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Útdráttur 

Niðurstöður úr skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í lok ársins 

2010 sýndu að um 43,7 milljónir manna, víðsvegar um heiminn, voru á landflótta 

vegna stríðsátaka eða ofsókna sem er hæsta hlutfall sem hefur mælst í 15 ár. Af 

heildartölunni eru 15,4 milljónir flóttamenn. Konur og stúlkur eru í sérstakri hættu 

þegar stríðsátök standa yfir. Konurnar flýja ýmist í flóttamannabúðir eða á 

dreifbýla staði innan landamæra eigin lands. Flóttanum fylgir mikið óöryggi og lítil 

vernd. Ofbeldi á tímum stríðsátaka hefur róttæk áhrif á fólk, því allt samfélagið 

verður þátttakandi í átökunum. Rannsóknir, sem gerðar hafa verið af Amnesty 

International, sýna að kynbundið ofbeldi eykst á stríðstímum. Íslendingar hafa allt 

frá árinu 1956 tekið á móti 516 kvótaflóttamönnum sem hafa dreifst víðs vegar um 

landið. Það hefur verið stefna stjórnvalda frá árinu 2005 að bjóða einstæðum 

mæðrum með börn (e. Women at risk) að koma hingað til lands. Konunum reiðir 

flestum vel af á Íslandi. Reynsla kvenna og barna af ofbeldi eykur líkurnar til muna 

á því að fá áfallastreitu. Félagsráðgjafi sem vinnur með flóttakonum þarf að búa 

yfir þekkingu á málefnum flóttamanna og þekkja til birtingarmynda áfallastreitu. 

Félagsráðgjafinn vinnur eftir kenningarlegum nálgunum og nýtir ýmis tæki við störf 

sín með flóttakonum. 

 

 

 

 

 

  

Lykilorð: Félagsráðgjöf, flóttakonur, kynbundið ofbeldi og konur í hættu. 
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Formáli 

Aðdragandi þess að við ákváðum að skrifa um flóttakonur er sá að við verjum 

miklum tíma á bókasafni Reykjanesbæjar vegna skólagöngu okkar. Hælisleitendur 

sækja mikið á bókasafnið en Reykjanesbær er móttökuaðili hælisleitenda  hér á 

landi. Hælisleitendur eru þar með sagt í okkar nærumhverfi og hefur það haft áhrif 

á áhuga okkar á málefnum flóttafólks. Við ákváðum að einbeita okkur að 

flóttakonum og börnum, þar sem minna hefur verið skrifað um þau sérstaklega. Öll 

sú vinna sem liggur að baki ritgerðarskrifanna hefur vakið okkur til verulegrar 

umhugsunar um aðstæður flóttakvenna og gætum við báðar hugsað okkur að 

vinna við félagsráðgjöf sem tengdist flóttakonum. Við þökkum Eddu Ólafsdóttur 

leiðbeinanda okkar kærlega fyrir góða leiðsögn og ábendingar og einnig Halldóri 

Sigurði Guðmundssyni umsjónarmanni okkar. Jóhann Frímann á einnig þökk skilið 

fyrir vandaðan prófarkalestur. Þá viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir 

ómetanlegan stuðning og þolinmæði. Án þeirra hefði þetta ekki verið mögulegt. 
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1 Inngangur 

Konur og stúlkur eru í sérstakri hættu þegar stríð og átök standa yfir. Margar velja 

að flýja aðstæðurnar en sumar neyðast til þess. Konurnar flýja margar hverjar í 

flóttamannabúðir eða á aðra staði innan landamæra eigin lands. Þær konur sem 

leita skjóls í flóttamannabúðum komast fljótt að því að þær veita ekki það öryggi 

sem þær sóttust eftir. Í flóttamannabúðunum sæta konur oft kynbundnu ofbeldi 

og eru gerendurnir oft á tíðum hermenn og starfsmenn flóttamannabúðanna. 

Flóttakonum er stundum einnig nauðgað af körlum sem tilheyra 

flóttamannahópnum. Konur sem flýja heimili sín og upprunaland vegna kúgunar og 

stríðs eru mjög oft í hættu, hvort sem þær ferðast einar eða í hópum. Á leið þeirra 

á áfangastað upplifa þær jafnvel aftur ógn og kynferðislega áreitni. Orðið 

flóttakona, og að vera skilgreind sem slík, beinir oft athyglinni að vald- og 

magnleysi konunnar. Mikilvægt er fyrir þá sem vinna með flóttakonum sem hafa 

verið beittar kynferðislegu ofbeldi eða pyntingum að setja sig í spor þeirra og 

kynna sér hinn sögulega og pólitíska veruleika í heimalandi þessara kvenna. 

Kynferðislegt ofbeldi í svona tilvikum er oft túlkað sem pólitík frekar en einstök 

reynsla (Moussa, 1998). 

Áður fyrr var sjónum eingöngu beint að líkamlegu tjóni og dauðsföllum í stríði. 

Með meiri skilningi, rannsóknum, og gögnum hefur það komið í ljós að andlegar 

afleiðingar eru gífurlegar hjá fólki sem upplifir stríð, átök, kúgun og ofbeldi. Margt 

af þessu fólki hefur þurft að flýja heimili sín og jafnvel land og byrja líf á nýjum 

stöðum (World health organization, 1996). Rannsóknir sýna að í flestum tilvikum 

þegar fólk hefur þurft að upplifa miklar hörmungar og þurft að bjarga sér við 

erfiðar aðstæður, þjáist það af ýmiss konar líkamlegum og andlegum kvillum sem 

getur reynst þeim erfitt að lifa með án þess að fá aðstoð frá fagaðila. Áfallastreita 

er mjög algeng hjá þessu fólki og getur haft veruleg áhrif á daglegt líf þess. Erfið 

reynsla fylgir fólki oft alla ævi og hefur jafnvel áhrif á börn og næstu kynslóðir. Með 

aðstoð og úrvinnslu erfiðrar lífsreynslu tekst fólki oft að lifa ágætu lífi, en það 

krefst mikillar vinnu og eftirfylgni.  
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Ísland fór að taka á móti flóttafólki árið 1956 og frá þeim tíma hafa komið 516 

flóttamenn. Frá árinu 2005 hefur það verið stefna íslenska ríkisins að taka á móti 

einstæðum konum með eða án barna. Þessi stefna flokkast undir skilgreiningu 

Flóttamannstofnun Sameinuðu þjóðanna um „konur í hættu“. Konur í hættu (e. 

women at risk) geta verið einstæðar mæður, einstæðar eða fráskildar konur, 

barnshafandi konur eða konur með fjölskyldu án fylgdar maka. Áðurnefnd 

ákvörðun er tekin með tilliti til þess að á Íslandi þykir það ekki tiltökumál að vera 

einstæð móðir. Árið 2008 tók Ísland á móti palestínskum einstæðum konum og 

börnum frá Írak. Í ritgerðinni verður greint frá lífsreynslu þeirra sem flóttakvenna í 

stríði og þeirri vá sem að þeim steðjaði. Notast er við frásagnir þeirra sjálfra sem 

birtust í bók sem gefin var út árið 2011 og heitir „Ríkisfang: Ekkert“. 

Félagsráðgjafar geta beitt ýmsum viðurkenndum aðferðum og nálgunum þegar 

þeir aðstoða flóttakonur. Mikilvægt er að félagsrágjafinn setji sig í spor 

flóttakonunnar og sé vel upplýstur um bakgrunn hennar; menningu, siði, lífsviðhorf 

og gildi. Félagsráðgjafinn nýtir ýmis tæki og nálganir í starfi sínu, og styðst meðal 

annars við vistfræðinálgun auk þess leggur félagsráðgjafinn áherlsu á að styrkja og 

valdefla einstaklinga. Félagsráðgjafinn hefur ýmislegt að leiðarljósi í vinnu sinni, 

eins og það að vera búinn að tileinka sér menningarhæfni. Í því felst að vera 

meðvitaður um eigin hegðun og viðhorf gagnvart ólíkum menningarheimum. 

Félagsráðgjafinn þarf að sýna skilning á alúðlegan hátt og viðurkenna 

einstaklinginn á hans grundvelli og hans menningarlegu gildi. Menningarhæfni er 

sambland af færni og næmni sem félagsráðgjafinn þarf að tileinka sér til þess að 

geta unnið við þverþjóðlegar aðstæður. Heildarsýnina þarf ráðgjafinn ávallt að hafa 

að leiðarljósi í vinnu með flóttakonum; að skoða einstaklinginn út frá samfélaginu, 

fjölskyldunni og umhverfinu í heild sinni. Þá þarf líka að veita því athygli og taka inn 

í ráðgjöfina hvaða áhrif flutningarnir til nýs lands hafa haft á einstaklinginn og 

hvernig hann bregst við nýrri menningu. Hvað bæði þessi atriði varðar hafa verið 

sett fram líkön; flutningslíkan Sluzkis og líkan er sýnir menningaráfall á mismunandi 

stigum. Félagsráðgjafinn þarf að átta sig á því á hvaða stigi flóttakonan er stödd á 

þeim tíma sem meðferðin fer fram. Það reynist mörgum erfitt að flytjast í nýtt 
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land, læra nýja siði og reglur og því verður að veita viðbrögðum samfara því 

eftirtekt. 

Það er margt sem félagsráðgjafinn þarf að vera meðvitaður um til þess að meðferð 

með flóttakonu verði árangursrík. Hann þarf að gera sér grein fyrir og vinna með 

eigin fordóma. Annað mikilvægt atriði í vinnu með flóttakonum er þjónusta túlks. 

Félagsráðgjafinn þarf að kunna að vega og meta hvenær þörf er á túlki og hvaða 

tungumál henti þá best miðað við það framboð sem túlkaþjónustan hefur upp á að 

bjóða. Túlkurinn þarf að vera faglegur, vita hvenær áherslur þurfa að vera, hvenær 

á að þegja, hlusta og hika. Þá er það áríðandi að hann sé meðvitaður um 

menningarbakgrunn aðilans sem þiggur ráðgjöfina og geti sett sig í spor hans. 

Einnig þarf hann að hafa faglega þekkingu á því sviði sem hann er að túlka á og 

þekkja hugtök sem tengjast því. Þá er það ekki síður mikilvægt að félagsráðgjafinn 

kunni að nýta sér þjónustu túlks með faglegum hætti. Þessi atriði eru mikilvæg til 

þess að góð tengsl og trúnaður náist á milli rágjafans og flóttakonunnar. 

1.1 Rannsóknarspurningar og markmið ritgerðar 

Tilgangur ritgerðarinnar er sá að varpa ljósi á flóttakonur í stríði eða átökum, raunir 

þeirra og aðstæður. Mannréttindi þeirra eru ítrekað brotin og lítið við því gert í 

sumum samfélögum. Við veltum upp spurningunum:  

● Hvert flýja konur og börn frá stríði og átökum? 

● Hvernig er lífið á flóttanum?  

● Hver er upplifun flóttakvenna á Íslandi af stríði og átökum? 

● Hvernig er heilsa flóttakvenna eftir erfiða lífsreynslu?  

● Hvernig nálgast félagsráðgjöfin málefni flóttakvenna? 

Markmið ritgerðarinnar er að vekja athygli og dýpka þekkingu á aðstæðum 

flóttakvenna í stríði og átökum, hvaða nálgun og aðferðir félagsráðgjafar styðjast 

við í vinnu með þeim. 
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1.2 Uppbygging og heimildir 

Í upphafi ritgerðarinnar eru þau hugtök skilgreind sem koma oftast fyrir í 

ritgerðinni, eins og flóttakona, pyntingar, kynbundið ofbeldi, mannréttindi, konur í 

hættu og fleiri. Ritgerðin skiptist svo upp í fimm meginkafla sem heita: Flóttakonur, 

flóttakonur á Íslandi, heilsa flóttakvenna,  fjölmenningarleg félagsráðgjöf og að 

síðustu umræður og ályktanir. Ritgerðin fjallar almennt um flóttakonur í stríði og 

þær hættur sem konur geta lent í við slíkar aðstæður. 

Við höfum viðað að okkur ýmsum heimildum, bæði rannsóknum og bókum sem 

skrifaðar eru af fræðimönnum og fólki sem lifir og hrærist í heimi flóttamanna sem 

sjálfboðaliðar eða sérfræðingar á vissum sviðum. Má þar sérstaklega nefna Susan 

Forbes sem skrifaði bókina „Refugee women“ sem hefur að geyma gagnlegar 

upplýsingar og staðreyndir um aðstæður og reynslu flóttakvenna almennt. Þá 

studdumst við líka við nýútkomna bók sem Sigríður Víðis Jónsdóttir skrifaði um 

palestínskar flóttakonur sem komu hingað til lands árið 2008 frá Írak og settust að 

á Akranesi. Þessi bók hefur að geyma sorglegar staðreyndir um líf þessara kvenna 

úr stríðinu í Írak. Þá studdumst við einnig við heimildir frá Rauða krossi Íslands sem 

starfar mikið með flóttakonum, bæði á vettvangi og við móttöku og aðlögun hér á 

Íslandi. Reynt var eftir fremsta megni að hafa heimildirnar fræðilegar og ritrýndar. 

 

2 Skilgreiningar og hugtök 

Áður en lengra er haldið verða nokkur hugtök skilgreind hér og reynt að varpa ljósi 

á merkingu þeirra með skilmerkilegum hætti og eins og þau eru skilgreind hjá 

opinberum aðilum eða stofnunum. 

Flóttamaður/flóttakona 

Samkvæmt Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna er sá talinn flóttamaður 

sem er utan síns heimalands vegna ofsókna, litarháttar, trúar, þjóðernis, 

stjórnmálaskoðana eða vegna þátttöku í félagsmálum af einhverju tagi. Og vegna 
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þessara ástæðna getur viðkomandi ekki eða vill ekki nýta sér vernd síns lands og 

leggur því á flótta (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-a). 

Kvótaflóttamenn/kvótaflóttakonur 

Kvótaflóttamenn er fyrirfram ákveðinn hópur sem íslenska ríkið ákveður að bjóða 

til landsins (Velferðarráðuneytið, e.d.-a). Kvótaflóttamenn þurfa ekki að ganga í 

gegnum sama ferli og hælisleitendur. Þeir hafa þegar fengið stöðu 

kvótaflóttamanns samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og hafa 

því tiltölulega meiri réttindi en hælisleitendur (Rauði kross Íslands, e.d.-a). 

Flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. Office of the United Nations high 

Commissioner for Refugees – UNHCR) var sett á laggirnar eftir seinni 

heimsstyrjöldina eða nánar tiltekið þann 14. desember 1950. Megin tilgangur 

stofnunarinnar er að halda utan um réttindi og hlúa að velferð flóttamanna. Einnig 

að sjá til þess að allir geti sótt rétt sinn um hæli og skjól í öðru landi og að fólk eigi 

þann möguleika að snúa til baka til síns heimalands (Flóttamannastofnun 

Sameinuðuþjóðanna, e.d.-a). 

Samningurinn um réttarstöðu flóttamanna 

Í kjölfar stofnunnar Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna var samningur um 

réttarstöðu flóttamanna samþykktur þann 28. júlí 1951 (Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.-b). Samningurinn tók svo gildi á Íslandi þann 1. mars 

1956 (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-b). Stofnunin starfar í yfir 120 löndum 

og nær til þess fólks sem hefur neyðst til þess að leggja á flótta yfir landamæri og 

auk þess til þeirra sem eru á flótta innan landamæra eigin lands (UNHCR, 2011). 

Mannréttindi 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt þann 10. desember 

1948. Mannréttindahugtakið hefur að geyma þessa skilgreiningu: „Það ber að 

viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi verði af 
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honum tekin, og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum“ 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-c). Virðingarleysi fyrir mannréttindum hefur 

leitt til siðlausra athafna og grimmdarverka sem hafa ofboðið mannkyninu. Það er 

sjálfsögð krafa að málfrelsi, trúfrelsi og óttaleysi ríki um afkomu og einkalíf 

sérhvers manns og það ætti að vernda með lögum. Annars er hætt við því að fólk 

grípi til örþrifaráða til þess að mótmæla kúgun og ofbeldi (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.-c). 

Flóttamannabúðir 

Flóttamannabúðir eru tímabundið afdrep fyrir heimilislausa eða fólk á landflótta 

vegna stríðs, pólitískra ofsókna eða trúar. (The free dictionary, e.d.). Starfsfólk 

Flóttamannastofnunarinnar Sameinuðu þjóðanna ásamt öðrum samtökum reyna 

að veita aðstoð og vernd meðal annars með því að reka flóttamannabúðir og veita 

vernd á margvíslegum stöðum (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, e.d.-c). 

Á flótta innan landamæra eigin lands  

Fólk á flótta innan landamæra eigin lands (e. Internally displaced person (IDP´s) eru 

einstaklingar eða hópar sem hafa neyðst til þess að yfirgefa heimili sín eða 

dvalarstað vegna átaka eða til þess að forðast afleiðingar þeirra, til dæmis almennt 

ofbeldi, brot á mannréttindum eða aðrar hörmungar af manna völdum og hafa ekki 

farið yfir landamæri (UNHCR, 2009). Þeir sem eru á flótta innan eigin landamæra 

hafa ekki sömu réttarstöðu og flóttafólk vegna þess að þau eru í rauninni í sínu 

landi og hafa ekki farið yfir landamæri (Martin, 2004). 

Ríkisfangslaus 

Ríkisfangslaus er sá einstaklingur sem ekki telst borgari eða þegn í neinu ríki. 

Flóttamenn og ríkisfangslaust fólk eru tveir ólíkir hópar en falla báðir undir 

flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna. Margar ástæður geta legið að baki 

ríkisfangsleysis til dæmis „vegna mismununar gegn minnihlutahópum í 

lagasetningum um þjóðerni eða að misbrestur er á því að telja með alla íbúa sem 
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þegna eða borgara þegar ríki verður sjálfstætt og einnig þegar það er ágreiningur 

um lög á milli ríkja.“ (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, e.d.-d). 

Aðlögun 

Aðlögun (e. integration) þá er markmiðið að samþætta bæði nýju menninguna og 

upprunalegu menningu einstaklings og tungumál. Oft getur verið erfitt að 

samræma tvær ólíkar menningar og reynir því oft mikið á einstaklinginn hvað þetta 

varðar (Árni Gunnarsson o.fl., 2005). 

