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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð eru niðurstöður mannfræðilegrar rannsóknar á sviði fjölmenningar 

kynntar þar sem hugtakatvenndinni um aðild og útilokun var beitt við greiningu. 

Rannsóknin fór að mestu fram á norðanverðum Vestfjörðum með þátttöku Íslendinga 

og útlendinga sem þar búa. Farið var í þrjár vettvangsferðir á Vestfirðina, á árunum 

2007 og 2008, þar sem rætt var við fólk einslega og í rýnihópum. Markmið 

meistaraverkefnisins var að skoða upplifanir fólks, heimamanna og útlendinga, af 

fjölmenningarlegu samfélagi og viðhorf þeirra til þess. Sjónum var beint að því hvaða 

kröfur þessir hópar gerðu um gagnkvæma þátttöku í samfélaginu og hvernig þær 

væntingar tengdust ferli aðlögunar. Forsendur samþættingar voru kannaðar með því 

að rýna í þekkt hugtök innan fjölmenningarfræða í tengslum við frásagnir þátttakenda 

rannsóknarinnar. Til Íslands flutti fólk sem hafði allra síst í hyggju að setjast hér að til 

frambúðar heldur hugðist einungis starfa í landinu um óákveðinn tíma. Þeir 

útlendingar sem upphaflega komu hingað í leit að nýjum tækifærum hafa hins vegar 

margir tekið sér fasta búsetu í landinu og sumir þeirra öðlast íslenskan 

ríkisborgararétt. Rannsóknin leiddi í ljós að útlendingar áttu að vera sýnilegir í 

félagslegri þátttöku og taka þátt í félagslífi þorpanna, eins og að mæta á þorrablót. 

Öðrum sögum fer af félagsstörfum sem útheimta ábyrgð, þar voru útlendingar minna 

sjáanlegir. Á það til að mynda við um setu í stjórnum og nefndum eða þátttöku á 

pólitískum vettvangi. Lykilatriði í samfélagslegri þátttöku er tungumálaþekking. 

Útlendingar þurfa að sýna framtakssemi í íslenskunámi sínu og Íslendingar verða að 

gefa þeim færi á sér svo þeir geti spreytt sig á tungumálinu. Íslendingar og 

útlendingar þurfa að leggja heilmikið á sig við að mynda velheppnað 

fjölmenningarlegt samfélag sem veitir öllum íbúum jöfn tækifæri. Áhugi á samskiptum 

er mikilvægur þáttur í félagslegu umhverfi.  



  

 

6 

 
Abstract 

 

This thesis presents the results of an anthropological study in multiculturalism where 

the principles of inclusion and exclusion are applied. The research took place mainly 

the northern part of the Westfjords of Iceland with the participation of Icelanders and 

foreigners residing there. Three field trips to Westfjord were conducted in the years 

2007 and 2008, where people were interviewed individually and in focus groups. The 

aim of the project was to look into people‟s experiences, locals and foreigners, of a 

multicultural society and their attitudes towards it. Attention was directed to the 

demands made by these groups for mutual participation in society and how these 

expectations linked to the process integration. The premises of integration were 

investigated by examining known concepts within multiculturalism within the context 

of the accounts given. People have moved to Iceland without any particular intention 

of settling permanently, but rather to work in the country for an undetermined period. 

However, many of those that originally came in search of new opportunities have 

now taken a permanent residence and even acquired Icelandic citizenship. The study 

discovered that foreigners were expected to participate socially and engage 

themselves in the villages‟ social events, such as the mid-winter festival. On the other 

hand at other extracurricular activities, requiring responsibility, foreigners were less 

visible. This is for instance the case when it comes to sitting on boards and 

committees, and participation in the political arena. The cornerstone of community 

involvement is language knowledge. Foreigners must show initiative in their studies 

of the Icelandic language and Icelander must give them the opportunity to practice. 

Locals and foreigners need to make quite an effort to form a successful multicultural 

society that gives all residents equal opportunities. Interest in forming a relationship 

is an important factor in social settings.  
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Formáli 
 

Ritgerðin er 60 ECTS eininga meistaraverkefni við mannfræðideild Háskóla Íslands. 

Unnur Dís Skaptadóttir hefur leiðbeint mér í gegnum ferlið og fær hún mínar 

innilegustu þakkir fyrir góða leiðsögn, vináttu, hvatningu og ábendingar við gerð 

þessa verkefnis.  

Stelpurnar mínar, Emma og Kata, sem komu í heiminn á þessum tíma minntu 

mig stöðugt á að nú yrði verkefninu brátt að ljúka. Þær hafa fylgt mér hvert skref í 

þessu ferli og tók önnur þeirra þátt í öllum vettvangsferðunum sem farnar voru á 

Vestfirðina. Tómasi manni mínum vil ég þakka fyrir skemmtilegar samræður um 

mörg atriði sem snerta fjölmenningu og hvernig það er að vera útlendingur, enda 

þekkjum við það bæði af eigin raun. Tengdamóðir mín fær einnig þakkir fyrir að 

gæta Emmu svo ég gæti haldið áfram með verkefnið.   

Þátttakendur rannsóknarinnar fá að lokum mínar bestu þakkir fyrir sitt framlag 

án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Ég var útlendingur í landi þar sem allir skildu mig, ég talaði eins og heimamenn og 

hafði sömu andlitsdrætti, húðlit og fas. Ég gat auðveldlega tileinkað mér hegðun og 

hugsunarhátt meginþorra þjóðarinnar. Ég skildi þjóðarsálina, húmorinn, lög og reglur. 

Ég átti mér annan bakgrunn og uppruna en hafði aðlagast nýju landi og nýrri þjóð. Ég 

féll auðveldlega inn í heildarmynd skandinavískrar þjóðar en var samt alltaf dálítið 

öðruvísi því ég var stúlka með drengjanafn. Ef ég vildi falla alveg inn í fjöldann varð 

nafnið að breytast. Ég vissi alltaf að ég var ekki alveg eins og þau því ég hafði líka 

skilning á öðrum hefðum og reglum sem tilheyrðu mínum eigin uppruna - þar sem 

önnur viðmið giltu, annar húmor og siðir. En ég hafði aðlagast og var þátttakandi í 

öðru samfélagi þar sem veruleikinn var svipaður mínum átthögum. 

Ég var útlendingur í landi þar sem enginn skildi mig, ég talaði ekki tungumálið, ég 

leit öðruvísi út, ég yrði aldrei eins og þau. Ég átti erfitt með að öðlast skilning á 

þjóðarsálinni, hefðum og siðum. Húmorinn fór fyrir ofan garð og neðan  því ég hafði 

ekki náð tökum á tungumálinu. Allt var erfiðara. Hvernig leitar mállaus manneskja sér 

aðstoðar í landi þar sem allir vísa hver á annan og engin stoðþjónusta er til staðar? 

Ég náði ekki að aðlagast og hefði þurft að búa lengur í landinu til að svo  mætti 

verða. Minn uppruni var annar og margt var mér ókunnugt. Suður-Evrópa var mér 

eins framandi og Vestfirðirnir eru  þeim útlendingum sem tóku þátt í þessu verkefni. 

Ég tel mig skilja, að einhverju leyti, hvað það er að vera útlendingur. Hvernig það 

er að vera samþykktur af þjóðinni eða þá að standa utan hennar. Þessi persónulega 

upplifun gerði það að verkum að mér lék forvitni á að vita hvernig útlendingum hefði 

tekist að fóta sig hér á landi og á þetta verkefni rætur sínar að rekja til þeirra 

vangaveltna. Afrakstur námsins og umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er rannsókn á 

fjölmenningarlegu samfélagi á Vestfjörðum. 

Flest ríki eiga sér langa sögu fólksflutninga. Ísland er þó eitt þeirra ríkja sem skar 

sig lengi vel úr  hvað varðar flutninga til landsins enda eyjan fjarri meginlandinu og 

öðrum löndum. Samfélagið var einsleitt um áraraðir og þótt það bærði á 

innflytjendum snemma á tuttugustu öldinni var það helst fólk frá Norðurlöndunum 

sem flutti hingað til lands, en hópur fólks frá öðrum Evrópuríkjum kom síðar 
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(Hagtíðindi, 2009 bls. 11). Þetta var afar fámennur hópur, sé miðað við núverandi 

fjölda innflytjenda, sem skar sig ekki úr frá öðrum samfélagsþegnum á afgerandi hátt.  

Þegar Ísland varð hluti af Evrópska efnahagssvæðinu (EES) árið 1994, breyttist 

löggjöfin um frjálsa för fólks á milli aðildarlanda EES og Evrópusambandsins (ESB). 

Á tíu árum, frá 1995 – 2005, fjölgaði innflytjendum með erlent ríkisfang á Íslandi um  

79% (Hagstofa Íslands, 2010). Mest varð aukningin árið 2006 þegar 

þjóðfélagsþegnar átta annarra ríkja fengu að koma til  Íslands í atvinnuleit og ráða sig 

til starfa án sérstakra atvinnuleyfa. Vegna mikillar efnahagsþenslu í landinu sem og 

aukinnar eftirspurnar eftir starfskröftum flutti fjöldi fólks hingað til lands í leit að nýjum 

tækifærum. Síðla árs 2006 bjuggu á Íslandi 12.721 íbúar með erlent ríkisfang og 

undir lok 2008 voru útlendingar orðnir 22.236 af 315.459 íbúum landsins (Hagstofa 

Íslands, 2010). Þetta er mikil fjölgun á skömmum tíma og því var orðið tímabært að 

íslensk stjórnvöld, bæjar- og sveitarfélög, sinntu betur málefnum sem tóku mið af 

fjölmenningu.  Á meðan á rannsókninni stóð átti sér stað mikil vitundarvakning hjá 

stjórnvöldum í þeim málefnum sem snerta innflytjendur, málþing og ráðstefnur voru 

haldin og aukið fjármagn var veitt til  málaflokksins.  

Árið 2007 birti félagsmálaráðuneytið, í fyrsta sinn hér á landi, stefnu 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda (Félagsmálaráðuneyti, 2007) auk þess sem 

sérstakur styrktarsjóður, Þróunarsjóður innflytjendamála, var stofnaður (Fjölbreytt 

verkefni í innflytjendamálum, 2008). Í kjölfarið var þingsályktun samþykkt um 

framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda. Þar er getið þeirra brýnu verkefna 

stjórnvalda sem ætlað er að ,,tryggja réttindi íbúa af erlendum uppruna, aðgang 

þeirra að opinberri þjónustu og aðlögun“ (Þingsáætlun um framkvæmdaáætlun í 

málefnum innflytjenda, 29. Maí 2008). Rannsóknin átti sér stað á haustmánuðum 

2007 og 2008, skömmu áður en bankarnir riðuðu til falls. Rannsóknin nær þannig 

ekki yfir þær breytingar sem orðið hafa á samfélaginu við þessi vatnaskil og því er 

grundvöllur til frekari rannsókna. Til að skilja þær breytingar er þó engu að síður 

mikilvægt að þekkja stöðuna eins og hún var fyrir tíma efnahagsþrenginganna. 

 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnis – rannsóknarspurningar: 

Markmið meistaraverkefnisins var að skoða upplifanir og viðhorf heimamanna og 

útlendinga, til fjölmenningarlegs samfélags á Vestfjörðum. Sjónum var beint  að því 

hvaða kröfur þessir hópar gerðu um gagnkvæma þátttöku í samfélaginu og hvernig 
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þær væntingar tengdust ferli aðlögunar.  Forsendur samþættingar voru kannaðar 

með því að rýna í þekkt hugtök innan mannfræði og fjölmenningarfræða í tengslum 

við frásagnir þátttakenda rannsóknarinnar. Hver eru viðhorf útlendinga og Íslendinga 

til fjölmenningarlegs samfélags? Til Íslands flutti fólk sem hafði allra síst í hyggju að 

setjast hér að til frambúðar heldur hugðist einungis starfa í landinu um óákveðinn 

tíma. Þeir útlendingar sem upphaflega komu hingað í leit að nýjum tækifærum hafa 

hins vegar margir tekið sér fasta búsetu í landinu, og sumir þeirra öðlast íslenskan 

ríkisborgararétt. Í þessari ritgerð hef ég ákveðið að nota orðin útlendingur og 

innflytjandi á víxl. Hvað það er að vera útlendingur eða innflytjandi er hvorki skýrt né 

einfalt, heldur eru hugtökin margræð, og á það bæði við hér á landi sem og annars 

staðar. Í kenningarfræðilega hluta ritgerðarinnar, köflum 2.4. og 2.6. er ítarlega farið 

yfir þessi atriði sem snúa að margræðni hugtakanna. Í niðurstöðum ritgerðarinnar má 

einnig sjá hvernig þátttakendur rannsóknarinnar notuðu hugtökin,   

Fjölmörg atriði komu við sögu við framkvæmd rannsóknarinnar. Á Fjórðungsþingi 

Vestfirðinga, sem ég sat haustið 2007, kom fram að skipað hafði verið í nefnd árinu 

áður sem móta átti sameiginlega móttökuáætlun í málefnum innflytjenda á 

Vestfjörðum. Einn þáttur rannsóknarinnar var að fylgjast með þessari vinnu. Nefndin 

aðhafðist lítið á þessum tíma. Ákveðið var að móttökuáætlunin skyldi vera í samræmi 

við stefnu íslenskra sveitarfélaga í þessum málaflokki. Aðrir þættir fólust í að fara á 

vettvang og ræða við ólíka einstaklinga, Íslendinga og útlendinga, um þátttöku þeirra 

síðarnefndu í þorpslífinu á Vestfjörðum. Í niðurstöðum ritgerðarinnar gefur að líta það 

sem samræðurnar leiddu í ljós. Þá hvort og hvar útlendingar voru meðteknir í það 

sem fram fór í þorpunum og birtingarmynd útilokunar.  

Umræðan um fjölmenningarlegt samfélag og þátttaka íbúa í þorpslífinu snýr að því 

hvar útlendingar eru velkomnir í samfélagið, þ.e. hvar þeim er veitt aðild og hvar þeim 

er meinuð þátttaka eða þeir útilokaðir frá því.  

Fylgst var með fjölmiðla- og  stjórnmálaumræðu um málefni sem tóku mið af 

fjölmenningu. Það á til að mynda við um þá miklu umræðu sem átti sér stað í 

fjölmiðlum, í bloggheimum og annars staðar þegar ákveðið var að endurútgefa 

bókina um Tíu litla negrastráka. Í þeirri umræðu skiptist fólk í tvær  fylkingar, með eða 

á móti endurútgáfu bókarinnar. Sumir töldu bókina eiga heima á söfnum sem sýndi 

hina rasísku fortíð Vesturlanda á meðan aðrir töldu bókina hafa mikið skemmtanagildi 

og vera kærkomna fyrir unga lesendur landsins. Í samtölum mínum við þátttakendur 
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bar þetta efni m.a. á góma. Í heimi stjórnmála var meðal annars rýnt í orðræðu 

Frjálslyndaflokksins sem einkenndist af  hræðsluáróðri í garð útlendinga. Að auki var 

lagst í heilmikla heimildavinnu og rýnt í aðrar rannsóknir um fjölmenningarleg málefni, 

bæði hér á landi og annars staðar. Mikilvægt er að átta sig á því umhverfi sem 

rannsóknin er sprottin úr og tíðarandanum á tímum mikillar hagsældar. Þrátt fyrir að 

ritgerðin og niðurstöður hennar endurspegli ekki alla þá vinnu sem liggur að baki  

rannsókninni þá var fanga leitað á ólíkum stöðum sem höfðu áhrif á hvernig og hvað 

var spurt um.   

Einn helsti styrkur þessarar rannsóknar er sá að bæði var rætt við heimamenn á 

Vestfjörðum sem og innflytjendur á svæðinu. Í rannsóknum hér á landi hafa 

sjónarmið Íslendinga og fólks af erlendum uppruna ekki oft hlotið athygli sérfræðinga 

í einni og sömu rannsókn eins gert er hér. 

Meistaraverkefnið byggir á gögnum sem aflað var með sjálfstæðri rannsókn, 

haustið 2008, auk annarra gagna sem ég átti þátt í að afla. Sú rannsókn er hluti af 

stærra rannsóknarverkefni sem þær Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 

prófessorar í mannfræði, og Kristín Erla Harðardóttir, þáverandi framkvæmdastjóri 

Mannfræðistofnunar og aðjúnkt í mannfræði, höfðu umsjón með og ég aðstoðaði við. 

Sú rannsókn ber nafnið ,,Innflytjendur á Íslandi: Réttindi, þátttaka, viðurkenning og 

virðing í íslensku samhengi“ og er samstarfsverkefni félagsmálaráðuneytis, 

Mannfræðistofnunar Háskóla Íslands, Mannfræðiskorar Háskóla Íslands og 

Fjölmenningarseturs. Verkefnið var styrkt af félagsmálaráðuneytinu og 

Evrópusambandinu og er hluti af framlagi til þeirrar framkvæmdar sem nefnist ,,Ár 

jafnra tækifæra fyrir alla.” Rannsóknin, sem meistaraverkefnið byggir á, er þannig 

hluti af stærra rannsóknarverkefni ásamt því að standa eitt og sér sem sjálfstætt verk.  

 

1.2 Skipulag ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt niður í sex kafla auk fjölmargra undirkafla. Í inngangskaflanum er 

fjallað um hvatann að verkefninu, tilgang og markmið. Þar eru 

rannsóknarspurningarnar kynntar og lítillega sagt frá innflytjendum á Íslandi, fjölda 

þeirra og viðbrögðum stjórnvalda við auknum fjölda útlendinga til landsins. Í öðrum 

kafla er farið yfir kenningarlega umræðu þar sem stöðu þekkingar er lýst í tengslum 

við þær rannsóknarspurningar sem rannsóknin byggir á. Í kaflanum er farið yfir 

rannsóknir sem snúa að fjölmenningarlegum atriðum. Skýrt er frá sögulegu samhengi 
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þar sem gerð er grein fyrir pólitískum stefnum stjórnvalda. Ólíkar nálganir á 

fjölmenningarhugtakið eru skoðaðar auk þess sem fjallað er um önnur hugtök sem 

fela í sér hugmyndir um ferli aðlögunar og þátt þjóðríkisins og íbúa þess í þeirri 

atburðarás. Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst með hliðsjón af 

kenningum sem fjalla um eigindlegar rannsóknir. Þar er sagt frá undirbúningi 

rannsóknarinnar, framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnslu. Fjallað er um þrjár 

vettvangsferðir sem farnar voru á Vestfirðina og skýrt frá þeim fjölbreytta hópi fólks, 

Íslendingum og útlendingum, sem lögðu rannsókninni lið með öllum þeim 

upplýsingum og viðtölum sem þau veittu. Viðfangsefni fjórða kafla er vettvangur 

rannsóknarinnar, norðanverðir Vestfirðir. Þar er greint frá staðháttum, samgöngum, 

atvinnuvegum, þjónustu og síðast en ekki síst frá áhrifum fjölmenningar á þorpin og 

bæjarlífið. Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og umræðum. Þar 

er rannsóknarspurningu verkefnisins svarað út frá upplifunum og viðhorfum 

þátttakenda til fjölmenningarlegs samfélags á Vestfjörðum. Fjallað er um þátttöku 

útlendinga í því sem fram fer í þorpunum og hvernig hún horfir við þeim Íslendingum 

sem þar búa. Horft er til íslenskrar tungu sem mikilvægs þáttar í ferli aðlögunar og 

hvernig tungumálið getur átt þátt í að veita íbúum af erlendum uppruna aukin 

tækifæri bæði í starfi sem og á öðrum vettvangi. Við greiningu gagnanna skipa 

hugtökin aðild og útilokun veigamikinn sess þar sem þátttaka innflytjenda í þorpslífinu 

er skoðuð út frá hugmyndum um hvar þeim er veitt aðild og hvar þeir eru útilokaðir frá 

ákveðnum hlutum þess. Í sjötta kafla er ritgerðin dregin saman, skýrt frá markmiði 

hennar og niðurstöðum. Þar fara einnig fram umræður um niðurstöður og 

hugmyndum um áframhaldandi rannsókn á sviði fjölmenningar velt upp. 
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2 Kenningarleg umræða 

Nú verður gert  grein fyrir ólíkum nálgunum á hugtakið fjölmenning og þær skoðaðar 

með hliðsjón af fræðilegri umræðu og pólitískri orðræðu. Fjallað er um mikilvæg 

hugtök sem fela í sér hugmyndir um ferli aðlögunar og þátt þjóðríkisins og íbúa þess í 

þeirri atburðarás. Hugtökin sem um ræðir eru meðal annars samþætting (e. 

integration), samlögun (e. assimilation), aðild (e. inclusion), útilokun (e. exclusion) og 

þverþjóðleiki (e. transnationalism). Hlutverk velferðarríkisins er einnig mikilvægt 

þegar kemur að því að veita öllum íbúum jöfn tækifæri og þá sérstaklega þegar 

margbreytileikinn í fjölmenningarlegu samfélagi er yfirfarinn. Í kaflanum verður horft til 

tveggja kenninga sem skoða afstöðu etnísks fjölbreytileika í tengslum við 

velferðarríkið. 

 

2.1 Fjölmenning 

Fjölmenningarleg samfélög eru vel þekkt fyrirbæri enda langt síðan að fólk tók að 

yfirgefa heimaland sitt í leit að nýjum tækifærum á erlendri grundu. Flest lönd búa að 

langri reynslu af fjölmenningarlegu samfélagi. Einstaka ríki voru þó lengi vel treg við 

að viðurkenna tilveru annarra þjóða eða reyndu að hindra för ólíka hópa fólks sem 

vildu flytja til landsins. Í Ástralíu var talið að frumbyggjar myndu deyja út með því að 

beita harðri samlögunarstefnu sem fól í sér að frumbyggjar áttu að mynda blóðtengsl 

við hvíta íbúa landsins. Til að ná því markmiði voru börn fjarlægð frá foreldrum sínum 

og þeim komið fyrir á stofnunum fyrir munaðarlausa eða þau voru afhent til 

ættleiðingar. Frumbyggjum var ekki veittur ríkisborgararéttur heldur urðu þeir að 

viðföngum yfirvalda. Kanada einbeitti sér að því að laða til sín hvíta innflytjendur á 

meðan Asíubúar áttu erfitt með að flytjast til landsins. Bandaríkin eru líka þekkt fyrir 

að mismuna þegnum sínum vegna uppruna og hafa margir hópar orðið útundan á 

mörgum vígstöðvum (Kivisto, 2002). 

Fjölmenningarhugtakið er víða notað, það lýsir félagslegum veruleika og etnískum 

fjölbreytileika í umhverfi okkar (Abu-Laban og Stasiulis, 1992) ásamt því að vera 

mikið notað í menningarlegri og pólitískri stefnu þjóðríkja á Vesturlöndum 

(Ponzanesi, 2007:92, Kristín Loftsdóttir, 2009). Stuart Hall (2000:209) gerir 

greinarmun á tveimur merkingum hugtaksins út frá því hvort það er notað sem 
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lýsingarorð eða nafnorð á enskri tungu. Ef það er notað sem lýsingarorð 

(multicultural) segir það til um vandamál samfélaga og stjórnarhátta sem rekja má til 

ólíkra menningarheima innan þjóðríkis sem á sama tíma varðveita og vernda 

menningarlegan uppruna og sjálfsmyndir. Ef hugtakið er notað sem nafnorð 

(multiculturalism) á það við um pólitískar stefnur sem stjórna og stýra vandamálinu í 

kringum þann fjölbreytileikann sem fjölmenningarleg samfélög bera með sér.  

Hugtakið fjölmenning er umdeilt. Það hefur verið túlkað og sett fram á ólíkan hátt, 

allt eftir því hvaða kennismiður á í hlut, enda ekki allir á sama máli um hvað felst í 

hugtakinu. Sumir telja hugmyndafræði fjölmenningar vera lausn til að takast á við 

menningarlegan fjölbreytileika en  aðrir álíta fjölmenningu ýta undir árekstra og 

sundurlyndi (Verkuyten, 2004:52,54). Bent hefur verið á að með því að ala á því sem 

er ólíkt á milli hópa og hlutgera menningu  minnihlutahópa (e. minority cultures) í 

baráttu fyrir réttindum geti fjölmenning leitt til aðskilnaðar í stað betri samskipta og 

skilnings (Bauman, 1999; Vertovec, 2007, Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín 

Loftsdóttir, 2009).   

Þrátt fyrir að vera sammála um mikilvægi fjölmenningar hafa mannfræðingar 

gagnrýnt notkun hugtaksins. Algengt virðist vera að menningarhugtakið sé notað til 

að skýra hátterni þeirra sem ekki eru taldir tilheyra meirihluta innfæddra, þá 

sérstaklega þeirra sem eiga uppruna að rekja til svæða utan Vestur-Evrópu og 

Norður-Ameríku. Þannig er gefið til kynna að minnihlutahópar séu meira bundnir og 

mótaðir af menningu sinni en ráðandi meirihluti í landinu. Fólki hættir til að tala um 

menningu sem sjálfstæða einingu, sem ýtir þá undir að gerðar séu staðalmyndir af 

ákveðnum hópi og þeim sem honum tilheyra (Wikan, 1999;  Unnur Dís Skaptadóttir 

og Kristín Loftsdóttir, 2009). Mannfræðingurinn og menningarsérfræðingurinn Unni 

Wikan (1999) segir kennara, félagsfræðinga og lögfræðinga gjarnan hafa samband 

við sig vegna atvika þar sem málsaðili rekur gjörðir sínar til ólíkra menningarheima. 

Það á til að mynda við um þegar barn hefur verið barið af föður sínum eða kona barin 

af eiginmanni. Þá er því gjarnan haldið fram að svona sé þetta í ,,þeirra“ menningu 

frábrugðið ,,okkar.“ Þegar Wikan (1999) er spurð hvort hún geti staðfest fyrir rétti að 

þetta sé menning föðurins eða eiginmannsins er svarið nei. Þá er haldið áfram og 

spurt hvort hægt sé að finna einhvern annan sem myndi segja já við sömu spurningu, 

þá segir Wikan (1999) ,,já örugglega“. Hún segir menningu ekki vera hlut heldur 

aðeins hugmynd eða orð sem túlka má á marga vegu eftir viðhorfi hvers og eins. Þar 
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sem flestir hugsa um menningu sem hlut er hægt að nota hugtakið sem málsvörn í 

hagsmunamálum fólks. 

Mannfræðingurinn Gerd Baumann (1999) telur á svipaðan hátt að oftar sé litið á 

menningu sem eign einstaklinga heldur en eitthvað sem þeir móta og endurmóta. 

Baumann spyr hvernig hægt sé að skapa réttlæti og jafnrétti meðal þeirra sem trúa á 

að ein menning eigi að ríkja innan þjóðríkisins. Þá á meðal þeirra sem leggja áherslu 

á ólíkan menningarlegan uppruna og meðal þeirra sem telja trú sína til menningar. 

