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1. Inngangur 

Flutningur milli landa hefur verið við lýði í heiminum um aldir. Hann er sífellt að aukast 

og hefur hnattvæðingin átt stóran þátt í því. Myndast hafa þverþjóðleg samfélög, lönd eru 

að verða fjölmenningarlegri og landamæri að verða óskýrari og opnari en áður (Castles, 

2002). Með breyttri tækni í samgöngum og samskiptum er auðveldara að meta hvert fólk 

vill flytja og nálgast upplýsingar um landið sem flutt er til. Með þessari tækni hafa áhrif 

frá Vesturlöndum á þorp víðs vegar um heiminn aukist ásamt þekkingu á heiminum. 

Flæði upplýsinga fer hraðar á milli og sem dæmi má nefna að vörumerki sem þekkt eru á 

Vesturlöndunum eru orðin kunn um næstum allan heim. Vegna breyttrar tækni í 

samgöngum er auðveldara og ódýrara að ferðast á milli og tíminn sem það tekur skemmri 

en áður fyrr. Tíminn til þess að sættast og venjast tilhugsuninni um flutning er orðinn 

styttri í flestum tilfellum. Áhrif sem flutningar hafa geta þó umturnað lífi fólks og breytt 

sjálfsmynd þess.  

 Aðalmarkmið þessarar B.A.-ritgerðar er að skoða hvort stuðningur kvenna af 

innlendum uppruna við konur af erlendum uppruna hafi áhrif á bætt lífsgæði og aðgengi 

þeirra að samfélaginu á Íslandi. Konur eru um helmingur flytjenda í heiminum og eiga 

þær á hættu að verða félagslega einangraðar, meðal annars vegna þeirra starfa sem þær 

vinna.  

 Skoðað verður hvert fólk flytur og hvaðan, hverjir flytja og hvaða áhrif það hefur á 

fólk. Litið verður á hvert kynjahlutfall flytjenda er. Ákvörðun um að flytjast milli landa er 

oft mjög stór og skoða þarf alla möguleika, hvernig sé best að flytja á sem öruggastan og 

hagkvæmasta hátt.  

 Til að varpa ljósi á þessi viðfangsefni ritgerðarinnar verða fyrst tekin fyrir nokkur 

hugtök og kenningar sem tengjast fólksflutningum. Í fyrsta kafla verður fjallað stuttlega 

um sögulegar staðreyndir fólksflutninga og hvað hefur haft áhrif á fjölda fólks á 

faraldsfæti. Einnig verður hnattvæðing skoðuð og hvernig hún tengist fólksflutningum. 

Þverþjóðleg tengsl verða skilgreind og áhrif þeirra á búsetu og líf fólks. Aðlögun og 

samlögun verða skoðuð og í hvaða farveg fólk getur farið þegar það er flutt í nýtt 

samfélag. Í öðrum kafla verður farið yfir ástæður þess að fólk flytur milli landa og ferlið 

sem það fer í gegnum bæði áður en það flytur, þegar það er á ferðinni og að lokum á 

áfangastað.  
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 Að flytja í nýtt land getur haft mikil áhrif á sálarlíf fólks, skoðuð verða áhrifin sem 

þetta hefur á sjálfsmynd fólks og menningu í þriðja kafla. Það blasir við að þar sem 

markmið ritgerðarinnar er að skoða líðan og aðlögun kvenna sem flytjendur, verður 

fjallað sérstaklega um flutninga kvenna í heiminum, ástæður fyrir því að þær flytja og 

hlutfallið á milli kynjanna. Roni Berger er prófessor í félagsráðgjöf við Adelphi 

Háskólann í Bandaríkjunum. Hún hefur mikið unnið með innflytjendakonum og nota ég 

bók hennar Immigrant Women tell their Stories í þessari ritgerð. 

 Á síðustu árum hefur íslenskt samfélag breyst frá því að vera frekar einsleitt samfélag 

í það að verða fjölmenningarsamfélag og hafa þessar breytingar gerst á stuttum tíma. Í 

lokakaflanum verður fjallað um Ísland í tengslum við fjölmenningu og fólk sem hefur 

flutt hingað og hvað það gerir hér. Einnig verður staða erlendra kvenna á Íslandi skoðuð, 

stuðningur við þær og hvort sá stuðningur hafi áhrif í aðlögun þeirra að samfélaginu. 

 Sagt verður frá sögu, framkvæmd og aðferðafræði verkefnisins Félagsvinur – mentor 

er máli. Það er rekið af Garðabæjardeild Rauða kross Íslands og hefur það að markmiði 

að tengja erlendar og íslenskar konur á jafningjagrundvelli þar sem báðar geta lært af 

hvor annarri, en þetta er afar mikilvægur liður í því að rjúfa félagslega einangrun og opna 

leiðir inn í samfélagið.  
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2. Saga flytjenda  

Flutningur fólks hefur átt sér stað í aldaraðir, en jókst mikið þegar kapítalísk samfélög í 

Evrópu fóru að myndast. Þá fór fólk að flytjast úr sveitum í bæi og var ástæðan fyrir 

þessu vaxandi efnahagur. Allt til ársins 1800 settu mikið af löndum í Evrópu höft á sumt 

fólk sem vildi flytjast innanlands og einnig á milli landa þar sem þörf var á þessu fólki að  

halda bæði í sveitum og landinu sjálfu (Sørensen og Olwig, 2002. bls. 5). Um 1900 fór 

þetta að breytast mikið og Appadurai (1996) bendir á að um 2,5 milljónir Skandinava hafi 

til dæmis flust til Ameríku á árunum 1850–1930. 

 Afleiðing af mjög miklum fólksflutningum milli landa á þessum tíma leiddi það af sér 

að Bandaríkin hófu að setja höft á innflytjendur til landsins. Jafnframt ákváðu stjórnvöld í 

Bandaríkjunum hversu margir máttu flytja inn í landið og um 19. öldina voru mörg önnur 

lönd farin að gera það sama. Í fyrstu voru þetta höft sem voru sett á íbúa fyrrum nýlenda 

landa í Evrópu. Þrátt fyrir þessi höft fjölgaði innflytjendum mjög mikið og ásamt vaxandi 

pólitískri spennu í efnahagsástandi hefur flóttamönnum og hælisleitendum fjölgað mjög 

mikið. Þá hefur ólöglegum innflytjendum fjölgað töluvert og ekki er nokkur leið að finna 

út hversu margir þeir eru (Sørensen og Olwig, 2002, bls. 6). 

 Eftir 1945 var flutningur á vinnuafli milli landa mikilvægur liður í því að endurbyggja 

efnahag Vesturlanda en sömuleiðis neyddust margir til þess að flýja heimaland sitt vegna 

ofsókna. Á Vesturlöndum var ekki litið á þennan flutning sem varanlegan heldur átti hann 

eingöngu að vera tímabundin lausn á skorti á vinnuafli. Þó settist fjöldi fólks að og var 

það upphafið að mörgum margmenningarsamfélögum (Castles, bls. 1145). 

 Í Austur-Evrópu jukust flutningar fólks eftir fall kommúnistastjórnanna. Ein af 

ástæðum þess að flutningar jukust var leit fólks að betri lífsgæðum. Jafnframt gæti fólkið 

hafa haft í huga að brottför væri ekki endanleg því það gæti snúið aftur (Morakvasic, 

2004). 

 Eftir að kalda stríðinu lauk breyttist margt í heiminum og eftir 1990 opnuðust 

flóðgáttir í Evrópu frá austri til vesturs. Til að auðvelda þessa flutninga brugðust 

stjórnvöld í Evrópu við með því að koma Schengen-samkomulaginu á. Það samkomulag 

gilti milli ríkja í Evrópu með þeim hætti að afnám landamærastöðva var sett á milli 

ríkjanna sem tóku þátt í þessu samkomulagi. Þannig gat fólk innan Schengen-ríkja ferðast 

milli landa án þess að hafa vegabréf og að auki unnið í þessum löndum (Castles, 2000, 
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bls. 1143). Að þessu samkomulagi koma 25 ríki sem eru innan Evrópubandalagsins auk 

þriggja sem ekki eru enn komin inn í bandalagið 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement). 

 Það sem einkennir heiminn í dag er að landamæri eru sífellt að verða ósýnilegri þrátt 

fyrir aukið eftirlit víða eftir árásirnar í Bandaríkjunum 2001. Þá hefur hreyfanleiki 

menningar, fólks, hugmyndafræði, vara og fjármagns milli landa aukist mikið og gerir 

það að verkum að heimurinn er orðin mun samtvinnaðri en áður. Það er orðið auðveldara 

að ferðast og koma vörum milli landa. Með þessum hreyfanleika í heiminum hafa 

samfélög, til dæmis á Vesturlöndum, orðið fjölmenningarlegri en áður (Inda og Rosaldo, 

2002).  

