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Mig langar til 
að gera við tölvur 

en ekki stela og 
lenda í fangelsi

Ungt fólk í fátækrahverfum Kampala, 
höfuðborgar Úganda, leiðist unnvörpum 

út í vændi og glæpi til þess eins að lifa af. 
Með markvissri aðstoð og iðngreina-
námskeiðum öðlast þau þekkingu og 

sjálfstæði til að sjá fyrir sér á annan hátt. 

Hringdu í 907 2003 og gefðu 2500 kr. 
eða upphæð að eigin vali á framlag.is

Einnig er hægt að leggja inn á bankareikning 0334-26-50886, 

kt. 450670-0499 eða borga 2400 kr. valgreiðslu í heimabanka.

* 

GEFUM ÞEIM SÉNS!

Drengurinn á myndinni tekur þátt í verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í Kampala. 
Nafnið er ekki hans rétta nafn en textinn lýsir raunveruleikanum sem hann og 
fjöldi annarra ungmenna býr þar við. 
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„Segðu ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski“ segir 
í frægum söngtexta Ólafs Gauks en við hjá Hjálpar-
starfi kirkjunnar viljum biðja þig að segja já við beiðni 
okkar um að styðja ungmenni sem búa við örbirgð í fá-
tækrahverfum Kampala, höfuðborgar Úganda.

Í páskasöfnun Hjálparstarfs kirkjunnar beinum við 
kastljósinu að systur okkar og bróður í fátækrahverf-
um Kampala, höfuðborgar Úganda. Þar búa þau við 
erfiðar aðstæður og mikla neyð sem jafnvel rekur þau 
til að taka þátt í glæpagengjum eða selja líkama sinn 
til að geta séð sér farborða. 

En það er von. Hjálparstarfið starfrækir menntasmiðjur 
með Lútherska heimssambandinu og samtökunum 
Uganda Youth Development Link, í þremur fátækrahverf-
um Kampala fyrir ungmenni á aldrinum 13–24 ára. 

Í smiðjunum stundar unga fólkið nám í iðngrein en 
eftir ársnám hafa líkur þeirra á að fá starf og að þau 
geti komið undir sig fótunum aukist verulega. Í smiðj-
unum fá þau líka fræðslu um kynheilbrigði og rétt sinn 
til heilbrigðisþjónustu. Margir nemendur vitna um að 
námið hafi styrkt sjálfsmynd þeirra og að þau þekki 
betur réttindi sín og skyldur; að námið hafi gefið þeim 
von um nýtt upphaf og góða möguleika á betra lífi. Um 
það getur þú lesið í þessu blaði.

Segðu já og greiddu valgreiðslu í heimabanka
upp á 2400 krónur eða leggðu inn á reikning: 
334-26-50886, kt. 450670-0499. 

Segðu ekki nei, segðu já, já, já! 
Takk fyrir stuðninginn!

Bjarni Gíslason, 
framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar

Hjálparstarf kirkjunnar leggur sitt af mörkum til þess að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um að 
útrýma fátækt, græða og vernda jörðina og tryggja öllum mannréttindi náist fyrir árið 2030. Í þessu 
blaði segjum við frá verkefnum okkar sem falla undir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálf-
bæra þróun númer 4, 6, 10 og 16.

Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason
Margt smátt …, 1. tbl. 31. árg. 2019
Ábyrgðarmaður: Kristín Ólafsdóttir

Myndir:
Forsíða, blaðsíða 3 og 4: Þorkell Þorkelsson.

Aðrar myndir:
Hjálparstarf kirkjunnar og ACT Alliance.

Prentvinnsla: 
Umbrot: Pipar\TBWA

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

Segðu já!

Bjarni Gíslason framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar

ÞÖKKUM STUÐNINGINN

Hringdu í 907 2003 og gefðu 2500 kr.
eða upphæð að eigin vali á framlag.is
Einnig er hægt að leggja inn á bankareikning 0334-26-50886, 
kt. 450670-0499 eða borga 2400 kr. valgreiðslu í heimabanka.

GEFUM ÞEIM SÉNS!

HREINT  VATN  OG 
HREINLÆTISAÐSTAÐA
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Hjálparstarf kirkjunnar starfar með Lúth-
erska heimssambandinu og samtökunum Ug-
anda Youth Development Link, UYDEL, í fá-
tækrahverfum Kampala þar sem börn og 
unglingar búa við sára fátækt og eru útsett 
fyrir illri meðferð og misnotkun. Þau hafa ekki 
fengið tækifæri til að ljúka skólagöngu, fá 
enga atvinnu og neyðin rekur þau út í vændi 
og glæpastarfsemi.

UYDEL rekur menntasmiðjur í fátækrahverf-
unum þar sem krakkarnir geta stundað nám í 
iðngrein. Eftir ársnám hafa líkur á að ung-
mennin fái starf og að þau geti komið undir 
sig fótunum aukist umtalsvert en í smiðjunum 
fá þau líka fræðslu um kynheilbrigði og rétt 
sinn til heilbrigðisþjónustu. Félagsráðgjafar 
UYDEL veita auk þess ráðgjöf og sálfélagslega 
þjónustu meðal annars með því að bjóða upp á 
íþróttir, tónlist, leiklist og dans.

Stúlkur voru í miklum meirihluta í verkefninu 
árið 2018 og flestir voru á aldrinum 15–19 
ára.  Gott samstarf var við samfélagsleiðtoga 
um það hvaða unglingar þyrftu helst á aðstoð 
að halda og við einkafyrirtæki sem buðu unga 
fólkinu í starfsnám eftir námið í smiðjunum. 

UYDEL sendir okkur reglulega upplýsingar um 
afdrif skjólstæðinga eftir námið sem stað-
festa að aðstoðin skiptir sköpum fyrir þá sem 
hennar njóta sem og fyrir fjölskyldur þeirra. Í 
ársskýrslu frá 2018 segir að 83% þeirra sem 
útskrifuðust það ár hefðu fengið vinnu og þar 
með von um betra líf.

Ekkert rennandi vatn, engin sorphirða, engar almenningssamgöngur. 
Salernið er sameiginlegur kamar í hverfinu. Stundum er hægt að 
stelast í rafmagn og kveikja ljós. Stundum flæðir regnvatnið inn í 
kofann og þá er eins gott að geta hengt húsbúnað upp á vegg. Nesti 
í skólann er hnefafylli af hnetum. Oft er enginn skóli vegna pen-

ingaleysis. Stundum þarf að selja líkama sinn til að brauðfæða 
systkinin. Oft er betra að taka þátt í þjófnaði glæpagengja. Ekkert 
af þessu er val. Þetta eru aðstæður sem skjólstæðingar Hjálpar-
starfs kirkjunnar í fátækrahverfum Kampala, höfuðborgar Úganda, 
búa við, nauðugir viljugir. 

Draumur um (aðeins) betra líf

Valgreiðsla upp á 2400 krónur sem bíður þín í heimabanka frá Hjálparstarfi 
kirkjunnar er beiðni okkar til þín um að taka þátt í að gefa þessum börnum

og ungmennum tækifæri til þess að láta drauminn rætast.
Takk fyrir stuðninginn. Hann gerir kraftaverk!

• stunduðu 655 ungmenni nám í hárgreiðslu, 
rafvirkjun, kjólasaumi og klæðskurði, 
prjóni, matargerð og framreiðslu í þremur 
menntasmiðjum UYDEL. 

• veittu sjálfboðaliðar UYDEL 1180 ung-
mennum jafningjafræðslu um lífsleikni, 
kynheilbrigði og rétt til heilbrigðisþjón-
ustu. Um 8500 smokkum var dreift.

• tóku 210 unglingar þátt í þriggja daga 
námskeiði í verslunarfræðum auk þess sem 
þeir voru hvattir til að byrja að leggja til 
hliðar hluta af launum sínum eftir nám.

Á árinu 2018:
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Úganda er númer 162 af 189 ríkjum á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna fyrir árið 
2017 en Ísland er þar númer sex. Listinn mælir lífskjör út frá lífslíkum, menntun, 
tekjum og jöfnuði. 

