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Útdráttur 

Frá árinu 1990 hafa 679 hælisleitendur komið til landsins, en aðstæður þeirra og 

reynsla af  því að sækja um hæli hérlendis hafa ekki verið rannsakaðar. Ritgerð þessi 

byggist á eigindlegri rannsókn á aðstæðum hælisleitenda á Íslandi. Markmið 

rannsóknarinnar var að auka þekkingu á málefnum hælisleitenda á Íslandi og að varpa 

ljósi á aðstæður þeirra hérlendis. Í rannsókn þessari er gerð grein fyrir hlutverki 

félagsráðgjafa og annarra fagaðila í starfi með hælisleitendum og  gagnlegum 

nálgunum sem þeir geta nýtt á sviði fjölmenningar. Gagna var aflað með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum, m.a. voru tekin voru viðtöl við sex einstaklinga sem hafa upplifað 

málsmeðferð hælisumsókna hérlendis auk fjögurra starfsmanna sem starfa á þessu 

sviði en hælisleitendur fá ýmsa þjónustu frá Reykjanesbæ, Útlendingastofnun og Rauða 

krossi Íslands. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að viðmælendur höfðu mismunandi skoðanir 

á þjónustunni, bæði var rætt um jákvæða og neikvæða þætti, og komu fram ýmsar 

tillögur um bætta þjónustu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós, að þeir 

hælisleitendur sem tekin voru viðtöl við fannst erfitt að búa við aðgerðaleysi á meðan 

þeir voru að bíða úrlausn mála sinna. Þeir upplifðu sig einnig félagslega einangraða á 

gistiheimilinu Fit, þar sem þeir dvelja skv. samningi Útlendingastofnunar við 

Reykjanesbæ. Nokkrir viðmælendur töldu erfitt að hefja aðlögun að íslensku samfélagi 

á meðan þeir biðu úrlausnar á hælisumsókn sinni, þar sem mikil óvissa væri um framtíð 

þeirra.  

 

Lykilorð: hælisleitendur, aðstæður, þjónusta, framtíðarsýn, félagsráðgjöf. 
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Abstract  

From the year 1990, 679 asylum seekers have come to Iceland, but their conditions 

and experience of the process of seeking asylum in Iceland have not been examined. 

This thesis is based on a qualitative research about the conditions of asylum seekers in 

Iceland. The aim of the research was to increase knowledge about asylum seekers in 

Iceland among the public and professionals involved in asylum issues in Iceland. In this 

thesis the role of social workers and other professionals is reviewed, along with 

practical approaches to use in the field of multicultural work. Data was obtained by 

interviewing six individuals who have gone through the process of seeking asylum in 

Iceland, as well as four professionals within the field. Asylum seekers receive various 

services from Reykjanesbær, Immigration and the Icelandic Red Cross. The findings 

revealed that there are different opinions about the service. Participants both had 

recommendations for improved services, as well as revealing positive aspects of it. The 

findings also revealed that participants experience inactivity while waiting for 

resolution of their application for asylum and feel socially isolated in “Fit”, the place 

where asylum seekers in Iceland stay awaiting resolution on their asylum application, 

based on an agreement between the Immigration office and Reykjanesbær. Several 

respondents felt difficult to adapt to Icelandic society while waiting to get resolution 

on their asylum application, because of the uncertainty about their future in the 

country.  

 

Keywords: asylum seekers, conditions, service, future view, social work 
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Formáli 

Rannsókn þessi var hluti af meistaraprófi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hún er metin til 30 ECTS. Leiðbeinandi minn var 

Guðný Björk Eydal, prófessor í félagsráðgjöf og aðstoðarleiðbeinandi var Guðbjörg 

Ottósdóttir, félagsráðgjafi og vil ég færa þeim bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, faglega 

ráðgjöf og gagnlegar ábendingar. 

 Þátttakendum rannsóknarinnar færi ég miklar þakkir, en án þeirra hefði 

rannsóknin ekki orðið að veruleika. Auk þess færi ég samstarfsaðilum mínum bestu 

þakkir, sérstaklega starfsmönnum Rauða kross Íslands, Atla Viðari Thorstensen, 

Jóhanni Thoroddsen og Áshildi Linnet fyrir að aðstoða mig við val á þátttakendum og 

veita mér aðgang að þeirra mikla þekkingu á málaflokknum. Héraðs- og 

Borgarfjarðardeild Rauða kross Íslands færi ég bestu þakkir fyrir að veita mér styrk fyrir 

túlkaþjónustu.  

 Að lokum vil ég færa Helgu Guðmundsdóttir fræðslufulltrúa og kennara bestu 

þakkir fyrir að lesa yfir handritið, fara yfir málfars- og innsláttarvillur og koma með 

gagnlegar ábendingar. Einnig færi ég fjölskyldu minni og vinum bestu þakkir fyrir 

stuðning og hvatningu við gerð þessa rannsóknar. 
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1. Inngangur 

Í eftirfarandi ritgerð verður fjallað um málefni hælisleitenda og aðstæður þeirra.  

Markmið rannsóknarinnar var að auka þekkingu á málefnum hælisleitenda á Íslandi og 

að varpa ljósi á aðstæður þeirra hérlendis” afhverju notar þú ekki bara sama orðalag 

þar og hér í inngangi? Leitað var til einstaklinga sem hafa upplifað málsmeðferð 

hælisumsókna á Íslandi, auk  starfsmanna sem starfa með hælisleitendum til að veita 

innsýn í aðstæður þeirra.  

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru: Hvernig eru aðstæður hælisleitenda á 

Íslandi? og Hvernig upplifa hælisleitendur og þeir sem fengið hafa dvalarleyfi 

málsmeðferð hælisumsókna á Íslandi?  

Þegar rannsóknarspurningarnar eru skoðaðar nánar má sjá, að fyrri 

rannsóknarspurningunni er ætlað að skoða aðstæður hælisleitenda á Íslandi, sem felur 

meðal annars í sér að skoða heimilisaðstæður, þjónustu á meðan umsókn um hæli er til 

meðferðar hjá stjórnvöldum og þjónustu Rauða kross Íslands. Einnig verður hugað að 

því hvað sé jákvætt og hvort hugsanlega séu atriði sem betur megi fara. Í tengslum við 

fyrri rannsóknarspurninguna verður rannsakað hvernig hælisleitendur og starfsmenn 

málaflokksins meta núverandi aðstæður hælisleitenda á Íslandi. 

Þegar litið er til annarrar rannsóknarspurningarinnar er henni ætlað að varpa 

ljósi á upplifanir þátttakenda gagnvart málsmeðferð hælisumsókna. 

Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir að „Allir eigi rétt á að leita 

og njóta griðlands erlendis gegn ofsóknum“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.)b. 

Þessi setning segir í raun að það sé réttur allra, sem þess þurfa, að leita öryggis utan 

eigin heimalands og er í raun ákveðið loforð aðildarríkja um að vernda þá sem flýja 

eigið heimaland vegna ofsókna. Það er mikilvægt að auka þekkingu á aðstæðum og 

málefnum hælisleitenda, en í lok árs 2008 nutu næstum 25 milljónir manns verndar 

eða aðstoðar frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (United nations refugee 

agency - UNHCR) (UNHCR, 2009)b. Á síðustu þremur árum hefur hælisleitendum farið 

fjölgandi á Íslandi, en 73 einstaklingar komu til landsins í leit að hæli á árinu 2008. Árið 

2007 komu 42 hælisleitendur til Íslands, og árið 2006 voru þeir 39 

(Dómsmálaráðuneytið, 2009).  

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka aðstæður hælisleitenda á Íslandi, en 

málefni hælisleitenda hafa lítt verið rannsökuð hérlendis. Aðstæður hælisleitenda eru 
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sérstakar, þeir geta upplifað mikla óvissu og kvíða á meðan þeir bíða úrlausnar 

hælisumsóknar sinnar og því er talið mikilvægt að rannsaka nánar aðstæður þeirra á 

Íslandi. Rannsóknarniðurstöðurnar eru taldar geta stuðlað að breytingum á löggjöf 

varðandi málefni hælisleitenda og þeirri aðstoð sem þeir fá á meðan beðið er eftir 

úrskurði umsóknar, ef niðurstöður sýna fram á að þess sé þörf. Auk þess að þær geta 

verið gagnlegar fyrir framtíðar stefnumótum þeirra sem koma að málefnum 

hælisleitenda, meðal annars Reykjanesbæjar, Rauða kross Íslands og stjórnvalda. 

Niðurstöður slíkrar rannsóknar geta nýst stjórnvöldum og RKÍ við skipulagningu á 

þjónustu við hælisleitendur og við mótun stefnu um málefni þeirra. 

Rannsóknarniðurstöður geta nýst félagsráðgjöfum  og öðrum fagaðilum sem 

starfa með hælisleitendum á Íslandi. Félagsráðgjafar hafa lengi starfað með 

innflytjendum og einn af frumkvöðlum greinarinnar, Jane Addams, starfaði meðal 

annars með innflytjendum í Hull House, sem hún stofnaði í Chicago í Bandaríkjunum 

árið 1889. Í Hull House höfðu innflytjendur tækifæri til að upplifa skemmtanir og 

nýjungar, en engu að síður gátu þeir varðveitt eigin gildi um leið og þeir gátu tengst 

öðrum íbúum samfélagins, mikill fjöldi innflytjenda nýtti sér þjónustu Hull House. Starf 

félagsráðgjafa byggist að miklu leyti á heildarsýn, auk annarra nálgana sem einnig geta 

nýst í starfi með hælisleitendum (Addams, 1994; Farley, Smith og Boyle, 1974/2006). Í 

kjölfar aukinna fólksflutninga hefur áhersla á fjölmenningarfélagsráðgjöf farið vaxandi 

en meðal áherslusviða hennar er þjónusta við hælisleitendur og flóttamenn.   

Rannsakandi hefur lengi haft áhuga á málefnum fjölmenningar. Haustið 2007 

með þátttöku í námskeiðinu Fjölmenning og fagstörf fór áhuginn á að rannsaka málefni 

útlendinga á Íslandi vaxandi og var rannsóknarefni lokaritgerðar til BA prófs í 

félagsráðgjöf, flóttamenn á Íslandi. Rannsakandi hefur eigin reynslu af flutningi milli 

landa, og á föður af erlendum uppruna sem þurfti að flýja eigið heimaland í lok áttunda 

áratugarins og setjast að í nýju landi.  

 Við gerð rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir, þar 

sem viðtöl1 voru tekin við þátttakendur, auk þess sem framkvæmd var greining á 

gögnum, meðal annars lögum, reglugerðum, skýrslum og stefnuyfirlýsingum sem 

                                                      
1
 Rætt verður nánar um eigindlegar rannsóknaraðferðir og viðtöl í kafla 6, þar sem fjallað er um 

aðferðarfræði viðtalsrannsóknarinnar. 
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tengjast málaflokknum. Þátttakendur rannsóknarinnar eru sex einstaklingar sem hafa 

farið í gegnum það ferli að sækja um hæli á Íslandi, annars vegar þrír hælisleitendur og 

hins vegar þrír sem hafa fengið dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Einnig voru tekin 

viðtöl við fjóra starfsmenn málaflokksins, frá Útlendingastofnun, Rauða krossi Íslands 

og Reykjanesbæ. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þemagreind, en þau þemu sem 

komu fram endurspegla rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi. 

Einnig var framkvæmd greining á lögum, reglugerðum og skýrslum sem tengjast 

málaflokknum.  

Eftir því sem rannsakandi kemst næst þá hefur rannsókn sem hefur það 

markmiði að skoða aðstæður og upplifun hælisleitenda með því að leita beint til þeirra 

sem hafa farið í gegnum ferlið að sækja um hæli á Íslandi og fá þá til að til að lýsa sinni 

upplifun ekki verið framkvæmd hérlendis. Dómsmálaráðuneytið gaf sumarið 2009 út 

skýrslu nefndar um meðferð hælisumsókna. Markmið nefndarinnar var að skoða lög og 

reglur sem gilda um málsmeðferð hælisumsókna og hvort þær væru í samræmi við 

alþjóðlegar skuldbindingar. Tilgangur nefndarinnar var einnig að skoða framkvæmd 

reglna og laga, með tilliti til þess hvort þörf væri á breytingum þar í samræmi við dóma 

og alþjóðlega skuldbindingar, einnig setti nefndin fram tillögur um úrbætur 

(Dómsmálaráðuneytið, 2009).  

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar eru mikilvæg hugtök skilgreind, því næst er fjallað 

um tölulegar upplýsingar um hælisleitendur hérlendis og á nágrannalöndunum. Í fjórða 

kafla er fjallað um löggjöf um málefni útlendinga, með áherslu á lög sem tengjast 

málefnum hælisleitenda og flóttamanna á Íslandi, auk þess sem gerð er grein fyrir 

alþjóðlegum samningum, sönnunarbyrði hælisleitenda og fleiru.  Fimmti kaflinn snýr að 

hælisleitendum og aðstæðum þeirra, þar sem fjallað er um upplifanir fólks við flutning 

milli landa, fjölmenningarfélagsráðgjöf og gerð verður grein fyrir kenningum og 

nálgunum sem nýtast í starfi með hælisleitendum. Einnig er fjallað um niðurstöður 

rannsókna sem tengjast málaflokknum. Í sjötta kafla er gerð grein fyrir  framkvæmd 

viðtalsrannsóknar og sjöundi kaflinn fjallar um niðurstöður hennar. Að lokum eru 

umræður um niðurstöður rannsóknarinnar með tengingu við fræðilega umfjöllun 

ritgerðarinnar.   
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2. Hugtök og skilgreiningar 

Þegar fjallað er um einstaklinga sem flytjast milli landa eru mörg mismunandi hugtök 

notuð, hér verður gerð grein fyrir nokkrum algengustu skilgreiningum. 

 

Útlendingur (e. alien) er samkvæmt lögum um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002 

og lögum um útlendinga nr. 96/2002, einstaklingur sem hefur ekki íslenskan 

ríkisborgararétt.  

 

Innflytjandi (e. immigrant) er samkvæmt Hagstofu Íslands (2009) einstaklingur sem er 

fæddur erlendis, báðir foreldrar eru fæddir erlendis og hafa erlendan bakgrunn. Báðir 

afar og báðar ömmur eru þannig fædd erlendis. Það sem innflytjendur eiga 

sameiginlegt er að hafa annað mál en íslensku að móðurmáli, en móðurmál er það mál 

sem barn lærir fyrst (Félagsmálaráðuneytið, 2007).  

 

Hælisleitandi (e. asylum seeker) er sá sem kemur til lands á eigin vegum og sækir 

formlega um hæli af mannúðarástæðum eða pólitískum og reynir að fá stöðu sína 

viðurkennda sem flóttamaður (Mannréttindaskriftstofa Íslands, e.d.)a. Í alþjóðlegum 

samningum er hugtakið hæli ekki skilgreint, en það er orðið ákveðið samheiti yfir þá 

vernd sem ríki veita einstaklingum sem þurfa að flýja eigið heimaland. Mögulegt er að 

skilgreina hæli í sinni einföldustu mynd sem grundvallarvernd sem felur meðal annars í 

sér að ekki sé mögulegt að endursenda hælisleitenda til þess ríkis sem þeir flúðu frá og 

þar sem líf þeirra og frelsi er í hættu (Jastram og Ashiron, 2001). 

 

Flóttamaður (e. refugee), til að teljast flóttamaður þarf viðkomandi að vera utan 

heimalands síns. Einstaklingar sem eru ríkisfangslausir (e. stateless) þurfa að vera utan 

við það land þar sem þeir áður höfðu fasta búsetu. Þeir sem teljast ekki flóttamenn eru 

þeir sem eru innan eigin ríkis jafnvel þótt þeir þurfi að þola ofsóknir, þjáningu og 

hótanir af stjórnvöldum (Rauði kross Íslands, e.d.)a. Samkvæmt samningi um 

réttarstöðu flóttamanna frá 1951 og viðauka hans frá 1967 er skilgreiningin á 

flóttamanni:  
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Orðið „flóttamaður“ skal eiga við hvern þann mann sem:  Er utan 

heimalands síns vegna atburða, sem gerðust fyrir fyrsta janúar 1951, 

[viðauki samningsins frá 1967 segir að skilgreiningin eigi líka við um 

þá sem eru utan heimalands síns vegna atburða sem fram koma í 

samningnum eftir fyrsta janúar 1951] og af ástæðuríkum ótta við að 

verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í 

sérstökum félagaflokkum eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða 

vill ekki, vegna slíks ótta færa sér í nyt vernd þess lands; eða þann, 

sem er ríkisfangalaus og er utan þess lands, þar sem hann hefur áður 

haft reglulegt aðsetur, vegna slíkra atburða og getur ekki eða vill 

ekki, vegna slíks ótta, hverfa aftur þangað.   

(UNHCR, 2007, bls. 16) 

 

 Skilgreiningin á flóttamanni sem kemur fram í flóttamannasamningnum frá 1951 nær 

ekki til þeirra sem neyðast til að flýja eigið heimili, en dvelja enn innan landamæra 

heimalands síns. Í þeim samningi kemur fram að nauðsynlegt er að flóttamenn séu 

utan heimalands síns, til að fá réttarstöðu sem slíkir. Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að 

geta þess, að það eru einstaklingar sem eru flóttamenn innan eigin heimalands (e. 

internally displaced) sem hafa verið neyddir til að flytja frá heimili sínu vegna átaka, 

ofsókna, náttúruhamfara eða annarra óvenjulegra aðstæðna (UNHCR, 2009 )a. 

Af þessum hugtökum má sjá, að það liggja margvíslegar ástæður að baki 

flutnings fólks milli landa, það eru einstaklingar sem koma af eigin frumkvæði, svo sem 

innflytjendur, en einnig eru einstaklingar sem neyðast til að flýja eigið heimaland. 

Hælisleitendur eru í raun einstaklingar sem koma af eigin frumkvæði til nýs lands, en 

hafa þurft að flýja eigið heimaland vegna ofsókna. Þeir hafa ekki réttarstöðu 

flóttamanns, en eru, með því að leggja inn umsókn um hæli, að óska eftir því að fá 

hana og í framhaldinu leyfi til að dveljast í landinu. Í rannsóknum og fræðilegri 

umfjöllun um hælisleitendur, er yfirleitt fjallað um flóttamenn og hælisleitendur sem 

einn hóp en í þessari ritgerð er lögð áhersla á að gera grein fyrir rannsóknum sem hafa 

verið framkvæmdar og snúa einungis að aðstæðum hælisleitenda. 

 

Önnur hugtök, sem mikilvægt er að skilgreina, eru lagaleg hugtök er varða 

hælisleitendur sem koma til Íslands og leggja inn umsókn um að fá hæli af pólitískum 

eða mannúðarástæðum.  
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Endursending (e. refoulement): Ísland er aðili að tveimur samningum sem hægt er að 

beita til að endursenda hælisleitendur, það eru Norðurlandasamningurinn frá 12. júlí 

1957, sem tók gildi á Íslandi 1. janúar 1966 og Dyflinnarreglugerðin sem tók gildi 1. 

september 2003 á Íslandi (Rauði kross Íslands, e.d.)b. Í reglugerðinni er kveðið á um að 

aðeins eitt ríki skuli bera ábyrgð á umsókn hælisleitanda og getur hann því ekki átt 

umsóknir í mörgum aðildarríkjum í einu. Getur ríki því endursent hælisleitanda til þess 

ríkis er hann sótti fyrst um hæli í (Útlendingastofnun, e.d.)a.  

 

Bann við endursendingu (e. non-refoulement): Samkvæmt 45. grein laga um útlendinga 

nr. 96/2002 má ekki senda útlending til svæðis þar sem hann hefur ástæðu til að óttast 

ofsóknir sem geta leitt til þess að hann teljist flóttamaður, eða ef ekki er tryggt að hann 

verði ekki sendur áfram til slíks svæðis. Samsvarandi verndar skal útlendingur njóta 

sem vegna svipaðra aðstæðna og greinir um í flóttamannahugtakinu er í yfirvofandi 

hættu á að láta lífið eða verða fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Þessi grein 

laganna eru grundvallaratriði gagnvart vernd flóttafólks.   

 

Frávísun felur samkvæmt 18. gr. laga um útlendinga nr. 96/2002 í sér að heimilt er að 

vísa útlendingi frá landi við komu, ef hann fullnægir ekki settum reglum um vegabréf, 

vegabréfsáritun o.fl. Segist útlendingur vera flóttamaður eða veitir upplýsingar sem 

benda til að hann hafi ástæðu til að óttast ofsóknir í heimalandi skal vísa málinu til 

Útlendingastofnunar til meðferðar og ákvörðunar.  

 

Brottvísun felur í sér samkvæmt lögum um útlendinga nr. 96/2002 að heimilt er að vísa 

útlendingi úr landi af ýmsum ástæðum sem koma fram í 20 gr. laganna. Meðal annars 

er heimilt að vísa útlendingi frá landi, ef hann dvelur ólöglega í landinu, hefur brotið 

alvarlega eða margsinnis gegn einu eða fleiri ákvæðum lagana. Eða ef hann hefur á 

síðustu fimm árum afplánað refsingu erlendis eða verið dæmdur til refsingar fyrir 

háttsemi sem samkvæmt íslenskum lögum getur varðað fangelsi lengur en þrjá 

mánuði. Brottvísun úr landi felur í sér bann við komu til landsins, endurkomubann 

getur gilt fyrir fullt og allt eða í ákveðinn tíma, en að jafnaði gildir slíkt bann ekki 

skemur en þrjú ár.  
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3. Hælisleitendur á Íslandi og í nágrannaríkjum 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir tölulegum upplýsingum um hælisleitendur. 

Fjallað verður um fjölda hælisleitenda, en sérstaklega verður gerð grein fyrir fjölda 

þeirra á Norðurlöndunum og ítarlega fjallað um fjölda þeirra og fleira á Íslandi. 

Í lok ársins 2008 voru einstaklingar sem nutu verndar eða aðstoðar frá 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna næstum 25 milljónir, 10,5 milljónir 

flóttamanna og 14,4 milljónir flóttamanna innan eigin ríkis. Fleiri en 839.000 

einstaklingar lögðu inn umsókn um hæli árið 2008, þar af voru 16.300 hælisumsóknir 

lagðar inn af börnum án fylgdar í 68 löndum. Konur og ungar telpur eru um það bil 49% 

allra sem Flóttamannstofnunin hefur afskipti og áhyggjur af, þær eru 47% flóttamanna 

og hælisleitenda (UNHCR, 2009)b.  

Á fyrstu sex mánuðum ársins 2009 er áætlað að 185.500 hælisumsóknir hafi 

verið lagðar inn í löndum Evrópusambandsins auk Ástralíu, Kanada, Japan, Nýja 

Sjálands, Kóreu, og Bandaríkjanna. Það eru 10% fleiri umsóknir heldur en fyrir sama 

tímabil árið 2008, þegar 168.900 hælisumsóknir voru lagðar inn, en virðist samt fylgja 

hinu hefðbundna ársbundna mynstri hælisumsókna. Samkvæmt því mynstri er fjöldi 

hælisumsókna sem lagðar eru inn á fyrri helmingi ársins færri en þær sem koma síðari 

hluta ársins, ef það viðhelst, geta fyrrnefnd lönd fengið til sín nánast 400.000 

hælisumsóknir á árinu 2009 (UNHCR, 2009)c. 

Tafla 1: Hælisumsóknir á Norðurlöndunum 

Ár Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð Alls á 

Norðurlöndunum 

2000 10.347 3.170 25 10.843 16.303 40.688 

2005 1.283 3.574 87 5.402 17.530 27.876 

2006 922 2.324 39 5.320 24.322 32.927 

2007 1.029 1.505 42 6.528 36.207 45.311 

2008 951 4.035 732 14.431 24.353 43.843 

                    (Norden, 2009) 

                                                      
2
 Í skýrslu Rauða krossins (2009) kemur fram að hælisumsóknir á Íslandi 2008 hafi verið 76, en í skýrslu 

Dómsmálaráðuneytisins (2009)  og í tölum frá Norden (2009) kemur fram að umsóknirnar hafi árið 2008 

verið 73. 
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Eins og sést í töflu 1, voru lagðar inn 43.843 hælisumsóknir á árinu 2008 á 

Norðurlöndunum, sem er aðeins færri umsóknir heldur en árið á undan, þegar þær 

voru 45.311. Flestar umsóknir berast á þessum árum til Svíþjóðar, en árið 2008 bárust 

56% hælisumsókna á Norðurlöndunum til Svíþjóðar. Frá árunum 2000-2008 hefur 

orðið talsverð fækkun á hælisumsóknum í Danmörku. 

Á Norðurlöndunum bárust fleiri en 10.000 umsóknir um hæli frá einstaklingum 

með uppruna í Írak, 57% þeirra sóttu um hæli í Svíþjóð. Nærri 13.000 einstaklingar frá 

Afríku sóttu um hæli á Norðurlöndunum, en auk þess 3.000 frá Rússlandi, Hvíta 

Rússlandi, Úkraínu og Búlgaríu (Norden, 2009). 

Það geta verið ýmsar ástæður hjá fólki fyrir því að það ákveður að flytja eða 

flýja heimaland sitt, það eru þættir sem hvetja fólk til að flytja (e. push factors) og 

þætti sem laða fólk til annars lands (e. pull factors). Þættir í öðrum löndum sem laða 

fólk að eru betri aðstæður og hærri laun, reynsla annarra af flutningi milli landa, góðir 

atvinnumöguleikar og möguleikar á einstaklingsfrelsi. Þættir sem hvetja fólk til að flytja 

eru meðal annars stríð, átök, hungursneyð, náttúruhamfarir og fleira. Þrátt fyrir að 

þessir þættir séu nefndir hér, er mikilvægt að hafa í huga, að þetta séu ekki einu 

skýringarnar á fólksflutningum, það er sjaldgæft að svo auðvelt sé að útskýra og gera 

grein fyrir ástæðum fólksflutninga. Í flestum tilvikum er um að ræða margskonar 

aðstæður sem tengjast bæði missi og gróða/ábata, sem eru ástæður þess að fólk flyst 

milli landa (Launikari og Puukari, 2005). 

Unnur Dís Skaptadóttir (2003)a bendir á, að ástæður fólksflutninga til Íslands 

séu margar. Auk einstaklinga sem koma hingað í atvinnuleit, hefur fólk flutt hingað til 

að sameinast mökum sínum eða ættingjum og einnig hafa einstaklingar flutt til landsins 

til að stunda nám.  

 

3.1 Hælisleitendur á Íslandi 

Á árinu 2008 leituðu 73 einstaklingar, frá alls 27 löndum, til Íslands og sóttu um hæli til 

Útlendingastofnunnar (Dómsmálaráðuneytið, 2009). Flestir hælisleitendur komu frá 

Serbíu (Kosovo) eða alls 14 einstaklingar. Einnig komu einstaklingar frá öðrum löndum, 

svo sem Afganistan, Rússlandi, Georgíu, Bosníu, Kína og Írak (Rauði kross Íslands, 

2009). 
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Tafla 2: Fjöldi hælisumsókna á Íslandi eftir árum, á tímabilinu 1990-2008 

Ár Fjöldi hælisumsókna 

1990 4 

1991 8 

1992 3 

1993 7 

1994 0 

1995 4 

1996 4 

1997 6 

1998 24 

1999 24 

2000 25 

2001 53 

2002 117 

2003 80 

2004 76 

2005 87 

2006 39 

2007 42 

2008 76 

Samtals 679 

(Rauði kross Íslands, 2009) 

Eins og kemur fram á töflu 2 hefur frá árinu 1990 orðið fjölgun á fjölda 

hælisumsókna á Íslandi. Flestir eða 117 einstaklingar leituðu hælis á Íslandi árið 2002. 

Frá árinu 2000-2008 komu að meðaltali 66 einstaklingar á ári til Íslands og sóttu um 

hæli (Rauði kross Íslands, 2009). 

Alls voru til meðferðar 34 hælisumsóknir á Íslandi þann 1. janúar árið 2008, en 

umsóknirnar voru frá árunum 2005, 2006 og 2007. Af þeim 34 umsóknum sem voru til 

meðferðar voru 22 hjá Útlendingastofnun og 12 hjá Dómsmálaráðuneytinu. Á árinu 

2008 var hælisleitanda sem kom frá Sri Lanka veitt staða flóttamanns á Íslandi. Þetta er 

í annað skipti sem hælisleitandi fær viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttamaður 

hérlendis, en maki hans og tvö börn fengu í kjölfarið einnig leyfi til að koma til landsins 

og fengu viðurkennda stöðu sem flóttamenn (Rauði kross Íslands, e.d.)e. 

Samkvæmt skýrslu Rauða kross Íslands (2009) fengu sjö hælisleitendur 

dvalarleyfi af mannúðarástæðum árið 2008, þar af veitti Útlendingastofnun sex slík 
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leyfi, en Dómsmálaráðuneytið eitt. Hælisleitendur sem fengu dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum komu flestir frá Rússlandi eða fjórir, aðrir komu frá Írak, 

Úsbekistan og Erítreu. Útlendingastofnun synjaði 13 einstaklingum um hæli á Íslandi og 

28 hælisleitendur voru endursendir til annars Evrópulands á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Alls drógu 21 hælisleitendur umsókn sína til baka eða hurfu 

úr landi áður en Útlendingastofnun gat úrskurðað í máli þeirra. Dómsmálaráðuneytið 

staðfesti synjun Útlendingastofnunar í málum sjö hælisleitenda, en fjórir af þeim sem 

lögðu fram kæru til ráðuneytisins voru endursendir til þriðja Evrópulands á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar, einn hælisleitandi dró umsókn sína til baka eða hvarf úr 

landi áður en Dómsmálaráðuneytið gat úrskurðað í máli hans. Í lok árs 2008 voru til 

meðferðar 26 hælisumsóknir hjá Útlendingastofnun og 21 hjá Dómsmálaráðuneytinu.  

 

Tafla 3: Fjöldi dvalarleyfa af mannúðarástæðum 2006-2008 

 

Upprunaland 

Fjöldi dvalarleyfa af 

mannúðarástæðum 2006-

2008 

Afganistan 1 

Armenía – ríkisfangslaus 4 

Erítrea 2 

Kenýa 1 

Írak 1 

Rússland 4 

Úsbekistan 1 

Samtals: 14 

(Rauði kross Íslands, 2009) 

Eins og sést á töflu 3 hafa alls 14 hælisleitendur fengið dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum á Íslandi á árunum 2006-2008. Þegar þessi hópur einstaklinga er 

skoðaður nánar kemur í ljós, að þarna eru þrjú stúlkubörn yngri en 18 ára, og þrjár 

konur eldri en 18 ára auk átta karlmanna. Í meirihluta tilvika var dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum veitt af Útlendingastofnun eða alls tíu leyfi, Dómsmálaráðuneytið 

veitti dvalarleyfi af mannúðarástæðum í fjórum tilvikum (Rauði kross Íslands, 2009). 
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Tafla 4: Hælisleitendur sem fengu dvalarleyfi af mannúðarástæðum árið 2008, með 

tímalengd umsóknar 

Upprunaland Dagsetning 
umsóknar 

Dagsetning 
leyfisveitingar 

Hver veitir? (DMR – 
dómsmálaráðuneyti, 

ÚTL – 
Útlendingastofnun) 

Írak maí 2002 Apríl 2008 ÚTL 

Rússland Desember 2007 Desember 2008 ÚTL 

Úsbekistan 

Rússland 

Janúar 2007 

Júlí 2007 

September 2008 

Júlí 2008 

ÚTL 

ÚTL 

Rússland Júlí 2007 Júlí 2008 ÚTL 

Rússland Júlí 2007 Júlí 2008 ÚTL 

Erítrea Apríl 2005 Apríl 2008 DMR 

(Rauði kross Íslands, 2009) 

Eins og tafla 4 sýnir er tímalengd hælismála mislöng milli mála og einstaklinga, af þeim 

sem fengu dvalarleyfi af mannúðarástæðum árið 2008 þurfti einstaklingur sem kom frá 

Írak að bíða í næstum sex ár, en aðrir í styttri tíma, allt niður eitt ár (Rauði kross 

Íslands, 2009). 
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4. Lagaleg staða hælisleitenda á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um lagalegt umhverfi útlendinga og hælisleitenda á 

Íslandi. Fjallað verður um skuldbindingar Íslands gagnvart meðal annars Schengen 

samstarfinu, Norræna vegabréfasamstarfinu og Dyflinnarreglugerðinni. Auk þess 

verður gerð grein fyrir alþjóðlegum samningum og sáttmálum sem tengjast málefnum 

hælisleitenda. Ferli hælisumsókna verður lýst í kaflanum og fjallað verður um 

sönnunarbyrði hælisleitenda á Íslandi. 

