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“Við fengum Jörðina ekki í arf frá
forfeðrum okkar, við fengum hana að láni 

hjá börnunum okkar”
(Máltæki frá indíánum)

Eða 

Sjálfbær þróun =
“þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum 
okkar án þess að stefna í voða möguleikum 
komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum”
(Brundtlandskýrslan 1987)



SjSjáálfblfbæær þrr þróóun un –– staðardagskrstaðardagskráá 2121

StaðardagskrStaðardagskráá 21 er ekki 21 er ekki áá hvers manns hvers manns 
vvöörum eða auðskilið hugtak! rum eða auðskilið hugtak! 
Þekkir fÞekkir fóólk þetta hugtak lk þetta hugtak –– er það er það 
almennt almennt íí okkar umhverfi okkar umhverfi –– umrumrææðu?ðu?
Um 24,4% hUm 24,4% hööfðu ekki einu sinni heyrt fðu ekki einu sinni heyrt 
um sjum sjáálfblfbææra þrra þróóun og um 75% un og um 75% 
svarenda tsvarenda tööldu sig ekki vita hvað ldu sig ekki vita hvað 
StaðardagskrStaðardagskráá 21 v21 vææri.ri.



Hvað ber okkur að gera?Hvað ber okkur að gera?
ÍÍ alþjalþjóóðasamningumðasamningum semsem ÍÍslendingarslendingar hafahafa undirritaðundirritað erer sagtsagt aðað
frfrææðslaðsla sséé mikilvmikilvæægurgur þþáátturttur íí aðað komakoma áá sjsjáálfblfbæærrirri þrþróóunun ogog tiltil
þessþess aðað aukaauka getugetu ffóólkslks tiltil aðað takasttakast áá viðvið umhverfislegumhverfisleg ogog
þrþróóunarlegunarleg mmáálefnilefni. . 
LLöögðgð ááherslahersla áá frfrææðsluðslu íí hinuhinu hefðbundnahefðbundna skskóólakerfilakerfi, , áá
vinnumarkaðivinnumarkaði ogog frfrææðsluðslu tiltil almenningsalmennings. . ÞettaÞetta alltallt sséé nauðsynlegtnauðsynlegt
tiltil aðað stuðlastuðla aðað breyttubreyttu viðhorfiviðhorfi ffóólkslks.. HiðHið breyttabreytta viðhorfviðhorf sséé svosvo
forsendaforsenda þessþess aðað hhæægtgt sséé aðað komakoma áá sjsjáálfblfbæærrirri þrþróóunun..
TilTil þessþess aðað endurskipuleggjaendurskipuleggja menntunmenntun íí áátttt tiltil sjsjáálfblfbæærrarrrar þrþróóunarunar
erer llöögðgð ááherslahersla áá aðað flflééttatta frfrææðslunaðsluna inn inn íí allaalla þþæættitti menntunarmenntunar ogog
beitabeita semsem fjfjöölbreyttustulbreyttustu aðferðumaðferðum..
TilTil þessþess aðað aukaauka skilningskilning ogog vitundvitund þarfþarf umhverfismenntumhverfismennt aðað veravera
tengdtengd ööllullu skskóólastarfilastarfi frfráá fyrstafyrsta skskóólastigilastigi barnsinsbarnsins ogog svosvo allaalla æævinavina
hjhjáá ööllumllum þjþjóóðfðféélagshlagshóópumpum. . 
TilTil þessþess aðað umhverfismenntumhverfismennt beriberi áárangurrangur þarfþarf jafntjafnt aðað ffáástst viðvið hiðhið
vistfrvistfrææðilegaðilega, , fféélagslegalagslega ogog efnahagslegaefnahagslega, , hinarhinar þrjþrjáárr stoðirstoðir semsem
sjsjáálfblfbæærr þrþróóunun byggistbyggist áá..