Í Úganda búa um 40 milljónir íbúa en helmingur þeirra er yngri en 16 ára gamall.  
Ungt fólk sem ekki hefur fengið tækifæri til skólagöngu flýr gjarnan fátæktina í 
sveitinni og heldur til höfuðborgarinnar, Kampala, í von um betra líf. 

Flestra bíður hins vegar lélegt skjól og ill meðferð í fátækrahverfi þar sem neyðin 
rekur þau til að taka þátt í glæpagengjum eða selja líkama sinn til að geta séð sér 
farborða. Börn og unglingar í höfuðborginni eru útsett fyrir misnotkun af ýmsu 
tagi og þau verða auðveldlega fíkniefnum að bráð.

Hjálparstarf kirkjunnar vinnur með Lútherska heimssambandinu (LWF) og Uganda 
Youth Development Link (UYDEL) að því að bæta lífsmöguleika þeirra sem búa við 
sárustu fátæktina og gefa þeim tækifæri til þess að skapa sér farsælt líf.  

Tækifæri til að lifa með reisn

ÞÖKKUM STUÐNINGINN

Á árinu 2018 stunduðu 655 ungmenni nám í hárgreiðslu, rafvirkjun, kjólasaumi og klæðskurði, prjóni, matargerð og framreiðslu í þremur menntasmiðjum UYDEL. 
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Winnie er 16 ára stelpa sem kemur frá 
litlu þorpi í Úganda þar sem lífið er ekki 
alltaf auðvelt fyrir ungar stelpur. Það 
er ekki sjálfgefið að þær hljóti menntun 
og margar neyðast til að stunda vændi 
til að lifa af.

Móðir Winnie vildi gefa dóttur sinni 
möguleika á betri framtíð og flutti því 
með henni til Kampala. Þar fór Winnie í 
menntasmiðjuna sem Hjálparstarf kirkj-
unnar styrkir. 

Winnie er nú að læra hárgreiðslu en 
þegar hún er ekki í smiðjunni hjálpar 
hún mömmu sinni að selja föt á mark-
aðstorgi í borginni. 

Þær mæðgur dreymir um að Winnie 
geti stofnað sína eigin hárgreiðslu-
stofu og þannig öðlast bjartari framtíð. 

Sérfræðingar á sviði sjálfbærni hafa 
sýnt fram á að áhrifaríkasta leiðin til 
að vinna gegn fátækt, sporna gegn of-
fjölgun og meira að segja loftslags-
breytingum sé að styrkja stelpur í fá-
tækum löndum til náms. 

Þegar við styrkjum starf Hjálparstarfs-
ins í Úganda erum við með beinum 
hætti að bæta líf og framtíð stúlkna í 
viðkvæmri stöðu.

Robert er 22 ára gamall Úgandabúi. 
Þegar hann var 7 ára gamall sveita-
strákur var hann lokkaður til höfuð-
borgarinnar Kampala þar sem hann 
átti að fá að ganga í skóla.

Hann lenti hins vegar í vinnuþrælkun í 
þrjú ár áður en honum tókst að snúa 
aftur heim til foreldra sinna. Skóla-
gangan í sveitinni varð slitrótt þar sem 
foreldrar hans höfðu ekki alltaf efni á 
að borga skólagjöldin. 

Þegar Robert var 14 ára gamall flutti 
hann til eldri bróður síns í höfuð-
borginni þar sem hann kynntist starfs-

fólki menntasmiðjunnar sem Hjálpar-
starf kirkjunnar styrkir. Honum var 
boðið að læra að sauma og í dag á hann 
og rekur eigin saumastofu. 

Robert starfar nú sem sjálfboðaliði í 
félagsmiðstöð menntasmiðjunnar því 
hann vill meina að hann hefði aldrei 
öðlast sjálfstraust til að fara í eigin 
rekstur ef ekki hefði verið fyrir hvatn-
inguna sem hann fékk þar.

Þegar við styrkjum Kampalaverkefni 
Hjálparstarfsins erum við að hjálpa 
hundruðum ungmenna til sjálfshjálpar.

David er 19 ára strákur, næstelstur 
í hópi fjögurra systkina, frá suður-
hluta Úganda. Móðir þeirra er ein-
stæð svo systkinin hafa þurft að 
leggja mikið á sig og standa saman 
til að styðja móður þeirra við rekstur 
heimilisins. 

David byrjaði að vinna erfiðisvinnu 
þegar hann var 11 ára til að geta 
borgað skólagjöld fyrir sjálfan sig 
og keypt mat fyrir systkini sín. Hann 
sótti um að komast í menntasmiðj-
una sem Hjálparstarf kirkjunnar 
styrkir í Kampala og lærði þar raf-

virkjun. Eftir námið fékk hann styrk 
til að stofna eigið raftækjaverk-
stæði. 

David gengur það vel að hann nær 
að greiða fyrir skólagöngu systkina 
sinna á sama tíma og hann nær að 
leggja fyrir peninga því hann 
dreymir um að kaupa land og verða 
bóndi. 

Með því að styrkja börn til náms 
bætum við ekki aðeins líf þeirra 
heldur allrar fjölskyldunnar og 
næstu kynslóða.

David
Kibuuka

Winnie
Namugula

Robert
Katungi
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Fólkið í þorpinu hennar Natulinda Sadress benti á bága stöðu hennar og sagði að hún þyrfti helst af öllum á aðstoð að halda. Á fyrri myndinni er Sadress fyrir utan gamla kofann með barni sínu en á 

þeirri síðari athugar hún hvernig virkar að setja vatnsbrúsann undir kranann á vatnstankinum sem er tilbúinn en enn á eftir að koma fyrir rörum á húsþakið og rennu yfir í tankinn til þess að safna

í hann rigningarvatni. Með henni á myndinni eru synir hennar.

Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar börn og unglinga í höfuðborginni Kampala en 
líka fólkið í sveitinni sem býr við sára fátækt vegna HIV-smits og alnæmis.

Á árunum 2019–2021 aðstoðar Hjálparstarf kirkjunnar þær 24 fjölskyldur sem 
verst eru staddar með því að reisa þeim múrsteinshús, vatnstank, eldaskála og 

kamar. Fleiri, eða um 40 fjölskyldur í þorpunum, fá geitur til að drýgja tekjurnar. 
Þær fá einnig sálfélagslegan stuðning og fræðslu um réttindi sín og skyldur

í samfélaginu ásamt fræðslu um hreinlæti og hollustuhætti.

Með munaðarlausum börnum,
ekkjum og ömmum í sveitum Úganda

Börnin sem Hjálparstarf kirkjunnar hjálpar í héruðun-
um Rakaí og Lyantonde búa við örbirgð vegna þess að 
móðir þeirra, faðir eða jafnvel báðir foreldrar, eru 
veikir eða hafa dáið af völdum alnæmis en í sveitinni 
þar sem þau búa eru 12% íbúanna smituð af HIV. 
 
Í Úganda getur fólk fengið lyf við sjúkdómnum án þess 
að greiða fyrir þau en fólk sem býr við fátækt hefur 
ekki efni á því að fara um langan veg á heilsugæslu-
stöðina til að láta athuga hvort það sé smitað og í 
framhaldinu að fá reglulega lyfin sín. 

Þegar fólk er orðið veikburða á það erfitt með að sjá 
fjölskyldu sinni farborða. Þá er erfitt að gefa börnun-
um sínum að borða, klæða þau og útbúa í skólann. Það 
er ekki rennandi vatn í krönum í sveitinni í Úganda 
eins og hér á Íslandi heldur þarf að fara um langan 
veg, oft í 5 km fjarlægð eftir vatni og stundum þarf 
meira að segja að borga fyrir það. Þegar mamma er 
lasburða verða krakkarnir að fara eftir vatninu og þá 
er lítill tími til að læra. 

Vegna þess að stórfjölskyldurnar búa við fátækt get-
ur það reynst munaðarlausum börnum erfitt að fá 
nokkra hjálp. Þau búa því mörg hver í hriplekum moldar-
kofum án kamars og án eldhúss. 

Þegar börn þurfa að sjá fyrir yngri systkinum sínum 
hætta þau í skóla og stundum neyðast unglingsstelp-
ur til að selja líkama sinn til að börnin fái mat. Og þá 
fer vítahringurinn af stað af því að oft vilja mennirnir 
ekki nota smokk og þá sýkjast stelpurnar af HIV.
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Á þak húsanna eru settar rennur og rör 
sem leiða rigningarvatn yfir í fjögur 
þúsund lítra vatnstank sem reistur er 
við hlið húsanna. Fjölskyldurnar geta þá 
nýtt tímann til annars en að fara eftir 
vatni.

