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Μια εισαγωγή στην κριτική 
κοινωνική εργασία

Δήμητρα Γιάννου

Εισαγωγή 
Ιστορικά η κοινωνική εργασία ανήκει ανάμεσα στα επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες  

φροντίδας  και  βοήθειας  στους  ανθρώπους.  Η  ανάπτυξη  θεωριών,  ιδεολογίας,  μεθόδων, 

τεχνικών  και  ενός  συστήματος  ηθικών  αξιών  και  αρχών  επέτρεψαν  την  μετάβαση  της 

κοινωνικής εργασίας από φιλανθρωπική δράση σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και 

επαγγελματική  οντότητα.  Με  την  ανάπτυξη  του  κράτους  πρόνοιας  η  κοινωνική  εργασία  

απέκτησε και θεσμικό ρόλο και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του. 

Ο σύγχρονος δεοντολογικός κώδικας της κοινωνικής εργασίας που  διαμόρφωσε ο Διεθνής 

Οργανισμός Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) και οι εθνικοί σύλλογοι κοινωνικών λειτουργών 

που είναι μέλη του, ορίζουν την κοινωνική αλλαγή ως τον κεντρικό σκοπό του επαγγέλματος. 

Συγκεκριμένα, στον κώδικα η κοινωνική εργασία ορίζεται ως το επάγγελμα το οποίο έχει μια 

διπλή δέσμευση, την προαγωγή της ευημερίας των ατόμων αλλά ταυτόχρονα το να προάγει με  

την  δράση  της  εκείνες  τις  αλλαγές  στη  κοινωνία  που  θα  διασφαλίζουν  την  κοινωνική 

δικαιοσύνη. Από την ίδια την δέσμευση του επαγγέλματος στην κοινωνική αλλαγή υπονοείται 

ήδη  η  μετατόπιση της  κοινωνικής  εργασίας  σε  μια  πιο  κριτική  αντίληψη της  ανθρώπινης 

δυστυχίας. Ιστορικά η κοινωνική εργασία ήταν προσανατολισμένη στο να «θεραπεύσει» τα 

άτομα να προσαρμοστούν και να ευτυχίσουν σε ένα δεδομένο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

και γι’αυτό τα διάφορα ψυχοθεραπευτικού τύπου μοντέλα δουλειάς ήταν κατάλληλα γι’αυτό το 

σκοπό. Η τοποθέτηση της κοινωνικής αλλαγής ως κεντρικού σκοπού της κοινωνικής εργασίας, 

τουλάχιστον  σε  θεωρητικό  επίπεδο,  σηματοδοτεί  την  αναγνώριση  ότι  η  δυστυχία  των 

ανθρώπων δεν είναι αποτέλεσμα των ατομικών επιλογών του κάθε ανθρώπου, αλλά αντίθετα 

δομείται  από  δυνάμεις  που  παράγουν  και  αναπαράγουν  συνθήκες  που  λειτουργούν 

καταπιεστικά  και  άδικα  σε  κάποιες  κοινωνικές  ομάδες.  Ο  επίσημος  λοιπόν  ορισμός  της 

κοινωνικής  εργασίας  καλεί  τους  κοινωνικούς  λειτουργούς  να  μεταβούν  από  την 

παθολογικοποίηση  του  ατόμου  στην  αναγνώριση  και  αλλαγή  των  δομών  εκείνων  της 

κοινωνίας που «αρρωσταίνουν» τον άνθρωπο. Αυτή η τελευταία πρόταση αντικατοπτρίζει και 

το  κοινό  χαρακτηριστικό  που  συνδέει  το  σύνολο  των  κριτικών  θεωριών  (πχ.  φεμινιστική, 

μαρξιστική,  ριζοσπαστική,  αντικαταπιεστική,  αντιρατσιστική  θεωρία).  Γι’αυτό  και  η 
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τοποθέτηση της κοινωνικής αλλαγής στην καρδιά  της ταυτότητας της κοινωνικής εργασίας 

χαρακτηρίστηκε νωρίτερα ως κριτική μετατόπιση του επαγγέλματος.

Η κριτική κοινωνική εργασία

Η κριτική κοινωνική εργασία είναι ένας όρος- ομπρέλα που μπορεί να περιλαμβάνει  κάθε 

μορφή άσκησης κοινωνικής εργασίας που κατευθύνεται από μια ή και περισσότερες κριτικές 

θεωρίες όπως  είναι  η  μαρξιστική,  φεμινιστική,  ριζοσπαστική,  αντικαταπιεστική, 

αντιρατσιστική  κ.α.  Γενικά,  κριτική  είναι  η  κοινωνική  εργασία  όταν  εστιάζει,  αναλύει, 

ερμηνεύει, αναδεικνύει και δρα πάνω στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές δομές που 

διαμορφώνουν συνθήκες κοινωνικής αδικίας και καταπίεσης για τους ανθρώπους. Η κριτική 

κοινωνική  εργασία  θεμελιώνεται  στην  ιδέα,  που  συνδέει  όλες  τις  κριτικές  θεωρίες,  ότι  η  

κοινωνία  συνεχώς  αλλάζει  και  οτιδήποτε  στη  κοινωνία  εξελίσσεται  και  υπόκειται  σε 

επαναστατικού τύπου αλλαγές   (Payne et al.2002).  Η έμφαση λοιπόν που δίνει  η  κριτική 

κοινωνική  εργασία  στην  κοινωνική  αλλαγή  είναι  στην  ουσία  και  ένα  κάλεσμα προς τους 

επαγγελματίες να απεγκλωβιστούν αρχικά από την εντύπωση της στατικότητας της κοινωνίας 

και των δομών που την καθορίζουν. 