Hann segir að endurskilgreina þurfi merkingu hugtakanna þjóðerni eða þjóðríki, 

þjóðleg sjálfsmynd eða þjóðleiki og trúarbrögð sem helstu grunnstoðir menningar. Til 

frekari útskýringa hefur hann dregið saman nokkur atriði og sett þau upp í 

svokallaðan fjölmenningarlegan þríhyrning (e. The mutlicultural triangle). Í 

þríhyrningin setur hann nokkur atriði. Það er þjóðmenning, þjóðleg menning byggð á 

litarafti og uppruna og trúarbrögð sem menning. Fyrsta horn hins fjölmenningarlega 

þríhyrnings tileinkar hann ríkinu. Vestrænum nútímaríkjum þar sem yfirstéttin hefur 

áhrif á flestar þær breytingar sem verða í samfélaginu. Rómantísk hugsun um 

þjóðríkið liggur m.a. þar að baki; það að uppruni fólks sé undirstaða þjóðríkis og að 

þar ríki ein sameiginleg menning. Í öðru horni er hugmyndin um að uppruni og 

blóðtengsl merki það sama og menningarleg sjálfsmynd og skapi þannig 

sameiginlega menningu. Það er að segja að rætur einstaklingsins segi til um hver 

hann er. Í þriðja horninu eru síðan trúarbrögðin sem sér menning. Þau eru oft látin 

líta út fyrir að vera óbreytanleg og yfirnáttúruleg þar sem guðs vilji er ofar öllu. 

Höfundur hrekur ofangreindar skilgreiningar og skýrir hvernig þær koma í veg fyrir að 

hægt sé að líta á samfélög sem fjölmenningarleg samfélög. Hvert ríki á sér eina 

ríkjandi þjóð eða ,,superethnos“ sem telur sig hafa myndað ríkið og geti þess vegna 

gert frekara tilkall til þess en aðrir hópar. Baumann (1999) segir að þessi ríkjandi þjóð 

sé einmitt ein helsta ógn fjölmenningarlegs samfélags. 

Eins og lesa má um í rannsóknum Unnar Dísar Skaptadóttur (1997, 2004) þá 

erum við öll þátttakendur í fleiri en einni menningu og heimi sem verður sífellt minni. 

Menningar liggja ekki samhliða, né eru þær afmarkaðar með landamærum, heldur 

eru þær í stöðugri mótun og skarast á. Við erum þannig ekki einungis þátttakendur í 

einni afmarkaðri menningu heldur mörgum samtímis. Fyrir áhrif frá tækninni má líka 

betur gera sér grein fyrir hinu mikla menningarflakki sem gerir fólki kleift að eignast 

nágranna víðs vegar um heiminn (Appadurai, 2002), svo ekki sé minnst á 

möguleikana til að viðhalda tengslum við vini og ættingja í upprunalandi.  
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Samkvæmt Ralph Grillo (2007) er fjölmenning best skilin sem pólitískt verkefni þar 

sem unnið er að stefnumótunum, haldnir fyrirlestrar og æfingar til að nálgast hina 

raunverulegu fjölmenningu. Verkefnum sem þessum hefur verið hrint af stað víða í 

Evrópu með það að markmiði að komast að því hvað fjölmenning sé. Á gagnlegan 

hátt setur Grillo (2000, 2007) fram tvær skilgreiningar á fjölmenningu, annars vegar 

að hún sé veik og hins vegar sterk. Í veikri fjölmenningu er viðurkennt að vera 

menningarlega ólíkur og þá helst á persónulega svæðinu (e. private sphere) en á 

opinbera svæðinu (e. public sphere) er gert ráð fyrir samlögun, eins og hvað varðar 

húsnæðismál, atvinnu, menntun, heilsu og velferð. Útlendingar eiga þá að falla að 

hinum ráðandi hópi samfélagsins. Í sterkri fjölmenningu er stofnanagerð viðurkenning 

á því sem er ólíkt á opinbera svæðinu (Grillo, 2000, 2007; Vertovec, 2001). Þar eru 

sérstakar ráðstafanir gerðar í menntun, tungumáli, umönnun, velferð o.s.frv. um 

hvernig kynna skuli þennan etníska eða menningarlega mun. Sérskólar hafa til að 

mynda verið stofnaðir í kringum ákveðna etníska hópa. Að mati Grillo (2007) er veik 

fjölmenning einkennandi fyrir Evrópuríkin en hann segir jafnframt að fjöldi 

gagnrýnenda haldi fram hinu gagnstæða (Grillo, 2007:987). Ef Ísland er skoðað í 

þessu samhengi má segja að það sé meðal þeirra Evrópuríkja þar sem veik 

fjölmenning ríkir. Lögð hefur verið áhersla á þátttöku útlendinga í samfélaginu og 

þess gætt að ekki sé brotið á rétti þeirra (Unnur Dís Skaptadóttir, 2009). 

Fjölmenningarhugtakið getur verið slungið og margrætt eins og komið hefur fram. Því 

fer þó fjarri að það geti staðið eitt og sér því mörg önnur veigamikil hugtök móta 

fjölmenningarlega umræðu. Hugtökin samlögun, aðlögun og samþætting eiga það 

sameiginlegt að auka skilning fólks á samsetningu fjölmenningarlegs samfélags. Nú 

verður nánar vikið að hugtökunum, merkingu þeirra og því sögulega samhengi sem 

þau eru sprottin úr.  

 

2.2 Sögulegt samhengi: pólitískar stefnur stjórnvalda 

Fjölbreytileika þjóðríkja hefur lengi verið stýrt í gegnum pólitískar stefnur stjórnvalda. Í 

upphafi beindust stefnurnar aðallega að því að útlendingum var gert að samlagast 

nýja landinu, með það fyrir augum að afmá öll sérkenni innflytjenda, og þeir voru 

knúnir til að tileinka sér ríkjandi menningu og gildi komulandsins (Grillo, 2007; 

Vertovec og Wessendorf, 2004; Brubaker, 2001). Frakkland er eitt þeirra landa sem 

fylgdi lengi samlögunarstefnu í innflytjendamálum. Hugmynd Frakka um þjóð var 
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bundin ríkinu sem lagði áherslu á að allir ríkisborgarar hefðu sama rétt, möguleika og 

skyldur. En til að geta gengist við frönskum gildum var nauðsynlegt að 

minnihlutahópar létu af menningu sinni.  Á meðan var meira lagt upp úr sameiginlegri 

sögu þjóðar í Þýskalandi heldur en pólitík (Eriksen og Sørheim, 2000). Á miðjum 

sjöunda áratugnum var þó ljóst að þjóðríkin áttu æ erfiðara með að viðhalda þessari 

samlögunarstefnu og það kvað við nýjan tón meðal stjórnvalda. Áhersla var lögð á 

aukið umburðarlyndi og víðsýni gagnvart útlendingum. Neikvæð mismunun átti ekki 

að líðast, samanber mismunun á grundvelli þjóðernis, uppruna, litarafts og 

trúarbragða (Grillo, 2007; Vasta, 2007). Stefnumótanir sem fela í sér þessar áherslur 

byggja á hugmyndum samþættingar, að menningarhópar haldi sínum sérkennum og 

menning þeirra og hins ráðandi hóps blandist.  

Í Ástralíu og Kanada hefur fjölmenningarhyggja verið miðpunktur í opinberri 

stefnumótun stjórnvalda. Stjórnvöld hafa unnið að áætlun sem bæta á stöðu etnískra 

minnihlutahópa innan ríkjandi menningar og hafi jafnframt stjórn á menningarlegri 

fjölbreytni. Í Ástralíu hefur fjölmenningarstefna verið í landinu frá fyrri hluta sjöunda 

áratugarins, skömmu eftir að Kanada opinberaði sína stefnu. Ang og Swatton (2006) 

segja fjölmenningastefnu Ástrala fela í sér að hafna eigi fyrri stefnu sem eigi sök á 

útilokun, einsleitni og jafnvel rasískri fortíð. Þannig má sjá fjölmenningu í Ástralíu sem 

form táknrænnar pólitíkur sem hefur það að markmiði að endurmóta 

þjóðarsjálfsmyndina (Ang og Swatton, 2006). Fjölmenning í Ástralíu er 

hugmyndafræði sem unnin var til að veita Áströlum jákvæða sjálfsímynd og hefur hún 

borið árangur. Þau segja að líta megi til tveggja atriða við myndun jákvæðrar 

sjálfsmyndar í landinu. Annars vegar er það sagan, sem segir Áströlum að með því 

að taka upp fjölmenningu losi þjóðin sig undan smánarlegri og rasískri fortíð. Hins 

vegar, á táknrænan hátt, kynnir stefnan það fyrir Áströlum, með ,,almennum 

skáldskap“, að þeir búi í friðsamlegu og umburðarlyndu þjóðfélagi sem hver og einn á 

aðild að. Stjórnmálamenn í Ástralíu hampa síðan samlöndum sínum fyrir þeirra þátt í 

velheppnaðri fjölmenningu Ástralíu en hún þykir hafa heppnast hvað best í heiminum.  

Ástralía og Kanada gefa sig út fyrir að vera fjölmenningarleg á meðan önnur ríki 

teljast síður fjölmenningarleg á pólitískum vettvangi. Þá hafa nokkur ríki hert aðgerðir 

gagnvart innflytjendum af ótta við að fjölbreyttur hópur fólks geti ekki myndað 

samstöðu innan þjóðríkis (Vasta, 2007; Kymlikca og Banting, 2007).  
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Töluverðar breytingar urðu á hugarfari almennings og stjórnvalda til 

fjölmenningarlegs samfélags í kjölfar árásanna á Tvíburaturnana í New York 11. 

september 2001 (Grillo, 2007:988, Kymlicka og Banting, 2006:282; Fekete 2006:1-2). 

Ofsafengnum hræðsluáróðri var hrundið af stað og sérstaklega var alið á ótta í garð 

múslima. Þeir eru taldir ógna evrópskum gildum eins og jafnrétti kynjanna, femínisma 

og fordæma samkynhneigða (Fekete, 2006:1-2).  

Ellie Vasta (2007) skoðar  pólitískar stefnumótanir um útlendinga og hvernig áhrifin 

af þeim birtast í opinberri umræðu í Hollandi. Innflytjendur í Hollandi eru sagðir hvorki 

aðlagast samfélaginu né sleppa takinu af eigin hefðum og afturhaldssömum 

trúarbrögðum, þá múslimatrú, eins og stjórnmálamaður í Hollandi kallar hana. Vasta 

(2007) segir hitamálið nú vera að reyna að skilja hvers vegna þjóðfélag, sem hefur 

samþykkt fjölbreytni meðal fólks á opinberan stofnanagerðan hátt (þ.e. í skólum 

o.s.frv.) og hefur það orð á sér að vera umburðarlynt, geti svo snarlega snúið frá 

fjölmenningarstefnu í innflytjendamálum yfir í stefnu sem kallar á samlögun og 

undirgefni. Að sama skapi spyr höfundur: ,,Hvers vegna er innflytjendum kennt um 

ábyrgðarleysi í ferli aðlögunar og það að iðka afturhaldssöm trúarbrögð?“ (Vasta, 

2007:714). Hún segir að neikvæð áhrif hnattvæðingar á Evrópu séu talin vera ógn við 

almannaöryggi og breytingar í pólitísku umhverfi. Samkvæmt Vasta (2007) eru 

breytingarnar byggðar á fjölmenningarlegri nálgun, hún segir það hafi mistekist að 

innlima innflytjendur í samfélagið. Ástæðurnar telur hún í fyrsta lagi vera þær að nú 

hafi umburðarlyndi Hollendinga gagnvart menningarmun færst úr stað og í öðru lagi 

hafi einstaka innflytjendur, á meðvitaðan hátt, hafnað hollenskri tungu, menningu og 

gildum. Þetta er sagt leiða til skorts á samþættingu meðal einstakra innflytjendahópa 

(helst múslima) sérstaklega þegar kemur að almennri þátttöku í samfélaginu og á 

vinnumarkaðinum. Vasta (2007:715) færir rök fyrir því að það séu ekki innflytjendurnir 

sem vilji ekki taka þátt og samþættast hollensku velferðarríki heldur séu það fordómar 

heimamanna í garð uppruna þeirra og trúar sem útiloka þá frá mikilvægum þáttum 

samfélagsins. Há tíðni atvinnuleysis, slök námsgeta og aðskilnaður í 

húsnæðismálum sé  fremur tegund mismununar gegn ákveðnum hópi sem gerir 

innflytjendum erfiðara um vik að samþættast. Viðhorf sem þetta er sérstaklega 

útbreitt í Evrópu; fólksflutningar eru sagðir hafa leitt til of mikils framandleika (e. 

excess of alterity) og of mikil fjölbreytni er talin ríkja innan sama þjóðríkis (Grillo, 

2007; Kymlicka og Banting, 2006).  
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Trica Keaton (2005:406) greinir frá viðhorfi ríkisvaldsins sem mismunar fólki eftir 

uppruna sem byggður er á ólíkum trúarskoðunum. Hún kallar það hrokafulla 

samlögun (e. arrogant assimilation) sem birtist ekki eingöngu í þjóðernislegri 

sjálfsmyndarpólitík heldur líka í skólakerfinu. Múslímskum unglingsstúlkum hefur 

verið bannað að ganga með slæður sem hylja hár þeirra, með slæðunotkun eru þær 

taldar ógna þjóðarsjálfsmynd Frakka, frönskum gildum og menningu. Umræða um 

boð og bönn hefur teygt anga sína víða, á það sérstaklega við um búrkunotkun 

kvenna. Þetta hefur mikið verið rætt á hinum Norðurlöndunum, í Belgíu og nú síðast 

á Íslandi. Lagasetningin í Frakklandi um bann við notkun slæðna í opinberum skólum 

reiddi marga múslima til reiði. Samkvæmt Keaton (2005) þá tekur lagasetning sem 

þessi ekki mið af hugmyndinni um fjölmenningarlegt samfélag heldur gerir ráð fyrir 

einni sameiginlegri franskri sjálfsmynd. Hið félagslega- og menningarlega bil stækkar 

og kyndir undir nýrri tegund fordóma þar sem menningarlegur munur, tungumál, 

trúarbrögð og hefðir, birtist sem ógn fyrir hinn ráðandi hóp og sjálfsmynd hans 

(Keaton, 2005:407). Mannfræðingurinn Thomas Hylland Eriksen (2007) hefur bent á 

að þvinganir hafi í för með sér  að innflytjendur fjarlægist enn fremur gildin sem eru í 

landinu. Í staðinn ýki fólk uppruna sinn, konur sem aldrei noti búrkur fari að nota þær.  

Will Kymlicka og Keith Banting (2006:283) skoða afstöðu til etnísks fjölbreytileika í 

tengslum við velferðarríkið í greininni Immigration, Multiculturalism, and the Welfare 

State. Þeir spyrja hvers vegna litið sé á etnískan fjölbreytileika sem ógnun við 

velferðarríkið. Í leit að svari við spurningunni horfa höfundar til tveggja kenninga. 

Önnur kenningin segir að þar sem mikill etnískur fjölbreytileiki ríkir sé erfiðara að 

viðhalda góðu velferðarríki. Hér er átt við að stefnur ríkisstjórna skipti ekki máli, 

fjölbreyttur etnískur hópur muni alltaf grafa undan velferðarríkinu. Þessari kenningu 

hefur oft verið haldið á lofti af ýmsum sérfræðingum en hún hefur þó fremur orðið til 

þess að stefnumótanir og áætlanir um málefni innflytjenda hafa orðið útlendingum 

andsnúnari og heiftúðugri. Síðari kenningin felur aftur á móti í sér að stefnur 

ríkisstjórna þar sem fjölmenning er viðurkennd  eyðileggi  undirstöður velferðarríkisins 

og að stefnumótanir um fjölmenningu grafi undan þjóðerniskennd og trausti. Hér er 

meðal annars  átt við það þegar ýtt er undir fjölmenningarlega kennslu, sérstakar 

úthlutanir eru veittar til etnískra hópa og lagalegar undanþágur leyfðar. 

Fjölmenningarsinnaðir fræðingar hallast fremur að síðari kenningunni, flestir hafa þeir 

trú á velferðarríkinu og segja fjölmenningu frekar eiga þátt í að uppræta óréttlæti og 

minnka mismunun heldur en að grafa undan velferðarríkinu (Kymlicka og Banting, 
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2006:288-289). Samkvæmt Kymlicka og Banting (2006:293) er hugsanlegt að 

etnískur fjölbreytileiki ógni velferðarríkinu þegar ríkisstjórnum gengur illa að stjórna 

fjölbreytileikanum og koma fjölmenningu þannig fyrir að hún sé fremur félagslegt 

vandamál sem skapi pólitískan ágreining. Ástæðuna telja þeir frekar að finna meðal 

stjórnmálamanna því skoðanir þeirra geti ýtt undir vantraust og ósamstöðu 

samfélagsþegnanna, rétt eins og gerst hefur í Hollandi fyrir tilstilli Geert Wilders og 

annarra stjórnmálamanna í Evrópu. Frelsisflokkurinn (e. Party for Freedom (PVV)), 

með Wilders í fararbroddi, er þriðji stærsti stjórnmálaflokkur Hollands en eitt af 

meginmarkmiðum flokksins er að banna komu íslamskra innflytjenda til landsins 

(Mock,  2010). Til að kynna málstaðinn bjó Wilders til mjög umdeilda pólitíska 

stuttmynd um íslamska trú, Fitna, sem birtist á veraldarvefnum árið 2008. Í myndinni 

eru hlutir teknir úr samhengi og ýktir þar sem íslam er lagt að jöfnu við kúgun og allt 

það versta í heiminum. Stjórnmálamaðurinn sagði markmið myndarinnar hafa verið að 

vara Vesturlöndin við trúarbrögðum sem hann teldi hættuleg en einnig að hindra það 

sem hann kallaði íslamsvæðingu í Hollandi og öðrum vestrænum ríkjum (Crouch, 

2008).  

Það er mikilvægt að greina frá áhrifum stjórnmála í allri umræðu og ákvörðunum 

um mótun lands og þjóðar. Lagasetningar eru áhrifarík tæki og með misbeitingu 

þeirra má á auðveldan hátt útiloka hóp samfélagsþegna frá því að þeir geti lifað 

eðlilegu lífi. Líkt og í Frakklandi hafa búrkur og slæður verið gerðar að ógn við gildi 

samfélagsins og tákni fyrir framandleika. Samkvæmt ákveðnum hópi fólks er verið að 

kúga konur með búrkunotkun. Ef svo er, er það þá ekki á sama hátt kúgun að banna 

konum að ganga í búrkum? Í næstu köflum verður ekki leitast við að svara 

spurningunni heldur sýnt fram á margræðni hluta því sjaldnast er aðeins eitt svar við 

sömu spurningu. Ítarlegar er gert grein fyrir hugtökunum aðild og útilokun í tengslum 

við aðlögunarferli innflytjenda. Hvar og hvers konar aðildar er krafist af innflytjendum 

og í hverju felst útilokunin? Hvenær er þvingunum beitt sem stuðla eiga að 

samþættingu og hvenær hefur fólk val? Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir 

þessum atriðum þegar tekist er á um málefni er snerta innflytjendur.    
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2.3 Félags- og menningarleg samþætting; aðild eða útilokun 

Hugtakaparið aðild og útilokun er einkum notað til að skýra hvort og þá hvernig 

starfsemi stofnana og önnur félagsleg ferli veita einstaklingum eða hópum aðild eða 

útilokun. Í hugtökunum felst fyrirætlun um að athuga hvort þörf og möguleiki sé á að 

breyta starfsháttum og venjuföstum samskiptum, þannig að allir sem koma að þeim 

verði jafnréttháir, í stað þess að beina athygli að því hvernig breyta þurfi 

einstaklingum og hópum svo að þeir samþættist heildinni. Hugtökin reynast gjarnan 

vel sem tæki til að kanna starfshætti og afstöðu, á gagnrýninn hátt, og sem leiðsögn 

við að breyta þeim í átt að almennri aðild (Gestur Guðmundsson, 2008). Á Íslandi 

eins og víða annars staðar í Evrópu eru alþjóðlegir fólksflutningar að stórum hluta 

vinnutengdir en þegar fólk sest að í nýju landi en vaknað hafa upp spurningar um 

mögulega aðild þeirra að samfélaginu hvaða áhrif það hefur á sjálfsmynd þjóðarinnar 

(Gorodzeisky og Semyonov, 2009; Kivisto og Faist, 2007).  

Eriksen (2007) spyr um forsendur aðildar og útilokunar í fyrirframgefnu félagslegu 

umhverfi. Hann vill að frekari upplýsinga sé aflað, með rannsóknum, um hvers konar 

útilokun tíðkist og hver skilyrðin séu fyrir því að vera meðtekinn í samfélagið. Hann 

spyr; er komið ólíkt fram við minnihlutahópa vegna litarafts, tungumáls eða trúar? 

Eða fer útilokunin ef til vill að mestu fram á vinnumarkaðinum, í húsnæðismálum eða 

innan menntakerfisins? Hann bendir á að þátttaka á einu sviði tryggir ekki endilega 

þátttöku á öðrum sviðum og ekki sé það gefið að virkir þátttakendur í samfélagi telji 

sig tilheyra því. Til dæmis geta þeir verið virkir þátttakendur á vinnumarkaði og greiði 

skatta en þekki lítið siði og hefðir sem eru í landinu því tungumálaþekking er 

takmörkuð. Þannig þarf að hafa í huga bæði samfélagslega þætti eins og ríkjandi 

viðhorf um hverjir tilheyra samfélagi og viðhorf innflytjenda sjálfra þegar við skoðum 

hvernig aðild innflytjendur hafa að nýju samfélagi. 

Ef nálgun Eriksen (2007) er skoðuð út frá rannsókn Ellie Vasta (2007:718) á 

málefnum innflytjenda í Hollandi virðist það vera á valdi stjórnmálamanna hvernig 

brugðist er við því fjölmenningarlega umhverfi sem þar ríkir. Vasta (2007) telur ólíka 

hópa í Hollandi leggja mismunandi áherslu á samþættingu. Íhaldssinnar leggja meiri 

áherslu á menningarlega aðlögun, með það fyrir augum að endurheimta einsleita 

þjóð, á meðan félagshyggjufólki er meira umhugað um félagslega aðlögun, að 

innflytjendur geti fótað sig á vinnumarkaði og í menntakerfinu. Á sama tíma er sem 

félagshyggjufólk kalli óbeint á menningarlega aðlögun þar sem hún er forsenda fyrir 

efnahags- og félagslegri velgengni. Vasta (2007) heldur því fram að báðar 
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nálganirnar leggi áherslu á aðlögun sem er líkari samlögunarstefnu. Þrátt fyrir að leita 

eigi margra ólíkra svara við sömu spurningunni bendir allt til þess að hápólitískar 

ákvarðanir ráði förinni um hvernig litið er á fjölmenningu og ferli aðlögunar. Í Hollandi 

er útskúfun til staðar á báðum sviðum, bæði á því opinbera og persónulega.  

 

2.3.1 Þvingun eða val  

Eriksen (2007) skoðar líka málefni þar sem þvingunum hefur verið beitt til að ná fram 

félags- og menningarlegum breytingum, en miklu máli skiptir að fólk hafi val um 

samþættingu. Innri og ytri þrýstingur er óhjákvæmilegur í samskiptum minnihlutahópa 

og þeirra sem eru að fullu meðteknir í samfélagið. Hann spyr hvort verið sé að þvinga 

minnihlutahópa til að samþættast eftir reglum og stefnumótunum þeirra ráðandi í 

samfélaginu. Til að varpa skýrara ljósi á umræðuna um notkun búrku og slæðu lýsir 

Eriksen (2007) ólíkum skoðunum mismunandi hópa á þessu málefni. Sumir segja að 

múslímskar konur beri slæðuna til að halda í frelsi sitt vegna þrýstings frá hinum 

ráðandi hópi í samfélaginu um að taka hana niður. Aðrir segja að það sé vegna 

feðraveldisins, það er að feður eða eiginmenn ráði hvort þær beri slæðu, á meðan 

enn aðrir halda því fram að slæðunotkunin sé tilkomin vegna bókstafstrúar. 

Sjónarhorn hins ráðandi hóps er að samfélagið velji slæðuna fyrir múslímskar konur 

því þær sjálfar hafi þar ekki frjálst val. Annað sjónarhorn felur í sér hið gagnstæða, að 

hinn ráðandi hópur þvingi slæðuna á múslímskar konur með því að koma ekki fram 

við múslima sem jafningja innan samfélagsins. En hagsmunum minnihlutahópa er 

ekki endilega best borgið með því að samþættast. Sumir gætu leitast eftir sem mestu 

sjálfstæði á meðan aðrir lifa í gegnum þverþjóðleg sambönd þar sem þjóðríkið sem 

þeir búa í skiptir þá litlu.  

Til að skilja enn betur umræður er snúa að fjölmenningu er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir þeim fjölmörgu hugtökum sem komið hafa fyrir í verkefninu. Þau eru einnig 

mikið notuð í almennri umfjöllun um útlendinga, á meðal stjórnmálamanna, 

almennings, í blöðum, tímaritum og víðar. Í næsta kafla verður vikið að margræðni 

hugtakanna sem átt er við.  
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2.4 Margræð hugtök; innflytjandi, samþætting, fjölmenning  

Hugtökin innflytjandi og samþætting eru lykilhugtök í allri umræðu um 

fjölmenningarleg samfélög. Ralph Grillo (2007) gerir grein fyrir orðræðu nokkurra 

slíkra hugtaka í bresku samfélagi. Hann bendir á að merking hugtaksins samþætting 

vefjist fyrir fólki þar sem almenningur, pólitíkusar og sérfræðingar séu ekki alltaf 

sammála um hver hún er (Grillo, 2007:980). Máli sínu til stuðnings nefnir Grillo (2007) 

dæmi frá ráðstefnu í Bretlandi þar sem umræður um hugtökin fjölmenning og 

samþætting fóru fram. Í einum umræðunum vildi karlmaður fá að vita hvað hann þyrfti 

að gera sem múslimi til að sýna fram á að hann hefði aðlagast bresku samfélagi. Ætti 

hann að hætta að biðja fimm sinnum á dag og fara með félögunum á pöbbinn í 

hádeginu og fá sér bjór? Þau sem sátu fyrir svörum vildu meina að það að vera 

breskur merkti að deila saman almennum gildum en ekki að yfirgefa það sem skildi 

fólk að. Spyrjandinn lét sér þetta svar ekki nægja og tók aftur til máls. ,,Sjáið mig, ég 

klæðist breskum fatnaði, tala brotna ensku, en samt ensku, og ég er með skegg. Það 

segir til um hver ég er (e. identity) (Grillo, 2007:982). “ Dæmið gefur til kynna að fólk 

leggi ólíka merkingu í hugtakið og það sé óskýrt og loðið eins og höfundur heldur 

fram. Spyrjandinn gat þess einnig að hann greiddi skatta og lyti lögum landsins en 

samt virtist það ekki nægja til að fá samþykki almennings fyrir því að hann hefði 

aðlagast. 

