
- Men socialarbejderne har været tavse 

 
International konference satte under klimatopmødet fokus på det sociale 

arbejdes og fags særlige ansvar for at sikre de svage når klimaet ændrer sig 
 

Det står klart for de fleste, at klimatruslen er alvorlig, men hvad har den specielt med socialt arbejde 

at gøre? Sådan er der formentlig mange, der spørger, hvis de overhovedet tænker tanken. Men for 

professor Lena Dominelli fra det britiske Durham universitet er svaret helt klart: 

 

”Vi er som socialarbejdere, de eneste, der kan stille de nødvendige spørgsmål. Men 

socialarbejderne har været tavse”. 

 

Det var det budskab hun og en række andre fremførte stærkt og kraftfuldt på konferencen om 

samspillet mellem Klima og sociale forandringer, social praksis og sociale uddannelser. Samtidig 

påviste de, at samspillet på en række områder kan og bør være meget stærkt, og de stillede forslag 

som kan være med til at fjerne tavsheden og sikre at socialarbejderne bliver hørt. 

 

Konferencen fandt sted på Metropol Socialrådgiveruddannelserne på Frederiksberg den 10. 

december 2009, mens verdens statsledere forberedte sig på det, der senere blev den store 

klimaaftale-fiasko i Bella Centret ved COP15.  

 

Konferencen bragte danske og internationale praktikere og forskere sammen for at drøfte om og 

hvordan, der hviler et særligt ansvar på mennesker og organisationer involveret i socialt arbejde. 

 

Forpligtelsen udover sagsbehandling 

 

Det blev mange gange fremhævet, at de sociale uddannelser er handlingsorienterede uddannelser 

med en samfundsmæssig forpligtelse som rækker udover enkeltsagsbehandling. Det sociale arbejde 

bør i sin kærne have en uafhængighed i principper og mål uafhængigt af skiftende regeringer og 

deres mere eller mindre snævre prioriteringer. Der er brug for basisholdninger og grundlæggende 

respekt for principper, som står udenfor og over politisk vedtagne regler og reguleringer og som i 

øvrigt forholder sig til den internationale etiske kodeks for socialt arbejde.  

 

Socialarbejdere har et ansvar for at være med til at sikre, at de uundgåelige klimaforandringer 

håndteres på en sådan måde at indsatser og forsøg på at finde løsninger baseres på 

menneskerettigheder og social retfærdighed. 

 

Lena Dominelli er professor i ”applied social science”, og hun var en stærk fortaler for, at 

socialarbejdere også har et ansvar for at være med til at gøre lokalsamfund mere bæredygtige og 

dermed bidrage til også at finde mere bæredygtige løsninger for socialt udsatte mennesker. Hun 

beskrev Durham-universitetets involvering i lokalsamfundsaktiviteter, og hendes indlæg var dermed 

på linje med andre Ngo-møder, der under COP15 blandt andet præsenterede bevægelsen 

”Transition Towns”, der med udspring i Storbritannien nu er en international bevægelse (også med 

en dansk aflægger), der søger at fremme bevidsthed og lokal mobilisering om bæredygtighed både i 

forhold til energiforsyning, transport og lokal selvforsyning.   

 



Der var et samspil mellem Lena Dominellis indlæg og to indlæg fra Kenya. Projektkoordinator 

Nuria Gollo og direktør Gladys Nabiswa fortalte begge om lokale miljøorienterede initiativer i 

Kenya i organisationerne MWADO og CREADIS. Det var ikke initiativer, der havde som 

målsætning at hindre klimaændringer, men som sigtede på nødvendig og bedre og mere bæredygtig 

udnyttelse af lokale ressourcer for at sikre livet for en ekstremt fattig befolkning, der allerede 

mærker klimaændringerne blandt andet i form af mere og længere tørke. Det var indsatser, der 

blandt andet sigtede på bedre udnyttelse af forskellige former for affald. 

 

Dette nummer af Intersocialt Nyhedsbrev fokuserer på konferencen. Budskaberne er ikke blevet 

mindre aktuelle efter COP15’s delvise sammenbrud. Tvært i mod. 

 

Nyhedsbrevet indeholder 3 hovedartikler.  

 

- En erklæring om klimakrisens udfordringer til det sociale arbejde både på det individuelle 

og organisatoriske plan. Udkastet til klimaerklæringen blev fremlagt på konferencen af Lena 

Dominelli. Den blev diskuteret og justeret, og er nu i den engelske form distribueret af 

International Council on Social Welfare (ICSW).   

- En beskrivelse af nogle af de mest umiddelbare konsekvenser af klimaændringerne, og 

herunder af udsigten til, at de globale folkevandringer bliver langt større, og miljøflygtninge 

og deres rettigheder et problem som alle er nødt til at forholde sig til. 

- En artikel af lektor Gordon Vincenti fra VIA University College Århus om de krav der må 

stilles i relation til socialt arbejde i Danmark. Vincenti var en af konferencens talere, og han 

beskæftiger sig blandt andet med frygten for, at dette hensyn overhovedet ikke reflekteres 

ved den igangværende revision af uddannelsen. 

 

Konferencen var med Socialpolitisk Forening som sekretariat og medarrangør lavet i et samarbejde 

mellem International Association of Schools of Social Work (IASSW), International Council of 

Social Welfare (ICSW) og International Federation of Social Workers Europa (IFSW).  

Den blev støttet af MSActionAid, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Dansk 

Socialrådgiverforening, Metropol Socialrådgiveruddannelserne, Hagens Legatet og Susi og Peter 

Robinsohns fond.  