 

2.1 Hnattvæðing 

Fjölmiðlar hafa átt mikinn þátt í því að kynna nýja menningu og vörur milli landa. Eins 

og Inda og Rosaldo benda á er um að ræða:  

mjög nátengdan heim þar sem hratt flæði fjármagns, fólks, vara, hugmynda og 

hugmyndafræði dragi meira og meira og af heiminum inn í vef af nýrri tengingu, 

þjappar saman skilningi okkar á tíma og rúmi og þar af leiðandi er upplifunin af 

heiminum að hann sé smærri og vegalengdir styttri, þetta er heimur hnattvæðingar 

(Inda & Rosaldo, 2002, bls. 4). 

 

 Vörumerki eins og McDonalds og Coca Cola eru orðin svo þekkt að það er nánast 

hægt að finna þau hvar sem er í heiminum. Þetta sýnir hvernig flæði vara og hugmynda 

hefur náð að ferðast á milli, en spurning er hvort þetta hafi alltaf verið svona? 

 Appadurai rekur þróun tengsla milli landa til 15. og 16. aldar þegar Vesturlöndin fóru 

að kynnast öðrum hlutum heimsins, en þar færðist fjármagn og menning á milli 

(Appadurai 2002, bls. 28). Hnattvæðingin í dag hefur leitt til öflugri samskipta; fólk 

ferðast hratt á milli eða fær áhrif að utan af sama krafti heim til sín með miðlum eins og 

sjónvarpi, síma og Netinu má þannig segja að fólk upplifi heiminn minni en ella. 

Hnattvæðingin er þó ekki jöfn milli landa því ekki hafa allir jafnan aðgang að 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement
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samgöngum, miðlum og fjármagni til þess að kynnast nýjum hugmyndum og menningu 

(Inda og Rosaldo, 2002, bls. 4).  

 Í bókinni Global Women, Nannies, Maids and Sex Workers tala Barbara Ehrenreich og 

Arlie Russel Hochschild um að samkvæmt stefnumótendum, sérfræðingum í 

efnahagsmálum og fjölmiðlum sé hnattvæðing skilgreind á þann hátt að aðaláhersla 

þeirra sé á alþjóðleg samskipti, ofurhreyfanleika og að fjarlægðir og vegalengdir á milli 

staða skipti ekki jafn miklu máli og áður. Í þessu samhengi er fjallað um að það er sá sem 

vinnur vinnuna sem skiptir máli en ekki staðurinn, er það mest fagfólk. Það er 

alheimsskiptingin sem skiptir efnahagslegri grunngerð og gerir það mögulegt. 

Upplýsingarnar um vinnuaflið sem framleiða, hvort sem það eru ritarar eða sérfræðingar, 

er það sem skiptir máli. Með þessu hefur ný þverþjóðleg fyrirtækjamenning myndast. 

(Ehrenreich og Hochschild, 2002, bls. 254). 

 Ehrenreich og Hochschild benda þó á að þá hugmynd sé ekki algerlega hægt að 

styðjast við þegar talað er um innflytjendakonur í láglaunastörfum eins og heimilishjálp, 

þjónustustörfum og kynlífsiðnaði. Í borgum hafa láglaunainnflytjendakonur dregist inn í 

efnahaginn þar sem þörf er fyrir hendi og til þess að aðstoða við að viðhalda þeim lífsstíl 

sem sumir hafa tileinkað sér (Ehrenreich og Hochschild, 2002). 

 Hnattvæðing hefur orðið mjög áberandi hugtak innan ýmissa fræða. Innan mannfræði 

hafa fræðimenn talsvert skoðað hnattvæðinguna í tengslum við hið staðbundna og hið 

hnattræna. Þeir hafa ekki einungis skoðað flæði fjármagns, fólks og vara heldur einnig 

upplifun fólks af því að búa á ákveðnum stöðum og daglegt líf, sem og hvernig 

einstaklingarnir bregðast við breytingum í heiminum. Stephen Castles vill ekki líta á 

hnattvæðingu sem einungis eitthvað efnahagslegt fyrirbæri. Hann skilgreinir 

hnattvæðingu sem útbreiðslu flutnings yfir landamæri og sem þverþjóðlegt net, ásamt því 

að hafa breytt samhengi flutnings fólks (Castles, 2002, bls. 1143).  

 Hann segir að flæði peninga, vara og þjónustu geti ekki verið til án flæði menningar 

og hugmyndafræði fólks. Þetta flæði á sér stað gegnum þverþjóðleg tengsl. Vegna 

þróunar á flutningi og upplýsingatækni er meira um það að fólk búi ekki bara á einum 

stað heldur lifi sínu lífi á fleiri en einum stað og þar af leiðandi myndast þverþjóðleg 

samfélög og meðvitund (Castles, 2002, bls. 1147). 



 6 

 David Harvey talar um að með hnattvæðingu hafi tími og rúm þjappast saman og fólk 

í London geti upplifað það sama og fólk í Taílandi, til dæmis í tengslum við fjölmiðla eða 

viðskipti.  

 Harvey setur fram hugmyndina um: 

Samþjöppun tíma og rúms á þann hátt sem hraðar efnahagslegum og félagslegum 

ferlum hefur af reynslu minnkað heiminn, svo að vegalengd og tími eru ekki 

lengur aðalbreyta í skipulagningu í athafnasemi mannsins (Inda og Rosaldo, 2002, 

bls. 6). 

 

 Þá bendir Harvey á að fólk lifi hraðar og vegalengdirnar séu orðnar styttri. 

Anthony Giddens segir að hnattvæðing sé í raun endurskipulagning á tíma og rúmi í 

félagslegu og menningarlegu lífi. Harvey lítur meira til efnahagslegra og félagslegra þátta 

en Giddens til félagslegs líf sem er teygt milli tíma og rúms. Giddens setur fram 

hugmyndina um tvær tegundir af félagslegum tengslum, annars vegar augliti til auglitis 

og hins vegar fjarlæg tengsl. Með hnattvæðingu og nútímanum hafa fjarlægu tengslin 

orðið algengari en jafnframt tengjast staðbundnir og fjarlægir félagslegir atburðir (Inda 

og Rosaldo, 2002). 

 

2.2 Flutningur  

Stundum er fjallað um flutninga sem eitthvað nýtt fyrirbæri sem tengist efnahagslegri 

hnattvæðingu og að það sé einstefna milli ríkja. Það þarf þó ekki alltaf að líta á 

fólksflutning milli landa þannig að fólk sé einungis að leita að nýju lífi á einhverjum stað 

heldur er það auk þess að bæta lífsgæði sín á nýjum stað og það geti jafnframt verið í 

tengslum við fyrra líf sitt og að bæta líf sitt og sinna í upprunalandi (Sørensen og Olwig, 

2002, bls. 1).  

Þverþjóðleiki stundum dregið athyglina frá þeim sem hafa áhuga á því að taka þátt í nýja 

samfélaginu sem þeir hafa flutt í og að áframhaldandi samskiptum við upprunaland. 

Samskiptaleiðir hafa breyst mikið eins og áður hefur komið fram og mun auðveldara er 

nú fyrir fólk að hafa samband við vini og ættingja í heimalandinu. Áður en 
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fólksflutningar urðu jafn algengir og þeir eru í dag þá var menning ekki jafn fjölbreytileg 

og hún er í dag (Castles, 2002). 

 Castles bendir á tvö líkön varðandi flutningi sem hafa verið ríkjandi á síðustu 

áratugum hjá fræðimönnum og þeim sem móta stefnur. Annar vegar er það líkanið þar 

sem gengur út frá því að fólk flytji til lands og setjist þar að. Smám saman aðlagast fólk 

að samfélaginu, það hefur jafnvel félagsleg tengsl og getur þetta verið ferli sem gerist á 

tímabili tveggja til þriggja kynslóða. Hins vegar bendir Castles á líkanið sem gengur út 

frá tímabundnum flutningi. Á þetta við um fólk sem flytur í stuttan tíma til lands og er í 

miklum samskiptum við heimalandið. 

 Í grein Castles fjallar hann um að eldri kenningasmiðir á sviði fólksflutninga töluðu 

áður um keðjuflutning (e. chain migration) en á síðustu árum hefur verið lögð meiri 

áhersla á tengslanet þeirra sem flytja og hvernig þessi tengslanet þróast milli samfélaga 

heima fyrir og samfélaga sem flutt er til. Með bættum samskiptakerfum og flutningsleiða 

hnattvæðingar hefur leið þessara tengslaneta verið greidd og þau styrkst. Þessi tengslanet 

eru einn þáttur í því að viðhalda og breyta flutningi þegar upphafleg orsök flutnings er 

tekin í burtu (Castles, 2002, bls. 1151). 

 Castles (2002) bendir á að fólk hefur flust milli landa um aldir en gerir grein fyrir 

þremur tegundum flutninga, þ.e. varanlegum flutningi, tímabundnum flutningi og svo 

flutningi vegna flótta, eða flóttamenn. Um 1945 var mikil eftirsókn eftir ófaglærðu fólki 

til að byggja upp efnahaginn á Vesturlöndum og þetta á sér ennþá stað í dag, en það sem 

hefur breyst er kerfisbundin eftirsókn eftir faglærðu fólki. Jafnframt bentir Castles á að 

þessi eftirsókn eftir faglærðu fólki hafi aukist mjög mikið og sé vinsæl hjá móttökulandi. 