Tony Blair, fyrrum forsætisráðherra Bretlands, sagði eitt sinn í fjölmiðlum að þrátt 

fyrir að nota hugtakið fjölmenning stöku sinnum væri hann ekki með merkingu þess á 

tæru. Að hans mati eru samfélög ekki fjölmenningarleg þegar ólíkir menningarhópar 

raðast upp, hlið við hlið, og eiga ekki í samskiptum sín á milli. Fólk er hrætt um að slík 

þróun eigi sér stað í Bretlandi. Að ólík samfélög séu þar að myndast, hvítt breskt og 

múslímskt asískt, með engum samskiptum þar á milli. Þetta er einmitt það sem Tony 

Blair á ekki við með fjölmenningarlegu samfélagi því fjölmenning á að ýta undir 

samstöðu en ekki að ala á sundurleitni (Grillo, 2007). Margir hafa gagnrýnt þessa 

hugmyndafræði og segja hana frekar ýta undir aðskilnað heldur en samstöðu líkt og 

Grillo (2007) bendir á. Grillo (2007) segir skilgreiningarnar á hugtökunum frekar 

byggðar á ímynduðum veruleika en raunveruleikanum þar sem ólíkir hópar búa hlið 

við hlið en ekki saman. Hann kallar þessa þróun ,,Sleepwalking to segregation“ þar 

sem samfélagið og stjórnvöld hafa sofið á verðinum, til að mynda með því að stofna 

sérstaka skóla fyrir ólíka trúarhópa og ýta þannig frekar undir aðskilnað en samstöðu.  
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Marianne Gullestad (2002) fjallar á svipaðan hátt um hugtakið innflytjandi í norsku 

samfélagi. Umræðan snýst um að skilgreina hverjir séu Norðmenn og hvenær 

innflytjandi hættir að vera innflytjandi. Höfundur fjallar um samtal sem indversk kona 

sem lengi hafði verið búsett í Noregi, og var norskur ríkisborgari, átti við prófessor í 

Norðurlandamálum. Konan hafði velt því fyrir sér hversu lengi hún yrði brennimerkt 

með heitinu innflytjandi og leitaði álits prófessorsins. Svar hans var á þá leið að hún 

myndi aldrei losna undan því að teljast innflytjandi þar sem hún væri fædd og uppalin 

á Indlandi. Konan brást illa við þessu svari þar sem hún taldi merkingu orðsins ýta 

undir útskúfun hennar úr samfélaginu sem ógilds borgara. Eriksen og Sørheim 

(2000:62) segja á sama hátt frá ríkjum þar sem blóðtengsl og líffræðileg tenging voru 

lengi vel nauðsynleg til að geta sagst vera af ákveðnu þjóðerni. Það nægði til að 

mynda ekki að búa í Króatíu til að geta kallast Króati, nauðsynlegt var að faðirinn 

væri þaðan líka. Lengi vel voru svipuð lög í gildi í Þýskalandi sem nú hefur verið 

breytt. Fyrir tíma breytinga voru mörg þúsund börn og barnabörn innflytjenda í 

Þýskalandi, sem voru með þýsku sem móðurmál og höfðu eingöngu búið í 

Þýskalandi, ekki með ríkisborgararétt í landinu (Eriksen og Sørheim, 2000:62). 

 

2.5 Þverþjóðleiki 

Rannsóknir á fólksflutningum einkenndust lengi vel af því að skoðað var hvernig þeim 

aðfluttu vegnaði á nýjum stað þar sem upprunaleg lönd flytjenda (e. migrant) voru 

ekki sýnileg. Gagnrýni fræðimanna á rannsóknum tengdum fjölmenningu beinist 

einmitt að þeirri ofuráherslu sem lögð hefur verið á landið sem flust var til og sem 

svar við þeirri gagnrýni hefur brennidepillinn færst yfir í að skoða tengsl innflytjenda 

við heimalandið (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Hugtakið þverþjóðleiki vísar til þeirra 

tengsla sem algengt er að flytjendur hafi við fleiri en einn stað eða eina þjóð (Glick-

Schiller, 2003;  Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007; Vertovec 

1999:447; Basch, Glick-Schiller og Blanck, 1994). Athyglinni er beint að áhrifum 

efnahagslegra, trúarlegra, pólitískra og félagslegra sambanda eða tengsla fólks í 

tveimur eða fleiri löndum (Glick-Schiller, 2003:102). Mannfræðingar í Bandaríkjunum 

voru á meðal þeirra fyrstu til að benda á nauðsyn þess að beina rannsóknum á þessu 

sviði á nýjar brautir (Glick-Schiller, 2003:99). Gagnrýnin fjallaði að hluta til um það að 

fræðimenn þyrftu að færast frá því að staðsetja rannsóknir á fólksflutningum innan 

þjóðríkja (Glick-Schiller og Wimmer, 2003:578), vegna þeirrar ofuráherslu sem lögð 
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var á að kanna samlögun og samþættingu (e. assimilation og integration) 

innflytjenda, að nýju þjóðríki og öðru landi (Levitt og Glick-Schiller, 2004:1002; Unnur 

Dís Skaptadóttir, 2004:133; Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007: 82-

83). Brottfluttir snúa ekki endilega baki við upprunalandi heldur eiga það til að styrkja 

stöðu sína í heimalandi til dæmis með peningasendingum og jafnvel 

stjórnmálaþátttöku, þvert á landamæri (Glick-Schiller og Levitt 2004; Vertovec 2004; 

Olwig og Sørensen, 2002:9).  

Vertovec (2003:569;2004:971), og fleiri mannfræðingar, hafa bent á að með 

tilkomu nýrrar tækni og frekari möguleikum fólks til ferðalaga hafi upplýsingaflæði 

milli heimshluta aukist. Tækninýjungar hafa leitt af sér aukinn menningarlegan 

margbreytileika innan samfélaga auk þess sem tæknin hefur brúað bilið á milli 

menninga í ólíkum heimshlutum. Þrátt fyrir miklar fjarlægðir getur fólk átt samskipti 

sín í milli á augabragði og fólk getur talað saman og séð hvert annað þrátt fyrir að 

búa ekki í sama landi (Appadurai, 2002). Glick-Schiller og Wimmer (2004:596) 

benda líka á að þrátt fyrir tækninýjungarnar megi ekki gleyma hlutverkum gufuskipa, 

símskeyta, síma og útvarps. Þær segja stundum hætt við að litið sé á fortíðina sem 

staðbundna, óbreytanlega og einsleita á meðan nútíminn er fljótandi og flókinn. 

Mannfræðin fór ekki varhluta af áhrifum hnattvæðingarinnar og hófu fræðimenn að 

skoða fólksflutninga út frá þverþjóðleika, sem gat meðal annars af sér endurskoðun 

á hugmyndum um þjóðríkið og menningu.  

 

2.5.1 Þverþjóðlegar fjölskyldur, þjóðríkið og mótun sjálfsmynda 

Rannsakendur á fólksflutningum og hnattrænum ferlum gátu sér til um að með 

aukinni hnattvæðingu myndu áhrif ríkisvaldsins og kröfur ríkisins á þegna sína 

minnka en þvert á móti sýna nýrri rannsóknir fram á hið gagnstæða. Rannsóknir 

hafa bent til þess að  þverþjóðlegar fjölskyldur og þverþjóðleg samfélög viðhaldi 

siðum og tengslum við upprunaland með ýmsu móti, eins og fram hefur komið, til að 

mynda með peningasendingum, sem er mikilvægur þáttur í alþjóðlegu hagkerfi og 

mörg þróunarlönd treysta á (Eriksen og Sørheim, 2000; Vertovec, 2001; Vertovec 

2004). Félags- og menningarleg áhrif eru einnig mikil, til að mynda eru einstaklingar 

af sama uppruna oft fengnir til að giftast, trúarlegum athöfnum er viðhaldið, það er 

horft á og fylgst með fjölmiðlum frá heimalandi og vörur sendar á milli. Vertovec 

(2001) nefnir meðal annars. í því samhengi tyrkneskar sjónvarpsstöðvar sem nást 
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víðast hvar í Evrópu í gegnum gervihnetti. Þannig veita þverþjóðleg tengsl 

innflytjendum aukin tækifæri til að viðhalda sameiginlegri sjálfsmynd. Þrátt fyrir að 

félags- og menningarleg áhrif séu mikil í þverþjóðlegum tengslum telur Vertovec 

(2004) að fræðimenn hafi lagt ofuráherslu á að skoða þverþjóðleika út frá 

félagslegum áhrifum í stað þess að skoða hvaða áhrif hann hefur á daglegt líf 

einstaklinga í stærra samhengi, t.d. út frá pólitískum og efnahagslegum áhrifum, þá 

bæði hjá þeim sem eru innflytjendur og hafa búsetu í öðru landi og hvaða áhrif 

þverþjóðleiki hefur á fjölskyldur þeirra í upprunalega landinu.  

Hefðbundið ríkismódel gerir ráð fyrir að ein sjálfsmynd eigi við um hóp fólks sem 

býr saman afmarkað af landamærum. Innan þeirra gilda lög, sem viðhalda félagslegri 

og pólitískri reglu, sem talin eru vera ólík þeim sem gilda utan landamæranna. 

Þessum sjálfsmyndarlandamærum er haldið við og þau endurmótuð í gegnum 

stofnanir og athafnir eins og með námsefni skólanna, formlegum ríkisstofnunum, 

óformlegum félagslegum samböndum, skrifuðum og óskrifuðum reglum og 

væntingum til borgarans og opinberrar hegðunar (Vertovec 2001; Vertovec 

2004:979). Vafalaust hefur þessu módeli verið storkað af fjölþjóðlegum eða 

fjölmenningarlegum samfélögum þar sem ein sjálfsmynd nær sjaldan yfir heila þjóð. 

Ef litið er á íbúa þjóðríkis sem eina þjóð, er þá ekki rými fyrir innflytjendur eða 

hugmyndina um fjölmenningarlegt samfélag? Rannsóknir á þverþjóðlegum tengslum 

hafa leitt í ljós að innflytjendur taka þátt í fjölþjóðatengslum og samsama sig mörgum 

ríkjum og/eða samfélögum samtímis (Glick-Schiller 2003, 2004; Olwig og Sørensen, 

2002:2; Vertovec 2001:7-8).  

Fólksflutningar eru aldrei einhliða og þeir hafa áhrif á marga, en ekki aðeins þá 

sem flytja, eins og Rachel Parreñas (2001) komst að í rannsókn sinni á 

þverþjóðlegum fjölskyldum. Hún skoðaði fjölskyldusambönd út frá tilfinningalegum 

upplifunum mæðra og barna frá Filippseyjum. Mæðurnar fluttust á milli þjóðríkja til að 

sinna láglaunastörfum í iðnríkjum Vesturlanda og sendu síðan hluta teknanna til 

fjölskyldu sinnar á Filippseyjum. Þær sinntu umönnunarhlutverkum, annað hvort á 

Ítalíu eða í Bandaríkjunum, með það að markmiði að veita börnum sínum betra líf í 

heimalandinu. Parreñas (2001) skoðaði líka upplifanir barnanna af aðskilnaðinum við 

mæðurnar. Höfundur tengir upplifanir kvennanna við hefðbundna verkaskiptingu 

karla og kvenna á Filippseyjum, þar sem konur eru hinar nærandi mæður og sjá um 

heimilishaldið (e. domestic) á meðan feðurnir færa björg í bú. Niðurstöður Parreñas 
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(2001) taka mið af hugmyndum um hefðbundin kynhlutverk sem hún telur eiga þátt í 

að móðir upplifi frekar að hún sé að bregðast börnum sínum með því að vera ekki til 

staðar í uppeldinu sjálfu. Aðskilnaðurinn er sagður ýta undir kvíða hjá mæðrunum, 

vonleysi og sektar- og einmanakennd. Með því að taka að sér heimilishald í öðru 

landi og búa fjarri fjölskyldu sinni er móðirin að bæta veraldleg kjör barna sinna og 

framtíðarmöguleika. Börnin í rannsókninni voru aftur á móti ekki sannfærð um að 

aðskilnaðurinn veitti þeim betra líf þótt það væri markmiðið. Börnin gagnrýndu sum 

hver mæður sínar fyrir að vera ekki að sinna sínu rétta hlutverki sem uppalendur. 

Foreldrar barna sem komið hafa hingað til lands til að vinna hafa vafalaust tekist á 

við svipaðar tilfinningar og börnin sem gagnrýndu mæður sínar í rannsókn Parreñas 

(2001). Það er heldur ekki ólíklegt að íslensk börn upplifi svipaðar aðstæður núna. 

Íslenskir foreldrar halda nú í auknum mæli til annarra landa að vinna til að geta séð 

fjölskyldu sinni farborða hér á landi.  

 

2.6 Fjölmenning í íslensku samhengi 

Á skömmum tíma hafa aðstæður margra fjölskyldna á Íslandi gjörbreyst vegna 

atvinnumissis og vaxandi skuldasöfnunar í kjölfar bankahrunsins. Íslenskar mæður 

og feður horfast nú í augu við að þurfa að yfirgefa börn sín, flytja til annars lands, þar 

sem atvinnu er að fá, og styðja við þá fjölskyldumeðlimi sem eftir eru í heimalandi. 

Þessi raunveruleiki er síður en svo nýr fyrir þeim fjölmörgu útlendingum sem flust 

hafa hingað til lands í leit að betri tækifærum fyrir sig og fjölskyldu sínar.  

Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska (2007:82) hafa rannsakað líf 

fjölskyldna á Íslandi með tilliti til þverþjóðlegra tengsla. Í grein þeirra má lesa að 

meginmarkmið flestra útlendinga sem koma til landsins koma til að vinna en margir 

þeirra halda líka uppi fjölskyldum í tveimur löndum. Einstæðar mæður, sem skilið 

höfðu börn sín eftir hjá mæðrum sínum eða systrum, í upprunalandi, voru meðal 

þeirra sem rætt var við.  

Í viðhorfskönnun, sem unnin var af Félagsvísindastofnun og Fjölmenningarsetri, 

,,Innflytjendur á Íslandi“ (Vala Jónsdóttir o.fl. 2009:37) kemur fram að 57% svarenda 

eiga barn eða börn sem búa í heimalandi. Í könnuninni segir: 
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Þeir sem fæddust í Póllandi, höfðu lokið starfsnámi eða iðnnámi 

og þeir sem hér höfðu búið í innan við tvö ár áttu frekar barn 

eða börn í heimalandi sínu. Nánari greining eftir fæðingarlandi 

sýnir að 89% Tælendinga áttu börn þar í landi en 38% 

Filippseyinga, 44% svarenda frá Eistlandi, Lettlandi og Litháen 

og 24% svarenda frá öðrum löndum Austur- Evrópu (Vala 

Jónsdóttir o.fl., 2009:37).  

 

 

Af þessum tölum má sjá að nokkuð hátt hlutfall innflytjenda kom hingað til lands til að 

sjá fyrir börnum sínum í heimalandi í von um að geta veitt þeim betri tækifæri. 

Brot af niðurstöðum rannsóknarinnar Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, 

viðurkenning og virðing, eftir Kristínu Harðardóttur, Kristínu Loftsdóttur og Unni Dís 

Skaptadóttur, voru kynntar á Þjóðarspegli, ráðstefnu í félagsvísindum, árið 2007. 

Niðurstöður mínar tengjast lítillega því sem þar kemur fram. Ég vann sem 

aðstoðarmaður við þá rannsókn og nýtti að hluta til þau gögn sem safnað var, með 

leyfi höfunda. Þær benda á að ekki hafi verið lagt upp með að leggja ofuráherslu á 

íslenskukennslu en margir þættir höfðu með íslenskukunnáttu og -kennslu að gera og 

varð íslenskan því að meginstefi í flestum málaflokkum. Tungumálið kom alltaf upp 

sem lykilþáttur, bæði meðal Íslendinga og útlendinga. 

Í grein Unnar Dísar Skaptadóttur (2007), Ólíkar raddir: afstaða innflytjenda til 

íslenskrar tungu, kemur margt fram sem svipar til þess sem rannsókn mín sýnir fram 

á um möguleika útlendinga á að tileinka sér færni í íslensku máli. Það á til að mynda 

við um skort á íslenskunámskeiðum á landsbyggðinni, takmarkaðan áhuga á að læra 

tungumálið við komuna til landsins og lítinn hvata til að læra íslensku þegar flestir 

samstarfsmenn eru af sama uppruna. Af þeim sökum voru litlir möguleikar á að þjálfa 

sig í að tala og öðlast frekari færni í tungumálinu. Samskonar niðurstöður fengust 

einnig þegar íslensk fjölskyldutengsl voru skoðuð og möguleikar útlendinga til að ná 

tökum á íslensku. Þeir sem áttu íslenskan maka virtust eiga auðveldara með að 

tileinka sér færni í málinu. Möguleikar á að æfa sig í íslensku hljóta einnig að vera 

meiri meðal þeirra sem tengjast Íslendingum á persónulegan máta heldur en hjá 

þeim sem umgangast að mestu samlanda sína. 
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Á Íslandi er fjölmargt gert sem dregur fram breytileikann meðal íbúa landsins og 

sýnir að hér á landi býr saman fólk af ólíkum uppruna. Reykjavíkurborg leggur til að 

mynda sitt af mörkum til að auka skilning almennings á þeim ólíku þjóðernishópum 

sem búa í borginni. Undanfarin ár hefur verið haldinn fjölmenningardagur í 

miðborginni þar sem farið er í skrúðgöngu, fólk klæðist þjóðbúningum, veifar fánum 

frá sínu upprunalandi og leikur á hljóðfæri, svo eitthvað sé nefnt. Á Vestfjörðum hafa 

svokallaðar þjóðhátíðir verið haldnar sem hafa haft sama markmið. Hátíðir af þessu 

tagi eru þekktar víða um heim en þær hafa verið gagnrýndar af fræðimönnum, sem 

hafa bent á að með slíkum hátíðum sé fremur verið að ýta undir táknrænt þjóðerni (e. 

symbolic identity), og segja fjölmenningarstefnur ekki taka mið af ólíkum 

félagsgerðum mismunandi þjóðernishópa (Abu-Laban og Stasiulis,1992:368). Þrátt 

fyrir þessa gagnrýni ríkir almenn ánægja með hátíðir sem þessar enda hafa þær oft 

mikið skemmtanagildi fyrir þá sem taka þátt. 

Á Íslandi hafa mörg sveitarfélög sett fram stefnu um fjölmenningu. Þá er gjarnan 

komið inn á mikilvægi þess að viðurkenna ólíkar menningar. Í pólitískri umræðu vísar 

fjölmenning til þess að ólíkir hópar samfélagsins viðurkenni mismunandi menningar 

(Verkuyten, 2004). Í fjölmenningarstefnu Sambands sveitarfélaga í Eyjafirði og 

Þingeyjarsýslum (2009:5) eru sett fram þrjú megin atriði. ,,Að allir íbúar 

sveitarfélaganna njóti jafnra tækifæra og verði virkir þátttakendur í samfélaginu á sem 

flestum sviðum mannlífsins. Að nýir íbúar skynji að þeir séu velkomnir og að þeir búi 

við öryggi. Að styrkur fjölmenningar verði nýttur til góðra verka.“ Ástæðuna fyrir 

mikilvægi þessara atriða má sjá í niðurstöðum ritgerðarinnar, sérstaklega þau sem 

fjalla um að verða að virkum þátttakendum í samfélaginu og að nýir íbúar skynji að 

þeir séu velkomnir. Í stefnunni er auk þess fjöldi annarra atriða sem eiga að gera 

innflytjendum auðveldara fyrir að fóta sig í íslensku samfélagi. Akureyrarbær 

samþykkti fjölmenningarstefnu árið 2010 (Akureyrarbær, Fjölmenningarstefna, 2010). 

Reykjanesbær samþykkti fjölmenningarstefnu árið 2004 (Reykjanesbæjar: 

Fjölmenningarstefna, 2004) og Reykjavíkurborg samþykkti fjölmenningarstefnu árið 

2001 sem gilti til ársins 2004 (Reykjavíkurborg: Fjölmenningarlegt samfélag, 2001). 

Reykjavíkurborg hefur í stað fjölmenningarstefnu komið fram með 

mannréttindastefnu sem tók gildi árið 2006 og nær yfir fleiri atriði en þau sem komu 

fram í fjölmenningarstefnunni (Reykjavíkurborg:Mannréttindastefna, 2006). Árið 2009 

kom Reykjavíkurborg síðan fram með stefnumótun og aðgerðaáætlun í málefnum 

innflytjenda og nær sú stefna til ársins 2012 (Reykjavíkurborg: Mannréttindaskrifstofa 
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Reykjavíkurborgar, 2009). Á Vestfjörðum hefur ekki verið gefin út stefna sem nær yfir 

þennan málaflokk en sveitarfélögin þar hafa þó lagt ýmislegt af mörkum sem hefur átt 

þátt í að aðstoða fólk við að fóta sig í vestfirsku samfélagi. Má þar nefna að gefnir 

hafa verið út fræðslubæklingar á ólíkum tungumálum og þar er jafnframt starfrækt 

Fjölmenningarsetur sem sinnir mikilvægu hlutverki gagnvart byggðarlaginu og 

landinu öllu.  

Í kjölfar vitundarvakningar, um menningarlegan fjölbreytileika, hafa margar 

ríkisstjórnir endurskoðað menntastefnu sína og betrumbætt og endurskrifað 

námsskrár skólanna (Murphy og Cornell, 2002:420). Ísland er hér engin 

undantekning og má taka eftir  breyttum stefnum og áherslum í menntamálum bæði í 

leik- og grunnskólum. Gefin var út ,,Fjölmenningarstefna fyrir leikskóla í Reykjavík“ 

árið 2006 og breytinga er þegar farið að gæta innan skólasamfélagsins í átt að 

fjölmenningarlegri menntun (Hanna Ragnarsdóttir, 2005, 2007).  

Birna Arnbjörnsdóttir (2007) segir að margt megi gera betur í íslensku skólakerfi 

hvað móðurmálskennslu tvítyngdra barna varðar. Efla þurfi lestrarkennslu á 

móðurmáli fyrir yngstu börnin og að meta beri móðurmálskunnáttu hjá eldri 

nemendum í hópi innflytjenda og styðja við hana. Með því að styrkja móðurmál barna 

innflytjenda er máltaka nýja málsins styrkt. Fræðimenn eru sammála um að sterk 

staða í móðurmáli leiði til sterkrar stöðu í lestri og ritun í seinna málinu og sé 

forsenda fyrir því að nemendur með annað móðurmál eigi kost á að tileinka sér 

námsefnið á því tungumáli sem talað er í landinu. Í fréttum Ríkisútvarpsins, 

föstudaginn 7. september 2007, var fjallað um að pólskukennsla yrði lögð niður í 

Grunnskóla Bolungarvíkur. Fjölmargir foreldrar pólskra barna í Bolungarvík mótmæltu 

þessari aðgerð og kröfðust þess að móðurmálskennslunni yrði haldið áfram enda 

pólskur kennari starfandi við skólann. Í ljósi þess sem rannsóknir sýna fram á, og 

vitnað er til að ofan, er áhugavert að velta fyrir sér hvort þessar sparnaðaraðgerðir 

beri mikinn árangur til lengra tíma litið. Hvernig á námsframvindan hjá þessum 

börnum eftir að verða? 

Stjórnmálaumræður um boð og bönn innan þjóðríkisins eru hér á landi í takt við 

það sem á sér stað í löndunum í kringum okkur. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins bar 

upp fyrirspurn á Alþingi um bann við búrkum undir lok síðasta árs og var umræða á 

þingi um það efni í byrjun þessa árs, 2011. Þingmaðurinn telur mikilvægt að tekin sé 

afstaða til notkun búrkunnar þar sem hún telur hana ekki samræmast íslensku 
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samfélagi (Alþingistíðindi, 2010-2011). Með því setja lög þar sem sett er bann við 

ákveðnum klæðaburði tel ég ríkið vera að taka þátt í að neita hluta innflytjenda að 

tilheyra samfélaginu. Öðru máli gegnir um að banna búrkur við ákveðin tækifæri eða 

þar sem nauðsynlegt er að bera kennsl á fólk, sbr. þegar framvísa á skilríkum þá er 

nauðsynlegt að andlit manneskjunnar sé þekkjanlegt.  En með því að þvinga fólk til 

að vera eins og ,,við“ hinn ráðandi meirihluti er verið að útiloka þær konur sem kjósa 

að nota búrkur frá stórum hluta samfélagsins. Eriksen (2007) segir að nauðsynlegt sé 

að skýra frá öllum sjónarhornunum en ekki bara einu þegar leitað er svara við 

flóknum spurningum, líkt og þeirri um búrkunotkun. Þetta á vitaskuld við um alla 

umræðu er tekur á málefnum innflytjenda. Ef þessar hugmyndir eru settar í samhengi 

við rannsókn mína á fjölmenningu á Vestfjörðum er ekki nóg að spyrja hvers vegna 

útlendingar taka takmarkaðan þátt í félagsstarfi á Vestfjörðum heldur þarf að leita 

svara við því hvað veldur að þeir eru ekki virkir í félagsstarfi. Er ástæðuna að finna 

meðal útlendinganna, skortir áhuga eða er við aðra að sakast?  

Hvað það er að vera útlendingur eða innflytjandi er hvorki skýrt né einfalt, heldur 

eru hugtökin margræð, og á það bæði við hér á landi sem og annars staðar. 

Samkvæmt íslenskum lögum er útlendingur sá sem ekki er íslenskur ríkisborgari (Lög 

um útlendinga nr. 96/2002). Hagstofa Íslands skilgreinir innflytjanda sem einstakling 

sem fæðist erlendis og á foreldra sem báðir hafa erlendan bakgrunn.  Með öðrum 

orðum eru þeir fæddir erlendis og eiga sjálfir foreldra sem fæddir eru erlendis 

(Hagtíðindi: Mannfjöldi, 2009, bls. 3). Fjölmenningarstefna sveitarfélaga kemur einnig 

fram með skilgreiningu á hugtakinu  innflytjandi en þar kemur fram að allir þeir sem 

eru með annað móðurmál en íslensku séu innflytjendur. Því fer þó fjarri að þetta séu 

endilega þær skýringar sem fólk notar þegar það segir frá vinum og kunningjum sem 

býr hér á landi. Oft eru þeir sem búið hafa lengi á Íslandi ekki lengur taldir útlendingar 

eins og lesa má um í niðurstöðum. 

 

2.7 Samantekt: Tengsl kenninga við niðurstöður rannsóknar 

Í kaflanum var farið yfir stöðu þekkingar á fræðasviði rannsóknarinnar um 

fjölmenningarleg atriði. Tilvist fjölmenningarhugtaksins var skoðuð, með vísan í 

söguna, og notkun þess meðal sérfræðinga og stjórnkerfis. Þjóðríki hafa sum hver 

gefið sig út fyrir að vera fjölmenningarleg. Í því ljósi hafa þau sett fram 

fjölmenningarstefnur sem kveða gjarnan á um að allir íbúar eigi að njóta jafnra 
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tækifæra og verða að virkum þátttakendum í samfélaginu. Fjölmenningarhugtakið er 

að mestu notað í þeim tilgangi að móta menningarlegar- og pólitískar stefnur 

stjórnvalda. Í pólitískri umræðu er oft talað um fjölmenningu í þeirri merkingu að ólíkir 

hópar samfélagsins viðurkenni mismunandi menningar. Hugtakið hefur margsinnis 

verið gagnrýnt fyrir að vera of bundið vestrænni hugmyndafræði um menningu þar 

sem litið hefur verið á menningu sem staðlað fyrirbæri. Á Vestfjörðum leikur enginn 

vafi á því að fjölbreytni meðal fólks er viðurkennd sem og þær ólíku menningar sem 

þar finnast. Þjóðhátíðir, sem sett hafa svip á bæjarlífið, hafa verið lofaðar í hástert en 

því velta má fyrir sér hvort það sé einmitt ekki litið á menningu sem staðlað fyrirbæri 

þegar áhersla er lögð á gera þjóðmenningu viðkomandi lands sýnilega.  