 

4.1 Koma útlendinga til Íslands 

Í 3. gr. reglugerðar um útlendinga nr. 53/2003 kemur fram, að við komu einstaklinga til 

Íslands skuli ganga úr skugga um að þeir hafi gilt vegabréf eða annað kennivottorð sem 

er viðurkennt sem ferðaskilríki, auk vegabréfsáritunar sé þess krafist. Vegabréfsáritun 

segir til um hversu lengi útlendingar mega dveljast hérlendis, en dvöl í öðru ríki sem er 

þátttakandi í Schengen samstarfinu, sem fjallað er um síðar, telst jafngilda dvöl hér á 

landi. Samkvæmt 18. gr. laga um útlendinga nr. 96/2002 er heimilt að vísa útlendingi 

frá landi við komu til landsins, ef hann uppfyllir ekki þessi skilyrði. Það á einnig við ef 

viðkomandi hefur áður verið vísað úr landi í einhverju norrænu ríki og 

endurkomubannið er enn í gildi. Aðrar ástæður eru einnig til staðar sem veita heimild 

til að vísa útlendingi úr landi strax við komu, meðal annars ef hann hefur ekki tilskilin 

leyfi til dvalar eða atvinnu, hann getur ekki sýnt fram á að hann hafi tryggð nægileg 

fjárráð til dvalar hér á landi, til heimferðar og fleira. 

Beri útlendingur því við að hann sé flóttamaður við komu til landsins, þegar vísa 

á honum úr landi, eða veitir aðrar upplýsingar sem benda til að hann þurfi vernd gegn 

ofsóknum og telst samkvæmt flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá 28. júlí 

1951 vera flóttamaður, skal vísa máli hans áfram til Útlendingastofnunnar samkvæmt 

18. gr. laga um útlendinga, nr. 96/2002.  

 

Schengen samstarfið og Norræna vegabréfasamstarfið 

Ísland er aðili að Schengen samstarfinu og norræna vegabréfasamstarfinu, þessir 

samningar hafa áhrif þegar fjallað er um útlendinga og hælisleitendur og því verður 

stuttlega gerð nánari grein fyrir þessum samningum. Ísland hefur frá 25. mars 2001 
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haft samstarf við önnur Evrópulönd sem kennt er við Schengen. Samvinnan hefur það 

að markmiði að tryggja frjálsa för einstaklinga um innri landamæri samstarfsríkjanna og 

styrkja baráttu gegn alþjóðlegri afbrotastarfsemi (Utanríkisráðuneytið, e.d.). 

Þegar ferðast er um á Schengen svæðinu er þess krafist að ávallt séu höfð gild 

persónuskilríki meðferðis. Þó íbúum á Schengen sé heimilt að ferðast frjálst innan 

landamæra þess, þá er réttur þeirra til dvalar takmarkaður eftir reglum viðkomandi 

ríkis eða reglum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Einstaklingar þurfa því 

almennt að sækja um dvalarleyfi hyggist þeir dvelja lengur en 90 daga í viðkomandi ríki. 

Eins og fram hefur komið er annað tveggja markmiða Schengen samningsins að berjast 

gegn afbrotum og efla lögreglusamvinnu milli aðildarríkjanna. Mikilvægur hluti þess 

markmiðs er sameiginlegur upplýsingabanki Schengen ríkjanna, en þar er að finna 

upplýsingar um meðal annars einstaklinga sem eru eftirlýstir eða týnda einstaklinga, 

útlendinga sem neita á inngöngu á Schengen svæðið og fleira. Upplýsingarbankinn 

leiðir til aukins flæðis upplýsinga og auðveldar samstarfið milli yfirvalda 

aðildarríkjanna. Lögregla gegnir mikilvægu hlutverki í Schengen samstarfinu, en þegar 

vegabréfaeftirlit milli Schengen ríkjanna leggst af eykst þörfin á virku samstarfi innan 

svæðisins (Utanríkisráðuneytið, e.d.). 

Frá árinu 1957 hefur Ísland verið aðili að norræna vegabréfasambandinu ásamt 

Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi. Samstarfið felur í sér að ríkisborgarar 

landanna geta ferðast á milli þeirra án þess að sæta persónueftirliti. Ríkisborgarar 

landanna hafa því undanfarin ár geta ferðast á milli landanna án þess að sýna vegabréf, 

en verða þó samt sem áður að framvísa tollskyldum varningi. Markmið samstarfsins er 

að gera öll Norðurlöndin að einu vegabréfasvæði með einum ytri landamærum 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.). 

 

4.2 Ferli hælisumsókna á Íslandi 

Eins og fram kom í kafla tvö um hugtök og skilgreiningar er kveðið á um í 45. gr. laga 

um útlendinga nr. 96/2002 að ekki sé leyfilegt að senda útlending til svæðis þar sem 

hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir eða aðstæður sem geta leitt til þess að hann 

teljast skuli flóttamaður. Það sama gildir ef ekki er tryggt, að hann verði ekki sendur 

áfram til slíks svæðis. Einnig er kveðið á um það í 46. gr. sömu laga, að flóttamaður sem 
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er hér á landi eða kemur hér að landi, eigi rétt á að leggja inn umsókn um hæli. Þetta 

ákvæði laganna gildir þó ekki um flóttamenn sem hefur þegar verið veitt hæli í öðru 

landi, hafa komið til landsins að eigin frumkvæði eftir að hafa hlotið vernd í öðru ríki, 

eða dvalist í ríki eða á svæði þar sem þeir þurfi ekki að sæta ofsóknum og hafi þá ekki 

ástæðu til að óttast eða verða sendur aftur til heimalands sín. Einnig gildir þetta 

ákvæði lagana ekki ef mögulegt er að krefja annað ríki um að taka við hælisumsókninni 

samkvæmt reglum gildandi samninga sem Ísland er aðili að, svo sem norræna 

vegabréfaeftirlitssamningsins eða Dyflinnarreglugerðarinnar. Í Dyflinnarreglugerðinni 

eru set fram viðmið sem miða á við til að ákvarða hvaða ríki beri ábyrgð á beiðni um 

hæli sem lögð er fram í einhverju aðildarríkjanna. Nánar er fjallað um 

Dyflinnarreglugerðina síðar3.  

Samkvæmt 95. gr. reglugerðar um útlendinga nr. 53/2003 felur hælisveiting í 

sér að umsækjandi fær stöðu flóttamanns og dvalarleyfi sem getur skapað grundvöll 

fyrir búsetuleyfi. Með því hefur hann þá réttarstöðu sem leiðir af íslenskum lögum og 

flóttamannasamningnum eða öðrum þjóðréttarsamningum um flóttamenn. Einnig er 

heimilt skv. 12. gr. laga um útlendinga, 96/2002 að veita útlendingi dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum, þrátt fyrir að viðkomandi uppfylli ekki öll skilyrði útlendingalaga 

um dvalarleyfi. Heimilt er að veita slíkt dvalarleyfi ef rík mannúðarsjónarmið standa til 

þess, eða vegna sérstakra tengsla einstaklings við landið. Þessi dvalarleyfi má eigi veita 

til lengri tíma en eins árs og heimilt er að endurnýja þau í allt að tvö ár í senn. 

Dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða getur verið grundvöllur búsetuleyfis. 

Lögin kveða á um að aðstandendur, maki, sambúðarmaki eða samvistarmaki og börn 

undir 18 ára aldri án maka, eigi rétt á hæli nema sérstakar aðstæður mæli gegn því.  

Á meðan mál viðkomandi er til meðferðar, dvelur viðkomandi oftast í 

Reykjanesbæ, en þar fer fram vistun hælisleitenda geti þeir ekki orðið sér úti um 

gistingu og séð fyrir sér, á meðan hælisumsókn þeirra er til meðferðar. Í Reykjanesbæ 

eru tveir vistunarstaðir hælisleitenda, annars vegar gistiheimilið Fit þar sem karlmenn 

dvelja, og hins vegar húsnæði sem er að Mánagötu í Reykjanesbæ, og þar dveljast 

konur og börn (Dómsmálaráðuneytið, 2009). 

                                                      
3
 Umfjöllun um Dyflinnarreglugerðina hefst á bls. 31. 
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Rannsókn vegna umsókna um hæli fer fram hjá Útlendingastofnun. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að meta hvort umsækjandi hafi rökstudda ástæðu til að óttast 

ofsóknir í heimalandi sínu og hvort forsendur séu til að veita honum stöðu 

flóttamanns. Ef umsækjandi uppfyllir ekki skilyrði til að fá stöðu flóttamanns metur 

Útlendingastofnun hvort hann hafi þörf fyrir aðra vernd á grundvelli dvalarleyfis af 

mannúðarástæðum (Útlendingastofnun, e.d.)b.  

Þegar sótt er um hæli skal viðkomandi afhenda vegabréf eða önnur ferðaskilríki 

sem umsækjandi hefur í fórum sínum. Það er hlutverk Útlendingastofnunnar að taka 

ákvörðun í málum sem varða vernd gegn sendingu úr landi, réttarstöðu útlendings og 

hæli. Í 50. grein laga um útlendinga nr. 96/2002 kemur fram, að Útlendingastofnun 

skuli af sjálfsdáðum afla nauðsynlegra og aðgengilegra upplýsinga. Samkvæmt 10 gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 ber stjórnvöldum skylda til að sjá til þess að mál séu 

nægilega upplýst áður en tekin er ákvörðun í þeim.  

Samkvæmt Páli Hreinssyni (1994) geta stjórnvöld í þeim málum sem byrja að 

frumkvæði málsaðila, eins og í málefnum hælisleitenda, beint þeim tilmælum til 

viðkomandi að þeir veiti upplýsingar og leggi fram nauðsynleg gögn sem með sanngirni 

má ætla að þeir geti lagt fram án þess að það íþyngi þeim um of. Ekki er nauðsynlegt að 

aðili máls afli upplýsinga ef það er sérstaklega kostnaðarsamt eða erfiðleikum bundið, 

nema mælt sé fyrir þeirri skyldu í lögum. Það er á ábyrgð stjórnvalda samkvæmt 

rannsóknar- og leiðbeiningarskyldunni að tilkynna málsaðila hvaða gögn skorti, ef 

einhver, og leiðbeina honum um mögulega afleiðingar ef þau berast ekki. 

Aðrar reglur sem ber að horfa til samkvæmt stjórnsýslulögum eru meðal annars 

jafnræðisreglan og meðalhófsreglan. Jafnræðisreglan felur samkvæmt 11. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 í sér að stjórnvöld skuli við úrlausn máls gæta samræmis og 

jafnræðis í lagalegu tilliti. Í þessari reglu felst að mál sem eru sambærileg í lagalegu 

tilliti skuli hljóta sams konar úrlausn. Sérstaklega er tekið til þess samkvæmt þessari 

reglu, að óheimilt sé að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða 

byggðra á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarskoðunum, 

stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum 

(Páll Hreinsson, 1994). 

Samkvæmt 12. gr. stjórnsýslulaga felur meðalhófsreglan í sér að stjórnvöld skuli 

einungis taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði verður ekki náð með öðru 
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og vægara móti. Meginsjónarmið á bak við meðalhófsregluna er að stjórnvöldum sé 

ekki einungis skylt að líta til þess markmiðs sem starf þeirra beinist að, heldur ber þeim 

jafnframt að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra aðila sem athafnir þeirra og 

valdbeiting beinist að. Einnig eiga stjórnvöld að leitast við að fara ákveðinn meðalveg á 

milli þessara andstæðu sjónarmiða og gæta hófs í meðferð valds síns (Páll Hreinsson, 

1994).  

 

4.3 Alþjóðasamningar sem hafa áhrif á málefni hælisleitenda 

Það eru ýmsir alþjóðasamningar sem nauðsynlegt er að hafa í huga þegar fjallað er um 

hælisleitendur, meðal annars flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna, 

mannréttindasáttmáli Evrópu, mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna og 

samningur gegn pyntingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 

meðferð eða refsingu. Auk þess eru ákvæði sem tengjast hælisleitendum yngri en 18 

ára í samningi um réttindi barnsins. Gerð verður nánari grein fyrir þeim ákvæðum 

samninganna sem hafa ber í huga í starfi með hælisleitendum á Íslandi í þessum kafla. 

Samningarnir tengjast því ferli sem hælisleitendur ganga í gegnum á Íslandi að því leyti 

að stjórnvöld og aðrir sem koma að málaflokknum verða að fylgja þeim samningum 

sem Ísland er aðili að.  

Í flóttamannasamningnum kemur fram skilgreining Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna á hugtakinu flóttamaður, lönd eru þó ekki bundin af þeirri 

skilgreiningu (UNHCR, 2007). Auk þess er fjallað um skuldbindingar aðildarríkja til að 

veita flóttamönnum tiltekna réttarvernd og skilyrði þess að sú vernd komi til eða falli 

niður, einnig er í samningnum kveðið á um réttarstöðu flóttamanna á meðan þeir 

dveljast í aðildarríki samningsins. Samkvæmt 33. grein samningsins er óheimilt að vísa 

flóttamanni sem dvelur löglega í landinu úr landi, ef hann á í hættu að verða fyrir 

ofsóknum vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að sérstökum félagaflokki 

eða vegna stjórnmálaskoðana hans. Í sömu grein samningsins er kveðið á um að 

heimilt sé að víkja frá þessu banni ógni flóttamaður öryggi landsins (UNHCR, 2007). Í 

flóttamannasamningnum er ekki kveðið á um sérstakar málsmeðferðarreglur þegar 

lögð er inn umsókn um hæli. Þrátt fyrir það eru aðildarríki bundin margvíslegum 
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skyldum varðandi meðferð hælisumsókna, þessar skyldur koma helst fram í 

alþjóðlegum mannréttindasamningum (Dómsmálaráðuneytið, 2009). 

 Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur á Íslandi með lögum nr. 62/1994,  

þeim hefur þrívegis verið breytt. Í lögunum kemur fram að samningsaðilar 

mannréttindasáttmálans skuli tryggja þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, 

réttindi og frelsi sem kveðið er á um í samningnum. Með því er sáttmálinn að vernda 

einstaklinga gegn brotum aðildarríkja á réttindum þeirra og á Mannréttindadómstólinn 

að tryggja að staðið sé við skuldbindingar samningsins og viðauka hans. Í lögunum er 

kveðið á um að Mannréttindadómstólnum sé heimilt að taka við kærum frá hvaða 

einstaklingi, samtökum eða hópi einstaklinga sem telja að samningsaðili hafi brotið á 

þeim réttindum sem lýst eru í samningnum og viðaukum hans. Samkvæmt 46 gr. laga 

um mannréttindasáttmála Evrópu eru aðildarríki skuldbundin til að hlíta endanlega 

dómi dómstólsins í hverju því máli sem þeir eru aðilar að. Til að fylgja þessari skyldu 

eftir, er kveðið sérstaklega á um það að endanlegur dómur skuli fenginn ráðherranefnd 

Evrópuráðsins, sem hefur umsjón með fullnustu hans. Að ákveðnum fresti liðnum frá 

því að dómur Mannréttindadómstólsins liggur endanlega fyrir, óskar nefndin eftir 

upplýsingum um með hvaða hætti aðildarríkið hafi framfylgt dómnum.  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á allsherjarþingi 

þeirra 10. desember 1948. Í 14. grein hennar er kveðið á um að menn skuli eiga rétt á 

að leita eftir og njóta griðlands erlendis gegn ofsóknum. Þrátt fyrir að yfirlýsingin sé 

ekki lagaleg bindandi, enda ekki undirrituð sem slík af neinum, er hún ákveðið loforð 

aðildarríkja um að standa vörð um mannréttindi flóttamanna. Í sömu grein kemur fram 

að enginn megi þó skírskota til slíkra réttinda, sem lögsóttur er með réttu fyrir ópólitísk 

afbrot sem brjóta í bága við markmið og grundvallarreglur Sameinuðu þjóðanna 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.)b. Auk flóttamannasamningsins og yfirlýsingar um 

svæðisbundið athvarf (e. declaration on territorial asylum) hafa ýmsir svæðisbundnir 

samningar um flóttamenn verið gerðir, einkum í Afríku, Norður- og Suður Ameríku og 

Evrópu. Í svæðisbundnum samningnum er meðal annars fjallað um hælisveitingar, 

ferðaskilríki og fleira (Atli Viðar Thorstensen og Guðrún Dögg Guðmundsdóttir, 2008). 

Í þriðju grein samnings gegn pyntingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu kemur fram, að ekkert aðildarríki samningsins skuli 

endursenda eða framselja mann til annars ríkis, ef ástæða er til að halda að hann eigi í 
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hættu að sæta þar pyndingum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.)c. Fjallað er um 

málefni barna í samningnum um réttindi barnsins, sem er frá árinu 1989, en í þeim 

samningi er ítarlegt ákvæði um réttindi barna sem leita eftir réttarstöðu sem 

flóttamenn. Í 22 gr. kemur fram að aðildarríki eigi að gera viðeigandi ráðstafanir til að 

tryggja að barn sem leitar eftir réttarstöðu sem flóttamaður, eða sem talið er að sé 

flóttamaður samkvæmt viðeigandi reglum og starfsháttum þjóðrétta eða landslaga, 

njóti viðeigandi verndar. Einnig skal tryggja að barn fái viðeigandi og mannúðlega 

aðstoð til að nýta sér þau réttindi sem eiga við og kveðið er á um í samningi um 

réttarstöðu barnsins og öðrum alþjóðlegum löggerningum á sviði mannréttinda eða 

mannúðarmála, hvort sem barnið er í fylgd foreldra, annarra eða kemur án fylgdar 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.)d. 

 

4.4 Meðferð hælisumsókna 

Í 89. gr. reglugerðar um útlendinga nr. 53/2003 er nánar útfærð meðferð mála vegna 

umsóknar um hæli á Íslandi, en einnig koma fram upplýsingar um meðferð 

hælisumsókna í lögum um útlendinga nr. 96/2002. Í 46. gr. laganna kemur fram, að 

umsókn um hæli skuli vera skrifleg eða munnleg hjá lögreglu, einnig kemur fram að 

það sé hlutverk þess sem skráir umsóknina að veita umsækjenda leiðbeiningar um þau 

réttindi sem viðkomandi hefur, meðal annars um túlkaþjónustu.  

 Samkvæmt 89 gr. reglugerðar um útlendinga nr. 53/2003 skal taka skýrslu af 

einstaklingi eins fljótt og auðið er eftir að viðkomandi leggur inn umsókn um hæli. 

Túlkur skal vera viðstaddur ef umsækjandi og sá sem tekur viðtalið geta ekki rætt 

saman á fullnægjandi hátt á sama tungumáli. Tilkynna þarf umsækjanda um að þær 

upplýsingar sem hann gefur verði lagðar til grundvallar við ákvörðun um umsókn hans. 

Leita skal eftir að fá upplýsingar um hvort umsækjandinn samþykki að aflað verða 

upplýsinga um hann frá öðrum stjórnvöldum, ef slíkt gerist þörf við vinnslu málsins. Í 

upphafi viðtals skal hvetja umsækjanda til að segja satt, rétt og ítarlega frá og hann 

minntur á, að ef veittar eru rangar upplýsingar eða viðkomandi leynir mikilvægum 

upplýsingum, getur það haft áhrif á ákvörðun umsóknar hans. Einnig skal hann 

áminntur um að það sé refsivert að veita rangar eða augljóslega villandi upplýsingar, 

eins og fram kemur í útlendingalögum. Ef í skýrslutöku lögreglu koma fram upplýsingar 
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um að umsækjandi eigi umsókn í öðru ríki, eða að hælisumsókn hans hafi verið hafnað 

í öðru ríki, og ef Útlendingastofnun telur augljóst að útlendingur uppfylli ekki skilyrði 

útlendingalaga um að þurfa vernd gegn ofsóknum. Er heimilt að framkvæma ákvörðun 

um að útlendingur skuli yfirgefa landið eins fljótt og auðið er. Meðan mál 

hælisumsækjanda er til meðferðar, skulu hælisumsækjandi og fjölskylda hans dveljast á 

móttökustað eftir ákvörðun lögreglu og/eða útlendingastofnunar. 

 

4.4.1 Hlutverk helstu aðila í málefnum hælisleitenda 

Alþjóðadeild lögreglu aðstoðar staðarlögreglu við frumrannsókn mála er varða 

umsóknir um hæli hérlendis. Deildin sér meðal annars um að rannsaka og aðstoða við 

að bera kennsl á útlendinga með margs konar samskiptum við erlend yfirvöld og 

stofnanir. Þar er farið eftir sérstökum reglum og samningum sem Ísland er aðili að 

(Lögregluvefurinn, e.d.). 

Það er hlutverk alþjóðadeildar lögreglu að sjá um að senda út fyrirspurnir um 

einstaklinga sem hafa sótt um hæli hérlendis til aðildarríkja samninga, svo sem á 

grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og annarra samninga sem Ísland er aðili að og 

viðkemur málefnum útlendinga og hælisleitenda, meðal annars í gegnum rafræna 

gagnagrunna. Einnig sér alþjóðadeildin um að svara fyrirspurnum sem koma erlendis 

frá um hælisleitendur sem sótt hafa um hæli í aðildarríkjum sameiginlegra samninga. 

Alþjóðadeildin er í nánu samstarfi við Útlendingastofnun, deildin tekur við málum sem 

varða brottvísun og annast undirbúning, samskipti við erlend sendiráð og yfirvöld 

varðandi vegabréf auk samskipta við flugfélög og lögreglu á millilendingarstað og 

áfangastað. Alþjóðadeildin sér um framkvæmd brottvísunar, handtöku og hugsanlega 

húsleit og gæsluvarðhaldskröfur (Lögregluvefurinn, e.d.). 

Hlutverk lögreglunnar er einnig að gera frumskýrslu um málið, taka fingraför og 

ljósmyndir af viðkomandi. Lögreglan gerir hælisskýrslu, þar sem fram koma upplýsingar 

um uppruna umsækjandans, ferðaleiðina og ástæður umsóknar um hæli. Þaðan er 

málið sent til Útlendingarstofnunar til meðferðar. Lögreglunni er heimilt, sé þess talið 

þörf, að beita úrræði sem felur í sér að óska eftir því að viðkomandi einstaklingur sé 

settur í gæsluvarðhald á meðan mál hans er kannað nánar. Ef það liggur fyrir 

rökstuddur grunur um að hann hafi gefið rangar upplýsingar um hver hann er, eða 
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hegðar sér á hátt sem getur leitt til þess að hætta stafi af honum. Það er sjaldgæft að 

því úrræði sé beitt, en dómstólar gera strangar kröfur til þess að þessi skilyrði teljist 

uppfyllt (Dómsmálaráðuneytið, 2009).            

Það er hlutverk starfsmanna Útlendingastofnunnar að rannsaka almennar 

aðstæður í heimalandi umsækjanda og aðstæður umsækjandans í heimalandinu eins 

og mögulegt er (Útlendingastofnun, e.d.)b. Í skýrslu frá Dómsmálaráðuneytinu (2009) 

er umsóknum hælisleitenda hjá Útlendingastofnun skipt upp í þrjá mismunandi flokka, 

en slík flokkun kemur ekki fram í lögum eða reglugerð um útlendinga. Í fyrsta lagi er um 

að ræða þau mál sem falla undir ákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar, þegar heimilt er að 

endursenda hælisleitenda til annars aðildarríkis reglugerðarinnar. Í öðru lagi eru það 

mál þar sem frumrannsókn Útlendingastofnunnar leiðir í ljós, að aðstæður 

hælisumsóknar eru augljóslega ekki þess eðlis að mögulegt sé að réttláta ákvörðun um 

hæli eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Í þriðja lagi eru hælisumsóknir sem 

þarfnast frekari efnislegrar skoðunar og rannsóknar af hálfu Útlendingastofnunnar. Mál 

af slíku tagi getur tekið allnokkurn tíma í vinnslu hjá stofnuninni, en það er fyrst og 

fremst vegna umfangs rannsóknarinnar. Rannsóknin er byggð annars vegar á framburði 

og gögnum sem hælisleitandi afhendir stofnuninni og hins vegar þeim upplýsingum 

sem stjórnvöld afla um aðstæður á því svæði sem hælisleitandi kemur frá. Tilgangur 

slíkrar upplýsingaröflunnar af hálfu stofnunarinnar er meðal annars að staðfesta að 

viðkomandi sé raunverulega í hættu á því svæði sem hann kemur frá, og sannreyna að 

viðkomandi hafi í raun dvalist eða eigi uppruna á því svæði sem um ræður. 

Samkvæmt lögum um útlendinga, nr. 96/2002 er meginreglan sú, að 

hælisleitandi hefur rétt á að bera ákvörðun Útlendingastofnunnar um frávísun eða 

brottvísun undir Dómsmálaráðuneytið innan 15 daga frá því að honum er tilkynnt 

ákvörðun hennar, sbr. 30 gr. laganna.   

Reykjanesbær gegnir mikilvægu hlutverki í málefnum hælisleitenda á Íslandi. 

Fjölskyldu- og félagsþjónusta Reykjanesbæjar gegnir þjónustuhlutverki gagnvart 

hælisleitendum skv. samningi við Útlendingastofnun, en hælisleitendum er þar meðal 

annars séð fyrir húsnæði, mat, almennri læknisþjónustu, vasapeningum og afþreyingu 

að einhverju leyti (Útlendingastofnun, e.d.)c. Í ársskýrslu Reykjanesbæjar frá árinu 2008 

kemur fram, að fjölskyldu- og félagssvið Reykjanesbæjar veiti hælisleitendum einnig 

aðgang að íslenskukennslu, bókasafni og listasöfnum Reykjanesbæjar, 
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sundmiðstöðunni og almenningssamgöngum. Börn hælisleitenda njóta menntunar í  

leik-, grunn- og framhaldsskólum meðan hælisumsókn fjölskyldunnar er í vinnslu hjá 

Útlendingastofnun eða Dómsmálaráðuneytinu (Reykjanesbær, 2009).  

Rekja má aðkomu Rauða krossins að málefnum hælisleitenda allt aftur til ársins 

1987. Rauði krossinn sá um að veita hælisleitendum félagslega þjónustu, en í því fólst 

meðal annars að sjá um að útvega þeim húsaskjól, fé til framfærslu auk lágmarks 

læknisþjónustu, fram til loka árs 2003 þegar Reykjanesbær tók við því hlutverki skv. 

samningi við Útlendingastofnun (Rauði kross Íslands, e.d.)c. 

Hlutverk Rauða kross Íslands í málefnum hælisleitenda er mikilvægt. Rauði 

krossinn leggur áherslu á að vera í hlutverki réttindagæslu og málsvara, sem felst í því 

að fylgjast með að hver einstakur hælisleitandi fái réttláta meðferð umsóknar sinnar 

(Rauði kross Íslands, e.d.)a. Sem málsvari og við réttindagæslu aðstoðar Rauði krossinn 

hælisleitendur við að afla sér lögfræðings sé þess óskað. Rauði kross Íslands er fulltrúi 

Flóttamannastofnunnar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og er fulltrúi þeirra viðstaddur 

öll viðtöl sem hælisleitandi gengst undir hjá Útlendingastofnun (Útlendingastofnun, 

e.d.)c. 

Samkomulag er milli Rauða krossins og dómsmálaráðuneytisins þar sem fram 

kemur, að Rauði krossinn sem gert hefur samstarfssamning við Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna og byggir starf sitt á grundvallarmarkmiðum um mannúð, 

óhlutdrægni, sjálfstæði, einingu og sjálfboðna þjónustu, hafi leyfi til að fylgjast með 

meðferð hælisumsókna hér á landi. Auk þess fylgist Rauði krossinn með aðbúnaði 

hælisleitenda, meðal annars með því að fá upplýsingar um það í trúnaði beint frá 

umsækjendum. Þetta samkomulag milli Rauða krossins og ráðuneytisins tók gildi í apríl 

2004. Einnig féllst ráðuneytið á, að Rauði krossinn gæti komið á framfæri ábendingum 

um meðal annars málsmeðferð einstakra mála og óskað eftir úrbótum. Rauði krossinn 

skoðar mál allra hælisleitenda vandlega og tryggir að enginn sé sendur aftur til 

heimalands síns, ef viðkomandi bíða þar ofsóknir vegna stjórnmála- eða trúarskoðana 

sinna, kynþáttar, þjóðernis, eða ef styrjaldarástand gerir dvöl í landinu lífshættulega 

(Rauði kross Íslands, e.d.)c.  

Hafnarfjarðardeild Rauða kross Íslands hefur frá því í október 2006 verið með 

hóp heimsóknavina sem ætlað er að heimsækja hælisleitendur einu sinni í viku. 

Markmiðið með þessum heimsóknum er að rjúfa þá félagslega einangrun, sem 
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hælisleitendur geta upplifað, og létta fólki, sem er að bíða úrlausnar hælisumsóknar 

sinnar, lífið á meðan á málsmeðferð stendur (Rauði kross Íslands, e.d.)d. 

 

4.5 Dyflinnarreglugerðin  

Á svæði með fá innri landamæri og þar sem auðvelt er fyrir einstaklinga að fara á milli 

landa, var á vegum Evrópusambandsins sett fram reglugerð árið 1997 til að ákvarða 

hvaða aðildarríki bæri ábyrgð á að meðhöndla umsókn hælisleitenda. Þessi reglugerð 

er þekkt sem Dyflinnarreglugerðin. Reglugerðin var talin nauðsynleg til að koma í veg 

fyrir að hælisleitendur væru fluttir fram og aftur milli aðildarríkja, án þess að ríki 

viðurkenndi ábyrgð, einnig var markmið reglnanna að koma í veg fyrir að 

hælisleitendur gætu verið með hælisumsóknir í fleiri en einu aðildarríki á sama tíma 

(Evrópusambandið, e.d.)b. 

Í janúar árið 2001 var gert samkomulag á milli Evrópusambandsins, Íslands og 

Noregs og voru þessi lönd aðildarríki að reglugerðinni frá og með þeim tíma. Með því 

að samþykkja reglugerðina fallast aðildarríki í fyrsta lagi á að rannsaka umsóknir 

útlendinga um hæli sem viðkomandi aðildarríki ber ábyrgð á samkvæmt viðmiðum 

hennar. Í öðru lagi samþykkja aðildarríki að fela öðru aðildarríki að rannsaka 

hælisumsókn, þegar það á við samkvæmt viðmiðum reglugerðarinnar. Í síðasta lagi 

felur reglugerðin í sér að aðildarríki, sem bera ábyrgð á að taka umsókn hælisleitanda 

til meðhöndlunar, geri það og taki aftur við hælisleitanda sem dvelur ólöglega í öðru 

aðildarríki (Evrópusambandið, e.d.)b. 

 Þegar aðildarríki ber ábyrgð á hælisumsókn, miðað við viðmið 

reglugerðarinnar, er leitað til viðkomandi ríkis og það beðið um að taka ábyrgð á 

hælisleitandanum og meðhöndla umsókn hans um hæli í landinu. Ef aðildarríkið 

viðurkennir ábyrgð sína á hælisumsókninni, er það hlutverk fyrra ríkisins að 

endursenda hælisleitandann til þess ríkis sem á að taka umsókn hans til meðferðar 

(Evrópusambandið, e.d.)a.  

Í tilfellum þegar aðildarríki hefur þegar fjallað um hælisumsókn, eða hefur hafið 

umfjöllun um hælisumsókn, er mögulegt að biðja það ríki um að taka við 

hælisleitandanum aftur, ef hann er í öðru aðildarríki án heimildar. Aðildarríki sem er 
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ber ábyrgð á hælisumsókn ber að ljúka meðhöndlun umsóknarinnar, ef hælisleitandi er 

sendur aftur til ríkisins (Evrópusambandið, e.d.)a. 

Aðildarríki mega ákveða að taka við hælisumsókn frá öðru ríki og taka hana til 

meðferðar, þrátt fyrir að ríkið beri ekki ábyrgð á umsókninni samkvæmt viðmiðum 

þessarar reglugerðar (Evrópusambandið, e.d.)a. 

 

4.5.1 Viðmið Dyflinnarreglugerðarinnar  

Til þess að veita betri innsýn inn í það ákvörðunarferli sem aðildarríki ganga í gegnum, 

þegar ákvarðað er hvaða ríki er ábyrgt fyrir afgreiðslu hælisumsóknar, verður stuttlega 

gerð grein fyrir viðmiðum reglugerðarinnar. Það eru margvísleg atriði sem hafa áhrif á 

hvaða ríki er ábyrgt fyrir að taka hælisumsókn til afgreiðslu (Evrópusambandið, e.d.)a.  

Viðmiðin, sem notuð eru til að ákvarða hvaða aðildarríki er ábyrgt, miða við þær 

aðstæður sem eru til staðar þegar hælisleitandi leggur inn hælisumsókn sína. Til að 

ákvarða hvaða ríki er ábyrgt, skal fara eftir viðmiðunum í þeirri röð sem fram kemur í 

reglugerðinni.  

Í fyrsta lagi er viðmið er varða fjölskyldusameiningu. Þetta viðmið miðar að því, 

að það aðildarríki sem ber ábyrgð á hælisumsókn ólögráða hælisleitanda, er það ríki 

þar sem fjölskylda viðkomandi er löglega staðsett, að því gefnu að það þjóni 

hagsmunum barnsins best. Sé fjölskyldumeðlimur viðkomandi barns ekki til staðar, er 

það aðildarríki þar sem barnið lagði fyrst inn hælisumsókn sína ábyrgt og skal 

meðhöndla umsóknina. Í þeim tilfellum þegar hælisleitandi á fjölskyldumeðlim, sem 

hefur fengið stöðu sína viðurkennda sem flóttamaður í aðildarríki, verður sama ríki 

ábyrgt fyrir hælisumsókn viðkomandi, að því gefnu að það sé ósk hælisleitandans. Leggi 

nokkrir meðlimir sömu fjölskyldu samtímis eða á svipuðum tíma inn hælisumsóknir, 

skulu þær vera teknir til skoðunar saman (Evrópusambandið, e.d.)a. 

