. 

Umhverfislegt óréttlæti er mannréttindamál sem fær aukna athygli í kjölfar 

loftslagsbreytinga og spillingu umhverfis (Nesmith og Smyth, 2015). Umhverfisfélagsráðgjöf 

vinnur að umhverfislegu réttlæti sem felst í því að ljá þeim rödd sem eru berskjaldaðir, kúgaðir 

eða fátækir. Jafnframt leggur hún áherslu á fyrirbyggjandi vinnu (Coast og Gray, 2012). 

4.3.2 Vistfræðileg félagsráðgjöf 

Staða þekkingar innan vistfræðilegrar félagsráðgjafar leggur áherslu á útvíkkun 

hugmyndafræðinnar um samspil einstaklings og náttúrulegs umhverfis hans. Ýmis sjónarhorn 

eru innan vistfræðilegrar félagsráðgjafar, til að mynda sjónarhorn sem tekur mið af hefðum 

og menningu (e. eco spiritual social work) og sjónarhorn sem tekur mið af náttúru og umhverfi 

í sínum víðasta skilningi (e. deep ecology). Vistfræðilegir félagsráðgjafar leggja áherslu á 

heildstæðari skilning á umhverfinu með því að leggja frekari áherslur á félagsleg gildi í víðari 

samhengi. Það krefst víðtækari siðfræði innan félagsráðgjafarinnar sem beinir sjónum að 

alþjóðlegum áhrifum á svæðisbundin vistkerfi (Molyneux, 2010). Eitt af meginmarkmiðum 

vistfræðilegrar félagsráðgjafar er efling samskipta og samvinnu ólíkra hópa, til að mynda 

trúarhópa og frjálsra félagasamtaka. Vistfræðilegir félagsráðgjafar telja þörf vera á að takast á 

við umhverfislega hnignun og stuðla að virkni samfélagsþegna í umhverfismálum (Lysack, 

2012).  

Alvarlegar afleiðingar loftslagsbreytinga á samfélög vekja ugg vistfræðilegra félagsráðgjafa 

og telja þeir það grundvallaratriði að takast á við þær svæðisbundið og í alþjóðlegu samhengi 

(Lysack, 2012; Molyneux, 2010). Marlow og Van Rooyen (2001) gerðu rannsókn í Ameríku og 

Afríku til að skilja hlutverk vistfræðilegrar félagsráðgjafar á milli tveggja landfræðilegra 

staðsetninga, annars vegar þróaðs land og hins vegar þróunarlands. Rannsóknin sýndi fram á 

að þær hindranir sem félagsráðgjafar stæðu frammi fyrir á báðum landssvæðunum þegar 

kemur að grænum aðferðum væru meðal annars of mikið vinnuálag, ásamt skorti á menntun, 

tíma og fjármagni. 
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4.3.3 Sjálfbær félagsráðgjöf 

Í þeim samfélögum þar sem hefðbundin nálgun á störf félagsráðgjafa eru ríkjandi eru íbúar 

berskjaldaðri fyrir umhverfislegum áföllum. Sjálfbærum félagsráðgjöfum (e. sustainable social 

work) er kennt að bera kennsl á samhengi félagslegra vandamála og umhverfisþátta og er sú 

nálgun forsenda þeirra vinnuaðferða í að efla sjálfbærni íbúa. Sjálfbærir félagsráðgjafar leggja 

áherslu á íhlutun sína í þeim undirliggjandi félagslegum, pólitískum og efnahagslegum kerfum 

sem eiga sinn þátt í að stuðla að spillingu umhverfis (Teixera og Krings, 2015). Schmitz, Matyók 

og Sloan (2011) halda því fram að hugmyndafræðileg líkön og starfsaðferðir 

félagsráðgjafarinnar feli ekki í sér sjálfbærni í umhverfismálum. Samt sem áður búa 

félagsráðgjafar yfir kunnáttu og þekkingu sem þarf til þess að takast á við þessar áskoranir þar 

sem þeir hafa færni í að byggja upp tengslanet og takast á við fjölbreytileika samfélaga. Þannig 

eru félagsráðgjafar vel hæfir til að takast á við umhverfisleg réttlætismál og stuðla að sjálfbærri 

þróun samfélaga (Schmitz, Matyók og Sloan, 2011). 

