
 

 

Þverþjóðleiki og félagsráðgjöf 

Hnattvæðing, fjölskyldan, áskoranir 

Snjólaug Sigurjónsdóttir 

Lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf 

 

Félagsvísindasvið 



  

 

Þverþjóðleiki og félagsráðgjöf 

Hnattvæðing, fjölskyldan, áskoranir 

Snjólaug Sigurjónsdóttir 

030289-2189 

Lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf 

Umsjónarkennari: Halldór S. Guðmundsson 

Leiðbeinandi: Edda Ólafsdóttir 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2012 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Snjólaug Sigurjónsdóttir 2012 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2012



  

4 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um þverþjóðleika í tengslum við fjölskyldur og 

félagsráðgjöf. Rætt verður um þverþjóðlegar fjölskyldur, áskoranir sem þær standa 

frammi fyrir og hvernig félagsráðgjöf getur unnið á þverþjóðlegum nótum með 

hjálp nútíma samskiptatækni til þess að koma til móts við þarfir þeirra. 

Hnattvæðing samtímans hefur aukið ákveðin tengsl á milli fólks í heiminum, til 

dæmis með auknu flæði fjármagns, vara og einstaklinga þvert á landamæri með 

hjálp þróaðri samskiptatækni og flutningsleiða. Ein af afleiðingum þessa ferla er 

myndun þverþjóðlegra fjölskyldna þar sem fjölskyldumeðlimir búa í tveimur eða 

fleiri löndum. Slík fjölskyldumynstur fela í sér ýmsar áskoranir sem takast þarf á 

við. Nauðsynlegt er að félagsráðgjöf fylgi eftir þessari þróun til þess að geta 

aðstoðað fólk í tilheyrandi aðstæðum. Þverþjóðlegir starfshættir fela meðal annars 

í sér að vinna í gegnum fjarskipti eins og síma eða netsímtöl ef þörf krefur en það 

krefst fagmennsku og hæfni. Á Íslandi eru ekki til opinberar upplýsingar eða 

rannsóknir um þverþjóðlegt starf félagsráðgjafa og lítur út fyrir að áhugi á þessum 

málaflokki sé af skornum skammti. Þess vegna er mikilvægt að efla til 

vitundarvakningar meðal félagsráðgjafa á þverþjóðlegum starfsháttum ásamt því 

að efna til samstarfs við og læra af öðrum félagsráðgjöfum úti í heimi.  
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1 Inngangur 

Í uppgangi hnattræns kapítalisma í byrjun 21. aldar fóru alþjóðlegir fólksflutningar 

vegna vinnu að aukast ásamt því að peningasendingar milli landa margfölduðust 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). Vegna hnattvæðingar nútímans eru það ríkari 

þjóðir heims sem hagnast og sækjast eftir vinnuafli frá löndum þar sem lífskjör og 

aðstæður fólks eru bágar. Fólk yfirgefur fjölskyldur og land sitt til þess að sækja 

vinnu, oft láglaunastörf, til þess að halda uppi fjölskyldu sinni. Fyrir tilstilli 

nútímasamskipta- tækni halda brottfluttir gagnvirku sambandi við fjölskylduna í 

heimalandi sínu í gegnum síma eða Internetið og skapa þannig „heimilishald“ þvert 

á landamæri. Slíkir lifnaðarhættir teygja sig yfir landamæri og oft ólíka menningar-

heima þjóðríkja og er gjarnan vísað til slíkra fjölskyldna sem þverþjóðlegra 

(Parreñas, 2005). Menningarleg gildi og sjálfsmynd þessara fjölskyldna eru mótuð 

og mótast af fleirum en einum menningarheimi. Lífsstíll, sjálfsmynd fólks og tengsl, 

atferli og hegðun, tónlist, tungumál, siðferði, hefðir og önnur menningarleg 

fyrirbæri hafa orðið fyrir miklum áhrifum hnattvæðingarinnar og eru þar af 

leiðandi alþjóðavæddari og blandaðri (e. hybrid) en áður. Þetta á sérstaklega við 

um ungt fólk þar sem upprunaleg félagsleg samskipti þeirra eiga sér oft stað þvert 

á landamæri tveggja eða fleiri menningarheima (Cohen, 1997). Í kjölfar þessara 

breytinga verða vandamálin önnur og jafnvel stærri og þess vegna er mikilvægt að 

félagsráðgjöf aðlagi starfsemi sína að þeim aðstæðum (Negi, Furman og Salvador, 

2010). Uppfylli grundvallarmarkmið sín, sem eru að mæta fólki í þeirra aðstæðum 

og á þeirra forsendum, hjálpa því að hjálpa sér sjálft og vinna gegn 

mannréttindabrotum (Félagsráðgjafarfélag Íslands, e.d.). 

Markmið þessarar ritgerðar er að leitast við að svara eftirfarandi rannsóknar-

spurningum: Hvað eru þverþjóðlegar fjölskyldur og hverjar eru þær áskoranir sem 

þær standa frammi fyrir? Hvað er þverþjóðleg félagsráðgjöf og hvar standa 

félagsráðgjafar þegar kemur að þverþjóðlegum starfsháttum á Íslandi? 

 Til þess að svara þeim verður flókinn veruleiki og lífshættir þverþjóðlegra 

fjölskyldna ræddur og fjallað verður um hvernig félagsráðgjöf getur komið til móts 

við sumar af þeim félagslegu breytingum á fjölskyldueiningunni sem fylgja 
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hnattvæðingunni. Rök eru færð fyrir því hvers vegna félagsráðgjöf ber að tileinka 

sér þverþjóðlega starfshætti til þess að komast til móts við þann flókna veruleika 

sem þverþjóðlegar fjölskyldur standa frammi fyrir. Sérstaklega verður gerð grein 

fyrir stöðu Íslands þegar kemur að þverþjóðlegu líferni fólks, Íslendinga sem og 

innflytjenda, og þverþjóðlegum starfsháttum félagsráðgjafa.  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginhluta. Í þeim fyrsta er hugtakið þverþjóðleiki rætt í 

samhengi við hugtök og fyrirbæri er tengjast hreyfanleika fólks eins og 

hnattvæðing og díaspora. Í öðrum hluta er fjallað um fjölskylduformið, hvað felst í 

hugtakinu fjölskylda og hvernig þverþjóðlegar fjölskyldur hafa kallað á endur-

skoðun á stöðluðum hugmyndum um kjarnafjölskyldu feðraveldisins. Einnig verða 

viðfangsefni og þær ögranir sem þverþjóðlegar fjölskyldur standa frammi fyrir 

ræddar ásamt því hvernig þær notast við nútíma samskiptatækni til þess að 

viðhalda „heimilishaldi“ þvert á landamæri. Í þriðja hlutanum er fjallað um 

félagsráðgjöf og sérstöðu þverþjóðlegrar félagsráðgjafar og mikilvægi hennar í 

fljótandi heimi nútímans (e. liquid modernity). Skoðað verður hvað félagsráðgjafar 

þurfa að tileinka sér í kjölfar breyttra félagslegra aðstæðna fólks og hvernig þeir 

geta nýtt samskiptatækni sér og skjólstæðingum sínum til hjálpar. Að lokum ræði 

ég stöðuna á Íslandi hvað það varðar. Það er, þverþjóðlegt líferni Íslendinga sem og 

innflytjenda hér á landi og hvar starfsstétt félagsráðgjafa stendur þegar kemur að 

því að veita þeim þjónustu. 
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2 Hugtök og skilgreiningar 

Hér verða helstu hugtök sem koma fram í ritgerðinni skilgreind. Í gegnum tíðina 

hafa ýmsir fræðimenn verið ósammála um skilgreiningu þeirra og því skarast sumar 

hverjar á og í kjölfarið er munurinn á merkingu þeirra oft óskýr. Hugtökin eru síðan 

rædd í samhengi til þess að öðlast betri skilning á merkingu þeirra í köflunum sem 

á eftir fara.  

Þverþjóðleiki (e. transnationalism): Fræðimenn hafa löngum deilt um merkingu 

hugtaksins en í þessari ritgerð vísar það til þess að þrátt fyrir fjarlægð, landamæri 

þjóðríkja og mismunandi lög og reglur þá eiga ákveðin samskipti sér stað þvert á 

landamæri þjóðríkja; þar má nefna fyrirtækjasamskipti, fjárstreymi, vörur og 

samskipti milli fjölskyldumeðlima. Í slíku þverþjóðlegu samskiptarými (e. trans-

national space) er gjarnan vísað í þverþjóðlega sjálfsmynd (e. transnational 

identity) og athafnir (e. transnational practices) (Vertovec, 1999, bls. 447). 

 

Hnattvæðing (e. globalization): Hugtakið vísar til hins sítengda heims nútímans og 

aukinnar samtengingar á milli fólks vegna hraðrar þróunar efnahags, pólitískra og 

menningarlegra kerfa um allan heim, betri flutningstækni og þróaðri samskipta-

tækni og minni höft á hreyfingu einstaklinga milli landa (Karraker, 2007, bls. 11).  

Díaspora: Upprunalega var hugtakið notað yfir hóp fólks sem hrakið hefur verið 

burt frá heimalandi sínu með valdi eins og til dæmis gyðingar og Armenar sem hafa 

dreifst um heiminn. Í dag er hugtakið notað í víðara samhengi en áður og vísar í 

einstaklinga sem sendir hafa verið í útlegð, til tveggja eða fleiri landa, af pólitískum, 

efnahagslegum eða félagslegum öflum (Brettel, 2006, bls. 328; Levitt, 2001, bls. 

202). Hugtakið díaspora hefur verið þýtt sem dreifð þjóð á íslensku (sjá Íslenska 

orðabók) en í þessari ritgerð verður notast við enska heitið þar sem íslenska þýðing 

hugtaksins er ekki nægilega yfirgripsmikil til þess að lýsa margbreytilegri merkingu 

hugtaksins. 
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Blöndun (e. hybridity): Í menningarfræðum vísar hugtakið til einhverskonar 

samsuðu menningarstrauma. Í sítengdum heimi tekur hugtakið til þeirra sem hafa 

tileinkað sér margar sjálfsmyndir, velja og blanda einkennum úr mismunandi 

menningum, samsama sig heimi aukinna fólksflutninga og eiga í þverþjóðlegum 

samskiptum (Pieterse, 2001, bls. 221). 