Fólkinu er veitt fræðsla um hvernig 
koma má í veg fyrir ýmsa sjúkdóma með 
hreinlæti. Fólkið lærir að koma upp 
þurrkgrindum fyrir ílát og að strengja 
snúrur fyrir blautan þvott sem áður var 

lagður á jörðina til þerris en við það 
gátu skordýr verpt í fötin.
Til að koma í veg fyrir sjúkdóma eru 
reistir kamrar sem fólkið notar í stað 
þess að gera þarfir sínar úti við. Fræðsla 
er veitt um mikilvægi handþvottar fyrir 
allt heilbrigði.  

Við hlið múrsteinshúsanna eru reistir 
eldaskálar með eldstæði sem sparar 
eldiviðinn og minnkar mengun. Mikill 
tími fór áður í að safna eldivið og meng-

unin af völdum opins eldstæðis inni í 
skálum olli áður öndunarfærasjúkdóm-
um.

Fjölskyldurnar fá líka þrjár til fimm 
geitur hver og geta hafið geitarækt. 
Geitur fjölga sér hratt og fólkið getur 
selt kiðlinga á markaði og keypt lyf, mat, 
fatnað og skólagögn fyrir peninginn 
sem fæst fyrir þá. En það verður að fara 
sparlega með og því er komið á laggirn-
ar sparnaðarhópum þar sem fræðsla er 

veitt um hvernig sé best staðið að rækt-
uninni. 

Fjölskyldurnar fá líka aðstoð við að 
koma sér upp matjurtagarði. Þær fá 
fræ, áhöld og fræðslu um ræktun og 
mikilvægi þess að börn jafnt sem full-
orðnir borði næringarríkan mat.
Verkefnið er unnið í samstarfi við Lúth-
erska heimsambandið í Úganda og sam-
tökin Rural Action Community Based 
Organization, RACOBAO. 

Bestu þakkir fyrir 
stuðning við starfið!

Við messu þann 16. desember síðastliðinn afhentu Jón Björnsson og Guðrún Laufey Ólafs-
dóttir úr ungmennastarfi Hallgrímskirkju Bjarna Gíslasyni framkvæmdastjóra Hjálparstarfs 
kirkjunnar rösklega sex milljónir króna til að styrkja ungmenni á Íslandi til náms og til að 
ungmenni í Kampala, höfuðborg Úganda, fái betra líf. Með þeim á myndinni er Ásta Bryndís 
Schram fulltrúi Kristniboðssambandsins sem einnig hlaut styrk. Bestu þakkir til Hallgríms-
sóknar fyrir rausnarlegt framlag til starfsins!

Tumusiime Janepher og börnin hennar þrjú bjuggu í moldarkofa sem var að hruni kominn, þau höfðu mjög takmarkað aðgengi að drykkjarvatni og neyttu ekki tveggja máltíða á dag. Í nóvember 2018

fengu þau múrsteinshús til að búa í ásamt rúmum með moskítóneti og teppum. Þau fengu þvottabala og vatnsbrúsa til að nota undir bununa úr vatnstankinum sem var í byggingu við hlið hússins.

Hjálparstarf kirkjunnar er sjálfseignar-
stofnun sem er háð framlögum frá 
einstaklingum, félagasamtökum, kirkju-
sóknum, fyrirtækjum og opinberum 
stofnunum um að sinna hjálparstarfi 
innanlands og utan. Stuðningur við 
starfið kemur úr ýmsum áttum.  

Á hverju hausti ganga börn í fermingar-
fræðslu þjóðkirkjunnar í hús í hverfi 
sínu og safna fé til verkefna Hjálpar-
starfsins í Afríku. Haustið 2018 söfnuðu 
fermingarbörn alls 7.517.505 krónum en 
kostnaður við fjáröflunina nam 465.805 
krónum. Prestar, annað starfsfólk 
kirkna, foreldrar og síðast en ekki síst 
börnin sjálf lögðu á sig mikla vinnu við 
söfnunina og er framlag þeirra ómetan-
legt. Bestu þakkir til allra sem tóku þátt 
í verkefninu!

Hjálparstarfið safnaði fyrir vatnsverk-
efnum í Eþíópíu og Úganda með því að 
senda valgreiðslu í heimabanka í des-
ember 2018. Heildarsöfnunarfé í des-
ember og janúar að meðtaldri sölu 
gjafabréfa á gjofsemgefur.is nam 71 
milljón króna en þar af renna 27,3 millj-
ónir til aðstoðar innanlands. 

Öflugur hópur um 20 kvenna vinnur í 
sjálfboðavinnu við fatamóttöku og fata-
úthlutun í viku hverri og er framlag 
þeirra ómetanlegt. Síðast en ekki síst 
ber að nefna ört stækkandi hóp Hjálp-
arliða sem styrkja starfið með reglulegu 
framlagi. Stuðningur þeirra rennir 
styrkum stoðum undir starfið.
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sagði Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans á 
morgunverðarfundi EAPN á Íslandi þann 29. mars 
síðastliðinn undir yfirskriftinni „Á okkar kostnað? 
– Innflytjendur: Auður eða útgjöld?“ 
Um sextíu manns sóttu fundinn sem Sigfús Kristjáns-
son, fulltrúi þjóðkirkjunnar í EAPN stýrði.
 
Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi Hjálparstarfs 
kirkjunnar og formaður EAPN á Íslandi – tengslanets 
samtaka sem starfa í þágu fólks sem býr við fátækt, 
hóf fundinn. Í ávarpi sínu nefndi hún að í almennri 
umræðu um innflytjendur, þar á meðal um flóttafólk 
og hælisleitendur, væri sjónum gjarnan fyrst og 
fremst beint að þeirri aðstoð sem ríki og sveitarfélög 
veita sumum þeirra og þá gjarnan spurt hvort ís-
lenska ríkið hefði efni á að taka á móti fleira fólki sem 
þarf á aðstoð að halda. Að þegar rætt væri um skort 
á úrræðum og aðgerðum fyrir Íslendinga sem búa við 
fátækt, sérstaklega í þágu öryrkja og ellilífeyris-
þega, vildi brenna við að hópunum tveimur væri stillt 
upp sem andstæðingum í samkeppni um aðstoð og 
kjarabætur.

Vilborg sagði umræðuna um þann mikla samfélags-
lega auð sem innflytjendur hafa skapað á Íslandi 
hefði verið öllu lágstemmdari. Að jafnframt skorti 
enn töluvert upp á að við viðurkenndum sem samfé-
lag þá siðferðilegu skyldu okkar að sýna mannúð í 
verki og taka á móti fólki sem flýr stríð og ofsóknir og 
sætta okkur við það að það kostar peninga.     

„Við megum ekki eftirláta lýðskrumurum sviðið og að 
þeir tali einir um þær áskoranir sem fylgja því að Ís-
land er á fleygiferð í átt að fjölmenningarsamfélagi. 
Við verðum að tryggja að umræðan sé málefnaleg og 
að hún byggi á staðreyndum. Leysum mýturnar upp 
og ræðum saman af skynsemi“ sagði Vilborg í lok 
ávarps síns.

Meðal frummælenda voru Laufey Líndal Ólafsdóttir, 
fulltrúi Pepp í Reykjavík sem fjallaði um eigin reynslu 
sem innflytjandi í erindi sínu „Ákjósanlegir innflytj-
endur: útlit, uppruni og samkeppnin um brauðmol-
ana.” Laufey sagði frá þeirri forréttindastöðu sem 
hún upplifði sem ljóshærður og bláeygður innflytj-
andi í Bretlandi þegar hún var yngri og síðar sem 
móðir barna af blönduðu þjóðerni. Hún brýndi fyrir 
fundargestum að vera gagnrýnir í hugsun í leit að or-
sökum fátæktar.    

Renata Emilsson Pesková, doktorsnemi við mennta-
vísindasvið Háskóla Íslands og formaður Móðurmáls, 
fjallaði um reynslu sína sem innflytjandi á Íslandi. 
Renata nefndi meðal annars að fjölmenning snérist 
ekki bara um litarhátt og tungumál heldur fæli hún í 
sér allan þann margbreytileika sem fyrirfinnst í sam-
félaginu. 

Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans sagði frá 
„Útlendingagóðærinu“ í erindi sínu. Þórður sagði 
staðreynd að makríllinn og ferðaþjónustan með er-
lendu vinnuafli væru undirstaða fyrir mikinn hag-
vöxt og stórauknar skatttekjur undanfarinna ára og 
sem hefði haft í för með sér mikla kaupmáttaraukn-
ingu. Þórður sagði engan fót fyrir tali um „velferðar-
túrisma“ á Íslandi og sýndi tölulegar staðreyndir þar 
að lútandi. 

Þórður sagði að í raun væri hugarfar eina vandamál-
ið þegar kæmi að umræðu um móttöku flóttafólks. 
Hann sagði líka að við mættum ekki gleyma því að 

þegar 25% segjast mótfallin því að taka á móti flótta-
fólki að þá væru 75% landsmanna því hlynnt. Þórður 
sagði ábyrgð fjölmiðla á framsetningu efnis mikla í 
þessu sambandi. 

Þórður vildi ekki þagga niður neikvæða umræðu um 
innflytjendur á Íslandi sem hann taldi til komna 
vegna hræðslu. Hann sagði  mikilvægt að hlusta á 
fólk og mæta lýðskrumi og staðleysum með stað-
reyndum. 

Gró Einarsdóttir, sérfræðingur Hagstofu Íslands í 
félagsvísindum kynnti tölfræðigögn sem sýna að inn-
flytjendur eru mannauður en ekki byrði á íslensku 
samfélagi.  

Bjarni Karlsson, prestur og MA í kynlífssiðfræði, 
nálgaðist umfjöllunarefnið út frá siðferðilegu sjón-
armiði í erindi sínu „Ólík og frjáls í einangrun: Hið ís-
kalda umburðarlyndi neyslusamfélagsins“. Bjarni 
rakti hvernig við ættum í viðskiptum í stað samskipta 
í neyslusamfélagi sem leiddi til einangrunar og kvíða 
og til þess að við settum hvert annað í hólf. „Pirring 
og óöryggi setjum við yfir á útlendinga“ sagði hann 
og hvatti til þess að við heyrðum sögur hvers annars 
og um gildi og menningu í stað þess að segja frá 
neyslu okkar.   

Salóme Mist Kristjánsdóttir talskona kvennahreyf-
ingar Öryrkjabandalags Íslands benti á þá mikilvægu 
staðreynd að mannréttindi eru allra og að við mynd-
um setja hættuleg fordæmi með því að útiloka einn 
hóp. „Við erum öll einu stríði, fasistaleiðtoga eða 
náttúruhamförum frá því að verða flóttafólk. Mögu-
lega gleymist þetta hjá hrokafullum Íslendingum 
vegna staðsetningar okkar. Allt ófatlað fólk er mögu-
lega einu slysi eða heilsufarsuppákomu frá því að 
verða öryrkjar. Við erum öll einhverjum árum frá því 
að verða eldri borgarar (ef við erum heppin). Tryggið 
jöfnuð og öryggi minnihlutahópa áður en þið endið í 
þeim. Þegar þú ert orðin/n flóttamaður/öryrki/eldri 
borgari ertu ekki lengur í þeirri forréttindastöðu að 
geta knúið fram breytingar,“ sagði Salóme og brýndi 
fyrir fundarfólki að taka þátt í að bæta stöðu þessara 
hópa.  

Ásta Dís Guðjónsdóttir, samhæfingarstjóri Pepp Ís-
land, samtaka fólks í fátækt, tók til máls í lok fundar 
og frábað sér að staða hennar sem öryrkja væri not-
uð sem afsökun fyrir því að aðstoða ekki annað fólk í 
viðkvæmri stöðu.

„Leyfum umræðunni að koma fram
og mætum henni með staðreyndum“

Þórður Snær Júlíusson ritstjóri Kjarnans svaraði spurningum úr sal eftir erindi sitt „Útlendingagóðærið“.

Meðal þess sem sagt
var á fundinum:

Hugarfarið er eina vandamálið

75% Íslendinga vilja taka
á móti flóttafólki

Innflytjendur sem heild hafa haldið 
uppi hagvexti undanfarið og 

auðgað menninguna

Tilviljun ræður því hvar
við fæðumst

Okkur ber siðferðileg skylda til að hlúa að 
fólki sem flýr stríð og hamfarir

Upplýsingar um staðreyndir minnka
líkur á andúð og fordómum

Mennskan er að geta sett
sig í spor annarra

Fólk sem býr við fátækt vill ekki að því sé 
stillt upp sem andstæðingi innflytjenda
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Vikulega hittast konur úr hópi innflytj-
enda, flóttafólks og hælisleitenda og 
endurvinna efni með því að sauma úr 
því fjölnota innkaupatöskur, græn-
metispoka, dúka, skiptiteppi fyrir börn 
og margt fleira. Þannig leggja þær sitt 
af mörkum til að vernda umhverfið. Í 
lok saumavinnunnar borða konurnar 
svo saman hádegismat og kynnast bet-
ur en þær koma víða að og hafa ólíkan 
bakgrunn. 

Verkefnið hefur verið í gangi í tæp tvö 
ár og er unnið í samvinnu við Hjálp-
ræðisherinn á Íslandi. Það byggir á 
hugmyndafræði um valdeflingu þar 
sem leitast er við að styðja fólk við að 
bæta félagslega stöðu sína og almenn 
lífsgæði. Markmiðið er að fólk finni 
styrk sinn og getu til að takast á við 
erfiðar aðstæður og að það komist út 
úr félagslegri einangrun sem oft er 
fylgifiskur efnaleysis.

Löber á borðið
fyrir páskaboðið

Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt 
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, 
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu 
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR

www.gjofsemgefur.is

GEFÐU 
GEIT

P
IP
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\T
B

W
A

 • S
ÍA

 • 102985

Á gjafabréfasíðunni okkar gjofsemgefur.is 
eru hátt í fimmtíu gjafabréf sem eru tilvalin 
tækifærisgjöf fyrir fermingarbarnið, 
stúdentinn, þann fimmtuga, brúðhjónin ….

Gjöf fyrir minimalistann

Konurnar koma víða að en eiga það sameiginlegt að vera utan vinnumarkaðar og hafa sagt okkur 

frá félagslegri einangrun sem þær hafa búið við. 

Konurnar sem eru nýkomnar til landsins og hafa ekki þéttriðið tengslanet halda áfram að gera 

góða hluti. Nú hafa þær búið til renninga á páskaborðið og servéttur í stíl úr efni sem við höfum 

fengið gefins. Dúkarnir eru seldir á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar að Háaleitisbraut 66, 

neðri hæð, og kosta 1500 krónur. Andvirðið rennur til verkefnisins Taupokar með tilgang.
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Aðstoð við fólk í neyð
Frá byrjun árs 2019 hefur Hjálparstarf kirkjunnar sent 85,1 milljóna 
króna fjárframlag frá Íslendingum til mannúðaraðstoðar í Jórdaníu, 
Írak, Suður-Súdan og í Mið-Sulawesi í Indónesíu. 

Utanríkisráðuneytið samþykkti á fyrstu mánuðum ársins umsóknir 
Hjálparstarfsins um styrk til mannúðaraðstoðar Alþjóðlegs hjálpar-
starfs kirkna, ACT Alliance, á þessum svæðum og veitti samtals 80 
milljónum króna til aðstoðarinnar en stofnunin lagði til 5,1 milljón af 
söfnunarfé.

Markmiðið er að lina þjáningar 
fólksins sem hefur neyðst til að 
flýja heimili sín í Sýrlandi og 
hefst nú að nú að í flótta-
mannabúðum í Jórdaníu og 
styrkja um leið sveitarfélögin 
sem taka á móti því.