Sjálfbærni felur í megindráttum í sér notkun náttúruauðlinda og hefur hugtakið fengið 

aukna alþjóðlega viðurkenningu meðal félagsþjónustu- og heilbrigðisstarfsmanna. Líkt og 

sjálfbærir félagsráðgjafar leggja Sameinuðu þjóðirnar áherslu á sjálfbærni í notkun 

umhverfisauðlinda og styðja við þróunaráætlanir samfélaga um hreint drykkjarvatn og 

grunnhreinlæti (Teixera og Krings, 2015). Félagsráðgjafar sem aðhyllast umhverfismiðaða 

félagsráðgjöf álítur mikilvægt að hafa það í huga að vestrænn hugsunarháttur, þar sem áhersla 

er lögð á einstaklingshyggju, sjálfstæði fólks og almennan hagvöxt, virðist ýta undir samkeppni 

um nýtingu jarðar sem leiðir af sér félagslegt óréttlæti og fátækt. Sum vestræn þróuð samfélög 

hafa þó áttað sig á mikilvægi sjálfbærni í umhverfismálum og sýnt viðleitni í að uppfylla þörfum 

samfélagsins án þess að skerða þarfir komandi kynslóða (Coats og Gray, 2012).  

4.3.4 Græn félagsráðgjöf  

Lítið er til af fagbókmenntum sem fjalla um græna félagsráðgjöf (e. green social work). Hægt 

er að rekja orsakir loftslagsbreytinga til iðnvæðingar og neysluhyggju. Orsakir 

loftslagsbreytinga hafa áhrif á störf félagsráðgjafa og því telur Dominelli mikilvægt að 

félagsráðgjafar beiti grænni félagsráðgjöf þar sem kjarni grænnar félagsráðgjafar er gagnrýni 

á iðnvæðingu og neysluhyggju (Dominelli, 2012).  

Dominelli (2012) skilgreinir græna félagsráðgjöf sem faglega heildræna félagsráðgjöf sem 

tekur mið af umhverfi og náttúru í sínum víðasta skilningi. Græn félagsráðgjöf gengur út á 
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umhverfismiðaða samfélagsvinnu sem leggur áherslu á samneyti fólks, dýra og náttúru. 

Megináherslur hennar samþætting ólíkra sjónarmiða og þarfa fólks, efnislegs umhverfis og 

lífríkis. Hennar markmið er að fræða fólk og virkja ásamt því að stuðla að auknum lífsgæðum 

og velferð. Græn félagsráðgjöf leitast við að draga úr þeirri hættu sem ógnar umhverfinu og 

stafar af mannavöldum og lítur þar með til náttúrulegra, félagslegra og efnahagslegra áfalla. 

Hún leitast einnig við að auka viðnámsþrótt og draga úr tjónnæmi. Til að efla viðnámsþrótt og 

draga úr tjónnæmi þarf að auka þekkingu, færni, bjargráð og aðferðir. 

Einstaklingar og samfélög aðlagast breyttum aðstæðum með mismunandi hætti. Græn 

félagsráðgjöf tekur tillit til þessarar aðlögunar meðal annars með því að átta sig á hvaða 

vandamál þarf að takast á við, það tjónnæmi sem þarf að yfirstíga og hvaða tiltæku úrræði eru 

í boði. Auk þess tekur hún tillit til styrkleika einstaklinga og samfélags og hindrana, auk 

staðbundinna og alþjóðlegra stefnumála (Dominelli, í prentun). Að standa vörð um rétt fólks 

til þess að annast aðra, lífríki sitt og að fá umhyggju sína endurgoldna, kallar á stöðuga þróun 

nýrra hugtaka, nálgana og kenninga. Hagsmunaaðilar verða stöðugt að þróa viðeigandi 

viðbrögð, bæði sértæk og menningarleg, við helstu áskorunum okkar tíma. Þær er til að mynda 

fátækt, ósjálfbærri þróun, iðnaðarvæðingu og spillingu umhverfis, ásamt því að takast á við 