Sem dæmi nefnir Castles að síðan 1980 hafa Bandaríkin, Ástralía og Kanada sett upp 

þannig kerfi að þeir sem eru faglærðir fái forgang inn í landið, svo sem vísindamenn og 

tölvunarsérfræðingar, og óska þessi lönd sérstaklega eftir þeim. Sem dæmi hafa 

tölvunarfræðingar frá Indlandi verið mjög vinsælir í Evrópu. Gallinn við þessa flutninga 

faglærðra er að þeir geta skapað vandamál í heimalandinu og hefur verið talað um brain 

drain þar sem faglært fólk flytur frá fátækari löndum í ríkari og eftir stendur landið með 

skort á faglærðu fólki. Á meðan ríkari lönd halda áfram að sækjast eftir faglærðu fólki 

gangi ríkið sem eftir sitji á sjóði menntunar og virðist þetta vera að halda áfram að vaxa 

(Castles, 2002, bls. 1152). 
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 Það er í raun ekki alveg unnt að aðskilja varanlegan og tímabundinn flutning því hvor 

um sig hefur örvandi áhrif á hinn. En á tímum hnattvæðingar koma upp á sjónarsviðið 

nýjar tegundir af flutningi og er eitt af því kallað geimfarafyrirbærið (e. astronaut 

phenomenon), með því á Castles við að það séu heilu fjölskyldurnar sem flytji til landa 

eins og Ástralíu og Kanada þar sem þær geta upplifað meira öryggi og betri lífsstíl, en á 

meðan fer fyrirvinnan aftur til heimalandsins og vinnur fyrir fjölskyldunni. Þetta getur 

verið erfitt þar sem fyrirvinnan þarf oft að ferðast langar vegalengdir til þess að 

heimsækja fjölskyldu sína (Castles, 2002, bls. 1155). Önnur tegund af flutningi er 

endurkoma, þ.e. þegar fólk snýr aftur til heimalandsins, og verður sú tegund flutnings 

mjög vinsæl þegar fólk fer á eftirlaun. Fólk frá ríkari löndum flyst á staði þar sem ódýrara 

er að lifa og vegna bættra samskipta hefur þetta orðið auðveldara. Að lokum má nefna 

flutning eftir dauða, en færst hefur í aukana að fólk láti flytja sig aftur til heimalandsins 

eftir dauða sinn (Castles, 2002, bls. 1155). 

 Stundum er fólki sem flytur milli landa lýst sem heimsborgurum sem fara yfir 

landamæri og byggja upp margmenningarlegar og blandaðar sjálfsmyndir. Flestir 

mannfræðingar halda fram að við séum með margþættar sjálfsmyndir hvort sem við erum 

flytjendur eða ekki. En aðrir kenningasmiðir eru ekki sammála því að þetta sé svona og 

tala um að sjálfsmynd flytjenda byggist á sameiginlegum etnískum bakgrunni, að 

flytjendur finni til samsömunar með sínum etníska bakgrunni, hvort sem það sé í 

heimalandinu eða á öðrum stað. Flytjendasamfélög mynda oft þeirra eigin samfélag innan 

þess samfélags sem þeir flytja í, sem dæmi má nefna flytjendasamfélög á Manhattan í 

New York (Castles, 2002).  

 Líkt og aðrir í heiminum þurfa flytjendur á stöðuleika að halda, jafnt efnahagslegum, 

pólitískum og félagslegum. Castles nefnir tvö vandamál sem þurfi að líta til. Annars 

vegar að margbreytileg menning í borgum stuðli ekki endilega að jafnræði og samræmi 

innan mismunandi etnískra hópa. Oft aðlagast innflytjendur ekki beint inn í samfélagið 

heldur inn í ákveðna hópa innan samfélagsins.  

 Hins vegar talar Castles um að vandamál sé þegar einblínt er á borgir sem lykilsvæði 

fyrir fólk til þess að mynda tengslanet á milli hópa í stað þess að horfa á landið allt. 

Borgin er ekkert meira sjálfum sér næg eða lokuð heldur en þjóðríkið. Frekar eigi að líta 

á borg sem stað þar sem ýmsar tegundir af alþjóðlegum tengslanetum mætast. Hægt er að 
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líta á þverþjóðleg samfélög sem eina tegund af þannig tengslaneti. Því eru meðlimir í 

þverþjóðlegum samfélögum líklegir til að hafa bæði þverþjóðlega og etníska sjálfsvitund 

og staðar sjálfsmynd – í breytilegum stærðum og á mismunandi tímum (Castles 2002, bls. 

1161). 

  Í þessum kafla var farið í gegnum stutta sögu um flutninga fólks og hvað hefur breyst 

í gegnum aldirnar. Það er margt sem þarf að hugsa um að flytjast á milli landa og þegar 

ákveðið hefur verið að flytja. Í næsta kafla verður farið í gegnum það hvernig litið er á 

ýmiss stig flutninga og hugmyndir þeim tengdar. Einnig verður skoðað hvaða áhrif 

flutningar hafa á sjálfsmynd fólks.   

 

3. Flutningsferlið  

Það að flytja milli landa er langt um meira en að fara bara yfir landamæri og inn í annað 

land. Það felur í sér að yfirgefa heimalandið og setjast að á nýjum stað þar sem menning 

og staðhættir eru öðruvísi, þar af leiðandi raskar þetta stórlega fyrra lífi og aðstæðum og 

er í raun nýtt líf (Sørensen og Olwig, 2002, bls. 6). 

 Berger fjallar um þrjú stig í tengslum við flutning fólks milli landa, brottför (e. 

departure), umbreytingarskeið (e. transition) og aðlögunarskeið (e. resettlement). Það er 

margt sem fólk gengur í gegnum á þeim tíma frá því að ákveðið er að flytjast á brott og 

undirbúningurinn undir það, flutningsferlið sjálft og svo að lokum ferlið sem það fer í 

gegnum til þess að tengjast samfélaginu. Það er ákveðið álag sem fylgir hverju stigi.  

 Brottför er tímabilið þegar ákvörðun hefur verið tekin um að flytja og sá tími sem það 

tekur að undirbúa hana. Hér er átt við umhugsunartíma og ákvörðunina um hvert eigi að 

flytja og hvenær. Hjá flóttafólki er þetta til dæmis mun erfiðara og ýktara þar sem fólk 

hefur neyðst til þess að flytja og hefur ef til vill ekki alltaf val um það. Berger bendir á 

tvo þætti sem þættir sem tilheyra brottfarartímabilinu. Annars vegar eru það þættir sem 

ýta fólki út í það að flytja í burtu eins og ofsóknir, efnahagsástand eða pólitískt ástand. 

Hins vegar eru það þeir þættir sem laða fólk að því að flytjast til annars lands, eins og til 

dæmis bættur fjárhagur, persónulegt frelsi og betra lífsviðurværi (Berger, 2004, bls. 9).  

 Þegar Berger talar um umbreytingaskeið á hún við ferðina frá heimalandi til nýs lands 

sem getur bæði verið stuttur tími og einnig margar vikur upp í mánuði. Ástæðan fyrir 

löngu tímabili getur meðal annars verið vegna dvalar fólks í flóttamannabúðum. Fyrir þá 
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sem ekki þurfa að dvelja í flóttamannabúðum eða vera á flótta er umbreytingaskeiðið 

orðið mun styttra en áður vegna bættra samgangna. Fólk getur farið upp í flugvél og verið 

komið í nýtt land sama dag. Þetta gerir það að verkum að fólk fær ekki time out eða tíma 

til þess að átta sig á því hvað er að gerast eða hvað það er að fara út í (Berger, 2004, bls. 

9). 

 Berger útskýrir aðlögunarskeið sem það ferli sem fólk gengur í gegnum þegar það er 

komið á nýjan stað og byrjað að aðlagast nýrri menningu og háttum. Þetta ferli getur 

verið langt og flókið (Berger, 2004 bls. 9). Hún bendir á að til þess að innflytjendur nái 

að aðlagast á árangursríkan hátt þá verða þeir að fá stuðning frá umhverfinu (Berger, 

2004, bls. 10). 

 Þegar flytjendur lagast að ákveðnum félagslegum kerfum eru þeir í raun að búa til nýtt 

félagslegt kerfi þar sem þeir setjast að, finna fyrir nýrri sjálfsmynd og upplifa sjálfa sig á 

nýjan hátt í tengslum við það samfélag sem þeir flytjast til (Sørensen og Olwig, 2002 

bls.6). Í kjölfarið geta komið upp vandamál hjá fólki með sjálfsmynd sína og í raun hver 

maður í raun er. Höfundur hefur reynslu af því að búa erlendis í nokkur ár og upplifði 

aðra sjálfsmynd en á Íslandi, þá var hún manneskja í tengslum við aðra í samfélaginu sem 

var flutt til og margt breyttist í kjölfarið. Þetta hefur einnig komið fram í þeim óformlegu 

samræðum sem höfundur hef átt við erlendar konur, margar hverjar upplifa sig á annan 

hátt en þær gera í heimalandinu.  

