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Útdráttur  

Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 varð umfjöllun um matarúthlutanir 

hjálparsamtaka áberandi í íslensku samfélagi. Í kjölfarið fór af stað hávær umræða um 

hlutverk stjórnvalda við að bregðast við auknum vanda fjölskyldna auk  vangaveltna um 

velferð, almannatryggingar, hlutverk hins opinbera; ekki síst sveitarfélaga, fátækt, 

mannréttindi og opinbert neysluviðmið en mismunandi aðilar innan opinbera kerfisins 

studdust við mismunandi viðmið um þann kostnað sem fylgir eðlilegu, daglegu lífi.  

Markmið með þessari umfjöllun er að gera grein fyrir nokkrum ofangreindra lykilhugtaka 

og þýðingu þeirra við stjórnarfarslega stefnumótun í samfélaginu en einnig skuldbindingar 

Íslands á alþjóðavettvangi á sviði mannréttinda. Auk þess verða skil gerð á hlutverki 

hjálparsamtaka og þeim hópum sem þangað leita aðstoðar og gerð grein fyrir því hvaða 

breytingar hafa orðið á starfsemi þeirra í kjölfar breyttra lífskjara í þjóðfélaginu. Að lokum 

verða lagðar fram hugmyndir um hlutverk félagsráðgjafa innan hjálparsamtaka og gerð 

grein fyrir því hvers konar viðbót þeir geta orðið við félagslega þjónustu opinberra aðila. 

Niðurstöður þessarar skoðunar eru að hlutverk félagsráðgjafa sem liður í því að koma til 

móts við þá sem standa höllum fæti í samfélaginu er gríðarlega mikilvægt. Við Íslendingar 

höfum ekki nýtt að öllu leyti þau tækifæri sem felast í því að ráða til starfa vel menntaða 

og hæfa félagsráðgjafa til að taka þátt í því uppbyggingarstarfi sem þarf að eiga sér stað 

hérlendis á hverjum degi. Betur má hins vegar ef duga skal.  
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Inngangur 

Margar spurningar hafa vaknað um hlutverk hjálparsamtaka í þróuðu samfélagi eins og 

Íslandi, ekki síst eftir efnahagshrunið 2008 þegar skjólstæðingar þeirra urðu margfalt fleiri 

en áður, samsetning þeirra hópa sem til þeirra leitaði breyttist og hlutverk þeirra þar með.  

Nokkrar kenningar eru uppi um hvað velferð er. Þó þær séu mismunandi er grunnur þeirra 

eins þar sem með velferð fólks er átt við að lífskjör þess séu góð og því líði alla jafna vel. 

Talað er um Norðurlöndin sem velferðarríki vegna þeirra stjórnarfarslegu hugmynda sem 

hafa verið viðhafðar þar í langan tíma. Í velferðarríkjum borga þegnarnir hærri skatta en 

annarsstaðar en fá margfalt meiri þjónustu til baka frá opinbera kerfinu, svo sem í formi 

almannatrygginga og félagslegrar þjónustu. Þannig er stuðlað að meiri jöfnuði á meðal 

borgaranna. Þrátt fyrir yfirlýsingar um jöfnuð og félagslegt réttlæti hefur borið á fátækt á 

meðal íbúa velferðarríkjanna; ekki síst eftir efnahagshrunið haustið 2008.  

Margar skilgreiningar hafa verið settar fram á fátækt en algengast er að notast sé við 

afstæð fátæktarmörk. Þau eru reiknuð út með vissri formúlu og miðast þá við 

fjölskyldustærð. Skilgreining fræðimanna á afstæðum fátæktarmörkum er meðal annars á 

þann veg að fólk sem hefur ekki efni á húsnæði, mat og því að vera þátttakendur í 

samfélaginu, lifir í fátækt. Þeir hópar fólks sem lifa undir þessum fátæktarmörkum þurfa 

því oft að leita sér aðstoðar í aðstæðum sínum og fá úthlutuðum mat frá 

hjálparsamtökum þegar endar ná ekki saman. Hér á landi hefur Rauði kross Íslands gert 

rannsóknir á stöðu mála og kemur í ljós þar að börn, barnafjölskyldur og einstæðir 

foreldrar standa höllustum fæti í samfélaginu.  

Ísland hefur skuldbundið sig til að fylgja alþjóðlegum samningum sem lúta að framfærslu 

borgaranna þegar þeir einhverra hluta vegna geta ekki séð sér farborða sjálfir og eiga ekki 

rétt á stuðningi annarra öryggiskerfa svo sem almannatryggingakerfisins.  Hérlendis er 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga lögbundin til samræmis við þær skuldbindingar en umræða 

hefur verið uppi um að hún dugi ekki til framfærslu. Sú umræða fékk aukið vægi þegar 

velferðarráðherra birti í upphafi árs 2011, niðurstöður nefndar sem hafði það hlutverk að 
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setja neysluviðmið. Jafnframt settu stjórnvöld á fót svokallaða Velferðarvakt sem hefur 

það hlutverk að fylgjast með félags- og fjárhagslegum afleiðingum efnahagshrunsins á 

einstaklinga og fjölskyldur og þrýsta á breytingar.  

Aðallega er um að ræða þrenn samtök hérlendis sem úthlutað hafa mat, fatnaði og öðrum 

nauðsynjavörum; Hjálparstarf kirkjunnar, Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp Íslands. 

Hlutverk hjálparsamtaka hefur orðið æ stærra og fjölbreyttara eftir þær miklu 

efnahagshremmingar sem mörg heimili hafa gengið í gegnum að undanförnu. Sá hópur 

fólks sem hefur þurft að leita til hjálparsamtaka hefur stækkað undanfarin ár. Fjöldi þeirra 

heimila sem býr við mjög þrönga og erfiða fjárhagslega stöðu hefur næstum tvöfaldast.  

Ekki er úr vegi að spyrja hvernig matarúthlutunum sé háttað hér á landi og hverjir það eru 

sem sækjast eftir matargjöfum. Þá má einnig velta fyrir sér hvort og þá hverju má breyta í 

starfseminni til að auka gæði og skilvirkni kerfisins? Athyglisvert er einnig að skoða 

hvernig matarúthlutunum hjálparsamtaka er háttað í Noregi og Danmörku; 

velferðarríkjum sem við berum okkur saman við. Starf félagsráðgjafa getur skipt sköpum 

þegar kemur að matarúthlutunum hjálparsamtaka ef leysa á rót vandans, sem er jú í 

flestum tilfellum fátækt. Spyrja má því með hvaða hætti félagsráðgjafar geta betur 

aðstoðað þá sem lifa við fátækt og þurfa að leita eftir matargjöfum hjálparsamtaka.  

 

1. Einkenni velferðarríkja 

Fólk hefur margar mismunandi skoðanir á því hvað velferð er en allar eiga það 

sameiginlegt að samkvæmt þeim eru lífskjör fólks góð og því líður almennt vel. 

Fræðimenn hafa sett fram þrjár mismunandi skýringar á velferð en þær eru í fyrsta lagi í 

anda  nytjahyggjunnar þar sem aðgerðir einstaklinga og stjórnvalda eiga rétt á sér svo 

lengi sem þær auka hamingju fólks. Þannig eiga markmið ríkisstjórna að mati Jeremy 

Bentham „að veita sem flestum sem mesta hamingju“ (Stefán Ólafsson, 1990, bls. 16). Í 

öðru lagi hefur velferð verið skilgreind sem þær frumþarfir sem öllum eru sameiginlegar 

og hversu vel þeim frumþörfum er fullnægt. Í þessari skilgreiningu hefur stundum verið 



  

6 

 

notast við þarfapýramída Maslows sem er þannig uppbyggður að frumþörfum fólks svo 

sem næringu, fatnaði og húsaskjóli er raðað eftir mikilvægi neðan frá en afleiddar þarfir á 

borð við öryggi og umhyggju þar ofan á. Efst í þarfapýramída Maslows er þörfin fyrir að ná 

persónulegum þroska. Uppfylla þarf frumþarfir fólks áður en hægt er að uppfylla afleiddar 

þarfir þess (Mathes, 1981). Það að meta velferð fólks út frá þörfum sem fyrirfram hafa 

verið skilgreindar hefur þó verið gagnrýnt og bent á þá forsjárhyggju sem það felur í sér. 

Að fullnægja þörfum sem einstaklingur hefur ekki áhuga á eða þörf fyrir að sé fullnægt 

eykur velferð hans tæplega. Þriðja sjónarhornið sem hefur verið notað til að skilgreina 

velferð er meðal annars notað í norrænum velferðarrannsóknum en það snýst um að 

einstaklingar geti leitast við að ná markmiðum sínum sálfir. Þeir eru frjálsir og velja það 

sem veitir þeim fullnægju á meðan aðstæður þeirra leyfa. Fólk lifir við mismunandi 

aðstæður þó svo það búi innan sömu landa og getur leitast við að fullnægja mismunandi 

þörfum. Í rannsóknum sem þessum er leitast við að skoða aðstæður fólks með tilliti til 

þess að aðstæður geti haft áhrif á hugmyndir þeirra um velferð og viðleitni þeirra til að ná 

markmiðum sínum á því sviði (Stefán Ólafsson, 1990). 

Með iðnbyltingunni urðu miklar þjóðfélagsbreytingar og í kjölfarið hafa mismunandi leiðir 

verið farnar við skipulagningu þjóðmála og mismunandi aðferðir notaðar til að ná settum 

markmiðum þó svo að sú stefna sé viðhöfð í öllum nútímalegum þjóðfélögum að stuðla að 

bættum lífskjörum þeirra sem þar búa. Í Bandaríkjunum, sem er velferðarþjóðfélag, 

byggja leiðir ríkisvaldsins að miklu leyti á sjálfsbjargarstefnu þjóðfélagsþegnanna. Fólk 

skapar sér sjálft þann lífstíl sem það lifir, borgar lága skatta, starfs- og framfærsluöryggi er 

ekki tryggt og ríkisvaldið tryggir ekki lífskjör þegna sinna. Einnig hefur verið bent á að í 

velferðarþjóðfélögum sé tekjuójöfnuður meiri og lífskjörum sé misskipt þar sem 

ríkisvaldið geri lítið til að jafna skiptinguna, til dæmis með hærri sköttum og betra 

almannatryggingakerfi  (Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2010). Í 

velferðarríkjum á borð við Norðurlöndin er hins vegar meira um forsjá hins opinbera, 

þjóðfélagsþegnarnir borga töluvert hærri skatta en í velferðarþjóðfélögum og fá að sama 

skapi meira til baka frá ríkinu, til dæmis í formi almannatryggingakerfis og félagslegrar 

þjónustu sem ekki er beintengd skattgreiðslum þeirra. Allir eiga rétt á sömu þjónustu burt 
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séð frá því hversu háa skatta þeir borga. Þegnarnir fá bætur og opinbera þjónustu án þess 

að borga fyrir hana fullt gjald. Gott almannatryggingakerfi sér þegnum fyrir 

lífskjaratryggingum á borð við atvinnuleysis-, örorku- og sjúkrabætur, ellilífeyri, 

barnabætur og aðrar fjölskyldubætur. Ríkið veitir þjónustu til dæmis í formi menntunar og 

heilsugæslu auk þess sem reglur hafa verið settar um lágmarkslaun. Framfærsluöryggi er 

þess vegna tryggara og jöfnuður meiri en í velferðarþjóðfélögum. Samkvæmt skýrslu 

forsætsráðuneytisins frá árinu 2006 hefur skatta- og bótakerfið hér á landi mikilvæg áhrif 

á fjölda barna sem lifa við fátækt hér á landi. Ef þessa fyrirkomulags nyti ekki við væri 

fjöldi þeirra mun meiri en raun ber vitni. Þá skiptir fjárhagsaðstoð sveitarfélaga einnig 

miklu máli í þessu samhengi (Forsætisráðuneyti, 2006). Fjárhagsaðstoð og ellilífeyrir eru 

síðustu öryggisnetin sem taka við þegar fólk á ekki rétt á öðrum úrræðum en upphæðir 

aðstoðarinnar og lífeyrisins eru meðal annars tengd fjárhagsstöðu, fjölskyldustærð og 

félagslegum aðstæðum (Norden, e.d.). Þegnar velferðarríkjanna fórna stærri hluta 

ráðstöfunartekna sinna til ríkisins en fá í staðinn meiri jöfnuð og öryggi.  