Annað viðmið reglugerðarinnar tengist útgáfu dvalarleyfis (e. residence 

permits) eða vegabréfsáritunum. Ef hælisleitandi hefur í vörslu sinni dvalar-, 

búsetuleyfi eða vegabréfsáritun, sem útgefið er af aðildarríki, ber sama ríki ábyrgð á að 

rannsaka hælisumsókn viðkomandi. Hafi hælisleitandi í vörslu sinni fleiri en eitt gilt 

dvalar-, búsetuleyfi eða vegabréfsáritun, sem eru gefin eru út af mismunandi 

aðildarríkjum. Fellur ábyrgðin á að fjalla um hælisumsókn viðkomandi á það ríki sem 
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fellur undir eftirfarandi: aðildarríki sem gaf út dvalar- eða búsetuleyfi sem veitir rétt á 

dvöl í lengsta tímann, í tilfellum þar sem leyfin eru jafnlöng í tveimur ríkjum fellur 

ábyrgðin á það aðildarríki sem gaf út leyfið sem rennur síðar úr gildi (e. expiry date). 

Sömu reglur gilda varðandi vegabréfsáritanir (Evrópusambandið, e.d.)a. 

Viðmið er tengist ólöglegri komu eða dvöl í aðildarríki er þriðja viðmið 

reglugerðarinnar. Þar kemur fram, að þegar hælisleitandi hefur farið ólöglega yfir 

landamæri aðildarríkis, verður sama ríki ábyrgt fyrir að taka hælisumsóknina til 

meðferðar. Ábyrgðin fellur úr gildi 12 mánuðum eftir að viðkomandi fór ólöglega yfir 

landamærin. Í tilfellum þegar í ljós kemur, að hælisleitandi hefur dvalist hið minnsta 5 

mánuði samfellt í aðildarríki, áður en hælisumsókn er lögð fram, verður sama ríki 

ábyrgt fyrir að taka umsóknina til meðferðar. Hafi umsækjandi dvalist hið minnsta 

fimm mánaða tímabil í fleiri en einu aðildarríki, verður sama ríki þar sem umsækjandi 

dvaldist síðast ábyrgt gagnvart því að taka umsóknina til meðhöndlunar 

(Evrópusambandið, e.d.)a. 

Í fjórða lagi er viðmið sem tengist löglegri komu eða dvöl í aðildarríki. Viðmiðið 

felur í sér að aðildarríki verður ábyrgt fyrir hælisumsókn umsækjanda, þegar ríkisborgar 

þriðja heims ríkis, sem ekki hafa rétt til að fá vegabréfsáritun, sækjast eftir að fá hæli í 

aðildarríki reglugerðarinnar (Evrópusambandið, e.d.)a. 

Leggi ríkisborgari þriðja heims ríkis (e. third country national) fram umsókn um 

hæli á alþjóðlegu svæði flugvallar, skal sama ríki verða ábyrgt fyrir þeirri umsókn, en 

það er fimmta viðmið reglugerðarinnar (Evrópusambandið, e.d.)a. 

Að lokum er ákvæði í Dyflinnarreglugerðinni sem tekur gildi ef ekki er mögulegt 

að fella ábyrgð á afgreiðslu hælisumsóknar á aðildarríki, miðað við fyrrnefnd viðmið. Þá 

skal það aðildarríki þar sem hælisumsókn var fyrst lögð fram vera ábyrgt gagnvart því 

að taka umsóknina til meðferðar (Evrópusambandið, e.d.)a. 

Í reglugerðinni er ákvæði sem byggir á mannúðarástæðum. En þar segir, að öll 

aðildarríkin, þrátt fyrir að viðkomandi ríki sé ekki ábyrgt á meðferð hælisumsóknar 

miðað við þau viðmið sem koma fram í reglugerðinni, geti tekið til greina að taka við 

hælisumsókn að beiðni annars aðildarríkis af mannúðarástæðum. Þær ástæður geta 

meðal annars byggst á fjölskyldu- eða menningarlegum aðstæðum, að því gefnu að 

einstaklingar er málinu tengjast samþykki það (Evrópusambandið, e.d.)a. 
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Dyflinnarreglugerðin kveður einnig á um, að ef aðildarríki telur að annað 

aðildarríki beri ábyrgð á hælisumsókn, er mögulegt að það biðji viðkomandi ríki að taka 

hana að sér. Ætlast er til, að aðildarríkið sem ber ábyrgð á hælisumsókninni uppfylli 

ákveðnar skyldur, sérstaklega þá skyldu að taka ábyrgð á umsókninni eða að taka við 

hælisleitandanum aftur og ljúka við að meðhöndla umsókn hans. Ríki sem biður annað 

aðildarríki um að taka ábyrgð á hælisumsókn eða taka við hælisleitanda aftur, skal 

útvega því ríki allar upplýsingar sem það gæti þurft til að ákvarða hvort það beri ábyrgð 

á umsókninni eður ei. Í tilvikum þar sem umbeðið aðildarríki viðurkennir að það beri 

ábyrgð á umsókninni, eða tekur aftur við hælisleitandanum, skal ákvörðunin um það 

send til umsækjandans. Heimilt er að áfrýja þessari ákvörðun, en verður það ekki til 

þess að flutningur frestist nema dómstólar eða aðrir lögbærir aðilar ákveði það í hverju 

tilviki fyrir sig og innlend löggjöf heimili það (Evrópusambandið, e.d.)a. 

Í reglugerðinni koma fram ráðstafanir sem tengjast því að taka ábyrgð á 

hælisleitanda og taka við hælisleitanda aftur, meðal annars koma fram tímamörk til að 

koma á framfæri og svara beiðnum, einnig koma fram tímamörk um endursendingu 

hælisleitanda, hvað þurfi að hafa í huga við endursendingu, hverjum tilkynna skuli 

ákvörðunina og fleira. Virði aðildarríki ekki þau ströngu tímamörk sem fram koma í 

reglugerðinni, er litið svo á að viðkomandi ríki viðurkenni að það beri ábyrgð á 

hælisumsókn viðkomandi (Evrópusambandið, e.d.)a. 

Í Dyflinnarreglugerðinni er einnig fjallað um samvinnu milli aðildarríkja, en sé 

það nauðsynlegt vegna sérstakra aðstæðna, svo sem þegar ákvarða á hvaða aðildarríki 

sé ábyrgt fyrir að meðhöndla hælisumsókn, er aðildarríkjum heimilt að skiptast á 

persónulegum gögnum um hælisleitendur. Fara þarf eftir ströngum 

persónuverndarreglum. Ástæður umsækjandans fyrir því að sækja um hæli skal 

einungis flytja milli aðildarríkja ef nauðsyn er fyrir því og umsækjandinn samþykkir það 

(Evrópusambandið, e.d.)a. 

 

4.6 Sönnunarbyrði hælisleitenda á Íslandi 

Í skýrslu Svanfríðar D. Karlsdóttur (2003) um sönnunarbyrði hælisleitenda á Íslandi 

kemur fram, að sönnunarbyrðin liggi að mestu leyti hjá þeim sem heldur fram tiltekinni 

staðhæfingu. Eins og fram hefur komið, er það skylda stjórnvalda skv. 10. gr. 
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stjórnsýslulaga nr. 37/1993 að sjá til þess að mál séu nægilega vel upplýst áður en tekin 

er ákvörðun í þeim og því liggur sönnunarbyrðin einnig hjá stjórnvöldum ásamt 

einstaklingum sem leita hælis á Íslandi.  

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur gefið út rit til leiðbeiningar um 

sjónarmið sem hafa ber í huga við sönnunarmat, hvernig beita skuli sönnunarreglum í 

hælismálum og fleira. Markmið ritsins er að setja fram íhugunarefni um að hvaða leyti 

sönnunargögn eru nauðsynleg, áður en tekin er afstaða til þess hvort hælisleitandi fái 

stöðu sína viðurkennda sem flóttamaður. Lokaákvörðun um hvort hælisleitandi fái 

viðurkennda stöðu sína sem flóttamaður er á valdi stjórnvalda (e. adjudicator) sem 

byggja eiga ákvörðun sína á mati á beiðni hælisleitandans, þar sem staðfest er hvort 

einstaklingurinn eigi í hættu á að verða fyrir ofsóknum. Þegar beiðnir hælisleitanda eru 

metnar þarf að taka tillit til þeirra sérstöku aðstæðna sem þeir hafa verið og eru í, og 

hafa í huga að ákvörðunina skuli taka með mannréttindi í huga (UNHCR, 1998). 

 Í hælismálum er það á ábyrgð umsækjenda að staðfesta áreiðanleika þeirra 

staðhæfinga, sem þeir setja fram í beiðni sinni um hæli, stjórnvöld bera þessa ábyrgð 

með umsækjandanum og þurfa að byggja á öllum staðreyndum sem liggja fyrir við mat 

á umsókninni. Þetta felur í sér að stjórnvöld þurfa að vera kunnug aðstæðum í 

heimalandi umsækjandans, leiðbeina umsækjandanum við að útvega nauðsynleg gögn 

og sannreyna staðreyndir. Við afgreiðslu á beiðni hælisleitanda er ekki nauðsynlegt 

fyrir stjórnvöld að vera fullkomlega viss í öllum staðreyndum sem umsækjandi setur 

fram. Stjórnvöld þurfa að hafa í huga að vegna áfalla og erfiðrar reynslu getur verið 

mögulegt að viðkomandi treysti sér ekki til að tala opinskátt um aðstæðurnar, eða að 

umsækjandi geti ekki munað öll raunveruleg smáatriði. Því má búast við að 

umsækjandi geti verið óljós eða ónákvæmur, þegar hann gefur upplýsingar um stöðu 

sína. Við úrlausn mála hælisleitenda þarf að hafa í huga, að vegna sérstakra aðstæðna 

þeirra, getur reynst vandasamt að krefja þá um öll nauðsynleg gögn, enda geta 

hælisleitendur þurft að flýja heimili sín, án þess að huga að því að taka með sér 

mikilvæg gögn, svo sem persónuskilríki (UNHCR, 1998). 

Rannsókn hælismála felur í sér að starfsmenn Útlendingastofnunnar eiga að 

meta hvort umsækjandi hafi rökstudda ástæðu til að óttast ofsóknir í heimalandi sínu 

og hvort forsendur séu til að veita honum stöðu flóttamanns, eins og fram kemur í 
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flóttamannasamningi Flóttamannastofnunnar Sameinuðu þjóðanna. 

(Útlendingastofnun, e.d.)b. 

Það er ljóst að það eru ýmis lög og reglugerðir sem fagaðilar sem starfa með 

hælisleitendum þurfa að hafa í huga í sínu starfi. Auk þess er nauðsynlegt að þeir þekki 

til þeirra alþjóðlegu samninga sem tengjast málefnum og réttindum hælisleitenda.  
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5. Hælisleitendur og aðstæður þeirra 

Félagsráðgjafar sem starfa á sviði fjölmenningar mæta margs konar áskorunum í starfi 

sínu, sem ná allt frá vanda vegna persónulegrar aðlögunar viðkomandi, til stefnumála 

er varða málefni innflytjenda í hinu nýja landi (Garcia, 2009). Innflytjendur geta við 

flutning milli landa upplifað ýmsa erfiðleika og áföll, meðal annars aðskilnaði frá 

fjölskyldu og samfélagi, og vandamál sem tengist komu til nýs lands, svo sem 

húsnæðis- og atvinnuvanda (Padilla, 1997).  

 Rekja má aðkomu félagsráðgjafa að málefnum innflyjenda allt aftur til ársins 

1889, þegar Jane Addams stofnaði Hull House í Chicago, en mikill fjöldi innflytjenda 

nýtti sér þá þjónustu (Addams, 1994). Í eftirfarandi kafla verður fjallað nánar um 

hlutverk félagsráðgjafa og annarra fagaðila á sviði fjölmenningar, en málefni 

innflytjenda hafa lengi verið sérstakur málaflokkur innan félagsráðgjafarinnar, með það 

markmið að aðstoða þá að aðlagast samfélögum á árangursríkan hátt (Balgopal, 2000). 

Einnig verður í eftirfarandi kafla fjallað um gagnlegar aðferðir og nálganir fyrir fagaðila 

á sviði fjölmenningar, auk þess sem fjallað verður um þann vanda sem flóttamenn geta 

staðið frammi fyrir við komu til nýs lands og nauðsynlega þekkingu fagaðila.  

Í fræðilegri umfjöllun og rannsóknum er oftast fjallað um hælisleitendur, 

flóttamenn og innflytjendur saman, því verður höfundur að draga þá ályktun að þessir 

hópar hafi að einhverju leyti sameiginlega reynslu. Áhersla var þó lögð á að finna einnig 

rannsóknir sem snéru einungis að hælisleitendum og einnig er gerð grein fyrir 

niðurstöðum slíkra rannsókna í þessum kafla. 

 

5.1 Greining á aðstæðum 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir atriðum sem geta verið gagnleg fyrir fagaðila í 

starfi þeirra með innflytjendum, en þeir geta staðið frammi fyrir margvíslegum 

erfiðleikum. Eftirfarandi atriði geta auk þess reynst gagnleg vinnutæki við greiningu á 

aðstæðum innflytjenda og veitt fagaðilum heildarsýn yfir aðstæður þeirra (Garcia, 

2009). Þrátt fyrir það að í eftirfarandi umfjöllun um greiningu á aðstæðum, sé fjallað 

um innflytjendur, er mögulegt að hælisleitendur geti staðið frammi fyrir mörgu af því 

sem þar er lýst, við komu til nýs lands.   
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Samkvæmt Garcia (2009) eru ákveðnir þættir í reynslu innflytjandans sem 

nauðsynlegt er að þekkja, þegar unnið er með þeim og við greiningu á aðstæðum 

þeirra. Í fyrsta lagi þarf að þekkja til atriða sem tengjast flutningnum, var flutningurinn 

sjálfvalinn eða nauðsyn? Mikilvægt er að þekkja til ferðaleiðarinnar, hvort aðskilnaður 

hafi verið við nána fjölskyldumeðlimi og hvort viðkomandi sé löglega eða ólöglega í 

landinu. 

Í öðru lagi ræðir Garcia (2009) um þætti sem tengjast félagslegum breytingum 

og björgum (e. coping) innflytjandans og stöðu hans varðandi menntun og atvinnu. Eru 

breytingar innan fjölskyldunnar sem geta haft áhrif á hlutverkaskipan 

fjölskyldumeðlimanna? Hafa þarf tungumálakunnáttu viðkomandi í huga, sem og 

streituvaldandi þætti eins og útlendingahatur í samfélaginu, fordóma og fleira. 

Í þriðja lagi þurfa fagaðilar að hafa í huga fjárhagslegar aðstæður viðkomandi, 

stöðu skjólstæðingsins varðandi eignir og skuldir og húsnæðisaðstæður hans. Í fjórða 

lagi þarf að huga að líkamlegri og andlegri heilsu skjólstæðingsins. Hvort 

grundvallarþörfum hans varðandi fæði og skjól sé fullnægt. Hefur innflytjandinn 

aðgang að fagaðilum innan heilbrigðiskerfisins eða öðrum sérfræðingum með tilliti til 

aðstæðna og menningar (Garcia, 2009). 

Fagaðilar þurfa í fimmta lagi að huga að fjölskyldu skjólstæðinga sinna og 

félagslegu stuðningsneti þeirra. Hvernig er virknin innan fjölskyldunnar, 

samskiptamynstur milli meðlima, sameiginleg reynsla fjölskyldumeðlima og geta þeirra 

til að leysa vandamál? Kanna þarf hvaða stuðningsnet, ef einhver, eru aðgengileg fyrir 

fjölskylduna og að hvaða leyti einstakir fjölskyldumeðlimir eða fjölskyldan sem heild er 

mögulega félagslega einangruð (Garcia, 2009). Balgopal (2000) bendir á að 

stuðningsnet feli í sér einstaklinga sem hafa áhrif á skjólstæðinginn, sem hann getur 

treyst á og sem styðja viðkomandi. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir stuðningsneti 

innflytjenda, en sterkt stuðningsnet gerir einstaklingum kleift að viðhalda eðlilegri 

virkni. Balgopal (2000) bendir ennfremur á að hver fjölskyldumeðlimur hafi áhrif á 

mótun stuðningsnets. 

Í sjötta og síðasta lagi þurfa fagaðilar í starfi sínu með innflytjendum að huga að 

menningu fjölskyldunnar, að hvaða leyti einstaklingurinn kennir sig við menningu 

heimalands síns, menningu nýja landsins og/eða aðra menningu (Garcia, 2009). 



Upplifun og aðstæður hælisleitenda á Íslandi 

39 

Greiningarrammi Garcia (2009) gerir fagaðilum kleift að greina aðstæður 

innflytjenda og/eða hælisleitenda, hann getur reynst fagaðliðum gagnlegur til að fá 

upplýsingar um forsögu og framtíðarsýn skjólstæðinga sinna, með tengingu við 

heimaland þeirra og núverandi búsetuland. Til að skoða aðstæður hælisleitenda getur 

verið gagnlegt að að nota greiningarramma Garcia, en hann byggir á heildarsýn yfir 

aðstæðurnar. Starf félagsráðgjafa byggist að miklu leyti á heildarsýn, það er að greina 

aðstæður einstaklinga frá öllum hliðum, í samhengi við umhverfi hvers og eins, 

fjölskyldu, vini og í raun samfélagið í heild sinni (Lára Björnsdóttir, 2006). Því geta þau 

atriði sem Garcia (2009) bendir á reynst félagsráðgjöfum gagnlegt vinnutæki til að 

greina aðstæður hælisleitenda.  

 

5.2 Upplifanir við flutning á milli landa 

Það eru ýmsir þættir sem einstaklingar upplifa við flutning á milli landa og er mikilvægt 

að hugað sé að þeim þáttum. Eftirfarandi líkan Sluzki (1975) sýnir þau mismunandi stig 

sem innflytjendur og flóttamenn ganga í gegnum við flutning milli landa. Líkanið tengist 

að ýmsu leyti þeim atriðum sem Garcia bendir á, að fagaðilar þurfi að hafa í huga við 

greiningu aðstæðna og í vinnu þeirra með innflytjendum. En líkan Sluzki gerir grein fyrir 

ákveðnum stigum sem innflytjendur og/eða flóttamenn ganga í gegnum, allt frá því að 

þeir þurfa að byrja að huga að flutningi eða flótta frá heimalandi sínu. Hafa þarf í huga 

að slíkt er einstaklingsbundið og geta því einstaklingar verið  mislengi að fara í gegnum 

stig Sluzkis. 

Tafla 5: Líkan Sluzki (1975) 

Stig  Einkenni 

1. Stig Undirbúningur flutninganna 

2. Stig Flutningarnir 

3. Stig „Hveitibrauðdagar“ 

4. Stig Kreppa og árekstrar 

5. Stig Bati 

 

Líkan Sluzki (1975) gerir fagaðilum kleift að gera sér grein fyrir mismunandi 

áskorunum sem mæta innflytjendum, allt frá því að undirbúningur að flutningnum 
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hefst, þar til þeir hafa sest að í nýju landi. Skytte (2004) telur að þekking á þeim 

mismunandi stigum flutningsferlisins geti stutt félagsráðgjafann í að komast hjá því að 

vera með staðlaðar ímyndir af mögulegum vandamálum sem innflytjendafjölskyldur 

standa frammi fyrir. Stigin gefa fagaðilum heildarsýn yfir ferlið sem fjölskyldan gengur í 

gegnum og geta því nýst vel í allri vinnu með henni.  

Samkvæmt Sluzki (1975) ganga einstaklingar sem flytja eða neyðast til að flýja 

eigið land í gegnum fimm stig í flutningsferlinu, eins og tafla 5 sýnir. Stigin eru allt frá 

því að ákvörðun um að flytja er tekin eða nauðsynlegt er að einstaklingar eða fjölskylda 

flýi eigið land, þar til þau hafa sest að í nýju landi og upplifa að þau séu að ná tökum á 

tilverunni á ný. 

Skytte (2004) bendir ennfremur á að huga þurfi að því að stigin sem 

innflytjendur og/eða flóttamenn ganga í gegnum við flutning á milli landa eru 

mismunandi og persónubundin. Einnig þarf að hafa í huga að vandamál sem 

einstaklingar eða fjölskyldur upplifa við flutning milli landa geta verið eðlileg viðbrögð 

þeirra við erfiðum félagslegum aðstæðum, sem tengist flutningi milli landa.  

Stigin sem Sluzki (1975) setur fram eru undirbúningur, flutningarnir, 

hveitibrauðsdagarnir, kreppa og bati. Hvert stig er mismunandi, hrindir af stað 

mismunandi bjargráðum innan hverrar fjölskyldu og leiðir af sér mismunandi átök og 

árekstra innan fjölskyldna.  

Fyrsta stig Sluzkis (1975) felur í sér undirbúning á flutningum, hvort sem það er 

af jákvæðum eða neikvæðum ástæðum. Undirbúningur flutnings innflytjenda hefst 

yfirleitt á mögulegri atvinnuleit í nýju landi, umsókn um vegabréfsáritun eða annað 

slíkt. Flóttamenn hafa ekki sama undirbúningstíma, þar sem þeir þurfa í flestum 

tilfellum að bregðast skjótt við og flýja eigið heimaland. Fagaðilar þurfa að hafa 

ýmislegt í huga sem tengist þessu fyrsta stigi, en ástæða flutningsins, missir í kjölfar 

flutningsins og fleiri slíkar spurningar geta varpað ljósi á hvar einstaklingar eða 

fjölskylda, sem þarf að flytja frá eigin heimalandi, eru stödd og hvernig undirbúningi 

flutningsins var háttað.  

Annað stigið eru flutningarnir sjálfir. Viðhorf einstaklinga geta verið misjöfn 

gagnvart flutningunum, sumir telja að þeir muni aldrei snúa aftur til heimalands síns og 

aðrir að flutningarnir séu tímabundnir. Undirbúningur fólks hefur einnig áhrif, en á 

þessu stigi eru bæði einstaklingar sem hafa engan undirbúningstíma og fara í flýti og 



Upplifun og aðstæður hælisleitenda á Íslandi 

41 

einstaklingar sem geta undirbúið sig, meðal annars á þann hátt að einn 

fjölskyldumeðlimur fari á undan öðrum til að finna atvinnu, húsnæði og fleira. Það 

getur verið erfitt fyrir flóttamenn, sem hafa þurft að fara í miklum flýti og hafa engan 

undirbúningstíma haft, að koma til lands og þurfa að byrja á öllu frá grunni. Einnig 

getur það getur verið mikið áfall fyrir innflytjendur og/eða flóttamenn að koma til nýs 

lands og finna sig ekki vera velkomna af öðrum íbúum landsins.  

Þriðja stig Sluzkis (1975) einkennist af eftirvæntingu og spennu og hefur verið 

nefnt „hveitibrauðsdagarnir“. Fjölskyldan upplifir nýja siði og hefðir á mjög jákvæðan 

hátt. Fjölskyldan eða einstaklingar upplifa ekki streitu í kjölfar flutningsins strax á fyrstu 

vikunum eða jafnvel mánuðum eftir flutninginn. Þvert á móti gera þau sér gjarnan ekki 

grein fyrir streitunni og álaginu sem flutningurinn getur hafa valdið. Fjölskyldan upplifir 

gjarnan mikla spennu gagnvart hinu nýja samfélagi og eftirvæntingin gagnvart 

framtíðinni er yfirleitt mikil á þessu stigi. Á þessu stigi fara fjölskyldumeðlimir oft að þrá 

hefðir og venjur heimalandsins, þeir geta upplifað erfiðleika gagnvart breytingunum í 

hinu nýja samfélagi og eiga erfitt með að aðlagast þeim. Þegar fjölskyldumeðlimirnir 

upplifa að þeir þurfa að taka upp nýjar reglur og venjur getur myndast kreppa innan 

fjölskyldunnar.  

Fjórða stigið er stormasamt tímabil fyrir einstaklinga eða fjölskyldur sem flytjast 

milli landa, það er stig kreppu, árekstra og erfiðleika. Á þessu stigi byrjar fjölskyldan að 

reyna að aðlagast hinu nýja samfélagi. Það er mikilvægt að einstaklingar finni jafnvægi 

milli þess að halda í eigin hefðir og gildi annars vegar og aðlagast því sem gildir í hinu 

nýja landi hins vegar. Ýmsir þættir geta haft áhrif á alla fjölskylduna, svo sem ef 

móðirin er fljótari að finna sér nýja vinnu en faðirinn, en þar með getur fyrri 

hlutverkaskipan þeirra breyst, sem getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd föðurins. Þeir 

sem ná að syrgja það sem var skilið eftir, svo sem hefðir og siði heimlandsins, eru 

líklegri til að ná góðum tökum á nýja samfélaginu og líklegra er að þeir líti flutninginn 

jákvæðum augum. Fyrir aðra getur það sem skilið var eftir, svo sem gamlar hefðir og 

siðir, umhverfið, vinir, fjölskyldumeðlimir og ættingjar sem mögulega urðu eftir í 

stríðshrjáðu landi, leitt af sér mikla sorg og getur það gert aðlögunina erfiðari. Átök 

geta einnig myndast innan fjölskyldu, ef meðlimir hennar eru misfljótir að aðlagast. Bil 

getur myndast milli menningarheima, þegar nýir og gamlir siðir stangast á, sem getur 

leitt af sér árekstra milli fjölskyldumeðlima.  
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Fimmta og síðasta stigið sem Sluzki (1975) setur fram er stig sem einkennist af 

bata, þegar einstaklingar eða fjölskyldan ná tökum á tilverunni, á ný. Á þessu stigi þurfa 

fagaðilar að hafa í huga breytingar sem geta orðið, þegar önnur kynslóð innflytjenda 

fæðist, þ.e. þegar börnin eru alin upp í nýja landinu, en foreldrar halda í gamla siði og 

venjur. Þetta getur valdið árekstrum milli fjölskyldumeðlima og getur mögulega verið 

orsök erfiðrar hegðunar barna og/eða unglinga, þar sem að þau vita í raun ekki hvaða 

hegðun er viðeigandi.  

Þegar litið er á öll þessi stig, er nauðsynlegt að hafa í huga, að fjölskyldur fara á 

mismunandi hátt í gegnum stigin. Sem dæmi má nefna að sú kreppa sem fjölskylda 

kann að upplifa á fjórða stiginu ræðst af hæfni hennar og úrræðum. Meðferðaraðilar 

sem vinna samkvæmt þessu líkani þurfa, þegar þeir hitta fjölskylduna í fyrsta skipti, að 

komast að því á hvaða stigi hún er og hvernig meðlimir hennar hafa tekið 

umbreytingunum hingað til (Sluzki, 1975).  

 

5.3 Fjölmenningarfélagsráðgjöf 

Starf fjölmenningarfélagsráðgjafa felur meðal annars í sér að huga að mannréttindum, 

félagslegum réttindum, málsvörn, samfélagsvinnu, ásamt því að félagsráðgjafar 

aðstoða við að leysa möguleg vandamál sem eru til staðar hjá einstaklingum og innan 

fjölskyldu þeirra (Nash, Wong og Trlin, 2006).  

Eins og fjallað var um í kaflanum um lagalegt umhverfi útlendinga á Íslandi eru 

ýmsir alþjóðlegir samningar sem huga þarf að í starfi með flóttamönnum og 

hælisleitendum. Í eftirfarandi kafla verður fjallað um starf félagsráðgjafa á sviði 

fjölmenningar. Furuto (2004) bendir á að starf félagsráðgjafa byggist að miklu leyti á 

kenningum, líkönum og nálgunum, meðal annars má nefna sálfélagslega og 

lausnamiðaða nálgun, formgerðar- og kerfiskenningar, auk fleiri sem ekki verður gerð 

grein fyrir hér. 

Gerð verður grein fyrir nokkrum atriðum sem Launikari og Puukari (2005) telja 

nauðsynlegt að félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar hafi í huga í starfi sínu á sviði 

fjölmenningar. „Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum.“ Þessi 

setning er hluti af fyrstu setningu Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.)b. Í þessari setningu kemur margt fram sem 
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fagaðilar þurfa að hafa í huga, meðal annars að virðingu skuli bera fyrir margbreytileika 

einstaklingsins, svo sem varðandi þjóðerni, trúarbrögð, tungumál og aðra eiginleika 

einstaklinga.  

Launikari og Puukari (2005) fjalla um fjögur meginatriði sem hafa ber í huga á 

sviði fjölmenningar, vert er að taka fram að það eru ekki einu atriðin sem mikilvægt er 

að þekkja til í vinnu með hælisleitendum. Auk þess að þekkja fyrstu málsgrein 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna er 23. grein hennar einnig mikilvæg,  en 

í henni segir  „Allir eiga rétt á að vinna að frjálsu vali, til sanngjarna og hagstæðra 

vinnuskilyrða og til verndar gegn atvinnuleysi“. Þriðja meginatriðið sem hafa ber í huga 

er 26. grein Mannréttindayfirlýsingarinnar sem segir „ Allir eiga rétt á menntun“. Fjórða 

atriðið er fyrsta grein alþjóðlegrar yfirlýsingar vegna margbreytileika menningar frá 

2001 (e. Universal declaration of cultural diversity), en þar segir „Menning er breytileg 

miðað við tíma og stað“. Þessi fjögur atriði eiga að efla þá leiðsögn og aðstoð sem 

fagaðilar veita hælisleitendum. Fagaðilar eiga að virða réttindi allra sem þeir starfa 

með og eiga ofangreind  atriði  að stuðla að því að tryggja að hælisleitendur njóti þeirra 

réttinda ásamt öðrum mannréttindum, þegar þeir leita aðstoðar fagaðila.  

Í starfi sínu eiga félagsráðgjafar ávallt að starfa samkvæmt siðareglum, en 

samkvæmt þeim reglum er það markmið félagsráðgjafa að vinna að lausn félagslegra 

og persónulegra vandamála og berjast gegn félagslegu ranglæti. Félagsráðgjafar skulu 

starfa án manngreiningarálits og virða réttindi hverrar manneskju, þeir skulu vinna að 

því að byggja upp gagnkvæmt traust og ávallt koma fram við skjólstæðinga sína af 

heiðarleika og virðingu. Það er hlutverk félagsráðgjafa að upplýsa skjólstæðinga sína 

um réttindi þeirra og skyldur, auk úrræða og hjálparmöguleika sem standa til boða. 

Félagsráðgjafar vinna gegn mannréttindabrotum hvar svo sem þau eiga sér stað 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Launikari og Puukari (2005) benda á að markmið með ráðgjöf og leiðsögn fyrir 

innflytjendur er að aðstoða þá við samlögun og aðlögun4. Almennt er litið á þátttöku á 

atvinnumarkaðnum og menntun sem tækifæri til að auka möguleika á tekjum og 

fjárhagslegu öryggi. Það er einnig tækifæri fyrir einstaklinga til að vera þátttakendur í 

samfélaginu, án þess að vera háðir framfærslustyrkjum eða atvinnuleysisbótum frá ríki 

                                                      
4
 Hugtökin aðlögun og samlögun eru skilgreind í kafla 5.5 um aðlögun innflytjenda. 
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eða sveitarfélagi. Unnur Dís Skaptadóttir (2004) bendir ennfremur á, að til að auðvelda 

fólki sem flyst milli landa að nýta eigin reynslu og þekkingu sem það ber með sér til nýs 

lands og gera því kleift að verða virkir þátttakendur, þurfa ríki að byrja á því að 

viðurkenna að fólksflutningar milli landa eru staðreynd. Einstaklingar hafa lengi flutt 

milli landa og allt bendir til þess að svo verði áfram.  

 

5.3.1 Kenningar sem nýtast í vinnu félagsráðgjafa með hælisleitendum 

Félagsráðgjafar byggja starf sitt að miklu leyti á gagnreyndri þekkingu og 

starfsaðferðum. Þeir beita heildarsýn í vinnu með skjólstæðingum, horfa til styrkleika 

þeirra og stuðla að valdeflingingu (Furuto, 2004). Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

nálgunum sem nýtast félagsráðgjöfum á sviði fjölmenningar, en það eru vistfræðileg 

nálgun5, nálgun út frá styrkleikum og valdefling6. 

 

5.3.2 Vistfræðileg nálgun 

Vistfræðileg nálgun hvetur fagaðilann til að huga að umhverfi og lífsskilyrðum 

skjólstæðinga sinna við mat á aðstæðum þeirra. Auk þess að huga að þáttum eins og 

menningarlegu gildi, átökum milli kynslóða, tungumálaerfiðleikum, atvinnuaðstöðu og 

heilsu. Þarf einnig að hafa í huga áhrif fyrri upplifana skjólstæðingsins af meðal annars 

stríðsátökum, hræðslu við stjórnvöld, pyntingum og líkamlegri þjáningu, hungursneyð 

og missis náinna fjölskyldumeðlima. Skilningur á fyrrgreindum þáttum gerir 

fagaðilanum kleift að öðlast dýpri skilning á aðstæðum skjólstæðingsins (Furuto, 2004).  