 Það er spurning um stað og menningu og hvort menning þess staðar sem fólk flyst á 

leyfi því að aðlagast og verða meðlimir í samfélaginu. Unnur Dís bendir á ástæður þess 

að flytjendum sé ekki gert kleift að verða virkir þátttakendur í samfélaginu geti tengst 

ríkjandi hugmyndum um kynþætti og menningarlegan bakgrunn þeirra. Umræður sem 

þessar hafa verið uppi til dæmis í tengslum við 11. september 2001, en eftir að árásirnar 

voru gerðar á tvíburaturnana í New York kom fram að gagnrýni í Bandaríkjunum á 

innflytjendur frá ákveðnum svæðum þess eðlis að þeir væru of uppteknir af heimalandinu 

og því sem þar var að gerast í stað þess að aðlagast (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004a).  

 

3.1 Áhrif flutninga á einstaklinga 

Í Immigrant Women tell their Stories er áætlað að í heiminum séu um 100 milljónir 

flytjenda og yfir 13 milljónir flóttamanna. Vaxandi áhyggjur hafa komið fram meðal 
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almennings og sérfræðinga í tengslum við þessi málefni og hvernig sé best að taka á 

þeim. Flutningur milli landa getur haft mjög mikil áhrif á fólk og getur valdið miklu 

stressi og hugsanlegu áfalli. Það er ýmislegt sem innflytjendur ganga í gegnum þegar þeir 

flytja milli landa (Berger, 2004, bls. 1).  

 Þau átök sem geta átt sér stað innra með innflytjendum eru til dæmis menningarsjokk, 

barátta við breytta sjálfsmynd og fleira. Þetta getur verið mjög erfið reynsla sem getur 

valdið kvíða, álagi, og jafnvel verið áfall (Berger, 2004). Þegar litið er til sjálfsmyndar 

ber að hafa í huga að hún mótast aðeins að hluta til af þjóðerni því hún mótast einnig af 

þáttum eins og menntun, starfi, kyni og reynslunni af því að vera útlendingur í nýju landi 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2003a, bls. 322). 

 Þær miklu breytingar sem innflytjendur upplifa þegar þeir flytja og setjast að á nýjum 

stað eru stundum kallaðar menningarsjokk. Þegar er talað um menningarsjokk er átt við 

að flutningurinn hristir oft upp í sálarlífinu, jafnt félagslega og tilfinningalega. 

Menningarsjokk er upplifun sem hefur margar hliðar og á það við flytjendur eða 

innflytjendahópa, flóttamenn, nemendur og fleiri. Í raun er unnt að segja að þetta eigi við 

það fólk sem flytur milli landa í nýjan menningarheim (Winkelmann, 1994, bls. 121). 

Innflytjendur tapa oft mikilvægu sambandi við vini, ættingja, nágranna, bekkjarfélaga 

vinnufélaga og fleiri. Stuðningskerfið sem þeir þekktu er ekki lengur til staðar. Í kjölfar 

flutnings missir fólk einnig oft þá stöðu sem það hafði í sínu samfélagi og þarf oft að fara 

neðar í virðingastigann en það var áður, til dæmis með því að þurfa að stunda vinnu sem 

er ekki endilega í samræmi við menntun þeirra og hæfileika. Það er nokkuð algengt að 

vel menntað fólk vinni í láglaunastörfum á nýjum stað. Annar stór missir er tungumálið 

því það tekur suma langan tíma að læra tungumál og er það lykilatriði í því að aðlagast 

samfélaginu og ná þeirri stöðu sem viðkomandi óskar, til dæmis með því að fá vinnu við 

hæfi (Berger, 2004). 

 Winkelmann gerir greinamun á fjórum stigum menningarsjokks, í fyrsta lagi er það 

sem hann kallar hveitibrauðsdagana eða ferðamannastigið og í öðru lagi nefnir hann 

straumhvörf (e. crisis) eða menningarsjokksskeiðið. Í þriðja lagi er það aðlögun þar sem 

fólk hægt og sígandi fer að sætta sig við nýjar aðstæður og í fjórða og síðasta lagi er það 

umbreyting; þegar fólk reynir að komast inn í samfélagið (Winkleman, 1994, bls. 122).  
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 Þegar fólk er farið að finna það að ætlunin sé að vera í einhvern tíma á staðnum, þá 

þurfa flytjendur samt að upplifa hvernig þeim líður í viðkomandi landi eða hvernig þetta 

hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra.  

 Etnísk sjálfsmynd er mjög flókið og margþætt hugtak. Mannfræðingar ræða um að 

með etnískri sjálfsmynd geti fólk haldið í rætur sínar og með því að tilheyra ákveðnum 

hóp sé það að virða forfeður sína (Eriksen,1993). Berger telur tvo þætti gagnlega í 

tengslum við hana, annars vegar það að vísa til sjálfsmyndar í tengslum við til dæmis 

etnískan hóp, hins vegar hugmyndir um viðhorf og tilfinningar gagnvart því að tilheyra 

ákveðnum etnískum hópi. Oft þurfa innflytjendur að endurskoða sjálfsmynd sína þegar 

þeir flytja í nýtt land og þróa nýja sjálfsmynd (Berger, 2004). 

 Bæði Berger, Ehrenreich og Hochschild tala um fjórar leiðir þegar þau fjalla um 

sjálfsmyndir innflytjenda og hvernig þeir fást við hana í tengslum við samfélagið og 

þátttöku þeirra þar. Í fyrsta lagi assimilation aðlögun, þar yfirgefur fólk sína eigin 

sjálfsmynd og menningu og aðlagast stærri menningu og því samfélagi sem það hefur 

flutt til. Í öðru lagi er það intergration samþætting, en með því blandar fólk saman hluta 

af sinni eigin sjálfsmynd og menningu og þeirri sem er ríkjandi í samfélaginu (Berger, 

2004; Ehrenreich og Hochschild, 2002). Í rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur meðal 

ólíkra hópa innflytjenda á Íslandi hefur komið fram að margir telja mikilvægt að halda 

siði frá heimalandinu jafnframt því að taka þátt í nýju samfélagi að mismiklu marki. Þá 

nefndi fólk til dæmis matarmenningu, ýmsar hátíðir og móðurmálið (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2003a, bls. 319). Rejection eða höfnun er þriðji þátturinn og þá draga 

flytjendur sig alveg í hlé frá ríkjandi menningu í samfélaginu og einbeita sér að því að 

vera í sambandi við sitt land og sína menningu. Þetta á við þá flytjendur sem ekki taka 

þátt í þeim samfélögum sem þeir hafa flutt til.  

 Í síðasta lagi er talað um deculturation eða afmenningu, þetta er mjög líkt höfnuninni 

en fylgir mikið stress og einangrun. Fólk ákveður að skilja sig algerlega frá viðkomandi 

samfélagi. Tilfinningin gæti líkst því að vera ekki á staðnum en vera samt á staðnum 

(Berger, 2004, bls. 8).  

 Að framan er talað um það hvernig innflytjendur takast á við sjálfsmynd sína og 

menningu en einnig hafa verið tilgreindar fjórar leiðir sem unglingar fara þegar þeir 

takast á við sjálfsmynd sína og menningu þess lands sem þeir búa í. 
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 Berger (2004) fjallar um að fólk haldi fast í menningu sína, neita að taka þátt í 

menningu viðkomandi lands og safna að sér öllu því sem þau geta frá heimalandinu eins 

og til dæmis blöðum, sjónvarpsþáttum og fleira, eru að taka þátt í menningu lands síns úr 

fjarlægð.  

 Fólk sem hafnar algerlega menningu heimalandsins og aðlagast nýrri menningu og 

normum og nefnir Berger það eradicators. Þegar fólk flakkar milli menninga og á það til 

að fara frekar á annan veg en hinn en á erfitt með að ákveða það nefnist vacillators og er 

það einnig Berger sem talar um það. Að endingu eru þeir nefndir intergrators sem 

sameina ákveðna þætti af sinni eigin menningu og menningu nýs lands (Berger, bls. 9). 

 Hnattvæðing hefur mikil áhrif á þær breytingar sem hafa orðið á flutningum í 

heiminum. Hér að ofan hef ég fjallað um flutninga og hvaða áhrif þeir hafa á fólk og 

sjálfsmynd þeirra, en konur eru til umfjöllunar í þessari ritgerð þar af leiðandi mun verða 

farið yfir flutninga kvenna í heiminum, ástæður flutninga þeirra og við hvað þær starfa. 