Afsvæðing (e. deterratorialization): Í innflytjendafræðunum vísar þetta hugtak til 

þess þegar sjálfsmynd innflytjenda hættir að tengjast vissum stað (Satzewich og 

Wong, 2006, bls. 11). 

Alþjóða- (e.international): Það sem snertir flesta eða alla hluta heims hefur 

„alþjóða“ sem forlið (Árni Böðvarsson, 1996). 

Fjölmenning (e. multicultural): Samfélag þar sem ríkir margbreytileiki í uppruna, 

tungumáli, menningu og trúarbrögðum íbúa (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 17). 

Nútíma samskiptatækni (e. information communication technologies): Tækni sem 

felur í sér síma, tölvur, Internetið og tæki eins og vefmyndavélar (Bacigalupe og 

Lambe, 2011, bls. 14).  

Samþætting/gagnkvæm aðlögun (e. assimilation): Samþætting er tvíhliða ferli þar 

sem móttökuríki og innflytjendurnir sjálfir taka þátt í aðlögunarferlinu. Borið er 

umburðarlyndi til margbreytileika einstaklinga innan þjóðríkis og reynt að skapa 

samfélag þar sem þörfum allra er mætt, sama hversu ólíkt fólk er (Unnur Dís 

Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010, bls. 3). 
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3 Hnattvæðing: Hinn flæðandi heimur 

Í kjölfar hnattvæðingar nútímans mætti segja að við lifum í heimi flæðis þar sem 

fólk, hugmyndir, ímyndir, tækni, fjármagn og vörur eru á stöðugri hreyfingu þvert á 

landamæri. Sífellt fleiri fræðimenn beina sjónum sínum í auknum mæli að þessu 

flókna flæði og tengslunum á milli svæða og menningarheima. Áleitnar spurningar 

eins og hvað felst í staðsetningu (e. locality) og að tilheyra ákveðnum stað eru 

viðfangsefni fræðimanna (Appadurai, 2000). Þeir hafa í auknum mæli gagnrýnt 

fastmótaðar hugmyndir byggðar á þjóðernishyggju sem ganga út frá því að innan 

þjóðríkis deili fólk sömu menningu og sjálfsmynd (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna 

Wojtynska, 2007; Inda og Rosaldo, 2002; Cohen, 1997). Ósamhæft, þverþjóðlegt 

flæði sem felur í sér heimsóknir, nám, árstíðarvinnu og ferðamennsku hefur tekið 

við af einstefndum fólksflutningum; „flutningum til“ og „flutningum frá“, þar sem 

öll fjölskyldan flytur saman til að lifa til frambúðar í nýju landi og öðlast 

ríkisborgararétt (Cohen, 1997).  

Þrátt fyrir þetta flæði sem á sér stað þvert á landamæri eru hugmyndir fólks um 

stað, stund og rými gjarnan bundnar rofi, brotum og aðskilnaði. Á heimskortinu er 

heiminum skipt í mislita hluta þar sem hver litur táknar þjóðríki, hvert og eitt 

„rótgróið“ á sínum „náttúrulega“ stað. Þrátt fyrir að þjóð, landi og menningu sé 

gjarnan spyrt saman innan mæra hafa fræðimenn bent á að ekki sé hægt að líta á 

menningu sem afmarkaða heild, einhvers konar fasta innan viss svæðis, heldur 

síbreytilegt flæði sem er stöðugt í endurnýjun. Þetta sjónarhorn á ekki síst rætur að 

rekja til þeirra fræðimanna sem vinna innan fjölmenningarlegra samfélaga. Hin 

lífsseiga hugmynd um einsleita þjóð innan ríkisins og hinn náttúrulegi samvöxtur 

tíma, rýmis og menningar hefur flækt tilvist og torveldað stöðu þeirra sem falla 

ekki að þessari heimsmynd, samsama sig ekki við eitt þjóðríki og einn 

menningarheim. Hvert er til dæmis upprunaland og hver er menning þeirra sem 

búa á landamærum eða þeirra sem búa í þverþjóðlegu rými, fara fram og til baka á 

milli landa svo sem vegna atvinnu? (Gupta og Ferguson, 1992).  

Hugtök eins og hnattvæðing (e. globalization), þverþjóðleiki (e. transnationalism) 

og blöndun (e. hybridity) hafa þar með verið sett á oddinn í samfélagslegri og 
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fræðilegri umræðu. Margir hafa þó bent á að hið hnattræna flæði sé ekki 

nýtilkomið heldur hafi fólk ávallt verið á hreyfingu í gegnum aldirnar (Skrbiš, 2008 

og Kivisto, 2001). Það sem hefur breyst frá því sem var er að umfang hnattrænna 

og þverþjóðlegra ferla hefur aukist, orðið hraðara og sítengdara og kraftmeira 

(Inda og Rosaldo, 2002). 
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4 Innflytjendur og þverþjóðleiki 

Í kjölfar hratt vaxandi hnattvæðingar á áttunda áratugnum fór hugtakið 

þverþjóðleiki að verða meira áberandi (Bradatan, Melton og Popan, 2010) en það 

var í fyrstu notað í samhengi við fyrirtæki og flæði vara eða fjármagns yfir 

landamæri (Bryceson og Vuorela, 2002). Hugtakið vísar til þess að þrátt fyrir 

fjarlægð, landamæri þjóðríkja og lög og reglur hafa ákveðin samskipti eflst í kjölfar 

hnattvæðingarinnar og eiga sér stað samtímis, þvert á landamæri þjóðríkja 

(Vertovec, 1999). Fræðimenn innflytjendafræða hafa löngum deilt um merkingu og 

umfang hugtaksins og þar af leiðandi eru margvíslegar skilgreiningar á því í umferð. 

Fræðikonurnar Nina Glick Schiller, Cristina Blanc- Sazon og Linda Basc (1994) sem 

hafa verið leiðandi í þverþjóðlegum rannsóknum leggja áherslu á þverþjóðleika 

sem ferli þar sem innflytjendur viðhalda félagslegum, efnahagslegum og pólitískum 

samböndum sem tengja þá bæði við upprunaland sitt og samfélag þeirra í nýja 

landinu. Þar af leiðandi verður til þverþjóðlegt félagslegt rými (e. social field) þvert 

yfir mæri. Rannsóknir fræðimanna á þverþjóðleika hafa dregið fram mikilvæga 

gagnrýni á innflytjendarannsóknir sem gjarnan hafa verið því marki brenndar að 

einbeita sér einungis að einni hlið ferlisins, aðallega að aðlögun innflytjenda í nýja 

landinu (Satzewich og Wong, 2006). Með öðrum orðum; þessar rannsóknir 

einblíndu fyrst og fremst á aðlögunina í nýja samfélaginu en tóku ekki tillit til 

flókinna tengsla við upprunalandið og hvernig þau tengsl höfðu áhrif á aðlögunina 

og lífið í hinu nýja samfélagi. Á sama tíma og hið þverþjóðlega rými innflytjenda 

hefur verið sett í brennidepilinn þá telja fræðimenn mikilvægt að ganga ekki að því 

gefnu að allir innflytjendur lifi þverþjóðlegu lífi (Portes 2001). Portes (2001) leggur 

áherslu á að hugtakið feli í sér ákveðin ferli sem geri innflytjendasamfélög 

þverþjóðleg. Hann segir mikilvægt að greina þverþjóðleika í nokkur stig eftir virkni, 

þátttöku og tengslum einstaklinga þvert á landamæri. Sem dæmi um mikla 

þverþjóðlega virkni er þátttaka innflytjenda í heimabæjarsamtökum (e. hometown 

associations) þar sem peningum er safnað til uppbyggingar hinna ýmsu hluta í 

upprunasamfélaginu, til dæmis lagfæringa á vegakerfinu. Lítil þverþjóðleg virkni 

felur meðal annars í sér að innflytjandinn sé einungis í sambandi við 

fjölskyldumeðlimi sína í upprunalandinu án þess að taka þátt í pólitík eða 
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uppbyggingu upprunalandsins. Hugtakið reynist ekki notadrjúgt ef það felur í sér 

allar athafnir innflytjenda því þá birtist það eingöngu sem nýtt nafn yfir hluti sem 

þegar eru bundnir öðrum hugtökum. Fræðimenn hafa einnig varað við ákveðnum 

hættum sem fylgja því að leggja of mikla áherslu á tengsl innflytjenda við 

upprunaland því það getur ýtt undir aukna fordóma í garð þeirra eins og gerðist til 

dæmis í kjölfar árásarinnar á Tvíburaturnana í New York þann 11. september 2001. 

Nauðsynlegt er að gleyma því ekki að þrátt fyrir að innflytjendur séu í tengslum við 

upprunalandið á einn eða annan hátt þá lifa þeir sínu daglega lífi í nýja samfélaginu 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). 

Þegar fjallað er um hnattvæðingu og flæði í fræðunum eru mörg önnur hugtök, 

fyrir utan þverþjóðleika, notuð til dæmis eins og hugtökin alþjóða- (e. 

international), fjölmenning (e. multicultural), afsvæðing (e. deterratorialization) og 

díaspora. Notkun þessa hugtaka er til marks um það að fræðimenn nútímans reyna 

að nálgast hið hreyfanlega ásamt tengslum sem ná út fyrir landsteinana þvert á 

menningarleg landamæri og þjóðríki (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Skilgreiningar 

þessara hugtaka geta þó valdið ruglingi, eins og fræðimenn hafa bent á, þar sem 

þau eru oftar en ekki notuð til skiptis (Portes, 2001). Þá má sérstaklega skoða 

muninn á díaspora og þverþjóðleika. Vegna þess hve erfitt hefur verið að finna 

viðeigandi skilgreiningu fyrir bæði hugtökin eru þau oft notuð til skiptis og þar af 

leiðandi gefið í skyn að þau merki það sama. Það er viss skörun í skilgreiningum 

hugtakanna og oft er eitt þeirra notað sem lýsingarorð fyrir hitt, en samt sem áður 

merkja hugtökin ekki það sama (Wong og Satzewich, 2006; Brettel, 2006). 

