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Inngangur
Fjórir áratugir eru síðan vísindamenn vöktu fyrst 
athygli á hlýnun jarðar sem umhverfislegri ógn sem 
gæti jafnframt haft alvarleg áhrif á líf mannsins á 
jörðinni (Weingart, Engels og Pansegrau, 2000). 
Afleiðingar loftslagsbreytinga eru þó enn í dag teknar 
misalvarlega og deilt er um þær þótt þær séu mælan-
legar (United Nations Secretary-General´s High-Level 
Panel on Global Sustainability, 2012; Weaver, 2014). 
Afleiðingarnar eru alþjóðlegar og það kallar á víðtækar 
aðgerðir á svæðisbundnum, innlendum og alþjóð-
legum vettvangi (Dominelli, 2012). Loftslagsbreytingar 
valda bæði félagslegum óstöðugleika í samfélögum um 
allan heim og hamförum. Þær eru því ein af helstu 
áskorunum 21. aldar (Alston, 2015; Dominelli, 2012). 
Það hvernig við högum daglegu lífi okkar ræður miklu 
um umfang þessara breytinga og því skipta skjót við-
brögð miklu máli. Ákvarðanir okkar í dag skilgreina 
framtíðina og þar af leiðandi framtíð barna okkar og 
barnabarna (United Nations Development Programme, 
e.d.).

Greinin er byggð á niðurstöðum BA-ritgerðar 
Sifjar Sigurðardóttur (2017) sem fjallaði um fjölbreytt 
hlutverk félagsráðgjafa og hvernig þeir geta hagað 
störfum sínum með það að markmiði að sporna gegn 
þróun og afleiðingum loftslagsbreytinga. Fjallað er 
um umhverfismiðaða félagsráðgjöf og aðferðir innan 
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hennar og áherslur sem eru tengdar hamfarafélags-
ráðgjöf (e. disaster social work). Gerð er grein fyrir 
því hvernig hugmyndir og aðferðir umhverfismiðaðrar 
félagsráðgjafar geta nýst við að sporna gegn mögnun 
og afleiðingum loftslagsbreytinga og hvernig ham-
farafélagsráðgjöf getur dregið úr tjónnæmi og aukið 
viðnámsþrótt einstaklinga og samfélaga. Í greininni er 
leitað svara við eftirtöldum spurningum:

1. Hvernig geta félagsráðgjafar hagað störfum 
sínum þannig að þeir sporni gegn mögnun og 
afleiðingum loftslagsbreytinga?

2. Hvernig geta hugmyndir og aðferðir umhverfis-
miðaðrar félagsráðgjafar nýst í slíkri vinnu?

Loftslagsbreytingar og hamfarir
Loftslagsbreytingar eru afleiðing hnattrænnar hlýnunar 
jarðar og tengjast losun gróðurhúsalofttegunda sem má 
rekja til iðnvæðingar og þéttbýlismyndunar (Dominelli, 
2012). Vitundarvakning hefur átt sér stað síðustu ára-
tugi og er almennt litið á loftslagsbreytingar og áhrif 
þeirra sem vísindalega staðreynd, þar sem aukin losun 
gróðurhúsalofttegunda veldur marktækum breytingum 
á loftslaginu til hins verra (Bowles o.fl., 2016; United 
Nations Development Programme, e.d.).

Hamfarir geta átt sér stað vegna náttúruvár eða af 
mannavöldum, en litið er á loftslagsbreytingar sem 
eina tegund hamfara af mannavöldum (Dessler og Par-
sons, 2006; Dominelli, 2012, 2013; Visser, Petersen 
og Ligtvoet, 2014). Afleiðingar loftslagsbreytinga má 
meðal annars sjá á breytingum á hitastigi jarðar, sýru-
stigi sjávar, hækkun sjávarborðs og bráðnun jökla og 
ísjaka (Dominelli, 2012; Trainor, Chapin, Huntington, 
Natcher og Kofinas, 2007). Gert er ráð fyrir aukinni 
tíðni og umfangi ofsaveðurs sem muni hafa mjög óhag-
stæð áhrif á samfélög og náttúruna (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, 2008). Hamfarir sem rekja má 
til loftslagsbreytinga geta ógnað velferð og heilsu fólks, 
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umhverfi og efnahagslegri þróun. Öfgar í veðurfari, 
eins og flóð, hitabylgjur, þurrkar, eyðimerkurmyndun, 
jarðvegseyðing og ýmsar aðrar umhverfisraskanir, ógna 
einnig fæðuöryggi og lífsviðurværi (Climate Council, 
e.d.; Myers, 2005; Visser o.fl., 2014).