Í rannsókn Vasta (2007) á stöðu innflytjenda í Hollandi kemur fram að þar í landi 

hafi mistekist að innlima innflytjendur í samfélagið. Ástæðurnar fyrir því eru margar 

sem öðru fremur eru raknar til innflytjendanna sjálfra heldur en stjórnvalda og 

annarra íbúa landsins. Einstaka innflytjendur eru, á meðvitaðan hátt, taldir hafna 

hollenskri tungu, menningu og gildum. Þetta er sagt leiða til skorts á samþættingu 

meðal einstakra innflytjendahópa (helst múslima), sérstaklega þegar kemur að 

almennri þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaðinum. Tungumálaþekking er eitt 

þeirra atriða sem skiptir megin máli í ferli aðlögunar. Viðmælendur, Íslendingar og 

útlendingar, töluðu ósjaldan um mikilvægi þess að læra íslensku, tungumálið bætti 

stöðu þeirra í samfélaginu og hjálpaði til við að gera þá að virkum þátttakendum í 

þorpslífinu. Ekki er ljóst hvort útlendingar hafni endilega íslenskri tungu þótt sumir 

hafi ekki haft tök á að tileinka sér færni og kunnáttu í tungumálinu. Sjaldan gefst tími 

eða ráðrúm til að læra nýtt tungumál þegar vinnudagurinn er langur og fá tækifæri til 

að æfa sig í að nota tungumálið. 

Mannfræðingurinn Ralph Grillo (2007) setur fram nálgun á fjölmenningu  sem hann 

kallar veika og sterka. Veik fjölmenning viðurkennir menningarlega fjölbreytni á 

persónulega svæðinu en gerir ráð fyrir samlögun á því opinbera eða stofnanakennda. 

Þetta á við um mörg Evrópuríki, meðal annars Ísland. Sterk fjölmenning felur í sér 

viðurkenningu á því sem er ólíkt á opinbera svæðinu. Þar eru sérstakar ráðstafanir 

gerðar varðandi menntun, tungumál, umönnun og velferð. Á Vestfjörðum, sem og á 

öllu landinu, fá börn af erlendum uppruna ekki móðurmál sitt viðurkennt sem þriðja 

tungumál. Þau verða að bæta við sig enn öðru tungumáli, samanber dönsku, ofan á 

þekkingu sína í íslensku, til þess að eiga færi á að komast inn í framhaldsskóla. Þó 
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að þetta dæmi tengist nálgun Grillos (2007) á veika og sterka fjölmenningu er það 

líka nátengt hugtakatvenndinni um aðild og útilokun.  

Hugtökin aðild og útilokun geta reynst vel til að kanna starfshætti og afstöðu á 

gagnrýninn hátt. Getur verið að þörf sé á að breyta starfsháttum eða jafnvel 

vanabundnum samskiptum í þá veru að allir verði jafnréttháir? Þegar litið er til 

þátttöku útlendinga í þorpslífinu á Vestfjörðum er mikilvægt að nálgast viðfangsefnið 

með það fyrir augum að skoða hvar þeim er veitt aðild og hvar þeir eru útilokaðir. 

Eriksen (2007) bendir á að spyrja þurfi krítískra spurninga og til að geta rannsakað 

aðild og útilokun þurfi að skoða hvaða skilyrðum það er bundið að vera meðtekinn í 

samfélagið. Er komið ólíkt fram við minnihlutahópa vegna litarafts, tungumáls eða 

trúar? Eða fer útilokunin ef til vill að mestu fram á vinnumarkaðinum, í 

húsnæðismálum eða innan menntakerfisins? Á vettvangi rannsóknarinnar var 

sérstaklega óskað eftir þátttöku útlendinga í hinum margvíslegu skemmtunum sem 

bæjarfélögin og aðrir standa fyrir. Þar fá þeir aðild en eins og kemur fram í 

fjölmenningarstefnu sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum þá er mikilvægt að 

nýir íbúar finni að þeir séu velkomnir. Hér skal taka fram að ekki hefur komið fram 

fjölmenningarstefna á Vestfjörðum sem hægt er að vísa í. Samkvæmt stefnunni er 

ekki nóg að bjóða fólki að taka þátt í hinum ólíku viðburðum heldur er mikilvægt að 

móttakan sé vinsamleg og hjálpleg þegar fólk mætir á staðinn, t.d á þorrablót. Þar 

upplifði fólk höfnun á köflum þrátt fyrir að hafa verið hvatt til að sækja blótið. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar á útilokun sér fremur stað þar sem 

mikilvægar ákvarðanir eru teknar um fjölmörg ólík málefni, t.d. í íþróttasambandinu, 

tónlistarskólanum og á pólitískum vettvangi. Að nokkru leyti getur útilokunin líka átt 

sér stað í menntakerfinu því ekki eru allir jafnréttháir þegar kemur að menntun barna. 

Vafist getur fyrir foreldrum innflytjendabarna að nema það sem fram fer í skólanum 

og börnin búa þá ekki við þann kost að njóta aðstoðar foreldra eða ættingja við 

námsefnið.  

Hugtökin aðlögun, útlendingur og innflytjandi eru mikið notuð af sérfræðingum, 

stjórnvöldum og fjölmiðlum þegar umræður um útlendinga, og aðlögunarferli þeirra, 

eru uppi í samfélaginu. Hugtökin eru flókin og margræð og merkja ekki það sama fyrir 

öllum. Þátttakendur rannsóknarinnar áttu sjálfir í vandkvæðum með að henda reiður 

á hvað þessi hugtök þýddu og gerðu stundum hlé á máli sínu til að velta fyrir sér 

merkingu þeirra. Hvað er að vera innflytjandi? Hvenær hættir fólk að vera 

innflytjandi? Hver er munurinn á útlendingi og innflytjanda? Allt eru þetta spurningar 
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sem ólík svör fást við, allt eftir skilgreiningu ríkja á hugtökunum eða jafnvel út frá þeim 

viðhorfum sem eru til fólks af erlendum uppruna. Þá skiptir máli hvort útlendingurinn 

hafi búið lengi í þorpinu og teljist til Íslendings. Stundum eru það blóðtengsl sem 

afmá innflytjendamerkimiðann, stundum samlögun og stundum er ekkert sem hnikar 

honum. Þá verður innflytjandi alltaf innflytjandi þrátt  fyrir hann tali tungu viðkomandi 

ríkis, greiði því skatta og sé þátttakandi í samfélaginu. Samkvæmt skilgreiningu 

íslenska ríkisins er útlendingur sá sem ekki er með íslenskan ríkisborgararétt (Lög 

um útlendinga nr. 96/ 2002).  

Í dag eru rannsóknir á innflytjendum ekki eingöngu bundnar við staðinn sem flutt er 

til heldur er athygli líka beint að upprunalandi þeirra. Fólk myndar tengsl, þvert á 

þjóðríkin, og viðheldur sambandi sínu við landið sem það fluttist frá. Með allri þeirri 

tækni sem heimurinn býður upp á er auðveldara og ódýrara að halda uppi sambandi 

við ættingja og vini í heimalandi. Íbúar afskekktrar byggðar á Íslandi eru oft betur inni 

í því sem er að gerast á meðal samlanda sinna í Póllandi en því sem á sér stað rétt 

utan við útidyrnar. Hinir sömu íbúar hafa líka þurft að yfirgefa land sitt til að geta séð 

fyrir fjölskyldu sinni í heimalandi. Til Vestfjarða komu konur sem skyldu börn og 

eiginmenn eftir til að starfa myrkranna á milli við erfiðisvinnu, í von um að geta fengið 

fjölskyldu sína til sín áður en langt um liði.   

Markmið meistaraverkefnisins var að skoða upplifanir og viðhorf fólks, bæði 

heimamanna og útlendinga, til fjölmenningarlegs samfélags á Vestfjörðum. Sjónum 

var beint að því hvaða kröfur þessir hópar gerðu um gagnkvæma þátttöku í 

samfélaginu og hvernig þær væntingar tengdust ferli aðlögunar. Hver eru viðhorf 

útlendinga og Íslendinga til fjölmenningarlegs samfélags? Greint er frá notkun 

þátttakenda á hugtökunum sem notuð eru um ferli aðlögunar eins og samlögun og 

aðlögun. Til að skoða forsendur samþættingar var rýnt í þekkt hugtök innan 

fjölmenningarfræða í tengslum við frásagnir þátttakenda rannsóknarinnar. Jafnframt 

voru ferli aðlögunar rannsökuð með það fyrir augum að skoða hvernig innfæddum og 

aðfluttum borgurum tækist að mynda samfélag þar sem allir einstaklingar fengju sín 

notið óháð uppruna. Þátttaka útlendinga í þorpslífinu var skoðuð með það fyrir 

augum að kanna hvar og hvers konar aðildar var krafist og hvar útilokunin átti sér 

stað í fyrirframgefnu félagslegu umhverfi. 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Í þriðja kafla verkefnisins er sagt frá aðferðafræði rannsóknarinnar með hliðsjón af 

kenningarlegri nálgun. Gerð er grein fyrir gagnasöfnun, undirbúningi og úrvinnslu 

aflaðra niðurstaðna.  

 

3.1 Aðferðafræði 

Aðferðafræði rannsóknarinnar fólst í öflun gagna með því að rýna í ritaðar heimildir 

og með því að upplifa og skoða vettvang þátttakenda sem lögðu grunninn að 

framkvæmd hennar. Rætt var við þátttakendur, bæði einslega og í rýnihópum (e. 

focus group). Þessi aðferð er vel þekkt innan mannfræðinnar og telst til etnógrafískra 

aðferða, en meðal annarra félagsvísindagreina er hún þekktari sem hluti af 

eigindlegri aðferðafræði. Helsta markmið aðferðafræðinnar er að öðlast innsýn, og 

auk þess skilning á reynslu og upplifunum fólks. Takmarkið er aldrei að alhæfa, og 

yfirfæra niðurstöður á stærri hóp, heldur greina frá skoðunum þátttakenda og öðlast 

þannig innsýn og skilning á þeim reynsluheimi sem það lifir í (Taylor og Bogdan, 

1998: 7-10).  

Vettvangsathugunin og viðtölin veittu mér, sem rannsakanda, innsýn í reynsluheim 

þátttakenda. Ég dvaldi um tíma á slóðum þeirra og þótt dvölin hafi verið stutt, veitti 

hún mér betri skilning og aukna þekkingu á umhverfi fólksins í bæjunum og daglegu 

lífi þeirra. Þannig gat ég, á óformlegan hátt, rætt við íbúa bæjarfélaganna, tekið þátt í 

uppákomum og fylgst með því sem fram fór. Að fara á vettvang getur oft gefið til 

kynna hvort ósamræmi sé á milli þess sem fólk segir og þess sem það gerir og þar af 

leiðandi gott að fá tilfinningu fyrir staðnum með því að dveljast þar um skeið. Þegar 

fólkið sjálft er helsta rannsóknarviðfangið er mikilvægt  að byggja upp traust á meðal 

þátttakenda enda verður engin rannsókn til án þeirra (Taylor og Bogdan, 1998). Cook 

og Crang (2007) segja að líta megi á rannsóknir sem kropplægar athafnir vegna 

miðlægni rannsakandans, sem er sjálfur þátttakandi með verund sinni og 

sjálfsmyndum. Hann hefur þannig alltaf áhrif á framvindu rannsóknarinnar að svo 

miklu leyti, og með þeim hætti sem hann birtist öðrum þátttakendum.   

Með viðtölum fæst mikið magn upplýsinga á skömmum tíma. Einstaklingsviðtöl og 

viðtöl við rýnihópa hafa þó hvort um sig kosti og galla. Í hópviðtölum er rætt við 
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marga einstaklinga í senn og myndast þá oft skemmtilegar samræður á milli 

þátttakendanna sjálfra. Þeim gefst þá líka færi á að spyrja hvern annan og útskýra 

sína afstöðu sem getur verið af hinu góða. Í einstaklings- og hópviðtölum stýrir 

rannsakandinn umræðunum en viðmælendum er þó leyft að leiða umræðuna á ný 

mið, enda getur verið að rannsakandanum sjálfum hafi yfirsést mikilvæg atriði sem 

kunna að koma upp í samræðunum síðar. 

 

3.1.1 Undirbúningur 

Undirbúningur rannsóknar hófst síðla sumars 2007, þegar ég vann sem 

aðstoðarmaður við rannsóknarverkefnið ,,Innflytjendur á Íslandi: Réttindi, þátttaka, 

viðurkenning og virðing í íslensku samhengi.“ Um er að ræða samstarfsverkefni 

Félagsmálaráðuneytis, Mannfræðistofnunar Háskóla Íslands, Mannfræðiskorar 

Háskóla Íslands og Fjölmenningarseturs. Rannsókninni var stýrt af Unni Dís 

Skaptadóttur og Kristínu Loftsdóttur, prófessorum í mannfræði, og Kristínu Erlu 

Harðardóttur, fyrrum framkvæmdastjóra Mannfræðistofnunar og aðjúnkts í 

mannfræði. Rannsóknin er ein sú umfangsmesta sinnar tegundar, sem gerð hefur 

verið hér á landi. Markmið hennar var að skoða breytingar í samfélaginu með tilliti til 

aukinnar atvinnuþátttöku innflytjenda. Áhersla var lögð á að kanna sýn og stöðu 

innflytjenda, viðhorf þeirra sem fæddir eru í bæjarfélögunum eða eiga rætur þangað 

að rekja og ennfremur viðhorf og reynslu þjónustuaðila og félagasamtaka. Sjónum 

var beint að þremur mismunandi sveitarfélögum á landsbyggðinni: Ísafjarðarbæ 

(Vestfjörðum), Ölfusi (Suðurlandi) og Fjarðabyggð (Austurlandi). Eins og fram hefur 

komið þá eru það þó eingöngu Vestfirðirnir sem mynda vettvang þeirrar rannsóknar 

sem ég stýrði. 

Hópurinn hélt nokkra fundi þar sem lögð voru drög að framkvæmd verkefnisins, 

ásamt því sem bæði umræða og undirbúningsvinna fór fram. Grunnur var lagður að 

vettvangsferðunum á Vestfirðina og spurningalistarnir ræddir. Sértaklega var farið yfir 

þann hluta sem snéri að mér einni, í tengslum við þátttöku mína á Fjórðungsþingi 

Vestfirðinga. Samband var haft við forsvarsmenn þingsins og þeir beðnir um leyfi fyrir 

setu minni á þinginu.   

Mitt hlutverk var meðal annars að útvega þátttakendur í rannsóknina og að sinna 

viðtölum við þá. Einnig var mér ætlað að fylgjast með framgangi rýnihópanna og að 

afrita viðtölin, svo fátt eitt sé nefnt. Gögnin, sem ég átti þátt í að afla, eru ekki í minni 
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eigu, en mér er heimilt að nota þau í meistaraverkefninu. Þrátt fyrir að 

rannsóknarspurningar verkefnisins sem greint er frá hér að ofan og þessa 

meistaraverkefnis séu ekki nákvæmlega þær sömu þá eru þær af sama meiði og taka 

þannig á svipuðum hlutum. 

 

3.1.2 Framkvæmd 

Rannsóknin átti sér stað í Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og víðar á Vestfjörðum 

haustmánuðina árin 2007 og 2008. Gagnasöfnun fór fram í þeim þremur 

vettvangsferðum sem farnar voru á Vestfirðina; fyrsta vettvangsferðin var með 

rannsóknarhópnum, önnur var farin til að fylgjast með umræðu um innflytjendur á 

Fjórðungsþingi Vestfirðinga og sú þriðja var á mínum eigin vegum. Í heildina voru 

framkvæmd sextán einstaklingsviðtöl; tíu þeirra voru við innflytjendur og sex við 

Íslendinga. Rýnihópaviðtöl voru þrjú og innan þeirra var einnig fólk af erlendum 

uppruna. Jafnframt var rætt við töluverðan fjölda fólks með óformlegum hætti.  

 

3.1.3 Vettvangsferðir og þátttakendur 

Nú verður greint frá vettvangsferðunum þremur sem farnar voru á Vestfirðina og 

lítillega sagt frá þátttakendum rannsóknarinnar.  

 

3.1.3.1 Vettvangsferð 1  

Vettvangsferðin sem farin var með rannsóknarhópnum stóð yfir dagana 27. – 29. 

ágúst árið 2007 og í þeirri ferð var rætt við þrjá rýnihópa og sex einstaklinga. Í 

rýnihópana var reynt að velja einstaklinga sem höfðu mismunandi sýn á samfélagið 

sem það bjó í og hafði ólíkum hlutverkum að gegna. Taka skal fram að Íslendingar og 

útlendingar er fjölbreyttur hópur fólks sem hefur ólíkar skoðanir og viðhorf til 

viðfangsefnisins.  

Leitast var eftir viðhorfum einstaklinga sem sinntu ýmis konar þjónustu í 

bæjarfélaginu, íbúa sem höfðu flutt þangað úr öðrum landshlutum eða heimshornum, 

og heimamanna sem alið höfðu aldur sinn á staðnum alla tíð. Í hópunum þremur var 

kynjaskiptingin nokkuð jöfn innan hvers hóps og aldur svipaður. Þátttakendur voru á 

aldrinum 25 – 35 ára og 55 – 70 ára, sumir voru því komnir á eftirlaunaaldur á meðan 

aðrir höfðu nýlega lokið framhaldsnámi. Í rýnihópana vantaði sjónarhorn yngri 
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kynslóðarinnar en þau einstaklingsviðtöl sem tekin voru í þessari ferð bæta það sem 

upp á vantar fyrir þann flöt rannsóknarinnar. Þátttakendur eru ekki fulltrúar ákveðinna 

stétta eða aldurshóps heldur er um viðhorf einstaklinga til ákveðinna mála að ræða. 

Hluti þátttakenda hafði búið erlendis, um lengri eða skemmri tíma, og gat þannig 

borið saman sína eigin upplifun, á því að vera útlendingur í ókunnu landi, við reynslu 

sína af útlendingum og viðhorfum til þeirra hérlendis.   

Fyrsta vettvangsferðin var farin að undirlagi rannsóknarhópsins með dyggri aðstoð 

Elsu Arnardóttur, framkvæmdastjóra Fjölmenningarseturs, og Hrefnu Ragnheiðar 

Magnúsdóttur, verkefnastjóra Fjölmenningarseturs. Þær gátu meðal annars vísað á 

mögulega þátttakendur meðal heimamanna fyrir rannsóknina. 

 

3.1.3.2 Vettvangsferð 2  

Á 52. fjórðungsþingi Vestfirðinga, sem haldið var á Tálknafirði, 7. – 8. september 

2007, og ég sat, fóru fram mun óformlegri viðtöl við aðra þá sem þingið sátu. Sér í 

lagi hafði ég áhuga á að vita hvers vegna taka átti fyrir málefni er snéru að 

innflytjendum á þessum tímapunkti, hver væri framtíðarsýn bæjarfélaganna sem og 

þáttur útlendinga í henni. Þá gafst ráðrúm til að tala við þátttakendur í kaffipásum og 

hádegishléum. Nýtti ég hvert tækifæri til að setjast niður hjá ólíku fólki og ræða þessi 

mál – meðal þeirra sem rætt var við voru alþingis- og sveitastjórnarmenn og 

bæjarbúar .   

Fjórðungssamband Vestfirðinga er bandalag sveitarfélaga á Vestfjörðum og er 

tilgangur sambandsins að gæta hagsmuna sveitarfélaga Vestfjarða. Þau eru frjáls 

félagasamtök en ekki bundin í lög (Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2010). 

Fjórðungssambandið fylgist náið með málefnum sem snúa að sveitarfélögum sama á 

hvaða vettvangi það kann að vera, ekki síst á Alþingi og tengdum stofnunum 

(Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2010). Þátttakendur þingsins voru allir Íslendingar 

og fastir sveitastjórnarmenn, en hvert sveitarfélag á Vestfjörðum á sér þar kjörna 

fulltrúa. 

 

3.1.3.3. Vettvangsferð 3 

Þriðja og síðasta vettvangsferðin á Vestfirðina stóð yfir í tíu daga, frá 20. september 

til 30. september 2008. Í fyrri ferðunum hafði miklum upplýsingum verið safnað út frá 

sjónarhóli Íslendinga og því var í þessari síðustu ferð að mestu leitast eftir að ræða 
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við útlendinga og heyra viðhorf þeirra til sama efnis. Ég hafði samband við 

Fjölmenningarsetur, fiskvinnslufyrirtæki, leik- og grunnskóla ásamt því sem ég nýtti 

mér tengslanet til að fá ábendingar um viðmælendur fyrir rannsóknina. Samband var 

haft símleiðis við þá einstaklinga sem mér hafði verið bent á og óskað var eftir þeirra 

framlagi til rannsóknarinnar. Viðmælendur buðu mér annað hvort á heimili sín eða þá 

að við hittumst á kaffihúsi. 

Mikillar kynjaslagsíðu gætti meðal viðmælenda þar sem meirihluti þátttakanda voru 

konur, eða átta af alls tíu viðmælendum. Þátttakendur voru af ólíkum uppruna en að 

stærstum hluta pólskur. Margir þeirra bjuggu yfir ágætri færni í íslensku og  sumir 

höfðu íslenskan ríkisborgararétt. Viðmælendur höfðu verið búsettir á Vestfjörðum frá 

þremur og allt upp í tíu ár. Þátttakendur fluttu beint til Vestfjarða þegar þeir komu til 

landsins og öll þeirra reynsla af búsetu á Íslandi er því bundin við þá.  

Ástæður flutninganna voru misjafnar þótt flestir kæmu hingað til lands í leit að betri 

tækifærum. Sumir komu einir til að byrja með en í kjölfarið fylgdu börn og makar, aðrir 

komu í leit að ævintýrum og ætluðu að staldra stutt við, enn aðrir eltu ástina sína 

hingað til lands. Hverjar sem ástæðurnar voru áttu þátttakendur það flestir 

sameiginlegt að hafa starfað í einum af fjölmörgum frystihúsum Vestfjarða, við flökun 

eða beitningu. Nokkrir höfðu söðlað um og störfuðu á allt öðrum vettvangi en þeir 

höfðu gert í upphafi. Þeir höfðu einnig flestir lokið einhvers konar menntun í 

heimalandi sínu og gátu sumir þeirra nýtt sér hana í starfi.  

 

3.1.3.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtöl við þátttakendur stóðu yfir í klukkustund hvert en sum þeirra örlítið lengur. Með 

leyfi viðmælenda voru þau tekin upp á stafrænt tæki og afrituð. Að lokum voru gögnin 

greind og þemu búin til í kringum efniviðinn.  

Spurningalisti með ákveðnum þemum hafði verið undirbúin svo ekki gleymdist að 

fara yfir þau atriði sem þóttu mikilvæg rannsókninni. Viðmælendum var þó leyft að tjá 

sig óhindrað svo eðlilegt flæði samræðna gæti myndast milli mín og þátttakenda. 

Þátttakendum hafði einnig verið gert grein fyrir því að þeim væri frjálst að draga sig út 

úr rannsókninni væri þess óskað en enginn þeirra bar þó upp slíka bón.  

Þátttakendur voru í upphafi beðnir um að kynna sig og segja örlítið frá sjálfum sér 

og fjölskyldu sinni. Þannig mynduðust oftar en ekki ágætis tengsl á milli mín og 

viðmælandans. Fyllstu nafnleyndar var gætt í rannsókninni og enginn nefndur með 
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nafni. Það kemur fyrir að þjóðerni fólks sé dregið fram en hvergi koma fram 

upplýsingar sem gerir þátttakendur þekkjanlega, nema þegar viðmælandi kemur fram 

sem opinber starfsmaður og svarar í nafni síns embættis.    

   

3.2 Samantekt 

Rannsóknin fór fram á tímabilinu 2007 til 2008. Þrjár vettvangsferðir voru farnar á 

Vestfirðina þar sem rætt var við fólk bæði í rýnihópum og einslega, með formlegum 

hætti sem og óformlegum. Þátttakendur voru á ólíkum aldri, Íslendingar og 

útlendingar sem búið höfðu mislengi í þorpunum. 
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4 Vettvangur rannsóknar 

Vettvangur rannsóknarinnar, norðanverðir Vestfirðir, er viðfangsefni fjórða kafla. Þar 

voru meðal annars skoðaðir staðhættir, samgöngur, þjónusta, atvinnuvegir og síðast 

en ekki síst áhrif fjölmenningar á þorpin og bæjarlífið sem er kjarni verkefnisins. 

 

4.1 Norðanverðir Vestfirðir 

Rannsóknin nær til tveggja sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum, 

Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur auk annarra þorpa á Vestfjarðakjálkanum. Í þessum 

hluta er gerð grein fyrir vettvangi rannsóknarinnar; mannfjölda, staðarlýsingum, 

atvinnuvegum, fjölmenningarlegu samfélagi og þáttum sem því tengjast. Það er 

aukinheldur við hæfi að skynbragð þátttakenda rannsóknarinnar og upplifanir þeirra á 

vestfirsku samfélagi fái að njóta sín í kaflanum, það er að segja hvernig uppbygging 

samfélagsins horfir við þeim sem hafa þar fasta búsetu, óháð umfjöllun um 

fjölmenningu. Þetta á til að mynda við um atriði er tengjast jafnréttis-, atvinnu- og 

byggðamálum. Með því að leyfa röddum íbúa  byggðarlagsins að heyrast fær 

lesandinn skýrari mynd af samfélaginu og þeim mikilvægu samfélagsmálum sem 

brenna á íbúum.  

 

Sveitafélög 

Flestir íbúar Vestfjarða búa í Ísafjarðarsýslum eða rúmlega fimm þúsund af 

heildarfólksfjöldanum sem telur rétt tæplega átta þúsund. (Hagstofa Íslands, 2010). 

Þéttbýlisstaðirnir eru fjölmennastir, sérstaklega Ísafjörður, en sveitirnar eru orðnar 

heldur strjálbýlar. Aðrir þéttbýlisstaðir á norðanverðum Vestfjörðum eru Hnífsdalur, 

Suðureyri, Flateyri og Þingeyri sem allir, ásamt Ísafirði, tilheyra Ísafjarðarbæ síðan 

sameining sveitarfélaganna átti sér stað árið 1996. Súðavík og Bolungarvík eru hins 

vegar aðskilin sveitarfélög (Vestfjarðarvefurinn, 2010). Fjölmennasti kaupstaður 

Vestfjarða er Ísafjörður, hann stendur við Skutulsfjörð sem girtur er háum og bröttum 

fjöllum á báðar hliðar. Í fimm kílómetra fjarlægð frá Ísafirði, yst í Skutulsfirði, er 

Hnífsdalur og undir fjallinu Spilli stendur Suðureyri – utarlega við sunnanverðan 

Súgandafjörð. Þingeyri stendur undir Sandafelli þar sem hæsta fjall Vestfjarða – 

Kaldbakur (998 metrar) – gnæfir yfir umhverfi sitt. Flateyri stendur við norðanverðan 

http://www.vestfirdir.is/?page=skutulsfjordur
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Önundarfjörð en ofan við þorpið er fjallið Eyrarfjall, sem úr féll snjóflóðið mikla, 

haustið 1995, með þeim afleiðingum að tuttugu manns fórust. Nyrst í vestanverðu 

Ísafjarðardjúpi er Bolungarvík sem er jafnframt nyrsta byggð Vestfjarða 

(Vestfjarðarvefurinn, 2010). Til þess að átta sig betur á lykilstöðum 

rannsóknarvettvangsins; Ísafirði, Flateyri, Suðureyri, Þingeyri og Bolungarvík, má 

finna þá á Vestfjarðakortinu hér að neðan.  