Σύμφωνα με τις κριτικές θεωρίες οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν αλλαγή στη κοινωνία μέσα 

από τη χρήση της δύναμής τους. Μια αλλαγή λοιπόν στην κοινωνία έρχεται όταν οι κοινωνικές  

ομάδες  που επιθυμούν μια αλλαγή συγκεντρώσουν περισσότερη δύναμη από εκείνες που 

προστατεύουν  το  “status quo” χρησιμοποιώντας  την  δική  τους  δύναμη.   Η  έννοια  της 

κοινωνικής δομής είναι μια συνθήκη που έχει την ικανότητα να αναπαράγεται και  ως εκ 

τούτου να επιφέρει τις ίδιες συνέπειες μόνο και μόνο επειδή αυτή η δομή προστατεύεται από 

αυτές τις  κοινωνικές ομάδες που έχουν την δύναμη να την προστατεύουν. Για την κριτική 

κοινωνική  εργασία  λοιπόν  οποιοδήποτε  «status quo» ή  θεωρούμενη  κοινωνική,  πολιτική, 

οικονομική σταθερότητα δεν είναι απαραίτητα επιθυμητή αν αυτή δεν διασφαλίζει την ευτυχία 

και την ευημερία των ανθρώπων. Σκοπός λοιπόν της κριτικής κοινωνικής εργασίας είναι να 

παλέψει ενάντια σε εκείνες τις κοινωνικές δομές οι οποίες καταλύουν ή παρεμποδίζουν την  

κοινωνική δικαιοσύνη. 

Θα  έλεγε  κανείς  ότι  η  κριτική  κοινωνική  εργασία  ξεκινάει  με  την  κριτική  σκέψη.  Το  να 

σκέφτεται  κάποιος  κριτικά  σημαίνει  να  μπορεί  να  ανακαλύπτει  τις  κρυφές  και  συχνά  μη 

συνειδητές  αντιλήψεις  και  ιδεολογίες  που  θεμελιώνουν  την  ανθρώπινη  δράση  και 

συμπεριφορά αλλά και τις συλλογικές αναπαραστάσεις του κόσμου. Τα σημαντικά στοιχεία 

της  κριτικής  σκέψεις  είναι:  ο  αναστοχασμός  (reflexivity),  η  «ανοιχτότητα»  στη  σκέψη,  η 

κατανοητική  και  διερευνητική  γλώσσα,  η  αμφισβήτηση  οποιουδήποτε  δόγματος  και  η  εις  
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βάθος διερεύνηση και ανάλυση του περιεχομένου των προσωπικών μας πεποιθήσεων (πχ 

ιδεολογικών, πολιτικών, αξιακών κλπ). 

Η κριτική σκέψη βοηθάει τους επαγγελματίες να συνδέσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά με 

το συγκεκριμένο περιβάλλον όπου οι άνθρωποι λειτουργούν. Συγκεκριμένα ο αναστοχασμός 

είναι  η ικανότητα του ανθρώπου να αναλύσει  και  κατανοήσει  σε βάθος τις  εμπειρίες  των 

άλλων καθώς  επίσης και  τις  δυνάμεις-  παράγοντες  που τις  έχουν επηρεάσει  (Miehls and 

Moffatt,  2000). Αυτό  σημαίνει  ότι  όλοι  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  αλλάξουν  μέσα  από  τις 

εμπειρίες  και  το  νόημα  που  δίνουν  σ’αυτές  αυτοί  που  τις  βιώνουν.  Μέσα  από  αυτή  τη 

διαδικασία το άτομο αποκτά μια βαθύτερη κατανόηση του ίδιου του εαυτού του συνδέοντας τις 

δικές  του  εμπειρίες  με  τις  ευρύτερες  κοινωνικές  συνθήκες  που  επικρατούν  κάθε  φορά. 

Αναπόφευκτα αυτή η διεργασία αυτογνωσίας βοηθάει τον/την επαγγελματία να αναλύει τα 

προβλήματα των ανθρώπων που εξυπηρετεί αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον στο 

οποίο δομούνται. Σημαντικό σ’αυτή τη διεργασία είναι το να καταφέρει ο/η επαγγελματίας να 

αναγνωρίσει  τις  ιδέες  και  τα  πιστεύω  τα  οποία  θεωρούνται  ως  μη  αμφισβητούμενα 

δεδομένα και  που  μεταφέρονται  από  γενιά  σε  γενιά  μέσα  από  την  εσωτερίκευση  που 

πραγματώνεται  στην κοινωνικοποίηση του  ατόμου καθώς μεγαλώνει  σε  ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον.  Η κοινωνικοποίηση έχει καθοριστική επίδραση για τον άνθρωπο και γενικότερα 

οτιδήποτε μεταφέρετε από γενιά σε γενιά αντιστέκεται σε οποιαδήποτε αλλαγή. Για την κριτική 

κοινωνική εργασία όπου έχει ως επίκεντρό της την κοινωνική αλλαγή αυτή η κατανόηση είναι  

ιδιαίτερα σημαντική καθώς η αποτελεσματικότητά της κρίνεται στο κατά πόσο θα καταφέρει 

να αλλάξει οτιδήποτε μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και λειτουργεί σε βάρος των ανθρώπων 

(O’Sullivan, 1999). 