Konur í hættu 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna skilgreinir „konur í hættu“ (e. women at 

risk) sem þær konur og stúlkur sem njóta lítillar sem engrar verndar sökum 

kynferðis og skorts á stuðningi karlmanns í fjölskyldu þeirra. Þær geta verið í 

hlutverki framfærenda í fjölskyldunni, konur eða stúlkur sem ferðast einar eða 

konur sem eru í fylgd með fjölskyldu. Konur í hættu geta eða hafa verið í hættu á, 

meðal annars, kynferðislegu ofbeldi, líkamlegu ofbeldi og pyntingum. Slíkar hótanir 

og ógnanir um ofbeldi í garð kvennanna eru oft í samblandi við afleiðingar af 

viðvarandi ofsóknum, annað hvort frá upprunalandi þeirra eða á meðan á flótta 

stendur. Áfall eftir að hafa verið rifnar upp með rótum, sviptar fjölskyldu og 

stuðningsneti nærsamfélagsins og menningarlegum böndum getur gert konurnar 

og stúlkurnar sérstaklega viðkvæmar. Einnig geta snöggar breytingar á hlutverki og 

stöðu og sú staðreynd að hafa verið beitt eða ógnað með ofbeldi eða það að 

tilheyra fjölskyldu án karlmanns haft mikil áhrif á þær (UNHCR, 2011; Martin, 

2004). UNHCR telur mikilvægt að konur í hættu fái viðeigandi úrbætur á aðstæðum 

sínum og geti sest að í nýju landi þar sem þær standast oft ekki þau skilyrði og 

viðmið sem mörg lönd setja við val á flóttafólki. Konur í hættu þarfnast oft 

umtalsverðs fjárhagslegs stuðnings og hefur það oft virkað sem hindrun hjá 

mörgum hagsmunaaðilum. Mörg lönd hafa hins vegar stofnað sérstakar áætlanir 

fyrir flóttakonur í hættu og hefur Flóttamannastofnun veitt stuðning við aðlögun 

kvennanna í þeim löndum sem þær hafa sest að í. Flestar konur í þessum 

aðstæðum eiga enga ættingja í þriðja landinu og kunna ekki annað tungumál en 

sitt eigið (Martin, 2004). Á síðustu árum hefur Flóttamannastofnun Sameinuðu 
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þjóðanna þróað röð sérstakra áætlana til þess að tryggja að konur (e. Women at 

risk) hafi jafnan aðgang að vernd, grunnvarningi og þjónustu þegar þær reyna að 

byggja upp líf sitt að nýju (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, e.d.-e).  

Kynbundið ofbeldi 

„Kynbundið ofbeldi felur í sér líkamlegt, kynferðislegt og sálrænt ofbeldi innan 

fjölskyldunnar og í þjóðfélaginu almennt, svo sem kúgun, barsmíðar, ofbeldi tengt 

heimanmundi, nauðgun í hjónabandi, limlestingu á kynfærum kvenna og aðrar 

hefðir sem eru skaðlegar konum, misnotkun kvenna í gróðaskyni, mansal og 

þvingun til vændis, kynferðislega áreitni og hótanir á vinnustað og á 

menntastofnunum svo dæmi séu nefnd“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-d). 

Ofsóknir 

Ofsóknir geta verið af hálfu margra aðila, til dæmis ríkisins, stjórnvalda, hersins, 

lögreglunnar eða annarra aðila ótengdum ríkinu. Ofsóknir geta meðal annars 

tengst heiðursmorðum, umskurði stúlkna, kynferði, kynferðisglæpum, vændi og 

jafnvel mansali, nauðungarvinnu, stjórnmálaskoðunum og mörgu öðru. Sama 

skilgreining á samt ekki alltaf við. Það fer eftir samfélögunum sjálfum hvernig það 

er skilgreint (Rauði kross Íslands, e.d.-b). 

Nauðgun 

Samkvæmt íslensku hegningarlögunum er nauðgun skilgreind með eftirfarandi 

hætti: „Hver sem með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs 

samræðis eða annarra kynferðismaka skal sæta fangelsi. Til ofbeldis telst svipting 

sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti“ (Almenn 

hegningarlög nr. 19/1940).  

Pyntingar 

Pyntingar eru athöfn sem felst í því að beita einstakling miklu andlegu og líkamlegu 

ofbeldi með tilheyrandi þjáningum og sársauka til þess að þvinga fram upplýsingar 

eða játningu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-e). 
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Innflytjandi  

Innflytjandi er einstaklingur sem fæddur er erlendis, báðir foreldrar eru erlendir og 

fæddir erlendis og hafa verið með erlent ríkisfang. Innflytjendur eiga það 

sameiginlegt að íslenska er ekki þeirra móðurmál, en móðurmál er skilgreint sem 

það tungumál sem börn læra fyrst (Velferðarráðuneytið, 2007-a). 

 

3 Flóttakonur 

3.1 Stríð og kynbundið ofbeldi 

Ofbeldi á tímum stríðsátaka hefur róttæk áhrif á fólk, því allt samfélagið verður 

þátttakandi í átökunum. Afleiðingarnar verða ekki aðeins dauðsföll og líkamstjón, 

heldur skilur stríð einnig eftir sig eyðileggingu á fjölskyldum, heimilum, eignum og 

fjárhag. Stríð hefur önnur áhrif á konur en karla, hvort heldur að konan ákveður að 

halda kyrru fyrir heima á meðan átök standa yfir, eða hvort hún velji það að flýja. 

Ef horft er til mismunandi forma átaka, þá eru konur alltaf fórnarlömb, þó svo að 

þær verði ekki fyrir tjóni á stríðsvettvangi. Í stríðsátökum eru konur í miklum 

meirihluta fórnarlamba úr hópi almennra borgara og þurfa þær að þola ofbeldi 

sem er að mestu leyti félagslega falið (Ristanovid, 1995). 

Ofbeldi takmarkar líf kvenna og minnkar lífsgæði þeirra. Konur verða hræddar og 

þora ekki að gera neitt af ótta við það að verða refsað, missa börnin sín eða verða 

drepnar. Ofbeldið hindrar þær jafnvel við dagleg störf, því þær hræðast að yfirgefa 

híbýli sín og börn af ótta við árásir ofbeldismanna sem sitja um þær þegar þær 

sinna skyldustörfum, eins og því að ná í vatn og eldivið. Konur telja sig jafnvel 

ábyrgar fyrir ofbeldinu. Einnig er mögulegt að ekki séu til lög í viðkomandi landi um 

ofbeldi af þessu tagi eða að samfélagið láti það viðgangast (Amnesty International, 

e.d-a). 

Menningarleg vanræksla og afneitun á ofbeldi gegn konum og stúlkum á sér stað 

alls staðar og við verðum að horfast í augu við það. Við verðum að breyta viðhorfi 
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okkar og vera virk í því að stuðla að jafnrétti á milli kvenna og karla, drengja og 

stúlkna (The UN Refugee Agency, 2008). Það sem á meðal annars að stuðla að 

öryggi flóttamanna er flóttamannasamningurinn frá 1951 sem jafnframt er 

hornsteinn laga flóttafólks (UNHCR and NGO´S, e.d.). Gerðar eru lágmarkskröfur 

um meðferð flóttafólks og því ber að framfylgja án mismununar á kynþætti, trú 

eða uppruna einstaklinga (The refugee law reader, e.d.). 

Á undanförnum áratugum hafa Sameinuðu þjóðirnar (The United Nations) náð 

fram umtalsverðum umbótum í jafnréttisbaráttu kynjanna og gerðir hafa verið 

samningar sem ætlað er stuðla að jafnrétti kynjanna, til dæmis Bejing yfirlýsingin, 

Platform for Action og The Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW). Jafnrétti kynjanna er ekki aðeins 

mannréttindamál heldur hefur einnig félagshagfræðilega þýðingu. Með því að efla 

konur er stuðlað að blómlegra hagkerfi, öflugri framleiðslu og vexti. Þrátt fyrir 

þessar staðreyndir, þá má finna mismunun á milli kynjanna í hverju samfélagi. 

Konum er mismunað á vinnumarkaði, þeim bjóðast lakari störf og þær fá lægri laun 

en karlar. Þeim er einnig oft neitað um grunnmenntun og heilbrigðisþjónustu. 

Konur frá öllum heimshlutum glíma við ofbeldi og mismunun og fá færri tækifæri 

en karlar á pólitískum og efnahagslegum vettvangi (UNWOMEN, e.d.). 

Í ljósi kynbundinna málefna Sameinuðu þjóðanna lagði öryggisráðið fram ályktun 

„1325“ um frið og öryggi til handa konum. Ályktunin nær til þeirra kvenna sem 

tilheyra átakasvæðum og stuðlar að verndun fyrir þær. Viljinn til þess að ræða um 

stöðu kvenna sem fórnarlamba er hins vegar ekki ný til kominn. Það sem veldur því 

að ályktunin skapar þáttaskil er það að öryggisráðið sjálft, sem ber ábyrgð á friði og 

öryggi alls staðar í heiminum, er að kalla eftir meiri þátttöku kvenna í öllum 

ákvörðunum um svæðisbundið öryggi. Öryggisráðið er með þessari viðleitni að 

senda yfirlýsingu um það að konur hafi hlutverk, hvort sem það tengist því að 

fyrirbyggja átök, að semja um frið, að halda friði eða að vinna að 

uppbyggingarstarfi. Flestir eru meðvitaðir um það að umhverfi flóttamannabúða er 

oftast mjög hættulegt fyrir konur. Þær þurfa nær alltaf að fara langa leið til þess að 

fara á salerni eða til þess að ná í vatn. Ef konur fengju að taka þátt í því að hanna 

flóttamannabúðir, þá væru meiri líkur á því að þær myndu hafa hliðsjón af öryggi 
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kvenna og leggja það til að slík aðstaða yrði sem nærtækust fyrir þær. Íslenska ríkið 

hefur gert mikið til þess að styrkja þessa ályktun og hefur meðal annars haft 

starfandi sérfræðing um málefni kynjanna á skrifstofum UN WOMEN í Kosovo. 

Ísland hefur einnig gefið umtalsvert til uppbyggingar á félagsmiðstöð fyrir konur í 

Bosníu (Gréta Gunnarsdóttir, 2003). 

3.2 Fjöldi flóttafólks og vernd þeirra 

Í skýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem birtist í lok ársins 2010 

kemur fram að þá voru um 43,7 milljónir manna víðs vegar um heiminn á 

landflótta vegna stríðsátaka eða ofsókna og höfðu þeir ekki verið fleiri á síðustu 15 

árum. Af heildartölunni eru 15,4 milljónir flóttamenn og af þeim fjölda er rúmlega 

fjórðungur sem fellur undir umboð Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. 

27,5 milljónir manna eru á flótta innan landamæra eigin lands (IPD‘s) og 837.500 

einstaklingar hafa leitað eftir hæli og heyra undir skilgreininguna hælisleitendur 

(UNHCR, 2010-a). Samkvæmt ársskýrslu Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna 2009 voru konur um 50% af öllum flóttamönnum í heiminum (UNHCR, 

2010-b). Það sem veldur Flóttamannastofnun miklum áhyggjum eru hælisumsóknir 

15.500 barna sem hafa orðið viðskila við fjölskyldur sínar (UNHCR, 2010-a). 

Fáir flóttamenn gátu snúið aftur til heimila sinna árið 2010 en staðan hjá fólki sem 

flakkar innan landamæra er að breytast. Það voru um 2,9 milljónir fólks á flótta 

innan landamæra eigin lands (IDP´s) sem sneru aftur heim árið 2010 í löndum eins 

og Pakistan, Lýðveldinu Kongó, Úganda og Kirgiskan. Þrátt fyrir það eru ennþá 27,5 

milljónir manna á flótta innan landamæra eigin lands og hafa ekki verið svo margir 

í áratugi. Annar hópur sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna verndar er 

fólk sem hefur ekkert ríkisfang og hefur af þeim sökum ekki þá grunnvernd sem 

ríkisfang veitir. Þennan hóp er mjög erfitt að mæla, þar sem mismunandi 

skilgreiningar og aðferðafræði er á milli landa. Óopinberar tölur áætla að þessir 

einstaklingar séu um 12 milljónir (UNHCR, 2010-a). 

Það lagalega og stofnanalega fyrirkomulag sem miðar að því að vernda fólk á flótta 

innan landamæra eigin lands (IDP´s) er miklu skemmra á veg komið en það 

fyrirkomulag sem unnið er eftir varðandi flóttafólk. Það hefur hins vegar verið 
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aukin vitundarvakning gagnvart því að staða þessa fólks og flóttamanna er sú sama 

hvað varðar öryggi. Það fylgir því engin lagaleg staða að vera á flótta innan 

landamæra eigin lands, eins og er hjá flóttafólki, sem gerir það að verkum að fólkið 

hefur ekki sömu réttindi og aðrir í landinu. Til þess að styrkja stöðu þessa fólks voru 

tekin saman helstu almennu lögin árið 1990 sem veita nægjanlega vernd utan um 

réttindi þeirra og kallast „The Guiding Principles on Internal Dicplacement“ og leita 

þau einnig oft í flóttamannalögin til þess að finna hliðstæðu í sérstökum tilfellum. 

The Guiding Principles beinast að mismunandi stigum í flutningi einstaklinga 

(Martin, 2004). 

Það er sameiginleg, lagaleg ábyrgð alþjóðlegra samtaka og ríkisstjórna Þegar 

einstaklingur leggur á flótta og fer yfir alþjóðleg landamæri. Aðalábyrgðin varðandi 

vernd og aðstoð við flóttamenn liggur hjá Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna. Flóttamannastofnunin hefur teygt verndarvængi sína til fólks á flótta 

innan landamæra eigin lands (IDP´s) í sérstökum tilfellum, til dæmis þegar skipaður 

ráðherra fer fram á stuðning við sérstök tilvik eða þegar fólkið hefur verið í 

samskiptum við flóttafólk á heimleið (reeternies) og í kjölfarið sóst eftir aðstoð. 

Alþjóðasamfélagið ber mestu ábyrgðina gagnvart flóttafólki. Á heildina litið eru 

þeir einstaklingar sem hafa verið þvingaðir til þess að leggja á flótta í tvöfalt meiri 

hættu og mun berskjaldaðri fyrir atvikum sem ógna öryggi þeirra (Martin, 2004).  

3.3 Lífið í flóttamannabúðum 

Flestar þær konur sem flýja frá heimilum sínum í flóttamannabúðir komast fljótt að 

því að þær hafa aðeins flúið í það að sæta annars konar ofbeldi. Konur í 

flóttamannabúðum þurfa einkum að þola það að búa við lítið öryggi og skort á 

vernd, ásamt því að þurfa að sæta lágri stéttarstöðu og að sinna öllum 

heimilisverkum. Þá eru flóttakonur berskjaldaðar fyrir nauðgunum og margs konar 

kynferðisofbeldi (Seeking Protection, 2000). Þær konur sem eiga erfiðara með að 

fæða, klæða og veita sjálfri sér og börnum sínum húsaskjól eru mun berskjaldaðri 

fyrir misnotkun og fyrir líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi sem leiðir af sér ennþá 

minni hæfni konunnar til þess að afla nauðsynja fyrir sig og börnin (UNHCR and 

NGO´S, e.d.). Aðstæður varðandi húsakynni flóttamanna, fæði, öryggi og aðrar 
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bjargir valda oft spennu á meðal flóttafólks sem getur leitt af sé heimilisofbeldi. 

Undir eðlilegum kringumstæðum, í samfélagi þar sem fjölskyldur mynda félagslegt 

net með nágrönnum og leiðtogum, myndast oft grundvöllur sem fyrirbyggir ofbeldi 

og setur hömlur á einstaklinga. Þegar fólk er komið í flóttamannabúðir geta 

óeðlilegar kringumstæður orðið þess valdandi að fólk sýnir ofbeldishneigð í garð 

berskjaldaðra flóttakvenna (Seeking protection, 2000) Margar konur eru illa særðar 

eftir barsmíðar eiginmannanna sem sitja auðum höndum örvæntingarfullir og 

vonlausir. Það er ekki aðeins ofbeldið sem eykst, heldur einnig skilnaðir (Sigríður 

Víðis Jónsdóttir, 2011). Það setur mikinn þrýsting á karlmenn og unglingsdrengi að 

geta ekki sinnt þeim menningarlegu-, félagslegu- og efnahagslegu hlutverkum sem 

þeim finnst vera skylda þeirra að gegna og leiðir þetta oft til árásagirni gagnvart 

þeirra nánustu. Þetta þvingaða iðjuleysi, örvænting og dapurleiki leiðir af sér og 

orsakar þetta ofbeldi. Annað vandamál sem gerir konur berskjaldaðar fyrir 

nauðgunum er að það er í þeirra verkahring að sjá um að safna eldiviði. Það er 

ósjaldan sem glæpamenn ráðast á þær og nauðga þeim. Ástæðan fyrir því að 

karlmennirnir sjá ekki um að safna eldiviðnum eru sú að þeir eiga það frekar á 

hættu að vera drepnir en konurnar (Martin, 2004). 

Öryggi í flóttamannabúðum er í flestum tilvikum ábótavant. Starfsfólk 

öryggisgæslunnar er oft fjarverandi og lætur þannig starfsemina í hendur íbúa eða 

annarra aðila sem hafa ekki hæfni eða kunnáttu til þess að vernda íbúana. 

Næturgæsla er oft stopul eða engin. Það er þó í verkahring yfirvalda að sjá um að 

gæslan sé í lagi. Stjórnvöld í fátækum löndum hafa oft á tíðum ekki fullnægjandi 

bjargir eða styrk til þess að sinna þessu verkefni á fullnægjandi hátt. Þá eru yfirvöld 

líka stundum fjandsamleg og er illa við flóttafólk og því ekki líkleg til þess að vernda 

það. Íbúarnir sjálfir reyna hvað þeir geta til þess að skiptast á við það að sjá um 

vernd og eftirlit. Flóttamannabúðir eru oft yfirfullar og fólk hefur lítið rými fyrir sig 

og sína fjölskyldu, það býr því oft með ókunnugum og jafnvel óvinum sínum. Því er 

mikil hætta á ofbeldi bæði gagnvart konum og börnum (Martin, 2004). 
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3.4 Nauðgun sem vopn 

Kynbundið ofbeldi tekur á sig margar myndir. Það hefur ekki aðeins áróðurs 

þýðingu heldur líka hlutbundið hernaðarlegt gildi og hefur verið þekkt í áratugi en 

svo til nýbyrjað er að skrá það niður. Nauðgun hefur verið notuð til þess að hrekja 

almenna borgara frá heimilum sínum og þorpum, ásamt því að niðurlægja aðra 

heri og sýna þeim að þeir hafi vald yfir konunum „þeirra“. Hermenn líta einnig á 

nauðgun sem „hressingu“ og hvatningu til þess að efla hugrekki þeirra á 

stríðssvæðinu (Aafjes, 1998). 