 

1.1 Velferðarríkið Ísland 

Hugmyndirnar um velferðarríki eru hafðar að leiðarljósi á Íslandi líkt og í Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og víðar. Slíkar hugmyndir fylgja gjarnan vinstri flokkum í stjórnmálum á 

meðan hægri flokkarnir hafa aðhyllst hugmyndir um velferðarþjóðfélög.  Þeir flokkar sem 

hallast hvað mest til vinstri hér á landi voru kosnir í ríkisstjórn árið 2009 eftir marga ára 

setu hægri- og miðjuflokka. Þessi umbreyting varð í kjölfar efnahagshrunsins í október 

2008 sem margir telja að þáverandi ríkisstjórn beri ábyrgð á. Áður líktist Ísland 

velferðarþjóðfélagi en ný ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar –græns 

framboðs setti í maí 2009 fram stefnuyfirlýsingu þar sem úrslit kosninga voru túlkuð 

þannig að jafnaðarmönnum og félagshyggjufólki hafi verið gefið „skýrt umboð til að halda 

áfram og leiða til öndvegis ný gildi jöfnuðar, félagslegs réttlætis, samhjálpar, sjálfbærrar 

þróunar, kvenfrelsis, siðbótar og lýðræðis“ (Stjórnarráð Íslands, e.d.).  Ný ríkisstjórn skyldi  

starfa „með þessi gildi að leiðarljósi í því skyni að skapa norrænt velferðarsamfélag á 
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Íslandi, þar sem almannahagsmunir eru teknir fram yfir sérhagsmuni“ (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.). Norræn þjóðfélög eru dæmi um velferðarríki sem talin eru hafa heppnast vel og 

komist næst upphaflegum hugmyndum um þau (Stefán Ólafsson, 1999). Svo virðist sem 

góðan árangur þessarra ríkja megi fyrst og fremst rekja til öflugrar atvinnustefnu, almennt 

góðra launakjara og stuðnings velferðarkerfisins við útivinnandi foreldra (Jeans og Guðný 

Björk Eydal, 2005). Tilgátur um tengsl velferðarríkis og vinnunnar sem þegnar þess sinna 

eru nokkrar en tvær áherslur eru áberandi þar. Annars vegar sú að velferðarríkið stuðli að 

auknum áhuga á vinnu og hins vegar að forsjárhyggja stjórnvalda dragi úr vilja fólks til að 

sinna vinnunni. Almannatryggingakerfið sem og félagsleg aðstoð gerir fólki mögulegt að 

„lifa lífinu án þess að vinna fyrir framfærslu sinni“ (Stefán Ólafsson, 1996, bls. 148). 

Velferðarríkin hafa átt við vandamál að stríða þar sem hlutfall eldri borgara eykst og 

hlutfallslega fleiri yngri einstaklingar stunda ekki vinnu. Jaðarhópar verða einnig sífellt 

útskúfaðri en áður. Þess vegna hefur það verið vandi á öllum Norðurlöndunum að halda 

uppi góðri velferðarþjónustu þar sem fjármagn til þess hefur minnkað (Hole, 2006).  

 

2. Skilgreiningar á fátækt 

Nú á tímum eru hugmyndir um fátækt og aðgerðir gegn þeim mannúðlegri en á 18. öld 

þegar Thomas Malthus setti fram þá kenningu sína að hungur og fátækt væru fylgikvillar 

of mikillar fólksfjölgunar. Mennirnir væru veikir fyrir freistingum og fátækt og hungur 

væru refsing guðs fyrir breyskleikann. Malthus gat ekki séð að það gerði gagn að aðstoða 

þá fátæku vegna þess að ef aðstæður þeirra væru bættar myndu þeir fjölga sér enn frekar 

og þannig myndi vandinn aukast. Fátækt og hungur væri því í raun eins konar lögmál sem 

betra var að reyna ekki að breyta. Náttúran myndi velja úr þá hæfustu til að lifa 

(Landsburg, e.d.). 

Tvær þekktar skilgreiningar á fátækt eru annars vegar algild fátæktarmörk og hins vegar 

afstæð fátæktarmörk. Algild fátæktarmörk eru kenning sem kennd hefur verið við 

Seebhom Rowntree og er byggð á lágmarksþörf fólks til að komast af. Miðað er við þessa 
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grunnþörf og þá lágmarksframfærslu sem reiknað hefur verið út að fólk þurfi til að lifa af 

hverju sinni. Hafi fólk tekjur undir þessum mörkum teljast þeir fátækir sé tekið mið af 

þeirri grunnframfærslu sem reiknuð er af ríki og/eða sveitarfélögum í hverju ríki. Þarfir 

fólks eru misjafnar en þegar talað er um algild fátæktarmörk hefur hið opinbera sett 

ákveðinn ramma utan um þarfir samfélagsþegnanna (Harpa Njálsdóttir, 2003). 

Afstæð fátæktarmörk eru þegar fólk hefur efni á húsnæði, fæði og hefur auk þess 

ráðstöfunarfé sem ekki er gert ráð fyrir í hugmyndum um algilda fátækt. Peter Townsend 

setti fram skilgreiningu sem hljómar þannig að fólk lifi í fátækt þegar innkoma þess dugir 

ekki fyrir næringu, húsakosti og því að vera þátttakendur í því samfélagi sem það  býr 

miðað við það sem eðlilegt getur talist í hverjum og einum stað. Þess vegna væri til að 

mynda órökrétt að bera saman fátæktarmörk Vestrænna ríkja og þróunarríkja (Harpa 

Njálsdóttir, 2003). Með tímanum hafa komið fram aðrar skilgreiningar á afstæðum 

fátæktarmörkum, svo sem hlutfall af meðtaltekjum þess þjóðfélags sem þegninn býr í. 

Þannig hefur verið mörkuð lína og þeir sem hafa tekjur undir henni eru skilgreindir 

fátækir. Allar tekjur fjölskyldu eru teknar inn í reikninginn en til að finna út 

fjölskyldutekjurnar er notuð svokölluð vog þar sem fullorðinn einstaklingur fjölskyldunnar 

fær 1,0 í vog, maki hans fær 0,7 og þar á eftir fær hvert barn  0,5 (Puide, 1996). Auk þess 

er kvaðratrót fjölda einstaklinga innan fjölskyldunnar notuð til deilingar svo hægt sé að 

reikna út fjölskyldutekjurnar. Skilgreiningin á algildum fátæktarmörkum er meira notuð í 

þróunarríkjunum á meðan afstæð fátæktarmörk eru frekar notuð í Vestrænum ríkjum. 

Báðar skilgreiningarnar eru þó gagnlegar, hvor á sinn hátt. Algilda skilgreiningin sýnir 

okkur við hvaða kjör láglaunafólk, lífeyrisþegar og aðrir búa en afstæða skilgreiningin sýnir 

skýrt hvaða hópar samfélaga eru verst settir innan þeirra en hún er einnig notuð til að 

meta umfang og útbreiðslu fátæktar og bera saman á milli þjóðfélaga (Harpa Njálsdóttir, 

2003). 

Evrópusambandið og OECD hafa notast við skilgreiningu á afstæðri fátækt við 

samanburðarrannsóknir sínar á fátækt. Hagstofa Íslands tekur árlega þátt í evrópskri 

lífskjararannsókn á vegum Eurostat (EU-SILC) þar sem hópar lágtekjufólks og þeir hópar 
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sem hætt er við einangrun eru greindir (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés 

Júlíus Ólafsson, 2011). Hagstofan notast við skilgreiningar á lágtekjumörkum í 

rannsóknum sínum en það hugtak tekur einungis til tekna fólks en ekki útgjalda. Eigna- 

sem og skuldastaða fólks hefur áhrif á lífskjör, auk tekna og því ekki hægt að segja til um 

hvort sá sem er með tekjur undir lágtekjumörkum sé fátækur nema taka fleiri breytur inn í 

reikninginn (Hagstofa Íslands, 2007). 

 

2.1 Afleiðingar fátæktar 

Afleiðingar fátæktar eru oft alvarlegar. Vítahringur vill oft skapast því fólk á í erfiðleikum með 

að láta enda ná saman. Fátækir eru í aukinni hættu á að finna fyrir áfallastreituröskun sem 

getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir heilsuna en algengir fylgikvillar hennar er þunglyndi og 

kvíði. Félagslegir erfiðleikar geta einnig látið á sér kræla auk þess sem líkamlegir kvillar eru 

oft ekki langt undan í þeim aðstæðum.  Börn sem búa við fátækt búa við ótryggari 

heimilisaðstæður og minni örvun en önnur börn auk þess sem foreldrar þeirra geta af ýmsum 

ástæðum síður veitt þeim „gott og uppbyggilegt atlæti“ (Forsætisráðuneyti, 2005, bls. 25). 

Börn sem alast upp á fátækum heimilum finna frekar fyrir neikvæðri sjálfsmynd, öryggisleysi, 

félagslegri einangrun og eru líklegri til að sýna af sér andfélagslega hegðun. Fátækum 

börnum er þar að auki hættara við að eiga við vandamál að stríða í námi og þau stunda síður 

skipulagðar tómstundir og íþróttir með námi. Heilsufar þeirra er auk þess síðra en þeirra sem 

koma frá efnameiri heimilum. Þegar börn sem alast upp við fátækt eldast eru auknar líkur á 

að skólaganga þeirra vari skemur en annarra barna og í kjölfarið fái þau lágt launuð og jafnvel 

ótrygg störf (Forsætisráðuneyti, 2005).  
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2.2 Rannsóknir Rauða krossins á fátækt 

Helstu verkefni Rauða kross Íslands eru að bæta stöðu þeirra sem standa berskjaldaðir í 

samfélaginu. Hann hefur skuldbundið sig á alþjóðavettvangi til að vinna að bættum hag 

þeirra sem höllum fæti standa og liður í því starfi er að láta gera kannanir með reglulegu 

millibili þar sem þeir hópar eru greindir sem standa hvað verst bæði fjárhagslega og 

félagslega.  