Upprunalega var hugtakið díaspora, eða dreifð þjóð, notað yfir hóp fólks sem 

hrakið var með valdi burt frá heimalandi sínu, sem dæmi má nefna gyðinga og 

Armena, en í dag er hugtakið notað í víðara samhengi (Brettell, 2006). Chaliand og 

Rageau (1995) benda á að um leið og hugtakið díaspora er notað í tengslum við 

aðra og stærri hópa en gyðinga eða Armena verður erfiðara að greina merkingu 

hugtaksins, erfiðara að greina skýrt á milli fólksflutninga og díaspora eða á milli 

minnihlutahópa og díaspora. Fræðimenn eins og Peggy Levitt (2001) og Caroline B. 

Brettel (2006) telja mikilvægt að halda þessum hugtökum aðskildum og halda því 

fram að nú til dags sé hugtakið díaspora notað í víðara samhengi en áður fyrr. Sem 
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sagt til þess að skilgreina einstaklinga sem sendir hafa verið í útlegð, til tveggja eða 

fleiri landa, af pólitískum, efnahagslegum eða félagslegum öflum. Þverþjóðleg 

samfélög, segir Levitt, eru samfélög sem mögulega gætu tekið á sig mynd díasporu. 

Díaspora getur orðið til innan þverþjóðlegra samfélaga þar sem einstaklingarnir eru 

í tengslum við upprunaland sitt sem og nýja landið. Steven Vertovec (1999) bendir 

hins vegar á að díaspora fyrri tíma sé nú orðin að þverþjóðlegum samfélögum þar 

sem þverþjóðleikanum er viðhaldið með hinum ýmsu félagslegu samtökum, 

samskiptatækni og auknum hreyfanleika. Út frá þessari umræðu má geta sér til um 

að mörg þverþjóðleg samfélög eru díasporísk en ekki öll þverþjóðleg samfélög eru 

díaspora (Satzewich og Wong, 2006). Þverþjóðleiki er þess vegna hugtak sem má 

teygja og toga og er því mikilvægt að ganga ekki út frá því sem gefnu heldur að 

skilgreina notkun hugtaksins í því samhengi og við þær aðstæður sem um er að 

ræða hverju sinni.  

Eins og sést hér að framansögðu hefur sú mynd sem innflytjendarannsóknir drógu 

fram um aðlögun innflytjenda í nýju samfélagi flækst í kjölfar aukinna rannsókna á 

þverþjóðleika þar sem varpað hefur verið ljósi á flókin félagsleg, pólitísk, 

efnahagsleg samskipti og athafnir og flókna sjálfsmynd sem byggir á tengslum og 

þátttöku innflytjenda í gamla landinu og því nýja. Í kjölfarið hafa því áherslur 

innflytjendafræða breyst og innflytjendur verið rannsakaðir í víðara samhengi, sem 

virkir þátttakendur í þverþjóðlegu rými sem mótar athafnir og sjálfmynd þeirra 

sem byggist bæði á lífi þeirra í samfélagi nýja landsins og samfélagi uppruna-

landsins (Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007; Bradatan, Melton og 

Popan, 2010). Í kjölfarið hefur áhersla á einstefnu aðlögun innflytjenda að nýju 

samfélagi vikið fyrir áherslu á samþættingu þar sem ýtt er undir gagnkvæma 

aðlögun innflytjenda og hins nýja samfélags. Hugmyndin um samþættingu varð til í 

tengslum við baráttu minnihlutahópa á áttunda áratug 20. aldar þar sem þeir 

gagnrýndu ríkjandi hugmyndir um einsleita þjóð og menningu. Í byrjun 21. aldar 

hafa verið talsverðar umræður um fjölmenningarleg samfélög og viðurkenningu á 

ólíkum menningararfi innflytjenda í Evrópu. Þó eru það einkum stjórnmálamenn 

ásamt fleirum sem gagnrýna þessa leið og líta á hana sem vandamál því að þeirra 

mati dregur hún úr einingu íbúa innan þjóðríkis og í kjölfar þessara viðhorfa hafa 
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hugmyndir um að fjölbreytileikinn í samfélaginu sé of mikill orðið háværari (Eiríkur 

Bergmann Einarsson, 2007). Samþætting er tvíhliða ferli þar sem móttökuland og 

innflytjendurnir sjálfir taka þátt í aðlögunarferlinu og borið er visst umburðarlyndi 

til margbreytileika einstaklinga innan þjóðríkis. Hugtakið vísar einnig til 

gagnkvæmrar aðlögunar bæði innflytjenda og móttökuríkis þar sem fjölbreytileiki 

fólks er viðurkenndur og allir leggja sitt af mörkum til að samþætta hagsmuni, 

daglegt líf og réttindi þeirra sem búa í landinu. Þó er deilt um hversu langt þjóðríki 

eiga að ganga í fjölbreytileikanum og spurt er hvað auðgi samfélagið og hvað sé of 

framandi fyrir það? Hvaða siði og venjur eiga innflytjendur að halda í og hvað eiga 

þeir að gefa eftir? Sumir halda því fram að viss gildi og venjur innflytjenda eins og 

til dæmis trú séu ósamþættanleg. Skoðanir sem þessar geta valdið útilokun vissra 

hópa innan samfélagsins þar sem þeir enda í kjölfarið á að lifa samhliða íbúum 

þjóðríkisins en ekki saman með þeim (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 

2010). Rannsóknir sýna þó að sú menning sem innflytjendur alast upp við er ekki til 

trafala heldur mikilvægt framlag til þjóðríkisins. Hún sé þar að auki mikilvæg svo 

þeir geti átt farsælt líf í nýja landinu, myndað tengsl og tekið þátt í samfélaginu. 

Þegar kemur að gagnkvæmni samþættingar er einnig mikilvægt að skoða hvaða 

skilyrði eru fyrir því að innflytjendur fái aðild og hvernig útilokun birtist í 

samfélaginu. Það hvernig stofnanir samfélagsins koma til móts við þarfir 

innflytjenda, til dæmis með tungumálanámskeiðum og upplýsingaveitu, getur gefið 

okkur mynd af því hvort samþættingin sé í raun gagnkvæm að hálfu samfélagsins 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010).  
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5 Fjölskyldan 

Fjölskyldan er eitt af grundvallar viðfangsefnum félagsvísinda. Innan fræða má 

finna margar skilgreiningar á henni og hafa fræðimenn ekki getað komið sér saman 

um eina skilgreiningu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í þessari ritgerð verður stuðst við 

skilgreiningu sem Meg Wilkes Karraker (2007) notar í grein sinni Global Families en 

hún nær yfir ýmsar birtingarmyndir sem fjölskylda getur tekið á sig. Samkvæmt 

Karraker er fjölskylda hópur sem oftast er skyldur á einhvern hátt og felur oft, en 

ekki alltaf, í sér hjónaband milli einnar konu og eins karls. Fjölskyldan er kjarni 

félagsmótunar samfélagsins og veitir meðlimum hennar líkamlega og 

tilfinningalega umönnun. Þá er átt við börn, gamalmenni, veikburða fólk, fatlaða, 

sem og aldraða og þeim sem þurfa á hjálp að halda á einhvern hátt. Fjölskyldur 

geta einnig tekið að sér eða ættleitt nýja meðlimi (Karraker, 2007). Fræðimenn 

bera mismunandi viðhorf til fjölskyldunnar og fela nokkur þeirra í sér þá skoðun að 

fjölskyldan sé að leysast upp. Þá er því haldið fram að neyslu- og einstaklingshyggja 

sem smogið hefur inn í flesta menningarheima hafi eyðilagt þær forsendur sem 

leiddu til tilfinningaþroska og tengslamyndunar fjölskyldumeðlima. Enn aðrir halda 

því fram að þær samfélagsbreytingar sem átt hafa sér stað í heiminum séu að gera 

útaf við fjölskylduna, að hin hefðbundna fjölskyldustofnun sé úreld og sé nú 

einungis tímaskekkja (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Það má vel vera að hin „ 

hefðbundna“ kjarnafjölskylda sé ekki lengur ríkjandi form og að við stöndum 

frammi fyrir flóknari fjölskylduformum en þverþjóðlegar fjölskyldur eru svo 

sannarlega dæmi um það. 

5.1 Þverþjóðlegar fjölskyldur 

Í dag hefur hnattvæðing ásamt sífellt betri samskiptatækni brúað bilið á milli ólíkra 

menningarheima og eru þverþjóðlegar fjölskyldur eitt af einkennum þessarar 

þróunar. Þverþjóðlegar fjölskyldur eru þær sem eiga í samskiptum milli fleiri en 

eins þjóðríkis samtímis. Fjölskyldumeðlimir búa í sitt hvoru lagi en halda samt sem 

áður sambandi sem lýsir sér í gagnkvæmum stuðningi og sameiningu milli 

þjóðríkja. Í mörgum tilvikum er skapað eins konar „heimilishald“ milli tveggja, eða 

fleiri staða í heiminum (Bryceson og Vuorela, 2002).  
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5.2  Ástæður búferlaflutninga 

Ástæður fyrir flutningum eins eða fleiri fjölskyldumeðlima milli landa fer oft eftir 

því hvaða stétt fjölskyldan tilheyrir. Efri- og miðstéttarfólk kýs oft að flytja á milli 

landa til þess að afla sér menntunar, öðlast starfsreynslu eða byggja upp starfsferil. 

Þeir sem eru fátækari og af lægri stéttum nýta sér flutninga á milli landa til þess að 

geta haldið uppi heimilinu, náð endum saman ásamt því að eiga fyrir betri 

menntun og heilbrigðisþjónustu fyrir börnin sín (Schmalzbauer, 2008). Þrátt fyrir 

áhættuna sem fylgir því að flytja milli landa, fyrir suma, þá skyggja kostirnir oftast á 

ókostina. Mörg þverþjóðleg samfélög reiða sig á fjölskyldu og vini til þess að lifa af. 

