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Evrópusambandið útnefndi árið 2010 baráttuár gegn fátækt og félagslegri einangrun. Þjóðkirkjan vill 

bæði í orði og verki leggja sitt af mörkum á þessu baráttuári. Það er hún vissulega ekki að gera í fyrsta 

sinn en bæði prédikun og fyrirbænir næsta sunnudag 17. október verða helgaðar baráttu gegn fátækt 

og félagslegri einangrun. 

Þá er kirkjan með í verki með því að styðja þá sem þurfandi eru með Hjálparstarfi sínu. Hjálparstarf 

kirkjunnar veitir neyðaraðstoð innanlands sem felst í ráðgjöf, matargjöfum, fataúthlutun, styrkjum 

ýmiskonar vegna lyfja, barna, náms og annars. Meginmarkmið árs gegn fátækt og félagslegri 

einangrun er að auka vitundfólks um orsakir og afleiðingar fátæktar; bæði almennings og þeirra 

sem gegna áhrifastöðum. Einnig er ætlunin að virkja fjölda samtaka í baráttunni gegn fátækt og 

félagslegri einangrun og hvetja bæði ESB og ríkisstjórnir til að takast á við þessi vandamál. I árinu taka 

þátt öll ríki Evrópusambandsins auk íslands og Noregs. í starfí tengdu þessu ári á íslandi er áhersla 

lögð á gott samstarf milli ríkis, sveitarfélaga og félagasamtaka og hefur því verið stofnaður stýrihópur 

þar sem fjöldi félagasamtaka, sveitarfélög og fulltrúar frá félagsog tryggingamálaráðuneytinu eiga sæti 

í. Meðal þeirra sem sitja í hópnum eru fulltrúar frá Samiðn, Reykjavíkurborg, Fjölmenningarsetri, 

Mannréttindaskrifstofu íslands, Samhjálp, Geðhjálp, Reykjanesbæ og Hjálparstarfi kirkjunnar.  

Þessi stýrihópur var myndaður út frá  Velferðarvaktfélagsmálaráðuneytisins. Eitt af markmiðum 

Evrópuársins hér á landi er að raddir þeirra einstaklinga sem búa við fátækt og félagslega einangrun 

fái að heyrast. Könnun var því gerð meðal notenda félagslegra úrræða þar sem spurt var um hvað þeir 

teldu mikilvægast að leggja áherslu á. Álit þeirra er að leggja þurfi áherslu annars vegar á verkefni 

sem vinna gegn fordómum gagnvart fátækt og félagslegri einangrun og að skapa úrræði til aðrjúfa 

vítahring fátæktar og félagslegrar einangrunar. Hins vegar að því að styrkja fjölskyldur og þá sem búa 

við langvarandi atvinnuleysi. Stýrihópurinn skipulagði fund með þjóðfundarsniði þar sem einstaklingar 

sem búa við fátækt og félagslega einangrun, stjórnmálamenn og einstaklingar sem vinna að 

félagslegum úrræðum hittust til þess að ræða saman um fátækt, óörugga lífsafkomu og félagslega 

einangrun og hvaða leiðir væru færar til þess að vinna gegn slíkri stöðu. Um þessar mundir er verið að 

vinna úr niðurstöðum fundarins. 

 

 

 

 