UmhverfismenntUmhverfismennt
UmhverfismenntUmhverfismennt erer lykilatriðilykilatriði svosvo aðað bbææðiði markmiðmarkmið
nnááttttúúruverndarruverndar ogog menntunarmenntunar nnááii framfram aðað gangaganga. . 
UmhverfismenntaðUmhverfismenntað ffóólklk tekurtekur tillittillit tiltil umhverfisumhverfis ogog nnááttttúúruru íí
daglegudaglegu llíífifi ogog ststöörfumrfum. . 
ÞaðÞað þekkirþekkir rréétttt sinnsinn ogog skyldurskyldur íí lýðrlýðrææðisþjðisþjóóðfðféélagilagi t.dt.d. . hvaðhvað
varðarvarðar skipulagsmskipulagsmááll ogog alþjalþjóóðasamningaðasamninga ogog erer ffúústst tiltil aðað leggjaleggja
sittsitt afaf mmöörkumrkum tiltil aðað ýmisýmis markmiðmarkmið íí umhverfismumhverfismáálumlum nnááistist..
ÍÍslendingarslendingar verðaverða aðað llæærara aðað elskaelska ogog umgangastumgangast land land sittsitt ogog
nnááttttúúruru, , JJöörðinarðina allaalla ogog ííbbúúaa hennarhennar. . EkkiEkki barabara tiltil aðað verðaverða
gjaldgengirgjaldgengir íí samfsamféélagilagi þjþjóóðannaðanna eðaeða tiltil þessþess aðað komandikomandi
kynslkynslóóðirðir hafihafi ssöömumu mmööguleikaguleika tiltil llíífsfs ogog nnúúlifandilifandi heldurheldur llííkaka tiltil
aðað styrkjastyrkja sjsjáálfsmyndlfsmynd, , virðinguvirðingu ogog vellvellííðanðan hvershvers einstaklingseinstaklings. . 
AðAð ungtungt ffóólklk nnúúttíímansmans getigeti veriðverið stoltstolt afaf þvþvíí hvaðhvað viðvið gerumgerum, , ogog
hverjuhverju viðvið sleppumsleppum, , aðað þaðþað getigeti horfsthorfst íí auguaugu viðvið framtframtííðinaðina ogog
getigeti ssííðarðar meirmeir horfsthorfst stoltstolt íí auguaugu viðvið barnabbarnaböörninrnin ssíínn. . 

ÚÚr erindi Sigrr erindi Sigrúúnar Helgadnar Helgadóóttur, verkefnistjttur, verkefnistjóóra Grra Græænfnfáánaverkefnisinsnaverkefnisins
Sem flutt var Sem flutt var áárrááðstefnunni ðstefnunni ““UmhverfismenntUmhverfismennt áá hverjuhverju strstrááii””, 10. mars 2005, 10. mars 2005



NNáámskrmskráá
HugtakiðHugtakið umhverfismenntumhverfismennt erer sparlegasparlega notaðnotað ogog hvergihvergi
gerðgerð tilrauntilraun tiltil aðað skýraskýra þaðþað nemanema íí nnáámskrmskráá grunnskgrunnskóólala
fyrirfyrir nnááttttúúrufrrufrææðiði. . 
UmfjUmfjööllunllun um um umhverfismenntunumhverfismenntun mmæættitti veravera meirimeiri ogog
markvissarmarkvissar. . 
NNáámskrmskráá er er íí endurskoðun og endurskoðun og áá að koma að koma úút fyrir haustið t fyrir haustið 
2006.2006.
ÁÁ umhverfisfrumhverfisfrææðsla að vera sðsla að vera séér fag r fag íí skskóólum eða stutt lum eða stutt 
betur betur íí samþsamþæættingu faga.ttingu faga.
Getur FENGetur FENÚÚR R áá einhvern heinhvern háátt haft tt haft ááhrif hhrif héér?r?