Sem dæmi má taka Mexíkó en þar er ein fjölskylda af hverjum fimm sem fá 

peningasendingar frá fjölskyldumeðlimum eða vinum sem starfa í öðrum löndum 

til þess að geta framfleytt fjölskyldunni frá degi til dags (Mahon- Santos, 2010). 

Peningar eru ein helsta ástæða fólksflutninga á milli landa ásamt því að vera 

augljósasta sönnunargagnið og mælitækið á tengslum innflytjenda við uppruna-

lönd sín. Margs konar farandverkafólk sendir peninga til upprunalands síns; konur 

og karlar, ólöglegir sem og löglegir innflytjendur, þeir sem flytja burt til lengri tíma 

og þeir sem flytja tímabundið, faglærðir og ófaglærðir innflytjendur. Hinar ýmsu 

leiðir eru notaðar til þess að senda peningana á milli landa. Sumir senda þá í 

gegnum banka, aðrir í gegnum netið, umboðsskrifstofur, eða jafnvel með vinum 

eða ættingjum sem eiga leið til „gamla“ landsins. Fræðimaðurinn Lowell (2002) 

bendir á að hægt er að flokka peningasendingar eftir því hver sendir peningana og 

hvernig þeir eru notaðir. Flokkarnir eru þrír. Sá fyrsti eru peningasendingar innan 

fjölskyldunnar. Þeir peningar eru sendir frá fjölskyldumeðlimum til ættingja í 

upprunalandinu og eru oftast notaðir til þess að halda efnahag fjölskyldunnar 

stöðugum, það er uppfylla grunnþarfir fjölskyldumeðlima og borga skuldir. Annar 

flokkurinn eru peningasendingar sem notaðar eru til ýmissa verkefna. Þá eru 

peningarnir notaðir í verkefni sem hafa þann tilgang að auka innkomu og minnka 

fátækt í samfélagi þeirra í upprunalandinu. Sem dæmi eru þeir notaðir í aðgerðir 

sem skapa meiri vinnu eða fjárfestingar af einhverju tagi. Þetta á einnig við um 

þegar fjölskyldumeðlimur sendir peninga heim og einhver í upprunalandinu 

fjárfestir til dæmis í landi fyrir hans hönd, eða byggir hús. Þriðji og seinasti 
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flokkurinn inniheldur innflytjendur frá sama bæ eða borg sem stofna samtök og 

safna peningum til þess að senda til upprunalandsins til þess að byggja upp 

samfélagið. Þessi samtök eru kölluð Heimabæjarsamtök (e. hometown 

associations) og er hlutverk þeirra að örva þróun samfélagsins frá grasrótinni. 

Peningarnir eru notaðir í uppbyggingu samfélagsins eins og að byggja kirkjur eða í 

viðgerðir á almenningsgörðum, skólum og vegakerfi bæjarins svo eitthvað sé nefnt 

(Mahon- Santos, 2010). 

Þessar peningasendingar milli landa hafa fengið mikla athygli sem hluti af 

hnattvæðingu og hafa þær samanlagt á síðasta áratug orðið mun stærri tekjulind 

fyrir þróunarlöndin heldur en opinber þróunaraðstoð. Peningasendingar eru einnig 

orðnar svo mikilvægar fyrir framtíðarefnahag margra þjóðríkja að þær eru notaðar 

sem verðmatstæki til að hækka lánstraust landa sem svipt hafa verið auði og 

eignum til þess að tryggja þau stóru alþjóðlegu lán sem þessi lönd glíma við 

(Vertovec, 2004). Sem dæmi má nefna Filippseyjar. Ríkið tók lán árið 1962 hjá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum en þar sem vextirnir eru svo háir lítur út fyrir að lánið 

muni aldrei verða borgað að fullu. Á árunum 1970 til 1998 borgaði ríkið $77,6 

billjónir í vexti og í lok ársins 2000 stóð skuld þeirra ennþá í $52 billjónum. Markaði 

landsins er stjórnað af erlendum fjárfestum og þar af leiðandi er hann háður 

erlendum mörkuðum. Innflutningur á vörum er hægur vegna þörf fyrir dollara sem 

leiðir til hægari neyslu og framleiðslu. Vegna þessa er útflutningur á filippseyskum 

varning einnig hægur en hægur útflutningur gerir það að verkum að þörf er á fleiri 

erlendum lánum. Þessi vítahringur landsins hvetur fólk til þess að flytja til annarra 

landa og vinna til þess að varðveita eða bæta stöðu sína í samfélaginu, en það 

getur það frekar gert með erlendum gjaldmiðli. Þessi erlendi gjaldmiðill sem 

brottfluttir Filippseyingar senda svo til landsins er ekki einungis ávinningur fyrir 

fjölskylduna heldur einnig fyrir filippseyska ríkið (Parreñas, 2005). Mörg af þeim 

löndum þar sem íbúar flytja burt til að vinna reyna að viðhalda tengslum við þau 

þverþjóðlegu samfélög sem myndast hafa vegna flutninga fólks úr landinu. Sum ríki 

senda peninga eða jafnvel kennara erlendis til þess að vinna með ríkisborgurum 

sínum sem flutt hafa í burtu, tímabundið eða til frambúðar. Einnig styrkja sum ríki 

börn í að koma „heim“ til upprunalands síns, til dæmis í sumarbúðir. Stjórnmála- 
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og trúarflokkar hafa einnig fundið leiðir til þess að ná til þeirra ríkisborgara sem 

búa erlendis til þess að innlima þá í staðbundna menningu heimalandsins 

(Wayland, 2006). Sem dæmi um ríkisstjórnir sem líta á brottflutta þegna sína sem 

auð (e. resource) er Armenía. Þar hefur verið sett á fót ráðuneyti díasporu og hefur 

því armenska díasporan sinn eigin ráðherra. Markmið ráðuneytisins er meðal 

annars að varðveita sjálfsmynd Armena ásamt því að vernda réttindi þeirra í 

Armeníu sem og erlendis (Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia, e.d.).  

5.3 Flókinn veruleiki þverþjóðlegra fjölskyldna 

Þrátt fyrir auðveld samskipti milli landa nú til dags tekur þverþjóðleiki sinn toll af 

fjölskyldum. Sá sem flytur frá upprunalandinu tekur þátt í tveimur samfélögum 

samtímis, vinnur í mörgum tilvikum myrkranna á milli, oft í láglaunastörfum, til 

þess að geta stutt fjölskylduna í upprunalandinu. Börn eru skilin eftir hjá öðru 

foreldri eða ættingjum og er séð til þess að peningasendingar berist þeim reglulega 

(Schmalzbauer, 2008). Ákvörðun fólks um að fara frá fjölskyldunni er því 

jafnvægislist á milli hagræns ávinnings og þeirra ókostar að yfirgefa fjölskyldu sína 

og þá sérstaklega börnin (Skrbiš, 2008). 

Flutningar á milli landa hafa ekki einungis áhrif á þá fjölskyldumeðlimi sem flytja 

heldur verða þeir sem eftir eru í upprunalandinu einnig fyrir áhrifum. Sjálfsmynd 

þverþjóðlegra fjölskylda breytist og tengist ekki lengur ákveðnum stað heldur eru 

þættir hennar búnir til og viðhaldið með spjalli meðal fjölskyldumeðlima, meðal 

annars um fortíðina og það sem þeir skildu eftir í heimalandinu. Því þurfa 

fjölskyldur í nýjum samfélagslegum aðstæðum oft að endurskoða fjölskyldutengsl 

sín og samskipti (Vuorinen, 2004). Þegar litið er á erfiðleika sem þverþjóðlegar 

fjölskyldur takast á við spila tilfinningar stóran þátt. Í fyrsta lagi vegna þess að 

fjölskyldur eru óumflýjanlega tengdar tilfinningalega og í öðru lagi vegna þeirra 

tilfinninga sem fylgja flutningunum sjálfum. Fólk yfirgefur fjölskyldu sína, eða hluta 

af henni, og vini ásamt því að yfirgefa stað sem hefur að geyma mikið af 

minningum fyrir viðkomandi. Þessir hlutir gætu meðal annars verið landslag, 

byggingar, verkefni sem tekist var á við daglega og tungumál. Sögur innflytjenda 

fela þar af leiðandi oft í sér reynslu af því að aðlagast nýjum aðstæðum, byrja upp á 

nýtt og öðlast ný tækifæri (Skrbiš, 2008). 
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Foreldrar sem yfirgefa börn sín til þess að vinna í öðru landi takast á við tilfinningar 

eins og sektarkennd, eftirsjá og hjálparleysi. Konur sem flytja á milli landa til þess 

að geta unnið og þar af leiðandi gefið börnum sínum betra líf þjást til dæmis oft af 

mikilli sektarkennd, sérstaklega þegar þær vinna við að sjá um annarra manna börn 

og geta ekki sinnt sínum eigin (Parreñas, 2001). Markmið flutninganna er að gefa 

börnunum betra líf en samt sem áður þurfa börnin á snertingu og viðveru móður 

sinnar að halda á sama tíma. Peningasendingar og gjafir til barnanna sinna því oft 

ekki einungis því hlutverki að halda fjölskyldunni uppi heldur einnig því að losa 

mæður og feður við sektarkenndina tímabundið (Skrbiš, 2008). Peningarnir sem 

flytjendur þéna og geta sent til upprunalands síns verða því oft að eins konar 

tjáningu á djúpum tilfinningalegum böndum á milli þeirra og fjölskyldunnar 

(Mahon- Santos, 2010) og láta þeim líða betur með ákvörðun sína um að hafa 

yfirgefið fjölskylduna þar sem þeir geta útvegað börnum sínum þau þægindi sem 

annars væru ekki til staðar. Þess vegna eru þeir sem flytja undir stanslausri pressu 

um að senda peninga og eiga erfitt með að neita fjölskyldumeðlimum, og 

sérstaklega börnum sínum, um þann auka pening eða efnislega hluti sem óskað er 

eftir, þrátt fyrir að þeir sjálfir nái ekki endum saman í nýja landinu (Schmalzbauer, 

2008; Parreñas, 2001). Mæður sem og feður upplifa einnig í sumum tilvikum missi 

því þau sjá börnin ekki vaxa úr grasi og hitta þau í stundum ekki árum saman. Taka 

má dæmi úr rannsókn Parreñas (2001) Mothering from a distance. Í einu viðtalinu 

kom fram að þegar móðirin sneri aftur til upprunalands síns, Filippseyja, voru 

dætur hennar tvær orðnar unglingar og hún þekkti þær ekki, vissi ekki hvor var 

hver, þær höfðu verið svo litlar þegar hún flutti burt. Tímaskyn bæði þeirra sem 

fara og þeirra sem verða eftir brenglast en raunveruleikinn um þann tíma sem liðið 

hefur gefur fjölskyldumeðlimum oft vænlegt sjokk þegar hún sameinast á ný. 