hnattræn tengsl. Dominelli telur vera nauðsynlegt að sýna frumkvæði í samfélagsvinnu og 

vinna að fyrirbyggjandi aðferðum. Með því er hægt að stuðla að sjálfbærni í samvinnu við 

jaðarhópa og fátækt fólk (Dominelli, 2012). Þrátt fyrir vaxandi vitundarvakningu innan 

félagsráðgjafar á sjálfbærni í umhverfismálum, hafa tiltölulegar fáar rannsóknir verið gerðar 

um störf félagsráðgjafa í slíkum málaflokkum (Bowles o.fl., 2016). Leggja þarf áherslu á 

forvarnir, auka viðnámsþrótt, vekja athygli almennings á málefninu, draga úr neikvæðum 

áhrifum mannfólksins á umhverfið og skapa langtíma sjálfbærar lausnir (Dominelli, 2012, í 

prentun). 

Græn félagsráðgjöf stuðlar að forvarnarverkefnum tengdum hamförum (Dominelli, í 

prentun). Hamfarir geta haft slæmar afleiðingar fyrir fátækt fólk og jaðarsamfélög og geta 

aukið á þá félagslegu útilokun sem er þegar til staðar. Það er því mikilvægt fyrir félagsráðgjafa 

að skilja og samþætta viðbrögð til að efla sjálfbærni og inngrip tengd henni. Sjálfbærni getur 

dregið úr hættu og tjóni á fólki, lífsviðurværi þess og umhverfi (Dominelli, 2012). Án sjálfbærs 

náttúrulegs umhverfis er ekki möguleiki á jákvæðu félagslegu umhverfi (International 

Federation of Social Workers, 2014). Aðgangur að auðlindum er ójafn og útilokar stóra hópa 

af fólki frá aðgangi að hreinu vatni, húsnæði, heilsugæslu og menntun. Græn félagsráðgjöf 
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veitir tækifæri til nýsköpunar til að takast á við mál tengd fátækt, þéttbýlismyndun og 

heildrænni nálgun á sjálfbæra þróun. Sjálfbær samfélagsþróun er góð leið til þess að mæta 

þörfum manna og jafnframt að stuðla að verndun umhverfis (Domielli, 2012). Aukin áhersla er 

lögð á endurnýjanlega orku. Kristin Reichardt og Karoline Rogge (2014) rannsaka til að mynda 

hvernig stefnumál blandast og hafa áhrif á nýsköpun þar sem þær rannsaka úthafsvind (e. 

offshore wind) í Þýskalandi. Hlutverk félagsráðgjafar getur falist í því að hvetja til notkunar á 

endurnýjanlegri orku í stað jarðefnaeldsneytis (Dominelli, 2011). 

Grænir félagsráðgjafar hafa færni og þekkingu sem þarf við vinnu í alþjóðlegu samhengi 

líkt og vistfræðilegir félagsráðgjafar. Vistfræðilegir félagsráðgjafar og grænir félagsráðgjafar 

geta lært hvor af öðrum með því að byggja upp stefnumótandi samstarf (Dominelli, 2012). 

Dæmi um þetta er að finna í Misa Rumi í Argentínu þar sem samfélag frumbyggja sem rak 

hjörð lamadýra, sóttist eftir endurnýjanlegri orku til að elda, hita upp heimili sín og minnka 

notkun eldiviðs. Mikil notkun olli eyðingu skóga og jarðvegseyðingu og stofnaði lífsviðurværi 

fólksins í hættu. Íbúar samfélagsins tóku höndum saman ásamt frjálsum félagasamtökum við 

að koma upp búnaði til þess að nýta sólarorku, til að mynda við að hita eldavélar, vatn, 

skólahúsnæði og til að stjórna vatnsdælum sem vökva grænmetissvæðið. Með því að 

framleiða sólarorku þurfti samfélagið ekki lengur þess að safna eldiviði eða kaupa dýrt 

náttúrulegt jarðgas (Dominelli, 2011). Með notkun sólarorkunnar er meðal annars verið að 

spara orku og lágmarka kolefnislosun út í andrúmsloftið og því er sú aðferð mun 

umhverfisvænni en sú fyrri (L. Dominelli, munnleg heimild, 10. nóvember 2016). Verkefnið 

felur í sér samfélagsvinnu þar sem íbúar komu saman ásamt félagasamtökum til að nýta tækni 