Fyrsta rannsókn Rauða krossins sem miðaði að því að greina þá sem standa hvað verst 

bæði fjárhagslega og félagslega var gerð hér á landi árið 1994 og hún hefur verið 

framkvæmd þrisvar eftir þann tíma. Þeir hópar sem þurfa mesta aðstoð eru mismunandi á 

milli kannanna og því athyglisvert að skoða muninn á milli ára. Þátttakendur í könnuninni 

er fólk sem starfar á ýmsum sviðum þjóðfélagsins en á það sameiginlegt að vinna allt með 

hópum fólks sem stendur höllum fæti. Þátttakendur í rannsókninni voru sammála um að 

slæm félagsleg staða héldist oft í hendur við bága fjárhagsstöðu fólks. Árið 1994 voru 

ungar, atvinnulausar og lítið menntaðar mæður, geðfatlaðir og ákveðinn hópur barna og 

ungmenna þeir hópar sem stóðu hvað verst. Í kjölfarið þeirra niðurstaðna hóf Rauði 

krossinn samstarfsverkefni með Félagi einstæðra foreldra og menntasjóður var settur á 

fót til að aðstoða þann hóp mæðra sem stóð höllum fæti við að stunda nám og bæta 

þannig stöðu sína.  Auk þess var menntasmiðja á Akureyri styrkt í sama tilgangi (Rauði 

kross Íslands, 2010). Með þessum hætti er unnið að rót vandans líkt og hugmyndafræði 

félagsráðgjafar snýst um. Næsta rannsókn var gerð árið 2000 en samkvæmt henni voru 

það hópar lágtekjufólks, bótaþegar  geðfatlaðir, einstæðingar og ákveðinn hópur barna og 

ungmenna sem stóðu hvað verst. Í kjölfarið fóru samtökin að einbeita sér að 

heimsóknavinaverkefnum sem eiga að vinna gegn félagslegri einangrun (Rauði kross 

Íslands, 2010). Árið 2006 kom í ljós að öryrkjar, einstæðar mæður, innflytjendur, aldraðir 

einstæðir karlar, geðfatlaðir og börn sem bjuggu við erfiðar aðstæður áttu í mestum 

vanda á þessu sviði. Starfi til að vinna gegn félagslegri einangrun hefur verið haldið áfram í 

miklum mæli af hálfu Rauða krossins auk þess sem áhersla er lögð á starf í þágu 

innflytjenda (Rauði kross Íslands, 2010). Samkvæmt skýrsu forsætisráðuneytisins frá árinu 
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2006 var Ísland eitt þeirra OECD ríkja þar sem fátækt mælist hvað minnst 

(Forsætisráðuneyti, 2006). 

Vorið 2010 gerði Rauði krossinn sína nýjustu könnun á þessu sviði en niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að atvinnuleitendur með litla menntun umfram skólaskyldu; ekki 

síst ungir atvinnuleitendur, barnafjölskyldur og einstæðir foreldrar með lágar tekjur og 

bótaþegar, innflytjendur með litla íslenskukunnáttu, félagslega einangraðir öryrkjar og 

börn og ungt fólk sem skortir tækifæri væru þeir hópar fólks sem stæðu hvað verst (Rauði 

kross Íslands, 2010). Könnun Velferðarvaktarinnar á afleiðingum efnahagskreppunnar á 

félagslega þjónustu sveitarfélaga sýnir sömu niðurstöður. Þar voru börn, barnafjölskyldur 

og einstæðir foreldrar oft nefndir sem þeir hópar fólks sem standa berskjaldaðri en aðrir 

gagnvart kreppunni (Velferðarráðuneyti, 2009-c). Atvinnuleitendur eru þar nýr hópur en 

þá niðurstöðu má án nokkurs vafa rekja til þeirra breytinga sem hafa orðið á 

vinnumarkaði í kjölfar efnahagshrunsins hér á landi haustið 2008. Margir misstu vinnuna í 

þeim þrengingum og sumir þeirra sem héldu vinnunni tóku á sig kjaraskerðingu. Þar að 

auki jókst verðbólga umtalsvert svo afborganir af lánum hækkuðu og fleiri áttu í 

greiðsluerfiðleikum (Rauði kross Íslands, 2010). 

 

3. Skuldbindingar Íslands á alþjóðavettvangi 

Ísland varð aðili að alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi árið 1979. Með því erum við skuldbundin þeim samningi og gildir 

hann því sem lög í landinu. Með samningi þessum skuldbindur ríkið sig til að tryggja rétt 

sérhvers manns til viðunandi lífsafkomu fyrir hann sjálfan og fjölskyldu hans, þar á meðal 

til fæðis, klæða og húsnæðis. Það viðurkennir þann grundvallarrétt sérhvers manns til að 

vera laus við hungur og skuldbindur sig til að gera ráðstafanir þar að lútandi. Auk þess er 

að finna ýmis ákvæði um menntun, heilbrigðisþjónustu og annað það sem viðurkennt er 

sem grundvallarmannréttindi. Sérstök áhersla er lögð á fjölskylduna sem 

grundvallarhópeiningu þjóðfélagsins sem á rétt á vernd þjóðfélagsins og ríkisins 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 
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Ísland er einnig aðili að Félagsmálasáttmála Evrópu, sem tók gildi hérlendis 14. febrúar 

1976, sem þýðir að við erum einnig skuldbundin honum. Þar er lögð sérstök áhersla á 

tryggja þeim sem þurfa, félagslega aðstoð og læknishjálp og skal ríkið sjá til þess að allir 

fái, með viðeigandi opinberri þjónustu, notið ráðlegginga og persónulegrar aðstoðar til að 

koma í veg fyrir, bægja frá eða draga úr skorti, að því er þá sjálfa eða fjölskyldur þeirra 

varðar. Ríki sem eru aðilar að sáttmálanum skuldbinda sig til að veita þjónustu sem 

stuðlar að velferð og þroska einstaklinga og hópa í samfélaginu og aðlögun að félagslegu 

umhverfi þeirra svo þeir fái notið góðs af félagslegri velferðarþjónustu. Það er því ekki 

nægjanlegt að bjóða upp á þjónustuna, ríki hafa skuldbundið sig samkvæmt sáttmálanum 

til að sjá til þess að fólk fái notið hennar líka. Sérstök áhersla er lögð á það í 

Félagsmálasáttmálanum að tryggja að réttur mæðra og barna til félagslegrar og 

efnahagslegrar verndar sé raunverulega nýttur (Lög um félagsmálasáttmála Evrópu  

nr.3/1976). Svo virðist hins vegar sem opinbera kerfið nái ekki að grípa alla í öryggisnetið 

sem ofið er af ríki og sveitarfélögum og því hefur skapast þörf fyrir hjálparsamtök. 

 

4. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga  

Ríki og sveitarfélög koma að einhverju leyti til móts við fólk sem ekki hefur tækifæri til að 

framfleyta sér en þeim ber skylda samkvæmt lögum til að aðstoða fólk sem á  í 

fjárhagserfiðleikum, til dæmis með fjárhagsaðstoð en strangar reglur gilda um slíka 

aðstoð, samanber lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Markmið þeirra laga 

er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli 

samhjálpar, meðal annars til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál til að mynda með því 

að styrkja þá til sjálfshjálpar. Árið 2003 voru settar samræmdar leiðbeiningar um 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus 

Ólafsson, 2011). Sveitarfélög setja sér reglur, samkvæmt lögum, um framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar til einstaklinga og getur aðstoðin verið ýmist í formi styrkja eða lána. Í 

lögunum segir að sveitarfélögum beri að veita fjárhagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, 

félagslega heimaþjónustu, sinna málefnum barna og ungmenna, veita unglingum, 
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öldruðum og fötluðum þjónustu, aðstoða þá sem ekki eru færir um að útvega sér 

húsnæði sjálfir, veita áfengissjúkum aðstoð og sinna vímuvörnum auk þess að sinna 

atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlun (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). Eðli málsins samkvæmt verður aðstoð mismunandi á milli sveitarfélaga þegar 

þau setja sér reglurnar sjálf. Rannsóknir benda til þess að ákveðið samræmi sé við mat á 

þörf fjárhagsaðstoðar á mili sveitarfélaga. Þannig er tekið tillit til fjölskyldustærðar og 

inniheldur matið kostnað við fæði, klæði, heimilisbúnað, hreinlætis- og snyrtivörur, 

lækniskostnað, húsnæðiskostnað, síma, hita og rafmagn. Þá er jafnframt ákveðið 

samræmi á milli meðferðar tekna þannig að sveitarfélög skilgreina greiðslur frá 

Tryggingastofnun í öllum tilvikum sem tekjur og hið sama á við um húsaleigubætur. Flest 

sveitarfélög reikna lífeyrissjóðsgreiðslur einnig til tekna. Þrátt fyrir þessa samræmingu er 

meðferð sveitarfélaga á sambærilegum tilvikum ekki alltaf hin sama og upphæðir 

aðstoðarinnar því mismunandi (Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir, 2003). Erfitt er 

að henda reiður á gagnrýni á opinbera aðila vegna félagslegrar þjónustu þar sem 

hlutlægir mælikvarðar, til dæmis á raunverulegan framfærslukostnað, hafa ekki verið 

fyrir hendi fyrr en snemma á þessu ári þegar velferðarráðuneytið stóð fyrir ítarlegri 

samantekt um íslensk neysluviðmið.  

Fjárhagsaðstoð hefur verið kallað síðasta öryggisnet velferðarkerfisins en það er einmitt 

hún sem tekur við þegar fólk á ekki rétt á öðrum úrræðum (Lödemel, 1997) og þegar 

bótaréttur í öðrum kerfum nemur lægri fjárhæð en tölur um grunnframfærslu segja til um 

(Velferðarráðuneyti, 2009-b). Fjárhagsaðstoðin er á vegum sveitarfélaganna og er þeim að 

mestu í sjálfvald sett hvaða upphæðir eru greiddar út. Í Danmörku hafa verið settar reglur 

um sambærilega aðstoð allra sveitarfélaga og þar af leiðandi sömu fjárhæðir (Nygren o.fl., 

1997). Í Svíþjóð hafa hins vegar verið settar reglur um ákveðna lágmarksgreiðslu sem fólk 

á rétt á burt séð frá því í hvaða sveitarfélagi það býr. Þá geta sveitarfélögin bætt um betur 

og aukið fjárhæðirnar ef tilefni þykir til. Í Noregi hefur ríkisstjórnin sett leiðbeiningar um 

lágmarksgreiðslur sveitarfélaga en á endanum eru það sveitarfélögin sjálf sem setja 

endanlegar reglur þar að lútandi. Eftir efnahagshrunið haustið 2008 hefur fjöldi fólks þurft 

að sækjast eftir fjárhagsaðstoð sveitarfélaga í fyrsta skipti og að sama skapi hefur sá tími 
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lengst sem fólk fær aðstoð (Guðný Björk Eydal, 2009). Þær niðurstöður haldast í hendur 

við fjölgun þeirra sem sækjast eftir matarúthlutnum hjálparsamtaka eftir hrun. 

 

5. Neysluviðmið  

Í upphafi árs 2011 gaf velferðarráðuneytið út skýrslu um framfærsluviðmið sem einnig eru 

nefnd neysluviðmið fyrir íslensk heimili. Tilgangurinn með slíkum viðmiðum er að veita 

þegnum þessa lands aðgang að upplýsingum til hliðsjónar við eigin útgjöld. Þau geta 

einnig verið gagnleg við „fjárhagsráðgjöf fyrir einstaklinga og verið til hliðsjónar þegar 

teknar eru ákvarðanir um fjárhæðir sem tengjast framfærslu“ (Jón Þór Sturluson, Guðný 

Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011, bls. 5). Viðmið sem þessi skal ætíð taka með 

fyrirvara vegna þess að þau eru ekki fullyrðing um fjárhæðir sem fólk þarf til framfærslu 

heldur einungis til viðmiðunar. Á Norðurlöndunum hefur verið notast við viðmið af þessu 

tagi frá árinu 1978 en þetta er í fyrsta skipti sem neysluviðmið eru þróuð á Íslandi þrátt 

fyrir að opinberar stofnanir á borð við umboðsmann skuldara, Íbúðalánasjóð og Lánasjóð 

íslenskra námsmanna hafi hingað til notast við mismunandi viðmið (Jón Þór Sturluson, 

Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011).  