Börnin sem skilin eru eftir takast einnig á við tilfinningar eins og einmanaleika, 

varnarleysi og óöryggi vegna fjarveru foreldra. Þau þrá viðveru fjarverandi 

foreldrisins og þrátt fyrir að þau átti sig á ástæðunni fyrir flutningunum kjósa mörg 

þeirra samveru með foreldrum sínum frekar en efnisleg fríðindi (Parreñas, 2001). 

Stress og álag einkennir báða hópa, þá sem eftir verða og þá sem flytja. Fjölskyldan 

sem eftir verður reiðir sig á reglulegar peningasendingar og er þeirra versta 
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martröð að flytjandinn muni missa vinnuna eða jafnvel hætta að senda þeim 

peninga. Hins vegar upplifir flytjandinn álag vegna ábyrgðarinnar sem hvílir á 

honum um að halda fjölskyldunni uppi. Oft ná þeir sjálfir ekki endum saman eftir 

að peningurinn hefur verið sendur og því sleppa þeir gjarnan máltíðum og fá ekki 

tækifæri til þess að taka þátt í samfélaginu utan vinnutíma. Þeir upplifa einnig 

líkamlegt stress vegna mikillar vinnu, sumir eru jafnvel í tveimur störfum, taka 

tvöfaldar vaktir, næturvaktir og fleira til þess að þéna meiri pening. Oft eru þeir 

látnir vinna myrkranna á milli og fá slæma meðferð á vinnustað vegna þess að þeir 

eru útlendingar og í sumum tilvikum ekki með landvistarleyfi. Það gerir 

vinnuveitendum auðvelt fyrir að misnota aðstöðu þeirra því þeir vita að aðilinn má 

ekki við því að missa vinnuna og að líkurnar á því að hann muni gera eitthvað sem 

kostar hann starfið séu litlar (Schmalzbauer, 2008). Í rannsókn Unnar Dísar og 

Önnu Wojtynska, Líf á tveimur stöðum: Vinna eða heimili. Reynsla fólks sem komið 

hefur til starfa á Íslandi (2007) kom fram að flestir viðmælendur þeirra fluttu til 

Íslands til þess að vinna og voru oft tilbúnir að vinna sólarhringum saman án þess 

að taka sér frí. Þessir löngu vinnutímar gerðu það að verkum að þeir höfðu ekki 

tíma til þess að taka þátt í samfélaginu utan vinnunnar. Stressið og erfiðleikarnir 

sem fylgja því að senda peninga heim og fátækt meðal innflytjenda sem eru 

fjárhagslega skuldbundnir ættingjum í upprunalandinu magnaðist svo þegar 

kreppan skall á á árunum 2008 til 2009. Þá fækkaði störfum í hinum ýmsu 

atvinnugeirum á Íslandi töluvert og þá í störfum sem innflytjendur inntu oft af 

hendi, eins og við mannvirkjagerð, fjármálaþjónustu, framleiðslu og þjónustu 

tengda ferðamálum og umönnunarstörf. Í kjölfarið misstu margir innflytjendur 

vinnu sína eða þá að vinnutímar þeirra voru styttir. Margir þeirra innflytjenda sem 

misstu starfið komu til Íslands til þess að vinna og eru fjárhagslega skuldbundnir 

fjölskyldu sinni í upprunalandinu og þurfa þrátt fyrir atvinnuleysi eða styttri 

vinnutíma að halda áfram að senda hluta af atvinnuleysisbótum sínum eða lágum 

launum heim. Annað hvort senda þeir lægri upphæð en áður eða hærra hlutfall af 

launum sínum. Þar af leiðandi eiga þeir ekki mikið eftir sjálfir til þess að lifa frá degi 

til dags á Íslandi þar sem matvælaverð og annar kostnaður hafa hækkað í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 og neyðast til þess að nýta sér aðstoð eins og 

matarúthlutanir frá hjálparstofnunum (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). 
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Þrátt fyrir erfiðar aðstæður flytjenda sleppa þeir því oft að segja fjölskyldu-

meðlimum frá aðstæðum sínum, þá sérstaklega börnunum. Þetta gera þeir til þess 

að vernda fjölskyldu sína en í kjölfarið getur myndast stéttaskipting innan hennar. 

Sem dæmi má taka börn þeirra sem verða eftir í upprunalöndunum. Þau átta sig 

oft ekki á þeirri fórn sem foreldrarnir hafa tekið. Foreldrarnir verða hluti af fátækri 

lágstétt samfélagsins sem þau búa í, fá lág laun og hafa ekki efni á að taka þátt í 

neysluhyggju kapítalismans á meðan börnin og unglingarnir í upprunalandinu lifa 

lífi miðstéttarfólks, ganga í einkaskóla, kaupa sér föt og borða jafnvel kjöt nokkrum 

sinnum í viku (Schmalzbauer, 2008). Fjölskyldan er talin eiga að vera sú umgjörð 

sem verndar meðlimi hennar og það er oftast þangað sem fjölskyldumeðlimir snúa 

sér fyrst í gleði sem og sorg og ef þeir eiga við erfiðleika að stríða (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Það ferli raskast milli meðlima þverþjóðlegra fjölskyldna en þær 

eiga það til að ritskoða hvað þau segja hvert öðru í þeim tilgangi að vernda hag 

hvers annars og koma í veg fyrir sektarkennd vegna aðstæðna.  

Þegar fólk flytur til nýs lands fá vangaveltur um sjálfsmynd þess annað vægi. Í 

upprunalandinu hefur það oftast ekki þurft að velta þjóðerni sínu og sjálfsmynd 

fyrir sér því það var sjálfgefið, eitthvað sem það átti sameiginlegt með löndum 

sínum og er tekið fram í vegabréfi þess. Pihla Vuorinen (2004) hefur bent á að 

flutningar milli landa gera það að verkum að fólkið hefur þörf til að skilgreina sig í 

samræmi við aðra, það er, meirihluta fólks í nýja samfélaginu, og finna það sem 

það á sameiginlegt með þeim og hvað er öðruvísi. Sumir vilja vera öðruvísi og eru 

stoltir af menningarlegum bakgrunni sínum en öðrum líkar betur þegar fólk telur 

þá vera part af meirihluta samfélagsins (Vuorinen, 2004). Eitt af vandamálum 

innflytjenda er þó að þrátt fyrir að þeir líti á sig sem part af samfélaginu þá lítur 

meirihluti þess á þá sem framandi og öðruvísi, sem útlendinga. Í rannsókn 

Vuorinen (2004) þar sem hún tók viðtöl við rússneska innflytjendur í Finnlandi 

kemur fram að margir viðmælendur hennar hafi þótt erfitt að staðfesta hverjir þeir 

væru og að þeim liði oft eins og þeir væru bæði Finnar og Rússar. En í augum Finna 

yrðu þeir alltaf frá Rússlandi. Þessir einstaklingar upplifa eins konar tvíhliða 

meðvitund (e. double conciousness), sjá sig stanslaust með augum annarra og 

meta sjálfa sig út frá mælikvarða samfélags sem í sumum tilvikum telur þá vera 
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lítilsverða. Þeir upplifa sig sem tvískipta, Rússa og Finna, tveir mismunandi 

menningarheimar, tveir hugir, tvær manneskjur í sama líkama (DuBois, 1982).  

Það sem einnig hefur áhrif á sjálfsmynd meðlima í þverþjóðlegum fjölskyldum eru 

hlutverk kynjanna. Rhacel Salazar Parreñas (2005) bendir á að þverþjóðlegt 

„heimilishald“ ógnar menningarlegum viðmiðum og venjum sköpuðum af 

stofnunum kapítalismans sem einkennist af efnislegum sem og hugmynda-

fræðilegum ójöfnuði milli karla og kvenna. Konur vinna og þéna meira en áður og 

öðlast þess vegna meira vald innan heimilisins á meðan karlarnir upplifa það að 

geta ekki sinnt hlutverkum sínum eins og til dæmis að aga börnin. Vegna þessa 

greiða þverþjóðlegar fjölskyldur veginn fyrir endurskipulagningu á hlutverkum 

kynjanna með því að ögra hugmynd feðraveldisins um „venjulega hegðun 

kynjanna“ innan kjarnafjölskyldunnar (Parreñas, 2005). Þrátt fyrir þessa til-

hneigingu riðlunar á staðlaðri ímynd verkaskiptingu kynjanna þá eru dæmi eins og 

Parreñas (2005) bendir á í rannsókn sinni á þverþjóðlegum filippseyskum 

fjölskyldum um að hlutverk kynjanna á heimilinu breytast lítið þrátt fyrir að annað 

eða bæði foreldrin búa í öðru landi. Konur sinna hlutverki sínu sem mæður frá 

þúsund kílómetra fjarlægð og karlar halda hlutverki sínu við að aga börnin. Það að 

halda hlutverki sínu innan fjölskyldunnar hjálpar meðlimum þverþjóðlegra 

fjölskyldna að muna hver þau eru og viðhalda sjálfsmynd sinni í upprunalandinu 

sem annaðhvort kona eða karl.  