 

Mynd 1. Kort af Vestfjörðum 

 

Þjónusta 

Þorpin veita oftast alla helstu þjónustu en þar eru útibú sparisjóða, sem gegnt hafa 

mikilvægu hlutverki við að aðstoða útlendinga á svæðinu, póstþjónusta, leik- og 

grunnskólar, sundlaugar (Suðureyri státar af einu útisundlaug norðanverðra 

Vestfjarða), bensínstöðvar, þar sem nálgast má helstu nauðsynjavörur, 

tónlistarskólar og kaffihús svo fátt eitt sé nefnt. Aðra þjónustu þarf hins vegar að 

sækja til Ísafjarðar, þar er Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, flugvöllur og menntaskóli 

ásamt stórmörkuðum á borð við Bónus og Samkaup. Einn elsti tónlistarskóli landsins 

hóf líka göngu sína á Ísafirði en þar er nú starfandi fjöldi tónlistarkennara af erlendum 

uppruna. Fjölmenningarsetur og Háskólasetur Vestfjarða eru einnig starfrækt á 

Ísafirði, háskólasetrið býður meðal annars upp á fjölbreytt námskeið í íslensku fyrir 
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útlendinga (Háskólasetur Vestfjarða, 2011). Árið 2001 var Fjölmenningarsetur 

formlega opnað. Hlutverk setursins er að ,,greiða fyrir samskiptum fólks af ólíkum 

uppruna og efla þjónustu við útlendinga sem búsettir eru á Íslandi, eða vilja flytja 

hingað erlendis frá.“ (Fjölmenningarsetur, 2011). Fjölmenningarsetur er ætlað að 

þjóna innflytjendum á öllu landinu. Hugmyndin að stofnun þess kom frá vestfirskum 

áhugahópi um menningarlega fjölbreytni sem síðar hlaut nafnið Rætur 

(Fjölmenningarsetur, 2011). Sveitarfélögin bjóða líka upp á öflugt íþróttastarf, 

þátttöku í kórastarfi og annarri afþreyingu og þar starfa jafnframt deildir á vegum 

Rauða kross Íslands. 

 

Samgöngur 

Samgöngumál hafa lengi verið ofarlega í hugum Vestfirðinga enda eru Vestfirðir með 

afskekktustu stöðum landsins. Þar snúast baráttumálin meðal annars um það að fá 

bundið slitlag í stað þeirra malarvega sem enn einkenna stóran hluta Vestfjarða. 

Flokksbundinn viðmælandi lét þess getið að á meðan enn væri verið að berjast fyrir 

malbikun vega á Vestfjörðum væru önnur sveitarfélög að berjast fyrir þriðju 

malbikuðu leiðinni út úr bænum á Suðurlandi. ,,Við erum enn að fara yfir þrjá 

fjallavegi bara til að komast til Reykjavíkur.” Þegar ég sótti Fjórðungsþing 

Vestfirðinga á Tálknafirði haustið 2007 mátti heyra marga þátttakendur ræða færð á 

vegum og bölsótast yfir öllum ómalbikuðu vegunum sem þeir lögðu leið sína yfir til að 

koma á þingið. Það er heldur ekki langt síðan að samgöngur á milli þorpa, sem nú 

tilheyra Ísafjarðarbæ, voru bættar með tilkomu Vestfjarðarganganna sem hlutu vígslu 

árið 1996. Göngin sættu miklum tíðindum enda opnaðist nýr heimur fyrir stórum hluta 

íbúa þessara staða sem áður veigraði sér ekki út fyrir þorpin yfir vetrarmánuðina 

vegna slæmrar færðar á fjallvegum. Í septembermánuði er síðan ráðgerð opnun 

annarra ganga á norðanverðum Vestfjörðum. Þau munu tengja saman Bolungarvík 

og Hnífsdal en margir íbúar Vestfjarða leggja ekki leið sína á milli þessara staða af 

ótta við grjóthrun úr Óshlíðinni auk slæmrar færðar yfir vetrarmánuðina. 

 

Landslag og umhverfi 

Vestfirðir hafa lengi verið þekktir fyrir stórbrotna og ógurlega náttúru. Láglendið er vel 

gróið og kjarrlendi finnst víða. Helstu einkenni vestfirska landslagsins eru þröngir og 

mjóir firðir með háum og bröttum fjöllum sem ganga víða fram í sjó. Hálendið 

einkennist hins vegar af flatlendi, líkt og skorið hafi verið ofan af fjöllunum með 
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beittum kuta (Vestfjarðarvefurinn, 2010). Það var sérstök upplifun að koma til 

Vestfjarða í annað sinn, þá sem aðstoðarmanneskja rannsóknarteymisins sem stýrði 

verkefninu ,,Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, viðurkenning og virðing”, en 

fyrsta ferðin var farin í ágústmánuði árið 2007 þegar aðalbláberin voru orðin 

fullþroskuð til tínslu. Fjöllin gnæfa yfir þorpin og ég velti vöngum yfir hvernig það væri 

að búa á stað þar sem náttúruöflin eiga það til að umbreyta samfélaginu á aðeins 

örskotsstundu.  

 

Atvinnuvegir 

Helstu atvinnuvegir þéttbýlisstaða Ísafjarðarsýslna eru útgerð og fiskvinnsla og er 

atvinnulíf fremur fábreytt nema á Ísafirði (Byggðastofnun, 2009:41). Fyrir tilstilli 

kvótakerfisins, og sölu kvótans úr sveitarfélögunum, hafa þorpin þurft að horfa fram á 

erfiða tíma og leitað nýrra leiða við atvinnuuppbyggingu. Líkt og á landinu öllu hefur 

ferðaþjónusta aukist til muna á svæðinu undanfarin ár (Byggðastofnun, 2009:41). 

Ólíkar skoðanir fólks eru uppi um hvernig bregðast eigi við bágu atvinnuástandi á 

Vestfjörðum. Í viðtölunum kom skýrt fram að eldri kynslóðin bindur enn allar vonir við 

fiskinn á meðan að málsvarar yngri kynslóðarinnar líta til nýsköpunar og eflingar 

Háskólaseturs Vestfjarða. Á meðan á rannsókninni stóð, haustið 2007 til haustsins 

2008, höfðu verið, og voru enn, uppi heitar umræður um hvort koma ætti á fót 

olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum sem veita myndi fjölda fólks atvinnu. Hugmyndin 

fékk mikla umfjöllun í fjölmiðlum, ítarlega var fjallað um olíuhreinsunarstöðina í 

dagskrá Kastljóssins 16. apríl 2007, í fréttaskýringaþættinum Kompás 15. apríl 2008 

og í Íslandi í dag 16. apríl 2008. Margar greinar voru einnig skrifaðar um efnið auk 

þess sem málið var tekið upp á fundi sem haldinn var á vegum Fjórðungssambands 

Vestfirðinga 22. maí 2007. Af þeim sem rætt var við virtust margir styðja þessa 

hugmynd á meðan aðrir gagnrýndu Vestfirðina fyrir karllægni. Einn viðmælenda tók 

svo til orða:  

 

…ef þú horfir á skipan í nefndir og stjórnir þá sérðu bara 

kynjahlutföllin. Ef þú horfir á stjórnmálin sömuleiðis.” ,,…og svo 

líka þegar farið er að leita að atvinnutækifærum þá eru þau 

alltaf miðuð að körlum. Alltaf að tala um kvótann og svo 

olíuhreinsunarstöðina. Þetta er svo karllægt, það er aldrei verið 

að spá í atvinnusköpun sem hentar betur konum. 
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Olíuhreinsunarstöðin hefur ekki orðið að veruleika og lítið um fregnir af málinu. Í 

skýrslu Byggðastofnunar (2009), Ástand og horfur: Fylgirit með tillögu til 

þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2010-2013, kemur fram að 

hin ólíku þjóðerni sem búa á Vestfjörðum kunni að ,,fela í sér möguleika til 

atvinnusköpunar og þróunar, t.d. á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina (bls. 41).“ 

Með þessari tillögu tel ég að verið sé að benda vestfirsku samfélagi á þann auð sem 

þar er fyrirliggjandi og hvernig hægt sé að nýta hann á öðrum vettvangi en í 

fiskvinnslu. Byggðastofnun (2009) leggur fleira til og segir sóknarfæri felast í 

,,uppbyggingu rannsókna- og menntastofnana í tengslum við fyrirtæki í hefðbundnum 

atvinnugreinum og tengdum greinum s.s. eldi sjávardýra (bls.41).” Þetta viðhorf er 

meira í takt við þær áherslur sem fulltrúar yngri kynslóðarinnar í rannsókninni vilja 

hafa að leiðarljósi. 

Þrátt fyrir atvinnumissi margra íbúa Vestfjarða mælist atvinnuleysið þar með því 

minnsta á landinu, að meðaltali voru 62 atvinnulausir á ári á árunum 2000 til 2009 

(Byggðastofnun, 2009:12). Ástæðuna má meðal annars rekja til brottflutnings þeirra 

sem ekki höfðu atvinnu. Ef meðalbrottflutningur fólks er skoðaður, frá Ísafjarðarbæ, 

Bolungarvík og Súðavíkurhreppi, síðastliðin tíu ár (2000 – 2010), þá voru það að 

meðaltali 58 manns sem ár hvert flytjast á brott, og er þar aðallega um Íslendinga að 

ræða (Hagstofa Íslands, 2010). Í samanburði við aðra landshluta hefur fólksfækkun á 

Vestfjörðum aukist, helst er það Norðurland vestra sem sýnir svipaða fólksfækkun á 

meðan öll önnur sveitarfélög halda óbreyttri íbúatölu eða auka við hana (Hagstofa 

Íslands, 2010). Á mynd 2. má sjá að útlendingum fer fjölgandi á árunum 2007 – 2009 

á meðan Íslendingum fækkar jafnt og þétt frá árinu 2000 – 2010. Eins og efsta 

punktalínan sýnir þá er fólksfækkunin stöðug á norðanverðum Vestfjörðum en gera 

má ráð fyrir að útlendingar hafi unnið á móti þeirri mannfækkun á árunum 2007 – 

2009. Fjölgun útlendinga á þessu tímabili tengist að miklu leyti vinnu við gerð 

Bolungarvíkurganga sem hófst árið 2008. Á árunum 2008 – 2009 komu fjörutíu 

Slóvakar og fjórtán Pólverjar til Bolungarvíkur og frá 2009 – 2010 bættust tíu 

Slóvakar við hóp þeirra sem fyrir voru. Samkvæmt upplýsingum frá ÓSAFL sem sér 

um að byggja jarðgöngin þá má rekja alla fjölgun Slóvakanna til þeirra framkvæmda. 
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Mynd 2: Efsti punktaferillinn sýnir heildarfjölda íbúa með lögheimili á Bolungarvík, Súðavíkurhreppi 

og Ísafjarðarbæ á árunum 2000 – 2010, miðferillinn sýnir eingöngu fjölda Íslendinga með lögheimili 

á þessum stöðum á meðan að neðsti ferillinn sýnir fjölda erlendra ríkisborgara. 

 

Þrátt fyrir að margir Íslendingar leiti nýrra tækifæra, fjarri Vestfjörðum, eiga þó ekki 

allir möguleika á að flytjast búferlum. Þetta á sérstaklega við um þá sem keypt hafa 

fasteignir á staðnum – til að mynda þá fjölmörgu útlendinga sem sest hafa að á 

Vestfjörðum. Rannsókn mín nær ekki til tímans eftir kreppu en svo minnst sé lítillega 

á þær aðstæður sem nú eru ríkjandi þá koma efnahagsþrengingarnar illa niður á 

þeim fjölmörgu útlendingum sem vinna í fiskvinnslufyrirtækjum á Vestfjörðum, þar 

sem stór hluti þeirra starfar. Í kjölfar aukins atvinnuleysis á svæðinu, bæði meðal 

útlendinga og Íslendinga, hefur Vinnumálastofnun, í samstarfi við Rauðakrossdeild 

Bolungarvíkur, gripið til ýmissa aðgerða. Deildin bauð til opins húss, í maímánuði árið 

2010, þar sem boðið var upp á hádegishressingu fyrir alla. Hugmyndin að baki 

opnuninni var að veita atvinnulausum tækifæri til að hittast, spjalla og eiga notalega 

stund saman í kjölfar gjaldþrots rækjuvinnslunnar Bakkavíkur í lok apríl á þessu ári 

(Vinnumálastofnun, 2010). Þann 1. júní 2010 urðu þrjátíu manns atvinnulausir á 

Þingeyri þegar Fiskvinnslan Vísir sagði upp kauptryggingu hjá flestum starfsmönnum 

vegna langvinnrar vinnslustöðvunar og óvíst var hvenær starfsemi gæti hafist þar á 

ný.  

Á meðan fjöldi fólks missir vinnuna á norðanverðum Vestfjörðum eiga sér þar líka 

stað jákvæð og uppbyggileg verkefni í tengslum við fjölmenningarlega umræðu. Má 
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þar nefna verkefnið ,,Story telling“ sem Johanna Andersen vann að í meistaranámi 

sínu í umhverfissálfræði. Hún spyr alla starfsmenn fiskvinnslufyrirtækisins 

Íslandssögu á Suðureyri tveggja spurninga, en svörin hafa verið sett inn á heimasíðu 

fyrirtækisins með myndum af viðkomandi. Andersen segir að sögur geti sagt svo 

miklu meira um hver við erum heldur en þjóðerni og menning gerir (Íslandssaga, 

2010). Verkefnið gefur skemmtilega mynd af þeim fjölbreytta hópi sem starfar í 

fyrirtækinu og sýnir frekar það sem fólk á sameiginlegt í stað þess sem á milli skilur 

sökum ólíks uppruna.  

 

Fjölmenning 

Það er engum vafa undiropið að mikillar fjölbreytni í þjóðerni gætir meðal íbúa á 

Vestfjörðum. Í grein Unnar Dísar Skaptadóttur (2003:312), Vestfirsk fjölmenning: Um 

menningarlega fjölbreytni í sjávarþorpum, segir hún frá því hvernig hreyfanleiki fólks 

hefur alltaf einkennt sjávarbyggðir Vestfjarða. Fyrir nokkrum áratugum var það fólk í 

ævintýraleit sem hafði viðkomu á staðnum og starfaði þar yfir vertíðina. Þetta voru 

helst konur frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Suður-Afríku sem voru á ferðalagi um 

heiminn. Ástæður fyrir því að fólk flyst á milli landa geta verið margar en undanfarin 

ár má segja að hingað til lands hafi aðallega komið fólk frá löndum þar sem atvinna 

hefur verið af skornum skammti. Finna má ýmsar hliðstæður þegar grein Unnar Dísar 

(2003) er borin saman við það sem fram kom í samtölum við mína viðmælendur, til 

að mynda það er varðar fjölskylduhagi. Þeir komu hingað til lands einir í upphafi og 

fengu svo síðar til sín maka og aðra fjölskyldumeðlimi.  

Á meðan á rannsókninni stóð, haustið 2007, bjuggu 406 einstaklingar með erlent 

ríkisfang á norðanverðum Vestfjörðum og árið 2008 voru þeir orðnir 448 talsins. 

Þessar sömu tölur má sjá á grafinu hér að ofan. Þeir íbúar eru því um 9% af 

heildarfjölda þeirra sem búa á norðanverðum Vestfjörðum. Af þeim voru Pólverjar 

langfjölmennastir, og eru enn, eða rúmlega 5% af þessum 9%. Á eftir komu 

Filippseyingar og því næst Tælendingar, Eistlendingar, Slóvenar og Þjóðverjar. Ekki 

má þó gleyma að fjölmargir einstaklingar hafa fengið íslenskt ríkisfang sem ekki 

reiknast með inn í þessum tölum. Þegar hagtölur frá árinu 2010 voru skoðaðar 

(Hagstofa Íslands) kom í ljós að lítil breyting hafði orðið á fjölda þeirra íbúa sem var 

með erlent ríkisfang á norðanverðum Vestfjörðum. Það er að segja að þrátt fyrir 

miklar efnahagsþrengingar lítur allt út fyrir að útlendingum fari heldur fjölgandi í 

sveitarfélögunum.  
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Fjölgun útlendinga á Íslandi undanfarin ár má að mestu rekja til  

stóriðjuframkvæmda og fjölgun starfa í ýmsum iðnaði sem erfiðlega gekk að fá 

Íslendinga til að manna. Flest atvinnuleyfi sem gefin voru út fyrir árið 2005 voru 

vegna starfa í fiskvinnslu, öðrum iðnaði og við umönnun (Unnur Dís Skaptadóttir, 

2007:81). Frá árinu 2005 voru karlmenn í meirihluta af þeim sem fluttust til landsins 

þegar mikil eftirspurn varð eftir fólki til starfa í mannvirkjagerð, eins og á Austurlandi 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). En á árunum þar á undan voru konur í miklum 

meirihluta innflytjenda vegna beiðni margra fiskvinnslufyrirtækja um 

kvenkynsstarfskrafta, þetta á meðal annars við um frystihúsin á Vestfjörðum.  

Á Fjórðungsþingi Vestfirðinga árið 2006 var komið á fót starfshópi um málefni 

innflytjenda. Sá hópur starfaði lítið það árið en kom sér saman um hvað væri brýnt að 

gera í málefnum innflytjenda í byggðinni. Hópurinn hefur það að markmiði að fjalla 

um stefnu í málefnum innflytjenda og gera tillögu að samræmdu móttökuferli fyrir 

sveitarfélög, fyrirtæki og stofnanir á Vestfjörðum. Samkvæmt upplýsingum frá 

starfsmanni Fjórðungsþingsins (munnleg heimild, 2010) er þessi vinnsla enn í gangi. 

Starfsmaður bæjarskrifstofu Bolungarvíkur sagði frá því að Bolungarvík fékk styrk 

frá félagsmálaráðuneytinu haustið 2008 vegna þróunarverkefnis sem hafði m.a. það 

að markmiði að gera innflytjendur að virkum þátttakendum í samfélaginu og auðvelda 

nýjum íbúum aðgang að samfélagslegri þjónustu. Útbúinn hefur verið bæklingur á 

þremur tungumálum, ensku, íslensku og pólsku, sem veitir upplýsingar um 

Bolungarvík og ber nafnið ,,Velkomin til Bolungarvíkur“ (Guðný Hildur Magnúsdóttir 

2010, munnleg heimild).   

Almenningur á Vestfjörðum hefur einnig látið til sín taka þegar kemur að 

fjölmenningarlegum málefnum. Í októbermánuði árið 2000 var félag áhugafólks um 

menningarfjölbreytni stofnað og hlaut nafnið Rætur. ,,Markmið félagsins var að 

auðvelda tengsl aðkomufólks og þeirra sem fyrir eru á Íslandi í leik og starfi og að 

vinna að auknum skilningi og virðingu fyrir ólíkri menningu og stuðla að almennri 

velvild og umburðarlyndi manna á meðal.“ (Fjölmenningarsetur, 2011). Félagið á 

stóran þátt í því að gera fjölmenninguna á Vestfjörðum sýnilega og höfðu stofnendur 

félagsins þegar staðið fyrir þjóðhátíð á Vestfjörðum. Fyrsta hátíðin var haldin árið 

1998, á Ísafirði, á alþjóðadegi Sameinuðu þjóðanna gegn kynþáttafordómum, 21. 

mars. Þjóðhátíðirnar eru ekki reglulegur viðburður heldur ræðst það fremur af tíma 

áhugafólks hvenær þeim er hrint í framkvæmd. Á hátíðunum hefur fólk af erlendum 
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uppruna kynnt menningu sína fyrir heimamönnum, til dæmis með því að framreiða 

þjóðlegan mat frá sínu upprunalandi.  

 

4.2 Samantekt 

Norðanverðir Vestfirðir samanstanda af nokkrum bæjarfélögum; Ísafjarðarbæ, 

Bolungarvík, Súðavíkurhreppi og sveitunum í kring. Vestfirðirnir eru meðal afskekktari 

staða landsins þar sem samgöngur eru torveldar stóran hluta úr ári. Sjávarútvegur 

var lengi vel einn helsti atvinnuvegur svæðisins sem skapað hefur mörgum 

útlendingum störf í gegnum árin. Frá sjöunda áratug síðustu aldar voru það aðallega 

konur í ævintýraleit sem störfuðu í fiskvinnslu, í skemmri eða lengri tíma, á 

Vestfjörðum en það átti eftir að breytast. Undanfarin ár hefur fjöldi útlendinga aukist 

töluvert og hingað kom fólk sem hafði það oft eitt að markmiði að bæta afkomu sína 

og fjölskyldu sinnar í upprunalandi. Sumir útlendingar snéru aftur heim þegar halla 

tók undan fæti í íslensku hagkerfi á meðan aðrir settust hér að. Fjöldi útlendinga á 

norðanverðum Vestfjörðum eru um 9% af heildarfjölda íbúa (Hagstofa Íslands, 2010). 

Fjölmenningarsetur er staðsett í Ísafjarðarbæ sem þjóna á fjölmenningarlegum 

málefnum hvar sem er á  landinu. Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni, 

er einnig  starfrækt á svæðinu og hefur félagið séð til þess að hin ríka 

menningarfjölbreytni, sem fyrir er á Vestfjörðum, verði sýnileg endrum og eins, þegar 

haldnar eru þjóðhátíðir. 

Eftir umfjöllun um vettvang rannsóknarinnar þar sem viðhorf heimamanna til 

byggðarlagsins hefur komið fram eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar á 

málefnum á sviði fjölmenningar.    
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5 Niðurstöður 

Í niðurstöðum eru rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru til grundvallar 

rannsókninni settar í samhengi við viðhorf og upplifanir þátttakenda til 

fjölmenningarlegs samfélags á Vestfjörðum. Kannaður var skilningur þátttakenda á 

hugtökunum sem notuð eru um ferli aðlögunar; samlögun, aðlögun og samþætting. 

Hugtökin komu oft upp í samtölunum en heyra mátti að ekki bar öllum saman um 

merkingu þeirra. Til að skoða forsendur samþættingar var rýnt í þekkt hugtök innan 

fjölmenningarfræða  í tengslum við frásagnir þátttakenda rannsóknarinnar. Ferli 

aðlögunar voru rannsökuð með það fyrir augum að skoða hvernig innfæddum og 

aðfluttum borgurum tækist að mynda samfélag þar sem allir einstaklingar fengju sín 

notið óháð uppruna. 

Greint er frá viðhorfum Íslendinga sem hafa haft búsetu á Vestfjörðum um langt 

skeið, Íslendinga sem flust hafa þangað annars staðar frá og útlendinga af ólíkum 

uppruna sem búið hafa mislengi í þorpunum. Fjallað er um stöðu og þátttöku 

útlendinga í þorpunum. Hvar útlendingar fá aðild og hvar þeim er haldið utan við eða 

útilokaðir frá þátttöku. Í ferli aðlögunar kemur líka meira til heldur en það sem talið 

hefur verið upp hér. Þátttakendur voru líka spurðir út í aðra mikilvæga þætti, það eru; 

fordómar, tengsl sín við upprunaland og þátttaka í tveimur eða fleiri samfélögum 

samtímis, það er að segja þverþjóðleg tengsl. 

 

5.1 Flókin hugtök 

Þau eru ófá hugtökin sem notuð eru til að lýsa fjölbreytileikanum innan samfélaga; 

fjölmenning, aðlögun, samlögun, samþætting, innflytjandi, útlendingur og svona 

mætti halda áfram. Hugtökin geta verið margræð og flókin og áttu þátttakendur oft í 

basli með að átta sig á hvaða orð skyldi nota. Við greiningu gagnanna kviknaði hjá 

mér áhugi á að skoða hvernig sumum þessara hugtaka var beitt meðal þátttakanda. 

Nú verður skýrt frá hvað þar kom fram. Í fræðilega hluta verkefnisins gefur að líta 

kenningarlega umræðu sem snýr að hugtökunum og lesa má um í öðrum kafla 

ritgerðarinnar. Ralph Grillo (2007) hefur skýrt frá margræðni þeirra í bresku samhengi 

og setur fram dæmi þar sem ólíkur skilningur einstaklinga kemur fram. Útlendingar og 

innflytjendur eru ,,hinir“ og það eru þeir sem oftast er vísað til í ferli aðlögunar þó fleiri 
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og aðrir þættir komi þar að. Þetta á til að mynda við um dæmið sem Grillo fjallar um 

þegar maður, sem aðhyllist Íslam, spyr embættismenn út í samþættingu. Síðan eru 

það ,,við“ sem beitum hugtökunum, útlendingur og innflytjandi og höfum jafnvel 

hugmyndir um hvað þau merkja, eða eiga að merkja, samanber hugmyndir Tony 

Blairs, fyrrum forsætisráðherra Bretlands, og fjallað er um í öðrum kafla.  

 

5.1.1 Hvernig nota þátttakendur hugtökin? 

Útlendingar, innflytjendur, fólk af erlendum uppruna, nýbúar? Hvað á að kalla fólk 

sem flust hefur annars staðar frá og tekið sér búsetu í nýju landi? Íslensk kona velti 

fyrir sér þessu aðriði á meðan við ræddum saman um þátttöku útlendinga í 

þorpslífinu.  

Hún sagði: 

  

 

...stór hluti þess er náttúrulega fólk sem tekur mjög virkan þátt í 

samfélaginu og eins og ég segi við föttum ekki einu sinni að það 

eru útlendingar eða innflytjendur eða það er alltaf verið að 

breyta hvað má kalla... 

  

 

Þetta atriði velktist fyrir fleirum. Ungur maður staldraði við í samtalinu eftir dágóðar 

samræður um innflytjendur. Hann hafði notað hugtakið innflytjendur stöku sinnum en 

brá snarlega upp spurningu um hvað ég ætti við með orðinu. Hann sagði: ,,...sko ég 

veit ekkert hvernig þú flokkar innflytjendur, en þú veist þetta eru...“ Samtalið hélt 

áfram og hann kom fram með eigin skilgreiningu á hugtakinu:  

 
 

Það er náttúrulega fólk hérna sem er ekki fætt á Íslandi en hefur 

búið hér í áratugi en ég lít ekki á þá sem innflytjendur sko, sem 

eru með íslenskan ríkisborgararétt eða eitthvað... ...Eins og 

menn sem hafa unnið í frystihúsi alla ævi og hafa búð hérna í 

tuttugu ár sko. Þetta eru náttúrulega ekki, maður lítur kannski 

ekki á þá sem innflytjendur. Innflytjendur eru, alla vega í mínum 

huga, svona kannski fólk sem er ennþá að aðlagast sko. 
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Skilgreiningin felur í sér að innflytjendur eru þeir sem enn eru að aðlagast. Að sama 

skapi eru þeir sem eru af erlendum uppruna en búið hafa lengi í sveitarfélaginu ekki 

innflytjendur, þeir hafa aðlagast. Það liggur samt ekki í augum uppi hvað átt er við 

með því að aðlagast. Er verið að tala um gagnkvæma aðlögun/samþættingu, eða 

aðlögun þar sem útlendingar aðlagast meirihlutanum? Þannig að þeim sé gert að 

falla inn í umgjörð þorpsins og verða að lokum að virkum þátttakendum í 

samfélaginu, þó ekki þannig að þeir samlagist því og segi skilið við uppruna sinn. Er 

verið að kalla á menningarlega eða félagslega aðlögun? Þetta eru atriði sem ekki eru 

nægilega skýr þegar hugtakið er notað.   