Η κριτική κοινωνική εργασία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη κριτική θεωρία που ο/η  

κάθε  επαγγελματίας  επικεντρώνεται  και  χρησιμοποιεί  στη  δουλειά  του.  Αυτό  που  όμως 

χαρακτηρίζει  κάθε  προσέγγιση  της  κριτικής  κοινωνικής  εργασίας  είναι  ότι  αναπτύσσει, 

διευκολύνει και παράγει συμπεράσματα μέσα από μια συνεχή διεργασία διερεύνησης των 

τρόπων  με  τους  οποίους  η  καθημερινή  μας  πρακτική  είναι  μέρος  της  επιδιωκόμενης 

κοινωνικής αλλαγής ή αντίθετα της κοινωνικής σταθερότητας. Αυτή η διεργασία απαραιτήτως 

προϋποθέτει  την  αμφισβήτηση  της  δικιάς  μας  πρακτικής  και  των  αποτελεσμάτων  της.  Ο 

τελικός  σκοπός  της  παραπάνω διεργασίας  είναι  το  να  οδηγηθούν  οι  επαγγελματίες  στην 

κριτική πρακτική, δηλαδή στο να φέρνουν αλλαγές μέσα από την καθημερινή τους δράση 

στις υπηρεσίες και οργανώσεις που δουλεύουν. Για την κριτική κοινωνική εργασία αυτό που 

κατανοούν οι επαγγελματίες ως «πρόβλημα» είναι υπό συνεχή διαπραγμάτευση, αλλαγή και 

επαναπροσδιορισμό.  Αυτό  γιατί  η  άσκηση  της  κριτικής  σκέψης  επιτρέπει  ολοένα  και 
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βαθύτερες  συνδέσεις  ανάμεσα σ’αυτό  «που συμβαίνει»  ή  «το πρόβλημα» με  τα  διάφορα 

πεδία-  περιβάλλοντα  που  το  επηρεάζουν.  Μέσα  από  τη  παραπάνω  κριτική  διεργασία,  

αναπτύσσεται  η  δυνατότητα  για  τους  κοινωνικούς  λειτουργούς  να  ανακαλύψουν  και  να 

αποκαλύψουν  τις  καταπιεστικές  κοινωνικές  δομές.  Γι’αυτό  και  η  φύση  της  κριτικής 

κοινωνικής εργασίας είναι βαθιά χειραφετητική και ενδυναμωτική τόσο για τους ίδιους τους 

επαγγελματίες όσο και για αυτούς που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους. 

Προσεγγίζοντας λοιπόν βαθύτερα την έννοια της κοινωνικής αλλαγής, θα λέγαμε ότι το κοινό 

ενδιαφέρον όλων των κριτικών θεωριών και κατ’επέκταση όλων των κριτικών προσεγγίσεων 

της  κοινωνικής  εργασίας  είναι  η  επιδίωξη  της  κοινωνικής  χειραφέτησης-  δηλαδή  την 

απελευθέρωση των ανθρώπων από οτιδήποτε τους κάνει να υποφέρουν άδικα (O’Neill, 2005). 

Όπως  έχει  ήδη  ειπωθεί,  σύμφωνα  με  τις  κριτικές  θεωρίες  οι  άνθρωποι  υποφέρουν  από 

κοινωνικές,  πολιτικές,  οικονομικές  δομές  που διαμορφώνουν και  αναπαράγουν ανισότητες 

μεταξύ  των  κοινωνικών  ομάδων.  Αυτές  οι  δομές  είναι  καταπιεστικές  γιατί   διαμορφώνουν 

συνθήκες  από  τις  οποίες  κάποιοι  άνθρωποι  απολαμβάνουν  μεγαλύτερες  ελευθερίες  και 

πόρους από άλλους και τις περισσότερες φορές αυτό είναι εφικτό μόνο υπό την προϋπόθεση 

της καταπίεσης. Ο σκοπός λοιπόν της χειραφετητικής (κριτικής) πρακτικής είναι να βοηθήσει 

τους  ανθρώπους  να  αναγνωρίσουν  την  καταπίεση  που  υφίστανται  καθώς  επίσης  και  τις 

δυνάμεις που την επιβάλλουν, έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να απελευθερωθούν από 

αυτές. 

Το περιεχόμενο της αξίας της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

έχουν καθοριστική σημασία για την κριτική κοινωνική εργασία γιατί αποτελούν έναν οδηγό 

όσον αφορά την σκιαγράφηση της «ιδανικής κοινωνίας», δηλαδή της κοινωνίας που αξίζει να 

οικοδομηθεί γιατί προάγει την ευημερία, την ισότητα και την ελευθερία όλων των ανθρώπων.