Fólkið fær aðstoð við að koma 
sér upp húsaskjóli, það fær 
húsbúnað og matvöru. 
Heilsugæsla er veitt sem og 

sálfélagsleg þjónusta. Börnum 
og fötluðu fólki er sinnt sér-
staklega. Þá er fólkinu sem 
höllustum fæti stendur hjálpað 
til sjálfshjálpar með starfs-
þjálfun og greidd laun fyrir 
vinnu. Börn og þá sérstaklega 
stúlkur sem eru í sérlega við-
kvæmri stöðu fá tækifæri til að 
halda áfram skólagöngu. Mark-
hópurinn telur 28.900 manns.

Markmiðið er betri heilsa fólks-
ins sem er á vergangi vegna 
átaka í Ninew-héraði með 
bættu aðgengi að hreinu vatni 
og hreinlætisaðstöðu. Fólkinu 
eru auk þess greidd laun fyrir 
vinnu og það fær þjálfun í land-
búnaðarstörfum svo það geti 
unnið fyrir sér til frambúðar. 

Fólkið fær aðstoð svo það geti 
byggt híbýli, skóla og aðrar 
stofnanir sem veita grunnþjón-
ustu. Sálfélagsleg þjónusta er 
veitt börnum og konum og 
skólastarfi er haldið úti fyrir 
börnin. Markhópurinn telur 
21.810 manns.

Markmiðið er að bæta fæðu- 
öryggi og lífsafkomu fólksins 
sem er á vergangi vegna ófrið-
ar og þurrka sem og fólksins í 
Miðbaugsfylki sem tekur á móti 
flóttafólkinu. Einstæðar mæð-

ur, munaðarlaus börn, eldra 
fólk og fólk sem glímir við alvar-
lega sjúkdóma fær efnislega 
aðstoð svo þau fái mætt grunn-
þörfum sínum. Vinnufært fólk 
fær einföld landbúnaðarverk-

færi og þjálfun í notkun þeirra 
til að yrkja jörðina og verjast 
matarskorti. Fólkið fær líka 
þjálfun í verslun með landbún-
aðarafurðir. Markhópurinn tel-
ur 2.500 manns.

Markmiðið er að mæta grunn-
þörfum fólks í Mið-Sulawesi í 
Indónesíu sem varð hart úti 
vegna jarðskjálfta upp á 7,4 á 
Richter sem reið yfir í septem-
ber 2018 en stór flóðbylgja 
skall á í kjölfar hans.

Aðstoðin felst í að gera fólkinu 
kleift að byggja upp örugg hí-
býli og tryggja lífsafkomu sína. 
Þá er aðgengi að drykkjarhæfu 
vatni bætt sem og aðgengi að 
hreinlætisaðstöðu ásamt því 
sem fræðsla er veitt um mikil-
vægi hreinlætis. Komið verður í 

veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma í 
tjaldbúðum og almenn heil-
brigðisþjónusta tryggð sem og 
sálrænn stuðningur. Sérstakur 
stuðningur er veittur þeim sem 
búa við fötlun. Markhópurinn 
telur 100.000 manns.

… í Jórdaníu vegna
stríðsátaka í Sýrlandi

… í kjölfar jarðskjálfta
í Indónesíu

… í eigin landi vegna 
átaka í Ninew-

héraði í Írak

… á vergangi vegna þurrka og
átaka í Suður-Súdan

Börn fá sálrænan stuðning meðal annars í gegnum skipulagðan leik.

Markmiðið er alltaf að fólkið geti hjálpað sér sjálft sem fyrst. 

Björgunarsveitir aðstoða fólk úr rústum eftir að mannskæður jarðskjálfti 
og flóðbylgja riðu yfir í Mið-Suluwesi í Indónesíu í september 2018. 

Börn og fólk í viðkvæmri stöðu svo sem vegna fötlunar eru ávallt í forgangi í hjálparstarfi.
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Aðstoð við fólk í neyð REYKJAVÍK
A. Margeirsson ehf
ADVEL lögmenn slf
Aðalverkstæðið ehf
Arctica Finance hf
ARGOS ehf – Arkitektastofa 

Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
Arkþing ehf
ASK arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Aurum
Á.K. sjúkraþjálfun ehf
Áltak ehf
Áman ehf
Árbæjarapótek ehf
ÁTVR Vínbúðir
B&B gluggatjaldahreinsun ehf
B. Ingvarsson ehf
Bakarameistarinn ehf
Barnalæknaþjónustan ehf
Bílamálun Sigursveins 

Sigurðssonar
Bílasalan Heimsbílar ehf
Bílasmiðurinn hf
Bjarnar ehf
Bor ehf
Borgarpylsur
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Bónstöðin hjá Jobba ehf
Brauðhúsið ehf
Breiðan ehf
Brúskur hársnyrtistofa
BSRB
Couture, fataverslun
Danica sjávarafurðir ehf
Danska kráin
Dental-I ehf
Dokkan, þekkingar- og 

tengslanet
D-Tech ehf
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf
Dýraspítalinn Víðidal ehf
E.T. hf
Eðalflutningar ehf
Efling stéttarfélag
Eignaumsjón hf
Endurskoðun og
 reikningshald ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Engo verkefni ehf
Ernst & Young ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Ferska ehf
Félag tanntækna og
 aðstoðarfólks tannlækna
Fjaðrabúðin Partur ehf
Fjárhald ehf
Fjárstoð ehf
Fjöður ehf, þvottahús
Fossberg ehf
Gagarín ehf
Garðs Apótek
Garðsauki ehf
Gatnaþjónustan ehf
GÁ húsgögn ehf
GB tjónaviðgerðir ehf
Geotek ehf
Ginger ehf
Gjögur hf
Globus hf
Gnýr ehf
Grafía-stéttarfélag í prent-
 og miðlunargreinum
Gróðrarstöðin Mörk
Gullkistan skrautgripaverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
Hagi ehf HILTI
Hagvangur ehf
Hársnyrtistofan Arnarbakka ehf
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík
Heggur ehf
Helgason og co ehf
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitastýring hf
Hjá GuðjónÓ ehf
Hjá Hrafnhildi
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók – Hljóðvinnslan
Hljóðfærahúsið ehf
Hollt og gott ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Óðinsvé
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hrafnistuheimilin
Hreinsitækni ehf
Hugbúnaður hf
Höfðakaffi ehf
IBH ehf
Innlifun ehf
Innnes ehf
Intellecta ehf
Island Apartments
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenska auglýsingastofan
Ísold ehf
Ís-spor ehf
Íþróttasamband fatlaðra
Jarðtækni ehf
JE Skjanni ehf,
 byggingaverktakar
Jónatansson & Co
 lögfræðistofa ehf
K.H.G. Þjónustan ehf
K.F.O. ehf
Kanon arkitektar

Kirkjugarðar
 Reykjavíkurprófastsdæma
Klettur – sala og þjónusta ehf
Klettur – skipaafgreiðsla ehf
KOM almannatengsl
Kurt og Pí ehf
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lásaþjónustan
Láshúsið ehf
LC Ráðgjöf ehf, stjórnunar- og 

rekstrarráðgjöf
Leturval
Lifandi vísindi
Litróf ehf
Líf og sál sálfræðistofa ehf
Local
LOG lögmannsstofa sf
Löður ehf
Lögfræðiþjónusta
 Sigurðar Sigurjónssonar hrl
Lögreglustjórinn á
 höfuðborgarsvæðinu
Margt smátt ehf
Matthías ehf
Málningarvörur ehf
Merlo Seafood
Míla ehf
Motus ehf
Móðurást
MS Armann skipamiðlun ehf
Múrarameistarafélag 