FrFrææðslaðsla

Hvert er hlutverk SORPU?Hvert er hlutverk SORPU?
–– ÍÍ stofnsamningi kemur fram að SORPA skuli stofnsamningi kemur fram að SORPA skuli ““sinna sinna 

kynningukynningu áá verkefnumverkefnum SORPU SORPU bsbs. . ogog gildigildi
umhverfissjumhverfissjóónarmiðanarmiða viðvið meðhmeðhööndlunndlun sorpssorps””

–– Með hvað hMeð hvað hæætti gerum við þaðtti gerum við það
FrFrææðslu til almennings og skðslu til almennings og skóólala

–– MMóóttaka skttaka skóólahlahóópa og annarra hpa og annarra hóópapa
–– SvSvöörum fyrirspurnumrum fyrirspurnum

HHööldum ldum úút vel virkri heimast vel virkri heimasííðuðu
Auglýsum og hvetjum almenning og fyrirtAuglýsum og hvetjum almenning og fyrirtææki til vinna ki til vinna 
með okkur við flokka og skila með okkur við flokka og skila úúrgangi rgangi íí
endurnýtingarfarvegiendurnýtingarfarvegi



FrFrææðsluferðir til SORPUðsluferðir til SORPU
Skipulagðar frSkipulagðar frææðsluferðir ðsluferðir 
–– Um 500 Um 500 -- 700 leiksk700 leikskóólanemar og lanemar og 

1500 grunnsk1500 grunnskóólanemar lanemar áá áári.ri.
–– Kennaraupplýsingar og annað Kennaraupplýsingar og annað 

úútgefið efni mtgefið efni máá finna finna áá heimasheimasííðu ðu 
www.sorpa.iswww.sorpa.is

–– FrFrææðsluefniðsluefni
LitabLitabóókk
Við og umhverfiðVið og umhverfið
Almanak SORPUAlmanak SORPU
FlokkunartaflaFlokkunartafla

–– Fyrir almenningFyrir almenning
–– Fyrir fyrirtFyrir fyrirtæækiki



Samstarfs við vinnuskSamstarfs við vinnuskóólala

Nemendur vinnuskNemendur vinnuskóóla hafa la hafa 
komið komið íí frfrææðslu til SORPU ðslu til SORPU 
allt frallt fráá áárinu 1995rinu 1995
–– Tekið Tekið áá mmóóti um 500 ti um 500 -- 1000 1000 

nemendum nemendum áárlega.rlega.
–– VinnuskVinnuskóóli Reykjavli Reykjavííkur skur sáá sséér r 

ekki fekki fæært að nýta boð SORPU rt að nýta boð SORPU 
og koma með nemendur og koma með nemendur íí
frfrææðslu þrðslu þráátt fyri breytt tt fyri breytt 
fyrirkomulag fyrirkomulag –– frfrææðslan fðslan fæærð rð íí
ÁÁlfsnes. lfsnes. 

–– Aldrei of oft kveðið...Aldrei of oft kveðið...



FrFrææðsla og samstarfðsla og samstarf
FyrirtFyrirtææki og skki og skóólar geta unnið saman að frlar geta unnið saman að frææðslu ðslu –– verkefnum  en verkefnum  en 
það þarf að hafa það þarf að hafa íí huga:huga:
BBöörnin þurfa að hafa gulrrnin þurfa að hafa gulróót t –– þarf ekki að vera stþarf ekki að vera stóórt og merkilegt til þess rt og merkilegt til þess 
að það skili að það skili áárangri. rangri. 

DDææmi frmi fráá Bretlandi: Eftir frBretlandi: Eftir frææðslu fengu nemendur pðslu fengu nemendur póóstkort sem þeir stkort sem þeir ááttu ttu 
að fara með til foreldra og þeir að fara með til foreldra og þeir ááttu að merkja við ttu að merkja við íí reit.reit.

Við endurvinnum.Við endurvinnum.
Við endurvinnum ekki.Við endurvinnum ekki.

Barnið Barnið áátti stti sííðan að skila kortinu aftur ðan að skila kortinu aftur íí skskóólann og flann og féékk þkk þáá
““endurvinnsluendurvinnslu”” blýant. Hblýant. Háátt tt íí 90% t90% tóóku þku þáátt. tt. 