Loftslagsbreytingar geta dregið úr möguleikum okkar 
til að uppfylla grunnþarfir, svo sem þörf fyrir vatn, 
fæðu, land, orku og frið (International Federation of 
Social Workers, 2009). Öfgakennt veðurfar hefur mis-
munandi áhrif á lönd eftir legu þeirra og það leiðir til 
þess að fjöldi flóttafólks er mjög svæðisbundinn (Leckie, 
2009; United Nations Development Programme, e.d.). 
Mikil fjölgun íbúa getur haft áhrif á matvælaframleiðslu 
og valdið skertu öryggi vegna minna framboðs á mat 
eða vegna neyslu og spillingar umhverfis (Dominelli, 
2012, 2013). Þeir sem búa við góð efnahagsleg kjör og á 
iðnvæddum svæðum eru ólíklegri til að verða fyrir skað-
legum áhrifum loftslagsbreytinga og því eykst enn bilið 
á milli þeirra sem hafa mikið og þeirra sem hafa ekkert 
eða lítið (Dominelli, 2012). Fólksflutningar á alþjóð-
legum vettvangi af völdum loftslagsbreytinga eru nýtt 
fyrirbæri (Myers, 2005; United Nations Development 
Programme, e.d.). Mannúðaraðstoð (e. humanitarian 
aid) er veitt fólki á flótta vegna loftslagsbreytinga en hún 
nær ekki að uppfylla grunnþarfir fyrir húsaskjól, mat 
og lyf og því geta félagsráðgjafar gegnt mikilvægu mál-
svarahlutverki og knúið á um að auka aðstoðina. Þeir 
geta einnig lagt sitt af mörkum við að þróa viðeigandi 
stefnu og þjónustu til að tryggja að þörfum flóttafólks 
sé mætt (Third World Network, 2010; United Nations 
Development Programme, 2008).

Félagsráðgjöf og loftslagsbreytingar
Það er mikilvægt að bregðast við aukinni tíðni um-
hverfis- og loftslagstengdra hamfara (Dominelli, 2012). 
Þá hafa sérfræðingar ítrekað bent á að auk jarðskjálfta 
megi vænta gosa frá mörgum helstu eldstöðvum hér-
lendis á komandi árum (Guðni Einarsson, 2018). 
Félagsráðgjöf er í stöðugri þróun og tekst sífellt á við 
nýjar áskoranir (Hare, 2004; Mupedziswa, 1997). Sér-
staða félagsráðgjafar og höfuðáhersla hennar er að mæta 
hverjum og einum þar sem hann er staddur og á hans 
eigin forsendum (Dominelli, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, 
2014). Félagsráðgjöf leggur áherslu á valdeflingu og 
sjálfshjálp í stað vandamála og hindrana. Þá er lögð 
áhersla á að vinna út frá styrkleikum hvers og eins 
ásamt því að samþætta reynslu og að beita lausna-
miðuðum nálgunum. Þá hefur ávallt verið lögð áhersla 
á heildarsýn í kenningarlegri nálgun greinarinnar og þar 
með áhersla á að skoða vel það umhverfi sem fólki er 

búið og áhrif þess á vellíðan og velferð (Sigrún Júlíus-
dóttir, 2006). Þörfum fólks er mætt og unnið að lausn 
persónulegra og félagslegra vandamála einstaklinga í 
samspili við náttúrulegt umhverfi þeirra. Áhersla er 
lögð á þarfir berskjaldaðra hópa og að tryggja öllum 
þegnum samfélagsins félagslegt réttlæti (Barker, 2003; 
International Federation of Social Workers, 2000). 
Félagsráðgjafar standa samkvæmt siðareglum vörð um 
mannréttindi, félagsleg réttindi og félagslegan jöfnuð 
(Dominelli, 2013). Félagsráðgjafar gegna mikilvægu 
hlutverki sem málsvarar þeirra hópa sem þeir vinna 
með og einnig gegna þeir mikilvægu hlutverki í miðlun 
upplýsinga. Þeir geta fært flóknar upplýsingar yfir á 
auðskilið mál og komið þeim til skila, hvort sem það 
er til almennings, ákveðinna hópa innan samfélagsins 
eða fagmanna.