 

Pólsk kona árétti:  

 

 

Nú er ég Íslendingur með íslenskan ríkisborgararétt, en fyrir 

augum Íslendinga er ég og verð alltaf Pólverji. Það skiptir engu 

máli hvað ég hef verið hér lengi.  

 

 

Þetta kann að vera rétt hjá viðmælenda mínum sem búið hefur á Íslandi í yfir tíu 

ár, er gift Íslendingi, gegnir starfi þar sem menntun hennar og kraftar eru nýttir og er 

virkur þátttakandi í bæjarsamfélaginu. Þetta kann aftur á móti líka að vera rangt eins 

og umræða kaflans ber með sér. Íslendingar segjast ekki vita hvort að fólk, sem búið 

hefur á Íslandi um langt skeið, sé endilega innflytjendur þar sem þeir líta ekki á það 

sem slíka. Lengd búsetu útlendinga í þorpunum virðist skipta máli. Því lengur sem 

útlendingur hefur búið í þorpunum þeim mun síður er litið á hann sem slíkan heldur 

verður hann meira ,,einn af okkur“ eða Íslendingur. Áðurnefnd kona á að hafa 

aðlagast samfélaginu sem þar er og því er líklegra að hún verði ekki alltaf Pólverji í 

augum Íslendinga eins og hún sjálf kemst að orði. Það sem kann líka að skipta máli 

er tengslanet útlendinga og hvort þeir eigi íslenska maka.  

 

Fleiri sem rætt var við veltu ekki endilega fyrir sér hugtakinu innflytjandi en gerðu 

samt greinarmun á þeim sem voru innflytjendur og útlendingar. Hjá íslenskum 

viðmælanda, sem lýsti vinnustað sínum og starfsfólki, má sjá þessa tvískiptingu. 

Hann sagði ,,...tveir starfsmenn sem eru innflytjendur og svo erum við með eina 
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þýska...“ ,,Það eru tvö þýsk, við erum nokkuð fjölmenningarleg í þessum hópi...“ Það 

sem vekur áhuga eru einmitt þessi skil sem gerð eru á innflytjendum annars vegar og 

svo útlendingum hins vegar, svona eins og um stigsmun sé að ræða. Þjóðverjar eru 

þá ekki innflytjendur en eru samt útlendingar sem tilheyra hinu fjölmenningarlega 

samfélagi. Þjóðverjarnir, í þessu tilfelli, eru líklegri til að hafa aðlagast heldur en 

innflytjendurnir sem eru enn að aðlagast, samanber hugmyndina um innflytjendur 

sem kom fram aðeins ofar í kaflanum. Þar var talað um innflytjendur og svo ,,hina“ 

sem líka voru útlendingar en af vestur-evrópskum uppruna.  

 

 

Annar viðmælandi talaði á svipuðum nótum: 

 
 

...það eru erlendir aðilar sem hafa aðlagast mjög vel, eru 

kannski giftir inn í íslenska fjölskyldu og svo kannski aðilar sem 

eru kannski, koma og hafa ekki hugsað sér að setjast hér að. 

 
 

Hugmyndir fjölda Íslendinga um aðlögun þeirra útlendinga sem ekki ætluðu sér að 

setjast að á Íslandi voru oft svipaðar. Það voru útlendingar sem ekki aðlöguðust né 

voru virkir þátttakendur í því sem þorpið hafði fram að færa. Það sem virtist standa í 

vegi fyrir aðlögluninni, að mati íslenskra viðmælenda, var að útlendingarnir lærðu 

síður tungumálið, blönduðu oft eingöngu geði við samlanda sína ásamt því að búa og 

starfa með þeim. Á meðal annarra þátttakenda mátti greina svipað viðhorf þegar 

greint var á milli þeirra sem aðlöguðust og þeirra sem ekki virtust aðlagast. Kona á 

þrítugsaldri lét þess getið að margir aðlöguðust bara hratt og vel og yrðu að virkum 

þátttakendum í þorpunum á meðan aðrir héldu sig út af fyrir sig og kæmust ekki 

nálægt því að aðlagast.  

 

Hún sagði:   

 
 

...sumir aðlagast samfélaginu bara hratt og vel og það er ekkert 

vandamál og það er bara vel tekið á móti þeim. En svo höfum 

við dæmi þess þar sem fólk er bara ekkert að aðlagast og 

heldur sig bara út af fyrir sig. Sérstaklega þeir sem eru að koma 
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að vinna bara í skemmri tíma. Og það skapar náttúrulega 

vandamál þegar fólk er ekki að sýna vilja til að læra 

tungumálið...  

 

 

Af orðum þessarar konu má ráða að ef fólk ætlar sér að staldra stutt við í þorpinu og 

leggur ekki á sig að læra tungumálið séu hverfandi líkur á að það aðlagist. Ef rýnt er 

nánar í það sem kemur þarna fram, mætti spyrja hverjir það séu sem aðlagast fljótt 

og vel? Að gerast heimavanur á nýjum slóðum tekur tíma og óhætt er að fullyrða að 

það að öðlast færni í öðru tungumáli er tímafrekt. Hvað er átt við þegar sagt er að vel 

sé tekið á móti þeim sem aðlagast? Hvenær hefur fólk aðlagast, í hverju felst jákvæð 

móttaka og hvernig er tekið á móti þeim sem ekki aðlagast? Þetta eru spurningar 

sem velta má upp þegar merking hugtaksins aðlögun er skoðuð. Það var ríkjandi 

viðhorf Íslendinga að útlendingar ættu að hafa það að markmiði að aðlagast háttum 

og venjum hér á landi en þeir lögðu síður upp með að aðlögunin ætti að vera 

gagnkvæm. Þá að menntastofnanir, heilbrigðiskerfi og aðrar opinberar stofnanir, sem 

stuðla að velferð samfélagsins, tækju þátt í aðlöguninni. Hér er átt við að stofnanirnar 

ættu að taka meira mið af fjölmenningu og fjölbreytileika samfélagsins. Þegar slíkt 

hefur gerst má tala um samþættingu. 

Útlendingarnir í þorpunum höfðu sumir hverjir svipaðar hugmyndir og Íslendingar 

til aðlögunar. Kona sem hefur átt heima á Íslandi í rúm tíu ár og talar góða íslensku 

sagði: ,,Ég var staðráðin í því að aðlagast og læra tungumálið.“ Þessi viðmælandi var 

ólíkur flestum öðrum sem rætt var við að því leyti að hún setti sér markmið við komu 

sína til landsins, fylgdi þeim eftir og tókst ætlunarverk sitt. Staða hennar í 

samfélaginu er góð þrátt fyrir að hún segist ekki umgangast annað fólk mikið, hvorki 

Íslendinga né útlendinga. Hún hefur tryggt framtíð sína, keypt hús á Vestfjörðum og 

er í metnaðarfullu starfi þar sem góðrar íslenskukunnáttu er krafist og uppfyllir hún 

svo sannarlega þær kröfur.  

 Hugtakið samlögun var einnig meðal þeirra hugtaka sem íslenskir 

þátttakendur notuðu í samtölunum. Látið er ógert að setja eina merkingu í 

hugtakanotkunina því ekki var alltaf ljóst hvað átt var við með orðunum sem notuð 

voru. Þeir flóttamenn sem komu til Vestfjarða voru sagðir samlagast Íslendingunum 

svo vel að þeir hefðu orðið að Íslendingum. ,,Þeir stöldruðu stutt við og fluttu allir 

burt“, en rekja má þau ummæli til stöðugrar fólksfækkunar byggðarlagsins sem er eitt 
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af vandamálum Vestfjarða. Samlögunarhugtakið var hér notað á sama hátt og gert er 

í fræðunum. Fleiri tóku undir þetta sjónarmið. Karlmaður á miðjum aldri sagði: ,,Það 

var einn og einn útlendingur og hann samlagaðist eða svo fengum við þessa 

flóttamenn sem að svona eins og segir samlöguðust svo vel að þeir fóru að hegða 

eins og við og fluttu í burtu.“  Aðrir töluðu um að flóttamennirnir vildu ekki samlagast 

fólkinu í þorpinu. Einn komst svo að orði: ,,Nei, fannst þau sem sagt ekki vilja 

samlagast okkur mikið. Nema sem, nema sem kunningjar skiljið þið.“ Skilningur 

viðkomanda á hugtakinu er hér allt annar en sá sem fram kom á undan. Líklegra er 

að hann hafi verið að tala um skort á þátttöku flóttamannanna í bæjarlífinu því þeir 

voru fljótir að finna sér annan íverustað, fjarri Vestfjörðum. Íslensku þátttakendurnir 

létu það oft í ljós að þeir fjölmörgu útlendingar sem bjuggu á Vestfjörðum myndu 

aldrei samlagast „okkur.“ Þá má spyrja hvort að útbreitt viðhorf Íslendinga til 

innflytjenda sé að þeir eigi að samlagast Íslendingum? Þá hvernig, og hversu mikið? 

Eiga þeir að yfirgefa sinn menningarlega uppruna, eins og merking hugtaksins felur í 

sér, eða er verið að tala um eitthvað allt annað? 

Eins og umræðan ber með sér, og heyra má af frásögnum þátttakenda, hafa 

hugtökin ekki sömu merkingu fyrir alla og erfitt að geta sér til um hvers nákvæmlega 

er krafist af útlendingum og Íslendingum í ferli aðlögunar. Þegar þátttakendur 

rannsóknarinnar af erlendum uppruna voru spurðir út í hugtökin voru fæstir sem 

höfðu nokkurn tíma heyrt á þau minnst og beittu þeim því ekki í samræðunum. Í 

næstu köflum koma hugtökin oft fyrir og nota ég sjálf orðin innflytjandi, útlendingur og 

fólk af erlendum uppruna á víxl í ritgerðinni um fólk sem er fætt og alið upp annars 

staðar en á Íslandi. 

 

5.2 Þátttaka:  aðild og útilokun 

Þátttaka flestra íbúa smærri bæjarfélaga er mikilvæg þegar kemur að því að halda 

uppi íbúavænni byggð. Vegna mikilla breytinga á vestfirsku atvinnulífi hafa margir 

sagt skilið við búsetu sína þar og flust til höfuðborgarinnar. Það sem þátttakendur létu 

oft í ljós var að það vantar ekki einungis fólk í vinnu til Vestfjarða heldur líka fólk sem 

getur hugsað sér að taka þátt í samfélaginu. Þá var ekki eingöngu verið að vísa til 

þeirra fjölda útlendinga sem þar búa heldur var líka verið að gagnrýna Íslendinga 

sem keyptu sér hús í þorpunum og nýttu þau aðeins yfir sumartímann. ,,Við viljum 

engan draugabæ“ sagði einn íbúi þegar hún sagði mér frá öllum þessum húsum sem 
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stóðu tóm yfir vetrartímann. Þeim mun mikilvægara er að útlendingar taki virkan þátt í 

starfi byggðarlagsins og öðru því sem þorpin hafa upp á að bjóða. En hvernig gerist 

nýr íbúi þátttakandi í samfélagi þar sem félagsleg tengsl eru af skornum skammti og 

tungumálakunnátta lítil? Spyrja má, hvar fá útlendingar aðild og hvar er þeim haldið 

utan við þátttöku í þorpinu? Fá útlendingar aðild að fólki, atvinnu, húsnæði og 

félagsstörfum eða er þeim haldið utan við þessa þætti? Hvað segja Íslendingar um 

þátttöku útlendinga í þorpslífinu og hver eru viðhorf útlendinga til sinnar eigin 

þátttöku? Þessi atriði verða nú rædd í komandi köflum með því að skoða þátttöku út 

frá hugtakatvenndinni aðild og útilokun, benda má á fræðilega umræðu um þetta efni 

í kafla 2.3. Gestur Guðmundsson (2008) segir hugtökin aðild og útilokun helst vera 

notuð til að segja til um hvort og hvernig starfsemi stofnana sem og önnur félagsleg 

ferli veita einstaklingum eða hópum aðild eða útilokun. 

Í þorpunum var gerð krafa um að útlendingar tækju virkari þátt í félagslífi og 

menningarviðburðum bæjar- og sveitarfélagsins og yrðu sýnilegri á þeim vettvangi. Af 

allra vörum mátti heyra að tungumálið gegndi lykilhlutverki í þeirri atburðarás. Að 

geta talað og skilið íslensku virtist ýta undir og auðvelda þátttöku útlendinga í 

þorpslífinu og veitti þeim jafnframt aukin tækifæri, til að mynda á vinnumarkaði. 

Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni, hefur skipulagt þjóðhátíðir á 

Vestfjörðum sem eru meðal þeirra viðburða er gera menningarfjölbreytni og 

þjóðmenningu ólíkra landa sýnilega. Innflytjendur eru minna sjáanlegir í starfi þar 

sem teknar eru mikilvægar ákvarðanir, svo sem í pólitík, í nefndum íþróttafélaga eða 

tónlistarskólans. Þorrablót er skemmtun sem skipar stóran sess í bæjarlífinu og var 

títt nefnd þegar um dræma þátttöku útlendinga var rætt.  

 

5.2.1 Áherslan á tungumálið  

Af máli þátttakenda virtist lítill samgangur vera á milli þeirra Íslendinga og útlendinga 

sem bjuggu í þorpunum. Fólk átti nóg með sig og helstu samskiptin voru sögð eiga 

sér stað á opinberum stofnunum eins og í skólunum eða á vinnustöðum. Íslendingur 

á miðjum aldri lýsti bilinu, sem sagt er vera á milli þessara hópa, með þessum orðum: 

,,Útlendingarnir, þeir halda sig sér og við höldum okkur sér.“ Við nánari eftirgrennslan 

kom í ljós að margir mátu svo, líkt og birst hafði áður, að helsta ástæða þessarar 

tvískiptingar væri sú að fjölskyldur og einstaklingar kæmu til landsins með það fyrir 

augum að staldra stutt við, afla tekna og flytjast svo aftur heim. Íslendingar töluðu oft 



  

 

58 

um þetta sem vandamál, sérstaklega í ljósi þess að þá gætti engrar viðleitni til að 

læra íslensku og almennt áhugaleysi ríkti um þátttöku í þorpslífinu.  

 

 Viðmælandi lýsti þessu svona:  

 

Margir eru bara að koma og ætla að vinna og senda peningana 

heim og búa margir saman. Það er ennþá svoleiðis. Þeir vilja 

ekkert og ætla ekkert að vera hérna lengi. Þeir ætla bara að 

koma að vinna og svo bara ætla þeir að fara. Margir fara svo 

bara eftir einhvern tíma og læra ekki málið neitt nema þessa 

skyldu. Aðrir ílengjast og þá er spurningin hvernig á að ná þeim 

inn í samfélagið? Það er mjög erfitt vegna þess að þeir halda 

áfram að halda sig sér. Og ég veit svo sem ekki neinar leiðir 

það er náttúrulega það er alltaf talað um að læra íslensku og 

auðvitað er það finnst mér vera lykillinn. Ég held að það verði 

ekki fyrr en að fólkið hafi aðstöðu til að læra íslensku á 

vinnutíma á vinnustaðnum að það fari að skila einhverjum 

árangri þá íslenskukennslan.  

  

 

Þrátt fyrir að margir einstaklingar kæmu eingöngu til að afla tekna og fara svo af landi 

brott, eru aðrir sem ílengdust og fengu til sín aðra fjölskyldumeðlimi. Síður voru 

gerðar kröfur um að farandverkafólk lærði tungumálið. Viðmælendur létu þess þó oft 

getið, eins og sjá má í tilvitnuninni að ofan, að þeir sem komu í upphafi sem 

farandverkafólk hefðu oft endað á því að dveljast mun lengur. Í því ljósi væri 

nauðsynlegt að allir útlendingar leggðu sig fram við að læra íslensku. Útlendingar 

sem flust höfðu á staðinn fyrir nokkrum árum og höfðu ekki, hvorki við komuna né 

síðar meir, farið út í að læra tungumálið hljómuðu eins og þeim þætti það orðið of 

seint eftir nokkurra ára búsetu á Íslandi. Sama viðhorf var uppi um myndum vin- eða 

kunningsskapar við Íslendinga. Það tæki því einfaldlega ekki að kynnast fólki ef 

viðkomandi ætlaði sér að staldra stutt við. ,,Það tekur tíma að læra tungumál“ sagði 

kona við mig á meðan hún sagði mér sögu af erfiðleikum sem mættu henni við 

upphaf dvalarinnar,  þar sem hún var mállaus og algjörlega upp á aðra komin. 
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Konunni, sem er menntuð, þótti erfitt að standa langar vaktir á köldum stað, í einu af 

frystihúsum Vestfjarða. Hún lærði tungumálið sem veitti henni önnur tækifæri á 

vinnumarkaði og aðra stöðu meðal bæjarbúa. 

Viðhorfsmun mátt greina eftir aldri meðal útlendinganna með það hvort áhugi var 

fyrir því að læra íslensku. Yngri kynslóðin einsetti sér fremur að læra ensku þar sem 

einstaklingar þar innan gátu sumir hverjir tjáð sig lítillega á því máli fyrir komuna auk 

þess sem Íslendingar voru fúsir til að tala ensku. Það reyndist þeim því auðveldara 

að bæta enskuna heldur en að læra nýtt tungumál. Í stað þess að læra íslensku varð 

enskan oft ofan á enda höfðu sumir útlendingar í hyggju, við upphaf dvalar, að flytjast 

annað eftir viðkomu hér á landi og sáu því litla ástæðu til að læra íslensku. En eins 

og greint hefur verið frá þá enda margir með, sem ætluðu sér það ekki upphaflega, 

að búa á Íslandi svo árum skiptir. Einstaklingar sem komu til Íslands undir þrítugu 

vildu fremur læra ensku og tjáðu sig oftar fyrst á því máli. Það varð til þess að þeir 

lærðu síður íslensku og enskan varð þeim þjálli. Útlendingar störfuðu oft í fjölþjóðlegu 

umhverfi og áttu því auðveldara með að eiga í samskiptum við fleiri einstaklinga ef 

þeir gátu tjáð sig á ensku. Kona á miðjum aldri sem talaði mjög góða íslensku tók 

fram að sumir íbúar virtust sáttir við að tala enga íslensku. Þeir væru duglegir að 

biðja aðra um aðstoð og það þekkti hún af eigin raun. Hún sagði: ,,Það virðist ekkert 

trufla það þó það tali ekki tungumálið og þeim finnst líka allt í lagi að banka upp á og 

biðja um hjálp.“ Að hennar sögn leið stundum ekki sá dagur að ekki væri barið á dyr 

og hún beðin um að fara í sendiferðir, túlka, borga reikninga eða sinna öðrum 

erindagjörðum fyrir fólk af sama uppruna. Hún sagði kröfurnar sem gerðar væru til 

hennar oft fjarstæðukenndar því fólk veigraði sér ekki við að biðja hana um að taka 

sér frí frá vinnu til að sinna erindum fyrir sig. Það bauðst jafnvel til að borga fyrir 

greiðann en því væri hún mótfallin. Ef hún þurfti sjálf að keyra á milli þorpa vegna 

eigin erinda var hún viljug til að leggja fólki lið um leið en vildi síður fara í sér 

sendiferðir fyrir aðra.  

Aðrir litu nánast á það sem skyldu sína að túlka fyrir þá sem hvorki töluðu ensku 

né íslensku. Af viðhorfum til túlkaþjónustu þar sem greitt er fyrir að fá túlk spunnust 

oft neikvæðar umræður meðal þeirra sem duglegastir voru að túlka fyrir aðra. Þeir 

töluðu um að aldrei myndi það hvarfla að þeim að taka greiðslu fyrir. Þeim fannst að 

samlandar ættu að hjálpast að og fóru ósjaldan í sendiferðir fyrir aðra. Kona á 

þrítugsaldri þurfti að rjúka af stað eftir klukkutíma samtal við mig til að sinna erindum 
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fyrir manneskju sem hún þekkti lítið. Viðmælandi minn hafði ekki bíl til umráða og 

þurfti því að taka rútu í næsta þorp. Hún talaði góða ensku en gat lítið tjáð sig á 

íslensku. Það var samt engin hindrun og var hún iðin við að aðstoða þá sem hvorki 

töluðu íslensku né ensku. En þetta viðhorf hélt ekki meðal þeirra sem búið höfðu 

lengi á Íslandi og höfðu sumir fengið sig fullsatt af því að sýna greiðasemi. Ein 

sagðist hafa minnkað samskipti sín við samlanda sína meðal annars af þessum 

sökum. Hún sagði: ,,Þegar ég átti að fara að þvo þvottinn fyrir þá, fékk ég nóg, það 

gat þvegið sinn þvott annars staðar en hjá mér.“ Fólk sem kannski rétti fram litla 

fingur lenti í að allur handleggurinn var tekinn.  

Aðrar ástæður gátu einnig legið að baki kunnáttuleysi í íslensku. Eina ástæðuna 

mátti rekja til stuttrar skólagöngu í heimalandi. Það gat reynst útlendingunum erfitt að 

bæta við sig nýju tungumáli ef langt var liðið síðan að þeir höfðu síðast setið á 

skólabekk. Öðru máli gegndi ef vinnustaðurinn gat boðið upp á tungumálakennslu 

þar sem stafsfólk fékk greitt fyrir hluta tímans sem það sat á námskeiðinu. Stundum 

var talað um að íslenskukennsla bæri fyrst árangur ef hægt væri að læra íslensku á 

vinnutíma. Í einu þorpinu var erlendu starfsfólki boðið upp á tungumálakennslu að 

loknum vinnudegi með því skilyrði að sitja tvær kennslustundir og fá aðra þeirra 

borgaða. Reynslan af þessu fyrirkomulagi var mjög góð í upphafi en svo kom fyrir að 

starfsfólk skráði komu sína en mætti ekki á námskeiðið. Misnotkunin hafði neikvæðar 

afleiðingar í för með sér og voru námskeiðin lögð af.  

Útlendingar höfðu aftur á móti margir hverjir lagt heilmikið á sig til að læra 

íslensku. Sótt kvöldnámskeið eftir langan vinnudag meðfram heimilisstörfum og 

uppeldi. Það var heldur ekki óalgengt að fólk þyrfti að keyra langar vegalengdir til að 

sækja námskeiðin þar sem þau voru ekki endilega kennd í þorpinu sem það bjó í. 

Framboð af íslenskunámi var af skornum skammti og námskeiðin gagnrýnd fyrir að 

standa yfir í of skamman tíma og nýtast fólki ekki vel. Það sem helst var talið vanta 

upp á var að fá  æfingu í að tala. Þegar fólk gat síðan farið aftur á námskeið þurfti 

það að byrja frá grunni því ekki var boðið upp á framhaldsnámskeið. Fleiri möguleikar 

opnuðust þeim sem lært höfðu íslensku og stóðu þeir vafalaust betur að vígi en þeir 

sem ekki gátu tjáð sig. Íslenskukunnátta skilaði sér oft í stöðuhækkun 

einstaklinganna og jók á samskipti við bæði útlendinga og Íslendinga. Konur og karlar 

sem fluttu til Vestfjarða störfuðu oft fyrst um sinn í fiskvinnslufyrirtækjum en þegar 
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þau höfðu náð ágætum tökum á íslensku voru tækifærin fleiri og fólk réð sig þá 

gjarnan til annarra starfa.  

Þrátt fyrir langa búsetu útlendinganna hérlendis gátu ekki allir talað íslensku og 

sumir þeirra höfðu ekki endilega í hyggju að fara á íslenskunámskeið. Slík afstaða jók 

gjarnan álág á aðra fjölskyldumeðlimi. Tveggja barna faðir lét konu sinni og börnum 

það eftir að túlka fyrir sig þegar við ræddum saman. Hann vann í umhverfi þar sem 

fjöldi samlanda hans starfaði einnig og leitaði að mestu í félagsskap þeirra eða 

skyldmenna sem bjuggu annars staðar á landinu. Hann sagði tungumálaleysið ekki 

trufla sig og það nægði honum að tala móðurmálið. Eiginkonan var á öðru máli og 

taldi það geta létt á álaginu ef eiginmaðurinn gæti einnig sinnt formlegum 

samskiptum sem annars voru alfarið á hennar herðum. Það átti til að mynda við 

samskipti við starfsfólk opinberra stofnana, skóla, banka og svo framvegis þar sem 

nauðsynlegt er að geta skilið íslensku. Eiginkonan fylgdist vel með þjóðmálum, las 

blöðin og horfði á íslenskar fréttir. Hún beindi orðum að manni sínum á meðan á 

samtalinu stóð og sagði reiðri röddu: ,,...af hverju er það bara ég sem tala íslensku 

en ekki þú?“ En fátt var um svör. Hún sagðist bara þurfa að sætta sig við að túlka fyrir 

hann á öllum vígstöðvum, líka þegar farið var til læknis. 

Íslenskukunnátta er talin nauðsynleg og forsenda bættrar stöðu í samfélaginu. Það 

þarf þó ekki endilega að vera rétt, eins og þegar menntun einstaklinga sem fengin er 

í heimalandi er ekki metin til jafns á við menntun Íslendinga. Kona á fimmtugsaldri 

sem búið hefur á Vestfjörðum í meira en tíu ár sagði: ,,Það er erfitt að vera með 

háskólapróf en enda í fiskvinnslu þar sem þú kannt ekki tungumálið.“ Þetta á einnig 

við um þá fjölmörgu útlendinga sem starfa á íslenskum vinnumarkaði. Menntun þeirra 

er ekki metin að verðleikum og íslenskukunnáttan er ekki talin fullnægjandi og af 

þeim sökum stendur þeim oft einungis til boða atvinna í greinum þar sem fáir 

Íslendingar starfa. Þó gert sé ráð fyrir að útlendingar læri tungumálið getur það reynst 

erfitt ef takmarkaður hvati er til að tala íslensku. Þeir starfa oft að mestu meðal fólks 

af sama uppruna, og hafa oft fá tækifæri til að þjálfa tungumálið, sem er liður í að 

útiloka þá í stærra samhengi frá því sem er að gerast í íslensku samfélagi. Pólsk 

kona talaði einmitt um þetta, hún sagði engan hvata vera til staðar fyrir því að læra 

íslensku þar sem aðeins Pólverjar og Filippseyingar störfuðu í fiskvinnslunni með 

henni. Hún fengi þannig aldrei tækifæri á að þjálfa það sem hún hafði tileinkað sér á 

námskeiðum og gleymdi auðveldlega nýyrðunum sem hún hafði lært. 
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Íslendingar búa ekki að langri reynslu í að hlusta á íslensku talaða með hreim og 

því má velta fyrir sér hvernig Íslendingum gengur að aðlagast fjölbreyttum 

blæbrigðum íslenskrar tungu. Tungumálið reynist útlendingum oft fjötur um fót og 

takmarkar aðgang þeirra að þátttöku í þorpslífinu. Það á til að vera útilokað frá 

ákveðnum þáttum samfélagsins vegna lítillar færni í íslensku. Það á bæði við um 

vinnumarkaði, verslanir og opinberar stofnan. Að þurfa að láta túlka fyrir sig í hvert 

sinn sem mætt er til læknis getur verið lýjandi, en jafnframt stendur það ekki öllum 

útlendingum til boða að fá túlk. Greiða þarf fyrir túlkaþjónustu og kom fram í 

viðtölunum að oft væru ættingjar, börn eða aðrir fengnir til að túlka fyrir 

einstaklingana án greiðslu. Samskipti foreldra við kennara geta líka orðið erfið eins 

og bæði íslenskir og erlendir kennarar höfðu á orði, og útilokar það foreldra að miklu 

leyti frá skólagöngu barna sinna ef þeir geta ekki tjáð sig eða skilið íslensku.  