 

3.2 Konur á faraldsfæti  

Þegar sagan er skoðuð hafa konur ætíð ferðast milli landa en ekki alltaf að eigin vali, sem 

dæmi má nefna konur úr sveitum Írlands sem fóru í bæi og borgir og unnu sem húshjálp, 

einnig þrælar sem komu frá Afríku, en þriðjungur þeirra voru konur og börn (Ehrenreich 

og Hochschild, 2002). Í dag eru konur um helmingur innflytjenda í heiminum eða um 95 

milljónir, en það er aðeins nýlega sem alþjóðasamfélagið hefur viðurkennt hversu mikið 

þær hafa fram að færa og einnig stöðu þeirra í heiminum (UnFPA State of World 

Population 2006. A passage to hope women and International migration). 

 Konur frá Mexíkó og Filippseyjum flytjast mest til annarra landa. Umræður um 

flutning kvenna virðist ekki hafa verið til staðar fyrr en nýlega. Áður var talað um að 

konur fylgdu mönnum sínum þegar þeir fluttust milli landa. En þegar kafað er dýpra sést 

að svo er ekki. Tölur frá árinu 1960 sýna að konur voru um 47% fólksflutninga í 

heiminum og um 1990 voru þær um 48% og 2000 voru þær 49% (Borak, 2005, bls. 4). 

Jill Borak talar um að allt frá árinu 1930 hafi mun fleiri konur en karlar flust til 

Bandaríkjanna. Hún talar einnig um það að konum sé mismunað, í fyrsta lagi vegna þess 

að þær eru flytjendur og í öðru lagi vegna þess að þær eru konur, þannig að þær standa 

mun verr að vígi heldur en karlmenn (Borak, 2005). Konur eru um helmingur flytjenda í 
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heiminum og er oft talað um þær sem annars flokks innflytjendur. Talað er um að um í 

kringum árið 1990 hafi hálf milljón kvenna frá Filippseyjum verið að vinna í öðrum 

löndum. Venjulega eru það konur sem ferðast frá norðri til suðurs og frá fátækari löndum 

til ríkari (Ehrenreich og Hochschild, 2002). 

 Eftir fall Sovétríkjanna jukust flutningar kvenna frá Austur-Evrópu, mikið af konum 

var sagt upp og nýttu sumar tækifærið og fóru að vinna erlendis. Þær voru að leita að 

nýjum tækifærum fyrir sig og sína, en einnig opnaði þetta leið fyrir mansal (Morakvasic, 

2004). 

 Stjórnvöld sumra landa hvetja konur til þess að fara að vinna erlendis og treysta á að 

þær sendi peninga heim. Dæmi eru um það að þær sendi allt frá helmingi launa sinna upp 

í öll launin sín heim. Konur þurfa oft að vinna mun meira fyrir lægri laun en karlmenn og 

atvinnustaða þeirra er oft mjög ótrygg. Konur sem vinna erlendis þurfa oft að sætta sig 

við láglaunastörf og í þessu samhengi virðist menntun og reynsla skipta litlu máli. 

Flytjendur fá oft lægri laun en innfæddir og þar af leiðandi þá fá kvenkyns flytjendur enn 

minna þar sem, eins og áður kom fram, eru þær bæði flytjendur og konur.  

 Þegar félagslegi þátturinn er skoðaður vinna konur oft mjög einangruð störf eins og til 

dæmis við heimilishjálp og sem barnfóstrur en þar ná þær ekki að tengjast öðru fólki. Ein 

af ástæðunum fyrir miklum flutningum kvenna er að konur á Vesturlöndum eru í æ 

auknum mæli útivinnandi og það vantar fólk til þess að vinna störf sem þær vilja ekki 

lengur vinna (Ehrenreich og Hochschild, 2002). Á hverju ári fara um 100 milljónir 

kvenna milli landa til að vinna og senda mikið af peningunum heim til fjölskyldu sinnar. 

Algengt er að þessar konur skilji börn sín eftir hjá mæðrum, systrum eða frænkum sínum 

og sendi peninga heim fyrir uppihaldi (UnFPA State of world population 2006. A passage 

to hope women and International migration). 

 Borak talar um að þessar konur þurfi berjast fyrir rétti sínum, fyrir mannréttindum og 

að löndin sem þær flytja til þurfi að viðurkenna þá vinnu sem þær færa til samfélagsins. 

Það þarf að viðurkenna framlag þeirra bæði í dvalarlandinu og í landinu heima fyrir þar 

sem þær koma með talsvert fjármagn inn í landið (Borak, 1994, bls. 11). 

 Í umræðunni er oft litið á konur einungis sem fórnarlömb en ekki gerendur. Að vissu 

leyti er það sönn staðhæfing að mikið af mannréttindabrotum eigi sér stað gagnvart 

konum og má ekki gera lítið úr því þar sem þetta er stór þáttur í því heimssamfélagi sem 
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við búum í. Ofbeldi gegn konum sem hafa flutt og einnig mansal er stórt vandamál sem 

þarf að takast á við (Borak, 1994 bls. 10). Aðgangur kvenna að betri lífsgæðum er oft 

lítill í heimalöndum þeirra, þær eru þær sem eru mest berskjaldaðar og eiga á hættu að 

mannréttindi þeirra séu ekki virt. Raddir þeirra þurfa að heyrast (Ehrenreich og 

Hochschild, 2002). 

 Hér hefur verið fjallað um konur og flutninga þeirra í kjölfarið verða flytjendur á 

Íslandi skoðaðir og einnig fjölmenning í tengslum við það. 
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4. Ísland sem áfangastaður  

Mikið hefur breyst á síðustu árum hér á Íslandi þegar litið er til flutninga erlendra 

ríkisborgara hingað til lands. Breytingarnar er hægt að sjá á tölum Hagstofunnar og 

einnig í umræðunni í samfélaginu. Fram til ársins 2000 voru litlar breytingar og lítil 

aukning í fjölgun erlendra ríkisborgara. Nokkur aukning varð á síðasta áratug 20. aldar og 

en enn meiri aukning varð síðan árinu 2004 og fram til ársins 2008. Árið 2004 voru um 

3,5% landsmanna erlendir ríkisborgarar og þótti þetta mjög mikil aukning á þeim tíma en 

árið 2008 er talan komin upp í 6,8% og er óhætt að segja að þetta sé umtalsverð aukning 

ef miðað er við fyrri ár 

(http://hagstofan.is/?PageID=626&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN04001%26ti=

Hlutfall+erlendra+r%EDkisborgara+af+mannfj%F6lda+1950%2D2008+++++%26path=.

./Database/mannfjoldi/Rikisfang/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi). 

 Á eftirfarandi grafi frá Hagstofunni er hægt að sjá breytingarnar sem orðið hafa frá 

1950 og fram til 2008:  

 

http://hagstofan.is/?PageID=626&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN04001%26ti=Hlutfall+erlendra+r%EDkisborgara+af+mannfj%F6lda+1950%2D2008+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Rikisfang/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofan.is/?PageID=626&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN04001%26ti=Hlutfall+erlendra+r%EDkisborgara+af+mannfj%F6lda+1950%2D2008+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Rikisfang/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofan.is/?PageID=626&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN04001%26ti=Hlutfall+erlendra+r%EDkisborgara+af+mannfj%F6lda+1950%2D2008+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Rikisfang/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
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(http://hagstofan.is/temp/Dialog/Diagramloop.asp)  

 

 Það eru margar ástæður fyrir því að fólk flytur til Íslands, oft er það leit að betra lífi, 

vinnu og eða fjölskyldusameining (Unnur Dís Skaptadóttir, 2003, bls. 442).  

 Ólíkt Norðurlöndunum kemur ekki mikið af flóttafólki til Íslands en það er þörfin fyrir 

vinnuafl sem meðal annars skýrir mikla aukningu af flytjendum til landsins (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2004b).  

 Aukning á flytjendum á Íslandi hefur gert það að verkum að hægt að tala um Ísland 

sem fjölmenningarlegt samfélag því hér á landi býr fólk frá ýmsum löndum í heiminum 

með mismunandi menningu. Spurningar hafa vaknað hér á landi hversu mikið á fólk sem 

flytur hingað að aðlagast eða hvort við eigum að aðlagast þeim (Unnur Dís Skaptadóttir, 

2006). 

 Einnig kemur fram hjá Unni Dís að sumir óttist að ef við förum ekki að stöðva flæði 

innflytjenda til landsins munum við glata menningu okkar. En þegar samfélag verður 

fjölbreyttara þá breytist alltaf eitthvað og við búum í heimi þar sem breytingar og 

http://hagstofan.is/temp/Dialog/Diagramloop.asp
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framfarir eru mjög algengar. Íslendingar þurfa einnig að aðlagast breyttum heimi ásamt 

því að aðlagast því að hafa nýja íbúa hér á landi. Þegar hugtakið fjölmenning er tekið fyrir 

er ekki eingöngu verið að tala um margar tegundir af menningu heldur það að við 

tökumst á við veruleikann sem blasir við okkur og gerum okkur grein fyrir því að meðal 

okkar býr fólk með ólíkan menningararf og ber að virða siði þeirra ásamt okkar eigin 

menningu (Unnur Dís Skaptadóttir, 2006, bls. 13).  