Þegar skÞegar skóólar eru fengnir til að taka þlar eru fengnir til að taka þáátt tt íí samkeppnum, þarf að samkeppnum, þarf að 
hafa hafa íí huga:huga:
Að verðlauna skAð verðlauna skóólann með einhverjum hlann með einhverjum hæætti. Sktti. Skóólum bjlum bjóóðast að taka þðast að taka þáátt tt íí
endalausum samkeppnum og þvendalausum samkeppnum og þvíí þarf einnig að vera gulrþarf einnig að vera gulróót fyrir þt fyrir þáá..



KynningarmKynningarmáál l –– rrááðstefna ðstefna áá EnglandiEnglandi

Raising Public Awareness of Recycling 19 janúar.
Fyrirlesari frá Defra (the Department for Environment, 
Food and Rural Affairs), ráðuneyti í Bretlandi, fjallaði um 
hlutverk stofnunarinnar í að auka meðvitund almennings 
um endurvinnslu. Þeir leggja 10 milljón pund í herferð 
sem stendur yfir frá september 2004 – mars 2006. 
Herferðin er sett upp af WRAP (the Waste & Resources 
Action Programme) sem var stofnað 2001 til þess að koma
móts við þær leiðir sem settar eru fram í áætlun
ríkisstjórnarinnar til að stuðla sjálfbærri úrgangsstjórnun. 
(UK Government's Waste Strategy 2000) 
Herferðin á að stuðla að aukinni þátttöku almennings í
minnkun úrgangs og endurvinnslu. (The initiative 
represents part of the Government’s response to the 
Strategy Unit’s review of waste strategy “Waste Not, Want 
Not” 23.)



KynningarmKynningarmáál l –– rrááðstefna ðstefna áá EnglandiEnglandi

Herferðin á að auka skilning hjá minnst 10% almennings í
landinu um að hann verði eða ætti að endurvinna. Skilaboðin
eiga að vera að það sé einfalt að endurvinna, allir geta gert það
og í þágu okkar allra. Þessu skilaboðum á að koma á framfæri
á jákvæðan og raunsæjan hátt í gegnum fjölda miðla. Markmiðið er
að auka meðvitund allra landsmann í Englandi um endurvinnslu. 

”Local” aðilar, t.d. sambærilegir aðilar og Umhverfis- og
heilbrigðisstofa Reykjavíkur og SORPA,  geta nýtt sér miðla
herferðarinnar, t.d. auglýsingar o.fl. til þess að kynna málið enn
frekar á sínu svæði. Þannig verður kynningin markvissari og
herferðir styðja hver aðra. Eitt verkfæri, ein rödd sem talar sama
máli til allra og allir eiga að skilja og geta tekið til sín. Þetta eru
markmið sem á að ná á landsvísu, ekki aðeins á “höfuðborgar-
svæðinu”.







Hvað gerum við?Hvað gerum við?
SORPA og önnur  sveitarfélög og fyrirtæki í bransanum 
hafa nánast alfarið séð um kynningu á meðhöndlun 
úrgangs og endurnýtingu
Ábyrgðin hefur að miklu leiti legið á herðum þessara aðila
Má doka við hér og spyrja hvort ekki sé þörf á viðlíka 
samvinnu á Íslandi og kynnt var í London og hvort við 
gætum náð meiri árangri í að auka umhverfisvitund 
almennings ef kynningarmál yrðu samræmd með 
einhverjum hætti? 
Með tilkomu laga/reglugerða um meðhöndlun úrgangs og
úrvinnslugjald er eðlilegt að spyrja hvernig stjórnvöld hyggist
kynna málaflokkinn og þau markmið sem eiga að nást. 
Hver er t.d. ábyrgur fyrir því að kynna fyrsta boðorðið: 
Að draga úr myndun úrgangs? 