Margir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu sótt íslenskunámskeið en gagnrýndu 

þau fyrir að vera of skammvinn og að skortur væri á framhaldsnámskeiðum. 

Þjálfunarleysið vó hvað mest enda mætti það flestum þeim útlendingum sem rætt var 

við. Starfsumhverfið hvatti síður til að töluð væri íslenska og yngri viðmælendum 

rannsóknarinnar, sem dvalið höfðu skamman tíma á Íslandi, þótti sér best borgið með 

því að bæta enskukunnáttu sína heldur en að læra íslensku frá grunni. Að hluta tel ég 

þetta viðhorf stafa af því að þessir einstaklingar hafa oft í hyggju að flytjast annað 

eftir nokkurn tíma þótt ekki sé gefið mál að þeir muni nokkurn tíman flytjast aftur frá 

Íslandi. Viðhorf eldri einstaklinga sem komu til landsins fyrir meira en fimm árum var 

annað. Margir lögðu allt kapp á það að læra íslensku á meðan aðrir gátu enn lítið tjáð 

sig og báðu þess í stað kunningja, vini eða ættingja að túlka fyrir sig. Þrátt fyrir að 

tungumálakunnátta sé lykill að samþættingu tryggir hún ekki endilega þátttöku 

útlendinga í samfélaginu né er víst að samþætting verði. Fleiri þættir þurfa líka að 

koma til, t.d. hvort þeir ætli sér að dveljast í lengri tíma, félagsleg tengsl og 

fjölskyldubönd.    

 

5.2.2 Þorrablót 

Ætlast var til að útlendingar tækju virkan þátt í félagslífi þorpanna sem það bjó í, 

skólastarfi barna sinna og væri sýnilegt til dæmis í kórastarfi eða á öðrum 

mannamótum. Þorrablót eru meðal þeirra viðburða sem bárust oft í tal þegar 

umræðuefnið snérist um þátttöku útlendinga í þorpunum. Þorrablótin geta verið með 
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ólíku sniði og eru misjafnar hefðir látnar ráða för þegar ákveðið er hvernig að þeim 

skal staðið. Í einu þorpinu er skemmtunin einungis fyrir gifta einstaklinga á meðan 

engin formleg útilokun er fyrir hendi annars staðar. Margir aðilar koma að 

skipulagningu þorrablótanna og er oftast skipuð nefnd sem sér um blótið hverju 

sinni. Stundum tíðkast að hafa hlaðborð með þjóðlegum mat en einnig getur verið 

hefð fyrir því að fólk taki með sér sitt eigið trog. Borðaður er súrmatur sem fólk kyngir 

niður með viðeigandi drykk, boðið er upp á skemmtiatriði, sungið og dansað. 

Íslendingar töluðu um að útlendingar væru sjaldséðir á blótunum, þá sérstaklega þeir 

sem komu frá ríkjum utan Vestur-Evrópu en útlendingum er boðin þátttaka. Hvað 

veldur að margir þeirra mæta ekki á eina af stærstu skemmtununum sem haldnar 

eru í þorpinu?   

Frá því að útlendingar fóru að starfa með undirbúningsnefnd þorrablóts í einu 

þorpanna jókst fjöldi þeirra sem tóku þátt í gleðskapnum. Pólverji var með í nefnd 

sem varð til þess að aðrir Pólverjar mættu á blótið. Hann varð að tengilið við aðra 

Pólverja sem ella hefðu ekki mætt. Fólk frá Norðurlöndunum, að meðtöldum 

Þjóðverjum, mætti þó yfirleitt á þessar skemmtanir enda talað um að þeir féllu inn í 

félagslífið frekar en útlendingar sem áttu rætur að rekja utan Vestur-Evrópu. 

Ástæður útlendinga fyrir að mæta ekki á þorrablót gátu verið margvíslegar. Sumir 

sögðust ekki hafa þörf fyrir félagsskap sem þennan, öðrum fannst maturinn vondur 

eða tónlistin leiðinleg en svo voru það aðrir sem báru fyrir sig bágan fjárhag og vildu 

síður borga sig inn á viðburði sem kostuðu pening. Það vakti þó furðu Íslendinga 

hvers vegna útlendingar mættu ekki á þessa viðburði þar sem vinnuveitendur tóku 

oft stóran þátt í að niðurgreiða miðana.  

Fjölmargir útlendingar hafa góða reynslu af þorrablótum á meðan aðrir deila 

neikvæðri upplifun af slíkum mannamótum. Hjón á miðjum aldri upplifuðu sig mjög 

óvelkomin þrátt fyrir að Íslendingar hefðu hvatt þau til að mæta. ,,Það var greinilegt 

að við vorum ekki velkomin, og ég þröngva mér sko ekki upp á fólk þegar ég er ekki 

velkomin, ég loka mig heldur af,“ sagði eiginkonan. Allir vildu að þau kæmu en 

enginn sá til þess að taka á móti þeim og bjóða þau velkomin. Karlmaður sem búið 

hefur um nokkurt skeið á Íslandi lýsti á áhugaverðan hátt aðkomunni á þorrablót í 

sínu þorpi. Hann sagði:   
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Svo getur þetta líka verið svolítið asnalegt að fara á þorrablót 

og vita ekki að einhver annar er þarna. Þú þarft eiginlega að 

fara á þorrablót og vita að þú hittir þar einhvern sem þú getur 

tengst. ... Að það væri einhver tengiliður. Mér fannst það gott 

þar sem ég fór sjálfur á þorrablót og hafði ekki hugsað það 

fyrirfram. Kom inn í þennan sal, íþróttasalinn, allt stórt, og þá allt 

í einu þessi spurning ,,nú jæja alveg sjálfsagt það þarf að 

setjast eitthvers staðar nú hvar sest ég“ þá fer maður svolítið að 

vafra um salinn þar til einhver segir ,,heyrðu sestu hér“ og ef 

það vantar þá er maður svolítið, þá getur maður verið svolítið í 

vondum málum. Og það sé ég svona fyrir mér, ég meina nú er 

ég ekki feiminn og ég sest bara einhvers staðar og það skiptir 

mig engu máli en ég held að fyrir marga væri það mikill 

þröskuldur. Og setjast þá kannski afsíðis á sérborð það er nú 

ömurlegast eiginlega. 

 

 

Það fylgdi ekki sögunni hvort hjónin sem höfðu neikvæða reynslu af íslensku 

skemmtanahaldi höfðu setið ein úti í horni, en þau upplifðu höfnun frá Íslendingunum. 

Maðurinn sem vitnað er í er vel félagslega tengdur, talar íslensku og er ófeiminn. 

Gera má ráð fyrir að fólk í svipaðri stöðu og hann sé líklegra til að upplifa sig ekki 

útilokað á samkomum sem þessum og annars staðar í samfélaginu. Íslendingarnir 

höfðu margir á orði að þeir þyrftu að vera miklu duglegri við að bjóða útlendinga 

velkomna og bjóða þeim til þátttöku. Kona sem er fædd og uppalin á svæðinu sagði: 

„... við Íslendingar erum ekki nógu duglegir að skilurðu teygja okkur út og draga þau 

til okkar. Við gætum alveg sýnt meiri viðleitni.“ 

Reynsla hjónanna sýnir að það er ekki nóg að bjóða fólki að vera með, það verður 

að sýna viljann í verki. Það má til dæmis gera með því að bjóða útlendingum að sitja 

með sér til borðs, eins og kom fram meðal viðmælenda, og láta þá finna fyrir að þeir 

séu raunverulega velkomnir. Íslenskir þátttakendur höfðu á orði að virkja þyrfti betur 

þann mannauð sem fyrirfyndist á Vestfjörðum með raunverulegri þátttöku útlendinga í 

þorpslífinu. Í fjölmenningarstefnu Sambands sveitarfélaga í Eyjafirði og 

Þingeyjarsýslum (2009:5) er sett fram nokkur megin atriði. Þar kom meðal annars 

fram að allir íbúar skyldu verða virkir þátttakendur í samfélaginu og að nýir íbúar ættu 
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að skynja að þeir væru velkomnir. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós einmitt 

þessi atriði sem fram koma í fjölmenningarstefnunni. Sérstaklega var óskað eftir 

samfélagslegri þátttöku allra bæjarbúa en til að verða virkur þátttakandi var 

nauðsynlegt að innflytjendur skynjuðu að þeir væru velkomnir. Af orðum þátttakenda 

af erlendum uppruna mátti greina að það sem vantaði var að þau skynjuðu að þau 

væru velkomin.       

 

5.2.3 Félagsmál 

Að minni krafa sé gerð til þátttöku útlendinga í nefndum eða stjórnum, sem eiga þátt í 

að taka mikilvægar ákvarðanir, er meðal þess sem greining gagnanna leiddi í ljós. 

Karlmaður um þrítugt sagði: ,,...ég er mikið í félagsmálum en ég hef aldrei rekist á 

innflytjenda í félagsmálum sem ég hef verið í.“ Hann hélt áfram: ,,...ég man ekki eftir 

að hafa séð einn einasta innflytjanda hvorki í stjórn eða nefnd sem hefur komið að 

mínu starfi.“ Þær stjórnir sem átt er við eru meðal annars á vegum 

íþróttahreyfingarinnar og tónlistarskólanna. Fleiri höfðu sömu sögu að segja varðandi 

þátttöku í stjórnmálum. Innflytjendur voru ekki virkir á þeim vettvangi heldur, en hvers 

vegna?  Viðmælandi sagði: ,,...það er ekki vilji, það er ekki mikill áhugi hjá þessu fólki 

til að taka þátt í sveitastjórnarmálum.“ Ummælin vekja upp spurningar um 

fjölmenningarlegt samfélag, aðild og útilokun. Getur verið að útlendingum hafi verið 

haldið utan við sveitastjórnarmálin? Að erfitt hafi reynst að fá aðild að 

sveitastjórnarmálum? Eða eins og viðmælandinn komst að orði; að áhuginn sé 

einfaldlega ekki til staðar fyrir því að taka þátt í sveitastjórnarmálum? Þess ber að 

geta að á 52. fjórðungsþingi Vestfirðinga, sem haldið var á Tálknafirði árið 2007, og 

ég sat, var enginn útlendingur. Þingið er samstarfsvettvangur allra sveitarfélaga á 

Vestfjörðum. Það merkir að enginn útlendingur átti sæti í sveitastjórn. Hvers vegna 

álítur fólk mikilvægt að útlendingar taki þátt í hinum ýmsu menningarviðburðum og 

skemmtunum á meðan fáir íbúar gera kröfu um þátttöku þeirra í félagsmálum, 

stjórnmálum eða á öðrum vettvangi?  

Það að er ekki skýrt hvers vegna þátttaka útlendinga í félags- og/eða stjórnmálum 

er ekki meiri en raun ber vitni en fyrir því geta legið ótal ástæður. Það getur verið 

vegna lélegrar tungumálakunnáttu eða áhugaleysis þar sem ætlunin var aldrei að 

dveljast lengi á landinu. Félagsleg tengsl eru kannski lítil og því enginn sem mælir 



  

 

66 

með þátttöku þeirra eða þeir eru einfaldlega útilokaðir frá þessum þáttum 

sveitarfélaganna.    

 

5.2.4 Þátttaka í viðburðum sem ekkert kosta 

Útlendingar virtust virkari þátttakendur í starfi sem stóð þeim til boða að 

kostnaðarlausu eða sem snéri að þeim sjálfum eða uppruna þeirra. Þetta á til dæmis 

við um þátttöku útlendinga í Rótum, félagi áhugafólks um menningarfjölbreytni. 

Félagið hefur staðið fyrir þjóðhátíðum á Vestfjörðum þar sem fólk af erlendum 

uppruna kynnir menningu sína fyrir heimamönnum t.d. með því að framreiða 

þjóðlegan mat frá sínu heimalandi. Nánari umfjöllun um starf Róta má sjá í fjórða 

kafla ritgerðarinnar þar sem gert er grein fyrir vettvangi rannsóknarinnar og 

fjölmenningu á Vestfjörðum. Flestir þátttakendur létu vel af framtaki Róta og töluðu 

um mikilvægi þjóðhátíðarinnar til að kynna fyrir hvert öðru þær fjölbreyttu menningar 

sem búa saman á Vestfjörðum. Ólík þjóðarbrot kynna sitt land, menningu og sögu. 

Hátíðin brýtur upp skammdegið og hefur mikið skemmtanagildi fyrir þá sem þar búa. 

Íslenskur kona lét þess getið að asískar kynsystur hennar væru mjög duglegar við að 

kynna sína matarmenningu á þessum hátíðum og telur hún að á þann hátt hafi þær 

skapað sér jákvæðari ímynd meðal heimamanna. Hún sagði jafnframt að 

þjóðhátíðirnar vörpuðu miklu ljósi á menningu þessara þjóða sem gæti aukið skilning 

heimamanna á fólki af öðrum uppruna en það sjálft. Í þessu ljósi mætti spyrja hvort 

hátíðirnar séu fremur að undirstrika það sem skilur að íbúana í stað þess að sýna 

það sem þeir eiga sameiginlegt? Þeir sem litu starf Róta neikvæðum augum var 

aðallega fólk sem hafði á einn eða annan hátt sinnast við skipuleggjendur 

hátíðarinnar.   

Í jólaföndri sem boðið var upp á, fólki að kostnaðarlausu, var mikil þátttaka meðal 

útlendinga. Í framhaldi af jólaföndri voru haldin námskeið sem fáir útlendingar skráðu 

sig á og aðeins þeir sem áttu íslenskan maka. Konur frá Asíu virtust duglegri við að 

taka þátt heldur en útlendingar frá Austur-Evrópu. Hvers vegna það er get ég ekki 

skýrt, nema að kostnaður fylgir námskeiðinu og þá var minna um þátttöku þeirra sem 

áttu rætur að rekja til Austur-Evrópu. 

Í Bolungarvík voru tekin í notkun svokölluð frístundakort en með þeim fengu börn 

frítt í sund og tómstundir voru niðurgreiddar. Markmið kortanna var meðal annars að 

fá börn innflytjenda til að taka þátt í íþróttastarfi og sækja sér menntun í 
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tónlistarskólanum. Þau virtust vera minni þátttakendur í tómstundum en íslensku 

börnin en með tilkomu kortanna fór meira að bera meira á þeim í sundlauginni en 

ekki var komin reynsla á hvort þau hefðu einnig skilað sér í aðrar tómstundir. 

Þátttakandi sagði: ,,Sko, ef það kostar eitthvað eins og íþróttirnar þá senda þeir 

börnin sín ekki í íþróttir. Og hérna það er náttúrulega ekki hægt að halda þessari 

starfsemi gangandi nema svoleiðis.“ Það má því álykta að bein tenging sé á milli 

fjárráða foreldra og þátttöku barna í tómstundastarfi.  

Íslendingar voru ekki þeir einu sem töluðu á þennan hátt um útlendinga heldur 

töluðu þeir útlendingar sem rætt var við á svipuðum nótum. Þeir sögðu samlanda 

sína aldrei vilja taka þátt í að styrkja hin fjölmörgu verðugu málefni sem leituðu eftir 

fjármagni. Eldri kona sagði: ,,Þegar ég er að selja þá vilja þeir aldrei kaupa neitt, þeir 

vilja ekki styrkja.“ Mörgum þorpsbúum fannst hvimleitt að útlendingar reyndu í lengstu 

lög að komast hjá því að eyða fjármagni á staðnum heldur sendu peningana þess í 

stað til ættingja í upprunalandi. Kona nokkur var spurð í verslun í einu þorpinu hvort 

hún væri ein af þessum útlendingum sem sendi alla peningana heim. Var þetta sagt 

við hana með neikvæðum undirtón, gagngert til að móðga hana.  

Í einu sveitarfélaginu ræddu þátttakendur áhugaleysi útlendinga um þátttöku í 

blakliði  þorpsins.  Þess í stað væru útlendingarnir með sér blaklið þar sem bæði eldri 

karlmenn og börn spiluðu saman. Innflytjendum var boðin þátttaka en samkvæmt 

þorpsbúum var enginn vilji af hálfu útlendinganna að spila með íslenska liðinu. Í 

sama þorpi var reynt að ná til þeirra með því að hengja upp tilkynningar, á nokkrum 

tungumálum, um samkomur, uppákomur og annað sem fram fór í þorpinu. 

Tilkynningarnar skiluðu samt ekki tilætluðum árangri því engin fjölgun varð á þátttöku 

útlendinga í þessum viðburðum.  

Útlendingar fá aðild að flestum þeim samkomum, félagsstarfi og tómstundum sem 

boðið er upp á í þorpunum. Óskað hefur verið eftir þátttöku þeirra í íþróttastarfi, bæði 

fullorðinna og barna, en sérstaklega var þátttakan dræm meðal barna í einu þorpinu 

þangað til frístundarkortin, sem greiddu hluta kostnaðarins niður, voru tekin upp. Það 

þarf ekki að greiða fyrir allt það fjölbreytta starf sem fram fer í þorpunum en þegar 

kostnaðar var krafist tóku útlendingar sjaldnar þátt. Kórastarf er annað sem 

Íslendingar nefndu og töluðu um að útlendingar væru ekki tilbúnir að taka þátt í 

sönggleði Vestfirðinga því ekki væru margir útlendingar sjáanlegir á þeim vettvangi. 

Þótt útlendingar fái aðild að mörgu því sem aðhafst er í þorpunum má velta fyrir sér 

hvort því fylgi að þeim sé boðin þátttaka. Í einu þorpinu þar sem ég fékk að fylgjast 
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með og spjalla við hóp kvenna sem hittist og prjónaði saman var ekki að sjá einn 

einasta útlending. Hvort um áhugaleysi erlendra kvenna á prjónaskap sé þar um að 

kenna eða að þeim sé ekki boðin þátttaka skal látið liggja milli hluta. 

 

5.2.5 Útilokun á öðrum vettvangi: fordómar, staðalmyndir, þekkingarleysi, 
hugsanaleysi 

Íslendingar könnuðust fæstir við að fordómar ríktu í garð útlendinga á Vestfjörðum 

enda töldu flestir að útlendingar hefðu verið svo lengi í sveitarfélögunum að 

heimamenn væru orðnir vanir þeim. Að kalla Asíubúa grjón var fremur talið vera 

góðlátlegt grín heldur en að einhver alvara lægi þar að baki. Þátttakendur 

rannsóknarinnar af erlendum uppruna sögðust fæstir hafa orðið fyrir fordómum en 

gátu þó oftast sagt frá uppákomum í ætt við fordóma sem þeir vildu ekki gera mikið 

úr. Ungur maður sagði frá því þegar Íslendingur fór ófögrum orðum um útlendinga 

svo hann heyrði. Hann greip þá inn í samræðurnar og sagðist sjálfur vera 

útlendingur. Íslendingurinn samsinnti því ekki þar sem hann væri frá Norður-Evrópu 

og gæti því allt eins verið Íslendingur. ,,Þú ert eins og við,“ sagði hann. Viðhorf sem 

þetta er liður í að útiloka ákveðna hópa samfélagsins frá því að vera þátttakendur í 

fjölmenningarlegu samfélagi. Kona á barneignaaldri sagði líka sögu af því þegar hún 

fæddi sitt fyrsta barn. Starfsfólk spítalans talaði þannig að það gerði ráð fyrir að hún 

skildi ekki hvað þau sögðu og litu á hana sem vandamál í stað þess að einbeita sér 

að því að leiðbeina henni í gegnum fæðinguna. Hún var útilokuð frá því að geta haft 

áhrif á sína eigin fæðingu þangað til starfsfólkinu varð ljóst að hún talaði íslensku.  

Íslendingar komu margir hverjir fram með staðalmyndir af þeim ólíku þjóðernum sem 

búa á Vestfjörðum. Þjóðverjar voru sagðir læra íslensku á meðan Pólverjar gerðu 

það ekki. Þátttakandi sagði: 

 

 

Mér finnst aðalgallinn hvað þeir eru, eins og Pólverjarnir hvað 

þeir eru latir að læra íslensku, ...og stór hluti af Pólverjum sem 

er kannski búinn að búa hérna í tíu ár og kann ekki staf í 

íslensku.“  
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Annar Íslendingur sagði þetta um Pólverja: 
 
 

Ég hugsa að þeir séu svolítið sér á parti alls staðar, það er af 

því að þeir koma í svo stórum hópum. Þeir búa sér til sitt 

samfélag. 

 

 

Á meðan á rannsókninni stóð kom oftar en ekki fyrir að neikvæð umfjöllun birtist í 

fjölmiðlum um pólska og litháíska innflytjendur hér á landi. Þeir voru bendlaðir við 

alþjóðlega glæpahópa, drykkju, rán og óspektir. Þegar fordóma bar á góma voru 

þessi atriði því oft nefnd til sögunnar, bæði af Íslendingum og Pólverjum. Pólskur 

viðmælandi sagðist vita að ekki færi gott orðspor af samlöndum sínum hér á landi. 

Hann skammaðist sín fyrir umfjöllunina um pólska afbrotamenn og drykkjufólk og 

þótti leiðinlegt að þetta væri sú mynd sem dregin væri upp af Pólverjum. 

Menningarbundnar staðalmyndir eiga þátt í að hlutgera menningu og viðhalda 

röngum og fölskum hugmyndum um fólk af ákveðnu þjóðerni en það eitt ýtir undir 

fordóma sem auka líkur á útilokun fólks frá ákveðnum þáttum samfélagsins. 

Móðir sagði frá samskiptum sínum við skólastjóra í grunnskóla dóttur hennar. 

Skólastjórinn ráðlagði barni hennar að sleppa dönskunámi svo það myndi fyrr ná 

tökum á íslensku. Ekki fráleidd hugmynd nema fyrir þær sakir að ef barnið lyki ekki 

skyldunámi í dönsku væru möguleikar þess minni en flestra annarra barna til að 

sækja framhaldsskóla að loknum grunnskóla. Móðirin taldi þetta vera eina alverstu 

hugmynd sem hún hafði nokkurn tíman heyrt. Hún ætlaði ekki að standa í vegi fyrir 

möguleikum dóttur sinnar í framtíðinni sem nú hefur lokið háskólanámi. Hin sama 

móðir var ekki eingöngu umhugað um nám dóttur sinnar því til að líða vel í nýju landi 

eru félagsleg tengsl alveg jafn mikilvæg. Keyptur var afruglari á heimilið og fékk 

dóttirin að fylgjast með þáttum á Stöð 2 sem samnemendur hennar horfðu á. Þannig 

gat dóttirin fylgt skólafélögunum eftir í umræðum sem spunnust um þættina sem 

varð til þess að hún til blandaðist hópnum fyrr og eignaðist vini.  

Skólastjóri grunnskólans í Bolungarvík sagði það grundvallaratriði að foreldar 

bæru ábyrgð á skólagöngu barna sinna enda væri kveðið á um það atriði í 

íslenskum lögum.  Það væri því mikilvægt að gerðar væri kröfur á foreldra. Í fréttum 

Ríkisútvarpsins haustið 2007 kom fram að grunnskólinn í Bolungarvík hygðist leggja 
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niður kennslu í pólsku. Foreldrum yrði þess í stað boðið að sjá um kennsluna sjálfir 

en skólinn veitti aðstöðu og þau námsgögn sem til þyrftu. Með þessu fyrirkomulagi 

mætti spara mikið fjármagn. Þrátt fyrir þessa aðgerð, sem mætti miklu mótlæti, er 

klárt að starfsfólki skólans er umhugað um nemendur sína. Á fyrsta ári skólastjórans 

flutti mikill fjöldi útlendinga til þorpsins. Skólastjórinn sagðist hafa farið í smá stríð við 

kerfið því ekki mátti taka erlendu börnin inn í grunnskólann þar sem þau voru ekki 

komin með kennitölur. Foreldrarnir fóru í vinnuna og börnin voru heima. 

Skólastjórinn sagðist samt hafa tekið nemendurna inn í skólann. Viðmælandi hélt 

áfram: ,,Við komum ekki svona fram við börn, ef atvinnulífið getur reddað sér, getur 

skólinn reddað sér. Það þarf bara að opna dyrnar og bjóða þau velkomin.“ 

Tungumálið er síðan næsti þáttur. Það fylgir því vanmáttartilfinning að geta ekki 

talað tungumálið og kunnáttuleysið skerðir möguleikann til samskipta. Einar dyr 

standa opnar á meðan aðrar eru lokaðar, í þessu felst aðild og útilokun. Þótt aðild sé 

veitt á einum stað er útilokun óhjákvæmileg á öðrum. 

 

5.3 Tengsl við upprunaland 

Þegar gengið er um þorpsgötur á Vestfjörðum má víða sjá gervihnattadiska á þökum 

húsanna. Fjölmargir útlenskir þátttakendur sögðust helst horfa á sjónvarp frá sínu 

heimalandi. Kvikmyndir, þætti og annað fréttatengt efni. Aðra fjölmiðla gátu þau lesið 

á veraldarvefnum. Það veitti þeim hvíld og frið að þurfa ekki alltaf að hugsa og tjá sig 

á íslensku og svo var það líka liður í að leyfa börnunum að hlusta á móðurmál sitt. 

Þeir sem áttu íslenska maka fannst mikilvægt að börnin gætu horft á efni frá sínu 

upprunalandi og þannig viðhaldið þekkingu sinni í tungumálinu. Asísk kona sagði: 

,,Veistu, stundum vil ég bara fá mitt tungumál, hvíla hugann og oft tala ég bara við 

stelpurnar á mínu máli...“ Fjölskyldufaðir sagðist hafa haft mikla heimþrá fyrst eftir að 

hann flutti til Vestfjarða og erfiðast fannst honum að skilja ekki tungumálið. Það var 

því sameiginleg ákvörðun hans og maka hans að heimafyrir yrði hans móðurmál 

talað. Þessi ákvörðun var líka tekin með það fyrir augum að foreldrar hans gætu 

talað við barnabörn sín og börnin skilið ömmu sína og afa. Honum þótti tungumálið 

það eina sem hann átti eftir fyrir sjálfan sig þar sem hann hafði yfirgefið heimkynni 

sín og flutt til Íslands.  