Núverandi skilgreining alþjóðasamtaka félagsráð-
gjafa er sem fyrr byggð á félagslegu réttlæti og mann-
réttindum, auk sameiginlegrar ábyrgðar og virðingar 
fyrir fjölbreytileikanum. Félagsráðgjöf skuldbindur sig 
til þess að stuðla að velferð ásamt því að takast á við allar 
þær hindranir sem fólk getur mögulega mætt í daglegu 
lífi (International Federation of Social Workers, 2014). 
Það hefur verið gagnrýnt að í þessari nýju skilgreiningu 
skuli ekki vera fjallað um hlutverk og ábyrgð félags-
ráðgjafa þegar kemur að samspili fólks og náttúrulegs 
umhverfis (Bowles o.fl., 2016).

Félagsráðgjöf hefur mikið fram að færa til að sporna 
gegn afleiðingum loftslagsbreytinga og félagsráðgjafar 
takast á við afleiðingar þeirra í starfi sínu (Dominelli, 
2012, 2013; Hare, 2004; International Federation 
of Social Workers, 2009; Zapf, 2010). Þeir vinna á 
ýmsum sviðum, ýmist með einstaklingum, fjölskyldum 
eða í samfélagsvinnu með stærri hópum (LaTosch og 
Jones, 2012). Sem dæmi má nefna vinnu í kjölfar áfalla 
með fátækum fjölskyldum, vinnu við að tryggja skóla-
börnum viðunandi næringu eða skipulagða aðstoð í 
kjölfar náttúruhamfara (Bowles o.fl., 2016; Kemp, 
2011). Ef félagsráðgjafar láta sig loftslagsbreytingar 
varða geta þeir aukið viðnámsþrótt einstaklinga og sam-
félaga ásamt því að draga úr tjónnæmi vegna þeirra. 
Félagsráðgjafar geta þar að auki brugðist við eyðilegg-
ingu af völdum náttúruhamfara, til dæmis öfgaveðurs, 
og aðstoðað við að leysa átök vegna takmarkaðra auð-
linda (Dominelli, 2011).

Það er fagleg skylda félagsráðgjafa að mennta sig á 
sviði umhverfismála samkvæmt stefnu The National 
Association of Social Workers (NASW) (Rogge, 2014). 
Hægt er að auka ábyrgð og umhyggju fyrir náttúrulegu 
umhverfi með þátttöku félagsráðgjafa í uppbyggingu 
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félagslegs umhverfis (International Federation of Social 
Workers, 2012). Tryggja þarf að umhverfismál öðlist 
vægi innan starfsgreinarinnar og hafa alþjóðasamtökin 
sett upp áætlun um umhverfisréttlæti (e. climate justice 
program) á heimasíðu sinni, þar sem lögð er áhersla 
á að mennta, berjast fyrir og breyta eigin háttum (e. 
educate, advocate and be the change) til að stuðla að 
heilbrigðara umhverfi fyrir núlifandi og komandi kyn-
slóðir (International Federation of Social Workers, 
2012, 2021).

Umhverfismiðuð félagsráðgjöf
Áhyggjur af umhverfismálum hafa aukist bæði á lands-
vísu og alþjóðlega. Þar sem félagsráðgjafar sinna í 
miklum mæli einstaklingum sem verða helst fyrir 
áhrifum þeirra er það hvatning til að vinna með um-
hverfið í stærra og hnattrænna samhengi, og eins og 
áður hefur verið nefnt er því mikilvægt að þeir séu vel 
upplýstir og hafi góða þekkingu á umhverfismálum 
(Shaw, 2011). Félagsráðgjafar eru vel hæfir til að stuðla 
að sjálfbærri þróun samfélaga og takast á við umhverfis-
leg réttlætismál (Schmitz, Matyók og Sloan, 2011). 
Hér verður fjallað nánar um nokkur helstu sjónarhorn 
umhverfismiðaðrar félagsráðgjafar: Umhverfisfélags-
ráðgjöf, vistfræðilega félagsráðgjöf, sjálfbæra félags-
ráðgjöf, græna félagsráðgjöf og hamfarafélagsráðgjöf.

Umhverfisfélagsráðgjöf (e. environmental social 
work) tengist áherslum á vistfræði og sjálfbærni. Hún 
er hluti af framtíðaráherslum félagsráðgjafar vegna 
aukinnar meðvitundar almennings um umhverfismál 
(Coats og Gray, 2012; Molyneux, 2010). Þessi tegund 
félagsráðgjafar byggist á vísindalegri þekkingu á hlýnun 
jarðar og neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga á vist-
kerfi fólks og búsvæði. Störf slíkra félagsráðgjafa eru því 
margþætt og geta til að mynda verið í formi margs konar 
samfélagsvinnu eða vinnu með jaðarsettum hópum til að 
stuðla að sjálfbærni í umhverfismálum (Coast og Gray, 
2012). Umhverfisfélagsráðgjöf stuðlar að umhverfislegu 
réttlæti sem felst í að ljá berskjölduðum, kúguðum og 
fátækum rödd. Þá er þar lögð áhersla á fyrirbyggjandi 
vinnu (Coast og Gray, 2012).