Η κριτική κοινωνική εργασία και οι ηθικές της αξίες

Η κριτική κοινωνική εργασία δεν δεσμεύεται απαραίτητα σε ένα διαφορετικό σύστημα ηθικών 

αρχών και αξιών από αυτές που περιλαμβάνονται στο δεοντολογικό κώδικα της κοινωνικής 

εργασίας.  Παρ’όλα  αυτά,  τονίζει  την  αξία  της  κοινωνικής  δικαιοσύνης  και  οδηγεί  τους 

κοινωνικούς λειτουργούς να σκέφτονται κριτικά απέναντι στις δεοντολογικές τους δεσμεύσεις 

(Dominelli, 2002). Αυτό σημαίνει ότι βλέπει τις αρχές και τις αξίες του επαγγέλματος πάντα 

μέσα σ’ένα συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό πλαίσιο έτσι ώστε να έχουν μια 

συγκεκριμένη σημασία και νόημα στην καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών. 
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της ηθικής ταυτότητας της κριτικής κοινωνικής εργασίας είναι ότι  

αμφισβητεί την αξία και το ιδεολογικό ρεύμα του ατομικισμού γιατί το ρεύμα αυτό αγνοεί 

ότι τα άτομα είναι μέλη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και μέρη ενός ευρύτερου κοινωνικού  

περιβάλλοντος.  Με αυτή την έννοια, αξίες όπως η αυτοδιάθεση θεωρούνται ως ακατάλληλες 

για κάποιες κοινωνίες όπου τα προβλήματα των ανθρώπων ορίζονται και αντιμετωπίζονται 

συλλογικά (Healy, 2007). 

Επιπλέον, η κριτική κοινωνική εργασία αναγνωρίζει  και εκτιμά την πολιτική διάσταση των 

ηθικών  αξιών  και  αρχών.  Για  παράδειγμα,  η  μαρξιστική  θεωρία  ανέδειξε  ότι  το  σύστημα 

ηθικής  μιας  κοινωνίας  ελέγχεται  από  αυτούς  που  έχουν  την  δύναμη  να  το  κάνουν  και 

συγκεκριμένα  από  αυτούς  που  ελέγχουν  τα  μέσα  παραγωγής-  δηλαδή  την  οικονομική 

λειτουργία μιας κοινωνίας. Ως εκ τούτου, η ηθική διαμορφώνεται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε  

να προστατεύεται  αυτή η  κατανομή δύναμης/εξουσίας.  Όταν οι  συσχετισμοί  δύναμης που 

ελέγχουν την οικονομία αλλάζουν, τότε αλλάζουν και  οι  ηθικές αξίες που θεμελιώνουν την 

κοινωνία. Γενικότερα, η μαρξιστική αλλά και η φεμινιστική θεωρία επηρεάζουν καθοριστικά 

στο πώς αντιλαμβάνεται η κριτική κοινωνική εργασία τις ηθικές της δεσμεύσεις.   Και αυτό 

γιατί ένα ηθικό ζήτημα ή αξία για την κριτική κοινωνική εργασία εξετάζεται υπό το πρίσμα της  

πολιτικής ,δηλαδή υπό το πρίσμα των σχέσεων εξουσίας/δύναμης.  Μάλιστα,  ακόμα και  η 

χειραφέτηση  και  ενδυνάμωση  των  ανθρώπων  δεν  είναι  απαραίτητα  ηθικά  «καθαρές» 

διεργασίες  ή  διεργασίες  που  παράγουν  μόνο  ηθικώς  «καλά» αποτελέσματα.  Αντίθετα  οι 

σχέσεις εξουσίας/δύναμης διαμορφώνουν συνήθως περίπλοκες ηθικές προκλήσεις για τους 

επαγγελματίες αφού κάποιοι άνθρωποι που υφίστανται μιας μορφής καταπίεσης μπορεί να 

είναι οι ίδιοι καταπιεστικοί με τον ίδιο ή άλλον τρόπο στους πιο ευάλωτους από αυτούς (πχ. 

περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ομοφοβική βία κλπ).  

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί σκοπό και κεντρική αξία της κριτικής κοινωνικής εργασίας. 

Παρ’όλα  αυτά,  υπάρχει  μια  «ένταση»  ακόμα  και  στην  ίδια  την  έννοια  της  κοινωνικής 

δικαιοσύνης  και  στο  τι  την  ορίζει.  Η  σύγκρουση  αυτή  προκαλείται  από  την  ένταση  που 

υπάρχει  μεταξύ  του  «συλλογικού» καλού που προστατεύεται  από την  ίδια  την  έννοια  της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και  του  «ατομικού» καλού που προστατεύεται  από τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  Τα ανθρώπινα δικαιώματα και  η  κοινωνική  δικαιοσύνη δεν  είναι  απαραίτητα 

αντίθετα ή αλληλοσυγκρουόμενα αφού τελικά «η δικαιοσύνη μπορεί να οριστεί ακριβώς ως η  

ικανοποίηση  και  προστασία  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων,  και  η  ικανοποίηση  των  

ανθρώπινων  δικαιωμάτων  είναι  το  απαραίτητο  αποτέλεσμα  των  πραγματικά  δίκαιων  

κοινωνικών  συνθηκών» (Clark,  2002,  σελ.39).  Παρ’όλα  αυτά,  δεν  υπάρχουν  εύκολες 

απαντήσεις όσον αφορά τα ηθικά ζητήματα που αναδεικνύουν την ένταση που υπάρχει μεταξύ  
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των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι  

το ηθικό ζήτημα της «μπούργκα» όπου υπό το πρίσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων θα 

πρέπει να ενθαρρύνουμε και να προστατεύουμε το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν να 

την φοράνε, όμως υπό το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, η «μπούργκα» δεν παύει να  

αποτελεί μια κοινωνική δομή η οποία αναπαράγει την σεξιστική καταπίεση των γυναικών. 