Þrátt fyrir að sumir einstaklingar nái að viðhalda hlutverkum sínum innan 

heimilisins í upprunalandinu verða alltaf einhverjar breytingar á hlutverkum 

fjölskyldumeðlima þegar einn eða fleiri þeirra flytja til nýs lands. Ef börnin flytja 

með eru þau oft fljótari að aðlagast nýju samfélagi og læra tungumálið og verða því 

í mörgum tilfellum túlkendur fyrir foreldra eða foreldri sitt út í samfélagið, til 

dæmis á milli skóla og foreldra. Atvinnuleysi annars foreldrisins eða beggja getur 

einnig breytt valdastöðunni innan fjölskyldunnar. Sem dæmi má nefna föðurinn 

sem eitt sinn var fyrirvinnan en situr nú heima atvinnulaus og talar ekki tungumálið 

á meðan kona hans heldur þeim uppi (Vuorinen, 2004; Fong, 2004). Hnattvæðingin 

hefur haft afgerandi áhrif á stöðu fátækra, þeirra valdalitlu, í heiminum og 

fjölskyldur þeirra (Schmalzbauer, 2008), en þá sérstaklega á konur. Afleiðingar 
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hnattvæðingarinnar eins og lýðfræðilegar breytingar, fjölþjóðlegur atvinnu-

markaður og alþjóðlegt ofbeldi lendir óhóflega á konum og þeirra fjölskyldum 

(Karraker, 2007). Þar spila margir þættir inn í eins og til dæmis þegar fjölskyldubú 

fara á hausinn og konur neyðast til að fara til vinnu annarsstaðar eins og í 

þrælabúðum (e. sweatshops) þar sem vinnuskilyrði þeirra eru ómennsk. Í rannsókn 

sinni frá árinu 2003 segir Arlie Hochschild þessa þætti vera meðal annars þá sem 

hafa áhrif á „vaxandi kvenvæðingu fólksflutninga“ (van Wormer, 2010, bls. 30). 

Aðrir þættir sem hafa áhrif á þetta ferli eru efnahagsleg tækifæri, ástarsambönd 

kvenna við erlenda menn og loforð um meiri hamingju í landi þar sem konur njóta 

meira frelsis. Hnattvæðing alþjóðlegra markaða og pólitískar breytingar innan 

þjóðríkja gera það að verkum að konur eru viðkvæmari og í meiri hættu að verða 

fyrir ofbeldi, illri meðferð og mansali (van Wormer, 2010). Þegar fjallað er um kyn 

og hnattvæðingu leggja fræðimenn meiri áherslu á áhrif hennar á konur en karla 

(Furman og Casey, 2010). Þrátt fyrir það verða karlar einnig fyrir miklum áhrifum 

og er mikilvægt að taka þeirra reynslu til greina þegar um áhrif hnattvæðingar á 

íbúa heimsins að ræða því reynsla karla hefur oft áhrif á reynslu kvenna. Eðli 

þverþjóðleika setur karlkyns innflytjendur í aukna hættu. Upplifun flutninganna út 

af fyrir sig hefur mikil áhrif á karla og gerir þá berskjaldaða fyrir ýmsum sálrænum 

vandamálum og það er stór hluti karla í heiminum sem lifir við fátækt. Því er haldið 

fram að fátækt og kúgun sé oft undirliggjandi ástæða þess að karlmenn beiti konur 

ofbeldi. Þetta er kallað viðbragðsofbeldi (e. reactive violence) og lýsir sér þannig að 

þeir sem verða fyrir ofbeldi og kúgun taka vanlíðan sína og örvæntingu út á 

fjölskyldu sinni eða öðrum í kringum sig og með því viðhalda þeir og stækka 

vítahring ofbeldisins (Furman og Casey, 2010). 

Vegna flæðisins sem einkennir heiminn í dag er vert að endurskoða þá hugmynd 

um að tungumál og þjóðerni séu eingöngu ætluð útvöldum einstaklingum, til 

dæmis að Ísland sé einungis fyrir Íslendinga, og þeim hugmyndum sem uppi eru 

um sérstöðu stéttar og kyns. Í staðinn er vert að vera meðvitaður um margþætta 

stöðu þátta eins og þjóðernis, kyns, kynslóðar, kynhneigðar og landfræðilegrar 

staðsetningar svo eitthvað sé nefnt því staða þessara þátta skapar einingar 

sjálfsmyndarinnar í póstmódernískum heimi (Cohen, 1997). 
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5.4 Samskiptahættir 

Í rannsókn Schmalzbauer (2008) á ungmennum sem tilheyra þverþjóðlegum 

fjölskyldum í Honduras lýstu margir fjölskyldu sinni sem „fjölskyldu í gegnum 

síma“. Síminn er límið sem heldur þeim saman sem fjölskyldu. Gonzalo Bacigalupe 

og Susan Lambe (2011) segja tækni eins og símann og Internetið verða að eins 

konar nýjum „fjölskyldumeðlim“ sem hjálpar þeim að viðhalda og styrkja 

fjölskyldutengslin og sjálfsmynd fjölskyldumeðlima. Hún hjálpar þeim einnig að 

komast af, sérstaklega þeim sem fluttu í burtu og eru hugsanlega einir á báti í nýju 

landi (Bacigalupe og Lambe, 2011). Fjölskyldumeðlimir geta talað saman líkt og 

fjarlægðin á milli þeirra sé engin. Eins og einn þátttakandi í rannsókn Schmalzbauer 

(2008) sagði: „Þegar ég tala við pabba minn finnst mér eins og hann sé hér hjá 

mér“ (Schmalzbauer, 2008, bls. 335). Línan á milli fjarveru og návist fjölskyldu-

meðlima verður því oft óskýr vegna góðrar samskiptatækni nútímans. Fyrir 

þverþjóðlegar fjölskyldur gegnir tæknin einnig oft á tíðum því hlutverki að fylla inn í 

félagslegar og tilfinningalegar eyður sem myndast á milli meðlima hennar 

(Bacigalupe og Lambe, 2011). Hún er ekki einungis nýtt til þess að halda sambandi 

við fjölskyldumeðlimi í fjarlægum löndum heldur nota fjölskyldumeðlimir tæknina 

áður en flutt er burt til þess að undirbúa ferðina, á meðan flutningum stendur til 

þess að tryggja öryggi og eftir að þeim lýkur til þess að upplýsa um hvernig gangi 

að koma sér fyrir, ræða fjölskyldumál, taka mikilvægar ákvarðanir og spjalla um 

lífið og tilveruna. Það að halda sambandi við fjölskyldu og upprunasamfélagið er 

þess vegna mikilvægur þáttur fyrir flytjendurna í því að búa sér til nýtt heimili í nýja 

landinu (Bacigalupe og Lambe, 2011). Nútímatæknin hefur þar af leiðandi haft 

afgerandi áhrif á tengsl milli fjölskyldumeðlima og sjálfsmyndar fjölskyldunnar í 

heild sinni (Bacigalupe og Lambe, 2011). 

Af þessari umfjöllun má sjá að áskoranir þverþjóðlegra fjölskyldna eru oft flóknar 

og fela í sér samskipti á milli tveggja eða fleiri þjóðríkja þar sem ríkja mismunandi 

lög og gildi. Vegna þessa verður félagsráðgjöf, sem fjallað verður um í næsta kafla, 

að tileinka sér þverþjóðlega og tvíhliða innsýn og starfshætti til þess að geta mætt 

þessum fjölskyldum hvar sem fjölskyldumeðlimirnir eru staddir. 
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6 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf spratt upp úr hugsjónum félagslegrar aðstoðar og gildum um 

samhjálp, sjálfboða- og mannúðarstarfs (Sigrún Júlíusdóttir, Gísli Árni Eggertsson 

og Guðrún Reykdal, 2004). Í hnotskurn felst starf félagsráðgjafa í því að hjálpa fólki 

að hjálpa sér sjálft. Í stað þess að vinna fyrir skjólstæðingana, vinna félagsráðgjafar 

samhliða þeim sem hlutlausir leiðbeinendur. Þeir leggja áherslu á heildarsýn, deila 

þekkingu sinni og benda skjólstæðingum á góð ráð til að bæta samfélagslega virkni 

sína og leysa úr persónulegum vandamálum (Farley, Smith og Boyle, 2009). 

Félagsráðgjafar hafa alla tíð unnið með innflytjendum en þeirra málaflokkur var 

einn af þeim sem leiddi til tilurðar starfstéttarinnar (Mcnutt, 2010). Sem dæmi má 

nefna Jane Addams sem er ein af brautryðjendum í félagsráðgjöf en hún lagði 

mikla áherslu á vinnu með innflytjendum í Hull House, hverfamiðstöð sem hún 

stofnaði árið 1889 í Chicago, þar sem sjálfboðaliðar bjuggu og unnu náið með þeim 

einstaklingum sem þangað sóttu. Mikilvægi starfs Addams og áhrif hennar á 

velferðakerfið liggur því ekki síst í bættri þjónustu við innflytjendur og hjálp við 

aðlögun að samfélaginu (Farley, Smith og Boyle, 2009). Þverþjóðlegir 

lifnaðarhættir fólks og þverþjóðlegir starfshættir eru hinsvegar það sem 

félagsráðgjafar þurfa að fara að leggja meiri áherslu á í dag. 

6.1 Þverþjóðleg félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er starfsstétt sem alltaf hefur brugðist við félagslegum breytingum í 

heiminum og hafa félagsráðgjafar áratugum saman hjálpað þeim sem minnst mega 

sín vegna fátæktar eða annarra vandamála og til að aðlagast ýmsum meiriháttar 

breytingum. Þessa svörun starfsstéttarinnar við félagslegum umbreytingum er það 

sem hafa þarf í huga í dag þegar við stöndum frammi fyrir auknu flæði fólks milli 

landa og tilraunum þeirra til að taka þátt í tveimur eða fleiri samfélögum. 

Hnattvæðinga ferli hafa haft mikil áhrif á íbúa heimsins og þá sérstaklega á fátækt 

fólk og þess vegna er nauðsynlegt að í kjölfarið verði róttæk breyting á 

félagsráðgjafaþjónustu til þess að geta mætt aðstæðum fólks þar sem það stendur. 