Dæmi um kynferðisofbeldi er notkun á vatnsþrýstidælu sem sett er inn í kynfæri 

kvenna auk ýmissa málmhluta, þvingun til þess að horfa á þegar öðrum er nauðgað 

(það á einnig við börn), aðrir aðilar látnir horfa á nauðgunina og þvingað vændi 

(Crawley, 2001). Hermenn og liðsforingjar líta á þvingað vændi sem siðferðislegan 

hvata og leið til þess að láta konurnar taka ábyrgð á brotum sínum (Aafjes, 1998). 

Annað dæmi um kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum er þegar notast er við 

spýtur og flöskur og einnig er vitað að í sumum löndum hafa hundar verið þjálfaðir 

til þess að beita konur kynferðislegu ofbeldi (Moussa, 1998). Kynferðislegt ofbeldi 

auk nauðgunar leiðir af sér alvarlegar vitsmunalegar, sálrænar, félagslegar, og 

líkamlegar afleiðingar. Líkamlegu afleiðingarnar geta verið alnæmi (Human 

Immunodeficiency Virus (HIV), kynsjúkdómar (Sexually transmitted diseases (STD), 

limlesting kynfæra, þungun, fósturmissir, óreglulegar blæðingar, margs konar 

kviðverkir og sjálfslimlestingar sem getur verið afleiðing af sálarkreppu (Crawley, 

2001).  

Flóttakonur hafa lítil sem engin ráð til þess að bæta hag sinn, fá lögfræðileg úrræði 

varðandi heimilisofbeldi og ef kynferðislega misnotkun eru til staðar. Ráðaleysið 

stafar einkum af fáfræði kvennanna og varkárni þeirra gagnvart lögreglu og 

yfirvöldum (Martin, 2004; Seeking Protection, 2000). Þegar aðstæður og aðstoð er 

ekki nægjanleg geta flóttakonur leiðst út í vændi til þess að sjá fjölskyldum sínum 

farborða (Martin, 2004). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið af Amnesty International sýna að ofbeldi gegn 

konum eykst á stríðstímum. Mikil aukning hefur orðið á notkun kynferðisofbeldis 
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og nauðgunar sem vopns í stríðum. Í flestum tilvikum er engin refsing fyrir að gera 

slíkt. Gerandinn hefur fullkomið vald yfir fórnarlambinu og sýnir því algjöra 

vanvirðingu og smán. Nauðgun er notuð til þess að ógna, hræða og til þess að ná 

valdi yfir konum og samfélögum þeirra og einnig sem pynting til þess að fá 

upplýsingar. Gerendur nauðgana eru oft hermenn, ríkisstarfsmenn og ýmsir 

glæpahópar. Þetta geta líka verið aðilar sem ráðnir eru til þess að vernda almenna 

borgara, eins og starfsmenn hjálparsamtaka og friðargæsluliðar SÞ (Amnesty 

International, e.d.-a; Martin, 2004). Marion er 17 ára stúlka frá Freetown í Sierra 

Leone. Hún er á landflótta og segir sögu sína hér: 

Ég og fjölskylda mín vorum að fela okkur inn í herbergi á 
meðan á árás stóð, þegar að uppreisnarmaður braust inn. 
Móðir mín var spurð um að afhenda þeim eitt barna sinna 
eða að þeir myndu drepa alla fjölskylduna. Mamma lét mig 
frá sér. Uppreisnarmennirnir tóku mig með sér og á leiðinni 
í búðirnar þeirra var mér nauðgað af sjö þeirra. Mér blæddi 
óstjórnlega og gat varla gengið mikið lengra. Þeir hótuðu að 
drepa mig ef ég færi ekki með þeim. Mér var haldið í þeirra 
vörslu í eitt ár. Ég varð þunguð og ákvað að flýja. Þegar ég 
kom að Freetown, var mér hafnað af fjölskyldu minni og 
samfélaginu. Ég spurði sjálfa mig, hver vill hjálpa mér núna? 
(The UN Refugee Agency, 2008). 

 

Áhrifin á konurnar og stúlkurnar eru gífurleg og langvarandi (Unicef, 2009). 

Félagslegar afleiðingar geta verið margþættar, allt frá höfnun maka eða nánustu 

ættingja, fordómar og útskúfunar í samfélaginu, til margskonar refsinga eða 

sviptingu skólagöngu, atvinnu og annarra tækifæra sem konurnar höfðu áður 

(Crawley, 2001).  

Í mörgun tilvikum leggja konur á flótta sökum ofbeldis og þurfa jafnvel að setjast 

að í nýju landi. Í næsta kafla verður fjallað um flutningsferlið og áhrif þess á 

flóttafólk. 

3.5 Að setjast að í nýju landi  

Flóttakonur koma til iðnvæddra ríkja með tvennum hætti. Sumar koma frá því landi 

þar sem þær fengu fyrst hæli og fylgja formlegri aðgangsáætlun til þriðja landsins. 
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Aðrar koma beint til landsins án fyrirvara og óska eftir hæli. Að setjast að í þriðja 

landinu er yfirleitt ekki eftirsóknaverður kostur, því þá eru konurnar í flestum 

tilvikum komnar langt frá landi sínu og menningu. Það er hins vegar nauðsynlegt í 

mörgum tilvikum að setjast að í öðru landi og þá sérstaklega þegar um er að ræða 

öryggi og varanlegar lausnir á stöðu þeirra. Hælisland flóttafólksins getur ef til vill 

ekki, eða hefur ekki tök á því, að hafa fólk lengur undir sínum verndarvæng og 

ófyrirsjáanlegt hvort að fólk geti snúið aftur til síns upprunalands (Martin, 2004). 

Samkvæmt handbók Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um flutning 

flóttamanna, þá er flutningur til annars lands einn af þremur bestu kostum til langs 

tíma litið (UNHCR, 2011). 

Það hefur verið lögð sérstök áhersla á það að finna hentug búsetuskilyrði fyrir 

flóttakonur sem eru í sérstakri hættu í þeim löndum sem þær hafa fyrst fengið 

hæli. Það á einnig við um einhleypar konur og þær sem hafa verið fórnarlömb 

nauðgana og pyntinga. Allt flóttafólk í iðnvæddum ríkjum, burtséð frá 

fjölskyldustöðu, glímir við aðlögunarerfiðleika. Það getur verið sérstaklega erfitt að 

aðlagast þegar menning heimalandsins og nýja landsins eru mjög frábrugðnar hvor 

annarri. Flóttafólk stendur frammi fyrir því að þurfa að læra tungumál nýja landsins 

ásamt því að stunda atvinnu. Flóttafólki frá dreifbýlum svæðum getur einnig 

fundist erfitt að setjast að í þéttbýlum, iðnvæddum samfélögum. Slík aðlögun getur 

verið mjög erfið fyrir flóttakonur, en það hefur sýnt sig að þær konur sem hafa sest 

að í þriðja landinu hafa margar hverjar seinna meir lagt mikið af mörkum þegar 

kemur að þróun og framförum í þeirra upprunalandi (Martin, 2004). 

Það er ekki svo ýkja langt síðan að því var haldið fram að það væri ekkert 

tiltökumál þó að fólk þyrfti að leggja á flótta. Það sem skipti meginmáli væri að 

koma slíku fólki í öruggt skjól. Fólkið myndi aðlagast nýjum aðstæðum og jafna sig 

á tiltölulega stuttum tíma. Á síðustu árum hefur það þó komið æ betur í ljós að 

þetta fólk þarf mikinn andlegan stuðning. Sem dæmi má nefna að meira en ein 

milljón flóttamanna og fólks á flótta innan landamæra eigin lands (IDP´s) frá Bosníu 

þjáist af áfallastreitu og talið er að það muni hafa áhrif á næstu kynslóðir. Það er 

margsannað að flóttafólk og fólk á flótta innan landamæra eigin lands (IDP´s) þjáist 

fyrir, á meðan og eftir að hafa neyðist til þess að leggja á flótta, þegar missir og 
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áföll dynja á því. Slíkt veldur miklu líkamlegu og andlegu álagi sem kemur til dæmis 

fram í streitu og þunglyndi. Flóttafólk hefur upplifað það að ástvinum hefur verið 

nauðgað, þeir verið pyntaðir og jafnvel myrtir eða orðið sjálft fyrir tjóni. 

Rannsóknir sýna að streita og álag getur aukist með tímanum. Hafa þarf þó í huga 

að flóttafólk eru venjulegir einstaklingar sem hafa upplifað óvenjulega aðstæður 

(Ahearn, 2000-a). 

 

4 Flóttakonur á Íslandi 

Íslendingar hafa allt frá árinu 1956 tekið á móti alls 516 kvótaflóttamönnum sem 

hafa dreifst víðs vegar um landið. Flóttamannaráð Íslands, sem nú heitir 

Flóttamannanefnd, var stofnað árið 1996. Frá þeim tíma hefur næstum því árlega 

verið tekið á móti kvótaflóttamönnum hér á landi. Það er ríkisstjórn Íslands, í 

samráði við Flóttamannanefnd og að tillögu Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna, sem tekur ákvörðun um það hvaða flóttafólki skuli taka á móti. Þetta eru 

ekki pólitískar aðgerðir heldur eingöngu mannúðaraðgerðir sem snúast um það að 

veita flóttafólki öruggan griðastað. Það hefur verið stefna stjórnvalda allt frá árinu 

2005 að bjóða einstæðum mæðrum með börn (e. Women at risk) að koma hingað 

til lands, þar sem að viðhorf Íslendinga eru talin jákvæð í garð einstæðra mæðra og 

aðstæður þeim hliðhollar (Rauði kross Íslands, e.d.-d). Í yfirlýsingu um samstarf 

félagsmálaráðuneytisins og utanríkisráðuneytisins um móttöku flóttamanna á 

Íslandi, sem gerð var 15. febrúar 2007, kemur fram að Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna telji að vinnubrögð íslenskra stjórnvalda séu til fyrirmyndar 

og hefur hvatt til þess að þau verði höfð að leiðarljósi í fleiri löndum 

(Utanríkisráðuneytið, 2007). 

Þegar tekið er á móti flóttafólki gera félags- og tryggingaráðuneytið (nú 

Velferðarráðuneytið) og Rauði kross Íslands með sér samning þar sem greint er frá 

hvernig skal útvega innbú fyrir flóttafólkið og hvernig umsjón með 

stuðningsfjölskyldum skal háttað (Velferðaráðuneytið, 2009). Fólk sem flyst í 

ókunnugt land syrgir yfirleitt sambönd sín við fjölskyldu og vini, sem margir hverjir 

líta á sem sjálfsagðan hlut. Rauði Kross íslands hefur séð um stuðning við 
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flóttafólkið sem kemur til landsins. Þeir eru til staðar og innan handar og einsetja 

sér að koma í veg fyrir að þau einangrist í þjóðfélaginu (Rauði kross Íslands, 2004). 

Stuðningsfjölskylda er notuð til þess að hjálpa fólki að aðlagast nýju landi. 

Stuðningsfjölskyldan getur veitt félagslegan- og sálrænan stuðning og hjálpað við 

að afla nauðsynja og þjónustu sem þeim vanhagar um (Sluzki, 1979). 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um móttöku flóttafólks þá vinnur Rauði kross 

Ísland að kostnaðaráætlun sem félags- og tryggingarmálaráðuneytið þarf svo að 

samþykkja með hliðsjón af samningi og þeirra verkefna sem honum fylgir. 

Utanríkisráðuneytið greiðir fyrir kostnað á móttöku flóttafólks. Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið semur einnig við sveitarfélög um fjölda flóttafólks í 

samræmi við ákvörðun ríkisstjórnar. Sveitarfélög eru valin með hliðsjón af 

aðstæðum í bæjarfélaginu líkt og félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu, 

atvinnuástandi, menntunarmöguleikum, möguleikum á húsnæði og öðrum atriðum 

sem skipta máli hverju sinni. Ráðuneytið skipar ávallt nýjan samráðshóp í hvert 

skipti sem tekið er á móti flóttafólki sem fylgir eftir aðlögun og stuðningi við fólkið. 

Hópurinn skipar tvo fulltrúa sveitarfélags, einn frá Rauða kross Íslands, fulltrúa 

deildar Rauða krossins í móttökusveitarfélagi og einn fullrúa frá félags- og 

tryggingarmálaráðuneytinu sem er jafnframt formaður hópsins. Hlutverk hópsins 

er að ábyrgjast að flóttafólkið fái þjónustu og stuðning sem það þarfnast fyrsta 

árið. Markmið aðstoðarinnar er að tryggja aðlögun og þátttöku flóttafólksins í 

samfélaginu (Velferðaráðuneytið, 2009).  

Flóttafólk á rétt á sérstakri aðstoð að lágmarki í eitt ár frá komu þess. Aðstoðin 

felur meðal annars í sér fjárhagsaðstoð og miðast upphæðin við gildandi reglur í 

hverju sveitarfélagi, félagslega ráðgjöf, húsnæði skaffað ásamt innbúi og síma. 

Ókeypis íslenskukennsla er fyrir allt flóttafólk ásamt kennslu í samfélagsfræði og 

hefst hún strax á fyrsta dvalarári þeirra hér á landi, kennslutíminn er að lágmarki 

720 kennslustundir. Á öllum skólastigum skal stuðla að tvítyngi nemenda og veita 

þar með kennslu í móðurmáli barnanna. Börnin eiga að fá þjónustu túlks eða 

móðurmálskennara í skólum. Á fyrsta ári barnanna í skóla stunda þau nám í 

sérstökum móttökubekkjum, þeim er skipt upp í aldurshópa. Stór partur af 

kennslunni er íslenskukennsla eða 15-18 tímar á viku. Ungmenni fram að 24 ára 
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eiga rétt á námstilboði frá framhaldsskóla í að minnsta kosti eitt ár. Veita skal 

starfsfólki og nemendum grunnþekkingu á þeim aðstæðum og menningu sem 

flóttafólkið er að koma frá áður en það hefur skólagöngu. Það sveitarfélag sem á í 

hlut skal aðstoða flóttafólk við að fá notið þeirra starfsmenntunar sem það hefur 

aflað sér líkt og að afla þeirra starfsréttinda sem krefjast gildingar fyrir lögum eða 

opinberrar viðurkenningar. Flóttafólk hefur dvalarleyfi til þriggja ára og eru 

undanþegnir kröfu um atvinnuleyfi hér á landi (Velferðaráðuneytið, 2009). 

Til þess að auðvelda aðlögun og stuðla að því að flóttafólk kynnist nýju samfélagi 

og íbúum þess stendur Rauði krossinn, móttökusveitarfélag og stuðningsfjölskylda 

fyrir stuðningi við flóttafólkið svo það geti notið tómstunda- og félagsstarfs í sínu 

nýja samfélagi. Fólkinu er einnig tryggð öll nauðsynleg heilbrigðisþjónusta og telst 

tryggt hjá almannatryggingum frá fyrsta komudegi. Flóttafólkið þarf að skila inn 

heilbrigðisvottorði eins og allir þeir sem flytjast til landsins. Fyrstu sex mánuðina 

greiðir sveitarfélag fyrir allann kostnað af þjónustu heilsugæslunnar og er þar 

meðtalið lyfseðilskyld lyf og önnur hjálpartæki. Sveitarfélag skilar svo inn öllum 

kvittunum til Tryggingarstofnun ríkisins og fær niðurgreitt í samræmi við gildandi 

lög og reglugerðir. Ef um verulegan kostnað af heilbrigðisþjónustu er að ræða að 

sex mánuðum liðnum þá er tekið mið af því við útreikning á fjárhagsaðstoð til 

þeirra. Flóttafólk á einnig rétt á tannlækningum sem miðast við að gera við 

skemmdir, nauðsynlegar tannsmíðar og fræðslu um tannhirðu 

(Velferðaráðuneytið, 2009). 

Flóttafólki ber skylda til þess að sækja íslenskunámskeið og að taka virkan þátt í 

atvinnuleit auk þess ber þeim skylda til þess að hefja störf eða reglubundið nám 

innan við fyrsta árið þeirra hér á landi. Mikil áhersla er lögð á að flóttafólk sæki 

viðtöl, að tveimur árum liðnum frá flutningi, hjá sálfræðingi á vegum 

sveitarfélagsins þeim að kostnaðarlausu og fái þannig tækifæri til þess að fara yfir 

og vinna úr fyrri reynslu. Þegar ár hefur liðið frá komu flóttafólksins flyst kosnaður 

á félagsþjónustu til þess lögheimilis sem flóttamaður býr í. Flóttamaðurinn hefur 

rétt á að nýta sér alla þá þjónustu sem félagsþjónustan býður upp á að meðtalinni 

félagslegri ráðgjöf. Flóttafólk getur sótt um íslenskan ríkisborgararétt eftir að hafa 

verið skilgreindur sem flóttamaður í fimm ár. Ef að aðstæður breytast í 
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upprunalandi flóttamanns og forsendur skapast fyrir hann að snúa aftur heim er 

heimilt að veita honum aðstoð ef hann hefur dvalist í landinu skemur en 18 

mánuði, þörfin er metin í hverju tilviki fyrir sig (Velferðarráðuneytið, 2009). 

Það eru þrjár alþjóðlegar lausnir á aðstæðum og vanda flóttafólks: 

1. Flóttafólk snúi aftur til síns heimalands er aðstæður hafa batnað. 

2. Flóttafólk setjist að í hælislandinu. 

3. Flutningur til þriðja lands (e. resettlement). Þetta á við þegar hvorki er 

möguleiki á því að snúa aftur til heimalandsins, né að aðlögun í hælislandi 

gangi upp að mati Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Það er 

talinn skortur á vernd eða aðstæður að öðru leyti ekki ásættanlegar eða 

öruggar og fólki því komið í skjól til þriðja lands.  

