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1.
Hvem er Sosialarbeidere
uten Grenser
Historikk
Sosialarbeidere uten Grenser er en nøytral og uavhengig humanitær organisasjon.
Organisasjonen ble etablert juni 2014 av Elisabeth Hellzen og Ingse-Katrine Gravdal. De
delte en visjon om å skape et globalt nettverk av sosialarbeidere og en bedre verden
gjennom internasjonalt sosialt arbeid. Sosialarbeidere uten Grenser er del av et
internasjonalt nettverk, “Social Workers Without Borders” (SWWB).
Blant våre medlemmer finnes både profesjonelle sosialarbeidere (sosionomer,
vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere), studenter og andre som
interesserer seg for internasjonalt sosialt arbeid.

Oppbygning
Sosialarbeidere uten Grenser er en demokratisk organisasjon. Årsmøtet har øverste
myndighet. På årsmøtet blir styret og sekretariatet valgt. Vedtektene og handlingsplanen
blir også debattert og vedtatt av årsmøtet.
Sosialarbeidere uten Grenser har tre fokusområder eller pilarer vi arbeider ut i fra, som
definert i våre vedtekter: studenter, ferdigutdannede samt forskning og utvikling.
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Etterrettelighet
Med utgangspunkt i vår identitet og vårt verdigrunnlag, forstår Sosialarbeidere uten
Grenser seg selv som en ansvarsbærer med moralske og juridiske forpliktelser. Vi
tilstreber åpen og ærlig kommunikasjon om vår virksomhet og hvordan økonomiske og
menneskelige ressurser forvaltes. Denne åpenheten retter seg mot alle hold, både
eksterne og interne. Alle som jobber for organisasjonen forplikter seg til å jobbe etter
anerkjente etiske retningslinjer.

2.
Hva vil Sosialarbeidere uten
Grenser
Visjon
Et internasjonalt fellesskap av sosialarbeidere som sammen
møter vår tids sosiale utfordringer og bedrer menneskers
livsvilkår over hele verden.
Sosialarbeidere uten Grenser vil styrke samarbeidet mellom sosialarbeidere på tvers av
landegrenser. Vi ser at stadig flere sosiale utfordringer ikke stopper ved grensene.
Overnasjonale utfordringer, slik som migrasjon og flukt, klimaendringer,
menneskehandel og globale finanskriser stiller nye krav til sosialt arbeid.
Vi vil utruste sosialarbeidere til å møte denne virkeligheten.
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Dette gjør vi ved å øke deres kompetanse på globale utfordringer og hvordan disse
påvirker lokalt, og å fremme verdier som solidaritet, tverrnasjonalt samarbeid og
kunnskapsutveksling. Slik ønsker vi å bidra til å bygge et internasjonalt fellesskap av
sosialarbeidere som, med utgangspunkt i felles profesjonsidentitet og fagkompetanse,
kan jobbe sammen for å møte vår tids sosiale utfordringer og bedre menneskers
livsvilkår over hele verden.

Vårt oppdrag
Sosialarbeidere uten Grensers oppdrag følger av vedtektene som sier at organisasjonen
skal «bidra til økt psykososial helse hos utsatte mennesker og befolkningsgrupper, ha
fokus på samfunnsutvikling og empowerment av enkeltindivider og grupper, og spre
informasjon om sosiale forhold på både individ, gruppe og samfunnsnivå».

Dette skal vi gjøre ved å


Tilrettelegge for samarbeid, læring og kunnskapsutveksling, spesielt
kunnskapsoverføring fra Sør til Nord.



Styrke norske sosialarbeideres kompetanse på temaer som globalisering,
migrasjon, minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme.



Være en forkjemper for større fokus på fellesskapsløsninger og samfunnsarbeid
i norsk sosialt arbeid.



Rette fokus på sosialfaglige verdier og perspektiver i norsk humanitær innsats
utenfor Norge.



Utruste norske sosialarbeidere til å delta i det offentlige ordskiftet og
utformingen av sosialpolitiske løsninger.



Tilrettelegge for sosialt entreprenørskap og være et springbrett for kreative og
innovative løsninger på sosiale problemer.
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3.
Verdigrunnlag & prinsipper
Vi stiller oss bak FOs “Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger,
sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere”. Her blir følgende verdier for sosialt arbeid
listet opp: menneskeverd; respekt for den enkeltes integritet; anerkjennelse av ulikhet og
ikke-diskriminering; helhetssyn på mennesker; omsorg og nestekjærlighet; tillit, åpenhet
og redelighet; solidaritet og rettferdighet; og ansvar. Dokumentet bygger på FNs
menneskerettighetserklæring, barnekonvensjonen og andre relevante internasjonale
konvensjoner.
Disse verdiene danner grunnlaget for noen prinsipper som skal stå sentralt i all vår
virksomhet. Alle som er engasjert hos oss må kunne representere disse prinsippene:

1. Gjensidig læring
Vi i Sosialarbeidere Uten Grenser vil se mer kunnskapsutveksling mellom
sosialarbeidere globalt. Det utvikles kontinuerlig gode sosialfaglige metoder, strategier
og intervensjoner i alle deler av verden, og vi mener at sosialarbeidere verden rundt har
mye å lære av hverandre.
Vi vil rette et spesielt fokus mot kunnskapsoverføring fra sør til nord. Tradisjonelt har
flertallet av internasjonalt anerkjente sosialfaglige metoder og fagbøker kommet fra
Vesten. Vi mener at dette virker begrensende på fag og praksis, ved at kun et fåtall av
sosialarbeidere og de kontekster disse jobber innenfor får komme til orde.
Vi mener at norske sosialarbeidere har mye å lære av fagfeller i andre deler av verden,
om blant annet fellesskapsløsninger, sosial innovasjon og entreprenørskap,
samfunnsarbeid og empowerment. Disse metodene i sosialt arbeid vil med all
sannsynlighet bli viktigere også i Norge, i takt med et økende press på offentlige
velferdsordninger.
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Til sammen gjør dette at vi vil lytte oppmerksomt til kolleger i andre deler av verden, og
lære av dem. Vi vil være aktive i å utforske hvordan ulike sosialfaglige praksiser fra
verden over kan informere og inspirere sosialt arbeid i Norge. Når vi sender norske
studenter og sosialarbeidere til utlandet, vil vi at deres fremste motivasjon ikke skal være
å “hjelpe” - men å lære.

2. Helhetlig tilnærming
I motsetning til det psykologiske perspektiv som hovedsakelig fokuserer på individet og
dets psyke, og det sosiologiske som fokuserer på samfunnet og dets strukturer, har
sosialt arbeid et flerdimensjonalt fokus. Sosialarbeideren befinner seg i skjæringspunktet
mellom psykologiens og sosiologiens arbeidsområder, og jobber i relasjonene mellom
individet og dets omgivelser. Sosialt arbeid som fag forstår mennesket som unikt, men
formet av de relasjoner og den konteksten det inngår i.
Vi vil arbeide ut i fra en slik helhetlig og flerdimensjonal tilnærming. I internasjonalt
sosialt arbeid innebærer det et særlig fokus på temaer som rasisme og diskriminering;
migrasjon; flukt og traumer; levekår; makt og avmakt; arbeidsmarked og sosialt
nettverk.
Sosialarbeidere som representerer Sosialarbeidere uten Grenser skal ha et bevisst og
aktivt forhold til den strukturelle makten som den enkelte sosialarbeider er en del av.
Kolonisering, rasisme og majoritetens makt til å definere viktige samfunnsdiskurser er
eksempler på strukturell makt av særlig betydning for flerkulturelt og internasjonalt
sosialt arbeid.
Det skal være reflektert over hva slags negative konsekvenser som kan følge av
sosialarbeiderens virke. De negative konsekvensene kan følge av manglende forståelse
for kultur og tradisjoner, manglende refleksjon over egen makt og rolle

3. Solidaritet
Med utgangspunkt i menneskerettighetserklæringen mener vi at alle mennesker har
samme verdi og rett på et verdig liv, uansett bakgrunn, kjønn, etnisitet, legning, religion,
politisk overbevisning, juridisk status, statsborgerskap og så videre.
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Vi tar et uttalt standpunkt mot enhver politisk løsning som krenker menneskeverdet. Vi
vil ta til motmæle mot mistenkeliggjøring og dehumanisering av etniske og religiøse
minoriteter og andre diskriminerte grupper, og vi vil insistere på likeverd, respekt og
generøsitet.
Solidaritet bunner i en felles forståelse av at som mennesker er vi sårbare og trenger
hverandre. Som en del av et globalt nettverk av sosialarbeidere vil vi delta i arbeidet med
å finne felles løsninger på dagens sosiale problemer. Vi vil stå side om side med våre
kolleger verden over i kampen mot fattigdom, undertrykkelse og marginalisering.

4. Sosial innovasjon
Med en velferdsstat under økende press og stadig flere overnasjonale utfordringer, vil
Sosialarbeidere uten Grenser være en plattform for innovative løsninger. Dette kan
innebære nye måter å tilby tjenester på; partnerskap mellom forsknings- og
utdanningsinstitusjoner, sosialarbeidere og samfunnsborgere; fellesskapsløsninger; eller
nye modeller og metoder. Mulighetene er mange og potensialet er stort. Sosialarbeidere
uten Grenser skal bidra til nytenkning, og aktivt søke etter innovative løsninger på
dagens samfunnsutfordringer.
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