Samkvæmt skýrslu velferðarráðuneytisins er um þrenns konar viðmið að ræða; dæmigerð 

viðmið, skammtímaviðmið og grunnviðmið. Með dæmigerðum viðmiðum er átt við 

útgjöld fjölskyldna miðað við hóflega neyslu og útgjöld í 15 flokkum þar sem með er talinn 

kostnaður við ökutæki og húsnæði. Skammtímaviðmið eru reiknuð út á sama hátt og  

dæmigerð viðmið en sú breyting er á að gert er ráð fyrir að hægt sé annars vegar að draga 

úr neyslu ákveðinna útgjaldaliða og hins vegar fresta útgjöldum í allt að níu mánuði. 

Grunnviðmið miða við lágmarksútgjöld í hverjum útgjaldaflokki. Viðmiðin snúa einungis 

að hluta þeirra 15 flokka sem dæmigerð viðmið eru reiknuð út frá. Kostnaður vegna 

húsnæðis og ökutækis er ekki tekinn með í reikninginn hér vegna þess að réttara er að 

notast við raunkostnað þegar grunnviðmiði er beitt. Þannig notast fólk heldur við 

raunveruleg útgjöld sín í þessum flokkum við útreikningana. Tekið er tillit til 
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fjölskyldustærðar og aldurs barna við útreikninga viðmiðanna þriggja (Jón Þór Sturluson, 

Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011). 

Neysluviðmið hinna Norðurlandanna eiga það sameiginlegt að ná til nokkurra grunnþátta 

en sleppa öðrum. Það sem einna helst greinir viðmiðin að á milli landa er útgjöld hvaða 

kostnaðarliða eru tekin inn í útreikningana og fjöldi útgjaldaflokka. Öll taka þau þó til 

grunnþátta á borð við matvæli, fatnað, heimilistæki og húsgögn, almenningssamgöngur 

og fleira. Þau taka þó ekki tillit til kaupa á húsnæði og ökutæki auk þess sem kostnaður 

vegna sumarleyfa er ekki tekinn inn í reikninginn vegna þess að upphæðirnar tengdar 

þessum liðum eru mjög mismunandi á milli fjölskyldna og því betra að hver reikni dæmið 

með sínum eigin útgjöldum. Kostnaður vegna reksturs ökutækis er hvergi hluti 

útreikninganna nema í Noregi þar sem tekið er tillit til rekstrar- og viðhaldskostnaðar 

ökutækis (SIFO, e.d.). Neysluviðmiðin eru bæði notuð af almenningi og stofnunum „við 

mat á greiðslugetu og ákvörðun um fjárhæðir sem lúta að framfærsluviðmiðum“ (Jón Þór 

Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011, bls. 24). 

 

6. Hlutverk hjálparsamtaka 

Hjálparsamtök hafa verið rekin í áratugi hér á landi. Fyrstu samtökin sem unnu að 

neyðaraðstoð á borð við matarúthlutun voru Mæðrastyrksnefnd sem stofnuð var árið 

1928 og Hjálparstarf kirkjunnar frá 1970. Fjölskylduhjálp Íslands bættist í hópinn árið 

2003. Hlutverk hjálparsamtaka er meðal annars að halda á lofti málstað einstakra 

þjóðfélagshópa, uppfræða almenning og sinna samfélagslegum verkefnum af ýmsum 

toga. Þau vinna ekki síst að bættum hag fólks sem stendur höllum fæti. Frjáls 

félagasamtök hafa unnið að ýmiskonar breytingum hér á landi sem og annarsstaðar. Það 

var vegna ötullar vinnu þeirra sem fyrsti vísirinn að félags- og heilbrigðisþjónustu varð til. 

Einnig hafa slík samtök unnið mikilsvert starf á sviði velferðar og mannúðar. Starfsemi 

slíkra félaga stendur utan hins opinbera og einkageirans en frjáls félagasamtök eru hluti 

hins svokallaða þriðja geira (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Það merkir að hann er „viðbót 
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við samvinnu fjölskyldunnar annars vegar og opinbera þjónustu hins vegar“ (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997, bls. 20). Hinir tveir geirarnir eru hið 

opinbera og einkageirinn. Frjáls félagasamtök hafa það  að markmiði að auka hag 

samfélagsþegnanna og vinna að umbótum samfélagsins alls. Þau eru drifin áfram af 

hugsjónum félagsmannanna. Samtök af þessari tegund eru ekki rekin með 

gróðasjónarmið í huga en verði einhver gróði af starfseminni er hann látinn renna beint til 

starfseminnar sem slíkrar. Þátttaka sjálfboðaliða í starfi frjálsra félagasamtaka er mismikil 

en einhver í öllum tilfellum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Talað er um sjálfboðna vinnu 

þegar fólk vinnur í sínum frítíma í þágu einstakra borgara eða samfélagsins alls án þess að 

þiggja laun fyrir starfið (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). Uppi eru 

mismunandi hugmyndir um hvaða áhrif sjálfboðastörf hafa á hið opinbera en margir telja 

að með þeim dragi stjórnvöld úr sinni starfsemi  og geri ráð fyrir að fólk í sjálfboðinni 

vinnu taki hana að sér að einhverjum hluta. Þannig hafi sjálfboðastörf dregið úr 

velferðarþjónustu stjórnvalda. Aðrir færa rök fyrir því að sjálfboðaliðar séu einhverskonar 

bjargvættir sem halda við eða auka velferðarþjónustu þess opinbera án þess að fjármagn 

til þess starfs sé aukið. Starf sjálfboðaliða er unnið eftir öðrum gildum og hefur önnur 

markmið en þjónusta opinbera geirans og getur þess vegna ekki verið varaskeifa fyrir 

hann (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

Matarúthlutun starfandi hjálparsamtaka hefur verið áberandi í samfélagsumræðunni í 

landinu síðan veturinn 2008-2009 þegar eftirspurn eftir henni snarjókst. Þau sem útdeila 

mat eru Hjálparstarf kirkjunnar, Fjölskylduhjálp Íslands og Mæðrastyrksnefnd. Önnur 

samtök bjóða upp á heitan mat í hádeginu og oft á hátíðisdögum. Þar má meðal annars 

nefna Samhjálp og Hjálpræðisherinn. Rauði krossinn sinnir ennig neyðaraðstoð í formi 

fjárhagsaðstoðar og kemur að matarúthlutunum um jólin í samstarfi  við Hjálparstarf 

kirkjunnar og Mæðrastyrksnefndir (Rauði krossinn, e.d.-a). 
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6.1 Hjálparstarf kirkjunnar 

Hjálparstarf kirkjunnar var stofnað af Þjóðkirkju Íslands árið 1970, eftir að  kirkjan hafði 

ráðist í fjársöfnun vegna hungursneyðar í Nígeríu. Í kjölfar þeirrar söfnunar var 

Hjálparstarfið stofnað með það að markmiði að safna peningum og styrkja bágstadda en 

slíkar stofnanir höfðu þá verið starfræktar á meðal nágrannaþjóða okkar. Innan 

Hjálparstarfs kirkjunnar er rekin sérstök innanlandsdeild sem félagsráðgjafar fara fyrir en 

auk þeirra starfa sjálfboðaliðar hjá samtökunum (Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.-a). Helstu 

verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar hér á landi eru meðal annars aðkoma að skyndihjálp í 

neyðartilfellum; til dæmis í kjölfar náttúruhamfara, aðstoð við líknarfélög og að afla 

upplýsinga um málefni sem ástæða þykir til að styrkja með óafturkræfu framlagi (Anna M. 

Þ. Ólafsdóttir, 2008). Hjá innanlandsdeildum geta einstaklingar einnig sótt um aðstoð 

vegna matar, fatnaðar, við skólagöngu og tómstundir sem og við að greiða fyrir dýr lyf. 

Einstaklingur getur komið einu sinni og fengið úthlutuðum mat hjá Hjálparstarfi kirkjunnar 

án þess að sýna fram á sérstaka þörf fyrir slíkt en þurfi viðkomandi að koma aftur þarf 

hann að skila inn upplýsingum um innkomu og útgjöld allra á heimilinu. Þá hefur 

Hjálparstarfið skilgreint lágmarks neysluviðmið til að félagsráðgjafi geti metið hvort 

viðkomandi á rétt á aðstoð. Viðmiðið fer eftir fjölskyldustærð. Fólk getur sótt um aðstoð 

hjá öllum prestum og félagsráðgjöfum landsins sem koma umsóknum til samtakanna, en 

þar að auki getur fólk leitað beint til Hjálparstarfsins. Hafi einstaklingurinn eða fjölskyldan 

tekjur undir lágmarksviðmiði getur hún fengið mataraðstoð einu sinni í mánuði hjá 

Hjálparstarfi kirkjunnar (Vilborg Oddsdóttir munnleg heimild, 23. febrúar 2011). Almenna 

reglan er að mataraðstoð sé veitt þrisvar til fimm sinnum á ári en oftar ef rík þörf er á 

(Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.-a). Þurfi fólk að leita ítrekað til samtakanna er farið ítarlega 

yfir fjárhag þess og félagslegar aðstæður “með ráðgjöf og víðtækari aðstoð að markmiði” 

(Anna M. Þ. Ólafsdóttir, 2008). Skjólstæðingar Hjálparstarfsins koma til viðtals hjá 

félagsráðgjafa  í hvert skipti sem úthlutun til þeirra fer fram. Félagsráðgjafar geta þá bent 

á önnur úrræði ef þörf er á en þannig verður aðstoðin heildstæðari (Hjálparstarf 

kirkjunnar, e.d.-a). Starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar heldur utan um þær umsóknir sem 

berast með markvissum hætti svo auðvelt er að koma upplýsingum um umfang starfsins 
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til ríkis og sveitarfélaga og vekja þannig athygli á þörfinni fyrir úrbætur í málefnum þeirra 

sem til samtakanna leita (Anna M. Þ. Ólafsdóttir, 2008).  Aðstaðan hjá Hjálparstarfi 

kirkjunnar er til fyrirmyndar en skjólstæðingar þess taka sér númer og bíða á biðstofu eftir 

kalli félagsráðgjafa. Þar er kaffi á boðstólnum og leikföng fyrir börn. Nokkrir 

félagsráðgjafar sinna viðtölum við þá sem leitast eftir aðstoð og eru komur fólks skráðar í 

þar til gerðan gagnagrunn við komuna. Þannig hafa samtökin yfirlit yfir þá aðstoð sem 

veitt er. Þeir sem koma til Hjálparstarfsins eiga flestir það sameiginlegt að hafa tekjur 

undir framfærsluviðmiðum og eiga því rétt á mataraðstoð þar einu sinni í mánuði. Ef ung 

börn eru á heimilinu geta forsjáraðilar fengið bleiur og aðrar slíkar nauðsynjar auk þess 

sem fólk getur fengið aðstoð við að leysa út dýr lyf úr apótekum í samráði við 

félagsráðgjafa. Sjálfboðaliðar vinna við að flokka mat og annað sem úthlutað er einu sinni 

í viku hjá Hjálparstarfi kirkjunnar.  