Það kemur því á óvart hversu lítið fræðimenn hafa fjallað um áhrif hnattvæðingar á 

starf félagsráðgjafa þrátt fyrir aukna vitund um hnattrænt umfang vandamálanna 

(Negi, Furman og Salvador, 2010). 
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Þar sem hugtakið þverþjóðleg félagsráðgjöf er fremur nýlegt hafa fræðimenn ekki 

fundið hina fullkomnu skilgreinungu á hugtakinu. Negi, Furman og Salvador (2010) 

segja þverþjóðlega félagsráðgjöf vera starfsvettvang sem hannaður er til þess að 

þjóna þverþjóðlegum samfélögum og starfa þvert á landamæri hvort sem það er til 

auglitis við manneskjuna eða í gegnum tækni eins og síma eða Internet. Starfs-

vettvangurinn stendur þar með frammi fyrir flóknum þverþjóðlegum kringum-

stæðum og deilum sem þarf að leysa þvert á landamæri þjóðríkja með tilliti til 

mismunandi laga og reglna sem þar eru ríkjandi.  

6.2  Fjölmenningarleg úrræði og kenningar 

Þegar félagsráðgjafar vinna með þverþjóðlegum fjölskyldum er mikilvægt að þeir 

hafi heildarsýn yfir aðstæður þeirra. Þeir verða að hafa kynnt sér menningu 

skjólstæðingsins ásamt sögu upprunalandsins og hvaða viðhorf og gildi ríkja þar. 

Einnig er vert að átta sig á hvert viðhorfið er þar í landi á að leita sér aðstoðar en í 

sumum löndum er það til dæmis einungis talið vera úrræði fyrir fátæka. Ásamt 

þessu verður félagsráðgjafinn að skilja hvaða áhrif menning hefur í raun á mótun 

sjálfsmyndar skjólstæðingsins og einnig vera meðvitaður um eigin fordóma og 

fordóma í samfélaginu sem mögulega hafa áhrif á sjálfsmynd og félagslega stöðu 

innflytjenda. Til þess að öðlast heildarsýn á aðstæður verður að skoða þær frá 

öllum sjónarhornum, míkró, mesó og markó, og hafa verið þróuð hjálpartæki 

félagsráðgjöfum til handa til þess að afla upplýsinga, kortleggja aðstæður og meta 

hvaða úrræði henta skjólstæðingnum best. Þessar vinnuaðferðir byggjast aðallega 

á þremur kenningum sem í flestum tilvikum eru notaðar saman þar sem ein aðferð 

leiðir til þeirrar næstu (Fong, 2004). 

Í fyrsta lagi er það vistfræðikenningin þar sem umhverfið er talið hafa mikil áhrif á 

mannlega hegðun. Kenningin felur í sér að skoða einstaklinginn í umhverfinu, í 

umhverfinu sem hann tilheyrir í nýja landinu ásamt því að athuga hvernig umhverfi 

hann kemur frá í upprunalandinu. Félagsráðgjafinn þarf ekki einungis að kanna 

þarfir eins og menningarleg gildi, tungumálaörðugleika, misskilning á milli 

þjóðernishópa, atvinnumöguleika og heilsu heldur einnig áhrif fyrri reynslu 

innflytjenda af til dæmis stríði, ríkisstjórn, pyntingum, líkamlegri þjáningu og missi 

náinna fjölskyldumeðlima til þess að fá sem bestan skilning á aðstæðum og 
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lífsreynslu einstaklingsins. Félagsráðgjafanum ber að vera meðvitaður um þann 

heim og það félagslega umhverfi sem innflytjandinn tilheyrði í upprunalandinu 

vegna þess að það hefur áhrif á hegðun hans og fólk á það einnig til að leita af því 

sem svipar til þess sem það er vant. Þó er mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir að 

fólk sé af sama þjóðerni kemur það ekki endilega úr sama félagslega umhverfi 

(Furuto, 2004).  

Notast er við þrenns konar hjálpartæki þegar unnið er út frá vistfræðikenningunni. 

Það fyrsta er umhverfiskort sem hjálpar félagsráðgjafanum að átta sig á félagslegu 

samhengi fjölskyldunnar. Félagsráðgjafinn teiknar upp kort í samvinnu við 

skjólstæðinginn þar sem það helsta í umhverfi fjölskyldu hans kemur fram ásamt 

eðli sambands hennar við vissa þætti í umhverfinu. Umhverfiskortið hjálpar til við 

að skoða aðstæður skjólstæðingsins út frá makró sjónarhorni en til þess að skoða 

aðstæður út frá mesó sjónarhorni er notast við fjölskyldukort. Tilgangur þess er að 

veita okkur betri innsýn í hvernig tengsl og sambönd eru á milli fjölskyldumeðlima 

tveggja eða þriggja kynslóða í senn og í kjölfarið getur félagsráðgjafinn séð hvaða 

áhrif þessi samskiptamynstur hafa á fjölskyldumeðlimi. Ef fjölskyldan 

samanstendur af fólki frá mismunandi menningarheimum er einnig notast við 

menningarnet. Þá er athyglinni beint á mismunandi menningareinkenni fjölskyldu-

meðlima og er tilgangurinn að hjálpa félagsráðgjafanum að skilja menninguna og 

samsetningu fjölskyldunnar betur og byggja hugmyndir sínar um valdeflingu 

meðlima hennar út frá því (Furuto, 2004). 

Í öðru lagi er notast við svokallaða styrkleikakenningingu en markmiðið með 

notkun hennar er að hjálpa skjólstæðingnum að bera kennsl á hæfni og styrkleika 

sína og hvetja hann til þess að nýta þessa hæfileika í aðlögunarferlinu. 

Félagsráðgjafinn beinir athyglinni að styrkleikum fjölskyldunnar frekar en 

vandamálum hennar. Hvetja þarf skjólstæðinginn til þess að taka þátt í ferlinu og 

læra að meta eigið þjóðerni og menningarlegan bakgrunn ásamt því að hjálpa 

honum að finna og mynda eigin bjargir, bæði innra með sér sem og í umhverfi 

hans. Þessi aðferð tengist hugmyndinni um valdeflingu og telur að manneskjan sé 

óbugandi og geti tekist á við hvað sem er. Félagsráðgjafinn vinnur með skjólstæð-

ingnum, hvetur hann áfram og gefur honum ráð. Oft hefur félagsráðgjafinn ekki 
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næga þekkingu á hæfni skjólstæðings síns til þess að vaxa og takast á við breytingar 

og þess vegna er það eina sem hann getur gert að hvetja skjólstæðinginn til að 

gera sitt besta (Furoto, 2004).  

Í þriðja lagi eftir að hafa fundið og unnið með styrkleika og bjargir skjólstæðingsins 

er farið að vinna að valdeflingu. Ástæðurnar fyrir valdaleysi fólks geta verið margar 

en oft á tíðum er það fólk sem er hluti af jaðarhópum í samfélaginu eins og vegna 

þjóðernis, kynþáttar, kynhneigðar, aldurs eða fátæktar sem upplifir þessa 

tilfinningu. Valdefling er ferli sem felur í sér að auka persónulegt eða pólitískt vald 

einstaklings svo hann geti gripið til aðgerða og bætt aðstæður sínar á eigin spýtur. Í 

kjölfarið mun hann hafa meiri stjórn á lífi sínu og hæfni til þess að leysa vandamál 

sín sjálfur. Styrkleikakenningin er notuð í byrjun þar sem einstaklingurinn finnur 

styrkleika sína og bjargir og í kjölfarið er farið yfir í valdeflingarnálgunina þar sem 

hann notar þennan nýfundna styrk til þess að öðlast meira vald og stjórn á 

aðstæðum sínum (Furuto, 2004).  

Ofangreindar kenningar eru gjarnan notaðar sem grunnur í þróun aðferða og 

úrræða í félagsráðgjöf. Dalrymple og Burke þróuðu módel árið 1995 sem 

félagsráðgjafar geta nýtt sér í vinnu sinni en módelið byggir einmitt á hugmyndum 

ofangreindra kenninga. Þeir benda á að mikið af því fólki sem flyst milli landa hefur 

upplifað samfélagslega kúgun í heimalandinu og verður því berskjaldaðri en aðrir 

fyrir því í nýja landinu. Þetta er mikilvægur þáttur sem félagsráðgjafar verða að 

hafa í huga þegar unnið er með innflytjendum og er módel þeirra sérstaklega 

hannað til að vinna með þessum einstaklingum. Módelið skiptist í þrjú stig þar sem 

ráðgjöfin byrjar á míkró plani og þróast þaðan yfir á mesó og makró plan. Það 

fyrsta, tilfinningastigið, felur í sér að komast að því hver persónulegur raunveruleiki 

viðkomandi er og hver tilfinningaleg viðbrögð hans eru við honum. Næst er það 

hugmyndastigið þar sem ráðgjöfin getur þjónað sem öflugt tæki í að hjálpa 

einstaklingnum að teikna upp og þróa aðferðir til þess að öðlast breytta félagslega 

sjálfsvitund. Þetta stig felur einnig í sér umræður um vald og hvernig það er notað 

af valdamiklum hópum í samfélaginu. Þessi umræða færir okkur svo yfir á makró 

planið sem Dalrymple og Burke kalla aðgerðastigið. Þá færa félagsráðgjafinn og 

skjólstæðingurinn sig yfir í pólitískar og samfélagslegar aðgerðir. Þær geta birst í 
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ýmsum myndum, svo sem að taka þátt í göngu þar sem barist er fyrir réttindum 

innflytjenda eða jafnvel fundum með löggjöfum þar sem bornar eru fram tillögur 

um hvernig hægt sé að breyta og bæta lög ríkisins (van Wormer, 2010).  