Staðan Staðan -- framhaldiðframhaldið
Það hefur örlað örlítið á því
að mönnum finnist SORPA 
kynna of mikið og rugla 
íbúa annarra sveitarfélaga 
varðandi hvernig á að 
meðhöndla heimilisúrgang 
– hverju á að flokka og 
skila?
Er orðið tímabært að tala 
einum rómi  og senda út 
samræmd skilaboð um þau 
markmið sem eru okkur 
sameiginleg á landsvísu?



Að tala einum rAð tala einum róómimi
Að tala einum rAð tala einum róómimi
–– Hvað skal kynna?Hvað skal kynna?
–– Hver skal standa að þessu með okkur?Hver skal standa að þessu með okkur?

UmhverfisrUmhverfisrááðuneytiððuneytið
UmhverfistofnunUmhverfistofnun

–– ÁÁ að koma mað koma móótað kynningarefni frtað kynningarefni fráá þessum aðilum sem við þessum aðilum sem við 
getum nýtt okkur getum nýtt okkur íí okkar starfsemi, sbr okkar starfsemi, sbr ““Að tala einum rAð tala einum róómimi””

RRááðstefnan ðstefnan ““Raising Public Awareness of RecyclingRaising Public Awareness of Recycling”” 19 jan19 janúúar 2005.ar 2005.

–– GGæætiti komiðkomið sséérr aðað hafahafa heildstheildstæætttt kynningarefnikynningarefni samhliðasamhliða
vinnuvinnu viðvið aðað nnáá framfram markmiðummarkmiðum svsvææðisðisáæáætlunartlunar sveitarfsveitarf..

–– Hvert er hlutverk Hvert er hlutverk ÚÚrvinnslusjrvinnslusjóóðs þegar kemur að ðs þegar kemur að 
úúrgangsflokkum er falla undir sjrgangsflokkum er falla undir sjóóðinn?ðinn?



Að nAð náá áárangrirangri

Við hvað er að etjaVið hvað er að etja
–– Skilaboð sem fSkilaboð sem fóólk er að meðtaka lk er að meðtaka áá degi degi 

hverjum hafa margfaldasthverjum hafa margfaldast
1950 1950 20042004
500500 30.000   v30.000   vöörumerkirumerki
11 212212 sjsjóónvarpstnvarpstööðvarðvar
5050 29042904 skilaboð skilaboð áá dagdag

Bresk kBresk köönnun   nnun   

Human bandwith is the problem Human bandwith is the problem -- itit´́s s 
finitefinite



Verkefni okkar er...Verkefni okkar er...

ÞvÞvíí mmáá segja að við hsegja að við hööfum fum æærið verkefni framundan rið verkefni framundan 
við að fvið að fáá almenning til að meðtaka þau skilaboða almenning til að meðtaka þau skilaboða 
sem við viljum senda þeim.sem við viljum senda þeim.
EinfEinfööld og frumleg skilaboð sem nld og frumleg skilaboð sem náá til almennings, til almennings, 
vekja athygli, eru vekja athygli, eru ööðruvðruvíísi og viðfangsefnið getur si og viðfangsefnið getur 
tengt við sitt daglega ltengt við sitt daglega lííf.f.
Skapa upplifun, skapa samkennd. Ef mSkapa upplifun, skapa samkennd. Ef méér er ekki r er ekki 
sama, þsama, þáá bregst bregst éég við og geri eitthvað.g við og geri eitthvað.
Og þessu þarf að koma til skila OFTOg þessu þarf að koma til skila OFT



Everyone thinks of changing the worldEveryone thinks of changing the world
but no one thinks of changing themselvesbut no one thinks of changing themselves



HjHjáálpumst að við að blpumst að við að bææta umhverfið!ta umhverfið!

„„MMöörg lrg líítil verk sem margt ltil verk sem margt líítið ftið fóólk vinnur lk vinnur 
áá mmöörgum litlum strgum litlum stööðum, geta breytt ðum, geta breytt 

heiminum.heiminum.““
(K(Kíínverskt mnverskt mááltltææki)ki)
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