Samkvæmt Segal og Mayades (2005) er vistfræðilegt sjónarhorn nauðsynlegt til 

að fá yfirsýn yfir heildstæða reynslu skjólstæðingsins, margir mismunandi þættir svo 

sem fjölskyldumeðlimir, samfélagið, félagsleg samtök og þjóðfélagið, hafa áhrif á 

einstaklinginn á margvíslegan hátt, meðal annars í tengslum við aðlögun þeirra að nýju 

landi. Fagaðilar þurfa að huga að öllum þessum þáttum og vistfræðileg nálgun er 

gagnleg aðferð til þess. 

                                                      
5
 Vistfræðileg nálgun er þýðing á hugtakinu ecological approach. 

6
 Valdefling er þýðing á hugtakinu empowerment. 
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Félagsráðgjafar sem starfa með hælisleitendum öðlast heildarsýn yfir aðstæður 

þeirra þegar þeir byggja á vistfræðilegum kenningum. Með því að horfa til 

einstaklingsins, umhverfis hans og fjölskyldu sem áhrifaþátta í lífi hans. 

Fjallað er um þrjú mismunandi kerfi í vistfræðikenningum sem veita 

félagsráðgjöfum heildarsýn yfir mismunandi þætti sem hafa áhrif á einstaklinginn, 

kerfin eru kölluð míkró (e. micro), mesó (e. meso) og makró (e. macro). Gerð verður 

grein fyrir einstökum dæmum um mismunandi hindranir sem innflytjendur eða 

flóttamenn geta staðið frammi fyrir og tengjast þessum kerfum. Ekki er mögulegt að 

alhæfa að allir upplifi sömu erfiðleikana, en dæmin sem gefin verða í þessum kafla geta 

gefið ákveðna mynd af tilveru innflytjenda og/eða flóttamanna við komu til nýs lands 

(Fong, 2004)a.  

 

Tafla 6: Áhrifaþættir í lífi einstaklinga 

Mikró Mesó Makró 

Þættir sem tengjast 

einstaklingnum og 

sameinar 

líffræðilega, 

sálfræðilega og 

félagslega þætti. 

Hópar sem hafa 

áhrif á 

einstaklinginn, svo 

sem fjölskyldan, 

samstarfsmenn og 

aðrir félagshópar. 

Þættir sem eru 

stærri en 

fjölskyldan og geta 

haft áhrif á 

einstaklinginn, svo 

sem félög, 

stofnanir, samfélög 

og menning. 

(Farley, Smith og Boyle, 1974/2006) 

 

Eins og tafla 5 sýnir felur míkró í sér þætti sem tengjast einstaklingnum (Farley, 

Smith og Boyle, 1974/2006). Sameiginleg vandamál á þessu stigi fyrir fullorðna eru 

meðal annars streita sem tengist atvinnuleit, að leita félagslegrar aðstoðar, viðhald á 

tungumáli heimalandsins, hlutverkaskipti foreldra við börnin. lítil menntun og skriftar- 

og lestrarkunnátta, lagalegar hindranir í hinu nýja samfélagi og aðskilnaður við 

fjölskyldumeðlimi. Þrátt fyrir að hætta á fátækt sé sameiginlegt áhyggjuefni fyrir 

innflytjendur, eru önnur vandamál tengd fjárhagsaðstæðum sem einnig þarf að huga 

að (Fong 2004)a. 
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Mesó eru þættir sem tengjast fjölskyldunni og öðrum hópum sem hafa áhrif á 

einstaklinginn (Farley, Smith og Boyle, 1974/2006). Fong (2004)a tekur dæmi um 

erfiðleika sem einstaklingar geta staðið frammi fyrir á þessu stigi, meðal annars 

umskipti á hlutverkaskipan innan fjölskyldunnar, spurningar barna um flutninginn frá 

heimalandinu, auk efasemda um tryggð og hollustu sem getur myndast milli 

fjölskyldumeðlima. 

Makró eru þættir sem tengjast hindrunum í nýja samfélaginu, en sem dæmi má 

nefna fátækt, mismunun, kynþáttafordóma, tungumálaerfiðleika og fleira því um líkt 

(Fong, 2004)a. 

Það eru því ýmsir þættir sem fagaðilar þurfa að hafa í huga sem tengjast 

margvíslegum erfiðleikum sem skjólstæðingar þeirra geta staðið frammi fyrir við 

flutning á milli landa. Míkró, mesó og makró gefa fagaðilum tækifæri til að gera sér 

grein fyrir hvaða vandamál einstaklingurinn annars vegar og fjölskyldan hins vegar geti 

upplifað í ferlinu við flutning á milli landa. Einnig veita þau fagaðilum heildarsýn yfir 

aðstæður skjólstæðinga sinna.  

 

5.3.3 Nálgun út frá styrkleikum 

Nálgun sem byggir á styrkleikum leggur áherslu á að skoða styrkleika einstaklingsins á 

mismunandi sviðum. Fagaðilar sem starfa samkvæmt þessari nálgun eru í nánu 

samstarfi við skjólstæðinga sína og hafa að leiðarljósi að hjálpa einstaklingnum til 

sjálfshjálpar (Furuto, 2004).  

Samkvæmt Garcia (2009) leggur nálgunin áherslu á bjargir sem einstaklingurinn 

býr yfir, sérstaklega hvað varðar getu, seiglu (e. resilience), visku og þekkingu. Fagaðilar 

sem starfa samkvæmt þessari nálgun leita uppi og nýta styrkleika og bjargir 

skjólstæðinga sinna til að aðstoða þá við að ná eigin markmiðum. Fagaðilar skulu 

einblína á að virkja styrkleika skjólstæðingsins, meðal annars hæfileika, þekkingu, getu, 

hæfni, færni, langanir og bjargir þeirra, í stað þess að leggja áherslu á vandamál, 

veikleika og mistök (Furuto, 2004). Fagaðilar geta aðstoðað skjólstæðinga sína við að 

líta á flóttann og erfiðleikana í heimalandi þeirra sem styrkleika. Það er mikill styrkur 

fólgin í því að hafa búið í landi þar sem miklir erfiðleikar eru daglegur veruleiki, auk 

þess sem mikill styrkur er í því að flytja frá eða flýja eigið heimaland (Fong, 2004)a.  
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Furuto (2004) hefur skilgreint fimm þætti í þessari nálgun, sem fagaðilar þurfa 

að huga að. 

1. Þróa jákvæð viðhorf gagnvart skjólstæðingum sínum.  

2. Horfa á  styrkleika fjölskyldunnar frekar en vandamál.  

3. Hvetja skjólstæðinga sína til að taka þátt í jákvæðum 

hegðunarmynstrum.  

4. Hvetja skjólstæðinga sína til að vera stoltir af eigin þjóðerni og 

menningarlegum bakgrunni. 

5. Hvetja skjólstæðinga sína til að finna og virkja eigin bjargráð.   

 

Starf fagaðila á grundvelli þessarar nálgunar felur í sér viðurkenningu á sérstæði 

einstaklingsins, getu einstaklinga til að sigrast á fyrri áföllum og mikilvægi þess fyrir 

einstaklinginn að tilheyra samfélagi (Garcia 2009).  Þessi nálgun tengist í raun 

kjarnanum í starfsaðferðum félagsráðgjafa, þar sem lögð er áhersla á heildarsýn, hjálp 

til sjálfshjálpar og að mæta skjólstæðingnum þar sem hann er staddur. 

 

5.3.4 Valdefling 

Valdefling (e. empoverment) er hugtak sem er samofið sögu félagsráðgjafar (Fong, 

2004)b. Samkvæmt Garcia (2009) er kenningin um valdeflingu einkennandi nálgun fyrir 

félagsráðgjafa, þar sem að sú nálgun eflir og styður við félagslegt réttlæti, málsvörn og 

félagslegan stuðning. Valdefling felur í sér að efla gagnrýna hugsun, en einnig að 

einstaklingarnir þrói eigin bjargráð og getu til að ná að uppfylla eigin markmið. 

Samkvæmt þessari nálgun geta valdalausir einstaklingar, hópar eða samfélög upplifað 

útskúfun og hópar geta upplifað sig valdalausa í samfélögum vegna meðal annars 

þjóðernis, kyns, trúarbragða, kynhegðunar og/eða geðheilbrigðis (Furuto, 2004). 

Samkvæmt Mayadas og Segal (2000) getur nálgun sem byggir á valdeflingu aukið 

samvinnu og stuðning milli heimamanna og flóttamanna, dregið úr útlendingahatri, 

bætt samskipti og fleira. 

Þessar þrjár nálganir veita fagaðilum mismunandi verkfæri til að vinna með á 

sviði fjölmenningar og þær gera  fagaðilum kleift að öðlast heildarsýn yfir aðstæður 

einstaklinga og/eða fjölskyldna sem flutt hafa milli landa. Furuto (2004) bendir á að 

félagsráðgjafar geti notað þessar þrjár nálganir saman, en það getur verið öflug leið til 

að ná góðri heildarsýn á aðstæður og umhverfi skjólstæðingsins. Fjallað verður nánar 
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um stöðu hælisleitenda við komu til nýs lands í næsta kafla ritgerðarinnar, en þeir geta 

upplifað margskonar áföll og hindranir allt frá því að þeir fara frá heimalandi sínu þar til 

eftir að þeir eru sestir að í nýju landi. Það er því nauðsynlegt að þeir fagaliðar sem 

starfa með hælisleitendum séu jafnvígir á margt, þekki til margbreytileika 

einstaklingsins, bjarga hans og samfélagsins og geri sér grein fyrir hvernig 

einstaklingurinn og umhverfi hefur áhrif hvort á annað. Það má því álykta að 

sérstaklega gagnlegt sé að félagsráðgjafar starfi með hælisleitendum, m.a. þar sem 

starf þeirra byggir að miklu leyti á heildarsýn. 

 

5.4 Staða flóttamanna við komu til nýs lands 

Margir flóttamenn upplifa mikil áföll áður en þeir flýja og setjast að í nýju landi. Þeir 

sem að ná að flýja og komast í flóttamannabúðir upplifa í flestum tilfellum 

áframhaldandi erfiðleika svo sem lélegar húsnæðisaðstæður, litla eða lélega næringu, 

bágar hreinlætisaðstæður og heilbrigðisþjónustu, áframhaldandi ofbeldi og óöryggi 

(Bemak og Chung, 2002). 

Einstaklingar sem flytjast á milli landa geta upplifað menningaráfall (e. culture 

shock) í framandi umhverfi, þar sem tungumál, félagsleg formgerð, venjur og gildi eru 

frábrugðin því sem er hefðbundið fyrir viðkomandi (Segal og Mayadas, 2005). 

Menningaráfall er upplifun sem kemur til vegna spennu- og kvíðavaldandi atvika í 

tengslum við framandi menningu og missir. Uppnám og vanmáttur eru tilfinningar sem 

algengt er að einstaklingar finni fyrir við missi á hefðbundnum félagslegum venjum, 

hefðum og menningu (Winkelman, 1994). 

Fólk á flótta er hópur sem er í mikilli hættu á að upplifa sálfræðilega erfiðleika. 

Flóttamenn hafa í flestum tilvikum upplifað mikil áföll áður en þeir flýja heimaland sitt, 

svo sem að verða vitni að pyntingum, morðum, ofbeldi eða öðru. Fagaðilar þurfa því að 

hafa í huga að þeir eru í mikilli hættu á að þróa með sér frekari alvarlega erfiðleika, svo 

sem þunglyndi, kvíða, áfallastreituröskun og fleiri geðræna erfiðleika (Bemak og Chung, 

2002). Félagsráðgjafar þurfa að vera upplýstir um áhrif pyntinga og þann skaða sem 

þær valda einstaklingum því oft vanmeta fagaðilar áhrif og afleiðingar pyntinga á 

einstaklinga. Þeir þurfa að geta borið kennsl á fórnarlömb pyntinga í starfi sínu, en 

pyntingar valda hræðslu, vantrú og óöryggi og geta aðstæður eins og að leita hælis og 
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setjast að í nýju landi valdið enn frekari streitu hjá fórnarlömbum þeirra (Engstrom og 

Okamura, 2004). 

Hlutverk félagsráðgjafa getur verið flóttamönnum ókunnugt og framandi, þar 

sem slík þjónusta er sjaldan í boði í heimalandi þeirra. Þetta getur aukið á 

samskiptaerfiðleika sem þegar eru til staðar vegna meðal annars tungumálakunnáttu, 

en einnig getur þetta orðið til þess að efla vald félagsráðgjafans og auka valdamun milli 

hans og skjólstæðingsins (Sales og Hek, 2004). 

Niðurstöður rannsóknar Brekke (2004) á upplifun hælisleitenda á meðan bið 

eftir úrlausn hælisumsókna þeirra stóð leiddu í ljós, að þátttakendur töldu ekki mikla 

möguleika fyrir þá að snúa aftur til heimalands síns. Stór hluti þeirra taldi þó einnig að 

litlar líkur væru á að þeir fengu hæli í Svíþjóð. Sá möguleiki að þeir yrðu sendir aftur til 

heimalandsins hafði neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til aðlögunar að sænsku samfélagi. 

Þeir ættu í raun  erfitt með að hefja aðlögun að samfélaginu á meðan mál þeirra væru 

til meðferðar hjá stjórnvöldum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndi fram á að 

hælisleitendur hefðu litlar upplýsingar um mál sín, þeir upplifðu að upplýsingarnar 

bærust þeim með handahófskenndum hætti og að sá tími sem að þeir hefðu litla 

vitneskju um mál sín væri oft langur, jafnvel margir mánuðir.  

Renner og Salem (2009) framkvæmdu rannsókn meðal hælisleitenda og 

flóttamanna frá Tétjeníu (e. Chechnya), Afganistan og Vestur-Afríku á aðstæðum 

þeirra, þar sem litið var til mismunandi upplifunar milli kynja. Niðurstöðurnar leiddi í 

ljós að mesti munurinn milli kynja var sá, að konur upplifðu í fleiri tilvikum en karlar 

líkamleg einkenni, svo sem að fá kökk í hálsinn, þær voru líklegri til að gráta og fundu 

fyrir meiri þunga í líkamanum. Ennfremur leiddi rannsóknin í ljós, að konur sem voru að 

leita hælis upplifðu oft minni kynhvöt. Ekki kom í ljós mikill munur milli kynja varðandi 

þunglyndi, kvíða og áfallastreituröskun. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

eru konur líklegri til að reyna að ráða við vanda sinn með því að annast börnin sín og 

huga að heimilisstörfum. Karlmenn eru líklegri til að upplifa meiri aðskilnað, en þeir 

sýna minni viðleitni til að taka þátt í félagslegri starfsemi og leita sér upplýsinga og/eða 

atvinnu. Niðurstöðurnar gefa til kynna að fagaðilar þurfi í vinnu sinni með 

hælisleitendum og flóttamönnum í frekari mæli að huga að kynjamun. Einnig getur 

verið gagnlegt að vera með mismunandi úrræði fyrir kynin. Meðal annars getur það 
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vera gagnlegt í hópmeðferð að hafa mismunandi hópa fyrir kynin til að mögulegt sé að 

einblína á sérstaka eiginleika þeirra og þarfir.  

 

5.4.1 Gagnleg þekking félagsráðgjafa á sviði fjölmenningar 

Samkvæmt Fong (2004)a þurfa fagaðilar sem starfa á sviði fjölmenningar að búa yfir 

ýmissi þekkingu meðal annars um félagslegt og menningarlegt umhverfi skjólstæðinga 

sinna, menningu upprunalands þeirra, auk þeirra breytinga sem þeir eru að upplifa við 

flutning til nýs lands. 

Félagsráðgjöf sem horfir til samhengis (e. context) milli mismunandi þátta er 

mikilvæg í vinnu með hælisleitendum, en þá er horft til reynslu einstaklingsins, 

mögulegra áfalla auk úrræða og bjarga í samfélagi hans (Fong, 2004)a. 

Fjölskyldur á flótta geta þurft að ferðast í gegnum mismunandi umhverfi , áður 

en þær geta sest að í nýju landi. Það er heimaland þeirra, hugsanlega fjölmargar 

flóttamannabúðir, ferðalagið til nýja landsins og í flestum tilvikum tímabundinn 

dvalastaðir eftir komu. Fyrri upplifanir og reynsla getur haft áhrif á hegðun 

flóttamanna, en sem dæmi má nefna að til þess að skilja þá, sem leita eftir pólitísku 

hæli, getur verið nauðsynlegt að skilja reynslu þeirra og viðhorf gagnvart stjórnvöldum. 

Stjórnvöld hafa í sumum löndum stjórnað atvinnumarkaðnum, heilbrigðisþjónustunni, 

húsnæði og annarri söluvöru með því að úthluta almenningi viðkomandi vöru eða 

þjónustu. Því þarf að huga að því að einstaklingar sem koma frá löndum þar sem slíkt 

hefur viðgengist, geta óttast að slíkt eigi einnig við í því landi þar sem þeir óska eftir 

hæli. Það getur hindrað aðlögun þeirra að samfélaginu (Fong, 2004)a. 

Í fjölmenningarlegri ráðgjöf með hælisleitendum er mikilvægt að félagsráðgjafar 

starfi ávallt eftir siðareglum og veiti faglega þjónustu sem tekur mið af mannréttindum. 

Félagsráðgjafar skulu í allri sinni vinnu með hælisleitendum viðhalda því viðhorfi að 

þeir séu verðandi borgarar samfélagsins, þrátt fyrir að sá möguleiki sé fyrir hendi að 

þeir fái ekki áframhaldandi dvalarleyfi (Collett, 2004). 

Rannsókn Weaver og Burns (2001) leiddi í ljós, að hælisleitendur sem voru að 

bíða úrlausna mála sinna og höfðu upplifað áföll í heimalandi sínu, glímdu við 

sálfélagslega streitu, sem meðal annars lýsti sér í svefntruflunum, martröðum og 

yfirþyrmandi dapurleika. Niðurstöðurnar leiddu ennfremur í ljós, að hælisleitendur 

tengdu fyrri áföll sem þeir höfðu upplifað við ýmsar afleiðingar, svo sem langvinna 
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líkamlega kvilla og vansæld. Þessar niðurstöður geta aukið skilning félagsráðgjafa á 

hvernig fórnarlömb áfalla upplifa fyrri reynslu sína. Einnig geta þær aðstoðað við að 

skýra sambandið milli fyrri upplifana hælisleitenda og núverandi líkamlegs og andlegs 

heilbrigðis þeirra. Félagsráðgjafi sem þróað hefur skilning á pyntingum og líkamlegum, 

sálfræðilegum og félagslegum erfiðleikum sem geta fylgt í kjölfarið er í einstakri stöðu 

til að styðja fórnarlömb á meðan þau vinna sig í gegnum mögulegan missi og 

einangrun. 

Menningarleg hæfni (e. cultural competent) er hugtak sem fagaðilar á sviði 

fjölmenningar þurfa að þekkja. Hugtakið hefur verið skilgreint sem þekking og kunnátta 

sem félagsráðgjafi þarf að búa yfir, til þess að geta unnið með fjölmenningalega 

skjólstæðinga á áhrifaríkan hátt (Fong, 2004)a. Menningarleg hæfni fagaðila felur einnig 

í sér samkvæmt Hendricks (2009) þekkingu á mismunandi menningu, sögu, skoðunum, 

gildi og trú skjólstæðinganna, auk þekkingu fagaðilans á mismunandi 

samskiptamynstrum og viðeigandi viðtalstækni fyrir skjólstæðinga af erlendum 

uppruna.  

Samkvæmt Alþjóðlegum samtökum félagsráðgjafa (National Association of 

Social Workers) er menningarleg hæfni að einstaklingar og umhverfi bregðist af 

virðingu við mismunandi menningu, tungumálum, stéttum, kynþáttum, þjóðerni, 

trúarbrögðum og öðrum fjölbreytilegum þáttum. Brugðist er við á hátt sem 

viðurkennir, staðfestir og metur gildi einstaklinga, fjölskyldna og samfélaga og verndar 

og viðheldur virðingu milli þessara þátta (National Associastion of Social Workers, 

2007).  

Hlutverk félagsráðgjafa er að vera málsvarar og talsmenn innflytjenda og 

hælisleitenda. Félagsráðgjafar eru í góðri aðstöðu til að aðstoða skjólstæðinga sína við 

erfiðleika sem myndast við flutning milli landa. Eins og fram hefur komið geta 

einstaklingar og fjölskyldur verið undir miklu álagi og búið yfir tortryggni gagnvart 

stjórnvöldum og opinberum stofnunum, inngrip félagsráðgjafa er því mikilvægt til að 

sporna gegn mikilli einangrun (Collett, 2004).  
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5.5 Óbeint áfall fagaðila 

Fagaðilar sem starfa með viðkvæmum hópum, eins og hælisleitendum þurfa að hafa í 

huga að þeir eiga á hættu að upplifa óbeint áfall í starfi sínu. Rannsókn Weaver og 

Burns (2001) leiddi í ljós að hælisleitendur gátu í mörgum tilfellum endursagt upplifanir 

sínar á áföllum í miklum smáatriðum. Þessar nákvæmu lýsingar af pyntingum geta 

komið áheyrandanum úr jafnvægi, en það er mikilvægt að félagsráðgjafar geti þróað 

skilning á þeim veruleika sem hælisleitendur upplifa. Félagsráðgjafi sem er meðvitaður 

um pyntingar og áföll er betur undirbúinn til að bjóða fórnarlömbum þess upp á 

viðeigandi stuðning.  

Samkvæmt Engstrom og Okamura (2004) hafa pyntingar ekki einungis áhrif á þá 

sem komast lífs af, heldur einnig fjölskyldur, vini og samfélög, og jafnframt fagaðilann 

sem er að veita stuðning. Félagsráðgjafar sem aðstoða fórnarlömb pyntinga eiga í 

hættu á að upplifa óbeint áfall, jafnvel stöðnun eða að geta brunnið út í starfi. Að 

heyra frásagnir um pyntingar getur verið orsök þess að félagsráðgjafar upplifi erfiðar 

hugsanir og martraðir. Einnig geta þeir upplifað vonleysi, hjálparleysi, örvæntingu og 

vantraust. Besta leiðin til að vernda fagaðila frá því að upplifa óbeint áfall er að vera í 

handleiðslu. 

Handleiðsla getur nýst vel sem félagslegur stuðningur og minnkað líkur á 

vinnustreitu og kulnun. Handleiðsla getur verið í formi einstaklingshandleiðslu eða 

handleiðslu í hóp. Í einstaklingshandleiðslu er lögð áhersla á að þróa fagímynd 

starfsmanns og dagleg störf viðkomandi. Handleiðsla er vettvangur fyrir starfsmanninn 

til að ræða þau vandamál sem hann stendur frammi fyrir í sinni vinnu og fá endurgjöf á 

verkefni sín. Með handleiðslu í hóp er markmiðið að skoða innihald starfsins og áhrif 

þess á einstaklingana sem sinna því, þar geta starfsmenn sagt frá hugsunum og 

tilfinningum sínum sem tengjast vinnunni. Þetta er því ákveðinn vettvangur fyrir 

starfsmenn til að ræða hugsanir, en þagnarskylda ríkir gagnvart því sem fram kemur í 

handleiðslunni (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). Það er 

lykilatriði samkvæmt Engstrom og Okamura (2004), að félagsráðgjafar séu aðgætnir 

gagnvart því að upplifa óbeint áfall og leiti viðeigandi aðstoðar, ef þeir telja sig verða 

fyrir slíku, til að  þeir geti veitt skjólstæðingum sínum áframhaldandi faglegan stuðning. 



Upplifun og aðstæður hælisleitenda á Íslandi 

53 

5.6 Túlkaþjónusta 

Þegar tveir einstaklingar með sitt hvort móðurmálið þurfa að tala saman, er mikilvægt 

að þeir skilji hvorn annan, það er á ábyrgð fagaðila að tryggja að skjólstæðingnum sé 

veittur túlkur. Rétturinn til túlkaþjónustu er grundvallar mannréttindi gagnvart þeim 

sem bera ekki fullan skilning á tungumáli meirihlutans, einnig á túlkaþjónustan að 

stuðla að því að allir borgarar séu jafnir og hafi jafna möguleika til að taka þátt í 

samfélaginu. Sérstaklega mikilvægt er það fyrir flóttamenn sem hafa lent í áfalli að 

skilja og vera skilinn t.d. þegar þeir tala um tilfinningaleg mál, því það er yfirleitt best 

að geta sagt frá tilfinningum og hugsunum á eigin móðurmáli (Svendsen, 2001). 

Túlkaþjónusta getur haft áhrif á samskipti fagaðila við skjólstæðinga sína, en 

samkvæmt Mayadas og Segal (2000) eru túlkar vissulega mikill kostur í 

fjölmenningarstarfi, en þeir geta líka rangfært raunverulegt inntak og merkingu þess 

sem flóttamaðurinn er að reyna að segja vegna menningarlegs mismunar sem 

túlkurinn nær ekki að koma til skila. 

Það er hlutverk fagaðila að upplýsa skjólstæðinga sína um túlkaþjónustu, gera 

þeim grein fyrir hlutverki túlksins og fleira því um líkt. Það er ekki óalgengt að 

flóttamann verði órólegir vegna nærveru túlksins í viðtölum, því er nauðsynlegt að 

útskýra tilgang túlksins og að honum sé skylt að halda trúnað (Svendson, 2001). 

 

5.5 Aðlögun innflytjenda 

Eins og fram hefur komið er hlutverk félagsráðgjafa á sviði fjölmenningar 

margbreytilegt. Samkvæmt Longress og Patterson (2000) skulu félagsráðgjafar á sviði 

fjölmenningar starfa með það markmið að draga úr líkamlegri og tilfinningalegri streitu 

sem tengist aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi. Berry (2005) hefur sett fram 

mismunandi hugtök sem tengjast aðlögun innflytjenda í móttökulöndum, það eru 

samlögun, samþætting/gagnkvæm aðlögun, aðskilnaður og einangrun. Samkvæmt 

Phillimore og Goodson (2006) hafa einstaklingar lengi upplifað miklar breytingar vegna 

flutnings á milli landa. Berry (2005) bendir ennfremur á að það þurfi ávallt að hafa í 

huga afstöðu innfæddra gagnvart innflytjendum og fjölhyggju, en samfélög sem styðja 

fjölmenningu veita jákvæðari aðlögun fyrir innflytjendur. Hérlendis liggur fyrir 

stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda frá árinu 2007. Í stefnunni er 
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ekki minnst sérstaklega á flóttamenn eða hælisleitendur, en þar kemur fram að 

óheimilt sé að mismuna einstaklingum vegna uppruna, þjóðernis, menningarlegs 

bakgrunns, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti (Félagsmálaráðuneytið, 2007).  

Aðlögun (e. adaption) er það ferli sem á sér stað þegar um stöðugar breytingar 

er að ræða fyrir einstaklinga eða hópa, það er því ákveðið yfirhugtak um aðkomu 

aðfluttra í nýju samfélagi. Hugtakið á ekki við þegar einstaklingar eða hópar breytast 

þannig að þeir vilji líkjast ríkjandi menningu. Ekki verða allir einstaklingar og hópar fyrir 

sömu áhrifum aðlögunar, einstaklingar geta upplifað mismunandi aðlögun að nýju 

samfélagi, meðal annars samþættingu við samfélagið, aðskilnað eða einangrun frá því 

(Barry, 2005).  

Samlögun á sér stað þegar innflytjendur segja skilið við menningu og tungumál 

heimalands síns og taka upp menningu og tungumál meirihlutans í nýja landinu. Þetta 

getur falið í sér að viðkomandi viðhaldi ekki eigin móðurmáli og tileinki sér nýja 

tungumálið og þjóðerni (Berger, 2004; Félagsmálaráðuneytið, 2005). Friðrik H. Jónsson 

(2003) bendir á að miðað við aðrar Evrópuþjóðir séu Íslendingar mjög jákvæðir 

gagnvart útlendingum, meirihluti er reiðubúinn að fá útlendinga til landsins. Hins vegar 

vilja flestir Íslendingar að útlendingar sem setjast að hér á landi taki upp siði innfæddra 

fremur en að halda í sína eigin. 

Hugtakið samþætting/gagnkvæm aðlögun (e. integration) felur í sér að 

innflytjendur reyni að tileinka sér menningu nýja landsins, en leggja einnig áherslu á að 

viðhalda eigin menningu og tungu (Berger, 2004). Þar sem að ólíkar aðstæður geta 

verið í mismunandi menningarheimum þurfa einstaklingar að öðlast færni í þeim 

báðum. Niðurstöður Unnar Dís Skaptadóttur (2003)a um aðflutta og möguleika þeirra á 

móta nýtt líf í nýju landi leiddu í ljós, að þátttaka í íslensku samfélagi hafði ekki í för 

með sér minni tengsl við heimaland, þátttakendur höfðu áframhaldandi samband við 

fólk frá heimalandinu, fólk var í raun þátttakendur í tveimur samfélögum. Unnur Dís 

Skaptadóttur (2003)b bendir ennfremur á, að fjölmenningarlegt samfélag feli ekki 

einungis í sér að einstaklingar fái tækifæri til að rækta eigin menningu, heldur einnig að 

íbúar samfélagsins kynnist menningararfi annarra hópa sem búa í samfélaginu til að 

auka gagnkvæman skilning og draga úr fordómum.  

Þriðja hugtakið sem fjallað er um er aðskilnaður, sem á við þegar aðlögun 

innflytjenda gengur ekki eftir. Það getur meðal annars sýnt sig í, að hópar innflytjenda 
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afmarka sig á sérstökum svæðum og lúta þar undirokun meirihlutans. Fjórða og síðasta 

hugtakið einangrun felur í sér að engin tengsl myndast á milli innflytjandans og nýju 

menningarinnar, einnig missir innflytjandinn tengsl við menningu heimalands síns 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005).  

Ýmsir þættir geta haft áhrif á aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi, meðal 

annars má nefna tungumálakunnáttu og þátttöku í samfélaginu. Rannsókn Unnar Dís 

Skaptadóttur og Sóleyjar Grétu Sveinsdóttur (2006) um asískar konur á Íslandi leiddi í 

ljós að þátttakendur væru ósammála um mikilvægi þess að læra íslensku, þær fjölluðu 

allar um að það væri dýrt og erfitt tungumál og sumum fannst sérstaklega erfitt að 

læra það á ensku, einnig gat það reynst konunum erfitt að fara á íslenskunámskeið eftir 

langan vinnudag. Þátttaka í íslensku samfélagi getur haft áhrif á aðlögunina, en 

niðurstöðurnar sýndu, að það virtist auðveldara fyrir menntaðar konur að samlagast 

samfélaginu og verða þátttakendur í því, einnig var líklegra að konur með mikla 

menntun, svo sem háskólapróf, hefðu kynnt sér landið betur fyrir komu, heldur en þær 

sem höfðu minni menntun. Þættir eins og hvaðan þær komu og aldur við komu höfðu 

einnig áhrif á þátttöku þeirra í íslensku mannlífi.  

Velta má fyrir sér aðlögun hælisleitenda að nýju samfélagi vegna þeirrar óvissu 

sem þeir geta búið við á meðan þeir bíða úrlausnar hælisumsóknar sinnar. Einnig er 

vert að huga að því hvernig hælisleitendur aðlagast samfélaginu eftir að þeir fá 

dvalarleyfi, ef þeir hafa á meðan hælisumsókn þeirra er í vinnslu upplifað mikið óöryggi 

og ekki viljað hefja aðlögun vegna þess. 

Geta innflytjenda til aðlögunar að nýju umhverfi er einstaklingsbundin, það 

getur verið áskorun að þurfa að halda í gildi og hefðir heimalandsins auk þess að 

aðlagast gildum og hefðum nýja landsins (Balgopal, 2000). 
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6. Aðferðarfræði 

Við framkvæmd þessara rannsóknar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir, en 

tekin voru viðtöl við tíu þátttakendur. Auk þess voru fyrirliggjandi gögn skoðuð, meðal 

annars eldri rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á þessu sviði.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar, ástæðu 

vals á aðferð, úrtaki, siðferðilegum álitamálum rannsóknarinnar, auk þess sem fjallað 

verður um úrvinnslu gagna og um takmarkanir rannsóknarinnar. 

 

6.1 Aðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir fela meðal annars í sér að fá upplýsingar um 

persónulega reynslu einstaklinga frá sjónarhorni þeirra (Yeigidis og Weinbach, 2009). 

Samkvæmt Sigurlínu Davíðsdóttur (2003) á gagnaöflun í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum sér stað með meðal annars opnum viðtölum, þátttökuathugun, 

athugun skjala og rýnihópum. Rannsakendur þurfa að huga að tengsl mill síns og 

þátttakenda, en í eigindlegum rannsóknaraðferðum geta myndast náin tengsl og 

rannsakandi getur upplifað samhygð og vinátta gagnvart þátttakendum. Mikilvægt er 

að rannsakandi haldi vissri fjarlægð.  

Styrkleikar notkunar viðtala í rannsóknum eru meðal annars að með því að tala 

beint við þátttakendur hefur rannsakandinn tækifæri til að fylgja eftir svörum 

viðmælenda og fá nánari útskýringar á svari hans sé þess þörf. Einnig er styrkleiki 

viðtala í rannsóknum aukið svarhlutfall, en líklegra er að þátttakandi í viðtali ljúki því 

heldur en ef um póstkönnun er að ræða. Veikleikar notkunar viðtala í rannsókn eru 

meðal annars sú staðreynd að rannsakandinn er viðstaddur og leggur spurningarnar 

beint fyrir þátttakendur, en það getur haft áhrif á svör þeirra. Í sumum tilfellum geta 

þátttakendur kosið að svara því sem þeir telja að rannsakandinn óski eftir að heyra. 