Hjálparstarf kirkjunnar er fyrst hjálparsamtaka til að bregðast við kröfu um breytt 

umhverfi mataraðstoðar. Þannig mun hjálparstarfið taka upp notkun inneignarkorta í stað 

þess að útdeila mat, frá og með 1. maí 2011, í tilraunaverkefni til sjö mánaða. Sú 

nýbreytni verður þá á að einungis barnafjölskyldur fá þjónustu hjá Hjálparstarfinu en 

öðrum er eftir sem áður velkomið að koma til bæði Mæðrastyrksefndar og 

Fjölskylduhjálpar þar sem þau samtök starfa. Breytingar Hjálparstarfins eiga að  „mæta 

þörf skjólstæðinga betur og draga úr því að fátækt foreldra skapi neikvæða upplifun barna 

af æsku í fjárþröng“ (Hjálparstarf kirkjunnar, 2011). Kortin eru þannig forrituð að 

innistæðu þeirra er einungis hægt að verja í nauðsynjar. Þetta felur í sér hagræðingu fyrir 

fólk vegna þess að það getur valið sér sjálft og keypt það sem það vantar. Fjármálaráðgjafi 

mun koma og veita skjólstæðingum ráðgjöf ásamt félagsráðgjöfum Hjálparstarfsins í 

kjölfar þessara breytinga (Hjálparstarf kirkjunnar, 2011). 
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6.2 Mæðrastyrksnefnd  

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur var stofnuð árið 1928 í kjölfar þess að togarinn Jón forseti 

fórst með þeim afleiðingum að fimmtán manns létu lífið. Þá vaknaði umræða um að 

aðstoða þyrfti ekkjur skipverjanna og þau börn sem þeir létu eftir sig. Það voru tíu 

kvenfélög sem komu að stofnun Mæðrastyrksnefndar. Upphaflega hlutverkið var að vinna 

að þessum ekknastyrkjum en fljótlega fór að bera á umræðu um aðstoð við fleiri mæður 

en ekkjur, svo sem ógiftar, fráskildar og einstæðar mæður. Í gegnum tíðina hefur 

hópurinn sem leitar til Mæðrastyrksnefnar stækkað og breyst. Nú eru ekki einungis ekkjur 

og einstæðar mæður sem leita þangað heldur hafa karlar nú bæst í hópinn, feður með 

forsjá og forsjárlausir, útlendingar, öryrkjar og eldri borgarar. Því  má sjá fólk úr öllum 

þjóðfélagshópum leita til nefndarinnar (Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, e.d.-a). Hjá 

Mæðrastyrksnefnd starfa í dag fulltrúar þeirra átta kvenfélaga sem standa að nefndinni, í 

sjálfboðinni vinnu en auk þeirra hafa aðrir sjálfboðaliðar starfað þar í gegnum tíðina 

(Mæðrastyrksnefnd Reyjavíkur, e.d.-b). Mæðrastyrksnefnd starfar nú víðar en í Reykjavík 

en hún hefur einnig hafið úthlutun á Akureyri og í Reykjanesbæ. 

Úthlutun hjá Mæðrastyrksnefnd fer þannig fram að skjólstæðingar nefndarinnar koma að 

húsnæði hennar og bíða í röð eftir úthlutun. Húsnæðið er ekki nægilega stórt til að fólk 

geti beðið inni og því hefur röðin oft náð um nokkurn spöl úti við í alls kyns veðrum. Ekki 

er boðið upp á aðra þjónustu, svo sem aðstoð félagsráðgjafa eða annarra fagaðila hjá 

nefndinni en hver sem er getur komið þangað og fengið úthlutuðum mat án þess að sýna 

fram á þörfina fyrir hann. 

 

6.3 Fjölskylduhjálp Íslands 

Fjölskylduhjálp Íslands var stofnuð árið 2003 af fimm konum sem þá höfðu samtals 

margra ára reynslu af hjálpar- og góðgerðarstörfum. Upphaflega voru samtökin stofnuð til 

að útdeila fatnaði til þeirra sem á þurfti að halda en ekki leið á löngu áður en farið var að 

útdeila matvælum. Allir þeir sem starfa fyrir Fjölskylduhjálp Íslands gera það í sjálfboðinni 
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vinnu. Þangað leita konur og karlar, einstæðir foreldrar og fátækar fjölskyldur sem og 

einstæðingar, atvinnulausir og öryrkjar (Fjölskylduhjálp Íslands, e.d.-a). Í dag er helsta 

hlutverk Fjölskylduhjálparinnar að útdeila mat, aðstoða við að greiða fyrir lyf og selja 

ódýran fatnað til þeirra sem á þurfa að halda (Fjölskylduhjálp Íslands, e.d.-b). 

Fjölskylduhjálp Íslands hefur nú fært út kvíarnar og úthlutanir fara fara fram á Akureyri, á 

Ísafirði og í Reykjanesbæ. 

Hjá Fjölskylduhjálp Íslands er matarúthlutun háttað líkt og hjá Mæðrastyrksnefnd. Fólk 

bíður í röð við húsnæði samtakanna og gildir þar lögmálið fyrstur kemur fyrstur fær. 

Félagsráðgjafar eða aðrir fagaðilar starfa ekki hjá Fjölskylduhjálp Íslands en auk 

mataraðstoðar hefur þar verið boðið upp á hársnyrtingu fyrir jól auk þess sem úthlutað er 

ungbarnavöru, fatnaði og leikföngum. Skjólstæðingar Fjölskylduhjálpar þurfa ekki að sýna 

fram á þörf fyrir mataraðstoð með framvísun pappíra sem sýna fram á að 

ráðstöfunartekjur séu undir viðmiðunarmörkum en það getur verið galli enda skapast 

tilefni til efasemda um meinta þörf, forgangsröðun og þess háttar þegar ekki er stuðst við 

hlutlægan mælikvarða.  

Hjálparsamtök hafa verið gagnrýnd fyrir að bjóða upp á óviðunandi aðstæður fyrir 

skjólstæðinga sína við matarúthlutun en þar vísa skjólstæðingar til þess að þurfa að bíða í 

löngum biðröðum úti undir berum himni í alls kyns veðri þegar ekki er í önnur hús að 

venda. 

 

7. Staðan á Íslandi í dag  

Hagstofan hefur tekið saman tölur um þau heimili sem eiga í fjárhagsvandræðum. 

Samkvæmt þeim tölum fer fjöldi heimila sem eiga við fjárhagserfiðleika að etja fækkandi á 

árunum 2004-2006 en þeim fjölgar svo umtalsvert frá 2006 og til 2010 en það má eflaust 

rekja að hluta til til efnahagsþrenginganna hér á landi frá haustinu 2008. Til að mynda 

hefur þeim sem eiga í vanskilum með húsnæðislán eða húsaleigu fjölgað úr 5,7% heimila 

árið 2006 í 10,1% árið 2010. Áætlað er að það séu um 12.000 heimili. Á sama tíma töldu 
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9,9% þeirra sem héldu heimili húsnæðiskostnað vera þunga byrði árið 2006 en þeim hefur 

fjölgað í 16,5% eða 19.600 heimili. Í dag geta tæp 36% heimila ekki mætt óvæntum 

útgjöldum og 49,3% finnst erfitt að ná endum saman. Áætlað er að fjöldi heimila á bakvið 

þessi tæp 50% sé um 59.000. Á móti áttu 28,4% heimila í erfiðleikum með það í góðærinu 

árið 2007, eða um 33.100 heimili (Hagstofa Íslands, e.d.-b) Eins og sjá má er það mikill 

fjöldi fólks sem á í fjárhagserfiðleikum og nær ekki endum saman. Verðlag hefur hækkað 

svo um munar á síðustu fimm árum auk þess sem margir hafa misst vinnuna eða tekið á 

sig launalækkun eftir hrun bankanna.  

Ýmis sérúrræði voru sett á fót í kjölfar bankahrunsins. Þeir sem komu að slíkum úrræðum 

voru sveitarfélögin, Vinnumálastofnun, Rauði krossinn, menntamálaráðuneytið og 

stéttarfélög. Var þar helst um að ræða stuðningshópa og athvörf fyrir þá sem þörfnuðust 

sérstakrar aðstoðar vegna erfiðleika sem steðjuðu að einstaklingum á þeim tíma en Kurt 

Lewin setti fram þá kenningu að þegar vinna ætti að breytingum á hugmyndum og 

hegðun einstaklinga væri hópavinna áhrifaríkari en einstaklingsvinna (Gladding,  2008). 

Velferðarvaktin er verkefni sem sett var á fót af velferðarráðherra í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008. Starfsfólk hennar er fagmenntað, hvert á sínu sviði. 

Hlutverk velferðarvaktarinnar er að fylgjast með félags- og fjárhagslegum afleiðingum 

efnahagshrunsins á einstaklinga og fjölskyldur og þrýsta á breytingar til batnaðar þegar 

þurfa þykir. Stýrihópur velferðarvaktarinnar hefur samráð við aðrar stofnanir og frjáls 

félagasamtök sem vinna að málefnum einstaklinga og fjölskyldna (Velferðarráðuneyti, 

2009-a). Á vegum stýrihópsins vinna átta hópar sem sérhæfa sig í börnum og 

barnafjölskyldum, fólki án atvinnu, þeim sem standa höllum fæti og fjárhagsvanda 

heimilanna. Þá eru ótaldir lýðheilsuhópur, hópur um félagsvísa, grunnþjónustuhópur og 

samstarfshópur um velferð á Suðurnesjum. Helstu verkefni hópanna eru að kortleggja 

ástandið eins og það er í dag, meta afleiðingar efnahagsþrenginganna á þegna landsins, 

taka saman yfirlit yfir hvað hefur verið gert hérlendis til að koma í veg fyrir varanleg áhrif 

kreppunnar á íbúana, leggja fram tillögur til úrbóta og gefa stofnunum tilmæli um hvað 

betur má fara og hvaða aðferðir má nota til úrlausnar (Velferðarráðuneyti, 2011).  
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Í janúar 2011 sá velferðarráðherra ástæðu til að beina þeim tilmælum til sveitarfélaga að 

hækka fjárhagsaðstoð sína til samræmis við atvinnuleysisbætur og í bréfi hans til þeirra 

kom fram að grunnfjárhæð sveitarfélaganna hefur „að jafnaði verið mun lægri sem getur 

gert fjárhagslega stöðu þeirra, sem þurfa að reiða sig eingöngu á aðstoð sveitarfélaganna, 

slaka í samanburði við aðra sem fá bætur frá hinu opinbera“  (Guðbjartur Hannesson, 

2011). Ekki er ljóst hvort og þá hvernig sveitarfélög hafa brugðist við þessum tilmælum en 

Reykjavíkurborg hækkaði fjárhæðir fjárhagsaðstoðar sinnar haustið 2010 (Jón Þór 

Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011).   

Aðstoð til þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu er að miklu leyti fjárhagsleg. 

Stöðugt er þó unnið að úrbótum á öðrum sviðum, svo sem með því að innleiða 

notendasamráð, styðjast við niðurstöður rýnihópa og gera notendakannanir á þessu sviði 

eins og meðal annars má sjá í starfsáætlun félagsþjónustu Reykjavíkurborgar o.fl. 

(Reykjavíkurborg, 2005).  

 

8.  Hverjir þiggja mataraðstoð hjálparsamtaka? 

Félagsvísindastofnun gerði könnun fyrir félags- og tryggingamálaráðuneytið (nú 

velferðarráðuneyti) á samsetningu þess hóps sem þáði matarúthlutun þann 24. nóvember 

2010. Markmið þeirrar rannsóknar var að „meta lýðfræðilega samsetningu og aðstæður 

þess hóps sem þiggur matarúthlutanir frá hjálparsamtökum á Íslandi“ 

(Félagsvísindastofnun, 2010). Erfitt er að ná til þeirra sem leita aðstoðar hjálparsamtaka 

vegna matarúthlutana nema nálgast þá á vettvangi. Þess vegna var óskað eftir því að þeir 

sem unnu að rannsókninni fengju aðstöðu til vinnu sinnar hjá hjálparsamtökunum þennan 

tiltekna dag. Starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar og Fjölskylduhjálpar Íslands tók vel í þá ósk 

Félagsvísindastofnunar en starfsfólk Mæðrastyrksnefndar lagðist eindregið gegn því og 

vildi ekki að slík rannsókn yrði gerð á skjólstæðingum nefndarinnar. Niðurstaðan varð því 

endanlega sú að könnunin var ekki lögð fyrir þá sem leituðu til Mæðrastyrksnefndar en í 

staðinn voru skjólstæðingar hennar taldir þennan dag og áætlað um kyn þeirra og aldur.  
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Alls fengu hjálparsamtök 1018 heimsóknir þennan dag en áberandi flestir fóru til 

Mæðrastyrksnefndar eða 564 manns. 325 manns fóru til Fjölskylduhjálpar en 129 til 

Hjálparstarfs kirkjunnar. Félagsvísindastofnun, 2010). Til viðmiðunar bárust Hjálparstarfi 

kirkjunnar 5.078 umsóknir allt starfsárið 2009-2010 og voru úthlutanir samtakanna 11.753 

það árið (Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.). 