 Unnur Dís talar um þá breytingu sem orðið hefur á orðinu menning síðan hún hóf 

mannfræðirannsóknir í sjávarbyggðum. Í kringum 1989 var ekki rætt um menningu á 

sama hátt og í dag, þá var menning notuð í tengslum við listir og hámenningu. Menning 

sem er eitt af aðalhugtökum mannfræðinnar er nú komið í almenna notkun og telur hún 

að þessi breyting hafi átt sér stað á síðustu tveimur árum (Unnur Dís Skaptadóttir, 2003a, 

bls. 314).  

 Fjölmenning er eitt af þeim hugtökum sem sprottið hafa upp til þess að lýsa 

samfélögum þar sem mikið af innflytjendum búa. Með þessu hugtaki er verið að sjá til 

þess að við virðum fólk af ólíkum menningarlegum bakgrunni og fjölbreytileika í 

samfélaginu. Þetta hugtak er notað þegar átt er við heimamenn og innflytjendur. 

 Menning er í raun ekki einn hlutur, hún er breytileg og breytist ekki af sjálfu sér, 

menning er alltaf að þróast og þrátt fyrir að Ísland hafi fyrir nokkrum áratugum verið 

frekar einsleitt hafa miklar breytingar orðið og við orðið mun margbreytilegri (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2003a, bls. 315). Eftirfarandi er skilgreining Castles á fjölmenningu:  

 

sé fólk að yfirgefa einmenningu og mýtuna um einsleitt samfélag. En það þýðir að 

viðurkenna menningarlegan rétt meirihlutans og myndun samfélagsins og tengi 

þau við félagslegt jafnrétti og verndun frá mismunun (Castles, 2002, bls. 1157). 

 

 Castles bendir á að bæði mismunun og fjölmenning geti leitt til þverþjóðlegra 

samfélaga en þessi þverþjóðlegu samfélög séu mismunandi samfélög. Mismunun leiðir af 

sér lokuð samfélög, þessi samfélög geta verið mjög einangruð innan landsins. En aftur á 

móti leiðir fjölmenning af sér heimsborgarasamfélög sem sameina tengsl milli landamæra 

og einnig tengsl við samfélagið sem búið er í (Castles, 2002, bls. 1162). 
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 Fjölmenning spratt upp sem viðbrögð við samlögun, þegar talað er um samlögun er átt 

við það að fólk hafi átt að gefa sína eigin menningu og siði upp á bátinn og samlagast 

hinu nýja samfélagi, en þetta er talið sjaldnast eiga sér stað.  

 Það kemur fram hjá Unni Dís að flestir sem flytja til Íslands hafi áhuga á því að taka 

þátt í íslensku samfélagi og heldur fólk samt jafnframt áfram að hafa samband við fólk 

frá heimalandinu og sjá fyrir þeim, með þessu er fólk í raun þátttakendur í tveimur 

samfélögum (Unnur Dís Skaptadóttir, 2006). 

 Þátttakendur í rannsókn Unnar Dísar voru flestir í sambandi við fólk frá heimalandi 

sínu. Nokkrir höfðu ekki mikinn áhuga á því að kynnast fólki frá sínu landi en þegar þeir 

voru vel komir inn íslenskt samfélag fór áhuginn að vakna (Unnur Dís Skaptadóttir, 

2003, bls. 446). Þrátt fyrir að löngun til þess að kynnast íslendingum hafi vaknað þá getur 

verið erfitt að tengjast inn í samfélagið og margir af þátttakendunum í rannsókn Unnar 

Dísar sem töluðu um að það væri erfitt að eignast íslenska vini. Jafnframt kváðust þeir 

hafa fengið mestan stuðning frá þeim sem væru frá þeirra heimalandi og hefðu verið hér í 

nokkurn tíma, þeir væru því þar af leiðandi alveg komnir með á hreint hvernig kerfið 

virkaði. En þeir sem hefðu átt íslenskan maka hefðu átt auðveldara með að fá hjálp, ef til 

vill við að fá betri vinnu en þau höfðu ákveðið að setjast að á Íslandi (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2004b, bls. 145).  

 Í Morgunblaðinu 12. mars 2008 var viðtal íslenska og erlenda konu og eftirfarandi 

kom fram:  

Aðspurð segir hún að eitt af því fyrsta sem hún hafi spurt Halldóru (mentor 

hennar) um hafi verið vináttusambönd Íslendinga, hvort að Íslendingar taki langan 

tíma fyrir fólkið að verða vinir – til dæmis í vinnunni. Mér finnast allir vera svo 

vinalegir og hjálplegir en síðan var eins og maður kæmi að ákveðnum vegg í 

samskiptunum og þau kæmust ekki lengra (Morgunblaðið, miðvikudaginn 12. 

mars 2008). 

 

 Í rannsókn Unnar Dísar kom meðal annars fram að fáir höfðu tengst vináttuböndum 

við innfædda, en þeir sem eiga íslenskan maka hafa átt auðveldara með þetta (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2003, bls. 446). Chiantana frá Taílandi, talar til dæmis um að hún eigi ekki 
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marga íslenska vini og þeir einu sem hún eigi séu vinir mannsins hennar (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2004b, bls. 141). 

 Tungumálið er einn af aðalþáttum í aðlögun eða samlögun fólks að samfélaginu. 

Þátttakendur í rannsókn Unnar Dísar tala um það að þeir hafi haft áhuga á því að læra 

tungumálið til þess að geta tekið aukinn þátt í samfélaginu, til dæmis að geta farið á 

foreldrafundi og rætt við kennara eða ef það voru einhver mál sem þeir vildu ræða við 

vinnuveitanda án þess að hafa túlk með sér (Unnur Dís Skaptadóttir, 2003a, bls. 319). 

 

4.1 Erlendar konur á Íslandi  

Stór hluti þeirra flytjenda sem hingað hafa flutt eru á vinnumarkaði og vinna sem 

ófaglært fólk. Í rannsóknum Unnar Dísar og Sóleyjar Grétu Sveinsdóttur kom fram að 

flestar þær konur sem komu hingað frá Asíu bæði sem eiginkonur og til að vinna sáu fyrir 

ættingjum í heimalandi sínu. Einnig kemur fram að margar af þessum konum vinna störf 

sem íslenskar konur vilji ekki lengur sinna og þar af leiðandi hafi þörfin fyrir vinnuafl 

skapast. Íslenskar konur líkt og margar samlöndur þeirra á Vesturlöndunum eru farnar að 

mennta sig meira og sækjast eftir betur launuðum störfum (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Sóley Gréta Sveinsdóttir, 2006, bls. 489–490).  

 Fyrri hugmyndir um fólksflutninga kvenna voru að þær væru að flytja með mönnum 

sínum en ekki einar eins og fram hefur komið. Annað hefur komið í ljós því stór hluti 

þeirra sem flyst milli landa sér fyrir fjölskyldu sinni í heimalandinu (Parrenas, 2001).  

Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley Gréta Sveinsdóttir tala um það að kynskipting á 

vinnumarkaði byggi á hugmyndum um „ungar, hlýðnar konur með fima fingur sem séu 

taldar ákjósanlegt vinnuafl í einhæf framleiðslustörf“ (Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley 

Gréta Sveinsdóttir, 2006, bls. 490). 

 Mikið er um að konur fari þangað sem skortur er í umönnunarstörfum og ásamt því að 

fara í afþreyingarstörf. Ríkjandi umræða hefur verið að konur séu eingöngu fórnarlömb, 

séu hnepptar í kynlífsþrælkun og berskjaldaðar fyrir því að brotið sé á rétti þeirra. Þetta er 

algengt en það má ekki gleyma því að konur eru líka gerendur, þær sækjast eftir því að 

flytjast á milli landa til þess að skapa sér og sínum betra líf (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Sóley Gréta Sveinsdóttir, 2006). 
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 Í rannsókninni meðal asískra kvenna á Íslandi var margt sem kom fram í tengslum við 

líf þeirra hér á landi og um ástæðu þeirra fyrir því að þær ákváðu að flytjast hingað. Ein 

af ástæðunum fyrir flutningi var meðal annars að þær gátu ekki séð fyrir fjölskyldu sinni í 

heimalandinu og að þær fréttu af ættingja eða frá ættingja sem hefði komið til Íslands að 

vinna. Oft voru það ættingjar eða vinir sem hjálpuðu þeim að fá vinnu. Nokkrar 

kvennanna áttu þegar börn í heimalandinu og skildu þau eftir hjá ættingjum fyrst um sinn. 

Margar ætluðu bara að dvelja hér til þess að vinna en sumar höfðu ílengst af ýmsum 

ástæðum.  

 Flestar asísku kvennanna töluðu um heimaland sem heima en ekki Ísland. Þær voru í 

miklum tengslum við fjölskyldu sína og ættingja og fylgdust vel með því sem var að 

gerast í heimalandinu (Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley Gréta Sveinsdóttir, 2006).  

 Líðan þeirra hér á landi var ágæt en tungumálið var það sem þeim þótti erfiðast, sumar 

voru tilbúnar að leggja mikið á sig til þess að læra íslensku en aðrar ekki. Áhugavert er að 

í rannsókninni kemur fram að þær sem voru menntaðar áttu oft auðveldara með að 

komast inn í íslenskt samfélag og læra tungumálið (Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley 

Gréta Sveinsdóttir, 2006).  