Ísland tekur á móti fólki úr þriðja hópnum sem eru svokallaðir kvótaflóttamenn 

(Velferðarráðuneytið, 2008). 

Í töflu 1 er sýnt hversu margir flóttamenn komu til landsins fyrir stofnun 

Flóttamannanefndar. Í töflu 2 er svo sýndur sá fjöldi flóttamanna sem hefur komið 

til Íslands eftir að Flóttamannaráð Íslands var stofnað 1996.  

Tafla 1. 

Heimalönd og fjöldi flóttafólks sem komið hefur til Íslands frá árunum 1956-1991 

Komuár Heimaland Fjöldi 

1956 Ungverjaland 52 
1959 Júgóslavía 32 
1979 Víetnam 34 
1982 Pólland 26 
1990 Víetnam 30 
1991 Víetnam 30 

Samtals  204 

(Velferðarráðuneytið, e.d.-b). 
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Tafla 2. 

Uppruni, móttökusveitarfélag og fjöldi flóttafólks á Íslandi frá árunum 1996-2010 

Komuár Móttökusveitarfélag Uppruni Fjöldi 

1996 Ísafjörður Krajina 30 
1997 Hafnarfjörður Krajina 17 
1998 Blönduós Krajina 23 
1999 Hafnarfj., Fjarðarb., Dalvík Kosovo 75 
2000 Siglufjörður  Krajina 24 
2001 Reykjanesbær Krajina 23 
2003 Akureyri Krajina 24 
2005 Reykjavík Kosovo 7 
2005 Reykjavík Kólumbía 24 
2007 Reykjavík Kólumbía 30 
2008 Akureyri Palestínukonur frá Írak 29 
2010 Reykjavík Kólumbía 6 

Samtals   312 

(Velferðarráðuneytið,e.d.-b). 

4.1 Flóttakonur og börn frá 2005-2010 á Íslandi 

Það er mikill munur á því hvort að fólk kjósi að flytjast búferlum á milli landa eða sé 

nauðbeygt til þess. Flóttafólk hefur ekkert val, það neyðist til þess að flytja og liggja 

margar ástæður að baki. Fólkið þarf að yfirgefa vini og fjölskyldur, setjast að í 

ókunnugu landi og það er óvíst hvort það muni nokkurn tíma getað snúið til baka 

(Atli Viðar Thorstensen og Ómar H. Kristmundsson, 2006). 

Árið 2005 komu sex einstæðar mæður með samtals 18 börn hingað til lands og 

settust að í Reykjavík. Þetta voru konur frá Kólumbíu sem höfðu flúið yfir til 

Ekvador og Kosta Ríka. Sama ár var einnig tekið á móti sjö manna fjölskyldu frá 

Kosovo sem fékk heimili í Reykjavík (Rauði kross Íslands, 2005). Borgarastyrjöld 

hefur geisað í Kólumbíu í nær fjóra áratugi. Glæpahópar og skæruliðar berjast gegn 

stjórnvöldum og morð, nauðganir, mannrán og pyntingar eru daglegt brauð í 

sumum landshlutum (Rauði kross Íslands, 2010).  

Árið 2007 var líka eingöngu tekið á móti konum og börnum í hættu (Rauði kross 

Íslands, e.d.-c). Þau voru 30 talsins, 9 konur og börn þeirra. Þetta var einnig 

flóttafólk frá Kólumbíu sem hafði flúið yfir til Ekvador vegna ofsókna, stríðsátaka og 

ofbeldis (Velferðarráðuneytið, 2007-b).  
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Árið 2008 komu konur og börn og voru það palestínskir kvótaflóttamenn frá Írak. 

Þetta voru átta konur og 21 barn, tvær eru fráskildar og sex eru ekkjur. Þau höfðu 

flúið í flóttamannabúðir Al Waleed við landamæri Sýrlands vegna ofsókna og 

stríðsátaka. Aðstæður í búðunum voru skelfilegar, skortur á vatni, 

heilbrigðisþjónustu og stöðug hætta. Þá er þarna mikið veðravíti, mikill hiti á 

sumrin og mikill kuldi á veturna. Það var Akranesbær sem tók á móti þeim (Sigríður 

Víðis Jónsdóttir, 2011). 

Árið 2010 komu enn konur og börn, tvær fjölskyldur frá Kólumbíu sem höfðu sætt 

ofsóknum og ofbeldi vegna kynferðis og aðstæðna í heimalandinu og því neyðst til 

þess að flýja (Rauði kross Íslands, 2010). 

4.2 Frásagnir flóttakvenna á Íslandi 

Flóttafólk hefur mismunandi bakgrunn, margir eru ómenntaðir en aðrir vel 

menntaðir, sumir koma hingað til lands sem ungabörn en aðrir sem fullorðnar 

manneskjur. Flóttafólkið hefur aðeins vonina í farteskinu, vonina um að eignast 

gott líf, friðsæld og öryggi (Atli Viðar Thorstensen og Ómar H. Kristmundsson, 

2006). Fjallað verður um upplifun flóttakvenna frá Kólumbíu og Írak sem settust 

seinna meir að á Íslandi. 

Ísland hefur tekið á móti 60 flóttakonum og börnum frá Kólumbíu. Þar er engum 

hlíft við ofbeldi og þarf fólk að flýja heimili sín til þess að forðast hræðilega hluti, 

eins og þá að verða drepið eða ofsótt. Í flestum tilvikum þarf fólk að flýja með 

nokkra klukkutíma fyrirvara eða jafnvel enn minni fyrirvara (Rauði kross Íslands, 

2007). Hér fer frásögn einnar flóttakonu frá Kólumbíu sem býr nú á Íslandi; 

Ég bjó með eiginmanni mínum og þremur börnum á litlum 
landsskika sem tengdamamma mín hafði eftirlátið okkur. 
Kvöld eitt heyrðum við skothvelli og földum okkur undir 
rúminu. Þegar hljóðnaði aftur, fórum við út til þess að sjá 
hvað hefði gerst. Við fundum nágranna okkar og son 
hennar, frænda eiginmanns míns, látinn. Við vitum ekki 
hver gerði þetta, en næsta dag ákváðum við að flýja. Við 
misstum það litla sem við áttum og erum enn mjög hrædd 
og viljum ekki fara til baka (Rauði kross Íslands, 2007). 
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Í Kólumbíu hafa þúsundir manna horfið og er talið að flóttafólk þaðan sé einn 

fjölmennasti hópurinn á heimsvísu. Konur og börn eru einstaklega viðkvæm fyrir 

áhrifum landflótta en talið er að börn séu meiri en helmingur þeirra sem leggja á 

landflótta (Rauði kross Íslands, 2007). 

Sigríður Víðis Jónsdóttir (2011) hefur gefið út bók um reynslu og upplifanir 

palenstínsku flóttakvennanna af stríðinu í Írak, af verunni í flóttamannabúðum, 

missi, ofsóknum og um komu þeirra hingað til lands. Hér verður stiklað á stóru úr 

bókinni og þannig varpað ljósi á þær aðstæður sem þær lifðu við: 

Ástæða innrásarinnar í Írak í mars 2003 var að handtaka Saddam Hussein og hans 

nánustu samverkamenn. Í bókinni kemur fram hvernig sprengjudrunur bárust um 

allt og skóku land og þjóð.  Lýsingarnar á ástandinu þegar sprengjur falla eru 

ítarlegar og nákvæmar. Allt í kring lágu glerbrot, spýtnabrak, matur, útlimir, 

strigaskór og alls konar drasl. Svona er flestum dögum í Bagdad lýst, þaðan sem 

palestínsku konurnar koma frá. Margar sprengjur dundu á borginni dag eftir dag. 

Greint er frá skaðbrenndu og illa förnu fólki á ráfi um götur og öskrum þeirra af 

sársauka, blóð rann um allt. Líkamshlutar lágu á víð og dreif. Í kjölfar þess þurfti að 

slökkva elda, skola burt blóð, draga líkamsparta undan flökum. Þessi augnablik áttu 

eftir að vara um eilífð í huga fólksins (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2001). Greint er frá 

því að Írakar vilji Palestínumenn í burtu. Staðan var skrítin, því Palestínumenn hafa 

ekkert ríkisfang, ekkert vegabréf og eiga ekkert land sem þeir geta kallað „heim“. 

Þeir fengu bréf í hendina þar sem þeim var hótað lífláti ef þeir fara ekki úr landi. 

Heilbrigðiskerfið í Írak virkar mjög illa. Fólk kom að læstum byggingum, ástand 

sjúkrahúsanna er mjög slæmt. Nálykt lág yfir öllu og fólk átti erfitt með að forðast 

uppköst. Almenn heilsa meðal íbúa fór versnandi. Kvíði, ofsahræðsla, sjóntruflanir, 

höfuðverkir og langvarandi þreyta hrjáði marga. 
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Sumir fengu pabba sína til baka í bútum. Höfuð og hendur 
voru kannski bara skilin eftir í ruslapokum fyrir utan heima 
hjá þeim. Þungum gastönkum var líka stundum hent ofan á 
þá og í hvert skipti sem tankarnir lentu á þeim brotnaði 
eitthvað innan í þeim. Sumir fengu ekki einu sinni líkin til 
baka. Sonur þeirra var ef til vill bara tekinn af löggunni og 
svo fengu þeir símtal viku seinna: Hann er dauður – og við 
ætlum að grafa hann einhvers staðar þar sem þið vitið ekki! 
(Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2011, bls. 175-176). 

 

Rithöfundur talar um lögleysuna í borginni, en það mun vera daglegur viðburður að 

konum sé mismunað og njóta ekki sömu réttinda og karlmenn. Íbúarnir ræða ekki 

mikið um það en allir vita að nauðgunum hefur fjölgað í stríðinu. Verknaðurinn er 

fordæmdur og álitinn hræðilegur, en smánin er hins vegar kvennanna um aldur og 

ævi. Þannig er það í þessu þjóðfélagi. Traust er á undanhaldi og ómögulegt að átta 

sig á því hver sé vinveittur og hver sé  fjandsamlegur. Sú staða var komin upp hjá 

palestínsku konunum að flótti var óumflýjanlegur. En hvar voru þau betur sett 

innan Íraks? Flótti er mjög kostnaðarsamur. Þau þurftu að selja allt sitt dót til þess 

að geta haldið sér uppi í einhvern tíma og einnig til þess að kaupa sér fölsuð skilríki 

til þess að komast yfir landamærin. Allar þær konur sem settust, seinna meir, að á 

Íslandi flúðu frá Bagdad með börnin sín í flóttamannabúðir á landamærum Íraks og 

Sýrlands sem heita Al Waleed og eru lengst inni í eyðimörkinni (Sigríður Víðis 

Jónsdóttir, 2011). 

Flóttamannabúðunum er lýst sem hræðilegum vistaverum. Þar er ekkert rennandi 

vatn, ekkert rafmagn, engir veggir, bara tjöld. Vatn er skammtað úr stórum 

dunkum. Fólki reynist erfitt að finna skjól fyrir veðravítinu og sandstormunum. 

Sandurinn smýgur alls staðar inn og fyllir öll vit. Á veturna er kuldinn óbærilegur í 

búðunum. Það var alveg sama hve mörg teppi voru notuð, kuldinn náði inn að 

beini. Börnin voru með bláar varir og alltaf kalt. Á sumrin er hitinn aftur á móti 

kæfandi og hvergi skjól að fá eða möguleiki á því að kæla sig niður. Þetta eru ekki 

góðir valkostir; að stikna úr hita eða að frjósa úr kulda! Það er margt sem gengur á í 

búðunum og ógnar flóttamönnunum, eins og kvíði og þunglyndi og slæmt 

heilsufar, snákar og sporðdrekar. Sigríður (2011) greinir frá því að það allra 

sorglegasta er að af einhverjum ástæðum flúði þetta fólk í þennan ömurleika og 
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taldi þetta skárri kost en þann sem það lifði áður við. Þarna eru engin salerni og því 

hefur fólk grafið holur í jörðina til þess að gera þarfir sínar í. Holurnar eru fljótar að 

fyllast. Það verður til þess að skólpið flæðir út úr tjöldunum og rennur á milli 

þeirra. Það er ekkert skólpkerfi. Börnin leika sér innan um þetta allt saman. 

Afleiðingarnar eru sýkingar og sjúkdómar. 

Það eru mörg áhyggjuefnin hjá konunum í flóttamannabúðunum. Konurnar hafa 

enn mörgum skyldum að gegna, þó þær búi í tjöldum í eyðimörkinni. Barnauppeldi 

og rekstur heimilis verður að hafa sinn gang (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2011). „Það 

er furðulegt að verða flóttakona í tjaldbúðum. Elda skyndilega allar máltíðir á litlum 

prímus. Lína hefur aldrei fætt heila fjölskyldu húkandi á hnjánum inni í tjaldi. Ekkja. 

Hún er líka orðin ekkja. Niðurbrotinn flóttamaður á sorphaugum“ (Sigríður Víðis 

Jónsdóttir, 2011, bls. 183). 

Fólkið í búðunum býr við bágborna heilsu. Það er máttfarið, margir þjást af 

magaverk og niðurgangi, hósta og erfiðleikum við andardrátt. Það er margt sem 

veldur þessu, eins og óhreinindi, mengað vatn, skólpið og veðurfarið. Þá eru margir 

með útbrot og ýmis húðvandamál sem valda miklum kláða. Móskítóflugur sveima 

yfir öllum skítnum og bíta oft fólkið til blóðs og oft koma sýkingar í bitin. Þá eru 

rottur plága þarna. Þær sækjast í skólpið og ruslið og bera með sér ýmiss konar 

pestir. 

Flóttafólkið sem kom árið 2008 kom úr Al Waleed flóttamannabúðunum og settust 

að á Akranesi. Þetta var fyrsti hópurinn sem komst úr búðunum, en þar eru um 

2000 flóttamenn. Ayda var meðal þeirra sem íslenska sendinefndin talaði við. Hún 

var glöð en einnig sorgmædd, því skilyrði íslensku stjórnvaldanna voru þau að 

eingöngu einstæðar konur með eða án barna (yngri en 18 ára) fengju að koma til 

Íslands. Þetta þýddi að Ayda þurfti að skilja aðra fjölskyldumeðlimi eftir, elstu 

dótturina sem var nú gift og ólétt,  einungis 17 ára, systur sínar og fleiri. En þetta 

var tækifæri, von um betra líf fyrir yngri börnin hennar tvö og hana sjálfa. Þarna var 

líka tækifæri á því að eignast ríkisfang sem hún hefur aldrei átt, því hún hefur verið 

fyrir utan kerfið í um hálfa öld. Framtíðin er óskrifað blað (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 

2011). 
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Lífið hjá konunum á Akranesi var allt að verða komið í eðlilegar skorður og rútínu. 

En þá fékk Lína, ein flóttakvennanna, áfall. Hún gerði sér grein fyrir því að hún væri 

komin til þess að vera og búin að yfirgefa allt sem hún þekkir. Í hversdagsleikanum 

helltist einsemd og söknuður yfir hana (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2011): 

Það er svo hljótt á Íslandi. Svo ótrúlega hljótt. Í húsinu mínu 
í Írak voru alltaf hljóð ... alltaf læti ... alltaf fólk ... hér er 
ekkert fólk“ ... „Það eru allir svo góðir við okkur ... en 
stundum líður mér bara svo illa ... ég er svo þreytt ... svo 
ótrúlega þreytt ...“ „Samt get ég ekki sofið ... alltaf að 
hrökkva upp við atvik frá Bagdad sem ég vil samt ekki muna 
... Og stöðugt að hugsa um þau sem urðu eftir í Al-Waleed 
... Það er ekki þeirra sök að þau enduðu þarna og nú eru 
þau að frjósa úr kulda á meðan ég hef allt ... heitt vatn og 
rúm og hlý föt og þak yfir höfuðið og .... Tárin byrja að 
renna (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2011, bls. 285). 

 

Þegar litið er yfir hópinn sem kom til Akraness haustið 2008 er óhætt að segja að 

þeim vegni flestum vel. Konurnar eru annað hvort í vinnu eða í skóla og börnin 

stunda skóla og æfa ýmiss konar íþróttir. Þá á arabísk matargerð hug margra þeirra 

og eru þær oft beðnar að elda ofan í hópa við skemmtileg tækifæri. Samfélagið 

hefur einnig tekið þeim einstaklega vel. Aðeins ein fjölskyldu hefur ekki náð sér á 

strik, því móðirin er þjökuð af sorg og vanlíðan og þau hafa átt mjög erfitt. 

Lýsingarnar í bókinni og sjálf frásögnin gefur ákaflega skýra og greinagóða lýsingu á 

því ástandi sem flóttakonur og aðrir upplifa þegar um stríð og ofsóknir er að ræða. 

Af þessu má draga þá ályktun að margir þjáist af áfallastreitu og öðrum 

vandkvæðum eftir að hafa þurft að lifa við slíkar aðstæður. Því er mikilvægt að vel 

sé hugað að öllu þegar tekið er á móti flóttafólki. 

4.3 Niðurstöður úr íslenskri rannsókn á högum flóttafólks á Íslandi 

Árið 2005 lét Flóttamannaráð Íslands gera fyrir sig rannsókn sem ber heitið 

„Reynsla og viðhorf flóttamanna á Íslandi“. Markmið rannsóknarinnar var að 

komast að líðan þeirra, hvernig þau mátu þjónustuna sem stendur þeim til boða og 

hvað mætti betur fara.  
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Mikill meirihluti af þeim flóttamönnum sem hafa komið til landsins frá því árið 

1956 eru hér enn eða 62%. Sumir hafa flutt til annarra landa, eins og Svíþjóðar, 

Bandaríkjanna og Bretlands, og nokkrir hafa fallið frá. Þeim sem komu frá Kosovó 

og Króatíu fannst sárlega vanta andlega aðstoð og að hún væri veitt á tungumáli 

þeirra en ekki með milligöngu túlka. Einnig fannst þeim ábótavant að ráðgjöf var 

eingöngu í boði á fyrsta ári, en þá hefðu þeir ekki verið tilbúnir til þess að tjá sig, 

því þá var svo stutt um liðið frá því að áföllin höfðu dunið yfir. Þessi hjálp þyrfti að 

vera í boði ári seinna eða svo (Friðrik H. Jónsson, Heiður Hrund Jónsdóttir og Kristín 

Erla Harðardóttir, 2005). 