Flestir sem komu til Fjölskylduhjálpar og Hjálparstarfsins voru á aldrinum 40-49 ára en 

flestir hjá Mæðrastyrksnefnd voru áætlaðir á aldrinum 30-39 ára. Þó voru aldurshóparnir 

álíka stórir á öllum stöðum. Áberandi fæstir skjólstæðingar allra samtakanna voru yngri en 

tvítugir og eldri en sextugir. Hlutfall karla og kvenna sem leituðu til Fjölskyluhjálpar Íslands 

var svo að að segja jafnt, 52% konur og 48% karlar. Hlutfallslega fleiri konur leituðu til 

Hjálparstarfs kirkjunnar og Mæðrastyrksnefndar. 63% konur og 37% karlar leituðu til 

kirkjunnar en 58% konur og 42% karlar til Mæðrastyrksnefnar. Athygli vekur að konurnar 

voru heldur yngri en karlarnir en þær voru hlutfallslega fleiri í aldurshópnum undir fertugu 

en karlar fleiri í hópi fertugra og eldri. Af þeim sem svöruðu hugðust 42% einungis ætla 

leita til einna samtaka, 23,7% hugðust hugsanlega ætla að leita til fleiri en einna, 23,5% 

ætluðu að leita til að minnsta kosti tveggja og 8,7% ætluðu að leita til allra þriggja. 

Áætlaður heildarfjöldi þeirra sem ætluðu að leita til fleiri en einna hjálparsamtaka þennan 

dag var 730-790 manns (Félagsvísindastofnun, 2010). 

Þegar tekið er tillit til ríkisfangs svarenda kemur í ljós að þriðjungur þeirra hefur erlent 

ríkisfang og þar af eru þrír af hverjum fjórum pólskir. Áberandi fleiri pólskir karlar en 

konur leituðu til samtakanna tveggja eða 63% á móti 37% (Félagsvísindastofnun, 2010). 

Það má mögulega rekja til mikils fjölda pólskra karla sem komu hingað fyrir bankahrun til 

að vinna í byggingariðnaði. Þeir virðast hafa ílengst hér, líklega vegna réttindataps í 

Póllandi eftir að hafa unnið hér á landi í einhver ár og eiga þeir því til að mynda ekki rétt á 

atvinnuleysisbótum þar. Flestir þeirra eru giftir eða í sambúð og búa með maka og 

börnum. 90% þeirra pólsku karla sem svöruðu könnuninni leigðu íbúð á almennum 

leigumarkaði hér á landi en þó var ekki nema lítill hluti þeirra sem þáði húsaleigubætur 

(Félagsvísindastofnun, 2010). 
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26% allra svarenda býr vestan Elliðaár og á Seltjarnarnesi, 24% þeirra í Breiðholti, 16% í 

nágrannasveitarfélögunum Garðabæ, Hafnarfirði og á Álftanesi. 12% svarenda býr í Árbæ, 

Grafarholti og Grafarvogi, einnig búa 12% í Kópavogi og 11% koma utan af landi, einkum 

af Suðurnesjum (Félagsvísindastofnun, 2010). Athygli vekur hversu margir skjólstæðingar 

Fjölskylduhjálpar og Hjálparstarfs kirkjunnar eru úr Breiðholti en samkvæmt 

mannfjöldatölum frá Hagstofu Íslands voru íbúar í Breiðholti 20.675 talsins árið 2010 en 

67.398 samtals vestan Elliðaár og á Seltjarnarnesi. Þrátt fyrir þennan mikla mun á 

fólksfjölda voru 24% þeirra sem sóttu aðstoð til hjálparsamtakanna tveggja úr Breiðholti 

en 26% af svæðinu vestan Elliðaár og á Seltjarnarnesi. Í Árbæ, Grafarholti og Grafarvogi 

bjuggu 33.706 manns árið 2010. 12% svarenda komu þaðan og önnur 12% úr Kópavogi 

þar sem bjuggu 30.357 manns á sama tíma. Í Garðabæ, Hafnarfirði og á Álftanesi bjuggu 

39.077 manns árið 2010.  (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Þessar tölur eru ef til vill ekki eins 

athyglisverðar þegar tekið er tillit til húsnæðisverðs,  staðsetningar félagslegra leiguíbúða, 

efnahagsástands og fleiri þátta. Fjórðungur svarenda könnunarinnar bjó í íbúð á vegum 

félagslega kerfisins eða Öryrkjabandalagsins, helmingur á almennum leigumarkaði en 19% 

í eigin húsnæði (Félagsvísindastofnun, 2010). 

Þegar litið er til menntunar þeirra sem leituðu aðstoðar vegna matarúthlutana 

hjálparstofnana þann 24. nóvember 2010 má sjá að ekki er teljandi munur á hlutfalli 

þeirra sem höfðu lokið grunnskólaprófi/gagnfræðaprófi/landsprófi eða minna og svo 

þeirra sem lokið höfðu námi á framhaldsskólastigi. 47% svarenda tilheyrðu fyrri hópnum 

og 44% þeim seinni. Einungis 9% svarenda höfðu lokið námi á háskólastigi 

(Félagsvísindastofnun, 2010). Skýrist það af því að með aukinni menntun skapar fólk sér 

tækifæri. Laun hækka í samræmi við hana og því minni líkur á fátækt fólks eftir því sem 

það menntar sig meira (Stefán Ólafsson, 1990). 

Flestir þeirra sem leituðu til Hjálparstarfs kirkjunnar og Fjölskylduhjálpar Íslands á meðan 

á könnuninni stóð voru einhleypir eða ekkjur/ekklar, eða 47%. 36% svarenda voru giftir 

eða í sambúð en 17% fráskilin. Af þessu má sjá að nær helmingur þeirra sem tóku þátt 
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voru einstæðir, 24% þeirra bjuggu einir en en 29% svarenda voru einstæðir með börn.  

Algengast var að þátttakendur ættu tvö börn (Félagsvísindastofnun, 2010). 

Hlutfallslega fáir þátttakendanna voru á almennum vinnumarkaði, einungis 7%. 44% voru 

hins vegar atvinnulaus og 38% öryrkjar. Tæpur helmingur svarenda þáði 

atvinnuleysisbætur eða fjárhagsaðstoð frá félagsþjónustu síns sveitarfélags. Þá höfðu 44% 

svarenda heildartekjur undir 150 þúsund krónum fyrir skatt mánuðinn áður en könnunin 

var gerð. 34% þátttakenda höfðu tekjur á milli 150 og 199 þúsund krónur á sama tíma og 

22% heildartekjur upp á 200 þúsund eða meira. Athygli vekur að 10% þeirra kvenna sem 

svöruðu könnuninni voru á vinnumarkaði á móti 2% karla (Félagsvísindastofnun, 2010). 

Það má líklega að einhverju leyti rekja til þess að enn þann dag í dag eru laun kvenna 

töluvert lægri en karla (Hagstofa Íslands, 2010). Samkvæmt þessu skiptast konurnar þó 

jafnt í alla launaflokkana, það er heildartekjur undir 150 þúsund krónum, á milli 150 og 

199 þúsundum og 200 þúsund eða meira. Karlarnir aftur á móti eru lang flestir, eða 57%, í 

lægsta tekjuflokknum, 37% þeirra hefur 150-199 þúsund krónur í heildartekjur  og 

einungis 7% þeirra hefur tekjur upp á 200 þúsund krónur eða meira. 44% þeirra kvenna 

sem svöruðu könnuninni voru öryrkjar á móti 30% karla. Mun fleiri karlar voru 

atvinnulausir eða 64% á móti 29% kvenna (Félagsvísindastofnun, 2010). 

Þegar tekjurnar eru skoðaðar nánar má sjá að 40% allra svarenda þiggur 

atvinnuleysisbætur, 42% þiggja húsaleigubætur og 20% sérstakar húsaleigubætur. Þær 

eru ætlaðar þeim til handa sem búa við mjög erfiðar félags- og fjárhagslegar aðstæður 

(Velferðarráðuneyti, e.d.). 35% allra svarenda þiggur örorkulífeyri og 39% fá greiddar 

barnabætur, hlutfallslega fleiri konur en karlar eðli málsins samkvæmt. Þá fær 21% greitt 

meðlag og 16% barnalífeyri. 11% svarenda þiggja fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi 

(Félagsvísindastofnun, 2010). 

Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvers vegna þeir leituðu til Fjölskylduhjálpar 

Íslands og Hjálparstarfs kirkjunnar þann 24. nóvember 2010. Rúm 70% svöruðu því til að 

ástæðan væri lágar tekjur. 46% þeirra sem leituðu til Hjálparstarfsins komu þangað vegna 

skuldavanda á meðan 24% þeirra sem leituðu til Fjölskylduhjálparinnar voru þar á sömu 
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forsendum. Mun fleiri skjólstæðingar Hjálparstarfsins áttu við veikindi eða heilsuleysi að 

stríða eða 52% á móti 37%. 90% þeirra sem höfðu íslenskt ríkisfang nefndu lágar tekjur 

sem ástæðu þess að þeir fóru á leit við hjálparsamtök um matarúthlutun á meðan 

langflestir þeirra sem höfðu pólskt ríkisfang (81%) nefndu atvinnuleysi sem ástæðu þess 

(Félagsvísindastofnun, 2010). 

Þeim skjólstæðingum Fjölskylduhjálpar Íslands og Hjálparstarfs kirkjunnar sem tóku þátt í 

könnuninni gafst kostur á að koma á framfæri athugasemdum bæði til hjálparsamtakanna 

og til yfirvalda velferðarmála. Margir þökkuðu sérstaklega fyrir aðstoðina sem samtökin 

veittu þeim en öðrum fannst naumt skammtað og úrvalið lítið. Þá komu einnig fram þau 

sjónarmið að útlendingum ætti að vísa úr landi og hjálparsamtökin ættu að einbeita sér að 

því að aðstoða Íslendinga. Pólverjunum fannst, sumum hverjum,að þeir yrðu fyrir 

fordómum þegar kæmi að matarúthlutun og þeim væri mismunað vegna ríkisfangs, 

þannig fengju Íslendingar betri matarpakka en þeir sjálfir. Nokkrir svarenda höfðu á orði 

að biðin eftir úthlutun væri niðurlægjandi og erfið. Þá bentu þeir á lausnir á borð við kort, 

ávísanir eða matarmiða í stað úthlutunar sjálfra matvælanna. Þegar kom að 

athugasemdum til yfirvalda velferðarmála voru svarendur flestir sammála um að hækka 

þyrfti bætur og auka úrræði í þessum málaflokki. Mörg svaranna bentu til þess að fólk 

væri sárt og reitt yfir ástandinu og hefði fengið nóg (Félagsvísindastofnun, 2010). 