 Í Morgunblaðinu þann 25. febrúar 2008 var viðtal við konu sem er fyrsti 

útlendingurinn sem gegnir leikskólastjórastöðu hjá borginni og hún talar um að: 

 

Það skipti máli fyrir innflytjendur á Íslandi að sjá að þeir geti fengið fjölbreytt 

störf, leggi þeir sig fram við að læra tungumálið. Útlendingar vinni ekki aðeins 

við að þrífa og ræsta. „Ef fólk er með rétta menntun og stendur sig vel þá er alltaf 

möguleiki á því að vaxa í lífi og starfi“, segir hún. Henni finnst ýmislegt hafa 

breyst frá því að hún flutti til Íslands. „Ísland er orðið alþjóðlegra og mun opnara 

samfélag“, segir hún. Aðspurð kveðst hún telja að útlendingar eigi betri 

möguleika á að hasla sér völl í íslensku atvinnulífi nú en fyrr 

(http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/02/25/anaegd_ad_fa_thetta_starf/). 

 

http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/02/25/anaegd_ad_fa_thetta_starf/
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4.2 Stuðningur við konur af erlendum uppruna  

Hér á eftir verður kynnt verkefni sem hefur verið rekið í eitt ár á vegum 

Garðabæjardeildar Rauða kross Íslands. Verkefnið er fyrirmynd verkefnis sem hefur 

verið starfrækt í Danmörku í um fjögur ár og eru um 3.100 þátttakendur í danska 

verkefninu sem dreifist á fjögur landsvæði. Það hefur aðstoðað erlendar konur við að 

tengjast inn í samfélagið (www.kvinfo.dk). Greint verður frá sögu, aðferðafræði, vinnslu 

og árangri verkefnisins hér á landi og heitir verkefnið Félagsvinur – mentor er málið. 

Upplýsingar eru byggðar á óformlegum viðtölum við þátttakendur og vinnu höfundar 

síðasta árið við verkefnið, eins og fram kom í inngangi.  

 Markmið verkefnisins er að tengja saman íslenska konu og erlenda til að koma í veg 

fyrir einangrun erlendra kvenna og skapa þeim tengsl inn í samfélagið. Eins og áður hefur 

komið fram eru konur oft í láglaunastörfum og hafa þær þurft að sinna vinnu sem ekki 

samræmdist þeirra menntun. Algengt er að konur vinni þessi störf í byrjun en svo þegar 

vonin um að fá betri störf vaknar þá hafa þær oft ekki það aðgengi og tengslanet sem þarf 

til þess að fá vinnu við hæfi. Með því að tengjast mentor
1
 ná þær tengslum inn í 

samfélagið og ef til vill þeim tengslum sem þarf til þess að fá betri vinnu. Annar þáttur 

sem verkefnið tekur á er félagsleg einangrun, það er oft erfitt fyrir konur að eignast 

íslenska vini, eins og fram kom í viðtali við einn þátttakandann, þar sem hún lýsir því að 

Íslendingar séu vingjarnlegir en þegar hún haldi að sambandið geti þróast lengra þá er 

eins og það komi upp einhver veggur í samskiptunum. Með því að taka þátt í þessu 

verkefni fá konur tækifæri til þess að kynnast annarri konu á jafningjagrundvelli sem gæti 

leitt til vináttusambands. 

 Það síðasta sem komið verður inn á er tungumálið. Oft er erfitt fyrir fólk að læra 

íslenskt tungumál og hafa konur stundum ekki aðgang að Íslendingum til þess að æfa sig 

og fá hjálp en með þessu verkefni er verið að veita þeim þann stuðning sem til þarf.  

                                                 
1
 Þegar talað er um mentor þá er átt við íslenska konu eða konu sem hefur búið á íslandi í mörg ár og þekkir 

samfélagið mjög vel og talar einnig íslensku.  

http://www.kvinfo.dk/
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4.3 Mentoraverkefni – saga, aðferðafræði og framkvæmd 

Rætur verkefnisins Félagsvinur – mentor er málið má rekja til Gunhild Riske 

mannfræðings sem á að baki mikið frumkvöðlastarf í Danmörku en þar hefur verkefnið 

verið starfrækt í fjögur ár á vegum KVINFO (www.kvinfo.is) og hefur meðal annars 

hlotið verðlaun atvinnurekenda sem nefnast „Alt for damerne“ og að auki verið tilnefnt til 

Evrópuverðlauna. Í dag eru nokkur þúsund manns sem að taka þátt í verkefninu í 

Danmörku en Mentoraverkefnið þar hefur að mestu leyti tengst konum. Samkvæmt 

Gunhild Riske hefur verkefnið skilað gríðarlegum árangri í Danmörku 

(http://efling.is/efling/upload/files/utgafa/frettablad_eflingar/3_2007_www.pdf). 

 Þess má geta að verkefnið hefur einnig verið starfrækt í Svíþjóð hjá Alþjóðlegu 

kvennasamtökunum í Malmö með góðum árangri. Í september 2008 voru um 1.166 pör 

sem höfðu þegar byrjað að starfa saman í Danmörku. Áherslan í danska verkefninu er 

aðallega lögð á að aðstoða konur við að komast út á vinnumarkaðinn og nýta þá þekkingu 

og menntun sem þær hafa.  

 Hér á Íslandi var það hópur sem kallar sig Allar heimsins konur sem fékk áhuga á því 

að innleiða þetta Mentoraverkefni á Íslandi. Allar heimsins konur saman standa af hópi 

kvenna, íslenskra og erlendra, frá mismunandi stofnunum og samtökum, meðal annars 

Eflingu, Alþýðusambandi Íslands, Alþjóðahúsi, Félagi kvenna af erlendum uppruna, 

Neyðarmóttökunni, Kvennaathvarfinu, Mannréttindaskrifstofu, VR, Þjónustumiðstöð 

Miðborgar og Hlíða, Framtíð í nýju landi og Rauða krossinum. Hópurinn hefur fundað 

reglulega með það að leiðarljósi að deila upplýsingum og þekkingu um stöðu erlendra 

kvenna í íslensku samfélagi. Þetta er sjálfskipaður hópur og sprottinn upp af einlægum 

áhuga þátttakenda á stöðu og líðan erlendra kvenna hér á landi. 

 Á vegum hópsins var haldin námsstefna í mars 2007 þar sem að kynnt var 

aðferðarfræði og reynsla af Mentoraverkefninu í Danmörku og Svíþjóð, en í seinni hluta 

námsstefnunnar fór fram hópastarf við þróun verkefnisins á Íslandi. Í kjölfar 

ráðstefnunnar fór hópurinn þess á leit við Rauða kross Íslands að vera framkvæmdaraðili 

verkefnisins og stóð undirbúningur verkefnisins frá mars og fram í september 2007. 

http://www.kvinfo.is/
http://efling.is/efling/upload/files/utgafa/frettablad_eflingar/3_2007_www.pdf
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 Hugmyndafræði verkefnisins felur í sér nokkurs konar námssamband milli tveggja 

aðila, þar sem báðir njóta góðs af, annar frá heimalandinu og hinn af erlendum uppruna. 

Markmiðið er að tengja saman innlendar konur og konur af erlendum uppruna til að 

aðstoða þær við að takast á við allt sem viðkomandi samfélag býður upp á, styrkja þær og 

efla og rjúfa félagslega einangrun þeirra. Þannig er hugtakið mentor mitt á milli vinar og 

leiðbeinanda.  

 Samkvæmt Gunhild var kveikjan að verkefninu sú að sporna gegn einangrun kvenna 

af erlendum uppruna í Danmörku sem margar hverjar áttu litla möguleika í dönsku 

samfélagi 

(http://efling.is/efling/upload/files/utgafa/frettablad_eflingar/3_2007_www.pdf). 

 Menntun þeirra og þekking var oft á tíðum á háu stigi sem þó skilaði sér ekki inn í 

samfélagið. Markmið verkefnisins var því að mentorar og mentees
2
 gætu skipst á 

þekkingu og upplýsingum með það að markmiði að byggja upp stuðningsnet sem yrði til 

þess að opna margar dyr inn í samfélagið. Forsenda þess að slíkt kerfi virki er að tvær 

persónur líti hvor á aðra sem jafningja og beri gagnkvæma virðingu hvor fyrir annarri 

(http://www.redcross.is/Apps/WebObjects/RedCross.woa/wa/dp?detail=1002691&name

=lucene_search_news_item).   

 Íslenska verkefnið fór mjög vel af stað og var mikil eftirspurn bæði hjá mentorum og 

mentees. Markmið fyrsta starfsárs var að ná saman 17 pörum og 34 alls á 

tilraunatímabilinu sem eru tvö ár. Í maí 2008 höfðu 30 pör hafið þátttöku.  