Í vistfræðilegri félagsráðgjöf (e. ecological social 
work) er lögð áhersla á að þróa áherslur hugmynda-
fræðinnar um samspil einstaklings og náttúrulegs 
umhverfis hans (Molyneux, 2010). Markmið hennar er 
að efla samskipti og samvinnu ólíkra hópa til að stuðla 
að virkni samfélagsþegna í umhverfismálum og takast 
á við umhverfislega hnignun (Lysack, 2012). Félags-
ráðgjafar sem vinna út frá þessu sjónarhorni stefna að 
heildstæðari skilningi á umhverfinu með því að leggja 

áherslu á félagsleg gildi í víðara samhengi (Molyneux, 
2010).

Í sjálfbærri félagsráðgjöf (e. sustainable social work) 
er lögð áhersla á samhengi félagslegra vandamála og 
umhverfisþátta með það að markmiði að efla sjálfbærni 
fólks. Félagsráðgjafar vilja því láta til sín taka í þeim 
undirliggjandi félagslegu, pólitísku og efnahagslegu 
kerfum sem eiga þátt í spillingu umhverfis (Teixeira og 
Krings, 2015).

Græn félagsráðgjöf (e. green social work) er fagleg, 
heildræn félagsráðgjöf í formi umhverfismiðaðrar sam-
félagsvinnu sem eflir velferð fólks samhliða því að 
vernda náttúrulegt umhverfi. Þessi tegund félagsráð-
gjafar varðar velferð allra og alls í samfélaginu og lögð er 
áhersla á samneyti fólks við dýralíf og gróður (Dominelli, 
2012, 2013). Kjarni grænnar félagsráðgjafar, að mati 
Dominelli (2012), er gagnrýni á iðnvæðingu og neyslu-
hyggju sem eru orsakir loftslagsbreytinga og leitast 
hún við að draga úr hættu af mannavöldum sem ógnar 
umhverfinu. Græn félagsráðgjöf leitast einnig við að 
draga úr tjónnæmi og auka viðnámsþrótt og til þess 
þarf að auka þekkingu og færni og fjölga bjargráðum 
og aðferðum. Félagsráðgjafar sem styðjast við græna 
félagsráðgjöf geta eflt umhverfislegt réttlæti þar sem hún 
fordæmir ójöfnuð og leitast þar af leiðandi við að jafna 
dreifingu valds og náttúruauðlinda (Dominelli, 2012, 
2013). Græn félagsráðgjöf leggur áherslu á að félagsleg 
þjónusta eigi að vera í boði fyrir alla þegar þörf er fyrir 
hana. Markmið hennar er að vinna gegn félagslegum, 
efnahagslegum og pólitískum öflum sem hafa skaðleg 
áhrif á lífsgæði fátækra og ýmissa jaðarsettra hópa. 
Þannig geta félagsráðgjafar haft áhrif á stefnumótun 
með því að halda grænum gildum á lofti. Það kallar á 
stöðuga þróun nýrra hugtaka, nálgana og kenninga að 
standa vörð um rétt fólks til að annast aðra og lífríki sitt 
og að fá umhyggju sína endurgoldna. Hagsmunaaðilar 
verða því stöðugt að þróa viðeigandi viðbrögð, bæði 
sértæk og menningarleg, við fátækt, ósjálfbærri þróun, 
spillingu umhverfis og iðnvæðingu. Með fyrirbyggjandi 
aðferðum og frumkvæði í samfélagsvinnu er hægt að 
stuðla að sjálfbærni í samvinnu við jarðarsetta hópa og 
fátækt fólk (Dominelli, 2012). Mikilvægt er að vekja 
athygli almennings á málefninu og efla forvarnir, draga 
úr neikvæðum áhrifum fólks á umhverfið, auka við-
námsþrótt og skapa sjálfbærar lausnir (Dominelli, 
2012, 2018).