án þess að grafa undir félagslegum og menningarlegum hefðum (Dominelli, 2011). Fólk með 

lágar tekjur eða jafnvel engar tekjur skortir nauðsynlegt fé sem veitir aðgang að þeirri tækni 

sem þarf til að viðhalda eða auka lífsgæði. Því standa félagsráðgjafar frammi fyrir mikilli 

áskorun þegar kemur að því að styðja við fátækt fólk í að auka sín lífsgæði samhliða því að taka 

þátt í grænni tækni (L. Dominelli, munnleg heimild, 10. nóvember 2016; Dominelli, 2012). 

4.4 Hamfarafélagsráðgjöf 

Hamfarir hafa oft valdið skaða, bæði á fólki og umhverfi. Að takast á við afleiðingar 

náttúruhamfara og loftslagsbreytinga getur haft ýmsar áskoranir í för með sér, ásamt nýjum 

tækifærum fyrir ýmsar starfsgreinar (Dominelli, 2012). Fólk sem upplifir hamfarir af völdum 

loftslagsbreytinga gæti mögulega þurft á stuðningi félagsráðgjafa að halda til að takast á við 
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afleiðingarnar (Dominelli, 2011). Félagsráðgjafar geta tekið þátt í að styðja við fólk á 

mismunandi stigum hamfara. Þeir geta gert það með því til dæmis að hjálpa fólki að skilja eðli 

hamfara, dregið úr hættu þeirra, reynt að koma í veg fyrir þær, lágmarka tjón og takast á við 

afleiðingar hamfara (Dominelli, 2012). Ljóst er að félagsráðgjafar geta gegnt margvíslegu 

hlutverki hvort sem það er með því að finna lausnir við persónulegum vandamálum, starfa 

með stefnumótandi aðilum eða taka þátt í aðgerðum á alþjóðlegum vettvangi. Framlag 

félagsráðgjafa gæti því nýst vel í vinnu þegar kemur að loftslagsbreytingum þar sem þeir geta 

veitt félagslega sýn inn í þær (Dominelli, 2011). Félagsráðgjafar geta einnig átt þátt í því að 

valdefla fólk og byggja upp félagsauð (Peeters, 2012). Þeir geta unnið í þverfaglegum teymum 

og þar með komið umhverfislegu og félagslegu réttlæti á framfæri. Þeir geta einnig notast við 

heildarsýn til þess að draga úr tjónnæmi (e. vulnerability) ýmissa hópa, aukið aðlögunarhæfni 

fólks og viðnámsþrótt einstaklinga (e. resilience). Auk þess geta þeir átt stóran þátt í 

vitundarvakningu og veitt félagslegan stuðning fyrir þá sem þurfa að takast á við afleiðingar 

hamfara (Dominelli, 2011, 2013). 

Hamfarir og önnur samfélagsleg áföll ýta undir tjónnæmi sem hefur mismunandi áhrif á 

einstaklinga og hópa. Einstaklingar, hópar og samfélög sem standa höllum fæti fyrir áföll eru 

berskjaldaðri fyrir afleiðingum þeirra og eru því líklegri til að verða fyrir meiri áhrifum til lengri 

tíma. Viðnámsþróttur dregur úr tjónnæmi og er getan til að sporna við afleiðingum hamfara 

svo að endurreisn sé sem skilvirkust (Guðný og Anna, 2013). Uppbygging getu (e. capacity 

building) er mikilvæg vegna þess að hún getur hjálpað fátæku fólki til að bregðast betur við 

áföllum (e. crisis) hvort sem hún er skammvinn eða langvinn. Kenningar um uppbyggingu getu 

reyna að takast á við og viðurkenna óöryggi þessa hóps og að valdefla hann til að styrkja getu 

hans (Eade, 1997).  