Άλλωστε,  αν  συμπεριλάβουμε  και  την  οπτική  των  κριτικών  θεωριών  ότι  πραγματική 

αυτοδιάθεση  του  ατόμου  δεν  υπάρχει  μέσα  σε  ένα  καταπιεστικό  περιβάλλον,  τότε  είναι  

αμφίβολο το αν πραγματικά προστατεύεται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των γυναικών μέσα 

από την προστασία της «μπούργκα».   

Για  τον  Clark (2002)  αυτή  η  ένταση  που  υπάρχει  ανάμεσα  στην  έννοια  της  κοινωνικής 

δικαιοσύνης  και  στα  ανθρώπινα  δικαιώματα  μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  όταν 

αντιλαμβανόμαστε τα άτομα ως πολίτες. Η ιδιότητα του πολίτη υπονοεί ότι όλα τα άτομα θα 

πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  ως  ισότιμοι  φορείς  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων,  ίσων 

ευκαιριών υποστήριξης από την κοινωνία και ισότιμης εμπλοκής και αυτοπραγμάτωσης μέσα 

από την κοινωνία. Με την ιδιότητα του πολίτη επιδιώκεται η άρση κάθε μορφής καταπίεσης 

που βιώνεται από τα άτομα στον ιδιωτικό και φυσικά στον δημόσιο χώρο.  Με αυτόν τον 

τρόπο  λοιπόν  η  οποιαδήποτε  μορφή  καταπίεσης,  βίας  ή  εκμετάλλευσης  που  ασκείται  σε 

βάρος ατόμων  παύει  να  θεωρείται  ως  μια  ατομική  υπόθεση,  αντίθετα  αντιμετωπίζεται  ως 

δημόσιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά η κοινωνία. Καταλύοντας την 

λειτουργία  του  «ιδιωτικού  χώρου» ως  επιστέγασμα  κακοποιητικών  και  εκμεταλλευτικών 

ενεργειών σε βάρος των ανθρώπων και μέσα από την συλλογική αντιμετώπιση των ατομικών 

προβλημάτων, ανοίγεται πραγματικά ο δρόμος στα άτομα να βιώσουν την αυτονομία και την 

ελευθερία τους για έκφραση και αυτοπραγμάτωση. 

Υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων του πολίτη βέβαια, η κοινωνική δικαιοσύνη πραγματώνεται 

με  την  προϋπόθεση  δύο  όρων.  Πρώτον,  όταν  η  Πολιτεία  ως  μηχανισμός  που  ορίζει   το 

περιεχόμενο  των  δικαιωμάτων  του  πολίτη  (συνήθως  με  νόμους)  λειτουργεί  δημοκρατικά. 

Δηλαδή,  όταν  η  Πολιτεία  λειτουργεί  με  τρόπο  όπου  διασφαλίζεται  η  διαμόρφωση  του 

πλέγματος  των  δικαιωμάτων  από  τους  ίδιους  τους  πολίτες  και  με  ισότιμη  συμμετοχή. 

Δεύτερον, όταν η Πολιτεία λειτουργεί με μοναδικό της σκοπό το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή 

το  συμφέρον των πολιτών.  Η  Πολιτεία  αποδεικνύει  αυτή της  τη  λειτουργία  μέσα από την  

ικανότητά  της  για  επιβολή  του  δημόσιου  συμφέροντος  και  την  ανεξαρτησία  της  από 

οικονομικές  ή  άλλες  δυνάμεις  οι  οποίες,  αν  και  μειοψηφούντες  των  πολιτών,  θέλουν  να 
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επιβάλουν το δικό τους συμφέρον. Γι’άυτό και έννοιες όπως «η μείωση του κράτους» και η 

«απελευθέρωση της αγοράς» που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του καπιταλισμού και 

νέο-φιλελευθερισμού  καταλύουν  τη  δημοκρατική  βάση  της  Πολιτείας  αφού  επιτρέπει  στις 

αγορές να ρυθμίζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Κατ’επέκταση λοιπόν οι νόμοι και η έννοια 

της νομιμοφροσύνης χάνουν και το ηθικό τους υπόβαθρο για την κριτική κοινωνική εργασία 

αφού  αναγνωρίζεται  ότι  δεν  υπάρχει  απαραίτητα  η  ταύτιση  «ηθικής»  και  «νομιμότητας». 

Γι’αυτό και η «κοινωνική ανυπακοή» απέναντι στη Πολιτεία και τους νόμους της όχι μόνο δεν 

είναι  ασύμβατη  με  τις  ηθικές  αξίες  της  κοινωνικής  εργασίας,  αντιθέτως  προκαλεί  την 

επαναφορά της δημοκρατικότητας των θεσμών  (βλέπε Ιωακειμίδης,  2011)

Θεωρητικοί οι οποίοι επικεντρώνονται στην ηθική της κοινωνικής εργασίας υποστηρίζουν ότι  

η ηθική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική κυρίως όσον αφορά την δέσμευση του 

επαγγέλματος στην κοινωνική αλλαγή και τη κοινωνική δικαιοσύνη  (Banks, 2008; Bowles et 

al.,  2006;  Maeckelberghe, 2004;  Meagher and Parton, 2004;  Clark,  2000;  Healy, 2000).  Οι 

ηθικές  θεωρίες  έχουν  την  ικανότητα  να  βοηθούν  τους  επαγγελματίες  να  έχουν  βαθύτερη 