Hamfarafélagsráðgjöf (e. disaster social work) er 
hugtak sem er sprottið út frá hlutverki félagsráðgjafa 
í kjölfar hamfara (Cuadra og Eydal, 2018). Fólk með 
sterkt félagslegt tengslanet er fljótara að ná bata og fyrri 
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stöðu eftir hamfarir því að það hefur góðan aðgang að 
upplýsingum, aðstoð og bjargráðum (Aldrich, 2012). 
Einstaklingar, hópar og samfélög sem standa höllum 
fæti fyrir slík áföll eru berskjaldaðri fyrir afleiðingum 
þeirra og því líklegri til að verða fyrir meiri áhrifum til 
lengri tíma (Guðný Björk Eydal og Anna Sigrún Ingi-
marsdóttir, 2013).

Félagsráðgjafar geta gegnt margvíslegum hlutverkum 
í kjölfar hamfara, leitað lausna á persónulegum og 
félagslegum vandamálum, starfað með stefnumótandi 
aðilum eða tekið þátt í aðgerðum á alþjóðlegum vett-
vangi (Dominelli, 2011). Þeir geta tekið þátt í að styðja 
fólk á mismunandi stigum hamfara með því að hjálpa 
því að skilja eðli þeirra, dregið úr hættu sem af þeim 
stafar, reynt að koma í veg fyrir hættuna, og aðstoðað 
fólk við að draga úr tjónnæmi og takast á við afleiðingar 
þeirra (Dominelli, 2012). Félagsráðgjafar geta jafnframt 
unnið í þverfaglegum teymum til að fræða fólk um 
umhverfislegt og félagslegt réttlæti. Hamfarir og önnur 
samfélagsleg áföll hafa mismunandi áhrif á einstaklinga 
og hópa og geta haft neikvæð áhrif á líf og lifibrauð fólks 
ásamt því að auka tjónnæmi. Það er því mikilvægt að 
félagsráðgjafar vinni að því að auka viðnámsþrótt fólks, 
til dæmis með forvörnum af ýmsu tagi og þátttöku í 
gerð viðbragðsáætlana svo þar sé gert ráð fyrir félags-
legri þjónustu (Guðný Björk Eydal og Anna Sigrún 
Ingimarsdóttir, 2013; Guðný Björk Eydal og Ingibjörg 
Lilja Ómarsdóttir, 2017; Hessle, 2014; Dominelli, 
2012). Félagsráðgjafar geta hjálpað fólki að takast á við 
áfall eftir hamfarir og veitt áfallahjálp á fyrstu stigum 
í kjölfar þeirra sem felst í að draga úr afleiðingunum 
(Dominelli, 2012; Guðný Björk Eydal og Anna Sigrún 
Ingimarsdóttir, 2013). Þeir geta gegnt lykilhlutverkum 
í áfallastjórnun (e. disaster management) með því að 
vera til staðar fyrir fólk, veita mikilvægar upplýsingar 
og lágmarka neikvæð áhrif í kjölfar hamfara. Þeir geta 
einnig tekist á við tjónnæmi og haft valdeflandi áhrif á 
einstaklinga og samfélög, ásamt því að byggja upp sam-
félagslega getu sem leiðir til skilvirkari bata (Hessle, 
2014). Eftir hamfarir geta félagsráðgjafar jafnframt gegnt 
mikilvægu hlutverki í endurreisn. Þeir geta aðstoðað við 
að takast á við afleiðingar hamfara og verndað tjónnæma 
einstaklinga eða samfélög, en það getur einnig aukið 
viðnámsþrótt þeirra (Dominelli, 2012).

Umræða
Loftslagsbreytingar eru hnattrænt og flókið fyrirbæri 
sem mikilvægt er að bregðast við og áríðandi er að skoða 
hvernig megi mæta þeim umhverfislegu breytingum 
sem verða í kjölfar þeirra (Bowles o.fl., 2016). Félags-

ráðgjafar hafa ekki verið áberandi í stefnumótun og 
aðgerðum tengdum loftslagsbreytingum þótt þeir takist 
á við afleiðingar þeirra í sínu daglega starfi (Dominelli, 
2011, 2012, 2013). Hlutverk félagsráðgjafa er marg-
þætt og getur verið allt frá valdeflingu einstaklinga yfir 
í það að efla samfélög. Þeir geta þar af leiðandi stuðlað 
að auknum viðnámsþrótti einstaklinga og samfélaga 
gegn loftslagsbreytingum (Dominelli, 2011, 2012). 
Loftslagsbreytingar hafa áhrif á margar af grunnþörfum 
okkar og geta því til að mynda leitt til búferlaflutninga 
og veikt stöðu jaðarsettra hópa. Félagsráðgjafar geta 
átt stóran þátt í að virkja og styðja einstaklinga jafnt 
sem hópa til félagslegra og efnahagslegra breytinga til 
batnaðar (Dominelli, 2012; International Federation 
of Social Workers, 2009). Þar að auki geta þeir unnið 
að samfélagslegri þróun og eflingu nýsköpunar við að 
þróa heildrænar umhverfisvænar lausnir (Dominelli, 
2012; Guðný Björk Eydal og Anna Sigrún Ingimars-
dóttir, 2013).