Það hefur sýnt sig að tjónnæmi samfélaga er ekki síður mikilvægt í þessu samhengi því 

þekking á tjónnæmi samfélags er nauðsynlegt í þeirri viðleitni að efla viðnámsþrótt þess (Eade, 

1997). Mikilvægt er að skilja staðbundna menningu og aðstæður áður en farið er inn á 

hamfarasvæði (Wessells, 2008). Sum samfélög eru fljót að ná sér eftir áfall á meðan önnur eru 

það ekki (Aldrich, 2012; Gillespie og Danso, 2010). Það hefur komið í ljós að fólk með sterk 

félagsleg net er fljótara að ná bata eftir hamfarir vegna þess að það hefur betri aðgang að 

upplýsingum, bjargráðum og aðstoð (Aldrich, 2012). Með aukinni vitundarvakningu, 

hamfarafræðslu, skipulagningu, stjórnun og virkjun samfélaga er hægt að hjálpa því við að 

byggja upp viðnámsþrótt og getu þess til að draga úr tjónnæmi (Dominelli, 2011; Gillespie og 
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Danso, 2010). Það er því mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að hafa gætur á samfélögum og 

hverfum sem hafa takmarkaðan félagsauð og styðja við þau (Aldrich, 2012). Ljóst er að 

hamfarir hafa mikil áhrif á fjölda fólks hvort sem þær eru manngerðar eða náttúrulegar og því 

er félagsráðgjöf og kenningar tengdar henni mikilvæg í því samhengi (Dominelli og Ioakimidis, 

2015). Félagsráðgjöf hefur samt sem áður brugðist hægt við þeim áskorunum sem stafa af 

umhverfisáföllum tengdum hamförum (Dominelli, 2014). 

Horfið hefur verið frá áherslum á viðbrögðum við hamförum yfir í áhættuminnkun (e. risk 

reduction) (United Nations, 2006). Með áhættuminnkun vinnur fagfólk að því að efla getu fólks 

til að sporna við og takast á við hættu. Þannig er dregið úr tjónnæmi fólks um leið og 

viðnámsþrótturinn er aukinn. Slík aðferð krefst þekkingar á kerfisbundnum nálgunum sem 

draga úr mismunandi hættum. Félagsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki í viðbúnaði vegna 

hamfara (Dominelli, 2012; Guðný og Anna, 2013; Cuadra, 2015; Guðný Björk Eydal o.fl., 2016). 

Félagsráðgjafar geta átt þátt í að byggja upp viðnámsþrótt fyrir hamfarir og þá er mikilvægt að 

hafa ýmsar aðgerðir til hliðsjónar eins og forvarnir, viðbúnað, viðbrögð og endurhæfingu. Það 

getur einnig verið gott að stuðla að þverfaglegu samstarfi í þeim tilgangi að fá heildarsýn, sem 

félagsráðgjafar eru meðal annars þjálfaðir í. Með því er hægt að vinna að sama markmiði 

(Dominelli, 2012). Félagsráðgjafar geta einnig sinnt áhættumati til að meta bæði viðnámsþrótt 

og tjónnæmi meðal íbúa (Callahan, 2009). Félagsráðgjafar geta verið talsmenn, samræmt 

aðgerðir og útbúið viðbragðsáætlanir til þess að reyna að draga úr hættunni sem fylgir 

hamförum (Dominelli, 2012, 2013). Auk þess geta þeir stuðlað að þátttöku fólks, sérstaklega í 

jaðarhópum, fundið öruggar og aðgengilegar byggingar fyrir framtíðarheimili og stuðlað að 

sjálfbærri þróun (Dominelli, 2012). Fjölmiðlar geta einnig haft mikil áhrif með því að auka 

vitund almennings og miðla mikilvægum upplýsingum. Þeir geta því tengt samfélagið og veitt 

liðsinni í svokallaðri hamfaraaðstoð (e. disaster aid) (Smith, 2013).  

Hamfarir hafa oft neikvæð áhrif á líf og lifibrauð fólks og því er mikilvægt að styðja við 

einstaklinga og hópa í samfélögum eftir hamfarir (Hessle, 2014; Dominelli, 2012). 