Einnig getur það verið veikleiki, ef rannsakandinn og þátttakendur tala mismunandi 

tungumál, eru af ólíku þjóðerni, kynþætti, menningu og fleira (Yeigidis og Weinbach, 

2009). Ekki er mögulegt að alhæfa um niðurstöður eigindlegar rannsóknar. Ólíklegra er 

að það náist fram sams konar niðurstöður og með staðlaðri svörun og uppbyggðum 

spurningarlista og er því minni áreiðanleiki í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Viðtöl í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum gefa þátttakendum tækifæri á að útskýra og auka 
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skilning rannsakandans á svörum sínum og eykst þar með ytra réttmæti (e. external 

validity) rannsóknarinnar (Hall og Hall, 2004). 

Einnig voru í rannsókn þessari greind gögn, lög og reglugerðir, stefnuyfirlýsingar 

og skýrslur sem tengjast málaflokknum, til að fá yfirsýn yfir lagalegt umhverfi 

hælisleitenda á Íslandi. Samkvæmt Esterberg (2002) leggja eigindlegar 

rannsóknaraðferðir ekki einungis áherslu á huglæga reynslu þátttakenda heldur einnig 

huglægni þess er framkvæmir rannsóknina. Rannsóknaraðferðin leitast við að skilja 

félagslega atburði frá sjónarhorni þeirra sem upplifa þá, en leitast einnig við að skilja 

viðhorf rannsakandans og reyna að átta sig á hvernig eigin viðhorf rannsakandans geti 

haft áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar.  

 

6.2 Val á aðferð 

Esterberg (2002) bendir á, að algengt sé að rannsakendur sem notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir velji að taka viðtöl við einstaklinga. Viðtöl eru góð aðferð þegar 

framkvæma á rannsókn þar sem æskilegt er að vita hvað einstaklingar eru að hugsa 

eða fá upplýsingar um tilfinningar, skoðanir og upplifun þeirra gangvart ákveðnu 

málefni.  

Notkun eigindlegrar rannsóknaraðferðar þykir henta best við framkvæmd 

þessarar rannsóknar, en til að öðlast djúpan skilning á aðstæðum hælisleitenda þarf að 

fá að heyra um upplifanir þeirra frá þeirra sjónarhorni með opnum spurningum. Einnig 

er það talið vera gagnlegast að taka viðtöl við starfsmenn sem koma að málaflokknum 

með opnum spurningum, til að öðlast upplýsingar um störf þeirra. Þrátt fyrir það að 

hælisleitendur hafa komið til landsins í fjölda ára, var talið óraunhæft að mögulegt væri 

að framkvæma megindlega rannsókn, vegna þess að það eru mjög fáir einstaklingar 

sem hafa fengið hæli eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum hérlendis.  

Samkvæmt Esterberg (2002) eru þrjár mismunandi tegundir viðtala, stöðluð-, 

hálfstöðluð- og óstöðluð viðtöl. Stöðluð viðtöl eru formleg, með ákveðnum fyrirfram 

samsettum spurningum, þó geta nokkrar spurningar verið opnar. Í mörgum tilfellum 

neyðir þetta viðmælendur til að velja milli fyrirfram ákveðinna svara. Rannsakandinn 

hefur fyrirfram ákveðnar verkreglur sem hann getur ekki sveigt mikið út af. Hálfstöðluð 

viðtöl eru ekki eins formföst og stöðluð viðtöl, þau leyfa viðmælandanum að tjá 
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skoðanir sínar og hugmyndir með eigin orðum. Rannsakandi byrjar oft með sínar eigin 

hugmyndir um efnið, en svör viðmælenda móta uppbyggingu viðtalsins. Óstöðluð 

viðtöl eru gjarnan notuð með þátttökuathugun. Rannsakandinn hefur í flestum 

tilfellum ekki fyrirfram ákveðinn spurningalista heldur koma spurningarnar fram á 

eðlilegan hátt. Óstöðluð viðtöl líkjast mest eðlilegum samtölum af þessum þremur 

leiðum.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við hálfstöðluð viðtöl. Þegar notast 

eru við hálfstöðluð viðtöl er mikilvægt að rannsakandinn noti virka hlustun og fylgi 

svörum þátttakendanna eftir með frekari spurningum. Áhersla var lögð á að viðtalið 

líktist sem mest venjulegi samtali, þó spurt væri um ákveðin átriði og notaðist 

rannsakandi við viðtalsramma í viðtölunum (Esterberg, 2002). Í viðtölum við 

starfsmenn Útlendingastofnunnar, Reykjanesbæjar og Rauða kross Íslands var spurt út 

í hlutverk gagnvart hælisleitendum, upplýsingagjöf, samvinnu við aðra sem koma að 

málefnum hælismála og fleira. Þar sem þessir þrír staðir veita hælisleitendum 

mismunandi þjónustu var rannsakandi með mismunandi viðtalsramma í hverju viðtali 

(sjá fylgiskjöl 1-3). Í viðtölum við þá sem farið hafa í gegnum málsmeðferð hælismála á 

Íslandi var spurt út í fyrsta skref við komu til landsins og þjónustu sem viðkomandi fékk 

á meðan beðið var eftir úrlausn hælisumsóknarinnar. Einnig var spurt um  

upplýsingagjöf til viðkomandi og framtíðarsýn hans (sjá fylgiskjal 4). Þau efnissvið sem 

spurt voru um í viðtölunum var ætlað að mæta tilgangi rannsóknarinnar, að fá 

upplýsingar um aðstæður hælisleitenda á Íslandi og upplifun hælisleitenda á 

málsmeðferð hælisumsókna hérlendis.  Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar, en 

samkvæmt Persónuvernd (e.d.)a er meginreglan sú að vinnsla persónuupplýsinga sé 

tilkynningaskyld.  

 

6.3 Úrtak og þátttakendur 

Við framkvæmd rannsóknarinnar um aðstæður hælisleitenda á Íslandi voru 

þátttakendur valdir með markvissu úrtaki (e. puposive sampling) og snjóboltaúrtaki. 

Markvisst úrtak felur í sér þátttakendur eru valdir vegna þess að þeir eru taldir geta 

gefið rannsakandanum upplýsingar um ákveðnar aðstæður eða vandamál, eða veitt 

upplýsingar um reynslu eða aðstæður sem rannsakandi telur sig þurfa að öðlast dýpri 
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skilning á (Yeigidis og Weinbach, 2009). Úrtakið er í raun valið með tilliti til þess sem 

verið er að rannsaka og hvaða einstaklingar geta veitt bestu upplýsingar um 

viðfangsefni hennar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Snjóboltaúrtak 

felur í sér að úrtakið myndast jafnt og þétt á meðan rannsóknin er framkvæmd. Það 

felur í sér að viðmælendur rannsóknarinnar eru beðnir um að benda á aðra mögulega 

þátttakendur, þetta ferli er endurtekið þar til nægilegum fjölda þátttakenda hefur verið 

náð (Yegidis og Weinbach, 2009).  

Við framkvæmd rannsóknarinnar var úrtak þátttakenda sem gengið höfðu í 

gegnum meðferð hælisumsókna á Íslandi valið í samvinnu við starfsmenn Rauða kross 

Íslands. Rannsakandi sendi kynningarbréf til starfsmanns Rauða kross Íslands, 

Hafnarfjarðardeild, sem hann sendi áfram til mögulegra þátttakenda. Þátttakendur 

höfðu síðan samband beint við rannsakandann eða við starfsmann Rauða krossins ef 

þeir höfðu áhuga á þátttöku. Kynningarbréfin voru bæði á íslensku og ensku (sjá 

fylgiskjöl 5 og 6), en það var ákveðið í samstarfi við starfsmann Rauða krossins til að ná 

til flestra mögulegra þátttakenda. Rannsakandi fékk ekki upplýsingar um einstaklinga 

sem neituðu þátttöku, en kynningarbréfin voru send frá Rauða krossinum tvisvar, 

ítrekunarbréf voru send tveimur vikum eftir að fyrsta kynningarbréfið fór til 

þátttakenda. Þrír einstaklingar höfðu samband eftir að hafa fengið kynningarbréfið frá 

Rauða krossi Íslands og vildu taka þátt í rannsókninni. Þar sem mikilvægt var talið að fá 

fleiri viðmælendur, voru þátttakendur spurðir í lok hvers viðtals, hvort þeir teldu að 

aðrir hefðu áhuga á þátttöku. Þeir sem höfðu vitneskju um einstaklinga sem vildu taka 

þátt, en hefðu mögulega ekki fengið tölvupóstinn, væru ekki með aðgang að tölvu, 

hefðu ekki ensku- eða íslenskukunnáttu eða ekki brugðist við kynningarbréfinu frá 

Rauða krossinum, af öðrum mögulegum ástæðum. Þeir létu mögulega þátttakendur fá 

upplýsingar um rannsóknina og rannsakanda, það var svo hlutverk viðkomandi að hafa 

í framhaldi samband við rannsakandann. Áætlað hafði verið að taka viðtal við átta 

hælisleitendur og/eða einstaklinga sem höfðu fengið dvalarleyfi af mannúðarástæðum, 

en niðurstaðan var sú að tekin voru viðtöl við sex einstaklinga.  

Þátttakendurnir sem lýstu upplifun sinni og reynslu af því að ganga í gegnum 

hælisferli á Íslandi voru allt karlmenn, nöfn þeirra koma ekki fram í ritgerð þessari, til 

að ekki sé mögulegt að rekja svör til einstaklinganna. Þrír þátttakendur höfðu fengið 

dvalarleyfi af mannúðarástæðum, aðrir voru enn að bíða eftir niðurstöðu á 
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hælisumsókn sinni. Viðmælendur voru á aldrinum 24-40 ára og komu frá fjórum 

mismunandi löndum í Miðausturlöndum og Afríku.  

Aðrir þátttakendur eru fagaðilar sem starfa að málefnum hælisleitenda, en þeir 

voru valdir vegna reynslu sinnar og þekkingar á málaflokknum. Þeir voru tveir frá 

Reykjanesbæ, Hera Ósk Einarsdóttir félagsráðgjafi og Iðunn Ingólfsdóttir talsmaður 

hælisleitenda, Þorsteinn Gunnarsson forstöðumaður Hælissviðs hjá Útlendingastofnun 

og Áshildur Linnet, framkvæmdastjóri Hafnarfjarðardeildar Rauða kross Íslands. Þeim 

var öllum sent kynningarbréf (sjá fylgiskjal 7), með beiðni um að taka þátt, allir 

starfsmenn, sem rannsakandi óskaði eftir þátttöku hjá, samþykktu það.  

6.4  Framkvæmd rannsóknar 

Framkvæmd rannsóknar hófst vorið 2009 og lauk í lok nóvember árið 2009. Í lok apríl 

2009 var haft samband við Rauða kross Íslands, þar sem leitað var eftir samstarfi, 

aðallega varðandi úrtak og þátttakendur. Eftir að stofnað hefði verið til samstarfs við 

aðila hjá Rauða krossinum, var hafist handa við að senda beiðnir um styrk vegna 

túlkaþjónustu. Kynningarbréf með ósk um styrki var sent til mögulegra samstarfsaðila 

(sjá fylgiskjal 8). Héraðs- og Borgarfjarðardeild veitti rannsókninni styrk fyrir tveimur 

viðtölum með túlkaþjónustu.  

Gagnaöflun hófst með fyrsta viðtalinu 26. ágúst 2009 og lauk með síðasta 

viðtali 28. september 2009. Viðmælendur völdu allir viðtalsstað, fjórir völdu að bjóða 

rannsakanda heim til sín og tveir völdu fundarherbergi. Öllum þátttakendum, sem 

veittu innsýn í reynslu sína af hælisferlinu á Íslandi, var boðið að njóta aðstoðar túlks í 

viðtalinu. Niðurstaðan varð sú að einn þátttakandinn vildi fá túlkaþjónustu og vildu 

aðrir að viðtalið færi fram á ensku og/eða íslensku.  

 Allir þátttakendur voru beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki, allir 

starfsmenn skrifuðu undir slíkt samþykki (sjá fylgiskjal 9). Upplýst samþykki fyrir aðra 

þátttakendur var bæði á íslensku og ensku (sjá fylgiskjöl 10 og 11), og var ákvörðun um 

það tekin í samstarfi við starfsmenn Rauða kross Íslands. Aðrir þátttakendur, en 

starfsmennirnir, veittu samþykki sitt munlega, eins og heimilt er í vísindarannsóknum 

skv. reglum nr. 170/2002 um upplýst samþykki í vísindarannsókn á heilbrigðissviði 

(Persónuvernd, e.d.)b. Gerð var tilraun til að einfalda samþykktarblöðin, eftir að tveir 

lýstu því yfir að þeir vildu ekki skrifa undir samþykkið, sjá fylgiskjal 12. Þrátt fyrir 
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einföldun eyðublaða þá vildu viðmælendur ekki skrifa undir samþykki, nefndu þeir 

óvissu um tilgang þess að skrifa undir. 

 Starfsmenn í málefnum hælisleitenda á Íslandi sem koma fram undir nafni í 

rannsókninni, fengu sendar þær tilvitnanir sem koma fram frá þeim í ritgerðinni og 

gefinn kostur á að gera athugasemdir við þær.   

 Viðtölin voru öll tekin upp á upptökutæki, nema við einn viðmælenda, sem 

óskaði eftir því að rannsakandi myndi skrifa hjá sér það helsta úr viðtalinu í stað þess 

að taka það upp. Viðtölin voru afrituð og hófst greining samhliða gagnaöfluninni en var 

einkum unnin í lok ferlisins. Greiningarferlið var á þá leið að viðtölin voru prentuð út og 

las rannsakandi þau yfir til að greina sameiginlega þætti sem komu fram hjá 

viðmælendum. Þá voru dregin fram öll atriði sem viðmælendur áttu sameiginleg og 

fram komu fimm þemu úr gögnunum, sem endurspegla rannsóknarspurningarnar sem 

settar voru fram í upphafi.  

 

6.5 Siðferðileg álitamál 

Það eru ýmis siðferðileg álitamál sem huga þurfti að við framkvæmd rannsóknarinnar 

um málefni hælisleitenda, fjallað verður um þau atriði í þessum kafla. 

Rannsóknir félagsráðgjafa fela í flestum tilvikum í sér að rannsaka fólk og 

mannlega hegðun. Því þurfa félagsráðgjafar að leita eftir gögnum til einstaklinga til að 

framkvæma slíkar rannsóknir, rannsakendur þurfa að vernda og gæta velferðar og 

hagsmuna þátttakenda sinna (Yeigdis og Weinbach, 2009).   

Við gerð rannsóknarinnar um aðstæður hælisleitenda á Íslandi þarf að taka tillit 

til þess menningarmunar sem er á milli rannsakandans og þátttakenda 

rannsóknarinnar. Samkvæmt Yeigdis og Weinbach (2009) þarf rannsakandi, sem er 

með þátttakendur í rannsókn sem hafa annan menningarlegan bakgrunn en 

rannsakandinn, að hafa það í huga við framkvæmd rannsóknarinnar. Ef rannsakandi er 

ókunnugur menningu þátttakenda, þarf hann að leita ráða hjá einstaklingum sem 

þekkja til menningar þátttakenda til að koma í veg fyrir að misskilningur komi upp t.d. 

varðandi orðalag á upplýstu samþykki og fleira. Við gerð rannsóknarinnar um 

hælisleitendur á Íslandi var haft samstarf við starfsmenn Rauða kross Íslands og gat 

rannsakandi leitað til þeirra. Samkvæmt Yeigidis og Weinbach (2009) þarf rannsakandi 
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að vera meðvitaður um eigin viðhorf gagnvart þeim málaflokki sem rannsóknarefnið 

snýr að.  

Eins og fjallað var um í fimmta kafla um fjölmenningu og félagsráðgjöf, er 

túlkaþjónusta mikilvæg, þegar tveir einstaklingar þurfa að tala saman, en eru með sitt 

hvort móðurmálið. Það er á ábyrgð fagaðila að tryggja að einstaklingar njóti 

túlkaþjónustu (Svendson, 2001). Í þessari rannsókn um aðstæður hælisleitenda á 

Íslandi var öllum þátttakendum, sem höfðu ekki íslensku sem móðurmál, boðið að 

njóta aðstoðar túlks í viðtalinu. Einn þátttakandi þáði að nota túlk og það atvikaðist svo 

að það var síðasta viðtal rannsóknarinnar. Mikilvægt er að minnast á það, að 

rannsakandinn upplifði sig valdalausan í viðtalinu þar sem notast var við túlkaþjónustu, 

samanborið við fyrri viðtöl. Rannsakandinn upplifði að túlkurinn væri hugsanlega ekki 

að koma öllu nákvæmlega til skila sem viðmælandinn var að segja. Mayadas og Segal 

(2000) benda á þætti sem vert er að hafa í huga við notkun túlkaþjónustu, eins og að 

hætta er á því að túlkar rangfæri raunverulegt  inntak og merkinu samtalsins, vegna 

menningarlegs munar, sem túlkurinn nær mögulega ekki að koma til skila. 

Það er hlutverk rannsakanda að tryggja að réttindi þátttakenda séu vernduð. 

Það felur í sér að finna jafnvægi á milli í fyrsta lagi réttinda þeirra til að vera ekki 

misnotaðir (e. exploited) vegna mögulegs varnaleysis þeirra, og í öðru lagi réttinda 

þeirra til að vera þátttakendur í rannsóknum sem geta verið þeim til hagsbóta og eru 

unnar í þeirra þágu (Yeigdis og Weinbach, 2009). Rannsóknin var talin geta verið til 

hagsbóta fyrir hælisleitendur sem og fagaðila sem koma að málaefnum hælisleitenda, 

þar sem leitast var við að rannsaka og kanna aðstæður hælisleitenda á Íslandi og 

hugsanlega koma fram tillögur um úrbætur í málefnum þeirra.  

 

6.6 Úrvinnsla gagna 

Að lokinni greiningu gagna þarf rannsakandinn að túlka niðurstöðurnar, það er gert 

með því að tengja niðurstöðurnar við markmið og tilgang rannsóknarinnar. Greining 

gagnanna getur leitt margvíslegar niðurstöður í ljós, sem í flestum tilvikum er hægt að 

túlka á mismunandi hátt. Rannsakendur þurfa í flestum tilvikum að túlka niðurstöður 

rannsóknar með því að bera þær saman við fyrri rannsóknarniðurstöður um sama 

málefni. Það krefst þess, að þeir skoði fræðilegt efni og rannsóknir sem liggja fyrir um 
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málefnið sem verið er að rannsaka og beri niðurstöður sínar saman við þá þekkingu 

sem liggur fyrir. Að lokum þurfa rannsakendur að nota eigin dómgreind við túlkun 

niðurstaðanna, meðvitaðir um að túlkun þeirra gæti verið röng (Yeigidis og Weinbach, 

2009). Svör allra þátttakenda, hælisleitenda og starfsmanna voru greind saman, 

niðurstöðurnar eru síðan kynntar í köflum um hvert þema, þar sem sjónarhorn allra 

þátttakenda, þegar við á, kemur fram.  

 

6.7 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru fyrst og fremst lítið úrtak, þar af leiðandi er ekki 

hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á alla hælisleitendur á Íslandi. Niðurstöðurnar 

gefa samt sem áður ákveðna mynd af aðstæðum þeirra og upplifun á meðan 

hælisumsókn þeirra er til meðferðar. Önnur takmörkun rannsóknarinnar er, að þeir 

þátttakendur rannsóknarinnar sem gengið hafa í gegnum hælisferli á Íslandi koma á 

mismunandi tíma, allt frá 2005 til 2008 og getur þjónusta og annað sem tengist 

málaflokknum hafa breyst á þessum árum. Einnig er líklegt, ef lengra er liðið frá 

upplifuninni, að þátttakendur muni ekki öll atriði sem spurt er út í og geta skipt máli 

fyrir rannsóknina. Þátttakendur þessarar rannsóknar voru einungis karlmenn. Það er 

hugsanlegt að upplifun kvenna og barna af málsmeðferð hælisumsókna hérlendis væri 

önnur. Það verður einnig að huga að því að staða Rauða krossins, sem var leiðandi í að 

finna þátttakendur í rannsóknina, getur mögulega hafa haft áhrif á svör þeirra. Til 

dæmis ef þátttakendur bera mikið þakklæti til Rauða krossins, geta þeir upplifað að 

þeir séu þvingaðir til að taka þátt, en það getur einnig haft áhrif á einstök svör þeirra. 

Það reyndist erfitt að nálgast viðmælendur sem gátu veitt innsýn í upplifun sína á 

hælisferlinu. Þeir einstaklingar sem ekki náðist í hefðu mögulega getað veitt aðra sýn á 

málsmeðferð hælisumsókna á Íslandi. 
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7. Niðurstöður 

Viðtölin voru þemagreind og stóðu fimm meginþemu upp úr eftir að þau höfðu verið 

lesin margsinnis yfir og greiningarvinnunni var lokið, þau endurspegla 

rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi. Þessi þema voru ferlið og 

líðan á meðan á ferli hælisumsóknar stóð, biðin, þjónusta á ferlinu frá þeim aðilum sem 

koma að málefnum hælisleitenda á Íslandi, Reykjanesbær, Útlendingastofnun og Rauði 

kross Íslands. Upplýsingagjöf, aðlögun að íslensku samfélagi og framtíðarsýn þeirra 

sem farið höfðu í gegnum málsmeðferð hælisumsókna á Íslandi.  Fjallað er um þemun í 

eftirfarandi köflum.  Í köflunum koma annars vegar fram sjónarhorn þeirra sem 

upplifað hafa málsmeðferð á Íslandi og hins vegar starfsmanna sem vinna við 

málaflokkinn. Til að rannsóknin veiti aukna yfirsýn yfir ferli hælisleitenda á Íslandi var 

ákveðið að láta sjónarhorn þessara mismunandi aðila til þemanna koma fram í sömu 

köflum.  

 

7.1 Ferlið 

Ferlið felur í sér tímabilið allt frá því að einstaklingar koma til landsins í leit að hæli og 

þar til þeir hafa fengið úrlausn hælisumsóknar sinnar, eða þar til viðtal er tekið við 

viðkomandi. Viðmælendur gerðu einnig grein fyrir tillögum að því hvernig mögulega 

megi bæta ferli hælisleitenda á Íslandi. 

Fjórir viðmælendur höfðu upphaflega ekki ætlað að koma til Íslands. Sumir voru 

á leið til Kanada, aðrir voru á leið til Bandaríkjanna og voru þátttakendurnir misánægðir 

með að hafa endað á Íslandi. Af viðmælendunum var það áætlun tveggja að koma 

hingað í leit að hæli, en þeir höfðu kynnst landinu að einhverju leyti áður. Annars vegar 

í gegnum aðra einstaklinga eða höfðu sjálfir fyrri kynni af landinu. Annar þeirra sagði: 

 

Ég hafði heyrt að Ísland væri gott land, hér fengi ég fljótt svar og að 

Ísland gæti aðstoðað mig. 

 

Hann hafði einnig hafði trú á að hann gæti hér á landi fengið aðstoð við að komast í 

skóla til að ljúka háskólanámi, sem hann hafði hafið í heimalandi sínu. Annar 

viðmælandi hafði verið hér á landi nokkrum árum áður en hann kom hingað sem 

hælisleitandi. Þegar hann var á leið heim til sín aftur fékk hann upplýsingar þaðan um 
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að hann væri ekki lengur öruggur og hann yrði í hættu, ef hann myndi snúa aftur til 

heimalands síns. Hann fór því til annars lands í leit að hæli, en þar sem hann hafði áður 

verið hér á landi var hann endursendur til Íslands á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar og var hælisumsókn hans því tekin til efnismeðferðar hér á 

landi. Hann segist ánægður með að vera á Íslandi í dag og er þakklátur fyrir að hafa 

fengið að kynnast landinu lítillega áður en hann fékk hér dvalarleyfi.  

Aðrir þátttakendur ætluðu aðeins að millilenda hérlendis, en voru í flestum 

tilfellum stöðvaðir á Keflavíkurflugvelli með fölsuð skilríki og tilkynntu að þeir væru 

flóttamenn og óskuðu eftir að fá hæli á Íslandi. Annar hælisleitandi sem kom til Íslands 

eftir mikið ferðalag frá heimalandi sínu, taldi aðstæðurnar á Íslandi vera mjög góðar, 

þrátt fyrir að honum hafi brugðið, þegar hann endaði á Íslandi. Hann varð fljótt mjög 

ánægður hér og upplifði mikinn mun á landinu miðað við eigið heimaland. Eða eins og 

hann sjálfur sagði: 

 

Fólk er ekki mikið að tala um mannréttindi og lýðræði og svona hluti 

þaðan sem ég kem, sem ég heyri [mikið talað] um hérna á Íslandi. 

 

Flestir viðmælendur voru sammála um að það væri mikil breyting að koma til Íslands, 

nokkrir nefndu veðurfarið og að það hefði verið erfitt að venjast því. Einn 

viðmælandinn nefndi að honum fyndist Ísland vera mjög fallegt land með mjög sérstakt 

veðurfar. Í þeim skilningi nefndi hann sérstaklega þann mikla og kalda vind, sem hefði 

mætt honum þegar hann kom til landsins, og að sá vindur hefði jafnvel áhrif á skap 

hans og gerði hann reiðan. Flestir voru þó sammála um að veðurfarið væri ekki 

aðalatriði, sérstaklega ekki þegar staðurinn væri góður, eins og einn viðmælandi sagði: 

 

Það sem skiptir máli er að fá að eiga eðlilegt líf, hvar svo sem það er. 

 

Í viðtali við starfsmann Útlendingastofnunnar komu fram margskonar upplýsingar um 

ferli hælisleitenda, það er að segja upplýsingar um vinnureglur, vinnuferli og annað 

sem tengist málefnum hælisleitenda, sem ekki var unnt að fá upplýsingar um annars 

staðar. Þar komu meðal annars fram upplýsingar um hvernig Útlendingastofnun 

rannsakar mál hælisleitenda og hvernig vinnuferli stofnunarinnar er, þegar meta skal 
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hvort viðkomandi sé flóttamaður eða ekki, samkvæmt þeirri skilgreiningu sem kemur 

fram í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá 1951. Fram kom, að við vinnslu 

hælismáls hjá Útlendingastofnun, er mögulegt að ákveðin próf séu notuð, það er 

tungumála- og/eða staðháttarpróf. En þau eru framkvæmd til að staðfesta að 

viðkomandi umsækjandi sé frá því svæði, eða tali það tungumál sem talað er í því landi, 

sem hann segist koma frá. Staðháttarpróf felur í sér að þekkja staðhætti landsins sem 

viðkomandi heldur fram að hann sé frá. Þessi próf eru gerð með þeim hætti að 

sérfræðingur erlendis frá hringir og framkvæmir prófið beint við umsækjandann í 

gegnum síma, eða að símtalið er tekið upp hjá Útlendingastofnun og sent áfram til 

greiningar.  

Annað rannsóknarúrræði, sem starfsmenn við vinnslu mála hælisumsækjenda 

nota, er að biðja einstaklinga sem liggja undir grun um að segja ósatt um aldur að 

gangast undir tannlæknaskoðun eða aðra læknisfræðilega skoðun, svo sem skoðun á 

beinum til að meta aldur fólks. Starfsmaður Útlendingastofnunar tók skýrt fram, að 

slíkt væri einungis gert ef viðkomandi samþykkti það, einstaklingar væru ekki þvingaðir 

til að ganga í gegnum slík próf. Í sama viðtali kom einnig í ljós, að starfsmenn hafa og 

nota viðmiðunarreglur til að meta hvort einstaklingur sé flóttamaður og hvort veita eigi 

honum hæli hér eða hvort viðkomandi eigi rétt á dvalarleyfi hér á landi af 

mannúðarástæðum. Samkvæmt starfsmanni Útlendingastofnunar er mikið af 

upplýsingum til, sem starfsmenn þar geta leitað í, þegar þeir eru að meta 

hælisumsóknir. Meðal annars er notast við  viðmiðunarreglur Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna, en einnig landaskýrslur frá ákveðnum ríkjum. Einnig gefa samtök 

eins og Amnesty International, Human Rights og fleiri út skýrslur sem geta nýst 

fagaðilum til að fylgjast með aðstæðum í heimalandi hælisumsækjanda. 

 

Við skoðum þessi gögn mikið bæði til að meta aðstæður og 

trúverðugleika umsækjanda 

 

bætti starfsmaður Útlendingastofnunnar við.  

 Hælisleitendur sem eiga við andlega erfiðleika að stríða geta leitað aðstoðar í 

Reykjanesbæ. En þar er boðið upp á sálfræðiþjónustu og læknisþjónustu samkvæmt 

samningi þeirra við Útlendingastofnun. Hera Ósk Einarsdóttir félagsráðgjafi hjá 
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Reykjanesbæ, talaði þó einnig um, að til staðar væri sálfræðingur hjá Rauða krossinum, 

sem hún taldi að fólk gæti leitað til. Einnig hafa hælisleitendur aðgang að sálfræðingum 

hjá þeim. Í svörum Áshildar Linnet starfsmanns Rauða krossins, varðandi 

sálfræðiþjónustu fyrir hælisleitendur kom fram, að sálfræðingur þeirra væri til staðar 

fyrir hælisleitendur og hefði tekið að sér að aðstoða þá, en að félagsþjónusta 

Reykjanesbæjar væri með góða sálfræðinga á sínum snærum sem sinntu því að veita 

hælisleitendum sálfræðiþjónustu.  

 Rauði krossinn kemur að öðru leyti að þessum hluta, það er að segja að 

sjálfboðaliðarnir benda hælisleitendum á að sálfræðiþjónusta sé í boði hjá 

Reykjanesbæ, ef þeir í heimsóknum eða í öðrum aðstæðum telja ástæðu til að halda, 

að viðkomandi gæti nýtt sér þessa þjónustu. Málsmeðferð hælisumsókna hjá 

Útlendingastofnun breytist ekki þrátt fyrir það að umsækjandi þjáist af 

áfallastreituröskun eða öðrum andlegum erfiðleikum, en vitneskja um slíka erfiðleika 

getur þó haft áhrif við ákvarðanatöku og vinnslu málsins hjá Útlendingastofnun að sögn 

Þorsteins Gunnarssonar. Þrátt fyrir að ferlið sé hið sama og umsækjendur mæti í viðtal 

og fleira til stofnunarinnar eins og aðrir.  

 Starfsmenn Reykjanesbæjar búa ekki yfir miklum upplýsingum um persónulega 

hagi hvers og eins hælisleitanda, svo sem andlega erfiðleika þeirra. Þeir verða að veita 

starfsmönnunum upplýisngar um persónulega hagi sínir sjálfir. Hælisleitendur getur 

komið slíkum upplýsingum á framfæri við Útlendingastofnun með því að setja þær í 

persónuskýrslu sem allir þurfa að skila inn til stofnunarinnar í hælisferlinu.  

 

Það er í rauninni mjög lítið um upplýsingagjöf hvað varðar 

persónulegar upplýsingar, við fáum til dæmis frá Útlendingastofnun 

upplýsingar um í hvaða ferli mál fer hjá þeim og við látum alltaf vita 

ef það er eitthvað sérstakt. Til dæmis ef það er einhver sem fer í 

hungurverkfall og annað slíkt. 

 

sagði Hera Ósk Einarsdóttir, félagsráðgjafi í Reykjanesbæ um upplýsingaflæði milli 

Reykjanesbæjar og Útlendingastofnunnar.  

 Viðmælendur rannsóknarinnar voru beðnir um að skýra frá því hvernig þeim 

fannst ferlið í heild sinni ganga, einnig voru þeir beðnir um að taka afstöðu til hvað 
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hugsanlega mætti betur fara í ferlinu að þeirra mati. Yfirleitt voru starfsmenn innan 

málaflokksins sammála um að ferlið gengi vel í heildina, en þó komu einnig fram 

tillögur um úrbætur fyrir ferlið í heild. Starfsmaður Útlendingastofnunnar taldi, að þrátt 

fyrir að ferlið yfir heildina gengi vel, væri ákveðið atriði sem honum langaði að benda á 

að væri til bóta fyrir alla aðila. Hann telur að á flestum öðrum Norðurlöndum og í 

flestum Evrópulöndum nema á Íslandi, sé samstarf við stofnun sem heitir International 

Organization for Migration (IOM). Sú stofnun býður meðal annars upp á að aðstoða 

hælisleitendur, sem fá synjun á beiðni sinni, við að snúa aftur heim. Þeir aðstoða 

hælisleitendur við að afla ferðaskilríka og skipuleggja ferðina alla leiðina heim. Helsti 

kosturinn að mati þessa starfsmanns er sá, að lögreglufylgd sé ekki nauðsynleg, heldur 

fer viðkomandi hælisleitandi á vegum IOM alla leiðina heim. Hérlendis er það lögreglan 

sem sér um að fylgja fólki úr landi þegar að ákvörðun um slíkt liggur fyrir.  