επίγνωση των ηθικών τους δεσμεύσεων, ωστόσο τις περισσότερες φορές εστιάζουν στο ίδιο 

το άτομο παρά στην δυνατότητά του να δρα μέσα σ’ένα συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό,  

οικονομικό  περιβάλλον.  Χωρίς  την  ικανότητα  της  πολιτικής  ανάλυσης  λοιπόν,  οι  ηθικές  

δεσμεύσεις  αντί  να  αποτελούν  τη  κινητήρια  και  κατευθυντήρια  βάση  του  επαγγέλματος 

στέκονται σαν λέξεις στον δεοντολογικό κώδικα ενός επαγγέλματος το οποίο με την δράση του 

μπορεί  ήδη  να  δουλεύει  ως  μηχανισμός  των  πολιτικών  που  αναπαράγουν  την  κοινωνική 

αδικία.

Αναμφίβολα, η αποτελεσματικότητα της κοινωνικής εργασίας θα πρέπει να κρίνεται στο κατά 

πόσο  καταφέρνει  με  τις  δράσεις  της  να  προάγει  τις  ηθικές  της  δεσμεύσεις.  Ωστόσο,  η 

κοινωνική εργασία όταν ασκείται μέσα από οργανωμένες υπηρεσίες/ φορείς της κοινωνικής 

πολιτικής είναι αναγκασμένη να λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένους νόμους και πολιτικές. 

Και  γι’αυτό  η  κριτική  κοινωνική  εργασία  τονίζει  με  κάθε  τρόπο ότι  οι  αξίες  και  οι  ηθικές 

δεσμεύσεις του επαγγέλματος θα πρέπει να μελετώνται και ερμηνεύονται σε συνάρτηση με την  

πολιτική  και  την  επίγνωση  του  πώς  οι  κοινωνικές  σχέσεις  διαμορφώνουν  την  ευρύτερη 

κοινωνία (Meagher and Parton, 2004). Για παράδειγμα  η αξία της φροντίδας (the ethic of 

care)  που  θεμελιώνει  την  φεμινιστική  θεωρία,  αντιτίθεται  στο  να  αντιλαμβανόμαστε  τον 

άνθρωπο ως ένα αυτόνομο άτομο που επιδιώκει μια ανεξάρτητη ζωή. Η αξία της φροντίδας 

αντίθετα, προβάλει την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων όχι ως στοιχείο ευαλωτότητας αλλά 
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σαν στοιχείο  που τους φέρνει  πιο  κοντά και  που επιτρέπει  την δημιουργία σχέσεων που 

αποτελεί  εγγενές  στοιχείο  της  ανθρώπινης  φύσης.  Η  αξία  της  φροντίδας  επίσης  είναι 

σημαντική  γιατί  παρέχει  ένα  πλαίσιο  υπεράσπισης  του  ανθρωπιστικού  χαρακτήρα  των 

κοινωνικών  υπηρεσιών,  αντιτίθεται  στην  αποπροσωποποίησή  τους  και  τονίζει  το 

συναισθηματικό στοιχείο  δέσμευσης που έχει  η  σχέση μεταξύ κοινωνικών λειτουργών και  

εξυπηρετούμενων. Παρ’όλα αυτά, η ίδια η αξία της φροντίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την προαγωγή πολιτικών οι οποίες ενθαρρύνουν την οικογενειοκρατία και προτρέπουν την 

οικογένεια  να  αναλάβει  την  ευθύνη  της  φροντίδας  των μελών  της  απαξιώνοντας  έτσι  την 

έννοια  της  κρατικής  ευθύνης  στο  να  προσφέρει  υπηρεσίες  φροντίδας  στους  πολίτες  

(Kirkpatrick, 2006). Γι’αυτό και η ανάλυση της ηθικής διάστασης της πρακτικής μας δεν μπορεί  

να  γίνει  μόνο  με  τη  χρήση  των  ηθικών  θεωριών  αλλά  προκειμένου  να  αντιληφθούμε  το 

αποτέλεσμα  των  αξιών  κυρίως  όσον  αφορά  τις  επιπτώσεις  της  σε  μακροεπίπεδο-  στην 

ευρύτερη κοινωνία, είναι απαραίτητη και η χρήση των πολιτικών θεωριών και η ικανότητά μας 

για πολιτική ανάλυση. 

Πολιτική δράση και κριτική κοινωνική εργασία

Στην Ελλάδα εδώ και 2,5 περίπου χρόνια, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις επιβάλλουν τον 

νέο-φιλελευθερισμό με την μορφή δανειακών όρων μιας σύμβασης που επισυνάφτηκε με 

παγκόσμιους μηχανισμούς (πχ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) που δημιουργήθηκαν ακριβώς 

για να επιβάλλουν την κυριαρχία του νέο-φιλελευθερισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φτώχια 

έφτασε στις μέρες μας να μην χρειάζεται στοιχεία και αριθμούς για να γίνει ορατή. Είναι μια  

πραγματικότητα που βιώνουμε όλες και όλοι μας πρώτα απ’όλα στα σπίτια μας αλλά και στις 

δουλειές μας μέσα από τις ζωές των εξυπηρετούμενών μας. Αυτό που χρειάζεται ωστόσο είναι  

να εμβαθύνουμε τα επίπεδα της κατανόησής μας όσον αφορά αυτού που συμβαίνει στη χώρα 

μας (φτώχια, ανεργία, αγοραιοποίηση- ιδιωτικοποίηση των πάντων, κατάλυση των εργατικών 

δικαιωμάτων,  κατάλυση του κράτους πρόνοιας, κατασταλτική κρατική βία,  εκφασισμός της 

κοινωνίας) με το κυρίαρχο οικονομικο-πολιτικό ρεύμα του νέο-φιλελευθερισμού. 