Félagsráðgjafar geta meðal annars sinnt fólkinu og hjálpað því við að takast á við áfallið 

(Dominelli, 2012). Mikilvægt er að byggja upp góða áfallastjórnun (e. disaster management) 

til að efla velferð og veita sálrænan stuðning (Hessle, 2014). Það þarf þó að hafa í huga að 

slíkur stuðningur getur einnig valdið skaða án ásetnings og því mikilvægt að hafa hlotið 

viðeigandi þjálfun til að veita þennan stuðning (Wessells, 2008). Félagsráðgjafar veita oft 

áfallahjálp á fyrstu stigum í kjölfar áfalla. Áfallahjálp felst í margvíslegum sálfélagslegum og 
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sérhæfðum stuðningi og, hefur þann tilgang að draga úr afleiðingum áfalla (Guðný og Anna, 

2013). Félagsráðgjafar geta leikið lykilhlutverk í áfallastjórnun með því að lágmarka neikvæð 

áhrif í kjölfar hamfara, veita mikilvægar upplýsingar og vera til staðar fyrir fólk. Þeir geta haft 

valdeflandi áhrif á einstaklinga og samfélög og, byggt upp samfélagslega getu sem leiðir til 

skilvirkari bata. Félagsráðgjafar geta einnig tekist á við tjónnæmi og þar með leikið mikilvægt 

hlutverk í áfallastjórnun. Þeir eru góðir í að hlusta, auðvelda samskipti og notast við 

sálfélagslega virkni til að byggja upp von (Hessle, 2014).  

Félagsráðgjafar geta einnig leikið mikilvægt hlutverki í endurreisn eftir hamfarir. Þeir geta 

bæði lagt af mörkum í skammtíma- og langtímavinnu vegna afleiðinga hamfara en hlutverk 

þeirra getur verið margvíslegt og veltur á viðfangsefninu. Þeir geta leikið stórt hlutverk í að 

hjálpa öðrum við að takast á við afleiðingar hamfara og verndað tjónnæma einstaklinga eða 

samfélög sem getur einnig leitt til aukins viðnámsþrótts. Félagsráðgjafahlutverkið er samt sem 

áður ekki eingöngu til að aðlagast félagslegum vandamálum sem fylgja hamförum eða takast 

á við þau. Hlutverk þeirra getur verið margvíslegt eins og í viðbúnaði eða áfallastjórnun í 

tengslum við hamfarir. Þeir geta samræmt aðgerðir sérfræðinga, veitt upplýsingar eða 

einfaldlega verið til staðar fyrir fólk líkt og á fyrri stigum. Þeir geta hjálpað þeim sem þurfa 

aðstoð strax og þeir geta hjálpað fólki að skilja alþjóðleg vandamál betur (Dominelli, 2011).
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5 Umræður og lokaorð

Markmið ritgerðarinnar var að auka þekkingu á fjölbreyttu starfi félagsráðgjafa. Henni var 

ætlað að varpa ljósi á hvernig þeir geti spornað við þróun og afleiðingum loftslagsbreytinga 

sem er ein sú helsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir í dag. Auk þess var henni ætlað að 

upplýsa hvaða hlutverki félagsráðgjafar gegna í sambandi við hamfarir og umhverfismál. Sett 

var fram ein rannsóknarspurning og tvær undirspurningar. Spurt var hvernig félagsráðgjafar 

geti hagað störfum sínum þannig að þeir sporni við þróun og afleiðingum loftslagsbreytinga. Í 

fyrri undirspurningu var spurt hvernig hugmyndir og aðferðir grænnar félagsráðgjafar geti nýst 

í slíkri vinnu. Í seinni undirspurningu var spurt hvort hamfarafélagsráðgjöf geti aukið 

viðnámsþrótt samfélaga og dregið úr tjónnæmi þeirra í kjölfar hamfara. 