Til þess að átta sig betur á þeim andlegu og líkamlegu afleiðingum sem stríð hefur 

á flóttakonur verður hér fjallað ítarlegar um það. 

 

5 Heilsa flóttakvenna 

Flóttakonur eru í mörgum tilvikum að koma frá stríðshrjáðum löndum og frá 

löndum þar sem þær hafa verið í návígi við hörmungar og atvik þar sem þær hafa 

upplifað mikil áföll og stöðuga kynbundna kúgun (PWHCE, e.d.) Ein af afleiðingum 

stríðs og átaka er sú að einhverjir þurfa að flýja heimili sín og land og gerast 

flóttamenn. Þó margir slasist og þeir líði jafnvel hungursneyð, verða miklu fleiri 

fyrir alvarlegu andlegu tjóni. Áður fyrr var mikið hugsað um líkamlega áverka og 

dauðsföll sem afleiðingar stríðs og annarra hörmunga, en í dag er kastljósinu ekki 

síður beint að andlegum afleiðingum og geðheilsu fórnarlambanna. Slíkar 

afleiðingar eru ekki alltaf skammvinnar. Þær geta fylgt fólki allt þeirra líf og jafnvel 

haft áhrif á börn þeirra (World health organization, 1996). Foreldrahæfni 

fórnarlamba stríðs getur minnkað og haft veruleg áhrif á þroska barna þeirra, 

félagsfærni og andlega velferð (Unicef, 2009). Af þeim sökum er heilsa kvennanna 

sérstaklega mikilvæg í ljósi stöðu þeirra sem umönnunaraðila. 

Fólk sem býr við slæmar aðstæður í langan tíma er undir ofurálagi. Hér er til dæmis 

átt við aðstæður eins og stríð, ofbeldi, pyntingar, dauða, dvöl í flóttamannabúðum, 

líf í fátækt eða neyð, limlestingar, flótta frá heimalandi og margt annað. Ofurálag 
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hefur áhrif á fólk og veldur því að fólk verður fyrir truflun í sínu daglega lífi sem 

varir ýmist í langan eða skemmri tíma. Það er mjög persónubundið og fer eftir þoli 

hvers einstaklings hvernig viðbrögð við ofurálagi koma fram. En viðbrögðin eru 

bæði líkamleg og andleg (Rauði kross Íslands, 2006). 

5.1 Líkamlegar afleiðingar 

Flóttafólk er undir miklu álagi og getur fundið fyrir mikilli streitu. Það getur verið 

sökum þess að ekki er vitað um afdrif vina og fjölskyldna, óvissa ríki um framtíðina 

og af mörgum öðrum ástæðum. Jafnvel eftir að flóttafólk er komið í öruggt skjól, 

þá er það ennþá kvíðið og þjáist af mikilli spennu. Þessi spenna getur leitt til 

líkamlegrar vanlíðunar sem veldur ótta og áhyggjum (World health organization, 

1996). 

Líkamleg einkenni geta verið margvísleg, til dæmis köfnunartilfinning, mæði, 

erfiður og hraður hjartsláttur, munnþurrkur, spenntir vöðvar eða ýmiss konar 

slappleiki, sviti, svimi, doði, ógleði, roði, tíð þvaglát og einbeitingarskortur. Þá getur 

verið um að ræða meltingartruflanir, sjóntruflanir og óraunveruleikatilfinningu. 

Þetta getur komið fram í köstum eða verið viðvarandi. Komi þetta í köstum er talað 

um kvíða- eða felmtursköst (KMS, e.d.).  

Þau eru mörg og mikilvæg verkin sem konur þurfa að sjá um og þau eru alls ekki 

áhættulaus. Vegna þess að flóttakonur bera hitann og þungann af 

heimilisstörfunum, eins og því að ná í vatn, eldivið, sjá um börnin og 

eldamennskuna, þá kemur það illa niður á fjölskyldunni ef konan deyr eða verður 

fyrir líkamlegum meiðslum. Þær vinna sumar í námum og sprengingar þar eru ekki 

óalgengar. Því er ekki óalgengt að missa útlimi þar, á flóttanum eða í 

flóttamannabúðum. Fæðing á barni er algeng dánarorsök hjá konum. Ástæðurnar 

geta verið margar, til dæmis vanþekking ljósmæðra, aðstæður slæmar, heilsa slæm 

hjá móðurinni, vannæring, sótthreinsibúnaði ábótavant, slæm lýsing og ítrekuð 

þungun kvennanna (Martin, 2004). Mengun í vatni er mjög algeng ástæða fyrir 

veikindum og dauðsföllum. Mengunin getur meðal annars valdið taugaveiki, 

blóðsótt, lifrarbólgu og kóleru. Vegna þess að það er í verkahring kvennanna að 

sækja vatn og í því leynast hættur. Það eru alls konar skordýr sem lifa við vatn sem 
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geta smitað þær af sjúkdómum, eins og malaríu og gulu. Þá geta þær líka smitast 

við það að vera í snertingu við vatnið af völdum orma og af blóðsögðuveiki. 

Umskurður á konum, sem tíðkast í vissum hluta í Afríku og Austurlöndum nær, 

fylgir oft flóttafólkinu í flóttamannabúðir. Þessi athöfn leiðir konur oft til dauða eða 

til ýmissa vandamála sem fylgja henni. Sýkingar eru algengar vegna þess að tæki og 

tól eru ekki sótthreinsuð eða að réttu áhöldin eru ekki til staðar og til dæmis 

notaðir steinar við verknaðinn í stað beittra hnífa. Vandamál sökum umskurðar eru 

margvísleg, eins og það að aðliggjandi líffæri skemmist, hindrun verði í blóðflæði, 

sársauki sé við samfarir, mikill blóðmissir og ýmisleg vandkvæði við fæðingu á 

barni. Heilbrigðisstarfsmenn í flóttamannabúðum eru oft ekki með þá þekkingu 

sem þarf til þess að takast á við vandamál kvenna sem hafa verið umskornar. Þeir 

þekkja oft ekki þau einkenni og afleiðingar sem fylgja umskurði (Martin, 2004). 

Kynsjúkdómar breiðast einnig mjög hratt þar sem er fátækt, valdleysi og 

félagslegur óstöðugleiki. Flóttamenn búa oft í mikilli mannþröng sem skapar 

skilyrði fyrir aukna smithættu á kynsjúkdómum líkt og HIV (Martin, 2004).  

5.2 Andlegar afleiðingar 

Afleiðingar ofbeldis eru ekki aðeins líkamlegar. Andlegt tjón verður líka gífurlegt og 

setur mark sitt á líf kvennanna það sem eftir er. Sjálfsálit þeirra minnkar og verður 

til þess að þær leita sér ekki hjálpar (Amnesty International, e.d-b). Vegna allra 

áfallanna og streitunnar eru flóttakonurnar í mikilli hættu á því að fá þunglyndi, 

kvíða og áfallastreituröskun og að búa við slæma líkamlegu heilsu (Martin, 2004; 

Pumariega, Rothe, og Pumariega, 2005). Verstu afleiðingarnar eru mjög alvarlegt 

þunglyndi, sjálfseyðingarhvöt, ofbeldishegðun eða trufluð hegðun, alkóhól- eða 

eiturlyfjamisnotkun og miklir geðvefrænir sjúkdómar (Ahearn, 2000-b). Andlegu 

þættirnir sem oft eru óþekktir og eru því ekki meðhöndlaðir geta haft slæmar 

afleiðingar fyrir aðlögun og virkni í nýju samfélagi (Martin, 2004; Pumariega o.fl., 

2005). 

Það sem hefur líka almennt áhrif á heilsu er missir, aðskilnaður, streita, álag, 

spenna, áföll og margt annað. Þegar talað er um missir hjá flóttafólki er það oft 

skilgreint sem upplifun þess af því að missa heimili sitt og að eigur þeirra séu 
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eyðilagðar. Þetta á einnig við ef fjölskyldumeðlimur deyr því þá veikist 

stuðningsnetið þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að ýmiss konar andlegar og líkamlegar 

tilfinningar tengjast ástvinamissi. Missir getur verið tvenns konar; varanlegur eða 

tímabundinn. Þegar um er að ræða tímabundinn missi er átt við aðskilnað. 

Aðskilnaður í langan eða stuttan tíma getur haft mikil áhrif á flóttafólk. Þá er meðal 

annars verið að tala um aðskilnað frá landi, heimili, vinum og fjölskyldu (Ahearn, 

2000-b). Í skrifum um flóttafólk og innflytjendur er margoft talað um áföll og 

áfallastreituröskun (e. Post-traumatic stress disorder) sem afleiðingar mikils 

umróts. Rannsakendur hafa til dæmis greint frá því að einstaklingar sem verða fyrir 

miklu umróti þjáist af langtíma ótta gagnvart aðskilnaði, flótta, því að verða 

flæmdir í burtu, ofsóknum, pyntingum og kúgun. Samkvæmt Frederick L. Ahearn 

(2000-b) er áfallastreita algengasta afleiðingin gagnvart heilsu flóttafólks í dag. 

5.2.1 Áfallastreita 

Langt er frá því að farið var að rannsaka afleiðingar hræðilegrar lífsreynslu og 

harðræðis á geðheilsu. Stór hluti mannkyns býr við slíkt ástand og hæfileikar fólks 

til þess að lifa áfram án þess að brotna niður sæta furðu. Sú þekking sem hefur 

skapast með margvíslegum rannsóknum hefur leitt til skilgreiningar á áfallastreitu. 

Það sem hefur áhrif er eðli og styrkur ógnarinnar. Álagsvaldurinn getur til dæmis 

verið hernaður og ógn í samskiptum manna. Áhrif ógnarinnar geta leitt til þess að 

fólk verður vanmáttugt eða að fólk upplifi hrylling og ákafan ótta. Grafið er undan 

innra og ytra öryggi þess. Stríðsrekstur, átök og hvers konar ofbeldi getur haft mikil 

og skaðleg áhrif á einstaklinga og brotið þá niður, valdið viðvarandi vansæld og leitt 

til óvirkni og hjálparleysis. Reynsla kvenna og barna af ofbeldi eykur líkurnar til 

muna á því að fá áfallstreitu í kjölfar erfiðrar reynslu (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og 

Kristinn Tómasson, 2001). 
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Hægt er að flokka streituviðbrögð í fjóra flokka:  

1) Bráð áfallaviðbrögð (e. Acute stress response).  

2) Bráð áfallastreita (e. Acute stress disorder).  

3) Síðkomin áfallastreita (e. Posttraumatic stress disorder).  

4) Fjölþætt áfallastreita (e. Complex posttraumatic disorder/disorders of extreme 

stress). Þar teljast einnig með langvinnar persónuleikabreytingar eftir skelfilega 

lífsreynslu. 

Við síðkomna áfallastreitu (PTSD) vara einkenni lengur en einn mánuð og koma í 

ljós mánuði eftir áfall eða síðar. Ef einkenni hverfa ekki er hætta á varanlegum 

veikindum og fylgikvillum. Ekki hefur tekist að meta batahorfur þegar um síðkomna 

áfallastreitu er að ræða. Ekki er nægilega greinagóð skýring á afleiðingum reynslu í 

síðkominni áfallastreitu og því er hugtakið fjölþætt áfallastreita notað þegar um er 

að ræða afleiðingar langtíma harðræðis, svo sem vegna misþyrminga, lífs fólks í 

stríði og kynferðisofbeldis. Áfallastreita getur leitt til aukinnar hættu á öðrum 

geðsjúkdómum, eins og kvíðaröskun, þunglyndi, líkamlegri einkennaheild og 

misnotkun á vímuefnum. Þá minna einkennin oft á persónuleikaröskun. Síðkomin 

áfallastreita er ólík öðrum geðröskunum að því leyti að einkennin tengjast 

yfirþyrmandi lífsreynslu. Helstu einkenni áfallastreitu eru endurupplifun minninga, 

kvíðaköst og slæmar martraðir. Þetta eru afleiðingar af því að einstaklingurinn 

hefur tekið þessar minningar mjög inn á sig og nær ekki að losa sig við þær. 

Síðkomnar afleiðingar geta verið pirringur, minnkuð geta í félagslegri færni og 

persónuleikabreyting (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001). 

Geðraskanir rýra verulega lífsgæði fólks og geta leitt til alvarlegrar og langvarandi 

skerðingar á virkni, vinnugetu og færni í mannlegum samskiptum. Það geta komið 

góð tímabil inn á milli, en vísbendingar eru um það að varanlegur andlegur og 

líffræðilegur skaði sé orðinn, sem svo minnkar mótstöðuna gagnvart öðrum 

geðkvillum, eins og til dæmis ofurkvíðaröskun og fælnisröskun. Það er misjafnt 

hvernig fólki með áfallastreitu reiðir af, en þar ræður mestu aðlögunarhæfni þeirra 

og seigla gagnvart veikindum. Þó verulega dragi úr einkennum og vanlíðan, þá er 
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það ekki sjálfgefið að full stjórn náist á félagslegri færni, virkni og öðrum 

erfiðleikum. Aftur á móti eru sumir með það mikinn styrk að þeir ná að viðhalda 

vinnufærni og félagslegri virkni, þrátt fyrir vanlíðan. Ekki er vitað um neina aðferð 

eða úrræði sem virkar fullkomlega á áfallastreitu (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og 

Kristinn Tómasson, 2001). 

Hvað veldur því að sumt fólk heldur áfram að þjást af PTSD einkennum í mörg ár? 

Rannsóknir á dýrum hafa sýnt að mikil og viðvarandi streita af völdum áfalls getur 

skaðað heilastöð sem nefnd er drekinn og tengist minninu. Í mörgu af því fólki sem 

heldur áfram að eiga við PTSD mælist drekinn minni en í þeim sem jafna sig. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að slæm áföll valda taugaskemmdum eða dauða 

taugafrumna í drekanum, sem leiðir af sér PTSD einkenni sem skaða minni, ýtir 

undir endurtekinn ótta og þunglyndi. Önnur rannsókn leiddi í ljós að miklar líkur 

eru á því að þeir sem hafa lítinn dreka fyrir áfall eigi erfiðara með það að jafna sig. 

Aðeins er greint PTSD ef einkenni hafa varað í meiri en sex mánuði (Wade og Tavris 

2003). 

 

6 Fjölmenningarleg félagsráðgjöf 

Félagsráðgjafar á Íslandi starfa eftir siðareglum félagsráðgjafa. Vinna félagsráðgjafa 

með fólki á að grundvallast á virðingu fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings 

ásamt trú á hæfni hans til þess að fullnýta hæfileika sína. Markmið félagsráðgjafar 

er að vinna að úrlausn á félagslegum og persónulegum vandkvæðum ásamt því að 

sporna við ranglæti í félagslegu umhverfi. Félagsráðgjafinn beitir sér einnig gegn 

mannréttindabrotum hvar sem þau eiga sér stað í heiminum (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.). Fjölmenningar félagsráðgjafanum ber að afla sér þekkingu á sérstöðu 

og hafa skilning á sögu, hefðum, gildum og fjölskyldumynstri skjólstæðinga sinna, 

ásamt því að þekkja tjáningarform hvers og eins (NASW, 2007). Flóttakonur koma 

til Íslands eftir erfiða reynslu í heimalandi sínu og á flóttanum. Þær tala ekki 

íslensku og eru að setjast að í landi þar sem flestallt er þeim framandi. Það er 

mikilvægt að félagsráðgjafinn geri sér grein fyrir því hversu mikilvæg stoð hann er í 

aðlögun kvennanna að nýju þjóðfélagi. 
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Markmiðið með aðlögun (e. integration) er að samþætta bæði nýju menninguna og 

upprunalega menningu og tungumál. Oft getur verið erfitt að samræma tvær ólíkar 

menningar og reynir því oft mikið á einstaklinginn hvað þetta varðar (Árni 

Gunnarsson o.fl., 2005). Flóttakonur sem setjast að í iðnvæddum löndum koma 

víðs vegar að úr heiminum og aðlögun að nýju samfélagi getur reynst þeim erfið, 

því bakgrunnur þeirra og starfsreynsla er önnur en innfæddra. Fáar þeirra þekkja til 

tungumáls og siða nýja landsins. Minnihluti þeirra kemur til nýja landsins með 

menntun eða nýtanlega færni. Í mörgum tilvikum er flóttafólk af öðrum kynþætti 

en meirihluti íbúa landsins (Martin, 2004). 

Í skýrslu sem félagsmálaráðuneytið lét gera fyrir sig árið 2005 um aðlögun 

innflytjenda á íslensku samfélagi er gagnkvæm aðlögun talin vera það 

mikilvægasta svo aðlögun gangi sem best. Með þessu er átt við að stuðlað sé að því 

að auðvelda þeim að venjast siðum og venjum íslendinga með því að bjóða meðal 

annars upp á íslensku kennslu og samfélagsfræði. Þó er það ekki síður mikilvægt að 

innflytjendur fái að rækta sína menningu, trúbrögð og annað er viðkemur þeirra 

upprunalegu menningu í friði og að það sé viðurkennt af íbúum landsins og þeir 

jafnvel kynni sér þeirra menningu líka til að öðlast skilning á þeim og þeirra venjum 

(Árni Gunnarsson o.fl., 2005). Margir innflytjendur samlagast (e. assimilation) 

samfélaginu sem þeir setjast að í, með því er átt við að þeir tileinki sér menningu 

og tungumál nýja landsins sem þeir lifa í og segja algerlega skilið við sína 

upprunalegu menningu. Tilgangurinn með þessu er að falla í hóp meirihlutans og 

afmá sín eigin menningareinkenni (Árni Gunnarsson o.fl., 2005). 

Félagsráðgjöf með flóttamönnum og innflytjendum á sér djúpar rætur sem ná til 

Bandaríkjanna í lok 19. aldar. Einn frumkvöðla faglegrar félagsráðgjafar var Jane 

Adams. Hún stofnaði Hull House í Chicaco árið 1889 en þar nutu innflytjendur, sem 

voru í meirihluta íbúa fátækrahverfa Chicago, stuðnings og aðstoðar við aðlögun að 

samfélaginu (Adams, 1967).  