Þar sem félagsráðgjafar takast í auknum mæli á við 
afleiðingar af umhverfisvá hafa hugtökin sjálfbærni og 
vistfræði orðið mikilvæg (Molyneux, 2010). Svipuð 
hugmyndafræði liggur að baki umhverfisfélagsráðgjöf, 
vistfræðilegri félagsráðgjöf, sjálfbærri og grænni félags-
ráðgjöf, því alltaf er byggt á umhverfismiðaðri félags-
ráðgjöf (Coast og Gray, 2012; Dominelli, 2012; Moly-
neux, 2010; Teixera og Krings, 2015). Mikilvægt er 
að beita fyrirbyggjandi aðferðum og sýna frumkvæði í 
samfélagsvinnu til að stuðla að sjálfbærni (Dominelli, 
2012). Það er því grundvallarforsenda að félagsráð-
gjafar hafi góða þekkingu á umhverfismálum og séu 
vel upplýstir (Shaw, 2011). Einstaklingar og samfélög 
aðlagast breyttum aðstæðum með mismunandi hætti en 
það veltur til að mynda á tjónnæmi og viðbragðsþrótti 
þeirra hvernig til tekst (Dominelli, 2018). Félagsráð-
gjafar sinna einstaklingum sem verða fyrir óæskilegum 
áhrifum umhverfisins og geta því gegnt mikilvægu hlut-
verki í samþættingu umhverfismála, til að mynda með 
því að halda grænum gildum á lofti (Dominelli, 2012).

Félagsráðgjafar geta þar að auki gegnt margvíslegum 
hlutverkum þegar kemur að hamförum, hvort sem það 
er fyrirbyggjandi starfsemi eða aðgerðir vegna afleiðinga 
þeirra (Dominelli, 2011, 2012; Guðný Björk Eydal og 
Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2013). Hlutverk þeirra 
getur til að mynda falist í að vinna með fólki að lausnum 
vegna persónulegra vandamála, að starfa með stefnu-
mótandi aðilum eða að taka þátt í aðgerðum á alþjóð-
legum vettvangi (Dominelli, 2011; Third World Net-
work, 2010; United Nations Development Programme, 
2008). Framlag félagsráðgjafa gæti nýst vel í vinnu í 
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tengslum við loftslagsbreytingar þar sem þeir geta byggt 
upp félagsauð og beitt valdeflandi aðferðum í vinnu 
með fólki og samfélögum (Dominelli, 2011). Vitundar-
vakning um hamfarir og miðlun upplýsinga fyrir og eftir 
hamfarir skiptir sköpum og því er starf félagsráðgjafa 
afar mikilvægt (Dominelli, 2011, 2013). Félagsráð-
gjafar leitast jafnframt við að auka félagslegan, menn-
ingarlegan og efnahagslegan jöfnuð (Aldrich, 2012; 
Dominelli, 2011, 2013). Þeir beita heildarsýn og geta 
því gegnt mikilvægu hlutverki við að vernda tjónnæma 
einstaklinga eða samfélög í kjölfar hamfara og við að efla 
viðnámsþrótt (Dominelli, 2011, 2012; Guðný Björk 
Eydal og Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2013).

Ljóst er að störf félagsráðgjafa skipta miklu máli þegar 
kemur að því að sporna við og draga úr afleiðingum 
loftslagsbreytinga og þegar hamfarir verða. COVID-19 
skapar einnig nýjar áskoranir, sem um margt minna á 
verkefni í kjölfar hamfara. Vegna fjölbreytileika starfsins 
geta félagsráðgjafar gegnt margvíslegum hlutverkum 
í þessu samhengi. Það er því mikilvægt að rannsaka 
samspil félagsráðgjafar og umhverfismála enn frekar 
og sömuleiðis er áríðandi að stefnumótandi ákvarðanir 
séu teknar um afstöðu félagsráðgjafa til umhverfismála.
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