 

Mér þætti mjög til bóta ef við gætum tekið upp samstarf við þá og 

aðstoðað fólk að komast heim með þeim hætti, frekar en að fara frá 

landinu í lögreglufylgd, 

 

sagði hann að lokum. Áshildur, starfsmaður Rauða kross Íslands, taldi að hvað hlutverk 

þeirra snerti, væru nokkur atriði sem gagnlegt væri að breyting yrði á. Meðal annars að 

fá meiri tíma til að sinna málsvarahlutverkinu gagnvart hælisleitendum. Auk þess kom 

fram sú ósk, að Rauði krossinn gæti sinnt betur fræðslu til þeirra sem vinna með 

hælisleitendum, svo sem lögreglu, starfsmanna sveitarfélaga, þar sem fólkið dvelur, og 

til annarra sem að vinnu með hælisleitendum koma. Að lokum  var bent á að fræðsla 

úti í samfélaginu gæti komið í veg fyrir fordóma gagnvart hælisleitendum og aukið 

umburðarlyndi gagnvart þeim.  

 

7.1.2 Líðan hælisleitenda í ferli umsóknar um hæli 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendur hefðu upplifað margs konar tilfinningar, bæði 

á meðan á hælisferlinu stóð og í kjölfar þess að þeir fengu hérna dvalarleyfi. Þeir 

viðmælendur sem komnir voru með dvalarleyfi gátu veitt innsýn í tilfinningar sínar eftir 

að umsóknarferlinu var lokið og þeir komnir með dvalarleyfi og hvernig breytingarnar 

höfðu haft áhrif á líðan þeirra.  



Upplifun og aðstæður hælisleitenda á Íslandi 

69 

Óvissa, kvíði og reiði voru tilfinningar sem nær allir viðmælendur sögðust hafa 

upplifað í málsmeðferð hælisumsóknarinnar. Ótti um framtíðina kom einnig í ljós 

meðal viðmælendanna, en jafnframt lýstu margir því yfir, að bjartsýni og von væru 

lykilviðhorf sem einstaklingar þyrftu að hafa til að komast í gegnum þetta mikla og oft á 

tíðum erfiða ferli. Hælisleitendur búa við mikla óvissu, sem getur valdið álagi og streitu, 

og sýnir það, að sögn starfsmanns Rauða krossins, fram á mikilvægi heimsóknarvina 

Rauða krossins. Hugmyndin er sú að það sé til staðar fólk sem getur veitt 

hælisleitendum félagsskap, hlýju og stuðning í ferlinu.  

 

Hælisleitendur eru ókunnugir í þessu landi, þetta er fólk sem hefur 

engan rétt... 

 

sagði einn hælisleitendi, en hann hefur lent í mjög erfiðum aðstæðum, þar sem hann 

upplifði að hann fengi litla sem enga hjálp og upplifði þar af leiðandi mikla 

vonleysistilfinningu. Viðmælendur fjölluðu margir um, að þeir upplifðu þunglyndi og 

félagslega einangrun á gistiheimilinu Fit í Reykjanesbæ. Þeir upplifðu staðinn sem 

samfélag einangrað frá því samfélagi sem Íslendingar búa í. Einn viðmælandi sagðist 

hafa spurst fyrir hvers vegna hælisleitendur væru á þessum stað í Reykjanesbæ, og 

hafði fengið þá tilfinningu þegar honum var svarað að það tengdist því að frá Fit væri 

stutt að fara á flugvöllinn og að ekki væri verið að hafa hagsmuni hælisleitenda í huga 

við þá ákvörðun yfirvalda að hafa heimili þeirra þar. 

Nokkrir viðmælendur fjölluðu um fordóma sem þeir höfðu upplifað á Íslandi í 

kjölfar þess að þeir komu hingað í leit að hæli. Þeir greindu frá því í viðtölum að þegar 

þeir yrðu fyrir þessum fordómum, upplifðu þeir í kjölfarið mikinn leiða og mikla reiði. 

Sömu einstaklingar sögðu einnig frá jákvæðu viðmóti sem þeir höfðu upplifað hér frá 

öðrum Íslendingum og að yfirleitt væri viðmót þeirra mjög jákvætt gagnvart þeim.  

 

Ég á marga vini, bæði Íslendinga og aðra, mjög marga góða vini. Ég 

er að læra íslensku og vil vera hér áfram, 
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sagði viðmælandi um upplifun sína á hegðun Íslendinga í sinn garð. Einn viðmælandinn 

lét í ljós ótta sinn um fjölskyldumeðlimi sína og vini sem urðu eftir í heimalandinu og 

upplifði jafnvel skömm gagnvart því að hafa fengið annað tækifæri.  

 

Ég á fjölskyldu, bróðir, systir og foreldra sem ég sakna mjög mikið, 

hver er tilgangurinn ef ég fæ ekki að hitta þau aftur. 

 

sagði hælisleitandi um fjölskylduaðstæður sínar. Allir voru sammála um að vera 

bjartsýnir og vongóðir varðandi framhaldið og töldu það vera mikilvægt viðhorf til að 

komast í gegnum biðina og óvissuna.  

 

7.2 Þjónusta á meðan ferlinu stendur 

Þjónusta fyrir hælisleitendur er margs konar. Reykjanesbær, Rauði krossinn og 

Útlendingastofnun sjá í flestum tilfellum um að veita þessa þjónustu. Viðhorf og 

upplifun viðmælenda á þessari þjónustu var eitt af viðfangsefnum rannsóknarinnar. 

 

7.2.1 Þjónusta Reykjanesbæjar 

 Allir viðmælendur sem hafa farið í gegnum það málsmeðferð hælisumsókna hérlendis 

höfðu á meðan þeir biðu úrlausnar mála sinnar haft aðstöðu á gistiheimilinu Fit í 

Reykjanesbæ. Viðmælendur voru almennt ánægðir með aðstöðuna, en töldu að 

ýmislegt mætti betur fara. Allir viðmælendur nefndu  staðsetningu gistiheimilisins, sem 

þeir töldu óheppilega og gæti mögulega haft slæm áhrif á líðan þeirra.  

Einn viðmælandi nefndi að staðsetningin stuðlaði að félagslegri einangrun, og 

annar viðmælandi talaði um að hann upplifði sig utan samfélagsins á Fit. Einnig talaði 

hann um að staðurinn væri mjög rólegur, en það væru fáir aðrir en hælisleitendur sem 

væru búsettir á sama svæði, þrátt fyrir fjölda húsa. Einnig taldi hann, að til að bæta 

aðstæður hælisleitenda væri jákvætt fyrir þá að upplifa sig sem hluta af samfélaginu og 

fá að umgangast aðra íbúa. 
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...fá að vera í samfélaginu og í sambandi við fólk....það er margt gott 

við Fit, staðurinn sjálfur er mjög góður, en staðsetningin er slæm, 

mjög slæm. Maturinn og annað er mjög gott, hegðun og aðkoma 

yfirvalda þar og í Reykjanesbæ er yfirleitt góð. 

 

bætti hann við um gistiheimilið Fit. Aðgengi hælisleitenda að þjónustu og yfirvöldum er 

mikilvæg á meðan þeir eru að bíða úrlausnar á hælisumsókn sinni, en sami viðmælandi 

taldi, að ef aðstaða hælisleitenda væri á höfuðborgarsvæðinu, væri greiðari aðgangur 

að þessum aðilum og annarri þjónustu. Einn viðmælandi sem var á Fit áður en hann 

fékk dvalarleyfi, fannst aðstaðan þar vera ágæt, hann talaði um að það væri margt gott 

fólk þar, en honum fannst staðsetningin mjög slæm fyrir hælisleitendur. 

 

Það var eins og að fara inn í annað land, mjög mörg mismunandi 

þjóðerni, menning, tungumál og fjölskyldur 

 

sagði hann um Fit. Flestir voru sammála um, að það væri margt gott fólk sem byggi á 

Fit, en að erfitt gæti verið að vera þar þegar mikill fjöldi einstaklinga, frá mismunandi 

löndum og með mismunandi menningu, byggi saman. Þar kæmu fram mismunandi 

þarfir og skoðanir fólks, meðal annars varðandi daglega hluti hversdagsins, svo sem 

matarvenjur og sjónvarpsáhorf. Sami viðmælandi taldi það vera of lítið að hafa til 

dæmis einungis eitt sjónvarp og bar aðstæðurnar saman við fangelsi, þar sem hann 

taldi að sjónvörpin væru fleiri. Að hans mati gæti það skapað pirring meðal íbúa, þegar 

ágreiningur kæmi upp varðandi til dæmis sjónvarpsefni. En reynslan hans var að 

íbúarnir vilja í mörgum tilfellum horfa á mismunandi sjónvarpsstöðvar miðað við 

tungumálakunnáttu og menningu. Þrátt fyrir menningarlegan mun, voru flestir 

sammála um, að það væri ekki stærsti vandinn. Einn viðmælandi minntist á, að hann 

hefði eignast marga vini á Fit, sem hann hefði enn í dag samband við. Aðrir 

viðmælendur minntust á þann mikla fjölda góðra einstaklinga sem þeir höfðu kynnst á 

meðan þeir dvöldu á Fit, sem aðstoðuðu þá við að fá upplýsingar um ýmislegt sem 

tengdist málefnum hælisleitenda á Íslandi.  

Margir viðmælendanna, sem upplifað höfðu málsmeðferð hælisumsóknar, 

töldu litla virkni hælisleitenda á Íslandi mikinn ókost. Þrátt fyrir vinasambönd sem 
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mynduðust á Fit var lítið fyrir heimilismenn að gera þar að sögn viðmælenda. 

Reykjanesbær býður hælisleitendum upp á aðgang að sundlaug, bókasafni og 

almenningssamgöngum, það er að segja strætisvagnaþjónustu. Að sögn starfsmanns 

Reykjanesbæjar, er það þeirra hlutverk að útvega húsaskjól, fæði og nauðsynlega 

heilbrigðisþjónustu, þar á meðal brýna læknis- og tannlæknaþjónustu. Auk þessa er 

ferðakostnaður hluti af þjónustu sem hælisleitendur fá frá Reykjanesbæ, en öll sú 

þjónusta sem Reykjanesbær veitir hælisleitendum er á grundvelli samnings milli þeirra 

og Útlendingastofnunnar frá árinu 2004.  

 

Við erum að nýta fagþekkingu sem er hér [meðal starfsmanna 

Reykjanesbæjar] bæði félagsráðgjafa og svo kaupum við 

sálfræðiþjónustu ef þess þarf, við höfum líka milligöngu og greiðum 

fyrir íslenskukennslu ef fólk er hér lengi, 

 

sagði starfsmaður Reykjanesbæjar um  þjónustuna. Einn viðmælenda tók fram að hann 

teldi ekki mögulegt fyrir alla að notfæra sér þá þjónustu sem í boði væri af hálfu 

Reykjanesbæjar. Sumir ættu erfitt með að lesa og ættu því erfiðara með að nýta sér 

bókasafnið og fyrir einstaklinga frá sumum menningarheimum væri ekki mögulegt fyrir 

þá nýta sér sundlaugina og þessir einstaklingar væru því að upplifa mjög litla virkni á 

meðan þeir biðu úrlausnar hælisumsóknar sinnar. Fáir möguleikar til afþreyingar á 

meðan hælisleitendur dveldu á Fit kom einnig fram í viðtölunum og höfðu 

viðmælendur áhyggjur af slæmum afleiðingum þess, meðal annars varðandi þátttöku í 

íslensku samfélagi.  

 

Að hjálpa fólkinu að halda sér uppteknu er betra fyrir alla...hjálpar 

bæði hælisleitendunum og íslensku samfélagi held ég. 

 

sagði viðmælandi um litla virkni hælisleitenda. Að hans mati væri það mjög jákvætt ef 

hælisleitendur fengu frekari aðstoð við að leita sér að vinnu og sækja um atvinnuleyfi. 

Einnig myndi það auðvelda þeim að læra íslensku og það gæti stuðlað að jákvæðri 

aðlögun fengu þeir síðar hæli eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Hann gerði sér 

grein fyrir því að erfiðara væri að  fá atvinnu í núverandi efnahagsástandi vegna þess 
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atvinnuleysis sem því fylgdi, en vildi þó leggja áherslu á mikilvægi þess, að 

hælisleitendur væru aðstoðaðir við finna sér vinnu og sækja um atvinnuleyfi. Til þess 

að þeir gætu upplifað að þeir væru sjálfbjarga og upplifðu tilgang á meðan beðið væri 

úrlausnar hælisumsókna þeirra.  

 

Það er erfitt fyrir fólk þegar það gerir ekkert og situr þarna allan 

daginn, sumir tala jafnvel ekki ensku heldur einungis móðurmál sitt 

og eiga erfiðara með að hafa samskipti við aðra íbúa 

 

bætti hann við um aðgerðarleysi hælisleitenda í gistiheimilinu Fit í Reykjanesbæ.  

Eins og fram hefur komið býður Reykjanesbær upp á ákveðna þjónustu, á 

grundvelli samnings milli þeirra og Útlendingastofnunnar. Mjög skiptar skoðanir komu í 

ljós á meðal viðmælenda varðandi aðgengi að þjónustu og starfsmönnum 

Reykjanesbæjar, en viðtölin leiddu í ljós, að sumir viðmælendanna voru mjög óánægðir 

með aðgengi að starfsmönnum Reykjanesbæjar. Í viðtali við starfsmenn 

Reykjanesbæjar kom fram, að þar er hælisleitendum boðið upp á reglulega viðtalstíma 

við starfsmenn, en samt sem áður fannst nokkrum viðmælendum að erfitt væri að 

nálgast starfsmenn á þessum tíma. Einn viðmælandinn taldi að honum væri oft vísað 

fram og tilbaka á milli starfsmanna Reykjanesbæjar og Rauða krossins, þegar hann 

leitaði eftir viðtali við þá og að hann fengi þau svör hjá báðum aðilum, að það væri 

hlutverk hins aðilans að svara viðkomandi fyrirspurn hans. Sami viðmælandi fjallaði 

um, að þrátt fyrir það að eiga pantaðan tíma hjá starfsmönnum Reykjanesbæjar, 

upplifði hann að erfitt væri að nálgast þá. Tveir viðmælendur gáfu til kynna að þeir 

hefðu lent í því oftar en einu sinni að hafa átt pantaðan tíma, sem síðan hafi ekki 

staðist. Þeim fannst sem starfsmenn virtu ekki tíma þeirra eða teldu mikilvægan. Annar 

viðmælandi hafði upplifað slíkt sem virðingaleysi í sinn garð. Viðmælendurnir voru 

sammála um mikilvægi þess að starfsmenn sem kæmu að málefnum hælisleitenda og 

byðu upp á viðtalstíma virtu bókaða viðtalstíma, að því leyti að honum yrði ekki breytt 

á síðustu stundu eða aflýst með stuttum fyrirvara. Aðrir viðmælendur höfðu aðrar 

skoðanir, eins og einn sem sagði: 
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Þetta er góður staður, Reykjanesbær, það er margt gott hérna, meðal 

annars er aðkoma og hegðun starfsmanna Reykjanesbæjar mjög góð. 

 

Það er því ljóst, að það voru mismunandi skoðanir gagnvart þjónustu Reykjanesbæjar. 

Viðmælendur sem höfðu dvalið á Fit voru allir sammála um, að staðsetning 

gistiheimilisins væri ekki nægilega góð og að þeir vildu fá tækifæri til að upplifa sig sem 

hluta samfélagsins og vera nær öðrum íbúum þess.  

 

7.2.2 Þjónusta Rauða krossins 

Flestir viðmælendur fjölluðu um heimsóknaþjónustu Rauða krossins. Áshildur Linnet 

starfsmaður Rauða krossins sagði, að heimsóknarþjónustan feli í sér að sjálfboðaliðar 

fari reglulega að heimsækja hælisleitendur í Reykjanesbæ, bæði á gistiheimilið Fit og á 

Mánagötuna, þar sem konur dvelja. Markmið heimsóknarþjónustunnar er að koma í 

veg fyrir félagslega einangrun, sem mjög líklegt er að hælisleitendur upplifi, á meðan 

þeir eru að bíða niðurstöðu máls síns, að mati Áshildar. Í lýsingu nokkurra viðmælenda 

á heimsóknavinum Rauða krossins kom í ljós, að þeim hefði fundist stuðningur 

heimsóknavinanna gagnlegur í upphafi ferlisins, þar sem þeir hefðu getað fengið 

upplýsingar um ýmis hagnýt mál sem tengdust ferli hælisleitenda á Íslandi. 

Samkvæmt Áshildi er hugmyndin með heimsóknavinum að sýna 

hælisleitendum, að það séu einstaklingar sem vilja veita þeim félagsskap, hlýju og 

stuðning, og að þeir hafi vettvang til að tala við aðra einstaklinga í samfélaginu. Einnig 

bætti hún við að það sé reynsla hennar, að þessi stuðningur sé best nýttur í upphafi 

ferlisins, en þá eru margar spurningar sem hælisleitendur óska svara við og eru 

sjálfboðaliðir Rauða krossins gjarnan að reyna að svara mörgum fyrirspurnum um 

málsmeðferð hælisumsókna. Áshildur tók þó skýrt fram að það væri ekki hlutverk 

sjálfboðaliðans að upplýsa hælisleitendur um stöðu máls þeirra og annað því tengt, 

heldur einungis um möguleg réttindi þeirra hér á landi.  
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Yfirleitt er fólk mjög þakklát fyrir að það sé einhver sem hefur áhuga á 

þeim og sýnir áhuga á velferð þeirra...en það er verst þegar fólk 

misskilur einhvern veginn hlutverk sjálfboðaliðanna og það hefur 

komið upp pirringur í kringum það, að einhver hafi misskilið þennan 

stuðning 

 

sagði Áshildur. Nokkrir viðmælendur nefndu þó að þeir skildu ekki hvert hlutverk 

heimsóknavinanna væru, eða eins og einn þeirra sagði: 

 

Þau koma með sömu spurningar í hverri viku eða mánuði, ég skil bara 

ekki til hvers... 

 

Annar viðmælandi sagði, að heimsóknarvinirnir hefðu nýlega útskýrt, að þeir hefðu 

ekki völd til að vinna í málum þeirra, að hlutverk þeirra væru að heimsækja 

hælisleitendur og meðal annars skoða aðstöðu þeirra og ef það væru ákveðnir hlutir 

sem vantaði, svo sem eldhúsáhöld eða annað. Auk þess að aðstoða þá við að hafa 

samband við rétta aðila.  

 

Þau koma og spyrja um líðan og matarvenjur og svona 

 

sagði einn viðmælandi ennfremur um heimsóknavini Rauða krossins. Það helsta sem 

hælisleitendur eru að leita eftir, eru svör um stöðu mála sinna, en heimsóknarvinirnir 

geta ekki veitt þeim slíkar upplýsingar.  

Varðandi þjónustu Rauða krossins gagnvart hælisleitendum, geta þeir einnig 

eins og aðrir borgarar samfélagsins leitað sér þjónustu varðandi fatnað frá Rauða 

krossinum og gerst sjálfboðaliðar fyrir hreyfinguna. Viðmælendur tóku fram, að þeim 

fyndist fataúthlutun vera sjaldan í boði, en í einu viðtalinu kom fram að viðkomandi 

taldi það vera vegna efnahagsþrenginganna og að nú væru mun fleiri sem þyrftu á 

þessari þjónustu að halda og því sjaldnar hægt að nálgast fatnað frá Rauða krossinum.  

Flestir viðmælendur voru vel meðvitaðir um þá þjónustu sem í boði var hjá 

Rauða krossinum, en í viðtölunum kom fram að þeim standi til boða viðtalstímar hjá 

Rauða krossinum einu sinni í viku í húsnæði Suðurnesjadeildar. Sú þjónusta er í boði á 
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vegum landsskrifstofu Rauða krossins. Flestir voru sammála um að nauðsynlegt væri að 

geta leitað þangað og fá  upplýsingar um sín mál og annað því um líkt. Þrátt fyrir það að 

viðmælendur væru yfirleitt að nýta sér þessa þjónustu, þó mismikið, kom það fram í 

viðtölunum, að þeim fannst oft erfitt að fara og fá upplýsingar um mál sín, þegar svörin 

væru oft á þá leið að engar nýjar upplýsingar væri hægt að gefa um stöðu málsins.  

Allir viðmælendur nýttu sér þann hluta af þjónustu Rauða krossins að fá aðila 

frá hreyfingunni til að vera viðstaddur öll viðtöl sem fara fram hjá Útlendingastofnun 

og voru þeir í flestum tilfellum ánægðir með þá þjónustu. Þó kom fram að 

viðmælendur töldu sig vanta upplýsingar um hvort og þá hvað starfsmenn Rauða 

krossins gerðu svo í kjölfarið af því að hafa setið þetta viðtal, það er að segja hvort 

starfmenn Rauða krossins væru að hafa einhver afskipti og samskipti beint við 

Útlendingastofnun um mál einstaka hælisleitenda.  

Í viðtali við Áshildi kom fram að nýlega væri búið að breyta þessari þjónustu 

Rauða krossins, en nú eru laganemar á þriðja ári eða í meistaranámi í 

sjálfboðaliðastarfi hjá Rauða krossinum og eru viðstaddir skýrslutöku hælisleitenda. 

Áður voru það starfsmenn Rauða krossins sem sátu þessi viðtöl með hælisleitendum, 

en tilgangurinn með því að breyta þessu og fá laganema til að taka að sér það hlutverk, 

er meðal annars að kanna þörfina á að hælisleitendur fái lögfræðing frá fyrstu skrefum 

ferlisins. Einnig getur það orðið hvatning fyrir laganema sem kynnast þessum 

málaflokki að sérhæfa sig á sviði mannréttinda. 

 

Þau fara á ítarleg námskeið um lög og rétt varðandi málaflokkinn og 

læra um hvernig eigi að mæta manneskju og fræðast um sálrænan 

stuðning líka. 

 

sagði Áshildur, sem bætti við, að það væri hlutverk laganemana að vera viðstaddir 

skýrslutökuna, auk þess að aðstoða hælisleitandann við að vinna að greinargerð sem 

viðkomandi sendir síðan  til Útlendingastofnunar, þar sem settur er fram rökstuðningur 

fyrir því að viðkomandi telji sig eiga rétt á alþjóðlegri vernd hér á landi. Við gerð 

greinargerðarinnar getur verið gagnlegt fyrir hælisleitendur að fá aðstoð frá 

laganemunum, enda hafa laganemarnir góða þekkingu á lögum og reglum er varða 
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málaflokk hælisleitenda. Greinargerðinni er þó ávallt skilað inn í nafni viðkomandi 

hælisleitenda.  

 

Yfir heildina var ég mjög ánægður með þjónustuna sem ég fékk frá 

Rauða krossinum 

 

sagði einn viðmælandi aðspurður um þjónustu Rauða krossins. Flestir virtust vera 

ánægðir með viðtalstíma Rauða krossins einu sinni í viku, þó kom fram hjá einum, að 

það væri mjög slæmt, ef það kæmi fyrir að viðtalstíminn félli niður, sérstaklega vegna 

þess að hælisleitendur treystu mjög á að geta leitað sér upplýsinga um mál sín hjá 

starfsmönnum Rauða krossins í viðtalstíma. Einn viðmælandi taldi þjónustu Rauða 

krossins vera mjög mikilvæga fyrir hælisleitendur. 

 

Eina manneskjan sem hælisleitandi hefur er Rauði krossinn, þar fær 

maður upplýsingar, fréttir um mál sitt og þar er hlustað á 

mann....starfsmaður Rauða krossins er eins konar samskiptaaðili milli 

hælisleitenda og Útlendingastofnunar. 

 

sagði hælisleitandi að lokum um reynslu sína af þjónustu Rauða kross Íslands.  

 

7.2.3 Samskipti við Útlendingastofnun 

Í þessum kafla verður stuttlega gerð grein fyrir þemanu samskipti hælisleitenda við 

Útlendingastofn, það er að segja upplýsingar um málsmeðferð sem ekki var gerð nánari 

grein fyrir á heimasíðu stofnunarinnar, en talið er mikilvægt að skoða nánar við gerð 

þessarar rannsóknar. Upplýsingar sem fjallað er um í þessu kafla, komu fram í viðtali 

við Þorstein Gunnarsson, forstöðumann hælissviðs Útlendingastofnunnar. 

Útlendingastofnun gegnir stóru hlutverki í málefnum hælisleitenda, og þeir eru í 

miklum samskiptum við Útlendingastofnun á meðan á hælisferlinu stendur. Það er 

hlutverk Útlendingastofnunar að úrskurða og meta mál hvers hælisleitanda þar með 

talið er það hlutverk Útlendingastofunnar að taka fyrstu ákvörðunina á stjórnsýslustigi. 

Fyrst er skoðað hvort viðkomandi eigi að fara í meðferð skv. Dyflinnarreglugerðinni, ef 

ekki er málið tekið í svokallaða efnismeðferð hjá Útlendingastofnun. Viðkomandi þarf 
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þá að mæta í viðtal sem fer fram í húsnæði stofnunarinnar, þar sem farið er yfir 

upplýsingar sem koma fram í skýrslu frá lögreglunni, auk ástæðu hælisumsóknarinnar. 

Það er mögulegt að umsækjendur þurfi að fara í tvö viðtöl hjá Útlendingastofnun, þar 

sem einstaklingar gætu þurft til dæmis að gera grein fyrir misræmi í frásögn sinni, gera 

grein fyrir einstökum atriðum sem ekki passa við upplýsingar sem stofnunin hefur 

fengið og fleira sem vantar til að unnt sé að taka ákvörðun. Einnig gæti viðkomandi 

þurft að taka tungumála- og/eða staðháttarpróf og fylla út persónuskýrslu, sem skila 

þarf til stofnunarinnar, þar sem fólk greinir frá persónulegum högum og greinir 

skriflega frá ástæðunni fyrir hælisumsókn sinni á Íslandi.  

 

7.3 Biðin  

Biðin  er atriði sem allir þátttakendur sem farið höfðu í gegnum málsmeðferð 

hælisumsókna höfðu mikið um að segja og er greinilega atriði sem hafði mikil áhrif á 

viðmælendur.  

Þátttakendurnir voru að mestu leyti sammála um, að þeir þyrftu að bíða lengi 

eftir að fá upplýsingar um mál sitt, á meðan það var í meðferð hjá Útlendingastofnun. 

Óvissan, sem flestir töldu einkenna tímabilið á meðan beðið var eftir niðurstöðum frá 

yfirvöldum, kom einnig skýrt fram í öllum viðtölunum og töldu flestir að óvissan væri 

með því erfiðasta sem þeir upplifðu í ferlinu. Helmingur þeirra viðmælenda, sem höfðu 

gengið í gegnum málsmeðferð hælisumsókna, höfðu haft eða voru með lögfræðing, 

sem var að aðstoða þá við að vinna í máli þeirra. Þeim fannst þó í mörgum tilfellum að 

lögfræðingurinn hefði allt of sjaldan nýjar upplýsingar í málinu og svörin væru alltaf 

þau sömu, þ.e. að mál þeirra væri enn í vinnslu. Biðin varð til þess að þeir upplifðu 

ýmsar tilfinningar. Auk óvissu var talað um ótta, en þá var vísað til þess að þeir vissu 

ekki hversu lengi þeir þyrftu að bíða og upplifðu ótta við að verða endursendir til 

annars lands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar eða heimalands.  

 

Það er engin ástæða fyrir því að halda fólki svona lengi 

 

sagði hælisleitandi, sem er enn í mikilli óvissu með sitt mál og hver niðurstaðan verður. 

Hann óttast að niðurstaðan verði að hann verði endursendur til annars lands og þar fari 

ferlið aftur í gang og enn á ný taki við bið um niðurstöðu og mikil óvissa.  
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...ég bíð bara, tíminn skiptir miklu máli, daginn í dag fæ ég aldrei 

aftur... ég hef áhyggjur af því að ég sé að eyða miklum tíma hér til 

einskis. 

 

sagði annar. Margir viðmælendur töluðu um að þeim fyndist tímalengdin sem mál 

þeirra væru í efnismeðferð allt of löng miðað við annars staðar á Norðurlöndunum.  

Starfsmaður Útlendingastofnunar kom fram með sjónarhorn stofnunarinnar 

hvað varðar tímalengdina. Það kom fram hjá Þorsteini Gunnarsyni, að  málsmeðferðin 

geti tekið mjög langan tíma, og að hér á landi væri hún upp undir eitt ár. En þó kom 

fram að staðan væri orðin töluvert betri en hún hefði verið á sama tíma á síðasta ári.   

 

Þetta getur verið svo misjafnt milli mála, sum mál er hægt að 

afgreiða bara strax, önnur mál eru þannig að gagnaöflun tekur lengri 

tíma, 

 

sagði Þorsteinn, en hann sagði ennfremur, að það yrði líka að huga að því, að 

viðkomandi getur, eftir að hafa fengið fyrsta úrskurð frá stofnuninni, kært 

niðurstöðuna til dómsmálaráðuneytisins og þá bætist aftur tími við málsmeðferðina. 

Einum viðmælenda fannst sérstaklega erfitt að hafa þurft að bíða eins lengi og hann 

þurfti á Íslandi, miðað við tímalengd hælismála á öðrum Norðurlöndum, þar sem hann 

hafði fengið upplýsingar um að málin væru afgreitt á um það bil 8 mánuðum, eða eins 

fljótt og mögulegt væri. Annar upplifði tilfinningar eins og eftirsjá og stundum reiði yfir 

að hafa endað á Íslandi og óskað hér eftir hæli vegna þessa munar á tímalengdinni. 

Hann upplifði að hann væri komin í aðstæður sem að miklu leyti einkenndust af efa, 

eftirsjá og óvissu.  

Þorsteinn Gunnarsson, starfsmaður Útlendingastofnunar, fjallaði einnig um 

þennan mun á tímalengd hælismála hérlendis og á öðrum Norðurlöndum. Að hans 

sögn eru hælismál í Svíþjóð afgreidd á um það bil sex mánuðum, sem hann telur að 

sumu leyti æskilegt, en ítrekaði að staða hælismála hérlendis væru töluvert betri en 

fyrir ári síðan og að gagnaöflun væri mismunandi og mismikil milli mála og því eðlilegt 

að mál tækju mislangan tíma. 
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Löng bið, óvissa og möguleg félagsleg einangrun eru atriði sem allir 

viðmælendur fjölluðu um að væri raunveruleiki hælisleitenda á Íslandi. Félagsleg 

einangrun getur gert það að verkum að sögn viðmælenda, að aðlögun að íslensku 

samfélagi verði mun erfiðari, ef viðkomandi fær síðar niðurstöðu um að hann fái hæli 

eða dvalarleyfi á Íslandi.  

 

7.4 Upplýsingagjöf til hælisleitenda 

Svör viðmælenda sem höfðu upplifað málsmeðferð hælisumsókna gáfu til kynna 

mikilvægi þess að þeir hefðu aðgang að upplýsingum um ferli hælismála á Íslandi, auk 

þjónustu og aðstöðu sem stæði þeim til boða í ferlinu. Upplýsingagjöf kom einnig fram 

í svörum starfsmanna innan málaflokksins, en það var misjafnt með hvaða hætti  

upplýsingagjöf var frá þeim til hælisleitenda. Annars vegar er gerð grein fyrir upplifun 

hælisleitenda af þeirri upplýsingagjöf sem þeir fengu eða fá á meðan þeir eru að bíða 

úrlausnar hælisumsóknar sinnar og hins vegar frá sjónarhorni starfsmannanna. 

Upplifun þeirra sem gengið hafa í gegnum hælisferli á Íslandi á upplýsingagjöf 

var mjög mismunandi milli viðmælenda, sumir töldu sig hafa nægar og fullnægjandi 

upplýsingar, en aftur á móti voru aðrir sem töldu að það væri of algengt að upplýsingar 

væru á íslensku og þar af leiðandi erfitt að skilja þær. Í flestum tilfellum kom í ljós að 

hælisleitendur miðluðu mikið upplýsingum sín á milli, meðal annars á Fit og töldu 

flestir að það væri besta leiðin til að fá upplýsingar. 

 

...Svo er sko ekki erfitt að fá upplýsingar á netinu, ef út í það er farið... 

 

sagði hælisletiandi, en hann taldi yfirleitt auðveldast að leita sjálfur að upplýsingum á 

veraldarvefnum í stað þess að skoða bæklinga og annað. Honum fannst mjög mikilvægt 

að hafa ávallt aðgang að nýjustu upplýsingunum, en hann leitaði sér ekki einungis 

upplýsinga um málefni hælisleitenda á Íslandi, heldur leitaði einnig frétta frá eigin 

heimalandi.  