6.1 Heildarsýn 

Breiddin í félagsráðgjöf hefur bæði verið hennar styrkleiki og veikleiki. Þó hefur 

aðaláherslan alltaf beinst að heildarsýninni og að því að vinna með skjólstæðingum 
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út frá kerfishugsun. Margar ólíkar áherslur hafa þróast í félagsráðgjöf og má þar 

nefna umbreytingarvinnu á hinu félagslega á makróplani og meðferðarvinnu eð 

einstaklingum og fjölskyldum á míkróplani. Þessar tvær leiðir hafa oft valdið 

ágreiningi og verið greininni fjötur um fót. Heildarsýnin hefur þó meðal annars náð 

að uppræta þetta og sýnt fram á að það er ekki aðeins til ein rétt leið eða ein rétt 

aðferð. Fagaðili þarf að geta séð og skilið vanda skjólstæðings út frá mörgum 

þáttum, eins og til dæmis lífsaðstæðum og samfélagsþáttum (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). Félagsráðgjafi leitast alltaf við að nálgast skjólstæðingana út frá heildarsýn. 

„Að baki þeirri hugmyndafræði býr sú sýn á manneskjuna að hver og einn 

einstaklingur sé margbreytilegur og sérstakur, að líta þurfi á aðstæður hans frá 

öllum hliðum og í samhengi við umhverfi hvers og eins, fjölskyldu, vina og 

vinnufélaga og raunar samfélagið í heild sinni“ (Lára Björnsdóttir, 2006, bls. 54). 

Hér þarf hið almenna og hið sérhæfða að fylgjast að. Hér reynir á það að 

félagsráðgjafi þekki og búi yfir kunnáttu á mannlegri hegðun og átti sig á því að 

umhverfið hefur áhrif á einstaklinginn og öfugt (Lára Björnsdóttir, 2006).  

6.2 Flutningsferlislíkan 

Það eru margvíslegar ástæður fyrir því að fólk flytur á milli landa. Fólk flytur ýmist 

sjálfviljugt eða að það þarf að flýja erfiðar aðstæður eins og ofsóknir, 

náttúruhamfarir eða stríðsátök. Samkvæmt Carlos E. Sluzki (1979) gengur flóttafólk 

og aðrir sem hafa þurft að flytja á milli landa í gegnum fimm stig og er það 

mismunandi hvað fólk dvelur lengi á hverju stigi.  

Tafla 3. 

Flutningsferlislíkan Sluzki 

Stig Einkenni 

1. Undirbúningsstig (e. Preparatory stage) 
2. Flutningurinn (e. The act of migration) 
3. Varnaruppbót (e. Period of overcompensation) 
4. Kreppa, átök og árekstrar (e. Period of decompensation or crisis) 
5. Áhrif í gegnum kynslóðir (e. Transgenerational impact) 
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Stig 1. Undirbúningsstigið. Á þessu stigi fer fram allur undirbúningur og allt sem 

þarf að huga að áður en fólk flytur. Sumir hafa tök á því að kynna sér nýja landið og 

þjóðina í gegnum netið eða bækur og nær sér í vegabréf og fleiri hluti. Flóttafólk 

aftur á móti þarf í flestum tilvikum að flýja með stuttum fyrirvara og hefur ekki 

möguleika á því að taka eitthvað með sér. Sumir búa líka í flóttamannabúðum þar 

sem ekkert internetsamband er og því ekki hægt að kynna sér nýja landið í gegnum 

það. Þetta stig getur því varað í mislangan tíma, alveg frá því að ákvörðun um 

flutning er tekin og þangað til flutningurinn hefur orðið að veruleika.  

Stig 2. Flutningurinn. Það er mismunandi hvort að fólk getur tekið sér góðan 

undirbúningstíma fyrir flutningana eða hvort að þeir þurfi að flýja í skjóli nætur og 

hafa því engin tök á því að undirbúa þá. Sumir flytja eingöngu í stuttan tíma en 

aðrir vita ekki hvort þeir muni nokkurn tíman snúa aftur til síns heimalands. Þeir 

sem hafa tök á því að undirbúa flutninginn eru oft búnir að verða sér úti um vinnu, 

húsnæði og aðra hluti. Fyrir suma er þetta stutt flugferð en fyrir aðra getur leiðin á 

áfangastað tekið langan tíma eins og fyrir fólk sem flýir stríð, það þarf að fara lengri 

og erfiðari leiðir oft með viðkomu í flóttamannabúðum. Stig 3. er stig 

varnaruppbóta. Þá er fólk jafnan jákvætt fyrir flutningunum og nýja samfélaginu og 

mikil spenna er samfara því að upplifa það nýja og kynnast því. Því verður fólk ekki 

vart við streitu á þessu stigi sökum spennings. Ef fólk hefur verið samrýnt áður en 

það kom, þá mun það verða samrýndara, en ef það hefur verið fjarlægt hvert öðru, 

getur fjarlægðin orðið meiri. Þetta skýrist af því að það þarf að treysta mikið á 

hvert annað og verja miklum tíma saman, þar sem það þekkir ekki marga í nýja 

landinu. Sluzki (1979) telur að þetta tímabil geti varað frá sex mánuðum upp í tvö 

ár.  

Stig 4. Kreppa, átök og árekstrar. Miklir erfiðleikar og taugaspenna getur myndast 

á þessu stigi. Fólk þarf að ákveða hvaða siði þau vilja tileinka sér frá nýja landinu og 

hvaða siði þau vilja halda í frá upprunalandi sínu. Þá verða oft til nýir siðir og það 

getur reynst sumum í fjölskyldunni erfitt. Það þarf að finna jafnvægi í þessu til þess 

að allir verði sáttir. Það sem getur komið í veg fyrir að einstaklingur aðlagist vel er 

sorgin vegna þeirra sem urðu eftir.  
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Stig 5. Áhrif í gegnum kynslóðir. Það sem fyrri kynslóðin forðaðist og tók ekki þátt í 

til þess að aðlagast nýja landinu kemur fram hjá næstu kynslóð og getur valdið 

erfiðleikum. Fyrri kynslóð hefur kannski haldið mikið í siði upprunalandsins og nær 

eingöngu umgengist samlanda sína en þegar unga kynslóðin vill fara út fyrir 

þennan ramma geta orðið árekstrar á milli barna og foreldra (Sluzki, 1979). 

Það er mismunandi hvernig fólk fer í gegnum þessi stig og hvað það dvelur lengi á 

hverju þeirra. Félagsráðgjafi þarf að geta gert sér grein fyrir því á hvaða stigi 

skjólstæðingur er staddur. Það getur hann gert með því að horfa á stöðu 

einstaklingsins út frá heildarsýn. 

6.3 Menningaráfall  

Fólk býr í samfélagi sem byggt er á því að það eigi eitthvað sameiginlegt. Til þess að 

geta búið til samfélag eða þjóðfélag er mikilvægt að hafa sömu markmið, trú, 

metnað, þekkingu og almennan skilning. Margir sem fara erlendis hugsa ekki mikið 

um það hvað menningarleg áhrif geta haft mikil áhrif á líðan þeirra og velferð. 

Menningaráfall (e. culture shock) er eitthvað sem veldur vanlíðan hjá fólki í ókunnu 

landi með afgerandi hætti en samt í mismiklum mæli (Flanja, 2009). 

Fólk er ekki almennt að hugsa um menningu sína eða velta henni fyrir sér, hvaða 

siðir og venjur eru ríkjandi og annað tengt henni. En þegar farið er erlendis eða fólk 

er af einhverju ástæðum í nýju landi geta komið upp vandamál í samskiptum þegar 

viðkomandi hafa mismunandi bakgrunn. Einstaklingur þarf að aðlagast nýjum 

siðum, venjum, skrifuðum og óskrifuðum reglum. Kalervo Oberg, frægur 

kanadískur mannfræðingur, setti fyrstur fram hugtakið menningaráfall og 

skilgreindi það á eftirfarandi hátt: „Menningaráfall getur orðið þegar fólk hefur 

samskipti við annað fólk með mjög ólíkan menningarbakgrunn og finnst það missa 

tökin eða stjórnina. Þetta gerist þegar það skilur ekki hegðun fólksins út frá 

menningarbakgrunni þess. Fólk verður ráðvillt og þróar með sér bæði líkamleg- og 

sálfræðileg einkenni“ (Flanja, 2009). 

Þegar við erum fyrir utan okkar þægindasvæði getur fyrirbrigðið menningaráfall 

komið í ljós. Erfiðleikar við að tala tungumálið eða það að vita ekki hvernig eigi að 
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haga sér í ókunnu landi veldur þessari vanlíðan. Menningaráfall getur haft þær 

afleiðingar að illa gengur að aðlagast eða að einstaklingur vill ekki aðlagast nýju 

landi og menningu þess. Það getur líka komið í veg fyrir aðlögun ef viðkomandi er 

með fyrirfram mótaðar hugmyndir um nýja landið. Það er óæskilegt og getur 

stafað af vanþekkingu. Það þarf ekki að þýða að nýja umhverfið sé óvinveitt, því 

það getur verið erfitt fyrir einstaklinga að aðlagast þó umhverfið sé vinveitt. 

Kalervo Oberg skiptir menningaráfalli upp í fjögur stig og hefur hvert stig sitt 

einkenni (Flanja, 2009). 

Hveitibrauðsstigið: Þetta stig einkennist af sælutilfinningu, spennu, hrifningu og 

ákafa. Jákvætt viðhorf er ráðandi. Flestir ferðamenn sem dvelja í stuttan tíma í nýju 

landi fara ekki af þessu stigi. En þeir sem ætla að dvelja lengi í nýju landi eru mjög 

uppteknir af því að aðlagast og komast í samband. Það sem er líkt í menningu þykir 

þægilegt en það sem er ólíkt þykir áhugavert. 

Hið eiginlega áfall: Þetta stig er erfiðast og mikil áskorun. Það einkennist af 

tilfinningum eins og vanhæfni, pirringi, kvíða og fjandskap. Sæluvíman af því 

framandlega er runnin af fólki og það þarf að takast á við veruleikann. Á þessu stigi 

byrjar „sjúkdómurinn“ menningaráfall. Ef viðkomandi kemst yfir þetta stig, sem 

sumir gera ekki, byrjar batatímabilið. 

Batastigið: Viðkomandi tekur ákvörðun um það að yfirstíga hið eiginlega áfall. 

Skilningur er kominn á nýju menningunni og þægindasvæðið er aftur fundið. Það 

sem var óþekkt er nú þekkt og það minnkar kvíðann og streituna. Það sem áður var 

tilgerðarlegt hefur nú þróast í það að vera eðlilegt, því einstaklingurinn hefur lært 

að tileinka sér nýja lífshætti. 

Fullkomin aðlögun: Þetta stig einkennist af ánægju og virkni. „Sjúklingurinn“ hefur 

algjörlega læknast af „sjúkdómnum“. Hann hefur lært að taka hlutunum eins og 

þeir eru og hann hefur tileinkað sér ýmislegt úr menningu nýja landsins. Honum 

líður ekki lengur eins og þorski á þurru landi og er orðinn þátttakandi á flestum 

sviðum. 
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Sumir sérfræðingar styðja þá hugmynd að til sé fimmta stigið; menningaráfall 

þegar snúið er aftur til gamla landsins, en það þurfi ekki endilega að koma í kjölfar 

hinna fjögurra stiganna sem nefnd hafa verið. Það fari allt eftir því hvaða styrk 

viðkomandi aðili hafi náð áður en hann snýr aftur heim. Þegar hann byrjar aftur að 

vera þátttakandi í sinni upprunamenningu hefur hann þörf fyrir að endurskoða 

lífsgildi sín. Hann stendur frammi fyrir því að þurfa að samræma gildi, án þess þó 

að hundsa þau viðhorf og það gildismat sem hann hafði tileinkað sér í gestalandinu 

(Flanja, 2009). 

Það sem getur hindrað vel heppnaða aðlögun eru samfélagsþegnar nýja landsins, 

ásamt einstaklingsbundnum þáttum flóttakonunnar. Þegnar nýja samfélagsins sýna 

oft umburðaleysi gagnvart kynþætti kvennanna og mismuna þeim (Martin, 2004). 

Einstaklingsbundnu þættirnir sem geta hindrað góða aðlögun flóttafólks eru 

fjölskylduerjur, áföll á flóttanum, menntunarleysi, skortur á tungumálakunnáttu 

eða trúarlegar þvinganir. Hlutverk meðlima innan fjölskyldunnar breytast yfirleitt 

eftir flutning. Börnin eru oft fljótari en foreldrarnir að aðlagast nýju umhverfi. Þau 

mynda oft brú á milli foreldra sinna og nýju menningarinnar. Það getur skapað 

spennu á milli foreldra og barns og margar flóttakonur finna sökum þess til 

vanmáttarkenndar og upplifa lítinn tilgang með lífinu í nýja umhverfinu (Martin, 

2004). Þar sem innflytjendur færa fórnir til þess að börn þeirra nái framförum í 

lífinu, þá eru börn oft undir þrýstingi um það að skara fram úr. Börn innflytjenda 

eru oft tilneydd til þess að haga sér eins og fullorðnir og eru látin bera ábyrgð á 

yngri systkinum þegar foreldrar þeirra eru að vinna. Þessum börnum, sem eru látin 

bera ábyrgð fullorðinna, er „flýtt“ í gegnum bernskuna. Mörg börn reyna mikið á 

sig í námi og verða yfirburðanemendur en önnur missa móðinn. Staða þessara 

barna er oft nefnd „Hurried child syndrom“. þau eiga oft í erfiðleikum með það að 

ná tökum á raunveruleikanum, því þau eru að koma frá mismunandi löndum og 

félagslegu umhverfi (Fong, 2004). Breytingin á hlutverkum fjölskyldumeðlima 

tengist missi á hefðbundnu stuðningsneti kvennanna (Martin, 2004). 
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6.4 Hæfni félagsráðgjafans 

Sá sem vinnur með fólki af erlendum uppruna verður að leitast við að skilja og 

virða það sem er ólíkt á milli hans og skjólstæðingsins. Það er mikilvægt að 

félagsráðgjafinn sé meðvitaður um sjálfan sig með því að hann geri sér grein fyrir 

menningu sinni og hvernig hún hefur áhrif á gildi, siði, hefðir og aðra lifnaðarhætti 

(Farley, o.fl., 2009). Félagsráðgjafinn þarf að vera meðvitaður um eigin fordóma 

svo hann geti sinnt vinnu sinni með flóttakonum með faglegum hætti. Mikilvægt er 

að hann sé meðvitaður um sitt félagslega umhverfi áður en hann byrjar vinnu með 

skjólstæðingi af öðrum kynþætti. Að „þekkja sjálfan sig“ reynist best fyrir 

félagsráðgjafa af hvítum kynstofni til þess að bera kennsl á eigin fordóma 

(Dominelli, 1997; NASW, 2007). Þegar félagsráðgjafi öðlast færni í þverþjóðlegri 

menningu, þá fer hann að taka eftir því að það eru kostir og gallar í hans eigin 

menningu, eins og er í menningu annarra. Það getur komið upp ágreiningur á milli 

ráðgjafa og einstaklings sem hefur annan menningarbakgrunn og þá er mikilvægt 

að hafa virðingu að leiðarljósi og leita sátta. Félagsráðgjafinn gerir sér grein fyrir 

hugsanlegum misskilningi í tjáskiptum hans og skjólstæðingsins þegar hann hefur 

aukna þekkingu og skilning á aðstæðum og menningu skjólstæðingsins. Þegar 

félagsráðgjafinn hefur gert sér grein fyrir því að misskilningur geti hafa átt sér stað, 

þarf hann að gera viðeigandi ráðstafanir til þess að forðast slíkar aðstæður og vera 

tilbúinn með lausnir. Þegar félagsráðgjafi þekkir gildi, venjur og hefðir, ásamt því 

sem telst eðlilegt í augum skjólstæðings, þá er hann á sama tíma að sporna við því 

að gera mistök á borð við þau að móðga skjólstæðinginn, fjölskyldu hans eða 

samfélag. Auk þess þarf hann að vera opinn fyrir sveigjanlegum viðtalstímum til 

þess að mæta þörfum skjólstæðinganna (Farley, o.fl., 2009). 

6.4.1 Menningarhæfni  

Samkvæmt samtökum félagsráðgjafa í Bandaríkjunum er menningarhæfni (e. 

Cultural competence) sú hæfni einstaklings að vera meðvitaður um það hvernig 

hann bregst við ólíku fólki, menningarheimum, tungumáli, þjóðerni, trúarbrögðum, 

kynþáttum og öðrum fjölbreytileikaþáttum. Félagsráðgjafi þarf að geta sýnt 

skilning og viðurkenningu á einstaklingum, fjölskyldum og samfélögum á 
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áhrifaríkan og vinsamlegan hátt. Menningarhæfni er sambland af hegðun, viðhorfi 

og stefnu og gerir fagmanni eða öðrum kleift að vinna á áhrifaríkan hátt við 

þverþjóðlegar aðstæður (e. cross-cultural) (NASW, 2007). 

Það eru fimm mikilvægir þættir sem þarf að taka mið af þegar fólk með ólíkan 

bakgrunn og menningu er þjónustað samkvæmt National Association of Social 

Workers (NASW): 1) það þarf að virða fjölbreytileika, 2) að hafa getu til þess að 

skoða eigið mat og viðhorf, 3) vera meðvitaður um þau miklu áhrif sem meðfædd 

menning hefur á einstakling og þegar menning svo blandast annarri menningu, 4) 

stofnanagera menningarlega þekkingu og 5) þróa meðferð og þjónustu sem 

endurspeglar skilning á breytileika á milli og innan menninga. Það er mikilvægt að 

allir þessir fimm þættir séu hafðir í huga þegar þjónusta er veitt. Þeir eiga að 

endurspegla viðhorf, stefnu og uppbyggingu á þjónustunni (NASW, 2007).  