Με όποιους όρους και αν ονομάσουμε τη βοήθεια που παρέχουμε στους εξυπηρετούμενούς 

μας, είναι αδύναμη να δώσει διέξοδο, όχι μόνο σ’εκείνους αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία, αν 

δεν καταφέρουμε να ανατρέψουμε τις  πολιτικές που αντί  να οικοδομούν την ευημερία της 

κοινωνίας,  οικοδομούν τη  φτώχια και  την  εξαθλίωση της.  Γι’αυτό  και  η  κριτική  κοινωνική  

εργασία παίρνει μια ξεκάθαρη θέση ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και στις πολιτικές που τον 
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επιβάλλουν και ενθαρρύνει τους κοινωνικούς λειτουργούς να ενσωματώσουν αυτή την αρχή 

σαν μέρος της επαγγελματικής τους ταυτότητας και πρακτικής. Βέβαια, η πολιτική δράση όχι 

μόνο δεν ενθαρρύνεται στις κρατικές υπηρεσίες και οργανώσεις που ασκείται  η κοινωνική 

εργασία, αλλά συχνά δεν προστατεύεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα ή τις επιστημονικές-

επαγγελματικές  κοινότητες,  καθώς  συχνά  χαρακτηρίζεται  ως  στοιχείο  μη-επιστημονικό  και 

ασύμβατο  με  το  status του  «σοβαρού» επιστήμονα  και  επαγγελματία.  Όταν  όμως  ένα 

επάγγελμα  αυτοπροσδιορίζεται  σε  σχέση  με  την  κοινωνική  αλλαγή  και  την  κοινωνική  

δικαιοσύνη, δεν μπορεί παρά να διεκδικήσει από μόνο του την πολιτική δράση ως ένα εγγενές 

στοιχείο της  επαγγελματικής του ταυτότητας. Ωστόσο, η πολιτική δράση, όπως και όλες οι 

υπόλοιπες δράσεις της κοινωνικής εργασίας, έχουν  αξία μόνο όταν προάγουν πραγματικά 

την  ηθική  βάση  του  επαγγέλματος,  δηλαδή  την  κοινωνική  δικαιοσύνη  και  τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα  (Beck,  1959).  Αυτό  συνεπάγεται  ότι  η  κριτική  κοινωνική  εργασία  οφείλει  να 

λογοδοτεί στην κοινωνία για την τοποθέτησή της απέναντι στις εφαρμοζόμενες πολιτικές είτε  

όταν  τις  προστατεύει  με  την  συμμετοχή  της  είτε  όταν  αντιτίθεται  με  τις  δράσεις  τις.  Πολύ 

περισσότερο  οφείλει  να  εμπλέκεται  στα  κοινωνικά  κινήματα που  κάνουν  τις  δικές  τους 

πολιτικές αναλύσεις, τοποθετήσεις και δράσεις, κάτι που εκ των πραγμάτων προϋποθέτει από 

τους κοινωνικούς λειτουργούς να εγκαταλείψουν την προστασία που προσφέρει η ιεραρχική 

υπεροχή  του  ρόλου  της  «αυθεντίας».  Αυτό  γιατί  στα  κοινωνικά  κινήματα  δεν  υπάρχουν 

«συμβόλαια» μεταξύ βοηθών και βοηθούμενων και έτσι οι κοινωνικοί λειτουργοί θα χρειαστεί 

να μάθουν να προστατεύουν τον ηθικό σκοπό του επαγγέλματός τους σε ένα περιβάλλον στο 

οποίο  δεν  υπάρχουν  οργανωτικά  πλαίσια  ή  «θεραπευτικά» όρια  που  προστατεύουν  το 

πλεονέκτημα των κοινωνικών λειτουργών να θέτουν τους όρους τους.  

Συμπεράσματα 

Η πολιτική δράση ήταν πάντα η παραμελημένη πλευρά της κοινωνικής εργασίας (Gibelman,  

1999;  Payne,  1999;  Figueira-  McDonough,  1993).  Φαίνεται  ότι  αυτό  συνέβη  λόγω  των 

στερεοτύπων  όσον  αφορά  το  τι  συνιστά  «επιστήμη» και  το  «απολίτικο» προφίλ  που 

διατηρούν τα επαγγέλματα που φροντίζουν τον άνθρωπο. Ο Payne (1999) σχετικά αναφέρει 

ότι συχνά η επιστήμη παρουσιάζεται ως πολιτικά και αξιακά ουδέτερη δραστηριότητα. Έτσι, η 

κοινωνική  εργασία  στη  προσπάθειά  της  να  αποκτήσει  ένα  επιστημονικό  status, 

απομακρύνθηκε από την πολιτική δράση και υιοθέτησε μια τεχνητή πολιτική ουδετερότητα.  