Frá aldamótum hafa áhyggjur af umhverfismálum farið vaxandi. Loftslagsbreytingar eru 

hnattrænar og flókið fyrirbæri. Mikilvægt er að bregðast við þeim og skoða hvernig á að mæta 

þeim umhverfislegu breytingum sem verða í kjölfar þeirra. Félagsráðgjafar hafa ekki verið 

áberandi í stefnumótun og aðgerðum tengdum loftslagsbreytingum þrátt fyrir að takast á við 

afleiðingar þeirra í sínu daglega starfi. Hlutverk félagsráðgjafa er margþætt og getur verið allt 

frá valdeflingu einstaklinga yfir í að efla samfélög. Þeir geta þar af leiðandi stuðlað að auknum 

viðnámsþrótti einstaklinga og samfélaga gagnvart loftslagsbreytingum. Loftslagsbreytingar 

hafa áhrif á margar af grunnþörfum okkar sem getur til að mynda leitt til búferlaflutninga og 

veikt stöðu jaðarhópa. Félagsráðgjafar geta átt stóran þátt í að virkja og styðja einstaklinga 

jafnt sem hópa til félagslegra og efnahagslegra breytinga til batnaðar. Félagsráðgjafar gegna 

mikilvægu hlutverki sem talsmenn þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu og gegna 

mikilvægu hlutverki í miðlun upplýsinga. Þeir geta yfirfært flóknar upplýsingar yfir á auðskilt 

mál og komið þeim til skila hvort sem það er til almennings, ákveðinna hópa innan 

samfélagsins, eða fagmanna. Þar að auki geta þeir unnið að samfélagslegri þróun og eflingu 

nýsköpunar við að þróa heildrænar umhverfisvænar lausnir.  

Upphaf félagsráðgjafar má rekja til sjálfboða- og góðgerðarstarfa sem þróaðist svo yfir í 

samfélagsþróun á síðari hluta 19. aldar þar sem áherslan var lögð á einstaklinginn, fjölskylduna 

og samfélagið. Á fyrri hluta 20. aldar fóru áherslur að aukast á félagslegan jöfnuð og réttindi. 

Á 21. öldinni urðu til nýjar áskoranir sem varð til þess að græn félagsráðgjöf spratt upp. Þar 

einblýnir félagsráðgjöfin á einstaklinginn og samspil hans við sitt náttúrulega umhverfi sitt á 

vistfræðilegum grundvelli. Mikilvægt er að þekkja sögu og þróun félagsráðgjafar til að skilja 
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hvaðan og hvernig ímynd starfsgreinarinnar og forsendur hennar hafa mótast. Samfélagsleg 

staða einstaklingsins og virðing fyrir henni er forsenda faglegs starfs félagsráðgjafar og 

sérstaða hennar. Hugtakið heildarsýn hefur verið lykilhugtak starfsgreinarinnar þar sem notast 

er við heildræna nálgun þar sem allir þættir teknir til greina. Þegar horft er til þróunar 

félagsráðgjafar virðist starfstéttin leitast við að hafa áhrif á alla þá þætti sem geta ýtt undir 

viðnámsþrótt samfélaga. Þróun hennar hefur leitt til vinnu sem gengur út frá valdeflingu og 

sjálfshjálp einstaklinga ásamt því að samþætta reynslu og beita lausnamiðuðum nálgunum. 

Félagsráðgjöf hefur unnið út frá mannréttindum frá upphafi og út frá því að sporna við 

félagslegu ranglæti. Hún hefur þar að auki lagt áherslu á einstaklinginn í samspili við sitt 

náttúrulega umhverfi, en umhverfismál gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

viðnámsþrótti samfélaga. 

Félagsráðgjöf tekst í auknum mæli á við afleiðingar spillingar umhverfis og hafa því 

hugtökin vistfræði og sjálfbærni borið meira á góma hjá starfsgreininni. Svipuð 

hugmyndafræði er á bak við umhverfisfélagsráðgjöf, vistfræðilega félagsráðgjöf, sjálfbæra 

félagsráðgjöf og græna félagsráðgjöf en hún snýr öll að umhverfismiðaðri félagsráðgjöf. Græn 

félagsráðgjöf er hugtak sem byggir á heildrænni nálgun á vistfræðilegum grundvelli út frá 

skilgreiningu Lenu Dominelli. Hún tekur mið af umhverfi og náttúru í hinum víðasta skilningi 

og gengur út á að virkja og fræða fólk um umhverfismál og sjálfbærni samhliða því að auka 

lífsgæði þeirra og velferð. Græn félagsráðgjöf vinnur með einstaklingum, hópum og 