Samkvæmt starfsmanni Reykjanesbæjar liggur fyrir ákveðin grunnpakki sem 

einstaklingar fá, þegar þeir koma til landsins með mismunandi upplýsingum. Þetta eru 

upplýsingar á borð við hvað er í boði eins og gististaðir, kort af svæðinu í Reykjanesbæ, 

viðtalstímar starfsmannanna auk staðsetning Rauða krossins. Í þessum grunnpakka er 
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einnig að finna bókasafnskort, upplýsingar um strætisvagnaþjónustu, aðgangskort að 

sundlaug Reykjanesbæjar og aðrar gagnlegar upplýsingar. Grunnpakkinn er í flestum 

tilfellum á tungumáli viðkomandi hælisleitenda, en þó hafa komið upp tilfelli þar sem 

hann er ekki tiltækar á viðeigandi tungumáli og er þá brugðist við því að sögn Heru Ósk 

Einarsdóttur, starfsmanns Reykjanesbæjar. Hera Ósk Einarsdóttir og Áshildur Linnet 

starfsmaður Rauða kross Íslands voru sammála um að varðandi upplýsingar um lög og 

réttarstöðu hælisleitenda væru laganemarnir, sem viðstaddir eru skýrslutöku og 

aðstoða hælisleitandann við gerð persónuskýrslu þeirra, að upplýsa þá um réttindi. 

Einnig eru vikulegir viðtalstímar fyrir hælisleitendur á vegum landsskrifstofu Rauða 

krossins hjá Suðurnesjadeild, þar sem þeir geta fengið upplýsingar um málsmeðferðina, 

stöðu málsins og fleira slíkt, en þó er heldur ekki óalgengt samkvæmt Áshildi að leitað 

sé í viðtalstímana vegna heilsufarsvandamála og annarra mála.  

Í viðtölunum kom einnig fram, að viðmælendur hefðu í sumum tilfellum fengið 

upplýsingar í fjölmiðlum um aðstæður hælisleitenda eða annað sem tengist 

málaflokknum, áður en þeir heyrðu það frá eigin lögfræðingi, Rauða krossinum eða 

félagsþjónustu Reykjanesbæjar. Einn viðmælendanna sagðist gjarnan fá upplýsingar 

um mál sitt frá lögfræðingi sínum eða lögreglunni í formi símtals frá þeim.  

Þrír einstaklingar sem gengið höfðu í gegnum málsmeðferð hælisumsókna 

sögðu það allt of algengt að upplýsingar fyrir hælisleitendur hefðu í upphafi verið á 

íslensku eða ensku, en töldu þó að það væri að breytast og gögnin væri nú í flestum 

tilvikum einnig aðgengileg á öðrum tungumálum. Þá kom fram að viðmælendum 

fannst það óásættanlegt að fá mikilvægar upplýsingar á íslensku og ensku og fá jafnvel 

mjög takmarkaðan aðgang að túlki til fá aðstoð við að skilja slík skjöl. Í viðtölunum kom 

fram að gögn frá Rauða krossinum væru yfirleitt á viðeigandi tungumáli.   

 

...ég er búin að fara á eitt 7 klst. íslenskunámskeið.....og ég get 

ómögulega skilið lagaleg skjöl sem eru á íslensku, 

 

sagði einn viðmælendanna og lýsti yfir mikilli ánægju með að fá gögn á viðeigandi 

tungumáli eða að minnsta kosti á ensku. Samskipti milli hælisleitenda eru mikilvæg að 

mati viðmælenda rannsóknarinnar, en þeir töldu sig allir geta leitað mikið til annarra 

hælisleitenda og fengið að heyra um reynslu þeirra gagnvart ferlinu á Íslandi.  
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Það er nauðsynlegt að spyrja margra spurninga, þrátt fyrir 

það að maður líti kannski út fyrir að vera heimskulegur eða 

eitthvað svoleiðis, 

 

sagði einn viðmælandi um samskipti og upplýsingagjöf milli hælisleitenda á Fit.  

Skyldur og ábyrgð starfsmanna í málaflokknum eru mismunandi. En skyldur 

opinberra stofnana eins og Útlendingastofnunar er að fylgja viðeigandi lögum og 

reglum, svo sem stjórnsýslulögunum, lögum um útlendinga og reglugerð um 

útlendinga. Þar er kveðið á um leiðbeiningarskyldu sem starfsmenn þurfa að gæta að, 

auk rannsóknarskyldu, jafnræðisreglu og reglu um málshraða og annað sem fram 

kemur í stjórnsýslulögunum.  

 

Það er í raun og veru ekki okkar hlutverk að leiðbeina um 

félagsleg úrræði og svoleiðis...þá vísum við viðkomandi á 

Reykjanesbæ eða Rauði krossinn, 

 

sagði starfsmaður Útlendingastofnunnar, sem ítrekaði þó, að starfsfólk stofnunarinnar 

reyndi ávallt að aðstoða fólk eftir bestu getu og svara fyrirspurnum þeirra. 

Fyrirspurnum um félagslega þjónusta væri yfirleitt vísað áfram á starfsmenn 

Reykjanesbæjar. Að sögn Heru og Iðunnar starfsmanna Reykjanesbæjar eru 

hælisleitendur upplýstir um réttindi þeirra er varða félagsþjónustu Reykjanesbæjar og 

fá þeir einnig upplýsingar um þessi réttindi í grunnupplýsingapakkanum, sem allir 

hælisleitendur fá við komu til Íslands.  

Í Reykjanesbæ er gjarnan vísað áfram á Rauða krossinn, ef upp koma málefni 

sem snerta réttarfarsákvarðanir, en samkvæmt starfsmönnum þar er það hlutverk 

Rauða krossins að sjá til þess að hælisleitendur njóti réttinda til fulls. Í viðtalinu við 

Áshildi kom einnig fram, að laganemarnir sem koma að málefnum hælisleitenda væru í 

raun einnig í því hlutverki að veita hælisleitendum upplýsingar með því að fjalla um 

málsmeðferðina og fleira. Viðtalstímar Rauða krossins eru einnig ákveðin leið fyrir 

hælisleitendur til að leita eftir því að fá upplýsingar um mál sín og annað sem tengist 

málsmeðferð hælisumsókna og máli þeirra að öðru leyti.  
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7.5 Aðlögun að íslensku samfélagi og framtíðarsýn 

Viðtölin leiddu í ljós að viðmælendur voru á mismunandi stigum varðandi aðlögun 

þeirra að íslensku samfélagi. Ýmislegt sem kom fram í þeim er tekið inn í aðlögunina 

þar sem það er talið tengjast henni, er það meðal annars íslenskukennsla, vinátta og 

fleira. 

Viðmælandi sem er að bíða eftir niðurstöðu á umsókn sinni, en er að eigin sögn 

bjartsýnn og telur því mikilvægt að hann reyni að aðlagast íslensku samfélagi með því 

til dæmis að fara á íslenskunámskeið á vegum Reykjanesbæjar. Honum fannst jákvætt 

að sjá ólíkt fólk í landinu og varð það honum hvatning til að aðlagast íslensku samfélagi. 

Samkvæmt starfsmanni Reykjanesbæjar er einstaklingum sem eiga mál í efnismeðferð 

hjá Útlendingastofnun boðið upp á íslenskukennslu.  

 

En það má segja að það sé ákveðin þumalfingurregla, að þeir sem 

hafa verið hér í þrjá mánuði eða allt að þremur mánuðum fara á þessi 

námskeið, en það fer allt eftir aðstæðum hvers og eins 

 

sagði Hera. Viðtölin sýndu fram á að margir viðmælendanna höfðu þegið 

íslenskukennslu og þótti það mjög gagnlegt, flestum fannst það hjálpa sér og gera þeim 

kleift að upplifa að þeir tilheyrðu samfélaginu, þegar þeir byrjuðu hægt og rólega að 

skilja hið nýja tungumál. Starfsmaður Reykjanesbæjar telur að meirihluti hælisleitenda 

vilji aðlagast, þeir vilji verða sjálfbjarga og virkir í samfélaginu. 

 

En maður finnur það alveg að eftir því sem líður lengra á... sem sagt 

hælismeðferðina, án þess að niðurstaða fáist, þá fer það svolítið að 

trufla fólk, 

 

sagði Hera og var þá að vísa til að mögulegt væri að einstaklingar sem þyrftu að bíða 

lengi eftir niðurstöðu á hælisumsókn sinni settu annað á bið, meðal annars 

íslenskunám og fleira þangað til að niðurstaða fengist úr málinu.  

Virkni hefur áhrif á aðlögun að mati viðmælendanna, en félagsleg einangrun 

leiðir af sér að enn erfiðara getur verið fyrir hælisleitanda sem fær hæli eða dvalarleyfi 

að aðlagast samfélaginu í kjölfarið. Einn viðmælandi taldi mjög mikilvægt að fólk fái 
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tækifæri til að vera virkt í samfélaginu og að það myndi auðvelda mögulega aðlögun 

þeirra að því. Hann taldi, að ef hælisleitendur væru uppteknir af til dæmis vinnu, námi,  

sjálfboðaliðastarfi eða öðru, gæti það verið ekki einungis gagnlegt fyrir þá, heldur 

einnig fyrir samfélagið í heild sinni. Viðmælendum fannst oft mjög erfitt og í raun 

ósanngjarnt að ætlast væri til að eftir að hafa beðið í allt að ári eftir svari, í mögulegri 

einangrun, væri jafnvel krafist af þeim að þeir aðlagist íslensku samfélag fljótt. Til að 

gera þetta mögulegt þarf að mati viðmælenda að gera einstaklingum kleift að vera 

virkir í hælisferlinu, með því að bjóða upp á atvinnu eða nám.  

 

Aðgerðarleysi er einhver helsti óvinur fólks í þessari aðstöðu, 

aðgerðarleysi í sambland við óvissuna um hvað verður um fólk og 

biðina eftir að fá úrskurð frá Útlendingastofnun, 

 

sagði Áshildur. Fram kom hjá Áshildi að Rauði krossinn er að vinna gegn því að 

einstaklingarnir einangrist félagslega meðal annars með því að vera með 

heimsóknavini, mánaðarlegt félagsstarf og annað.  

Rauði krossinn sinnir aðstoð í eitt ár við einstaklinga sem fá dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum, en hreyfingin hefur gert það síðastliðin þrjú ár. Markmiðið með 

því er að veita þeim einstaklingum sem fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum stuðning 

við sín fyrstu skref. Meðal þess sem þessi stuðningur felur í sér, er að aðstoða fólk í 

samskiptum við kerfið, m.a. hvar sækja eigi um skóla, húsaleigubætur, koma fólki í 

tengsl við félagsþjónustuna og fleira. Einstaklingar eru aðstoðaðir við að gera ferilskrá 

og svo er ákveðinn fjárhagslegur stuðningur veittur, sem felur í sér kaup á húsbúnaði, 

innbúi, íslenskukennslu og þess háttar. Einnig er mögulegt fyrir Rauða krossinn að veita 

þessum einstaklingum sálfræðiaðstoð og námskeið í skyndihjálp. Áshildur tók fram, að 

þessi aðstoð væri til eins árs, en lokahnykkurinn væri að aðstoða þá við að sækja um 

endurnýjun á dvalarleyfinu. Þessi aðstoð er til að auðvelda þeim sem fá dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum að koma sér fyrir og aðlagast samfélaginu. 

 Mörgum viðmælendum fannst erfitt að aðlagast nýju landi, sérstaklega þeim 

sem enn voru í óvissu um hvort þeir myndi búa áfram í landinu til framtíðar.  
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Það er mjög erfitt að aðlagast og við verðum alltaf innflytjendur, 

erum ekki með íslenskt blóð og þrátt fyrir það að vera jákvæðir 

gagnvart aðlöguninni og landinu og vilja aðlagast vel er það mjög 

erfitt, 

 

sagði viðmælandi aðspurður um aðlögunina eftir að hann fékk dvalarleyfi.  

Allir viðmælendurnir eru bjartsýnir á framtíðina og líta björtum augum til 

hennar, þrátt fyrir að sumir séu enn að upplifa mikla óvissu. Í viðtölunum kom fram að 

nokkur hluti viðmælendanna höfðu strax við lendingu í landinu sett sér ákveðin 

markmið um framtíðina og þeir fylgdu enn þeim markmiðum. Þau fólu til dæmis í sér 

áframhaldandi háskólanám sem þeir höfðu þurft að stöðva skyndilega þegar þeir flúðu 

heimaland sitt.  

 

Þegar ég fæ niðurstöðu ákveð ég hvað ég ætla að gera og hver 

mín framtíð verður, en núna er ég bara að bíða og mér finnst ég 

vera með annan fótlegginn hér, en alltaf í óvissu um framtíðina. 

En þegar ég fæ svar, þá get ég tekið ákvörðun, ég ætla í skóla 

eða í vinnu. En ég get ekki tekið neina ákvörðun strax, ég bíð 

áfram. 

 

Sagði viðmælandi um framtíð sína, en hann var samt bjartsýnn á framhaldið og 

vongóður um að fá leyfi til að búa áfram á Íslandi.  

 

Allir eru frábærir hér, ég á marga vini sem hafa hjálpað mér 

mikið, ég er ánægður hérna, 

 

sagði annar viðmælandi sem er sérstaklega bjartsýnn á framhaldið, eftir að honum 

bauðst atvinna hjá aðilum, sem vildu aðstoða hann við að sækja um atvinnuleyfi, en 

það kom honum að eigin sögn úr mikilli einangrun sem hann lifði við í Reykjanesbæ.  
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Framtíðarósk mín er einföld, mig langar bara að lifa eðlilegu lífi, það 

er ekki til of mikils ætlast, að eiga eðlilegt líf og fá að halda áfram í 

skóla, 

 

Sagði hælisleitandi að lokum og bætir við að það sé nauðsynlegt að eiga óskir og 

drauma.  

Viðmælendurnir sýndu allir bjartsýni, hvort sem þeir voru búnir að fá dvalarleyfi 

hér eða voru enn að bíða niðurstöðu frá yfirvöldum og töldu í sumum tilfellum að það 

væri grundvallaratriði til að komast í gegnum mikla óvissu og bið sem þeir lifðu við.  
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8. Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu á málefnum hælisleitenda á Íslandi. 

Markmiðið var skoða aðstæður og upplifanir hælisleitenda í tengslum við málsmeðferð 

hælisumsóknar þeirra. Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar voru tvær, hvernig eru 

aðstæður hælisleitenda á Íslandi? og Hvernig upplifa hælisleitendur og þeir sem fengið 

hafa dvalarleyfi málsmeðferð hælisumsókna á Íslandi?  

 Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í tengslum við 

fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. 

 

8.1 Aðstæður hælisleitenda á Íslandi 

Meiri hluti viðmælenda fjallaði  í viðtölunum um þá miklu breytingu sem þeir upplifðu 

við komu til landsins. Segal og Mayadas (2005) benda á að einstaklingar sem flytja milli 

landa geta upplifað menningaráfall í framandi umhverfi. Viðmælendur rannsóknarinnar 

fjölluðu sérstaklega um veðurfar landsins, og hversu mikil breyting það var fyrir þá. 

Samkvæmt Winkelman (1994) felur menningaráfall í sér upplifun einstaklinga, sem 

kemur til vegna spennu- og kvíðavaldandi atvika við tengsl þeirra við framandi 

umhverfi og menningu. Skytte (2004) bendir ennfremur á, að mikilvægt sé, að fagaðilar 

sem vinna á sviði fjölmenningar geri sér grein fyrir því, að áfall við komu til nýs lands 

getur verið eðlileg viðbrögð við erfiðum félagslegum aðstæðum. Álykta má að sá 

möguleiki sé til staðar, að viðmælendurnir hafi við komu til landsins upplifað 

menningaráfall miðað við fyrrgreinda skilgreiningu. Þrátt fyrir að þeir hafi ekki farið 

ítarlega í það í viðtölunum, kom í ljós hjá flestum, að þeir upplifðu mikla breytingu við 

komu til landsins. Þrátt fyrir þessar breytingar, leiddu niðurstöðurnar einnig í ljós, að 

viðmælendunum fannst mestu máli skipta að vera komnir í öruggt skjól og á betri stað.  

Hælisleitendur fá ýmsa þjónustu frá Reykjanesbæ og Rauða krossi Íslands. 

Reykjanesbær sinnir þjónustuhlutverki gagnvart hælisleitendum samkvæmt samningi 

við Útlendingastofnun, sem felur meðal annars í sér að Reykjanesbær útvegar 

hælisleitendum húsnæði, mat, almenna læknisþjónustu, vasapening og afþreyingu að 

einhverju leyti (Útlendingastofnun, e.d.)c. Niðurstöðurnar sýna fram á, að sú þjónusta 

standi hælisleitendum til boða, en mismunandi skoðanir komu fram gagnvart 
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þjónustunni. Allir viðmælendur höfðu kynnst gistiheimilinu Fit, viðmælendur nefndu að 

þeir teldu gagnlegt að geta leitað til annarra hælisleitenda, sem höfðu reynslu af 

málsmeðferð hælisumsókna. Hins vegar leiddu niðurstöðurnar í ljós, að viðmælendum 

fannst staðsetning gistiheimilisins óheppileg og upplifðu sig einangraða utan við 

samfélagið. Einnig töldu sumir, að erfitt væri að nálgast starfsmenn Reykjanesbæjar, 

þrátt fyrir að eiga pantaðan tíma. Mikilvægt er að hafa í huga að ýmislegt getur orðið 

þess valdandi að tímar falli niður, en viðmælendur minntust ekki á einstök atriði.   

Það kom á óvart í niðurstöðunum, að einn viðmælandinn hafði fengið 

upplýsingar um málefni hælisleitenda og stöðu þeirra á Íslandi í gegnum fjölmiðla, áður 

en hann fékk upplýsingar um það frá Rauða krossinum, félagsþjónustu Reykjanesbæjar 

eða eigin lögfræðingi. Að öðru leyti fengu hælisleitendur upplýsingar frá Rauða 

krossinum og starfsmönnum Reykjanesbæjar, og í upplýsingabæklingum. Einnig miðla 

hælisleitendur upplýsingum sín á milli, sem bendir til mikilvægis þess, að þeir geti 

leitað til einstaklinga sem hafa reynslu af málsmeðferðinni. Þýðingar og túlkaþjónusta 

eru mikilvæg atriði í málefnum hælisleitenda. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að mikilvægt sé, að þær upplýsingar sem hælisleitendur fá vegna málsmeðferðar 

hælisumsóknar séu á viðeigandi tungumáli. Einstaklingar sem koma til landsins til að 

sækja um hæli hafa mismunandi móðurmál og tungumálakunnáttu. Starfsmenn 

Reykjanesbæjar reyna ávallt að koma til móts við tungumálakunnáttu hvers og eins. 

Upplýsingabæklingur Rauða kross Íslands er einnig í flestum tilvikum aðgengilegur á 

viðeigandi tungumáli. Mikilvægt verður að teljast að unnt sé að veita einstaklingum 

aðgang að túlki ef upplýsingar sem þeir fá eru einungis aðgengilegar á íslensku eða 

ensku.  

Flestir voru ánægðir með þá þjónustu Rauða krossins sem stóð þeim til boða, 

en sumir nefndu að hlutverk heimsóknavinanna væri ekki nægilega vel útskýrt og fram 

kom í sumum viðtölum, að einstaklingar skildu ekki tilgang þeirra. Þó kom einnig fram 

að viðmælendum fannst stuðningur og gagn af þeim í upphafi ferlisins. Það er í 

samræmi við það sem kom fram í viðtali við starfsmann Rauða krossins, en hann taldi 

að þjónusta heimsóknavinanna væri best nýtt í upphafi. Þessar niðurstöður koma í 

raun ekki á óvart, en álykta má, að hælisleitendur sem koma til landsins þekki ekki 

nema að litlu leyti málsmeðferð hælisumsókna hérlendis og því gagnlegt að fá 

einstaklinga frá Rauða krossinum í heimsókn til að svara hugsanlegum almennum 
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fyrirspurnum þeirra um málsmeðferð o.fl. Ennfremur bendir þetta til þess að hlutverk 

sjálfboðaliða í heimsóknaþjónustu Rauða krossins sé krefjandi, en þeir geta ekki gefið 

upplýsingar um stöðu einstakra hælismála sem hælisleitendur virðast leita mikið eftir. 

Tilgangur þeirra er að veita þeim stuðning og félagsskap. Niðurstöðurnar benda til þess 

að þörf sé að hlutverk heimsóknavinanna sé útskýrt nánar, til þess að þeir geti veitt 

hælisleitendum þann stuðning sem ætlast er til. Rauði krossinn er samkvæmt 

niðurstöðunum meðvitaður um að það geti myndast misskilningur varðandi hlutverk 

heimsóknavinanna.  

Velta má fyrir sér hvort það gæti reynst hælisleitendum gagnlegt að fá 

stuðningsfjölskyldu frá Rauða krossi Íslands, en slík þjónusta er veitt flóttamönnum 

sem koma til landsins. Hlutverk stuðningsfjölskyldna í starfi með flóttamönnum er að 

mynda vináttutengsl og vera tengiliður þeirra við samfélagið. Auk þess veita þær 

upplýsingar um hagnýt atriði og aðstoða við myndun félagslegra tengsla við samfélagið 

(Rauði kross Íslands, e.d.)f. Stuðningsfjölskyldurnar gætu því veitt hælisleitendum 

samskonar þjónustu og hugsanlega verið aukinn stuðningur við heimsóknaþjónustu 

Rauða krossins.  

 Óvissa hælisleitenda kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar á 

margvíslegan hátt og kom fram hjá flestum viðmælenda hennar. Niðurstöðurnar sýndu 

fram á, að viðmælendur töldu það vera mjög neikvætt, ef viðtalstímar Rauða krossins 

féllu niður, þar sem þeir treystu mikið á að geta leitað þangað til að fá upplýsingar um 

stöðu mála sinna. Þrátt fyrir að það sjónarmið komi fram í viðtölunum, að 

viðmælendunum fyndist algengt að þeir fengu oft sömu svör um stöðu mála sinna, eða 

að engar nýjar upplýsingar væri að fá, treystu þeir samt mikið á að geta leitað til Rauða 

krossins til að fá upplýsingar um málin og lögðu því mikla áherslu á að viðtalstímarnir 

féllu ekki niður. Þetta bendir ennfremur til þess, að sú mikla óvissa sem hælisleitendur 

fjölluðu um í viðtölunum verði til þess, að  þeim finnist mikilvægt að geta leitað til aðila 

sem geta veitt þeim upplýsingar um meðferð hælisumsókna þeirra. Álykta má, að það 

virðist veita hælisletiendum öryggiskennd að hafa aðila til staðar sem þeir geta treyst, 

til að veita þeim upplýsingar um stöðu mála sinna og staðfestir mikilvægi þjónustu 

Rauða kross Íslands í málefnum hælisleitenda á Íslandi.  

 Fyrstu rannsóknarspurningunni um aðstæður hælisleitenda á Íslandi má því 

svara á þá leið, að hælisleitendur fái ýmsa þjónustu í hælisferlinu frá Reykjanesbæ og 
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Rauða krossi Íslands. Þrátt fyrir að starfsmenn hafi á heildina litið verið sammála um, 

að margt gengi vel í ferli hælisleitenda á Íslandi, komu fram tillögur til að gera 

hælisferlið hérlendis betra. Einnig komu fram tillögur um ýmislegt, sem mætti betur 

fara frá hælisleitendunum, má þá m.a. vísa í mikla óánægju þeirra gagnvart 

gistiheimilinu Fit, með tilliti til staðsetningar og umhverfis þess.  Niðurstöðurnar leiddu 

í ljós, að hælisleitendur vilja fá tækifæri til að upplifa sig sem hluta samfélagsins og að 

núverandi aðstæður séu þess valdandi, að þeir upplifi sig utan þess og félagslega 

einangraðir, sem getur dregið úr möguleikum þeirra á jákvæðri aðlögun, fái þeir leyfi til 

að dveljast áfram í landinu. 

 

8.2 Upplifun hælisleitenda á málsmeðferð hælisleitenda á Íslandi 

Þegar breytingar verða á lífi fólks eins og að koma til nýs lands í leit að hæli, kemur ekki 

á óvart að einstaklingar upplifi tilfinningar eins og óvissu og ótta. Viðmælendur nefndu 

ótta við framtíðina og óvissu. Hvoru tveggja eru þetta tilfinningar sem viðmælendur 

létu í ljós að væru hluti af þeirra daglega lífi, sem hugsanlegt er að valdi þeim álagi og 

streitu. Einn viðmælendanna fjallaði um söknuð í garð fjölskyldumeðlima sinna, sem 

urðu eftir í heimalandinu. Mögulegt er að tengja þessar upplifanir þeirra sem þegar 

hafa fengið hæli við fjórða stig Sluzkis (1975), sem er stig kreppu og erfiðleika við komu 

til nýs lands. Á því stigi er tiltekið, að innflytjendur þurfi að syrgja það sem skilið var 

eftir í heimalandinu, svo sem hefðir, siði og fjölskyldumeðlimi, til að geta aðlagast nýju 

umhverfi. Aðskilnaður við fjölskyldumeðlimi getur gert aðlögunina að hinu nýja landi 

erfiðari. Það getur verið mikilvægt fyrir starfsmenn í málaflokknum að hafa forsögu 

hvers hælisleitanda í huga, með tilliti til meðal annars að fjölskyldumeðlimir, vinir og 

ættingjar geta hafa orðið eftir í heimalandinu og gefa skjólstæðingum sínum svigrúm til 

að leyfa þeim að syrgja það sem þeir þurfti að skilja við.  

Það kom ekki á óvart, að þeir sem upplifað hafa málsmeðferð hælisumsóknar 

fjölluðu allir um tímalengd hælisumsóknanna og áhrif þess að þurfa að bíða lengi eftir 

úrlausn umsóknar sinnar frá stjórnvöldum. Tímalengdinni fylgdi gjarnan mikil óvissa um 

framhaldið, einnig kom í ljós að viðmælendur upplifðu kvíða og hræðslu, sem tengdist 

biðinni eftir niðurstöðu varðandi áframhaldandi dvöl þeirra í landinu. Mögulegt er að 

tengja niðurstöður þessarar rannsóknar við rannsókn Weaver og Burns (2001), þar sem 
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fram kemur, að hælisleitendur sem voru að bíða úrlausnar mála sinna og höfðu 

upplifað áfall í heimalandi sínu, upplifðu í flestum tilfellum tilfinningar svo sem 

hræðslu, yfirþyrmandi dapurleika og martraðir. Sumir viðmælendanna sem höfðu verið 

að bíða lengi eftir niðurstöðu umsóknar sinnar, fjölluðu um að þeim þætti erfitt að 

hefja aðlögun að íslensku samfélagi vegna óvissu um framtíð þeirra í landinu. Sumir 

settu aðra hluti á bið á meðan mál þeirra voru í vinnslu, svo sem íslenskunám, sem 

leiðir af sér möguleika á frekari einangrun þeirra á þessu tímabili.  

Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á, að sumir viðmælendanna höfðu þörf fyrir 

að upplifa ákveðinn tilgang á meðan þeir biðu eftir úrlausn umsóknar sinnar. Fá, þrátt 

fyrir óvissuna, að hefja ákveðna aðlögun að samfélaginu, meðal annars með því að fá 

aðstoð við að leita sér að vinnu, fara í íslenskunám eða stunda sjálfboðaliðastarf. 

Phillimore og Goodson (2006) benda á, að flóttamenn sem hafa ekki möguleika á að 

stunda atvinnu, eru líklegri til að fá færri tækifæri til að tengjast öðrum íbúum 

samfélagsins, læra tungumál meirihlutans sem getur þar af leiðandi orðið til þess að 

þeir eigi erfiðara með að aðlagast samfélaginu. Lítil virkni og afþreying hælisleitenda 

kom skýrt fram í niðurstöðum rannsóknarinnar, en þeir upplifðu sig oft aðgerðalausa.  

Rannsóknar niðurstöður Renner og Salem (2009) um kynjamun á upplifun 

hælisleitenda leiddu í ljós að karlkyns hælisleitendur væru líklegri til að upplifa meiri 

aðskilnað og sýndu minni viðleitni til þátttöku í félagslegri starfsemi og að leita sér 

atvinnu/upplýsinga heldur en konur. Það eru hins vegar ekki sömu niðurstöður og þessi 

rannsókn sýnir fram á, en allir viðmælendur, sem upplifað hefðu málsmeðferð 

hælisumsókna, vildu geta leitað í frekari félagslega starfsemi og töldu of litla afþreyingu 

í boði fyrir hælisleitendur. Það ber þó að hafa í huga að við gerð þessara rannsóknar 

voru þátttakendur einungis karlmenn og því ekki hægt að segja til um stöðu kvenna í 

þessu tilviki, mögulegt er að kvenkyns hælisleitendur hérlendis séu virkari.   

Reynslan sýnir að hælisleitendur vilja í flestum tilfellum fá tækifæri til að sækja 

íslenskunámskeið og telja það mikilvægan þátt þess að geta aðlagast íslensku 

samfélagi. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Unnar Dísar Skaptadóttur og 

Sóleyjar Grétu Sveinsdóttur (2006) um asískar konur á Íslandi. Þrátt fyrir það upplifðu 

sumir viðmælendur að erfitt væri hefja íslenskunám, þegar framtíð þeirra væri í mikilli 

óvissu, og þeir væru enn ekki vissir um, hvort þeir myndi dveljast áfram í landinu. Þetta 

er í samræmi við upplifun starfsmanna Reykjanesbæjar, þar sem boðið er upp á 
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íslenskunám fyrir hælisleitendur. Í raun kemur það ekki á óvart og samræmist  einnig 

rannsókn Unnar Dísar og Sóleyjar Grétu (2006) sem leiddi í ljós, að asískar konur, sem 

koma hingað í þeim tilgangi einum að vinna og safna sér peningum, sáu ekki ástæðu til 

þess að eyða tíma eða peningum í íslenskunám, þrátt fyrir að þær telji 

íslenskukunnáttu afar hagkvæma. Það má því álykta, að einstaklingar sem telja ekki 

öruggt að þeir muni dveljast í landinu til lengri tíma, séu ekki eins líklegir til að reyna að 

tileinka sér tungumál nýja landsins. 

Draga má þá ályktun, af niðurstöðum rannsóknarinnar að það geti reynst 

hælisleitendum erfitt að hefja aðlögun að samfélaginu, ef viðkomandi vegna óvissu um 

framhaldið setji meðal annars íslenskunám á bið. Einnig þurfa fagaðilar að hafa í huga 

að hælisleitendur geta hafið aðlögun að íslensku samfélagi, þrátt fyrir að hælisumsókn 

þeirra sé enn í vinnslu, meðal annars með þátttöku í íslenskunámskeiði. Þá er sá 

möguleiki til staðar að viðkomandi verði endursendur til annars lands. Niðurstöður 

Brekke (2004) sýndi fram á að aðlögun hælisleitenda að nýju samfélagi geti haft þær 

afleiðingar að minni líkur séu á jákvæðri endurkomu einstaklingsins til heimalands síns. 

Því þurfa fagaðilar að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur og styðja hann í 

að aðlagast samfélaginu á eigin forsendum.  

Weaver og Burns (2001) hafa ýmsar tillögur sem félagsráðgjafar geta tekið til 

sín til að bæta aðstæður hælisleitenda, en þeir benda meðal annars á þörfina fyrir 

aukna félagslega afþreyingu fyrir þennan hóp einstaklinga. Þetta er í beinum tengslum 

við niðurstöður þessarar rannsóknar, en margir viðmælendur hennar bentu á þann 

möguleika að hælisleitendur á Íslandi væru félagslega einangraðir. Viðmælendur 

upplifðu sig utan samfélagsins á gistiheimilinu Fit, þar sem þeir dveljast, vegna 

staðsetningar þess. Niðurstöðurnar benda til að starfsmenn Rauða krossins séu 

meðvitaðir um þetta og séu að reyna að koma í veg fyrir einangrun hælisleitenda með 

því að vera með reglulega heimsóknavini og félagsstarf fyrir þá, til að veita stuðning og 

sýna þeim, að það séu einstaklingar sem hafi áhuga á þeirra málstað. Rannsakandi 

veltir fyrir sér hvort aðrir háskólanemar, meðal annars félagsráðgjafa- og 

sálfræðinemar gætu reynst gagnlegir í því hlutverki að veita hælisleitendum stuðning. 

Vert er að minnast á að allir hafa möguleika á að sækja um að verða sjálfboðaliðar í 

heimsóknaþjónustu Rauða krossins, en þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði, varðandi 

meðal annars tungumálakunnáttu.  
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 Til að svara seinni rannsóknaspurningunni um upplifun hælisleitenda á 

málsmeðferð hælisleitenda á Íslandi, má í raun segja að upplifanir einstaklinganna séu 

mismunandi. Þrátt fyrir það eru ýmsir sameiginlegir þættir sem áhugavert er að skoða 

nánar við mótun á móttökuferli hælisleitenda. Meðal annars upplifun þeirra á eigin 

aðgerðarleysi og félagslegri einangrun, á meðan þeir bíða úrlausnar hælisumsóknar 

sinnar og áhrif þess á aðlögun þeirra að samfélaginu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós, að í 

flestum tilvikum myndi hælisleitendur óska eftir því að geta fengið atvinnu, hefja 

íslenskunám telja þeir það vera gagnlegt fyrir sig eða setja fram ósk um aðgengi að 

annarri afþreyingu á meðan mál þeirra er í vinnslu. Það má því í raun álykta, að þar sem 

málsmeðferð hælisumsókna á Íslandi getur verið mjög langt, gæti verið gagnlegt að 

aðstoða hælisleitendur við að nýta þann tíma betur. 