Αντίστοιχα,  η  Dudziak (2002)  υποστηρίζει  ότι  οι  άνθρωποι  έχουν  κοινωνικοποιηθεί  να 

πιστεύουν ότι η σύγκρουση είναι μια αρνητική αξία και έτσι θα πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά  
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από επαγγελματίες όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί που υποτίθεται θα πρέπει να διατηρήσουν 

ένα προφίλ «θετικότητας» και «φροντιστικού» επαγγελματία.   

Παρ’όλα αυτά η κοινωνική δικαιοσύνη είναι η κεντρική αξία και σκοπός που σύμφωνα με τον 

ορισμό της κοινωνικής εργασίας θα πρέπει να κατευθύνει την δράση της. Η κριτική κοινωνική 

εργασία παρουσιάστηκε ως μια προσέγγιση η οποία θα επιτρέψει στην κοινωνική εργασία να 

υπερβεί τις οργανωτικές τις δεσμεύσεις αλλά και τις δικές τις παραδόσεις και ιστορία, που την  

θέλουν  να  είναι  υποτελής  μηχανισμός  των  πολιτικών  που  υπονομεύουν  συστηματικά  την 

οικοδόμηση  ενός  δίκαιου  κόσμου  (βλέπε  Ιωακειμίδης,  2012).  Οι  κριτικές  θεωρίες  και  η 

ικανότητα για πολιτική ανάλυση υπήρξαν πάντα τα όπλα των κοινωνικών κινημάτων που 

παλεύουν για την πρόοδο της κοινωνίας σε πιο δημοκρατικές και δίκαιες συνθήκες για όλους-

ες.  Χρησιμοποιώντας  τα  ίδια  όπλα  ανοίγεται  πραγματικά  μια  ευκαιρία  για  την  κοινωνική 

εργασία  να  γίνει  μέρος  αυτού  του  προοδευτικού  αγώνα  αντί  να  στέκει  στη  γωνία  ηθικά- 

συνειδησιακά συμβιβασμένη και προδομένη από τις «παλιές συνταγές» της. 

Βιβλιογραφία 

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, Β., 2012. Κοινωνική Εργασία για Κοινωνική Δικαιοσύνη, ΙΩΝ. 

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ,  Β.,  2011.  Κοινωνική  Εργασία  και  Κοινωνική  Ανυπακοή  (ή  αλλιώς,  δεν 

πληρώνω τα χαράτσια σας!), http://socialworkaction.wordpress.com/2011/09/18/ (Πρόσβαση, 

19-9-12). 

 

CLARK, C., 2000. Social Work Ethics. London: Palgrave.

CLARK, C., 2002. Identity, Individual Rights and Social Justice. In Adam, R., Dominelli, L., Payne, 

M. (eds.) Critical Practice in Social Work. London: Palgrave, pp.38-45.

DOMINELLI L., 2002. Values in Social Work: Contested Entities with Enduring Qualities. In Adams, 

R., Dominelli, L., Payne, M. (eds.) Critical Practice in Social Work. London: Palgrave, pp. 15-27.

10



ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  http://socialworkaction.wordpress.com

DUDZIAK, S., 2002. Educating for justice: Challenges and openings at the begging of a new 

century. Critical Social Work, 3(1), www.uwindsor.ca/units/socialwork/critical.nsf/, (Accessed on 

19 February 2009).

FIGUEIRA-  McDONOUGH.,  J.,  1993.  Policy  Practice:  The  Neglected  Side  of  Social  Work  

Intervention. Social Work, 38(2), pp.179-189.

GIBELMAN, M., 1999. The Search for Identity: Defining Social Work--Past, Present, Future.  

Social Work, 44(4), pp. 298-310.

HEALY, L.M.,2007. Universalism and Cultural Relativism in Social Work Ethics. International Social  

Work, 50 (11), pp.11-26.

INTERNATIONAL  FEDERATION  OF  SOCIAL  WORKERS,  (2005),  Ethics  in  Social  Work, 

Statement of  Principles. Available from: http://www.ifsw.org/en/f38000032.html. (Accessed on 12 

November 2008).

KIRKPATRICK, I., 2006. Taking Stock of the New Managerialism in English Social Services.  

Social  Work  and  Society.  Accessed  from:  www.socwork.net,  (Accessed on:  12  November 

2008).

MAECKELBERGHE, E., 2004. Feminist Ethics of Care: A Third Alternative Approach. Health Care  

Analysis, 12(4), pp.317-327

MEAGHER, G., PARTON, N., 2004. Modernizing Social Work and the Ethics of Care. Social Work  

and  Society,  vol.2,  Available  from:  www.socwork.de/Meagher-Parton2004.pdf.  (Accessed  on  8 

November 2008).

MIEHLS, D., MOFFATT, K., 2000. Constructing Social Work Identity Based on the Reflexive Self. 

The British Journal of Social Work, 30(3), pp. 339-348.

O‟NEILL, S., 2005. Critical Theory, Democratic Justice and Globalization.  Critical Horizons,  6(1), 

pp. 119-136.

O' SULLIVAN, T., 1999. Decision-Making in Social Work. London: Palgrave.

11



ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  http://socialworkaction.wordpress.com

PAYNE,M.,  ADAMS,R.,DOMINELLI,  L.,  2002.  Values  in  Social  Work:  Contested  Entities  with 

Enduring Qualities. In Adams, R., Dominelli, L., Payne, M. (eds.)  Critical Practice in Social Work.  

London: Palgrave, pp. 1-12.

PAYNE, M., 1999. The Moral Bases of Social Work. European Journal of Social Work, 2(3), pp. 

247-258.

12