Reykjavíkur
Myconceptstore
Nauthóll bistro
Neshamar ehf
Nexus, Glæsibæ
Nínukot ehf
 Vinna um víða veröld
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf
Nýtt Skil slf
Old Iceland Restaurant
Orka ehf
Ormsson
Ottó B. Arnar ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
ÓV jarðvegur ehf
Pfaff hf
Pixel ehf
Plast – miðar og tæki ehf
Plastco ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Premis ehf
Prentsmiðjan Leturprent ehf
Raflax ehf
Rafneisti ehf
Rafsvið sf
Rafþjónustan slf
RAMIS ehf
Rannsókna- og
 háskólanet Íslands
RARIK ohf
Reiknistofa bankanna hf
Reykjavíkurborg
Rikki Chan ehf
Rolf Johansen & Co ehf
Röntgen Domus Medica
Salon VEH ehf
Sameyki stéttarfélag
 í almannaþjónustu
Samiðn, samband iðnfélaga
Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja – SSF
Sálfræðisetrið
Segull ehf
Sendó ehf
Shalimar – pakistanska
 veitingahúsið
Sigurraf ehf
Sjónlag hf
Skorri ehf
Skotfélag Reykjavíkur
Slökkvilið
 höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Sólbaðsstofan Smart ehf
Sólon Bistro
Spör ehf, auglýsingastofa
Stansverk ehf
Stilling ehf
Stjá, sjúkraþjálfun
SVÞ – Samtök verslunar
 og þjónustu
Söngskólinn í Reykjavík
Tannlæknastofa Bjarna
 Sigurðssonar
Tannlæknastofa Geirs A. Zoega
Tannlæknastofa
 Tómasar Einarssonar
TCM Innheimta ehf
TEG endurskoðun ehf
Terra Export ehf
THG Arkitektar ehf
Tónastöðin ehf
Trésmiðja GKS ehf
Trévirki ehf
Tækniskólinn 
Tölvar ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf
Urðarapótek ehf
Útfararstofa Svafars
 og Hermanns ehf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Varmi ehf
VDO ehf

Vegahandbókin ehf
Verslunin Álfheimar
Vesturröst
 Sérverslun veiðimanna
Vélar og verkfæri ehf
Vélvík ehf
Við og Við sf
Virkjun ehf
VM – Félag vélstjóra og 

málmtæknimanna
VOOT Beita
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörður Íslandstrygging
Vörn, öryggisfyrirtæki
Yrki arkitektar ehf
Z-brautir og gluggatjöld
Þrír Frakkar hjá Úlfari, 

veitingahús
Ökuskólinn í Mjódd ehf

SELTJARNARNES
Borgarblöð ehf
Nesskip hf
Tannlæknastofa Ragnars Ó 

Steinarssonar ehf

KÓPAVOGUR
Ásborg slf
Bazaar Reykjavík ehf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
bilalokkun.is
Bílasprautun og
 réttingar Auðuns
Blikksmiðjan Vík ehf
Bólstrun Ásgríms Þ.
 Ásgrímssonar ehf
BSA varahlutir ehf
Byggðaþjónustan
 bókhald og ráðgjöf
Byggingarfélagið Bjarnaborg
CampEasy ehf
Davíð Tong Lí
Deloitte hf
Einar Ágústsson & Co ehf
Einar Beinteins ehf 
 Dúklagningameistari
Exton ehf
Fríkirkjan Kefas
GG Sport
goddi.is
Gróðrarstöðin Storð ehf
Grunnlagnir ehf,
 pípulagnaþjónusta
Hagblikk ehf
Hefilverk ehf
Hilmar Bjarnason ehf, 

rafverktaki
Hitatækni ehf
Hvísl ehf
Iceland Trading ehf
Ingi hópferðir ehf
Innviðir ehf
Ísfix ehf
Íshúsið ehf
Íslenskt marfang ehf
Íspan ehf, gler og speglar
Jarðval sf
JS-hús ehf
Kambur ehf
Laser-tag Ísland
Lindakirkja
lindesign.is
Línan ehf
LK pípulagnir ehf
Loft og raftæki ehf
MHG verslun ehf
Nobex ehf
Ólafssynir ehf
Pústverkstæði Hjá Einari
Rafnar ehf
Rafport ehf
Scandinavian Tank Storage hf
Sportvörur
Suðurverk hf
Söluturninn Smári
Tröllalagnir ehf,
 pípulagningaþjónusta
Tækniþjónusta Ragnars G. 

Gunnarssonar ehf
Vetrarsól ehf, verslun
Visitor, ferðaskrifstofa
ZsaZsa hárgreiðslustofa slf

GARÐABÆR
Apótek Garðabæjar
AÞ-Þrif ehf
Árvík hf
Engilbert ÓH Snorrason 

tannlæknastofa sf
Fagval ehf
Garðabær
Garðasókn
Geislatækni ehf
 Laser þjónustan
Hagráð ehf
Hannes Arnórsson ehf
Hjallastefnan ehf
Ísafoldarprentsmiðja ehf
Kerfóðrun ehf
Kópavogspósturinn ehf
Loftorka Reykjavík ehf
Prentmiðlun ehf
Samey sjálfvirknimiðstöð ehf
Samhentir
Útgerðarfélagið Berg ehf

Versus bílaréttingar og málun
Vélsmiðja Þorgeirs ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf

HAFNARFJÖRÐUR
Barak.is
Barkasuða Guðmundar ehf
Betri Bygging ehf
Bílasprautun Íslands ehf
Bókhaldsstofan ehf
Eldvarnarþjónustan ehf
Fjarðargarðar ehf
Fjarðarkaup ehf
Fjarðarmót ehf
Flúrlampar ehf
Friðrik A Jónsson ehf
Fúnksjón vefráðgjöf
G.S. múrverk ehf
Garðsláttur ehf
Gröfuþjónusta
 Grafa og grjót ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Hagtak hf
Hákon Bjarnason ehf
Íshestar ehf
Kona Tískuverslun
Krossborg ehf
Lögafl – lögmannsstofa
Netorka hf
Opal Sjávarfang ehf
Pálmar Sigurðsson
PE pípulagnir ehf
Rafrún ehf
SJ Tréverk ehf
Skerpa renniverkstæði
Smíðaverk ehf
Strendingur ehf
Sæli ehf
ThorShip
Tæki.is
Umbúðamiðlun ehf
Útvík hf
Verkþing ehf
Vélrás bifreiða- og
 vélaverkstæði
VSB verkfræðistofa ehf
Þvottahúsið Faghreinsun

VOGAR
Sólark-Arkitektar

REYKJANESBÆR
Allt Hreint ræstingar ehf
Benni pípari ehf
Bílasprautun Magga Jóns ehf
Bókhalds- og rekstrarþjónusta 

Gunnars Þórarinssonar
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Fasteignasalan Stuðlaberg ehf
Kristín Geirmundsdóttur, 

tannlæknastofa
Lyfta ehf
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Maggi & Daði málarar ehf
Maron ehf
Miðstöð símenntunar á 

Suðurnesjum
Nesraf ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Reykjanesbær
Rétt sprautun ehf
Rörlagningamaðurinn ehf
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
Sigurjónsbakarí
Skólamatur ehf
Starfsmannafélag Suðurnesja
Tjarnagrill
Toyota Reykjanesbæ
TSA ehf
Varmamót ehf
Vísir, félag skipstjórnarmanna
 á Suðurnesjum
Vökvatengi ehf
Örk ehf

GRINDAVÍK
Hársnyrtistofan Rossini
Hópsnes ehf
Stakkavík ehf

SANDGERÐI
Bylgja Dröfn Jónsdóttir
Verk- og tölvuþjónustan ehf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf

GARÐUR
Aukin Ökuréttindi ehf
Leikskólinn Gefnarborg
Suðurnesjabær
Þorsteinn ehf

MOSFELLSBÆR
Afltak ehf
Álgluggar JG ehf
Bílamálunin Örninn ehf
Fagverk verktakar sf
Hljómar ehf
Ísfugl ehf
María Norðdahl
Matfugl ehf
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf
ÓP skrúðgarðyrkja ehf
Pílus ehf

Pípulagningaþjónusta
 B. Markan ehf
Útilegumaðurinn ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf

AKRANES
Bílver, bílaverkstæði ehf
Galito veitingastaður
Gallerý Snotra
Hús og bátar ehf
Hvalfjarðarsveit
Meitill ehf
PÍPÓ ehf
Skipaskagi ehf
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Trésmiðjan Akur ehf
Tveir gómar ehf,
 tannlæknastofa
Valfell fasteignasala
Þorgeir og Ellert hf

HVALFJARÐARSVEIT
Hvalfjarðarsveit

BORGARNES
B. Björnsson ehf
Borgarbyggð
Eyja- og Miklaholtshreppur, 

Snæfellsnesi
Ferðaþjónusta bænda Bjargi
Kaupfélag Borgfirðinga
Kolbeinsstaðasókn
Kvenfélag Stafholtstungna
Samtök sveitarfélaga á 

Vesturlandi
Solo hársnyrtistofa sf
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið 