Samkvæmt NASW er margt sem þarf að hafa í huga til að geta tileinkað sér 

menningarhæfni má þar nefna að félagsráðgjafinn þarf að skilja menningu og 

hvernig hún kemur fram í mannlegri hegðun og samfélagi. Þá þarf hann að þekkja 

þann styrk sem einkennir og er fólgin í hverri menningu. Reynsla, upplifun og 

menningarleg gildi geta haft geysileg áhrif á einstaklinga og mótað þá alla ævina. 

Það er mikilvægt að hafa þetta í huga varðandi vinnu með flóttakonum (NASW, 

2007). 

Félagsráðgjafi þarf að hafa grunnþekkingu á menningarbakgrunni skjólstæðingsins 

og geta sýnt hæfni þegar kemur að ákvæðum þjónustunnar, þar sem tiltekin 

ákvæði gætu verið í ósamræmi við menningarbakgrunn skjólstæðingsins. Það sem 

þykir eðlilegt í einni menningu þykir kannski óeðlilegt í annarri. Félagsráðgjafar eiga 

að afla sér menntunar og leitast við að skilja eðli félagslegs margbreytileika og 

kúgunar með virðingu fyrir kynþætti, etnískum uppruna, húðlit, kyni, kynhegðun, 

aldri, hjúskaparstöðu, pólitískum skoðunum, trú og andlegri- og líkamlegri heilsu 

og getu. Það er mikilvægt að félagsráðgjafar átti sig á eigin fordómum og 

viðhorfum. Það er fyrsta skrefið í því að öðlast menningarhæfni. Þeir þurfa að vera 

meðvitaðir um eigin menningarlegu gildi, rætur eigin viðhorfa og menningarlegra 

arfleið annarra. Þá er það líka undirstöðu atriði að bjóða skjólstæðingum sínum 
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upp á túlkaþjónustu ef viðkomandi hefur annað tungumál sem móðurmál og hefur 

takmarkaða kunnáttu á því tungumáli sem fagaðilinn talar. Þannig er stuðlað að því 

að skjólstæðingurinn fái þær upplýsingar áreynslulaust sem eru honum mikilvægar 

og  honum gert kleift að þiggja meðferð með góðum árangri. Það er þó mjög 

mikilvægt að nýta sér viðurkennda og faglega túlkaþjónustu. 

Það hefur gefist vel að nota valdeflingarnálgun í vinnu með flóttakonum. Þá er 

félagsráðgjafinn hagsmunaraðili skjólstæðingsins en skjólstæðingurinn sjálfur sem 

sér um að ákveða hvað hann vill og hvað sé honum fyrir bestu. Hann er 

sérfræðingurinn í sínu lífi (NASW, 2007). 

Til þess að ná sem bestum árangri í starfi með innflytjendum er nauðsynlegt að 

vinna eftir hugmyndum og kenningum. Með þeim hætti er hægt að ná betri árangri 

í því að skilja einstaklinginn og það sem veldur honum mestum áhyggjum (Garcia, 

2009; NASW, 2007; Farley, o.fl., 2009). Kenningar og fyrirliggjandi hugmyndafræði 

leggja einnig grundvöll að nákvæmu mati sem leiðir til viðeigandi úrræða sem 

stuðla að virkni og auknum styrk einstaklingsins (Garcia, 2009). Á undanförnum 

árum hafa fræðimenn skipst á skoðunum um það hvort að það séu sérstök atriði 

öðrum fremur sem nýtast í ráðgjöf og aðstoð við fólk frá öllum menningarheimum. 

Fischer, Jome og Atkinson komust að þeirri niðurstöðu að ráðgjöf við einstaklinga 

frá menningarheimum alls staðar í heiminum þurfi að byggjast á skilningi á 

fjölskyldu einstaklingsins og menningu. Fjögur helstu lykilatriði Fisher, Jome og 

Atkinson eru neðangreind (Farley o.fl., 2009): 

● Samband skjólstæðings og ráðgjafa þarf að einkennast af hlýju, einlægni og 

samkennd. Einnig er mikilvægt að skjólstæðingur upplifi vellíðan í 

sambandinu svo unnt sé að ná sem bestum árangri. 

● Ráðgjafinn þarf að skilja raunheim skjólstæðingsins og sjá heiminn frá hans 

sjónarhorni. 

● Væntingar um það að ná góðum árangri eru nauðsynlegar. Þetta atriði 

tengist væntingum skjólstæðings um jákvæða útkomu af sambandi hans við 
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félagsráðgjafann. Sameiginleg heimsmynd, styrkur sambandsins og 

trúverðugleiki hjálpar til þess að auka væntingar skjólstæðingsins. 

● Félagsráðgjafi þarf að beita mismunandi íhlutun miðað við menningarmun 

og þol einstaklingsins. Ráðgjafinn þarf að vera næmur og sveigjanlegur 

varðandi menningarmismuninn og aðlaga sig í samræmi við það. Íhlutunin 

þarf í rauninni ekki að vera eins mikilvæg og við höldum að hún sé (Farley 

o.fl., 2009). 

 

7 Nálganir og vinnutæki 

Félagsráðgjafar sem taka að sér að vinna með innflytjendum og fjölskyldum þeirra 

eiga að byggja nálgun sína á menningarhæfni og kenningarlegum bakgrunni sem 

felur í sér „menningarleg gildi og norm innflytjandans, sem samsvarar hans eðlilegu 

sjálfshjálparhegðun, ásamt hans meðfædda hæfileika til þess að leita lausna“ 

(Furuto,  2004). 

7.1 Valdeflingarnálgun 

Valdeflingarnálgun (e. empowering approach) er algengt hugtak í 

menntunarfræðum og verklagi og hefur stundum verið notað í samspili með 

meðvitund hjá valdalitlum hópum. Valdleysi eða skortur á valdi hjá einstaklingum 

getur verið vísir að efnahagslegu óöryggi, lítilli þekkingu á pólitískum vettvangi, litlu 

aðgengi að upplýsingum, skorti á þjálfun, líkamlegu og andlegu álagi, lærðu 

hjálparleysi og sjálfsmynd einstaklinga varðandi andlega og vitsmunalega getu sína 

(Furuto, 2004). Valdefling stuðlar að félagslegu réttlæti og stuðningi. Kenningin 

greinir félagslegt vald og jafnar út mismun. Hún beinist persónulega að 

einstaklingum og félagslegum og pólitískum vettvangi. Þegar gert er ráð fyrir 

félagslegu réttlæti og sjónum er beint að ranglæti í mismunandi félagslegum 

formgerðum, þá stuðlar kenningin að nýjum lausnum og minnkar þá einangrun 

sem innflytjendur hafa lengi glímt við. Félagslegt réttlæti, lausn vandamála og 

sögulegt sjónarhorn sem felur í sér valdeflingarhugtakið nálgast viðfangsefni eins 

og stétt, þjóðerni og kyn. Þó svo að valdeflingarnálgun sé iðkuð af félagslegum og 
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pólitískum öflum, þá beinist hún að því að snúa við sálrænum upplifunum svo unnt 

sé að stuðla að eflingu sambanda (Garcia, 2009). 

Þróunarstarf í félagsráðgjöf, fagumræða og rannsóknir voru ástæðurnar fyrir því að 

orðið valdefling var betur þróað og fagleg valdastaða endurskilgreind (Dominelli,  

1998). Í þessu felst að fagaðilar áttu að nýta sér þekkingu sína og ná þannig að 

valdefla, færa skjólstæðingum sínum styrk og völd, til þess að geta sjálfir haft áhrif 

á aðstæðurnar sem þeir voru staddir í en þó með náinni samvinnu þeirra á milli. 

Þetta er hugsun um hjálp til sjálfshjálpar þar sem skjólstæðingur og fagaðili vinna 

hlið við hlið. Það er þó skilyrði að fagaðilinn nái að losa sig undan þeirri hugsun að 

hann eigi að vera eftirlitsaðilinn og íhlutunaraðilinn (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Mannréttindi og virðing fyrir öllum einstaklingum er lykilatriðið í valdeflingu. 

Samvinna verður að vera á jafningjagrundvelli og með gagnkvæmri virðingu. Það 

sem felst meðal annars í valdeflingu er það að skjólstæðingurinn vinni í því að 

öðlast á ný trú á sjálfum sér og hæfni sinni og nái valdi yfir sér og lífi sínu. Mikil 

sjálfsvinna liggur í valdeflingu. Það þarf að skilja og höndla tilfinningar, skoða þarf 

alla sögu viðkomandi og finna aftur þá styrkleika sem voru til staðar (Auður 

Axelsdóttir, 2011). 

7.2 Styrkleikanálgun  

Félagsráðgjafarstéttin lagði það til grundvallar að mikilvægt væri að nota 

mismunandi styrkleika skjólstæðinga í ráðgjafarferlinu og að aðaltakmarkið væri að 

leita eftir, bera kennsl á og að styrkja hámarkshæfni einstaklinga, hópa og 

samfélaga. Styrkleikanálgun (e. Strengths approach) í nútímamynd miðar að því að 

leiðbeina sérfræðingnum við það að hjálpa skjólstæðingum að komast að getu 

sinni, eiginleikum og styrk. Félagsráðgjafinn hvetur síðan einstaklingana til þess að 

nýta þessa hæfileika, hæfni, getu og bjargir í breytingarferlinu (Furuto, 2004). 

Styrkleikasjónarhornið gefur öllum eiginleikum og bjargráðum einstaklinga athygli, 

sérstaklega allri tjáningu og augljósri þrautseigju, visku og þekkingu. Eins og í 

valdeflingarsjónarhorninu, þá er tilgangur styrkleikanálgunarinnar að uppgötva og 

auka bjargir einstaklinga (Garcia, 2009).   
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Styrkleikakenningunni var skipt upp í fimm megin þætti af Leung, Cheung og 

Stephenson (1994). (1) Fagaðili þróar jákvætt viðmót gagnvart skjólstæðingum, (2) 

Athygli er beint að styrk fjölskyldunnar fremur en veikleikum, (3) Skjólstæðingar 

eru hvattir til þess að taka þátt í eflandi hegðun, (4) skorað er á  skjólstæðinga að 

þeir meti eigin menningar- og þjóðlegan bakgrunn (5) Skjólstæðingar eru hvattir til 

þess að finna eigin lausnir (Furuto, 2004). Nálgun frá sjónarhorni 

styrkleikakenningarinnar viðurkennir og samþykkir sérstöðu hvers einstaklings, 

varpar ljósi á hæfileika einstaklinga til þess að takast á við erfiða lífsreynslu og 

setur fram mikilvægi þess að einstaklingur tilheyri samfélagi (Garcia, 2009).  

7.3 Vistfræðinálgun  

Vistfræðikenningin (e. ecological approach) er nýtt í ríku mæli á meðal 

félagsráðgjafa sem vinna með fólk af erlendum uppruna. Kenningin byggir á 

þremur grundvallar hugtökunum; „fólk“, „víxlverkun“ eða „gagnkvæmni“ og 

„umhverfi“, sem er betur þekkt sem „einstaklingur í umhverfi“. Kenningin hvetur 

þann sem vinnur með nálgunina að íhuga, áður en mat og inngrip fer fram, 

núverandi umhverfi innflytjandans og stöðu hans í lífinu, ásamt því að horfa til 

þeirra lífsskilyrða og umhverfis sem hann bjó við áður en hann flutti. 

Félagsráðgjafar þurfa ekki aðeins að kanna þarfir, eins og menningargildi, 

fjölskylduhagi, tungumálakunnáttu, starfsþjálfun, heilsu, hefðbundnar 

lækningaraðferðir og fleira tengt skjólstæðingnum, heldur þarf hann ekki síður að 

skoða fyrri reynslu innflytjandans af stríði, missi fjölskyldumeðlima, ótta við 

stjórnvöld, hungri, pyntingum og sálrænum þjáningum. Með þeim hætti er hægt 

að öðlast betri skilning á stöðu innflytjandans og ná betra verklagi (Furuto, 2004). 

Vistfræðikenningin skoðar umhverfi og einstaklinga í lífi skjólstæðings út frá 

þremur meginþáttum; mikró, mezó og makró (Farley, O.W., Smith L.L og Boyle, 

S.W., 2009).  
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Mikró; skoðar einstaklingsbundna þætti sem hafa áhrif á viðkomandi, eins og 

líffræðilega, sálræna og félagslegu stöðu.  

Mezó; horfir á hópa sem hafa áhrif á einstaklinginn, eins og fjölskyldu, vinnufélaga 

og aðra hópa sem einstaklingurinn er tengdur við.  

Makró; varpar ljósi á stærri hópa og kerfi sem eru umfangsmeiri en fjölskyldan. 

Það eru fjögur macro kerfi sem eru mikilvægir áhrifavaldar í lífi einstaklinga; 

samtök, stofnanir, samfélag og menning. 

 

Vistfræðikenningin gefur fagaðilum tækifæri til þess að vinna eftir skipulögðum 

ramma í greiningu á síbreytilegum samskiptum einstaklinga (Farley o.fl., 2009). 

7.4 Menningarnet 

Marianne Skytte (2007) setti fram líkan sem auðveldar félagsráðgjöfum að meta 

áhrifaþætti í aðlögunarferli og til að leggja mat á reynslu flóttamanna, 

hælisleitenda og annarra nýbúa í heimalandinu. Líkanið hefur gengið undir heitinu 

Menningarnet Skytte. Menningarnetið (d. kulturgrammet) er tæki sem gefur 

fagaðilanum heildarsýn og betri skilningi á meðal annars aðstæðum flóttamanna. 

Heildarsýnin næst með þeim 14 spurningum sem menningarnetið byggist á. 

Spurningarnar gefa félagsráðgjafanum góða möguleika á að ná fram þeim þáttum 

sem skapa menningu hverrar fjölskyldu. Það auðveldar að finna viðeigandi úrræði 

sem geta gagnast þeim í aðlöguninni. Netið nær yfir alla þá þætti sem hafa áhrif á 

einstaklinginn og leggur áherslu á að flóttamaðurinn hafi mesta vægið í 

menningarnetinu. Helstu áhrifaþættir á aðlögunarferlið eru; aldur, heilsa, 

menntun, félagsleg staða, atvinna, upplifun við flutningana og tengslanet. Auk 

þessara þátta þarf félagsráðgjafinn að horfa til þátta eins og upprunamenningar, 

persónulegra gildi, trúarbragða og nánustu fjölskyldu flóttamannsins. Netið stuðlar 

að því að hægt sé að meta aðstæður mismunandi einstaklinga, þar sem áhersla er 

lögð á einn einstakling í hverri fjölskyldu. Lagt er upp með það að engin fjölskylda 

sé eins og að hver fjölskylda hafi sín sérkenni sem gerir það að verkum að vægi 

þátta er misjafnlega mikið í hverri fjölskyldu. Þegar skoðaðar eru ástæður 

flóttakvenna fyrir því að yfirgefa heimalandið myndast aukinn skilningur á líðan 
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þeirra. Flóttamenn eru tilneyddir til þess að flýja en eru ekki að færa sig á milli 

landsvæða í leit af ævintýrum eða atvinnu á nýjum stað, eins og margir 

innflytjendur. Það er mikilvægt að gera skil á milli innflytjenda og flóttamanna, þar 

sem upplifun þeirra er gerólík. Að öðlast þekkingu á sýn flóttafólks er 

þýðingarmikið fyrir félagsráðgjafa sem vinna með flóttafólki, eins og sýn þeirra á 

framtíðina og heilsuna. Þegar félagsráðgjafinn hlustar á það hvernig raunheimur 

flóttamanna er, þá er hann að mæta einstaklingnum á þeim stað sem hann er 

staddur. Fagaðilanum ber að starfa eftir væntingum og draumum skjólstæðinga 

(Skytte, 2007). Mynd 1 sýnir uppbyggingu menningarnetsins. 

Mynd 1. 

Menningarnet Skytte 

  

   

  

 

   

    

  

      

(Skytte, 2007) 

7.5 Fjölskyldukenning  

Ein af kenningunum sem miðar af því að ná heildarsýn á högum fjölskyldna er 

Bowen fjölskyldukenningin (e. Bowen family theory). Hún leggur áherslu á málefni 

fjölskyldna í gegnum margar kynslóðir. Hún aðgreinir einstaklinga, skoðar 

tilfinningarleg tengsl innan fjölskyldunnar, hvort sem um er að ræða góð tengsl eða 

tengsl sem hafa rofnað ásamt því að gefa greinargóða mynd af félagslegum 
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tengslum einstaklingsins. Kenningin er tæki þegar kemur að því að greina mál sem 

snerta kynslóðir fjölskyldna, mynstur og þemu sem hafa myndast í gegnum áranna 

rás. Fjölskyldukortið (e. genogram) er í þessu samhengi mjög gott tæki til þess að 

skoða upplifanir og sambönd fólks í gegnum kynslóðir. Fjölskyldukenningin gerir 

góð skil á menningarhefðum þar sem það er mjög mikilvægt að skilja hegðun 

fjölskyldna í samhengi við menningu (Garcia, 2009). 

Mynd 2. 

Fjölskyldukort  

(Genopro, e.d.) 

7.6 Mikilvægi túlkaþjónustu 

Félagsráðgjafar eiga að sjá til þess að upplýsingar séu skiljanlegar fyrir 

skjólstæðinga. Það er mikilvægt að upplýsingar berist til skjólstæðinganna á 

tungumáli sem þeir skilja og það krefst oft þjónustu túlks (NASW, 2007). Túlkun 

krefst fagkunnáttu sem grundvallast á fræðilegri og verklegri nálgun, fyrri reynslu 

og góðri dómgreind. Það er ákaflega mikilvægt að túlkurinn taki starfi sitt alvarlega 

og geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð og faglegu nálgun sem fylgir starfinu. Það er vel 

þekktur vandi sem upp kemur þegar að ættingjar eða flölskyldumeðlimir túlka fyrir 

einstaklinga. Ástandið sem skapast er oft á tíðum kennt við „hugmyndafræði 

hjálparmannsins“. Nálgunin er ekki talin rétt á siðferðislegum grundvelli þar sem 

túlkurinn fær of mikið vald yfir þeim einstaklingi sem hann er að túlka fyrir. 

Reynslan af því að fjölskyldumeðlimur eða vinnufélagi túlki fyrir einstakling hefur 

sýnt fram á að það sé ekki æskilegt. Einnig er algerlega óviðeigandi að börn séu 

látin túlka. Túlkun á þessu málasviði er ekki við hæfi barna og gefur þeim allt of 
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mikið vald á aðstæðum og af þeim sökum of mikla ábyrgð á aðstæðum (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2007). 