Heimsókn til heimalands var mikilvæg og flestir sem rætt var við reyndu að 

heimsækja ættingja og vini nánast árlega. Duglegastir við það voru útlendingar sem 
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komu frá öðrum ríkjum Evrópu. Börnin dvöldu þá oft lengur, urðu eftir hjá ömmum og 

öfum í upprunalandi, á meðan sumarfrí skólanna stóð yfir. Einn viðmælandi, sem 

giftur er Íslendingi, sagði skilyrðin fyrir því að hún byggi á Vestfjörðum væru að þau 

hjón brygðu sér út fyrir landsteinana á ári hverju. Hún sagðist eiga erfitt með að þola 

hið langvarandi myrkur og nístingskulda. Aðrir áttu systkin sem flust höfðu til annarra 

landa og því voru tengsl við upprunaland ekki endilega mikil. Viðhéldu þessir 

einstaklingar tengslum við systur sínar og bræður með því að fara frekar í 

heimsóknir þangað sem þau bjuggu. Þá héldu þeir sem misst höfðu foreldra sína 

heima fyrir minni tengslum við upprunaland. Margir þátttakendur áttu líka ættingja 

hér á landi og héldu uppi góðum samskiptum við þá. 

Þáttakandi deildi sögu sinni af veiku barni og kynnum sínum af íslensku 

heilbrigðiskerfi. Hún treysti læknum í heimalandi sínu betur en þeim á Íslandi og fór 

sérstaklega til upprunalands til að sækja sér læknaþjónustu. Ágreiningur var uppi um 

á hvorum staðnum læknagreiningin væri réttari, í ljós kom að læknar í heimalandi 

höfðu rétt fyrir sér.   

Peningasendingar voru líka algengar og reyndi fólk að senda fjármagn til foreldra 

og ættingja eftir þörfum. Fyrir tíma efnahagsþrenginga sendu margir peninga 

reglulega heim en nú var það sjaldnar hægt vegna óhagstæðs gengis íslensku 

krónunnar.    

Nokkrir þátttakendur höfðu farið án fjölskyldu sinnar til Íslands og skilið eftir börn 

og maka í heimalandi. Helst voru þetta mæður sem áttu ekki annarra kosta völ til að 

bæta fjárhag fjölskyldunnar. Þetta var erfiðistímabil að sögn konu sem ég talaði við, 

og símareikningarnir oft himinháir, en það tók að lokum enda þegar fjölskyldan, börn 

og maki fluttu til landsins. 

Þátttakendur viðhéldu daglegum tengslum við upprunaland, mestmegnis í 

gegnum sjónarvarpsstöðvar. Minna fór fyrir að þeir væru virkir þátttakendur í 

pólitísku starfi eða öðru félagsstarfi þvert á landamæri. Líka kom fram að mikil hvíld 

væri fólgin í því að fá að horfa á efni sem ekki krefðist einbeitingar og gott væri að fá 

frí frá íslenskunni og öðru áreiti sem er einn af fylgifiskum þess að búa  í öðru landi.  
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6 Lokaorð og umræður 

Markmið rannsóknarinnar fólst í að skoða birtingarmynd fjölmenningar á 

norðanverðum Vestfjörðum út frá upplifunum og reynslu fólks sem þar bjó. 

Ísafjarðarbær og Bolungarvík eru þau sveitarfélög sem rannsóknin beindist helst að 

auk annarra byggðakjarna á Vestfjarðakjálkanum. Meistaraverkefnið byggir á 

gögnum sem aflað var með sjálfstæðri rannsókn haustið 2008, auk annarra gagna 

sem ég átti þátt í að afla. Þau gögn eru hluti af stærra rannsóknarverkefni sem þær 

Unnur Dís Skaptadóttir og, Kristín Loftsdóttir, prófessorar í mannfræði, og Kristín Erla 

Harðardóttir, þáverandi framkvæmdastjóri Mannfræðistofnunar og aðjúnkt í 

mannfræði, höfðu umsjón með og ég aðstoðaði við. Sú rannsókn ber nafnið 

,,Innflytjendur á Íslandi: Réttindi, þátttaka, viðurkenning og virðing í íslensku 

samhengi“ og er samstarfsverkefni Félagsmálaráðuneytis, Mannfræðistofnunar 

Háskóla Íslands, Mannfræðiskorar Háskóla Íslands og Fjölmenningarseturs. 

Vettvangur rannsóknarinnar var einmitt valinn með tilliti til þeirrar þekkingar sem ég 

átti þátt í að afla með rannsóknarhópnum. Á meðan á rannsókninni stóð haustið 2007 

bjuggu 406 einstaklingar með erlent ríkisfang á norðanverðum Vestfjörðum og árið 

2008 voru þeir orðnir 448 talsins. Það eru um 9% af heildarfjölda þeirra sem búa á 

norðanverðum Vestfjörðum. 

Fjölbreyttur hópur Íslendinga og útlendinga, á ólíkum aldri, veitti rannsókninni lið 

og eru niðurstöður hennar byggðar á sögum þeirra. Aðferðafræði rannsóknarinnar 

fólst í öflun gagna með því að rýna í ritaðar heimildir og með því að upplifa og skoða 

vettvang þátttakenda sem lögðu grunninn að framkvæmd hennar. Rætt var við 

þátttakendur, bæði einslega og í rýnihópum. Þá voru þrjár vettvangsferðir farnar á 

Vestfirðina á árunum 2007 og 2008. Fyrsta ferðin var farin með rannsóknarhópnum 

sem hafði umsjón með rannsókninni  ,,Innflytjendur á Íslandi: Réttindi, þátttaka, 

viðurkenning og virðing í íslensku samhengi.“ Önnur vettvangsferðin var farin á 

fjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var á Tálknafirði og ég sótti fyrir hönd 

rannsóknarhópsins. Þriðja vettvangsferðin var farin á eigin vegum í félagsskap 

fjölskyldunnar.  

Sjónum var beint að því hvaða kröfur útlendingar og Íslendingar gerðu um 

gagnkvæma þátttöku í samfélaginu og hvernig þær væntingar tengdust ferli 

aðlögunar. Forsendur samþættingar voru kannaðar með því að rýna í þekkt hugtök 



  

 

73 

innan fjölmenningarfræða í tengslum við frásagnir þátttakenda rannsóknarinnar. Til 

að ná fram heildarmynd af byggðarlagi þar sem fjölmenning ríkir voru ólíkir þættir 

samfélagsins skoðaðir. Má þar nefna viðhorf þátttakenda til íslenskukunnáttu, viðhorf 

til þátttöku í sveitarfélaginu, fordómar, staðalmyndir auk þverþjóðlegrar þátttöku 

útlendinganna sem rætt var við. Öll þessi atriði að undanskildu þess síðastnefnda 

tengdust hugtakatvenndinni um aðild og útilokun. Hvar, hvort og hvernig aðildar væri 

krafist af útlendingum og viðmót Íslendinga í þeirri atburðarás.  

Þrátt fyrir að markmið rannsóknarinnar hafi ekki verið að kanna viðhorf Íslendinga 

og útlendinga til íslenskukunnáttu þá skipar hún sess í stórum hluta umfjöllunarinnar. 

Samræður mínar við þátttakendur bárust óhjákvæmilega alltaf að íslenskukennslu, 

kunnáttu og færni í tungumálinu. Lykilatriði í samfélagslegri þátttöku er 

tungumálaþekking. Birna segir (2007) ,,Ef útlendingar tileinka sér færni í íslensku 

getur sú menntun gert þá að virkari þátttakendum í samfélaginu sem á svo þátt í að 

auka lífsgæði þeirra sjálfra og annarra fjölskyldumeðlima. Í einu viðtalinu kom upp 

pirringur í samskiptum hjóna, einmitt vegna áhugaleysis eiginmannsins á að læra 

íslensku. Þeir útlendingar sem töluðu íslensku höfðu sumir skipt um starfsvettvang 

þar sem hærri laun voru í boði og betri starfsskilyrði. Íslenskukunnátta er einnig 

mikilvæg í samskiptum fólks við opinberar stofnanir og skiptir miklu máli fyrir foreldra 

með börn á grunnskólaaldri. Þar sem foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum er 

mikilvægt að þeir geti fylgst með námsframvindu barna sinna og séu virkir 

þátttakendur í skólastarfi þeirra. Þrátt fyrir þann mikla ávinning fyrir innflytjendur að 

tala íslensku getur það reynst þeim þrautin þyngri að tileinka sér tungumál þegar 

tækifærin eru fá til að æfa sig í að tala málið. Mikið af þeim útlendingum sem búa á 

Vestfjörðum starfar saman og býr jafnvel saman. Því eru tækifærin til að þjálfa talað 

mál ekki á hverju strái. Óhjákvæmilega verða einstaklingar sem ekki skilja íslensku 

útilokaðir frá hluta samfélagsins þar sem krafist er þekkingar á tungumálinu. Þetta á 

til að mynda við opinber samskipti, fréttir og fjölmiðlaumræðu sem skapast um ólík 

málefni. Þegar hlustað er á útvarpsþætti sem bjóða þjóðarsálinni að hringja inn er 

sjaldgæft að útlendingur sé hinum megin á línunni. Áhugavert væri að vita hvort 

útlendingar hefðu samband ef þátttastjórnendur myndu hvetja þá til þess. Ég tel að 

það myndi gagnast Íslendingum vel að hlýða á íslensku talaða með hreim því einn 

liður í því að taka vel á móti útlendingum er að hvetja þá til að tjá sig og taka þátt í 

opinberri umræðu. Þeir einstaklingar sem gátu tjáð sig á ensku virtist vegna 

ágætlega og gátu átt í samskiptum við fjölda Íslendinga sem tala ensku. Þeir túlkuðu 
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einnig oft fyrir samlanda sína sem hvorki gátu tjáð sig á ensku né íslensku. Enskan 

getur verið góð hjálparhella en vilji einstaklingur verða öruggari í umhverfi sínu er 

íslenskan mikilvæg. 

Í rannsókninni var gerð grein fyrir stöðu þekkingar og greint frá afstöðu kennismiða 

til ólíkra viðfangsefna. Fjölmenningarhugtakið er eitt þeirra sem notið hefur athygli 

fræðimanna og hvernig þar er notað meðal meðal stjórnmálafólks, almennings og í 

stefnumótunum stjórnvalda. Til að skilja fjölmenningu og þróun hennar fór fram 

söguleg skoðun á hugtakinu og hugmyndum um ferli aðlögunar vestrænna ríkja. Þá 

hvort ríki viðurkenndu fjölmenningu, beittu samlögunarstefnu eða samþættingu í því 

ferli. Hér á landi er fjölmenning viðurkennd og hafa nokkur sveitarfélög sett fram 

stefnur í þeim málaflokki. Til að skilja betur fjölmenningu í íslensku samhengi er 

mikilvægt að þekkja hvernig umræðan um fjölmenningu hefur mótast í löndunum í 

kringum okkur og áhrif pólitískra málefna í þeirri atburðarrás.  

Hugtökin fjölmenning, samlögun, aðlögun, innflytjandi, útlendingur eru flókin og 

margræð því ekki ber öllum saman um inntak þeirra. Svipuð álitamál snúa að fleiri 

hugtökum; hvenær hættir innflytjandi að vera innflytjandi? Marianne Gullestad (2002) 

fjallar um þessi mál í norsku samhengi. En samkvæmt skilgreiningum þar í landi er 

innflytjandi alltaf innflytjandi þar sem hann er ekki fæddur í landinu. Þegar 

þátttakendur beittu þessum hugtökum í samtölunum skapaði það oft óvissu hvað 

skyldi nú kalla viðkomandi sem bjó í næsta húsi. Pólska konan var innflytjandi en 

samt ekki, hún var útlendingur en samt ekki. Allt fer þetta eftir hver það er sem 

skilgreinir viðkomandi, á hvaða forsendum og í hvaða samhengi. Skilgreiningar á  

orðunum innflytjandi og útlendingur hafa verið settar fram á ólíkum stöðum; í 

fjölmenningarstefnum hér á landi, af Hagstofu Íslands og í lagasetningum. En 

skilgreiningarnar eru ekki endilega alls staðar þær sömu og ekki er skýrt hvaðan þær 

koma. Hugmyndir íslenskra þátttakenda rannsóknarinnar um það hvenær og hvort 

manneskja sé útlendingur, innflytjandi, eða orðin Íslendingur má segja að fari eftir 

upplifun Íslendinganna á viðkomandi manneskju.   

Einn þátttakandi rannsóknarinnar sagði að vel væri tekið á móti þeim sem 

aðlagast. En einmitt þetta hugtak er snúið og ekki skýrt hvað felst í því né hvað átt er 

við með því að aðlagast. Hvenær hefur fólk aðlagast? Í hverju felst jákvæð móttaka 

og hvernig er tekið á móti þeim sem ekki aðlagast? Þetta eru spurningar sem velta 

má upp þegar merking hugtaksins aðlögun er skoðuð. Eins og niðurstöður leiddu í 
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ljós þá töldu Íslendingar að útlendingar ættu að hafa það að markmiði að aðlagast 

háttum og venjum hér á landi en minna var lagt upp með að aðlögunin væri 

gagnkvæm. Ralph Grillo (2007) skoðaði þessa umfjöllun í bresku samhengi en þar 

upplifa innflytjendur sig gjarnan utanveltu í samfélaginu, sérstaklega þeir sem ekki 

eru evrópskir að uppruna. Tekið er dæmi af manni sem aðhyllist Íslam, hann hefur 

atvinnu og greiðir skatta en samt tekst honum ekki að aðlagast samkvæmt 

hugmyndum fólks þar í landi. Því er ekki útilokað að halda fram að þessi ágæti maður 

verði alltaf útilokaður frá ákveðnum þáttum samfélagsins vegna uppruna. Þessum 

vangaveltum, um aðlögun, má einnig velta upp með hliðsjón af því sem Baumann 

segir (1999) um hlutgervingu menningar. Oftar er litið á menningu sem eign 

einstaklinga heldur en eitthvað sem þeir móta og endurmóta. Hann spyr hvernig 

hægt sé að skapa réttlæti og jafnrétti meðal þeirra sem trúa á að ein menning eigi að 

ríkja innan þjóðríkisins. Ef innflytjendur eiga að aðlagast venjum og siðum hér á landi 

þá kemur sú hugsun í veg fyrir að menning er fljótandi fyrirbæri sem fólk mótar og 

endurmótar.  

Ralph Grillo (2007) greinir á milli veikrar og sterkrar fjölmenningar. Unnur Dís 

Skaptadóttir hefur fjallað um hvernig þessar hugmyndir Grillos (2007) um veika og 

sterka fjölmenningu bregður fyrir hér á landi.  Ísland er talið tilheyra fyrri flokknum eða 

svæði þar sem veik fjölmenning er ráðandi. Áhersla hefur verið lögð á þátttöku 

útlendinga í samfélaginu og gætt að rétti einstaklinga. Engin formleg útilokun á að 

líðast í landi þar sem veik fjölmenning ríkir, það er viðurkennt að vera menningarlega 

ólíkur en gert er ráð fyrir samlögun þegar kemur að húsnæðismálum, atvinnu, 

menntun, heilsu og velferð. Þegar þetta er skoðað í samhengi við menntamál hér á 

landi þá er öllum börnum skylt að temja sér sömu tungumálaþekkingu þrátt fyrir 

ólíkan bakgrunn og ólíka færni barna af erlendum uppruna í öðrum tungumálum en 

íslensku, því móðurmál þeirra en annað. Það væri vafalaust miklu álagi létt af 

mörgum þeim börnum sem gætu nýtt móðurmál sitt betur í námi, tamið sér góða 

íslenskukunnáttu, leyft dönskunámi að víkja en samt búið við sömu tækifæri og 

möguleika og íslensk börn. Þátttakandi rannsóknarinnar, móðir af Austur evrópskum, 

uppruna sagði frá samtali sem hún átti við skólastjóra í einu þorpinu. Þau tókust á um 

það hvort dóttir hennar ætti að læra dönsku eða ekki, við grunnskólana staðarins. Ef 

dóttir hennar myndi ekki læra dönsku nyti hún ekki sömu tækifæra og önnur íslensk 

börn.  
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Á árunum 2003 – 2005 starfaði ég sem dönskukennari í einum af grunnskólum 

Reykjavíkur. Ég þekki það því af eigin raun að kenna barni sitt fjórða tungumál. 

Stúlkan var nýflutt til landsins og talaði litla íslensku. Hún hafði kunnáttu í móðurmáli 

sínu en við það bættist kennsla í ensku, dönsku og íslensku samhliða álagi og 

togstreitu sem fylgir því að flytjast til annars lands. 

Ellie Vasta (2007) hefur skoðað pólitískar stefnumótanir fjölmenningar og áhrifin af 

þeim í opinberri umræðu í Hollandi. Erfitt er að gera grein fyrir áhrifum pólitískra 

stefnumótana hér á landi þar sem stefnumótanir í þeim málaflokki eiga sér ekki langa 

sögu. Það var fyrst árið 2007 sem félagsmálaráðuneytið (nú velferðaráðuneyti) kom 

fram með stefnu um „Aðlögun innflytjenda á Íslandi“. Heiti stefnunnar vekur einmitt 

athygli því fjölmenning snýst frekar um samþættingu heldur en aðlögun. Í kjölfar 

framtaks ríkisins í þessum málaflokki hafa mörg sveitarfélög, eins og komið hefur 

fram, sett saman fjölmenningarstefnu þar sem áhersla er lögð á að allir íbúar njóti 

jafnra tækifæra og verði virkir þátttakendur í samfélaginu á sem flestum sviðum 

mannlífsins. Það væri áhugavert að kanna hvort stefnunni hafi verið fylgt eftir sem 

væri þá efniviður annarrar rannsóknar. 

Trica Keaton (2005) greinir frá viðhorfi ríkisvaldsins í að mismuna fólki eftir 

uppruna sem byggður er á ólíkum trúarskoðunum. Hugmyndir um þetta hafa færst 

hingað til lands og voru umræður á Alþingi fyrr á þessu ári um hvort banna ætti 

búrkunotkun á Íslandi.  

Will Kymlicka og Keith Banting (2006) hafa skoðað afstöðu til etnísks fjölbreytileika 

í tengslum við velferðaríkið. Samkvæmt þeim er hugsanlegt að etnískur fjölbreytileiki 

ógni velferðarríkinu þegar ríkisstjórnum gengur illa að stjórna fjölbreytileikanum og 

koma fjölmenningu þannig fyrir að hún sé fremur félagslegt vandamál og skapi 

pólitískan ágreining. Að mínu mati var umræðunni um búrkunotkun komið af stað til 

að afla pólitískra atkvæða. Það er víða þekkt að stjórnmálaflokkar afli sér vinsælda 

með því að fjalla um viðkvæm málefni á óvandaðan hátt og skapi með því pólitískan 

ágreining. Það hefur gerst í Danmörku með Pia Kjærsgaard í forystu danska 

þjóðernisflokksins sem gefur sig út fyrir að vera andsnúinn fjölmenningu. Flokkurinn 

vann stórsigur í alþingiskosningunum árið 2001. Það sama má segja um Frelsisflokk 

Geert Wilders í Hollandi sem gefur sig út fyrir að vera á móti innflytjendum sem 

aðhyllast íslam. Á Íslandi var það Frjálslyndi flokkurinn sem studdist við svipaðan 
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málflutning í síðustu kosningum en halda má því fram að það hafi síður en svo gefið 

þeim byr þar sem þeir töpuðu öllum þingmönnum sínum á þingi. 

Til að nálgast fjölmenningu segir Eriksen (2007) mikilvægt að spyrja margra 

gagnrýnna spurninga sem leiði af sér jafnmörg ólík svör. Með þetta að leiðarljósi var 

reynt að nálgast fjölmenningu á Vestfjörðum þegar upplýsinga var aflað um 

þátttökuleysi útlendinga í byggðarlaginu. Með nálgun tvenndarparsins um aðild og 

útilokun á hið títt nefnda þátttökuleysi útlendinga fékkst betri skilningur á umhverfinu. 

Þá hvar gerðar voru kröfur um þátttöku, hvar aðildar var krafist og birtingarform 

útilokunar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þrátt fyrir að íbúar 

Vestfjarða hafi langa reynslu af fólki af ólíkum uppruna má ýmislegt bæta í 

samskiptum Íslendinga og útlendinga. Rannsóknin leiddi í ljós að útlendingar áttu að 

vera sýnilegir í félagslegri þátttöku og taka þátt í félagslífi þorpanna, eins og að mæta 

á þorrablót. Þegar útlendingar mættu á þorrablót fór lítið fyrir að tekið væri vel á móti 

þeim og þeir gerðir að raunverulegum þátttakendum, þess í stað upplifðu þeir sig oft 

utanveltu á samkomum sem þeir vissu lítið um. Þeim var veitt aðild og óskað var eftir 

þátttöku þeirra en þeir mættu útilokun á skemmtuninni sjálfri. Aðrar sögur fóru af 

félagsstörfum sem útheimta ábyrgð, þar voru útlendingar minna sjáanlegir. Á það til 

að mynda við um stjórnir og nefndir eða þátttöku á pólitískum vettvangi. Margar 

ástæður gætu legið þar til grundvallar; útlendingar sýna þátttöku á þessum vettvangi 

minni áhuga. Félagsleg tengsl útlendinga gætu verið af skornum skammti og þeir því 

ólíklegri til að vera valdir eða er ástæðan ef til vill sú að þeir eru formlega útilokaðir? 

Upplifun mín af vettvangi er ekki það síðast nefnda, að íslenskir þorpsbúar beiti 

útlendinga formlegri útilokun, heldur tel ég líklegra að þetta sé atriði sem lítið er 

hugsað út í af hálfu þorpsbúa. Ekki er nóg að spyrja hvers vegna útlendingar taka 

ekki þátt heldur hvað veldur að þeir taka ekki þátt? Í kjölfarið getur fólk spurt sig hvað 

það ætli að gera til að auka þátttöku útlendinga í þorpslífinu. Það má þó ekki halda 

því fram að útlendingar séu ekki þátttakendur í neinu sem á sér stað í þorpunum. 

Sumir útlendingar velja sér það að taka þátt í kirkjulífi og sækja messur en þá er það 

með samlöndum þeirra. Það sem átt er við með þátttökuleysi í þorpslífinu á við um að 

margir útlendingar eru sjaldséðir þátttakendur þar sem Íslendingar eru 

hlutaðeigendur.  

Í niðurstöðum eru fleiri hliðar fjölmenningarlegs samfélags kynntar. Má nefna 

hvernig innflytjendur viðhalda tengslum við upprunaland og birtingaform staðalmynda 
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og fordóma sem eiga þátt í að takmarka þátttöku útlendinga á vissum sviðum 

sveitarfélagsins. Eriksen (2007:1062) tekur fram að hagsmunum minnihlutahópa sé 

ekki endilega best borgið með því að aðlagast (e. integrate). Sumir gætu leitast eftir 

sem mestu sjálfstæði á meðan aðrir lifa í gegnum þverþjóðleg sambönd þar sem 

þjóðríkið sem það býr í skiptir litlu. Þær konur sem komu hingað til lands að vinna í 

fiski fyrir rúmum tíu árum eða svo kynntust af eigin raun hvernig það var að starfa í 

einu landi en eiga nánast eingöngu í félagslegum tengslum þvert á landamæri. Unnur 

Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska (2007:82) hafa rannsakað líf fjölskyldna á Íslandi 

með tilliti til þverþjóðlegra tengsla. Í grein þeirra má lesa að meginmarkmið flestra 

útlendinga sem koma til landsins koma til að vinna en margir þeirra halda líka uppi 

fjölskyldum í tveimur löndum eins og sumra þeirra kvenna sem ég ræddi við á 

Vestfjörðum höfðu gert.  

Flestir útlendingar sem komu að rannsókninni höfðu aðgang að fleiri 

sjónvarpsstöðvum en íslenskum. Þeir fylgdust með fréttum frá upprunalandi og 

horfðu á skemmtiefni á eigin tungu sem höfðaði til þeirra. Alþjóðlegar rannsóknir hafa 

einmitt sýnt fram á hvernig félagslegum- og menningarlegum þverþjóðlegum 

tengslum hefur verið viðhaldið í gegnum sjónvarpsstöðvar sem nást í gegnum 

gervihnetti og aðra fjölmiðla (Vertovec 2001). Mikið álag getur fylgt því að tala 

íslensku allan daginn eins og sumir viðmælendur höfðu á orði og því var mikil 

afslöppun fólgin í því að halla sér fyrir framan sjónvarpið með móðurmálið í eyrunum. 

Einn viðmælandi, sem á íslenskan maka, fannst mikilvægt að fá að tala íslensku 

heimavið, það var hann sem hafði yfirgefið heimaland sitt en tungumálið var eitthvað 

sem enginn gat tekið frá honum.    

Neikvæð umfjöllun um ákveðinn hóp útlendinga var áberandi í fjölmiðlum á meðan 

á rannsókninni stóð. Þjóðerni voru tilgreind í fréttum sem áttu þátt í að móta 

staðalmyndir af fólki frá viðkomandi löndum. Pólskir og litháískir innflytjendur urðu oft 

fyrir barðinu á þessum fréttaflutningi og þeir málaðir sem drykkfelldir og ofbeldisfullir. 

Þátttakendur rannsóknarinnar áttu til að taka nærri sér það orðspor sem fór af 

samlöndum þeirra enda rétt mynd af heilli þjóð ekki dregin rétt upp með þessu móti.  

Aðild og útilokun eru áhugaverð tæki til að nota þegar innviði samfélaga eru 

skoðuð enda segja þau mikið til um hvar breytinga er þörf eins og Gestur 

Guðmundsson (2008) bendir á og hvernig spurninga þarf að spyrja eins og Eriksen 

(2007 ) fjallar um. Niðurstöður mínar leiða í ljós að bæði Íslendingar og útlendingar 
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þurfa að leggja mikið á sig og vanda vel til verka þegar kemur að því að byggja upp 

vel heppnað fjölmenningarlegt samfélag. Útlendingar þurfa að vera duglegir við að 

læra íslensku og Íslendingar verða að gefa þeim tækifæri á að þjálfa málfærni sína 

með því að tala við þá og sýna þeim áhuga. Ekki endilega vegna þess að þeir eru 

útlendingar heldur vegna þess að erfitt getur reynst að eignast kunningja og vini í 

litlum samfélögum þar sem ,,allir þekkja alla“ og hafa þróað með sér vinskap allt frá 

barnæsku. Útlendingar fá aðild en mæta útilokun. Það er ekki eingöngu í höndum 

hins almenna borgara að vera meðvitaður um að bjóða útlendinga velkomna og til 

þátttöku í samfélaginu. Stjórnarleiðtogar, ráðherrar og aðrir sem gegna 

ábyrgðarfullum stöðum í þjóðfélaginu verða að sýna í verki vilja til að búa í 

fjölmenningarlegu umhverfi. Pólitískar stefnumótanir hafa sitt að segja og eftirfylgni á 

þeim.   

Þegar þessi rannsókn var framkvæmd voru miklar breytingar í vændum fyrir 

íslenskt samfélag sem enn eru að segja til sín. Í þorpunum sem þessi rannsókn nær 

til berast enn fréttir af gjaldþrotum stórra fyrirtækja og heilu fjölskyldurnar missa störf 

sín. Ég tel því nauðsynlegt að á tímum efnahagsþrenginga, þar sem allt er skorið við 

nögl, sé rannsóknum á sviði fjölmenningar haldið áfram með áherslu á aðild og 

útilokun í fyrirframgefnu félagslegu umhverfi. 
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