Borgarness sf
Söðulsholt ehf
Trésmiðja Pálma ehf
 Hálsaskóg Skorradal

REYKHOLT
Garðyrkjustöðin Varmalandi

STYKKISHÓLMUR
Ásklif ehf
Marz sjávarafurðir ehf
Sæferðir ehf

GRUNDARFJÖRÐUR
Þjónustustofan ehf

ÓLAFSVÍK
Fiskverkunin Valafell
Steinprent ehf

HELLISSANDUR
Breiðavík ehf
Guðbjartur SH-45
Melnes ehf
Sjávariðjan Rifi hf
Skarðsvík ehf

REYKHÓLAR
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

ÍSAFJÖRÐUR
Ferðaþjónustan í Heydal
GG málningarþjónusta ehf
Harðfiskverkun Finnboga
Húsið Ísafirði
Ísblikk ehf
Jón og Gunna ehf
Massi þrif ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið
Verkstjórafélag Vestfjarða

BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf

SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur

PATREKSFJÖRÐUR
Fiskmarkaður
 Patreksfjarðar ehf

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði

BÍLDUDALUR
Hafkalk ehf

HÓLMAVÍK
Hótel Laugarhóll
Strandagaldur ses

DRANGSNES
Grímsey ST2
Rúna ehf
Útgerðarfélagið Gummi ehf

HVAMMSTANGI
Geitafell – Seafood Restaurant

BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Heiðar Kr. ehf
Húnavatnshreppur
Skagabyggð
Stéttarfélagið Samstaða

SKAGASTRÖND
Kvenfélagið Hekla
Marska ehf
Vélaverkstæði Skagastrandar

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Dögun ehf
Fjölbrautaskóli
 Norðurlands vestra
Héraðsbókasafn Skagfirðinga 

Safnahúsinu
Kaupfélag Skagfirðinga

SIGLUFJÖRÐUR
Fjallabyggð

AKUREYRI
Almenna lögþjónustan ehf
AUTO ehf, bílapartasala
B. Snorra ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bílapartasalan Austurhlíð
Blikkrás ehf
Bútur ehf
Endurhæfingarstöðin ehf
Enor ehf
Finnur ehf
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf
Gróðrarstöðin Sólskógar ehf
Grófargil ehf
Hagvís ehf
Halldór Ólafsson, úr og 

skartgripir
Hárstúdíóið Sunna ehf
Hlíð hf
Hlíðarskóli
Hnýfill ehf
Íslensk verðbréf hf
Keahótel ehf
KG sendibílar
Kraftar og afl ehf
Ljósco ehf
Lögmannshlíð 
 lögfræðiþjónusta ehf
Myndlistaskólinn á Akureyri ehf
Norlandair ehf
Pedromyndir ehf
Pípulagningaþjónusta
 Bjarna F Jónassonar ehf
ProMat Akureyri ehf
Raftákn ehf – verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Rakarastofa Akureyrar ehf
S. Guðmundsson ehf,
 múrverktaki
Samherji ehf
Samvirkni ehf
Sjúkrahúsið á Akureyri
Stefna ehf
Steypusögun Norðurlands ehf
Timbra ehf, byggingarverktaki
Veitingastaðurinn Krua Siam
Þrif og ræstivörur ehf

GRÍMSEY
Ragnhildur Hjaltadóttir
Sigurbjörn ehf

DALVÍK
EB ehf
Ektafiskur ehf
Híbýlamálun,
 málningarþjónusta ehf

HÚSAVÍK
Bílaleiga Húsavíkur ehf
Fjallasýn
 Rúnars Óskarssonar ehf
Heimabakarí Húsavík
Höfðavélar ehf
Norðurþing
Trésmiðjan Rein ehf

LAUGAR
Gistiheimilið Stóru-Laugar
Kvenfélag Reykdæla
Sparisjóður Suður-Þingeyinga

MÝVATN
Ásta Þ. Lárusdóttir
Vogar ferðaþjónusta

KÓPASKER
Eyjafjarðar- og
 Þingeyjarprófastsdæmi
Kvenfélag Öxfirðinga
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf

ÞÓRSHÖFN
Geir ehf

BAKKAFJÖRÐUR
K. Valberg slf

EGILSSTAÐIR
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Fljótsdalshérað
Gistihúsið – Lake Hotel 

Egilsstadir
Gunnarsstofnun
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Miðás ehf
Móðir Jörð ehf Vallanesi
Myllan ehf
Myndsmiðjan ehf
Rafey ehf
Tréiðjan Einir ehf

SEYÐISFJÖRÐUR
Seyðisfjarðarkaupstaður

REYÐARFJÖRÐUR
Launafl ehf

ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf
Fjarðaþrif ehf

NESKAUPSTAÐUR
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli Austurlands
Verslunin Pan ehf

DJÚPAVOGUR
Berunes farfuglaheimili ehf
Hótel Framtíð ehf

HÖFN Í HORNAFIRÐI
AJTEL ICELAND ehf
Ferðaþjónustan Árnanes
Gistiheimilið Hvammur
Rósaberg ehf
Sveitarfélagið Hornafjörður
Þingvað ehf, byggingaverktakar
Þrastarhóll ehf

SELFOSS
Bíltak ehf
Búhnykkur sf
Búnaðarsamband Suðurlands
Eðalbyggingar ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Fræðslunetið
 símenntun á Suðurlandi
Gesthús Selfossi,
 gistihús og tjaldsvæði
Gróðrarstöðin Ártangi ehf
Gullfosskaffi við Gullfoss
Hótel Gullfoss
K.Þ. Verktakar ehf
Kökugerð H P ehf
Pípulagningaþjónusta Ottós slf
Písl ehf
Pylsuvagninn Selfossi við 

brúarendann
Rafmagnsverkstæði Jens og 

Róberts ehf
Reykhóll ehf
Set ehf, röraverksmiðja
Stálkrókur ehf
Svavar Sveinsson
Sveitarfélagið Árborg
Tæki og tól ehf
Útfararþjónustan Fylgd ehf

ÞORLÁKSHÖFN
Meitillinn veitingahús
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn

ÖLFUS
Eldhestar ehf
Gljúfurbústaðir ehf
Gluggaiðjan Ölfusi ehf
Stokkar og steinar sf

STOKKSEYRI
Bjartás slf
Kvenfélag Stokkseyrar

LAUGARVATN
Ásvélar ehf
Héraðsskólinn
Menntaskólinn að Laugarvatni

FLÚÐIR
Flúðasveppir ehf
Gröfutækni ehf
Hitaveita Flúða og nágrennis
Hrunamannahreppur
Varmalækur ehf

HELLA
Hestvit ehf
Ljósá ehf

HVOLSVÖLLUR
Kvenfélagið Freyja
Rangárþing eystra

VÍK
Háaskjól – Guesthouse

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Hótel Klaustur
Kvenfélag Kirkjubæjarhrepps
Skaftárhreppur

VESTMANNAEYJAR
Bergur-Huginn ehf
Bíla- og vélaverkstæðið 

Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Búhamar ehf
D.Þ.H ehf, sjúkraþjálfun
Huginn ehf
Miðstöðin ehf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Teiknistofa
 Páls Zóphóníassonar ehf

Þökkum stuðninginn!
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Neyðaraðstoð 
vegna fátæktar

Hjálparstarf kirkjunnar veitir fólki í félagslegri neyð 
efnislega aðstoð í samvinnu við presta,  félags- og 
námsráðgjafa um land allt. Aðstoðinni er ætlað að 
svara skyndilegri neyð enda er það skylda stjórnvalda 
að tryggja framfærslu fólks í félagslegum vanda 
þannig að það fái lifað mannsæmandi lífi til lengri 
tíma.

Meginmarkmiðið er að grunnþörfum fólks sé mætt, að 
fjárhagslegir erfiðleikar ógni ekki heilsu fólks og tak-
marki ekki möguleika barna og unglinga til farsæls 
lífs. Faglegt mat félagsráðgjafa Hjálparstarfsins ligg-
ur til grundvallar efnislegum stuðningi sem veittur er 
án tillits til trúar- og lífsskoðana, þjóðernis, litarhátt-
ar eða kyns þeirra sem hans leitar.  