Túlkur er fagaðili sem hefur vald á a.m.k tveimur 
tungumálum og menningunni að baki þeim og sem er 
fær um að nota þá vitneskju til að túlka skilaboð á 
réttan og siðferðilegan (etisk) hátt milli tveggja 
einstaklinga sem ekki eiga sameiginlegt tungumál.2 
(Velferðaráðuneytið, 2011). 

  

Í skýrslu Velferðaráðuneytisins (2011) um túlkaþjónustu til innflytjenda er sagt að 

túlkur þurfi að búa yfir tungumálafærni og hafa þekkingu á hugtökum þess 

tungumáls sem hann túlkar og talar, auk þess að hafa vald á blæbrigðum hins 

erlenda tungumáls. Túlkur þarf að búa yfir samtalstækni, vita hvar ber að þegja og 

kunna reglur um hæfi og hlutleysi. Hann þarf að hafa góða innsýn í menningu 

viðkomandi tungumáls sem hann er að túlka. Persónulegir eiginleikar skipta máli, 

eins og ábyrgðartilfinning, tilfinning fyrir aðstæðum og umburðarlyndi. Túlkurinn 

þarf að hafa faglega þekkingu á því sviði sem hann er að túlka (Velferðaráðuneytið, 

2011). Fagmenntaður túlkur blandar sér ekki inn í samtalið og tekur ekki ábyrgð á 

því sem sagt er. Einnig gerir hann sér grein fyrir því hversu mikilvægur trúnaðurinn 

er. Túlkurinn þarf einnig að varast að blanda sér ekki inn í samræðurnar vegna 

hættunnar á að hann verði þungamiðja samtalsins (Ástríður Stefánsdóttir, 2007). 

Starfsmenn sem sækjast eftir þjónustu túlks þurfa einnig að kunna að nýta 

þjónustuna með faglegum hætti en það felst í því að kunna að greina á milli þess 

hvenær þörf er á túlk og hvenær ekki, ásamt því að vita hvaða tungumál hentar 

hverju sinni, hvar og hvernig túlkunin fer fram (Velferðaráðuneytið, 2011)  

Hulda Karen Daníelsdóttir, kennsluráðgjafi hjá Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og 

Hlíða hjá Reykjavíkurborg stýrði könnuninni „Nemendur með íslensku sem annað 

tungumál í grunnskólum“ og var greint frá niðurstöðum könnunarinnar varðandi 

notkun á túlkaþjónustu í grunnskólum í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2011) um 

túlkaþjónustu við innflytjendur. Hulda mælti þar með 10 góðum ráðum þegar mál 

er túlkað: 
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1. Líttu á túlk sem brú á milli menningarheima og 
undirbúðu hann undir fundarefnið. 

2. Kynntu þér siðareglur túlka og þagnarskyldu. 

3. Skipuleggðu fyrirfram meginlínur samtalsins þannig 
að ljóst sé um hvað eigi að ræða og hver sé tilgangur 
samtalsins. Taktu tillit til þess að samtal með túlk 
tekur lengri tíma en samtöl á íslensku. 

4. Byrjaðu helst samtalið með stuttri samantekt sem 
gefur yfirlit yfir hvað þú hafir hugsað þér að verði rætt 
og gefðu viðmælendum færi til að gera athugasemdir. 

5. Vertu ekki feimin(n) við að nýta líkamsmál til að 
leggja áherslu á mál þitt, viðbrögð þín og að umræðu 
sé lokið. Vertu nákvæmari í orðavali en þú átt venju 
til. 

6. Tjáðu þig á einfaldan og skýran hátt. Taktu tillit til 
túlksins því hann þarf að skilja þig og fá tíma til þess 
að flytja skilaboðin jafnóðum til þriðja aðila. 

7. Mundu að taka góð málhlé svo túlkurinn fái ráðrúm 
til að yfirfæra eða meðtaka það sem þú ert að segja. 

8. Mikilvægt er að þú snúir beint að nemanda og 
foreldrum og horfir í augu þeirra þegar þú talar. 

9. Horfðu beint á viðmælendur þína þegar þeir tala. 
Snúðu þér ýmist að túlknum eða viðmælanda eftir því 
hvor þeirra talar. 

10. Farðu yfir niðurstöður og upplýsingar sem komu 
fram á fundinum þannig að viðmælendur þínir séu 
sammála um hvað var sagt og ákveðið á fundinum. 

 

Grundvöllur góðra samskipta er góður túlkur. Starf hans er vandmeðfarið og krefst 

mikillar fagþekkingar. Túlkaþjónusta er tæknilega og siðferðislega margþætt starf 

og þess vegna er nauðsynlegt fyrir þann sem nýtir sér þjónustu túlks að vera vel 

upplýstur um það hvað þarf að varast í samtali með túlki (Velferðaráðuneytið, 

2011). Til þess að ráðgjöf verði sem best heppnuð, árangursrík og að fullkomið 

traust náist á milli félagsráðgjafa og flóttakonu þarf að huga vel að öllum þessum 

atriðum sem upp hafa verið talin. Flóttakonunni þarf að líða vel í návist ráðgjafans 

og upplifa sig örugga. 
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8 Umræða og ályktanir 

Markmið ritgerðarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning fólks á aðstæðum 

flóttakvenna, ásamt því að varpa ljósi á þær skelfilegu aðstæður sem þær eru oft 

að koma úr. Greint verður frá þeim aðferðum sem henta best í vinnu með 

konunum eftir erfiða reynslu í flóttamannabúðum og á flótta. Þær spurningar sem 

leitast er við að svara eru: 

● Hvert flýja konur og börn frá stríði og átökum? 

● Hvernig er lífið á flóttanum?  

● Hver er upplifun flóttakvenna á Íslandi af stríði og átökum? 

● Hvernig er heilsa flóttakvenna eftir erfiða lífsreynslu?  

● Hvernig nálgast félagsráðgjöfin málefni flóttakvenna? 

Niðurstöður sýna að konur og börn flýja stríð og átök í heimalandi sínum ýmist í 

flóttamannabúðir eða á aðra staði innan landamæra eigin lands. Margar hverjar fá 

svo hæli í þriðja landinu. 43,7 milljónir manna eru nú á landflótta í heiminum, þar 

af um helmingur konur, og hafa aldrei verið fleiri á síðastliðnum 15 árum. Fólkið 

leggur á flótta vegna stríðs, átaka eða ofsókna af hálfu stjórnvalda eða glæpahópa. 

Þær konur sem flýja ofbeldi og stríðsátök í flóttamannabúðir komast fljótt að því að 

þær hafa aðeins flúið í annars konar ofbeldi. Margar konur búa við lítið öryggi í 

búðunum vegna skorts á vernd og verða sökum þess berskjaldaðar fyrir margs 

konar ofbeldi. Konurnar sjá að mestu leyti um heimilisstörfin og önnur störf sem 

fylgja rekstri heimilis. Þegar kona sinnir verkum, eins og þeim að tína til eldivið, þá 

er hún í mikilli hættu á því að verða fyrir árás ofbeldismanna, þar sem hún er ein og 

berskjölduð. Konurnar eru einnig í mikilli hættu þegar þær sækja sér nauðsynjar 

eins og vatn og ef salernisaðstaðan er fjarri skjóli þeirra. Konurnar og börn þeirra 

eru mjög berskjaldaðar fyrir margs konar ofbeldi á leið sinni til betra lífs. 

Ísland hefur tekið á móti 516 flóttamönnum frá árinu 1956. Árið 2005 tók Ísland þá 

ákvörðun að taka einungis á móti konum í hættu. Þær konur sem komu til Íslands 

frá Írak árið 2008 upplifðu mjög sorglega atburði og misstu marga nákomna í 
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stríðsátökunum í heimalandinu. Konunum reiðir flestum vel af á Íslandi fyrir utan 

eina fjölskyldu, þar sem móðirin er enn yfirbuguð af sorg eftir erfiða upplifun í 

stríðinu. Konurnar stunda vinnu eða eru í námi, börn þeirra sækja tómstundir og 

annað sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Þær eru ánægðar með það hversu vel 

samfélagið hefur tekið á móti þeim. 

Heilsa flóttakvenna er almennt slæm og þó svo margar þeirra verði fyrir líkamlegu 

tjóni, þá er andleg heilsa þeirra sérstaklega bágborin eftir slæma lífsreynslu. Í dag 

er meiri áhersla lögð á andlega heilsu kvennanna heldur en tíðkaðist áður fyrr. 

Margar hverjar glíma við kvíða, þunglyndi eða áfallastreitu sem getur verið erfitt að 

vinna sig út úr. Andlegar afleiðingar leika stórt hlutverk í lífi kvennanna og geta haft 

hafa áhrif á börn þeirra og næstu kynslóðir. Af þeim sökum er mjög mikilvægt að 

félagsráðgjafar sem vinna með þeim séu vakandi fyrir andlegri líðan flóttakvenna 

og þekki til birtingarforma áfallastreitu. Ef við horfum einnig út frá heildarsýninni á 

stöðu flóttakonunnar og barna hennar, eftir að hún hefur sest að í þriðja landinu, 

þá er brýnt að sem flestir fagaðilar séu meðvitaðir um hag þeirra. Það er bæði 

persónulega og þjóðfélagslega hagkvæmt fyrir samfélagið í heild að stuðla að 

velferð þeirra.  

Félagsráðgjafinn hefur ýmis tæki sem hann getur stuðst við í vinnu sinni með 

flóttakonum. Helstu nálganir í starfi með flóttafólki eru vistfræðinálgun, 

styrkleikanálgun og valdeflingarnálgun. Með þessum nálgunum er leitast við að 

efla skjólstæðinginn á grundvelli sjálfshjálpar. Vistfræðinálgunin leitast við að sá 

sem beitir nálguninni íhugi, fyrir inngrip og mat, stöðu viðkomandi í hans nánasta 

umhverfi og í lífinu. Einnig er tekið mið af stöðu hans í fyrri lífsskilyrðum og því 

umhverfi sem hann bjó í. Styrkleikanálgunin leiðbeinir fagfólki við það að aðstoða 

skjólstæðinga að komast að getu sinni, eiginleikum og styrk. Valdeflingarnálgun 

beinist að félagslegu réttlæti og stuðningi, hún kemur auga á félagslegt vald og 

jafnar út mismun. Kenningin einblínir persónulega að einstaklingum, félagslegum 

og pólitískum vettvangi.   

Félagsráðgjafinn styðst einnig við ýmis önnur tæki í vinnu sinni sem geta varpað 

betra ljósi á aðstæður kvennanna fyrir flótta, á flóttanum og í aðlöguninni. 
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Flutningsferilslíkan (Sluzki) er eitt tæki sem nýtist til þess að meta hvaða áhrif 

flutningar geta haft á einstaklinga og fjölskyldur þeirra. líkanið skiptist upp í fimm 

stig í flutningsferli einstaklingsins. Hvert stig greinir frá því helsta sem 

einstaklingurinn er að ganga í gegnum á hverju tímabili í flutningnum. Stigin 

skiptast í undirbúningsstig, flutninginn sjálfan, varnaruppbót, kreppu, átök og 

árekstra og þau áhrif sem flutningurinn hefur í gegnum kynslóðir. Það er mjög 

misjafnt hvað fólk dvelur lengi á hverju stigi. Mikilvægt er að koma auga á það hvar 

flóttafólk er statt þegar það kemur til landsins. Einnig þarf að huga að því hvort það 

hafði einhvern undirbúningstíma eða hvort að það hafði flúið í skyndi og fór af 

þeim sökum ekki í gegnum fyrsta stigið. Þessu tengdu er einnig stuðst við fjögur 

stig menningaráfalls sem eru: hveitibrauðsstigið, hið eiginlega áfall, batastigið, 

fullkomin aðlögun. Margir sérfræðingar halda því einnig fram að fimmta stigið sé 

líka til staðar og á sér stað þegar að einstaklingur snýr aftur til síns heimalands. 

Stigin gefa innsýn á líðan fólks eftir flutning. 

Menningarnet (Skytte) er annað tæki sem nýtist í vinnu með flóttakonum en það 

setur fram spurningar til þess að afla upplýsinga um aðstæður og fjölskylduhagi 

þeirra.  Spurningarnar eru 14 talsins og leitast meðal annars við að fá svör við  

ástæðum flutninga, félagslegu neti einstaklinga, gildi þeirra í fjölskyldulífi, námi, 

starfi og einnig hvaða tungumál fjölskyldan notar. Það kortleggur aðstæður og 

auðveldar við að finna viðeigandi úrræði. Fjölskyldukortið er eitt verkfæri sem er 

mjög gagnlegt í vinnu með flóttakonum. Notkun þess gerir félagsráðgjafanum kleift 

að greina tengsl hennar við fjölskyldu og aðra ættingja. Þannig er hægt að ná fram 

heildarsýn á stuðningsneti og þeim tengslum sem hafa rofnað. 

Það er einnig brýnt að félagsráðgjafinn tileinki sér menningarhæfni í starfi sínu 

með flóttakonum. Menningarhæfni er byggð á viðhorfi, hegðun og stefnu 

fagmannsins og gerir honum kleift að vinna á áhrifaríkan hátt við þverþjóðlegar 

aðstæður. Starf félagsráðgjafans skal byggjast á alúð og virðingu gagnvart 

flóttakonunni. Samhliða því er mikilvægt að flóttakonan finni fyrir trausti 

félagsráðgjafans og upplifi vellíðan í samstarfinu. Þar sem flóttakonan er í flestum 

tilfellum ekki með neina þekkingu á íslensku tungumáli ber félagsráðgjafanum að 
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afla þjónustu túlks til þess að koma upplýsingum til skila til kvennanna með sem 

skýrustum hætti.  

Félagsráðgjafar búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu á aðferðum við að styrkja 

einstaklinga. Aðferðirnar beinast einkum að stuðningi til sjálfshjálpar 

einstaklingsins og nýtingu þeirra hæfni sem einstaklingurinn býr yfir. Þessi þekking 

nýtist til þess að efla flóttakonur sem margar hverjar eru brotnar eftir erfiða 

lífsreynslu og sorgir tengdar henni. Konurnar búa yfir mikilli þrautsegju og bugast 

seint, sem nýtist þeim vel til þess að byggja upp líf sitt að nýju. Þær konur sem flýja 

til þriðja landsins og hafa sest þar að, eins og þær sem hafa komið til Íslands, hafa 

slitið sig frá öllu því sem hafði mótað þær, bæði fjölskyldu, menningu og 

nærsamfélagi. Konurnar bjuggu flestar við lága stéttarstöðu í heimalandi sínu og 

hafa upplifað margs konar ofbeldi. Félagsráðgjafinn verður að skoða heiminn með 

þeirra augum og vera næmur á andlega líðan þeirra. Hann verður að hafa innsýn í 

það í hvers konar samfélagi þær bjuggu áður og hvernig aðstæðum þeirra er háttað 

nú, svo hann geti aðstoðað þær við að fóta sig í nýju samfélagi þar sem önnur 

menning, gildi og venjur ríkja. Mikilvægt er, í þessu samhengi, að viðhorf 

gagnkvæmrar aðlögunar ríki í því samfélag sem hún sest að í. Sérþekking 

félagsráðgjafa á stöðu flóttakvenna eykur einnig líkur á bættum lífsgæðum þeirra. 

Okkar persónulegu niðurstöður eftir rannsókn á málefnum flóttakvenna hvað 

snertir andlega heilsu, finnst okkur mjög brýnt að efla eftirfylgni í formi 

stuðningsfjölskyldna sem Rauði krossinn stendur fyrir. Fjölskyldan gegnir 

veigamiklu hlutverki í aðlögun kvennanna og barna þeirra. Flóttakonurnar eru að 

setjast að í nýju landi án alls stuðningsnets og er stuðningsfjölskylda af þeim sökum 

sérstaklega mikilvæg. Fjölskyldan sem fer í það hlutverk að styðja við flóttakonur 

og börn þarf að hafa tilskylda þekkingu á stöðu þeirra og reynslu. Þekkinguna getur 

stuðningsfjölskyldan sótt til Rauða krossins eða annarra stofnana sem hafa 

sérþekkingu á þessu sviði. Fjölskyldurnar sinna mikilli ábyrgð, af þeim sökum getur 

verið æskilegt að þær fái greitt fyrir stuðninginn. Greiðsla mun væntanlega hvetja 

fólk, sem ætlar sér að sinna hlutverki stuðningsfjölskyldu, til þess að efla sig í 

aðstoð til handa flóttakonum og börnum þeirra. Einnig getur viðbótarstuðningur 

verið veittur með tilsjón sem sveitarfélagið kostar. Þar sem að foreldrahæfni 
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flóttakvenna getur minnkað sökum erfiðrar reynslu gæti tilsjón stutt flóttakonuna í 

formi uppeldisstuðnings. Í starfi með flóttakonum er brýnt að fagfólk, 

stuðningsfjölskyldur og aðrir sem styðja við hana hafi frumkvæði að þjónustu, með 

öðrum orðum að „þjónustan komi til þeirra“. Þar sem reynslan hefur leitt í ljós að 

fólki sem líður ekki vel, á erfitt með að leita sér aðstoðar. Frásagnir kvennanna sem 

komu hingað til lands og settust að á Akranesi staðfesta það að þegar að líf þeirra 

virtist vera að smella saman þá skall á einsemd og vanlíðan. Þetta leiðir glögglega í 

ljós mikilvægi eftirfylgni á stuðningi til flóttakvenna. Aðkoma íslenskra stjórnvalda 

við aðlögun flóttafólks er til fyrirmyndar að sögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna og hefur verið nýtt sem leiðarljós margra annarra landa. Alltaf má gera 

betur og í því samhengi er vert að skoða hvort mögulegt er að byggja upp þekkingu 

á málefnum flóttakvenna og barna þeirra hjá sem flestum stéttum innan 

þjóðfélagsins líkt og á heilbrigðisstofnunum, leikskólum og grunnskólum. Það er 

einnig brýnt að ekki sé litið á flóttakonur sem þiggjendur heldur þátttakendur í 

ákvarðanatökum um framtíð sína.  
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