 Verkefnisstjóri Félagsvinar – mentor er málið tekur einstaklingsviðtöl við alla 

þátttakendur, hvert viðtal er um 30 mínútur og er tilgangurinn með þessum viðtölum að 

meta hæfni og möguleika þeirra sem vilja taka þátt. Þegar viðtölunum er lokið parar 

verkefnisstjóri saman mentor og mentee. Ákjósanlegt er að pörin eigi sem best saman, 

svo sem á sviði áhugamála og og fjölskyldugerðar, þess vegna getur það komið upp að 

þátttakendur þurfi að bíða í einhvern tíma eftir því að verða paraðir við hinn aðilann. 

Pörin hittast einu sinni í viku til að byrja með á meðan þau eru að kynnast, eftir þrjú til 

fjögur skipti getur hittingum fækkað tvisvar til fjórum sinnum í mánuði. Gert er ráð fyrir 

að pörin skuldbindi sig í ár. 

                                                 
2
 Þegar talað er um mentees þá er átt við konur af erlendum uppruna.  

http://efling.is/efling/upload/files/utgafa/frettablad_eflingar/3_2007_www.pdf
http://www.redcross.is/Apps/WebObjects/RedCross.woa/wa/dp?detail=1002691&name=lucene_search_news_item
http://www.redcross.is/Apps/WebObjects/RedCross.woa/wa/dp?detail=1002691&name=lucene_search_news_item
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 Mismunandi er hvað pörin gera saman, til dæmis fara þau á kaffihús, út að ganga, á 

söfn, fræðast um siðmenningu landa sinna, æfa íslensku og margt fleira. Nauðsynlegt er 

að mentor og mentee haldi þá fundi sem þau hafa sett sér og vinna að markmiðunum til 

þess að ná árangri. Gott er að mentorar geri sér grein fyrir því að mentee hafa líka mikið 

að gefa og oft mikla þekkingu og reynslu.  

 Það er margt sem mentees geta fengið út úr sambandi við mentor eins og það að vera í 

sambandi við manneskju utan fjölskyldunnar sem þau geta treyst, fá leiðsögn frá 

heimamanni um ósýnilegar reglur og þekkingu og tækifæri til þess að þróa 

atvinnutækifæri sín og tengslanet í samfélaginu. Einnig fá mentees kjörið tækifæri til þess 

að spyrja mentor spurninga sem þær myndu annars kannski ekki þora að spyrja. Margir 

flytjendur í heiminum upplifa mikla félagslega einangrun og að mynda ný tengsl getur 

tekið langan tíma en með þessum hætti gæti það ferli orðið þeim mun auðveldara.  

 Nú þegar er byrjað að undirbúa samstarf við deildir Rauða kross Íslands á 

landsbyggðinni og hefst verkefnið þar vonandi í janúar 2009. Vonast er eftir að verkefnið 

verði starfrækt í flestum deildum Rauða kross Íslands eftir nokkur ár.  
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5. Niðurstöður 

Saga flytjenda í heiminum er löng og margþætt og hafa þeir mikið verið skoðaðir á 

síðustu áratugum ásamt því hvernig flutningur hefur þróast í heiminum. Stutt saga 

flutninga var rakin hér að framan og hvaða þættir hafa haft áhrif á stórar breytingar á 

flæði þeirra í heiminum.  

 Hnattvæðing á mikinn þátt í þeim breytingum sem orðið hafa í heiminum, flæði 

upplýsinga milli landa hefur aukist stórlega og auðveldara er nú að öðlast upplýsingar um 

lönd sem flytjendur hafa huga á að flytja til. Þverþjóðleg tengsl og fjölmenning hafa 

aukist með þróun í tækni og samgöngum.  

 Farið var í gegnum hugtök og kenningar sem tengjast flutningum og ýmis stig sem 

flytjendur fara í gegnum. Þegar við tölum um stig þá er það frá því að ákveðið hefur verið 

að flytja, flutningstímabilið og þegar komið er á áfangastað. Flytjendur taka stundum 

ákvörðun um að setjast að í viðkomandi landi en einnig að dvelja í stuttan tíma. Þegar 

ákveðið hefur verið að setjast að í nýju landi fer fólk í gegnum ákveðna 

sjálfsmyndarskoðun og upplifun af því að vera í nýju landi og menningu þess. Fólk getur 

ákveðið að aðlagast samfélaginu alveg og skilja við fyrri menningu og líf. Annar kostur 

er samþætting. Þá heldur fólk í ákveðinn hluta menningar sinnar og tekur inn hluta úr 

nýrri menningu, þetta er ákjósanlegasta ferlið þegar litið er til flytjenda. Tvö stig í viðbót 

hefur verið fjallað um og það eru höfnun og afmenning. Þegar talað er um höfnun þá vill 

viðkomandi ekki taka neitt úr nýrri menningu og heldur fast í það gamla. En afmenningu 

fylgir oft reiði og einangrun þar sem viðkomandi vill ekki sættast á að samþættast 

samfélaginu.  

 Flytjendur upplifa oft mikinn missi, þá er verið að tala um tungumál, ættingja, vini, 

menningu og lífið í gamla landinu. Þetta er kallað menningarsjokk og getur þetta valdið 

miklu stressi, kvíða og þunglyndi.  

 Fyrir um tveimur áratugum var farið að skoða kynjahlutfall flytjenda og þá kom í ljós 

að konur eru tæplega helmingur af þeim sem flytjast milli landa í heiminum í dag og 

síðustu ár. Af þeim eru flestar frá Mexíkó og Filippseyjum. Stjórnvöld í löndum þaðan 

sem mikill straumur flytjenda kemur frá hvetja oft fólk til þess að flytja. Ástæðan fyrir 

þessu er að fólk sendir peninga heim og þeir koma inn í efnahaginn. Mun algengara er að 
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konur sendi pening til fjölskyldu og barna sem þær hafa ef til vill skilið eftir hjá 

ættingjum í heimalandinu.  

 Algengt er að konur vinni láglaunastörf og hafi ekki mikla möguleika á að fá starf sem 

samræmist menntun þeirra og reynslu. Talað er um að þær séu annars flokks flytjendur 

vegna þess að þær séu annars vegar flytjendur og hins vegar konur. Þær eiga meira á 

hættu en karlmenn að verða fyrir ofbeldi og að brotið sé á mannréttindum þeirra. Mansal 

er ein af skuggahliðum flutninga og er erfitt að finna tölur og upplýsingar um fjölda 

kvenna sem hafa verið fluttar milli landa vegna þess.  

 Íslenskt samfélag var skoðað út frá breytingum á fjölda flytjenda síðustu árin, en 

mikið hefur breyst. Ísland sem áður var fremur einsleitt samfélag er nú orðið 

fjölmenningarsamfélag. Algengast er að fólk flytji hingað vegna fjölskyldusameiningar 

og vinnu. Félagslegi þáttur fólks sem flytur hingað var skoðaður og einnig aðgengi þeirra 

og áhugi á því að læra íslensku. Flestir höfðu áhuga á því að læra tungumálið og var það 

aðallega af hagkvæmnissjónarmiðum, að geta til dæmis rætt við kennara barna sinna eða 

vinnuveitanda.  

 Konur eru stór hópur flytjenda hér á landi, félagsleg staða þeirra var skoðuð og fram 

kom að erlendum konum þótti erfitt að eignast íslenska vini.  

 Að lokum var verkefnið Félagsvinur – mentor er málið skoðað og hvort þetta verkefni 

hafi áhrif á félagslegt aðgengi og bætta líðan. Verkefni sem þetta hefur góð áhrif á 

tengingu kvenna inn í samfélagið þar sem það miðar að því að para saman íslenskar og 

erlendar konur á jafningjagrundvelli þar sem báðar njóta góðs af. Íslenskar konur geta 

lært um menningu kvenna af erlendum uppruna og öfugt, með þessu verður Ísland 

fjölmenningarlegra þar sem tengsl milli ólíkra hópa myndast. Konur af erlendum uppruna 

fá þannig aðgengi að íslensku tengslaneti, til dæmis þegar þær leita að vinnu við hæfi eða 

vilja komast í nám. Þetta auðveldar þeim jafnframt að læra tungumálið þar sem þær hafa 

aðgang að manneskju til þess að æfa sig í að tala íslensku. Þetta kemur erlendum konum 

einnig til góða þó ekki sé nema aðeins í þeim tilgangi að eignast íslenska vinkonu utan 

fjölskyldunnar sem þær geta spurt um hvaðeina sem þeim liggur á hjarta.  

 Í upphafi var spurt hvort stuðningur íslenskra kvenna við konur af erlendum uppruna 

stuðli að bættum lífsgæðum og aðgengi inn í samfélagið. Af því sem hefur verið skoðað 

þá vil ég halda fram að stuðningur innlendra kvenna við erlendar konur sé mjög 
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mikilvægur og opni samfélagið. Ljóst er að konur búa oft við félagslega einangrun og 

áhugavert verður að fylgjast með hvort verkefnið Félagsvinur – mentor er málið haldi 

áfram að opna dyr að samfélaginu. 
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