 
Inneignarkort í

matvöruverslunum
Hjálparstarf kirkjunnar veitir fólki sem býr við fátækt 
neyðaraðstoð til skemmri tíma meðal annars með inn-
eignarkortum í matvöruverslunum en mikil valdefling 
felst í því að fólk versli sjálft þær nauðsynjar sem það 
þarf í stað þess að bíða í röð eftir matarpoka sem aðr-
ir hafa fyllt.  

Aðstoð vegna lyfjakaupa
Hjálparstarf kirkjunnar aðstoðar fólk í félagslegri 
neyð þegar sýkingar eða veikindi kalla á óvænt út-
gjöld vegna lyfjakaupa. Þó er ekki greitt fyrir lyf sem 
eru á lista Lyfjastofnunar yfir ávana- og fíknilyf. 
Hjálparstarfið greiðir lyfjaverslunum beint fyrir lyfin 
sem aðstoðað er um.   

 
Fataúthlutun og 

fatasöfnun 
Fólk í félagslegri neyð getur sótt sér notaðan fatnað á 
lager Hjálparstarfs kirkjunnar að Háaleitisbraut 66, 
neðri hæð, á þriðjudögum klukkan 10:00–12:00. Hjálp-
arstarfið tekur á móti hreinum og heillegum fatnaði á 
skrifstofu stofnunarinnar að Háaleitisbraut 66, neðri 
hæð, alla virka daga klukkan 8:00 – 16:00. 

Velferð barna og
ungmenna

Börn og unglingar sem búa við fátækt fá styrk frá 
Hjálparstarfinu til íþróttaiðkunar, tónlistarnáms og 
tómstundastarfs. Foreldrar geta einnig leitað eftir 
styrk til að senda börn í sumarbúðir og ungmenni á 
sjálfstyrkingarnámskeið. Foreldrar grunnskólabarna 
geta fengið aðstoð í upphafi skólaárs og ungmenni 
sem búa við fátækt fá styrk til náms sem gefur þeim 
réttindi til starfs eða veitir þeim aðgang að lánshæfu 
námi. 

Valdefling
Hjálparstarf kirkjunnar starfar í anda hugmynda-
fræði um valdeflingu og leitast við að styðja fólk sem 
býr við fátækt við að bæta félagslega stöðu sína og 
almenn lífsgæði. Markmiðið er að fólk finni styrk sinn 
og getu til að takast á við erfiðar aðstæður og að það 
komist út úr félagslegri einangrun sem oft er fylgi-
fiskur efnaleysis.  

Ráðgjöf
Félagsráðgjafar Hjálparstarfs kirkjunnar taka á móti 
fólki sem leitar eftir efnislegum stuðningi hjá stofn-
uninni, ræða við það og benda á úrræði í samfélaginu 
sem kunna að gagnast því við að komast út úr erfiðum 
aðstæðum. Sérstakur opinn viðtalstími hjá félagsráð-
gjafa er á miðvikudögum klukkan 12:00–16:00 á skrif-
stofu Hjálparstarfs kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, 
neðri hæð. 

Sjálfstyrkingarnámskeið
og hópastarf

Til þess að fólk komist út úr vítahring fátæktar og fé-
lagslegrar einangrunar þarf að takast á við aðstæður 
á heildrænan hátt. Félagsráðgjafar Hjálparstarfs 
kirkjunnar skipuleggja því reglulega sjálfstyrkingar-
námskeið og hópastarf í samráði við þá sem aðstoðar 
leita hjá stofnuninni. 

Breiðholtsbrúin er opið hús í Breiðholtskirkju á mánu-
dögum klukkan 11:30–14:00. Þar hittist fólk og skiptist 
á að elda mat, borðar og á saman góða samverustund. 

Taupokar með tilgang er saumaverkefni fyrir konur 
af erlendum uppruna sem eru flestar nýkomnar til 
landsins og eru utan vinnumarkaðar. Konurnar sníða 
og sauma fjölnota innkaupapoka og fleira úr efni og/ 
eða notuðum fatnaði sem almenningur hefur gefið og 
nota til þess saumavélar sem almenningur hefur gefið 
sömuleiðis. 

Stattu með sjálfri þér – virkni til farsældar er verk-
efni fyrir konur sem búa við örorku og eru með börn á 
framfæri. Markmiðið er að  þær fái bætt sjálfsmynd 
sína og að þær styrki tengslanet sitt til að koma í veg 
fyrir félagslega einangrun og eflist í foreldrahlut-
verkinu. 

Í sumarbúðum fyrir fjölskyldur á Úlfljótsvatni er 
boðið upp á fjölbreytta dagskrá í fjóra daga með það 
að markmiði að fjölskyldur sem búa við kröpp kjör geti 
átt gleðilegt frí saman og safnað góðum minningum.  

Ræktaðu garðinn þinn er hópastarf sem stendur yfir 
sumartímann þar sem þátttakendur fá pláss í 
matjurtagörðum sveitarfélaga og fá þar tækifæri til 
að rækta sitt eigið grænmeti.

Málsvarastarf 
Auk þess að veita neyðaraðstoð og hjálpa fólki til 
sjálfshjálpar með ráðgjöf og valdeflandi verkefnum 
hefur Hjálparstarf kirkjunnar það að markmiði að 
auka almenna vitund um mannréttindi og mikilvægi 
félagslegs réttlætis. Hjálparstarfið tekur því þátt í 
málasvarastarfi innanlands og utan og vill stuðla að 
hnattrænni samstöðu um sjálfbæra þróun og jafn-
rétti.

Hjálparstarfið telur brýnt að fólk sem býr við fátækt 
tali fyrir sig sjálft og taki þátt í opinberum ákvörðun-
um sem það varðar. Þjónusta við fólk í félagslegri neyð 
á að vera notendastýrð og fólk á að geta lifað 
mannsæmandi lífi af launum sínum og lífeyri. 

Hjálparstarfið þrýstir á um aukið félagslegt réttlæti í 
samstarfi við félagasamtök og stofnanir svo sem með 
því að eiga fulltrúa í Velferðarvaktinni, starfshópi um 
endurskoðun laga um málefni fatlaðs fólks og laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga, Almannaheillum og 
stjórn Mannréttindaskrifstofu Íslands. 

EAPN og Pepp Ísland
– samtök fólks í fátækt

EAPN er evrópskur samræðuvettvangur fyrir fólk sem 
býr við fátækt en félagsráðgjafar og notendur þjón-
ustu Hjálparstarfsins taka þátt í störfum Íslands-
deildar EAPN. Hópurinn Pepp Ísland,  samtök fólks í 
fátækt var stofnaður í tengslum við EAPN á Íslandi og 
starfar á eigin forsendum. 

Erfiðar aðstæður svo sem vegna veikinda, slysa og atvinnumissis gera ekki alltaf boð á undan sér og 
það getur verið erfitt að vinna sig út úr þeim. Við vitum að það getur verið skammt milli þess að geta 
vel séð fyrir sér og standa svo allt í einu í þeim sporum að geta það ekki. Við hlustum og erum til stað-
ar fyrir fólk sem hefur tekjur undir lágtekjumörkum og býr við verulegan skort á efnislegum gæðum. 

Hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi
– Hjálp til sjálfshjálpar 

Á starfsárinu
júlí 2017–júní 2018:

– fékk 1531 fjölskylda inneignarkort fyrir 
matvöru í 2841 skipti.

– naut 291 hjálparþurfi aðstoðar við lyfja-
kaup í 578 skipti.

– fengu foreldrar 186 grunnskólabarna 
aðstoð í upphafi skólaárs.

– fengu 53 börn og unglingar undir átján 
ára aldri styrk til íþróttaiðkunar, tónlistar-

náms og tómstundastarfs. 

– fékk 51 ungmenni styrk til greiðslu 
skólagjalda í framhaldsskólum og fyrir 

bóka- og efniskostnaði. 

– fengu um 1.000 einstaklingar og fjölskyld-
ur notaðan fatnað hjá Hjálparstarfinu.

– Í desember 2018 nutu 1244 fjölskyldur 
eða um 3350 einstaklingar um land allt 
sérstakrar aðstoðar til að geta gert sér 

dagamun á jólum. 

Hjálparstarf kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík, sími 528 4400, help@help.is, www.help.is
  @hjalparstarf.kirkjunnar,   #hjalparstarfid