Hjálparstarf kirkjunnar veitir mataraðstoð, styrki úr velferðarsjóði íslenskra barna til 

dæmis vegna útgjalda vegna skólagjalda og námsbókakaupa og lyfjakaup fyrir sjúklinga 

eru styrkt af Reykjavíkurdeild Rauða krossins í gegnum Hjálparstarfið. Hjálparstarf 

kirkjunnar hefur tekið saman upplýsingar um breytingar sem urðu á þörfinni sem sinnt var 

í kjölfar efnahagshruns, hvernig samsetning umsækjendahópsins breyttist og því lýst 

hvernig starfið tók breytingum með hliðsjón af þeim. Almenn ráðgjöf fékk þannig aukið 

vægi í starfinu þar sem skjólstæðingar þurftu leiðbeiningar um það almennt hvernig 

opinbera stuðningskerfið virkaði, svo sem hvernig vinnumiðlanir starfa, hvernig sækja ætti 

um vinnu auk þess sem ráðgjafar hjálparstarfsins hvöttu atvinnulausa til að vera virkir. Þá 

varð aðalfélagsráðgjafi hjálparstarfsins fulltrúi Biskupsstofu á Velferðarvaktinni sem 
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stjórnvöld settu upp til að fylgjast með framvindu mála hjá ólíkum hópum þjóðfélagsins í 

kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Umtalsverð fjölgun umsækjanda varð í öllum 

aldurshópum á milli áranna 2008 og 2009 eða 186% í aldurshópnum yngri en 50 ára og 

86% í aldurshópnum 50 ára og eldri. Helstu ástæður þess að fólk leitaði til Hjálparstarfsins 

á þessum tíma voru lág laun, skuldir og atvinnuleysi. Langflestir leita hins vegar eingöngu 

einu sinni til Hjálparstarfsins eða 74%. 12% þeirra sem fengu matarúthlutun fengu tvisvar 

sinnum úthlutað á þessum tíma. Tæp 7% fengu þrisvar sinnum úthlutun. Einungis 0,13% 

þeirra 4908 úthlutana sem áttu sér stað frá því í ágúst 2007 og fram í mars 2009 fengu tíu 

sinnum úthlutuðum mat (Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.-b). 

Á sama tímabili, frá ágúst 2007 og fram í mars 2009, voru 76% þeirra sem leituðu 

aðstoðar Hjálparstarfs kirkjunnar af höfuðborgarsvæðinu, 12% af Suðurnesjum, 6% af 

Norðurlandi Eystra og 3% af Suðurlandi (Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.-b).  

Hjálparstarf kirkjunnar hefur lagt mikla áherslu á samstarf stofnana til þess að nýta betur 

gjafafé og vörur og koma í veg fyrir að fólk sæki sér aðstoð á fleiri en einn stað. Þannig 

stóð það til dæms fyrir jólaaðstoð árið 2010 í samvinnu við Mæðrastyrksnefnd og 

Reykjavíkurdeild Rauða krossins (Hjálparstarfs kirkjunnar, e.d.-b). Þá hefur Hjálparstarf 

kirkjunnar sett sér siðareglur um starfið þar sem meðal annars kemur fram að starfsfólk 

samtakanna hjálpar fólki til sjálfshjálpar og virkjar skjólstæðinga sína, eins og hægt er, í 

allri aðstoð sem veitt er (Hjálparstarf kirkjunnar, e.d.-c). 

 

9. Sambærileg samtök í Noregi og Danmörku  

Þar sem Ísland er velferðarríki eins og Noregur og Danmörk er eðlilegt að bera 

hjálparsamtök þeirra ríkja saman. Þannig má sjá hvað er vel gert annarsstaðar og hvernig 

má bæta þjónustuna hér á landi. 
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9.1 Noregur 

Hlutfall fátækra í Noregi hefur aukist undanfarin ár líkt og annarsstaðar. Í dag lifa um 100 

þúsund börn undir fátæktarmörkum en þeim hefur fjölgað um 50 þúsund síðustu fimm ár. 

Ríkisstjórnin hefur gefið út loforð um að bæta hag fátækra, ekki síst árið 2010 sem 

tileinkað var baráttunni gegn fátækt í Evrópu (Fuglehaug, 2010). Rannsóknir benda til þess 

að börn sem alast upp við að fjölskyldan fær félagslega þjónustu eru líkleg til að þurfa að 

notast við slíka þjónustu sjálf þegar þau vaxa úr grasi (Lorentzen og Nielsen, 2008). 

Í Noregi er Fattighuset starfrækt en það mætti þýða sem Hús hinna fátæku. Starfsemi 

þess miðar að því að uppræta fátækt og bæta lífsgæði og –skilyrði þeirra sem þangað 

leita. Starfsfólkið vinnur undir þeim formerkjum að efla færni og getu hvers og eins og 

þannig útrýma fátækt í ríkasta landi heims. Í Fattighuset geta þeir sem á þurfa að halda 

fengið leiðbeiningar, upplýsingar, ráðgjöf og samtalsmeðferðir en þar má einnig finna 

sjálfshjálparhópa. Þessi aðstoð miðar öll að því að fá fólk til að brjótast úr úr fátækt og 

einangrun og standa á eigin fótum.  Matarúthlutun er einu sinni í viku í Fattighuset en hún 

svipar til þeirra sem við þekkjum hér á landi. Auk matar er fötum, leikföngum og öðrum 

nauðsynjavörum deilt út vikulega. Þar er nokkurs konar félagsmiðstöð með aðgangi að 

dagblöðum, bókum, tölvu og síma og fólk getur fengið aðstoð þeirra sjálfboðaliða sem þar 

vinna við að fylla út hvers kyns umsóknir. Einnig eru þar skipulagðar kóræfingar 

(Fattighuset, e.d.-a) en þær geta verið mikilvægur þáttur í að rjúfa einangrun fólks. 

 

9.2 Danmörk 

Undanfarin ár hefur fátækt verið vaxandi vandamál í Danmörku en fjöldi þeirra sem hafa 

talist fátækir í þrjú ár eða lengur samfleytt hefur aukist umtalsvert. Þeir eru nú yfir 

300.000 talsins og jókst hlutfall fátækra um tæpan helming á milli ársins 2001 og 2007 eða 

úr rúmum 5% í 8% þegna landsins. Fátækum börnum hefur ekki síst fjölgað en þau eru nú 

yfir 65.000 talsins. Börn á aldrinum 0-17 ára eru stærsti hópur fátækra í Danmörku ef frá 

er talinn aldurshópur nema en flestir þeirra eru á aldrinum 18-29 ára. Vangaveltur hafa 
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verið uppi um hvort telja eigi nema með í rannsóknum sem þessum þar í landi en margir 

þeirra lifa undir fátæktarmörkum á námsárunum en eru í kjölfar menntunar betur í stakk 

búnir en ómenntaðir til að afla sér tekna (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2010). 

Í Danmörku eru starfrækt hjálparsamtökin Mødrehjælpen sem á íslensku mætti þýða 

Mæðrahjálpin. Það eru einkarekin samtök sem aðstoða barnafjölskyldur og ófrískar konur 

sem þarfnast aðstoðar. Hugmyndafræðin að baki samtökunum minnir á hugmyndafræði 

félagsráðgjafarinnar þar sem fólki er hjálpað til sjálfshjálpar. Samtökin veita fjárhags- og 

félagslega aðstoð sem meðal annars miðar að því að efla tengslanet í kringum fjölskyldur 

og einstaklinga sem á þurfa að halda (Mødrehjælpen, e.d.-a). Skjólstæðingar 

Mæðrahjálparinnar geta fengið ráðleggingar í erfiðum málum í gegnum síma án þess að 

gefa upp nafn en einnig geta þeir leitað á skrifstofur samtakanna. Starfsfólk þeirra leitast 

við að upplýsa fólk um réttindi þess og skyldur og opna augu þess fyrir möguleikum sem 

það hefði ef til vill ekki áttað sig á fyrr (Mødrehjælpen, e.d.-b). Þannig getur fólk í vanda 

tekið upplýsta ákvörðun með aðstoð starfsfólks Mæðrahjálparinnar í erfiðum málum. 

Starfsfólk samtakanna hafa meðal annars félagsráðgjafarmenntun sem nýtist vel í 

starfinu. Hjá Mæðrahjálpinni er hægt að sækja um fjárhagsaðstoð fyrir jólin og er hún 

veitt í formi ávísana. Mads Roke Clausen, framkvæmdastjóri Mæðrahjálparinnar skrifar í 

grein sinni Langsigtet hjælp mod fattigdom eða í lauslegri þýðingu, Langtímaaðstoð gegn 

fátækt, sem birt var í ársskýrslu samtakanna árið 2009, að úthlutun ávísana fyrir mat um 

jól sé vissulega góð hjálp en góð ráð séu betri hjálp til lengri tíma litið (Clausen, 2009). 

 

10. Hlutverk félagsráðgjafa  

Atvinnulaust fólk er nýr hópur þeirra sem standa höllum fæti í þjóðfélaginu. Til að bæta 

þjónustu sína og laga hana að breyttum aðstæðum geta hjálparsamtök staðið að opnun 

virknistöðva sem svipar til Rauðakrosshússins, þar sem atvinnulausir geta komið og haft 

eitthvað fyrir stafni á daginn. Það reynist góð forvörn gegn félagslegri einangrun. 

Velferðarvaktin hefur bent á þann möguleika að fá atvinnulausa til að sinna föstum 
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verkefnum meðal annars hjá hjálparsamtökum og íþróttafélögum en tengja megi bætur 

þeim til handa, við verkefnin sem þeir inna af hendi (Velferðarráðuneyti, 2009-d).  Slíku 

úrræði hefur nú verið komið á fót á vegum Vinnumálastofnunar þannig að nú er litið á 

sjálfboðaliðastörf sem virkt vinnumarkaðsúrræði sem fólk þarf að sinna til að halda 

atvinnuleysisbótum (Reglugerð um þáttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 

12/2009). 

Sjálfshjálparhópar geta verið gagnlegir í aðstæðum þar sem einstaklingur missir 

skyndilega hlutverk eins og þeir sem verða atvinnulausir. Félagsráðgjafar geta komið að 

stjórnun slíkra hópa. 

Ekki væri úr vegi að bjóða upp á fjármálanámskeið þeim til handa sem þegið hafa 

fjárhagsaðstoð og/eða matarúthlutanir hjálparstofnana. Í breyttum aðstæðum þarf fólk 

að temja sér sparsemi og forgangsröðun í útgjöldum í þeim tilfellum þar sem endar ná 

ekki saman. Með ráðgjöf og fræðslu er fólki hjálpað við að hjálpa sér sjálft.  

Sterk fylgni er á milli atvinnuleysis og nýgengis örorku. Má því leiða líkur að því að það geti 

hækkað við þær aðstæður sem skapast hafa í samfélaginu í kjölfar efnahagshrunsins. Þess 

vegna er mikilvægt að leggja áherslu á fjölþættar leiðir og úrræði til stuðnings þeim hópi 

sem gæti verið slíkri hættu.  Mælingar OECD benda til þess að Ísland er langt fyrir neðan 

meðallag þegar kemur að því að meta samfélagsþátttöku öryrkja og talið er að við eigum 

enn langt í land með að standa jafnfætis þeim þjóðum sem við kjósum að bera okkur 

saman við (Stefán Ólafsson, 2005). Má því með sanni segja að hér hafi skapast tækifæri 

fyrir félagsráðgjafa að láta ljós sitt skína með því að vinna að samfélagsþátttöku þeirra 

sem standa höllustum fæti í samfélaginu og fá aðstoð hjálparsamtaka með framfærslu.   