 

8.3 Framtíðarsýn og aðlögun 

Einstaklingar geta upplifað mismunandi aðlögun að nýju samfélagi. Það er ekki hægt að 

ganga út frá því að allir upplifi eins aðlögun að nýju samfélagi. Sumir reyna að 

samþættast samfélagi með því að taka upp siði og venjur nýja samfélagsins, aðrir 

upplifa samlögun sem felur í sér, að einstaklingar reyna að tileinka sér menningu nýja 

landsins ásamt því að leggja áfram áherslu á að viðhalda eigin menningu og tungu. 

Einnig geta einstaklingar upplifað aðskilnað eða einangrun, eins og fjallað var um í 

kaflanum um aðlögun innflytjenda (Berry, 2005; Berger, 2004). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu, að viðmælendurnir voru  á mismunandi stöðum varðandi aðlögun 

að samfélaginu, sem kemur ekki á óvart. Þar sem sumir voru enn að bíða niðurstöðu á 

hælisumsókn sinni og töldu sig ekki geta hafið aðlögun fyrr en sú niðurstaða lægi fyrir.  

 Athyglisvert var, að þrátt fyrir óvissu um framtíðina, fjallaði meiri hluti 

viðmælenda um markmið sem þeir höfðu sett sér um framtíðina fljótlega eftir að þeir 

komu til landsins, sem í flestum tilfellum fól í sér áframhaldandi háskólanám. Draga má 

þá ályktun, að þeir séu, þrátt fyrir óvissu og jafnvel óánægju fyrst við komu til landsins, 

bjartsýnir og ákveðnir í að eiga bjarta framtíð.  

 Stefna ríkisstjórnarinnar frá 2007 bendir til þess að stjórnvöld á Íslandi séu 

meðvituð um mikilvægi þess að aðstoða þurfi einstaklinga með erlendan uppruna við 

aðlögun að íslensku samfélagi. Í henni er fjallað um íslenskunám, málefni barna, 
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heilbrigðisþjónustu, atvinnumál og fleira. Þrátt fyrir að í þeirri stefnu sé ekki fjallað 

sérstaklega um hælisleitendur eða flóttamenn, má álykta að stefnan eigi einnig við um 

þessa einstaklinga. En þar kemur fram, að óheimilt sé að mismuna einstaklingum vegna 

uppruna, þjóðernis, menningarlegs bakgrunns eða að öðru leyti 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Málsmeðferð hælisumsókna hérlendis fer að miklu leyti 

fram hjá Útlendingastofnun, en lögreglan gegnir einnig veigamiklu hlutverki í 

málaflokknum. Hérlendis eru ekki sérstök lög um hælisleitendur, en lagalega ákvæði 

um málefni þeirra eru sett fram í lögum og reglugerðum um útlendinga.  

Það er ýmislegt sem fagaliðar þurfa að hafa í huga í starfi sínu með 

hælisleitendum eins og stig Sluzki (1975) og þættir Garcia (2009), varðandi það sem 

einstaklingar geta staðið frammi fyrir við flutning milli landa, benda til. Starf 

félagsráðgjafa byggist á miklu leyti á heildarsýn (Lára Björnsdóttir, 2006) og má álykta 

að þeir geti gegnt mikilvægu hlutverki í starfi með hælisleitendum, þar sem vandi 

hælisleitenda getur verið margbreytilegur og mikilvægt að litið sé til margra 

mismunandi þátta í vinnu með þeim.  
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Lokaorð 

Flutningur fólks milli landa hefur lengi verið til staðar, ástæður þessara 

flutninga geta verið margs konar, leit að betri lífsgæðum, fjölskyldusameining, flótti 

vegna náttúruhamfara, stríðsátaka og kúgunar stjórnvalda. Flutningur fólks er annað 

hvort sjálfviljugur eða fólk neyðist til að flýja eigið heimaland af mismunandi orsökum 

(Weaver og Burns, 2001).  

 Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun, að hælisleitendur fái 

ákveðna þjónustu frá Reykjanesbæ og Rauða krossi Íslands, sem þeir telja að miklu 

leyti mikilvæga. En þeir upplifa sig samt sem áður aðgerðarlausa og félagslega 

einangraða. Viðhorfin gagnvart þjónustunni bentu til þess, að hælisleitendur vilji fá 

tækifæri til aukinnar afþreyingar og til að upplifa sig sem hluta af samfélaginu. Það má 

meðal annars velta fyrir sér hvort kynna þurfi betur fyrir þeim möguleika þeirra til að 

gerast sjálfboðaliðar og komast þannig í tengsl við aðra einstaklinga. Einnig er þó vert 

að benda á, að mögulegt er að búið sé að kynna þessa þjónustu vel, meðal annars 

innan Rauða krossins, en áhugi hælisleitenda hafi ekki verið til staðar.  

Þekking félagsráðgjafa virðist vera grundvallaratriði í vinnu með 

hælisleitendum, en huga þarf að margbreytilegum þáttum í vinnu með þeim. 

Heildarsýn, að nálgast einstaklinginn út frá styrkleikum hans og efling einstaklinganna 

getur gagnast vel í því starfi. Markviss félagsráðgjöf með hælisleitendum gæti meðal 

annars falið í sér, að allir fengu félagsáðgjafa sem gæti fylgt þeim allt frá komu til 

landsins og til málsloka hælisumsóknar þeirra. Tilgangur þess væri, að félagsráðgjafinn 

gæti veitt viðkomandi stuðning á meðan á málsmeðferð stendur og þar til henni lýkur, 

en það verður að teljast mikilvægt að efla hælisleitendur með það að markmiði að þeir 

geti fótað sig í samfélaginu, auk þess sem slíkt starf getur gert það að verkum að 

aðlögun og samlögun verði árangursríkari. Starf félagsráðgjafans myndi byggjast á 

heildarsýn og leggja þar af leiðandi áherslu á að líta ekki einungis á einstaklinginn, 

heldur einnig á umhverfi hans og í raun samfélagið í heild, eins og mælt er fyrir um í 

vistfræðilegum kenningum (Farley, Boyle og Smith, 1974/3006). Með því að leggja 

áherslu á styrkleika hælisleitenda getur félagsráðgjafinn styrkt einstaklinginn til að nýta 

og auka bjargir sínar (Furuto, 2004). Slík vinna verður að teljast mikilvæg til að aðstoða 

hælisleitendur við að gera sér grein fyrir eigin styrkleikum sem aftur getur aukið bjargir 

viðkomandi.  Þá geta félagráðgjafar veitt meðferð t.d. vegna fyrri áfalla í þeim tilvikum 
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sem hennar er þörf. Í raun getur starf félagsráðgjafa með hælisleitendum haft 

forvarnargildi, en það verður að teljast ganglegt ekki einungis hælisleitendanum heldur 

einnig samfélaginu í heild að þeir aðlagist samfélaginu og upplifi sig sem hluta þess. 

Vert er að benda á að það starfar einn félagsrágjafi með hælisleitendum í 

Reykjanesbæ, en það gæti verið gagnlegt að fjölga félagsráðgjöfum til að mögulegt 

væri að efla starf þeirra með hælisleitendum. Félagsráðgjafar sem starfa með 

hælisleitendum, þurfa að hafa þekkingu á málefnum hælisleitenda og lagalegu 

umhverfi málaflokksins.  

Í framhaldi af rannsókninni væri áhugavert að halda áfram að rannsaka 

aðstæður hælisleitenda á Íslandi, meðal annars með því að reyna að nálgast fleiri 

einstaklinga sem hafa gengið í málsmeðferð hælisumsókna. Þar sem hvorki konur né 

börn voru þátttakendur þessarar rannsóknar er mikilvægt að framkvæma rannsóknir, 

þar sem sjónarmið þeirra koma fram. Sérstaklega er athyglisvert að fá upplýsingar um 

hvort reynsla og upplifanir kynjanna á málsmeðferð hælisumsókna hérlendis sé 

mismunandi. Þrátt fyrir að það komi ekki margir hælisleitendur sem eru yngri en 18 ára 

til landsins, er sjónarhorn þeirra og upplifanir einnig mjög mikilvæg. Það er því ljóst að 

það eru ýmsar hugmyndir að rannsóknum, sem áhugvert gæti reynst að vinna að í 

framhaldi af þessari. Konur og börn er stór hluti flóttamanna í heiminum eins og fjallað 

var um í þriðja kafla ritgerðarinnar. Það eykur mikilvægi þess að aðstæður þeirra og 

upplifun á málsmeðferð hælisumsókna séu rannsakaðar sérstaklega.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að einungis lítill hluti viðmælenda 

hafði upphaflega ætlað að koma hingað til lands til að sækja um hæli. Áhugavert væri 

að  rannsaka hversu stórt hlutfall þeirra sem sækja um hæli hér hafi í raun upphaflega 

ætlað sér það og hvernig þeim sem hér fá hæli reiðir af í íslensku samfélagi.  

Áframhaldandi rannsóknir á sviðinu myndu stuðla að því að sú þjónusta og sá 

stuðningur sem verið er að veita innan málaflokksins uppfylli þau markmið og þjóni 

þeim tilgangi sem ætlað er.  

Það er von rannsakanda að rannsóknin leiði til aukins skilnings á málefnum 

hælisleitenda á Íslandi, bæði meðal fagmanna og almennings. Ennfremur að 

félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar geri sér grein fyrir mikilvægi þekkingar og hugsanlegra 

nálgana í starfi með hælisleitendum. Einnig er það von rannsakanda, að upplifanir og 

reynsla hælisleitenda verði tekin til greina við stefnumótun í málaflokknum og að 
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rannsóknarniðurstöðurnar auki þekkingu og varpi ljósi á aðstæður hælisleitenda á 

Íslandi. Einnig er það von rannsakanda að rannsókn þessi muni leiða til frekara 

rannsókna á málefnum hælisleitenda, svo sú þjónusta og sá stuðningur, sem þeim er 

veittur hérlendis, gagnist bæði hælisleitendum og samfélaginu í heild sinni. 

 

________________________________ 
Helena N. Wolimbwa 
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Fylgiskjal 1: Viðtalsrammi - Útlendingastofnun 

 Hlutverk Útlendingastofnunar varðandi hælisumsóknir/hælisleitendur? 

 Mat á hælisleitendum?  

 Gögn? 

 Hvernig var gagna aflað? 

 Áfallastreituröskun/geðraskanir? 

 Viðmiðunarreglur við mat á hælisumsókn – UNHCR 1998? 

   Skylda Útlendingastofnunar gagnvart hælisleitendum? 

 Viðtöl við sérfræðinga Útlendingastofnunar? 

 Hverjir eru viðstaddir?  

 Samband við yfirvöld í viðkomandi heimaríki ef það er gefið upp? 

 

 Hvaða ábyrgð bera starfsmenn UTL gagnvart hælisleitendum? Upplýsa um 

réttindi, vísa áfram á úrræði í samfélaginu?  

 

 Hvernig er samstarf UTL við aðra stofnanir varðandi hælisleitendur? 
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Fylgiskjal 2: Viðtalsrammi - Reykjanesbær 

 Hlutverk Reykjanesbæjar gagnvart hælisleitendum 

o Hvað felst í samningi Reykjanesbæjar og Útlendingastofnunnar 

 Samstarf við t.d. Útlendingastofnun og Rauða kross Íslands? 

 Áfallastreituröskun / geðraskanir? 

 Upplýsingagjöf Reykjanesbæ til hælisleitenda? 

o Varðandi t.d. réttindi og umhverfið í Reykjanesbæ? 

 Jákvætt? 

 Tillögur að bættri þjónustu? 
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Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi - Rauði kross Íslands  

 Hlutverk Rauða krossins í málefnum hælisleitenda? 

o Þjónusta? (heimsóknarvinir, fatnaður, tækifæri fyrir hælisleitendur,  

verða sjálfboðaliðar) 

 Samstarfið milli RKÍ og Reykjanesbæjar? 

o En er eitthvað samstarf við UTL? 

 Áfallastreituröskun / geðraskanir? 

 Upplýsingagjöf um réttindi? 

 Þjónusta eftir að viðkomandi fær hæli/dvalarleyfi?  

o Samningur við félags- og tryggingamálaráðuneytið? 

 Laganemar í viðtölum hælisleitenda í ferlinu?  

o Hvernig gengur sú þjónusta? 

o Hverjir geta tekið þátt? 

o Hvernig hefur þessari þjónustu verið tekið af hælisleitendum? 

o Er þjónustan vel nýtt af hælisleitendum? 
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Fylgiskjal 4: Viðtalsrammi -  hælisleitendur/dvalarleyfi  

 Hvenær komstu til Íslands? When did you come to Iceland? 

 Hvað var fyrsta skrefið / First step in Iceland? 

o Aðstæður meðan svara var beðið / Conditions while waiting for asylum?  

o Frá t.d. RKÍ og Reykjanesbær / Redcross and Reykjanesbær? 

o Heimilisaðstæður / Home conditions? 

o Afþreying / entertainment?  

o Íslenskunámskeið / Icelandic course? 

 Lögfræðiaðstoð -  RKÍ / Legal assistance from Redcross? 

o Einhver viðstaddur í viðtölum við lögreglu og Útlendingastofnun / Is 

someone present at the interviews with the police/Immigration? 

 Notfærðir þú þér þjónustu RKÍ / Did you use the service that Icelandic redcross 

offers for asylum seekers? 

o Hvernig þá/hvers vegna ekki / What service/why not? 

 Ánægð/ur með veitta aðstoð á meðan á ferlinu stóð/ Happy with assistance 

while seeking asylum in Iceland? 

o Jákvætt og hvað má betur fara / What is positive – something that by 

your opinion could be done better? 

 Hvernig var upplýsingagjöf til þín á meðan á ferlinu stóð? / How did you get 

information about your case in the process? 

 Framtíðarhorfur / Future aspects? 
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Fylgiskjal 5: Kynningarbréf til þátttakenda – hælisleitendur  

Eftirfarandi rannsókn tengist lokaritgerð í félagsráðgjöf í Háskóla Íslands. Ábyrgðaraðili 

hennar er Guðný Björk Eydal, dósent í félagsráðgjöf.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna aðstæður og upplifanir hælisleitenda á Íslandi.  

Ég leita til þín með von um að þú hafir áhuga á að taka þátt í rannsókninni og 

aðstoða mig við að gera hana að veruleika. Ég tel mjög gott og mikilvægt að aðstæður 

hælisleitenda á Íslandi séu skoðuð, en niðurstöður rannsóknarinnar geta verið 

gagnlegar og aðstoðað fagaðila sem vinna með hælisleitendum á Íslandi og hugsanlega 

leitt af sér bætta þjónustu fyrir hælisleitendur sem koma síðar til landsins í leit að hæli.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér ca. Klukkutímaviðtal, þar sem leitað er eftir 

upplýsingum um það að sækja um hæli á Íslandi, meðal annars um þjónustu á meðan 

beðið var úrlausnar, aðstæður hælisleitenda á meðan beðið er úrlausnar 

hælisumsóknar og aðlögun að íslensku samfélagi.  

Fullum trúnaði og nafnleynd er lofað og verður ekki mögulegt að rekja svörin til 

viðmælenda.  

 

Þú mátt neita að svara einstökum spurningum eða tala um einstök efnisatriði.  

 

Ef þú hefur einhverjar frekari spurningar, endilega hafðu samband á netfangið 

hnw1@hi.is eða í síma 865-8461.  

 

Ef þú hefur áhuga á að aðstoða mig við að gera þessa rannsókn að veruleika 

vinsamlegast hafið samband sem allra fyrst við mig eða starfsmenn Rauða krossins í 

Hafnarfjarðardeild. 

 

Bestu kveðjur.  
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 Fylgiskjal 6: Kynningarbréf til þátttakenda á ensku 

I am doing a research as part of my MA essay in social work at Iceland´s University. 

Guarantor of the research is Guðný Björk Eydal.  

The aim of the research is to get knowledge about the process that asylum 

seekers experience when seeking asylum in Iceland, the research also involves getting 

information about asylum seekers circumstances and conditions in Iceland. 

I ask for your help and hope you are interested in participating in this research 

and helping me make this possible. I think it is important to do research in the 

conditions of asylums seekers in Iceland, and the findings of the research can be 

helpful for professionals working with them and help improving the service for people 

who seek asylum in Iceland.  

Participation in the research involves being interviewed by the researcher. The 

goal of the interviews is to get information about your view of the process when 

seeking asylum in Iceland, your adjustment to Iceland and more. Interviews will be 

about one hour long.  

 

You can refuse to answer single questions or to speak about single topics, if you 

choose.  

Confidentiality and anonymity is ensured in the process of the research and in 

the theses. 

 

If you have any more questions about the research, please contact me at hnw1@hi.is 

or on phone 865-8461.  

 

If you are interested in assisting me making this research possible, please contact me 

as soon as possible or the staff at Iceland Redcross Hafnarfjarðardeild. 

 

Best wishes.  
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Fylgiskjal 7: Kynningarbréf til starfsmanna 

Efni: Kynning á MA ritgerð í félagsráðgjöf – ósk um viðtal 
 
Undirrituð er mastersnemi í félagsráðgjöf í Háskóla Íslands og er að hefja rannsókn á 
aðstæðum hælisleitenda á Íslandi sem liggur til grundvallar  MA ritgerð á komandi 
haustönn.  
 
Rannsóknin felur í sér að kanna aðstæður hælisleitenda á Íslandi á meðan beðið er eftir 
úrlausn hælisumsóknar. Markmiðið er að fá nánari upplýsingar um upplifun og 
aðstæður þeirra sem hafa sótt um hæli á Íslandi og fengið annað hvort hæli af 
pólitískum ástæðum eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Auk þess felur markmið 
rannsóknarinnar í sér að skoða nánar ferlið sem hælisleitendur fara í gegnum eftir að 
sótt hefur verið um hæli á Íslandi.  
 
Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Guðný Björk Eydal, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla 
Íslands. Hún hefur aðsetur í Háskóla Íslands í Gimli v/Sæmundargötu. Netfang hennar 
er ge@hi.is og símanúmerið hennar er 525-4258. Rannsakandi er Helena N. Wolimbwa, 
nemi í MA námi í félagsráðgjöf í Háskóla Íslands, áætluð útskrift er í júní 2010. Netfang 
rannsakanda er hnw1@hi.is og símanúmerið er 865-8461. 
 
Ég leita eftir samstarfi við stofnanir sem koma að málefnum hælisleitenda á Ísland og 
leita því til þín með beiðni um að veita mér viðtal. Tilgangur viðtalsins er að fá nánari 
upplýsingar um það ferli sem hælisleitendur ganga í gegnum. Áætlað er að viðtalið 
verði í mesta lagi klukkutíma langt, það mun verða tekið upp á diktafón og afritað 
orðrétt, síðan verður unnið úr gögnunum sem munu nýtast við gerð lokahandrits 
ritgerðarinnar, en áætluð skil eru í desember 2009. Rannsókninni hefur verið tilkynnt til 
persónuverndar.  
 
Rannsóknin er unnin í samstarfi við Rauða kross Íslands sem mun aðstoða rannsakanda 
að finna einstaklinga sem hafa fengið hæli eða dvalarleyfi af mannúðaraðstæðum á 
Íslandi og vilja taka þátt í rannsókninni, en sjónarhorn einstaklinga sem hafa upplifað 
þessar aðstæður verður mikilvægur hluti rannsóknarinnar, auk viðtala við starfsfólk 
sem kemur að málaflokknum.  
 
Undirrituð telur mikilvægt að fá að heyra upplifun og sjónarhorn hælisleitenda á því 
ferli sem þeir ganga í gegnum þegar þeir sækja um hæli. Niðurstöður rannsóknarinnar 
geta aukið skilning fagaðila og annarra sem koma að málefnum hælisleitenda á 
upplifun og aðstæðum þeirra á Íslandi. 
 
Það væri mjög gagnlegt að fá viðtal við þig í lok ágúst og ég vonast eftir að heyra frá 
þér sem fyrst. 
 
Með von um jákvæð svör,  
Helena N. Wolimbwa 
 hnw1@hi.is  
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Fylgiskjal 8: Bréf vegna styrkbeiðnir                                         

Reykjavík, 2. Júní 2009 
Kynning á rannsóknarverkefni og beiðni um styrk vegna kostnaðar við túlkaþjónustu 
Ég er meistaraprófsnemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda og er að ljúka fyrra ári mínu í 
því námi nú í vor. Í sumar og haust mun ég skrifa meistaraprófsritgerð og hef áhuga á 
að skrifa um hælisleitendur og aðstæður þeirra á Íslandi. Ég ætla að framkvæma 
eigindlega rannsókn og mun taka viðtöl við hælisleitendur sem hafa fengið hæli á 
Íslandi annað hvort vegna pólitískra ástæðna eða af mannúðaraðstæðum. Ég hyggst 
skoða afstöðu hælisleitenda til aðstæðna sinna, þjónustunnar sem þeir fá á meðan 
beðið er svara vegna hælisumsóknar þeirra, aðlögunarferlis þeirra að íslensku 
samfélagi og fleira.  
 
Ég tel mig þurfa að bjóða viðmælendum mínu túlkaþjónustu í viðtölunum og leita því til 
ykkar varðandi styrk vegna þess liðar. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Guðný Björk 
Eydal, dósent í félagsráðgjöf í Háskóli Íslands og mun ég þurfa að taka 6-10 viðtöl. Ef 
mögulegt væri að fá styrki fyrir túlkaþjónustu eða  hluta hennar væri það mjög jákvætt 
fyrir mig og myndi gera mér kleift að rannsaka þennan mikilvæga málaflokk. Ef þið 
hafið ábendingar um aðra mögulega staði þar sem hægt væri að sækja um styrki fyrir 
rannsókn eins og ég mun framkvæma, væri mjög gagnlegt að fá upplýsingar um það.  
Ég hef nú þegar leitað til félags- og tryggingamálaráðuneytisins, MIRRU og 
fjölmenningarsetursins. Ég mun vera í sambandi við viðkomandi eins og viðkomandi 
óskar og veita upplýsingar um framvindu rannsóknarinnar og úrvinnslu, sé leitað eftir 
því. Einnig er mögulegt að styrkveitendur fái að koma með ábendingar um spurningar 
sem þeir hafa áhuga á að leita svara við í rannsókn minni. 
 
Í desember eða janúar, þegar búið er að skila lokaeintaki af ritgerðinni, verður 
mögulegt að fá eintak af henni hjá mér. Vert er að taka fram að lokaritgerðin mín í BA 
náminu í félagsráðgjöf fjallaði um flóttamenn og félagsráðgjöf, en þá rannsókn vann ég 
í samvinnu við Rebekku Júlíu Magnúsdóttur, og var hún metin til fyrstu einkunnar. Sú 
rannsókn miðað að því að skoða kvótaflóttamenn sem koma til landsins, þá þjónustu 
sem þeir fá fyrsta árið, aðkomu félagsráðgjafa, eftirfylgni, hvað mögulegt væri að betur 
færi í því ferli og fleira.  
 
Ég hef mikinn áhuga á að rannsaka og skoða aðstæður þeirra sem koma til landsins, 
hvort sem það eru innflytjendur, flóttamenn, hælisleitendur eða aðrir og tel mikilvægt 
að þessir málaflokkar séu rannsakaðir til að fá sjónarhorn einstaklinganna, heyra um 
reynslu þeirra og upplifanir og fleira.  
 
Ég vona að þetta hafi vakið áhuga ykkar á meistaraprófsverkefninu mínu og þeirri 
rannsókn sem ég hef í hyggju að framkvæma og að þið sjáið ykkur fært um að veita 
mér styrk til að mæta þeim kostnaði sem fylgir af túlkaþjónustu vegna viðtala við 
hælisleitendur, þannig að rannsóknin getir orðið að veruleika.  
 
Með fyrirfram þökk 
Helena N. Wolimbwa, s. 865-8461, hnw1@hi.is  
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Fylgiskjal 9: Upplýst samþykki fyrir starfsmenn 

Upplýst samþykki  vegna þátttöku í rannsókninni Hælisleitendur á Íslandi  
 
Markmið rannsóknarinnar er að afla þekkingar á því  ferli  sem einstaklingar sem sækja 
um og fá hæli á Íslandi ganga í gengum.  Rannsóknin liggur til grundvallar lokaritgerð 
Helenu N. Wolimbwa í MA námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf.  Rannsóknin verður 
unnin júlí til desember 2009 en áætluð útskrift er í júní 2010. Netfang rannsakanda er 
hnw1@hi.is og símanúmerið er 865-8461. Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Guðný 
Björk Eydal, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands Oddi v/Sæmundargötu. Netfang 
ge@hi.is, sími 525-4258.  
 
Rannsakandi leitar sjálfur eftir þátttakendum sem starfa að málefnum hælisleitenda á 
Íslandi, en starfsmenn Rauða kross Íslands aðstoða við að finna þátttakendur sem hafa 
upplifað það að sækja um hæli á Íslandi og hafa fengið dvalarleyfi af 
mannúðaraðstæðum.  
 
Mér hefur verið kynnt ofangreind rannsókn og mér er ljóst að markmið hennar er að 
afla upplýsinga um það ferli sem einstaklingar sem sækja um og fá hæli á Íslandi ganga 
í gengum . 
 
Um er að ræða um það bil klukkustundar viðtal við rannsakanda. Viðtölin verða 
hljóðrituð og afrituð orðrétt. Rannsóknargögn verða varðveitt á innra svæði 
rannsakanda í Háskóla Íslands og hefur rannsakandi einn aðgang að gögnunum. 
Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Vinnsla rannsóknarinnar hefur verið tilkynnt 
til Persónuverndar. 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar geta aukið skilning fagaðila og annarra sem koma að 
málefnum hælisleitenda á upplifun og aðstæðum þeirra á Íslandi.  Það getur því meðal 
annars verið ávinningur þátttakenda með þátttöku að hafa mögulega áhrif á þjónustu 
við hælisleitendur og geta aðstoðað við að bæta þjónustu við hælisleitendur á Íslandi.  
Upplýst samþykki er í tvíriti og heldur þátttakandi öðru þeirra, en  þeim ásamt öðrum 
gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 
 
Með undirskrift minni staðfesti ég þátttöku mína í þessari rannsókn og einnig að mér er 
ljóst hvað í þátttökunni felst, ásamt rétti mínum til að draga mig til baka úr 
rannsókninni á hvaða stigi sem er. Einnig er mér heimilt að neita að svara einstökum 
spurningum eða ræða einstök efnisatriði. 
 
Ég undirrituð/undirritaður lýsi því hér með yfir að ég er reiðubúin(n) að taka þátt í 
þeirri rannsókn sem hér um ræðir, án greiðslu eða umbunar. 
 
 
___________________________              _____________________________________ 
Undirskrift þátttakenda                              Undirskrift rannsakanda, Helena N. Wolimbwa 
 

____________________________ 
Undirskrift ábyrgðaraðila, Guðný Björk Eydal 

mailto:hnw1@hi.is
mailto:ge@hi.is


Upplifun og aðstæður hælisleitenda á Íslandi 

115 

Fylgiskjal 10: Upplýst samþykki fyrir aðra þátttakendur á íslensku  

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókninni Hælisleitendur á Íslandi 

Markmið rannsóknarinnar er að afla þekkingar á því  ferli  sem einstaklingar sem sækja 
um og fá hæli á Íslandi ganga í gengum.  Rannsóknin liggur til grundvallar lokaritgerð 
Helenu N. Wolimbwa í MA námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf.  Rannsóknin verður 
unnin júlí til desember 2009 en áætluð útskrift er í júní 2010. Netfang rannsakanda er 
hnw1@hi.is og símanúmerið er 865-8461. Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Guðný 
Björk Eydal, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands Oddi v/Sæmundargötu. Netfang 
ge@hi.is, sími 525-4258.  
Rauði Kross Íslands hefur samband við þátttakendur og aðstoðar þá sem vilja taka þátt 
í rannsókninni að hafa samband við rannsakanda.   
Mér hefur verið kynnt ofangreind rannsókn og mér er ljóst að markmið hennar er að 
afla upplýsinga um það ferli sem einstaklingar sem sækja um og fá hæli á Íslandi ganga 
í gengum . 
Um er að ræða um það bil klukkustundar viðtal við rannsakanda. Viðtölin verða 
hljóðrituð og afrituð orðrétt. Rannsóknargögn verða varðveitt á innra svæði 
rannsakanda í Háskóla Íslands og hefur rannsakandi einn aðgang að gögnunum. 
Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Vinnsla rannsóknarinnar hefur verið tilkynnt 
til Persónuverndar, en nafnleynd og trúnaðar verður gætt við vinnslu rannsóknarinnar 
og í lokahandriti ritgerðarinnar. 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar geta aukið skilning fagaðila og annarra sem koma að 
málefnum hælisleitenda á upplifun og aðstæðum þeirra á Íslandi.  Það getur því meðal 
annars verið ávinningur þátttakenda með þátttöku að hafa mögulega áhrif á þjónustu 
við hælisleitendur og geta aðstoðað við að bæta þjónustu við hælisleitendur á Íslandi. 
Þátttakendur geta hugsanlega upplifað tilfinningaleg óþægindi við að rifja upp ferlið en 
líkurnar á því eru taldar vera í lágmarki. 
 
Upplýst samþykki er í tvíriti og heldur þátttakandi öðru þeirra, en  þeim ásamt öðrum 
gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 
 
Með undirskrift minni staðfesti ég þátttöku mína í þessari rannsókn og einnig að mér er 
ljóst hvað í þátttökunni felst, ásamt rétti mínum til að draga mig til baka úr 
rannsókninni á hvaða stigi sem er. Einnig er mér heimilt að neita að svara einstökum 
spurningum eða ræða einstök efnisatriði. 
 
Ég undirrituð/undirritaður lýsi því hér með yfir að ég er reiðubúin(n) að taka þátt í 
þeirri rannsókn sem hér um ræðir, án greiðslu eða umbunar. 
 
____________________________              ____________________________________ 
Undirskrift þátttakenda                              Undirskrift rannsakanda, Helena N. Wolimbwa 
 
 

____________________________ 
Undirskrift ábyrgðaraðila, Guðný Björk Eydal 
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Fylgiskjal 11: Upplýst samþykki fyrir aðra þátttakendur á ensku 

Informed consent for participation in the research Asylum seekers in Iceland 
The goal of the research is to gain knowledge about the process asylum seekers 
experience when seeking asylum in Iceland, the research also involves examining 
asylum seekers’ circumstances and conditions in Iceland. The research is part of Helena 
N. Wolimbwa´s thesis in her study at Iceland´s University, MA in Social work. The 
research started in May 2009 and is estimated to be finished in December 2009, 
graduation is estimated in June 2010. The researchers e-mail is hnw1@hi.is, telephone 
number 865-8461. Guarantor for the research is Guðný Björk Eydal, e-mail address 
ge@hi.is and telephone number 525-4258. 
Participants were chosen in cooperation with professional staff at the Icelandic 
Redcross. 
 
I have been informed about the research and I am aware of that the goal is to obtain 
information about the process of the seeking asylum in Iceland. 
 
Consent to participation involves being interviewed by the researcher. The goal of the 
interviews is to get information about the participant´s view of the process when 
seeking asylum in Iceland. Interviews will be about one hour long. The interview will be 
transcribed /copied directly. 
 
During the research preexisting data will be examined such as laws and regulations, 
policy declaration and contracts relating to asylum seekers in Iceland. 
 
Research data will only be kept on the internal net server of Iceland University (Ugla), 
which only the researcher has access to. The informed consent along with other 
research data will be erased when the research work is finished. “Persónuvernd” has 
been notified of the process of this research. Anonymity and confidentiality is ensured 
in the process of the research and in the theses. 
 
Findings from the research can increase the understanding of professionals and 
practitioners, who work with asylum seekers in Iceland. Possible benefits of 
participating in the research is to have influence on issues concerning asylum seekers 
in Iceland. Participants could possible experience emotional discomfort by reviewing 
the process of seeking asylum in Iceland. The chance of participants experiencing 
discomfort is estimated to be minimal. 
 
With my signature I confirm my participation in this research, I am aware of what my 
participation involves, and that I am free to discontinue participation at anytime in the 
research process. Also am I free to refuse to answer single questions or to speak about 
single topics. 
With my signature, I confirm that I am willing to participate in this research without 
payment or reward. 
_____________________________________                   _________________________ 
Researcher´s signature, Helena N.  Wolimbwa                              Participant´s signature      

________________________________ 
Guarantor´s signature, Guðný B. Eydal 
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Fylgiskjal 12: Upplýst samþykki á ensku  

 

Informed consent for participation in the resarch Asylum seekers in Iceland 

 

 

The goal of the research is to gain knowledge about the process asylum seekers 

experience when seeking asylum in Iceland, the research also involves examining 

asylum seekers’ circumstances and conditions in Iceland. The research is part of Helena 

N. Wolimbwa´s thesis in her study at Iceland´s University, MA in Social work 

I confirm my participation in this research, I am aware of what my participation 

involves, and that I am free to discontinue participation at anytime in the research 

process. Also am I free to refuse to answer single questions or to speak about single 

topics. 

The informed consent along with other research data will be erased when the research 

work is finished. Anonymity and confidentiality is ensured in the process of the 

research and in the theses. 

 

With my signature, I confirm that I am willing to participate in this research without 

payment or reward. 

 

______________________________                       _____________________________ 
Researcher´s signature, Helena N.  Wolimbwa                               Participant´s signature                                                            

 
 

________________________________ 
Guarantor´s signature, Guðný B. Eydal 

 

 
 