samfélögum í formi umhverfismiðaðrar samfélagsvinnu. Jafnframt stuðlar hún að 

forvarnarverkefnum tengdum hamförum. Mikilvægt er að vinna að fyrirbyggjandi aðferðum 

og sýna frumkvæði í samfélagsvinnu til að stuðla að sjálfbærni. Félagsráðgjafar sinna þeim 

einstaklingum sem verða fyrir áhrifum umhverfisins og geta því leikið stórt hlutverk í 

samþættingu umhverfismála til að mynda með því að halda grænum gildum á lofti. Mikilvægt 

er að félagsráðgjafar hafi góða þekkingu á umhverfismálum og séu vel upplýstir. Einstaklingar 

og samfélög aðlagast breyttum aðstæðum með mismunandi hætti sem veltur til að mynda á 

tjónnæmi og viðnámsþrótti þeirra. Græn félagsráðgjöf tekur tillit til þess til að mynda með því 

að greina hvaða vandamál þarf að takast á við, það tjónnæmi sem þarf að yfirstíga til þess að 

geta eflt viðnámsþrótt og hvaða tiltæku úrræði eru í boði. Auk þess tekur hún tillit til styrkleika 

einstaklinga og samfélaga, og hindrana. Orsakir loftslagsbreytinga er hægt að rekja til 

iðnvæðingar og neysluhyggju. Dominelli telur því mikilvægt að beita grænni félagsráðgjöf þar 

sem kjarni hennar er gagnrýni á iðnvæðingu og neysluhyggju. Græn félagsráðgjöf getur tekið 
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þátt í því að efla viðnámsþrótt og dregið úr tjónnæmi með því að auka þekkingu, færni, bjargir 

og aðferðir. Hún getur jafnframt til að mynda vakið athygli almennings á málefninu, dregið úr 

neikvæðum áhrif fólks á umhverfið, skapað langtíma sjálfbærar lausnir til þess að sporna við 

og dregið úr afleiðingum hamfara. 

Félagsráðgjafar geta gegnt margvíslegu hlutverki þegar kemur að hamförum hvort sem 

það er fyrirbyggjandi starfsemi eða aðgerðir vegna afleiðinga þeirra. Hlutverk þeirra geta til að 

mynda falist í því að finna lausnir við persónulegum vandamálum, starfað með stefnumótandi 

aðilum eða tekið þátt í aðgerðum á alþjóðlegum vettvangi. Þeir geta einnig veitt stuðning á 

mismunandi stigum hamfara til dæmis með því að draga úr hættu þeirra, lágmarka tjón eða 

takast á við afleiðingarnar. Framlag félagsráðgjafa gæti nýst vel í vinnu í tengslum við 

loftslagsbreytingar þar sem þeir geta veitt félagslega sýn, byggt upp félagsauð og valdeflt fólk. 

Vitundarvakning gagnvart hamförum og miðlun upplýsinga fyrir, í kjölfar og eftir hamfarir, 

skiptir sköpum og geta félagsráðgjafar sinnt því. Félagsráðgjöf styðst við heildarsýn og getur 

því gegnt mikilvægu hlutverki við að vernda tjónnæma einstaklinga eða samfélög í kjölfar 

hamfara og við að efla viðnámsþrótt. Félagsráðgjöf leitast einnig við að auka félagslegan, 

efnahagslegan og menningarlegan jöfnuð, svo hún er í stakk búin að sinna þeim viðfangsefnum 

sem upp koma í kjölfar hamfara.  

Einn sá mikilvægasti lærdómur sem ég álít að draga megi af þessari ritgerð er hversu skýrt það 

kemur fram að störf félagsráðgjafa, bæði þegar kemur að því að sporna við og draga úr 

afleiðingum loftslagsbreytinga og í kjölfar hamfara, skipta miklu máli. Vegna fjölbreytileika 

starfsins geta félagsráðgjafar gegnt margvíslegum hlutverkum í þessu samhengi. Það er því 

mikilvægt að rannsaka samspil félagsráðgjafar og umhverfismála enn frekar og að stefnumótandi 

ákvarðanir séu teknar um afstöðu félagsráðgjafa til umhverfismála.  
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