Samkvæmt siðareglum íslenskra félagsráðgjafa er grundvöllur félagsráðgjafar virðing fyrir 

manngildi og sérstöðu einstaklinga og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til hins 

ítrasta. Þá eru markmið félagsráðgjafa í starfi að vinna að lausn vandamála skjólstæðinga 

sinna og gegn félagslegu ranglæti. Þannig vinna þeir einnig gegn hvers kyns 
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mannréttindabrotum (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Félagsráðgjafar sinna starfi sínu 

einnig með faglega heildarsýn í forgrunni, samkvæmt sömu reglum. Með þetta að 

leiðarljósi er félagsráðgjöfum fært að hjálpa skjólstæðingum sínum til sjálfshjálpar sem er 

grundvallarmarkmið félagsráðgjafar.  

Í árferði eins og því sem hefur ríkt undanfarin ár hér á landi, þar sem stórt hlutfall íbúa 

landsins tekst á við vanda sem rekja má til félagslegra aðstæðna, til að mynda vegna 

atvinnuleysis, getur starf félagsráðgjafa skipt sköpum fyrir þá sem eiga um sárt að binda. 

Félagsleg einangrun eykur mjög á þann vanda sem fólk stendur frammi fyrir því 

fjárhagserfiðleikar og stöðug barátta fyrir lifibrauðinu, íbúðarhúsnæði og daglegum 

nauðsynjum eins og lyfjum, fatnaði og þess háttar hefur alvarleg áhrif á fólk sem stendur 

frammi fyrir slíkum þrengingum og því hættir til að einangra sig, jafnvel í skömm yfir því 

að geta ekki brauðfætt sig og fjölskyldu sína. Í því samhengi getur hópavinna reynst betur 

en einstaklingsvinna (Guðný Björk Eydal og Hervör Alma Árnadóttir, 2010). Hópastarf 

getur farið fram innan frjálsra félagasamtaka þar sem félagsráðgjafar geta tekið að sér 

hópstjórn og handleiðslu. Félagsráðgjafar geta lyft grettistaki við að rjúfa einangrun 

þessara hópa fólks með því að bjóða upp á samverustundir sem einkennast af því að horfa 

á sterkari hliðar einastaklinganna og auka virkni þeirra. Markmið fólks innan hvers hóps 

getur verið mismunandi en kraftar hópsins eru virkjaðir og fagfólk styður við breytingar á 

hegðun og samskiptum til að öðlast nýja hæfni í daglegu lífi. Fólk kynnist innbyrðis og 

lærir hvert af öðru auk þess sem það styður með jákvæðu móti við bakið hvert á öðru. Þá 

leitast fólk við að þróa með sér persónulegan- og tilfinningalegan þroska til að takast á við 

breyttar aðstæður sínar (Gladding, 2008 og Guðný Björk Eydal og Hervör Alma Árnadóttir, 

2010). Starfið gæti þannig í fyrsta lagi miðað að því að mynda tengsl á milli þess fólks sem 

þangað sækir þannig að það hafi stuðning hvert af öðru. Það gæti í annan stað miðað að 

því að leita uppi tækifæri til að taka þátt í félagsstarfi sem í boði er í samfélaginu, jafnvel 

þannig að einstaklingar taki sig saman um að sækja slíkt starf, treysti það sér ekki til að 

fara á eigin vegum. Það gæti einnig miðað að því að styrkja einstaklingana með því að þeir 

fá tækifæri til að aðstoða aðra með það sem þeir sjálfir hafa færni til. Má þar nefna til 

dæmis söng, handavinnu, matargerð, líkamsþjálfun, listræna hæfileika og svo framvegis. 
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Sá sem hefur færni á viðkomandi sviði aðstoðar aðra við þjálfun í viðkomandi færni. 

Þannig fær fólk tækifæri til að gefa af sér, styrkjast sjálfur á viðkomandi sviði og vinna bug 

á neikvæðum niðurrifshugsunum sem einkenna gjarnan fólk í þessari stöðu. Í starfi sem 

þessu er mikilvægt að hjálpa fólki til að gera sér einstaklingsbundnar áætlanir um 

félagslega virkni og fylgja því eftir þannig að árangur náist. Þannig skapast jákvæð 

félagsleg virkni sem hvatning til að halda áfram og gera betur sem dregur úr líkum á 

félagslegri einangrun og eykur samfélagslega þátttöku þeirra sem mest þurfa á því að 

halda.  

 

11. Lokaorð 

Í velferðarríkjum á borð við Norðurlöndin er talað um forsjá hins opinbera en þegnarnir 

borga töluvert hærri skatta en annarsstaðar. Þeir fá að sama skapi meira til baka frá 

ríkinu, til dæmis í formi almannatryggingakerfis og félagslegrar þjónustu. Þar eiga allir rétt 

á sömu þjónustu burt séð frá því hversu háa skatta þeir borga og ríkið veitir þjónustu í 

formi menntunar og heilsugæslu. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga hefur verið kallað síðasta 

öryggisnet velferðarkerfisins en sú aðstoð tekur við þegar fólk á ekki rétt á úrræðum, eða 

bótaréttur úr öðrum kerfum nemur lægri fjárhæð en grunnframfærsla segir til um. Þrátt 

fyrir þetta hefur fjöldi fólks þurft að leita eftir mataraðstoð hjálparsamtaka, ekki síst eftir 

efnahagshrunið haustið 2008. Hér á landi eru starfrækt þrenn hjálparsamtök sem útdeila 

mat; Hjálparstarf kirkjunnar, Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp Íslands. Þau hafa verið 

harðlega gagnrýnd fyrir að bjóða skjólstæðingum sínum  upp á óviðunandi aðstæður  við 

matarúthlutun en þar er átt við að þeir bíða í biðröðum úti undir berum himni í alls kyns 

veðri. Þá hafa þau einnig verið gagnrýnd fyrir að úthluta mat en ekki ávísunum eða 

inneignarkortum eins og dæmi eru um erlendis. Úthlutanirnar fara fram í starfsstöðvum 

samtakanna þriggja sem hafa starfsemi hérlendis. Tvenn þeirra gera ekki kröfu um að þeir 

sem þangað sækja sýni fram á þörfina fyrir matargjöf en Hjálparstarf kirkjunnar hefur gert 

slíka kröfu auk þess sem þar er einnig að fá annars konar hjálp en matargjafir, svo sem 

félagslega aðstoð, aðstoð við lyfjakaup og þess háttar nauðsynjar. Þeir sem sækjast eftir 
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matargjöfum eru oftast atvinnulausir og öryrkjar og tæpur helmingur þeirra er einhleypur 

eða ekkjur/ekklar en um þriðjungur eru þó einstæðir foreldrar með börn. Þá er 

menntunarstig þeirra almennt lágt enda benda rannsóknir til þess að með aukinni 

menntun skapar fólk sér frekar tækifæri og hærri tekjur. Athygli vekur að þriðjungur 

þeirra sem leita til hjálparsamtaka er af erlendu bergi brotinn. Á hinum Norðurlöndunum 

er hjálparstarf af þessu tagi fjölþættara og miðar meira að því að vinna á rót vandans og 

hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Þá vekur athygli að eiginleg matarúthlutun er eingöngu þekkt í 

Noregi en ekki á hinum Norðurlöndunum. Starfsemi Hjálparstarfs kirkjunnar gengur lengst 

í þessa átt hérlendis og nýtt skref verður tekið í þá átt þann 1. maí 2011 þegar úthlutun 

inneignarkorta hefst í stað eiginlegrar matarúthlutunar. Þá mun fjármálaráðgjafi veita 

skjólstæðingum Hjálparstarfsins ráðgjöf ásamt félagsráðgjöfum. Verður að telja að 

breyting af því tagi sé af hinu góða og að hún auðveldi fólki að halda reisn við þær erfiðu 

aðstæður sem það býr við.  Leiða má líkur að því að nógu erfitt sé að þurfa að sækja sér 

aðstoð þó ekki bætist við tilviljanakennd úthlutun matvæla og annarra nauðsynja.  

Kannanir sýna að sterk fylgni er á milli atvinnuleysis og nýgengis örorku. Því má leiða líkur 

að því að það geti hækkað við þær aðstæður sem skapast hafa í samfélaginu í kjölfar 

efnahagshrunsins. Mikilvægt er því að leggja áherslu á fjölþættar leiðir og úrræði til 

stuðnings þeim hópi sem gæti verið í aukinni hættu á þessu sviði en mælingar OECD 

benda til þess að Ísland sé langt fyrir neðan meðallag varðandi samfélagsþátttöku öryrkja. 

Ýmis úrræði hafa verið reynd til að koma til móts við fólk sem býr við fjárhags- og 

félagslega erfiðleika. Velferðarráðherra hefur beint þeim tilmælum til sveitarstjórna að 

hækka upphæðir fjárhagsaðstoðar auk þess sem viðmið um grunnframfærslu hafa verið 

sett fram. Þá hafa athvörf á borð við Rauðakrosshúsið verið opnuð þeim til handa sem eru 

í aukinni hættu á að einangrast félagslega, til dæmis vegna atvinnuleysis. 

Ríki, sveitarfélög og hjálparsamtök mættu fara fleiri leiðir til úrbóta í málefnum fátækra 

hér á landi. Standa mætti að opnun virknistöðva sem svipar til Rauðakrosshússins, þar 

sem atvinnulausir, sem eru nú stór hópur þeirra sem leita matarúthlutana, geta komið og 

haft eitthvað fyrir stafni á daginn. Það reynist góð forvörn gegn félagslegri einangrun. 
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Velferðarvaktin hefur þar að auki bent á þann möguleika að fá atvinnulausa til að sinna 

verkefnum hjá hjálparsamtökum og íþróttafélögum en tengja megi bætur þeirra við 

verkefnin sem þeir inna af hendi. Þá geta sjálfshjálparhópar verið gagnlegir í aðstæðum 

þar sem einstaklingur missir skyndilega hlutverk eins og þeir sem verða atvinnulausir.  

Félagsráðgjafar geta með fræðilegum bakgrunni sínum unnið að aukinni 

samfélagsþátttöku þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu. Talið er að hópavinna 

gagnist betur en einstaklingsvinna þegar stórir hópar fólks upplifir miklar breytingar á 

samfélaginu sem það lifir í. Félagsráðgjafar geta haft yfirumsjón með því að rjúfa 

einangrun hópa fólks til dæmis með því að bjóða upp á samverustundir sem einkennast af 

því að horfa á sterkari hliðar einastaklinganna og auka virkni þeirra. Kraftar hópsins eru 

virkjaðir og fagfólk styður við breytingar á hegðun og samskiptum fólks til að það geti 

öðlast nýja hæfni í daglegu lífi. Í hóp kynnist fólk innbyrðis og lærir hvert af öðru auk þess 

sem það styður með jákvæðu móti við bakið hvert á öðru. Hópastarf getur því miðað að 

því að mynda tengsl á milli þess fólks sem þangað sækir þannig að það hafi stuðning hvert 

af öðru. Auk þess getur starfið miðað að því að fólk leiti uppi tækifæri til að taka þátt í 

félagsstarfi sem í boði er í samfélaginu. Þá má styrkja einstaklinga með því að veita þeim 

tækifæri til að aðstoða aðra með það sem þeir sjálfir hafa færni til. Til dæmis handavinnu, 

matargerð, líkamsþjálfun og svo framvegis. Sá sem hefur færni á viðkomandi sviði 

aðstoðar aðra við þjálfun í viðkomandi færni. Þannig fær fólk tækifæri til að gefa af sér, 

styrkjast sjálfur á viðkomandi sviði og vinna bug á neikvæðum tilfinningum. 

Eins og sjá má hefur gott starf verið unnið af hendi hjálparstofnana hér á landi og stórt 

skref verður stigið þann 1. maí 2011 þegar Hjálparstarf kirkjunnar tekur upp nýtt 

fyrirkomulag og fer að úthluta inneignarkortum í stað eiginlegra matvæla. Betur má þó ef 

duga skal. 

Íris Ösp Helgudóttir 

________________________________ 
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