Önnur aðferð sem byggir á ofangreindum kenningum og gagnlegt er að nota í starfi 

með þverþjóðlegum fjölskyldum er fjölskyldusamráð. Aðferðin á uppruna sinn að 

rekja til Nýja Sjálands og er notuð víðsvegar um heim, þá oftast í barna-

verndarmálum en einnig í vinnu með fólki með fötlun eða öldruðu fólki. Markmið 

úrræðisins er að leita lausna fyrir barnið innan fjölskyldunnar með hjálp fagaðila og 

byggir á hugmyndum um valdeflingu, þátttökulýðræði og virkri þátttöku 

fjölskyldunnar og barns í lausn eigin mála. Fjölskyldunni er leiðbeint af fagaðila í því 

ferli að leysa vandann og finna þá styrki og bjargir innan stórfjölskyldunnar og 

nærumhverfis og barnið tekur fullan þátt í ferlinu og ákvarðanatöku. Reynsla þeirra 

sem nýtt hafa þessa aðferð í vinnu sinni gefur til kynna að lausnir sem fundnar eru 

með þessu móti henta þörfum barnsins betur fyrir öryggi og umönnun frekar en að 

taka það af heimili sínu en staða barnsins styrkist þegar kraftar stórfjölskyldunnar 

eru sameinaðir (Barnaverndarstofa, e.d.; Hervör Alma Árnadóttir, 2010). Ef 

fjölskyldan samþykkir að fara þessa leið er fundinn talsmaður fyrir barnið, 

samráðsaðili ráðinn sem heldur utan um ferlið, ákveðið hverjum verði boðið á 

fundinn og að lokum eru spurningar mótaðar sem mikilvægt er að svara á 

fundinum sjálfum. Fjölskyldusamráðsfundurinn sjálfur skiptist svo í þrjá hluta. Fyrst 

er það upplýsingahlutinn þar sem fjölskyldan og fagaðilar hittast. Félagsráðgjafinn 

byrjar á því að fara yfir málið og þar á eftir segja aðrir fagaðilar frá aðkomu sinni að 

málinu. Að lokum þessa hluta er fjölskyldunni veitt tækifæri til að spyrja þá frekari 

spurninga. Í öðrum hluta ferlisins fær fjölskyldan tíma út af fyrir sig til þess að svara 

þeim spurningum sem búnar voru til fyrir fundinn. Markmiðið með einkatíma 

fjölskyldunnar er að hún nýti styrkleika sína til að finna lausn á vandamálinu og 

mynda áætlun sem veitir barninu betri lífsgæði og meira öryggi. Í lok fundarins 

koma félagsráðgjafi og fagaðili aftur á fund með fjölskyldunni og fara yfir áætlunina 

með henni. Ef áætlunin er samþykkt mun fjölskyldan vera boðuð á eftirfylgdarfund 

að fjórum til sex vikum liðnum en ef áætlunin hefur ekki tekist sem skyldi verður að 

halda annan fund eða notast við önnur úrræði (Hervör Alma Árnadóttir, 2010). 
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Ofangreindar aðferðir byggja allar á því að félagsráðgjafinn hjálpar skjólstæðingum 

sínum að hjálpa sér sjálfir með því að finna styrkleika sína, bjargir og vald yfir eigin 

aðstæðum. Félagsráðgjafinn hjálpar þeim að takast á við ný hlutverk og þróa með 

sér ný persónueinkenni ásamt því að viðhalda gömlum hefðum og persónu-

einkennum til þess að komast af í nýju samfélagi eða lifnaðarháttum (Furoto, 

2004). Þess vegna eru þessar leiðir tilvaldar þegar unnið er með innflytjendum og 

þverþjóðlegum fjölskyldum þar sem þeir skjólstæðingar eru oft berskjaldaðri en 

aðrir í samfélaginu fyrir misnotkun, óréttlæti og tilfinningu um valdleysi. 

6.3  Tvíhliða sýn (e. bifocality) 

Vertovec (2004) bendir á að þeir fjölskyldumeðlimir sem flytja til að starfa erlendis 

hafi eins konar tvíhliða sýn (e. bifocality) á veruleikann. Í kjölfar flutninganna 

breytist almenn skynjun þeirra bæði á daglegu lífi sínu í upprunalandinu og í nýja 

landinu vegna þess að athafnir þeirra og félagslegar stofnanir eru í þverþjóðlegu 

samhengi. Þeir eru sífellt að bera saman hluti í nýja samfélaginu við hluti úr lífi sínu 

í upprunalandinu og þeim finnst þeir oft tilheyra tveimur stöðum í einu (Vertovec, 

2004; Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007). Í rannsókn Unnar Dísar 

Skaptadóttur og Önnu Wojtynska (2007) kom fram að þeir innflytjendur á Íslandi 

sem komu til að vinna voru oft með hugann á heimaslóðum og höfðu tekið með 

sér hluti frá upprunalandinu eins og mat eða plöntur og horfðu á sjónvarpsefni á 

sínu eigin tungumáli. Svona viðhalda þeir hinni tvíhliða sýn á veruleikann sem 

myndast hefur og búa sér til þverþjóðlegan samastað þar sem upprunalöndin spila 

mikilvægan þátt í daglegu lífi þeirra í nýja landinu. Þessi tvíhliða sýn á veruleikann á 

ekki einungis við um flytjendurna heldur verða þeir sem eftir eru í upprunalandinu 

einnig fyrir áhrifum af henni þar sem þverþjóðlegur lífsstíll og hugmyndafræði 

þeirra sem fluttu í burtu spila stórt hlutverk í lífum þeirra (Vertovec, 2004). 

Rebecca Golbert gerði rannsókn árið 2001 á ungum úkraínskum gyðingum sem 

höfðu þróað með sér þverþjóðlegan hugsunarhátt heiman að gagnvart Úkraínu, 

Ísrael og öðrum gyðingasamfélögum í Bandaríkjunum, Þýskalandi og öðrum 

löndum. Hún greinir frá því hvernig ungir úkraínskir gyðingar meta daglega reynslu, 

fortíð og framtíð með tvöfaldri meðvitund (e. double consciousness) sem orðið 
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hefur til út frá þverþjóðlegum tengslum og þverþjóðlegum hugmyndum um sjálfa 

sig (Vertovec, 2004).  

Til þess að geta unnið með þverþjóðlegum fjölskyldum er mikilvægt að 

félagsráðgjafar tileinki sér tvíhliða sýn á veruleikann og séu þar af leiðandi hæfir til 

þess að sjá ástand skjólstæðinga sinna út frá tveimur eða jafnvel fleiri 

sjónarhornum. Þar spilar menningarhæfni (e. cultural competence) þeirra stóran 

þátt. Rowena Fong (2004) bendir á að félagsráðgjafar þurfa að þróa með sér góða 

sjálfsvitund, það er skilning og þekkingu á eigin gildum, trú og hugmyndum um 

eigin menningu sem og aðrar en það hjálpar þeim við að læra að meta mikilvægi 

fjölbreytilegra og framandi þátta sem einkenna líf skjólstæðinga þeirra. 

Félagsráðgjafar sem og aðrir gera oft ráð fyrir því að innflytjendur skilji við 

menningu sína og taki upp þá menningu sem ríkir í nýja landinu. Staðreyndin er sú 

að það er ekki hægt að ætlast til þess af þeim því þeir geta sjaldan gleymt öllum 

þeim menningarlegu gildum sem hafa verið partur af lífi þeirra frá bernsku og það 

á ekki að neyða þá til þess heldur (Fong, 2004). Einnig er mikilvægt að 

félagsráðgjafar afli sér þekkingar og skilnings á sögu, hefðum, gildum, fjölskyldu-

högum og tjáningarmynstri þeirra hópa skjólstæðinga sem þeir þjónusta. Þeir 

verða að þróa með sér hæfni og viðeigandi aðferðir sem endurspegla skilning 

þeirra á hlutverki menningar í þjónustuferlinu og geta nýtt þá þjónustu sem er til 

staðar í samfélaginu til þess að geta vísað fjölbreyttum hópi skjólstæðinga sinna á 

viðeigandi þjónustu og aðstoð (National Association of Social Workers, 2001). 

Félagsráðgjafar sem vinna með þverþjóðlegum fjölskyldum og öðrum inn-

flytjendum eiga ekki einungis að veita þeim þjónustu heldur ber þeim einnig að 

vera talsmenn þess hóps og berjast samhliða þeim fyrir málstað þeirra þegar við á, 

til dæmis fara í mótmælagöngur eða skrifa greinar í blöðin. Ásamt því að standa 

með skjólstæðingum sínum er mikilvægt að félagsráðgjafar vinni að fjölbreytni 

innan starfsstéttarinnar með því að styðja nýliðun og ráðningu nýrra félagsráðgjafa 

og menntun sem ýtir undir ríka menningarhæfni og fjölbreytileika innan 

starfsstéttarinnar. Þegar unnið er með innflytjendum eru tungumálaörðugleikar oft 

til staðar og þess vegna er einnig mikilvægt að félagsráðgjafar geti veitt þjónustu 

og upplýsingar á tungumáli sem hentar skjólstæðingnum. Það gæti falið í sér 
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túlkaþjónustu en þá ber félagsráðgjafanum að hafa þróað með sér þá þekkingu, 

tækni og hæfni til þess að nota slíkt úrræði (NASW, 2001).  

6.4  Félagsráðgjöf og tækni 

Fræðimenn halda því fram að í dag skipti þjóðríkið ekki jafn miklu máli og áður 

vegna alþjóðavæðingar efnahagskerfisins og markaða. Samskiptatækni nútímans 

gerir fólki kleift að hunsa landamæri og ná sambandi beint við einstaklinga, sama 

hver staðsetning þeirra er í heiminum. Samskiptatæknin felur í sér síma, tölvur, 

vefmyndavélar og önnur tæki eins og netsímtöl (e. Skype) sem Internetið hefur 

upp á að bjóða. Þverþjóðleg félagsráðgjöf átti sér stað að einhverju leyti fyrir 

uppgötvun Internetsins en áður fyrr var hún erfið í framkvæmd vegna takmarkaðra 

samskiptaleiða og langra vegalengda milli fólks. Þrátt fyrir að félagsráðgjöfin sé 

ekki búin að tileinka sér samskiptatækni í eins miklum mæli og aðrar fagstéttir, eins 

og lögfræði, læknisfræði, hjúkrun, mannauðstjórnun og menntakerfin, hefur koma 

Internetsins og sams konar tækni orðið mikilvægur partur af vinnu félagsráðgjafa 

þvert á landamæri (Mcnutt, 2010). Hin ýmsa tækni stendur félagsráðgjöfum til 

boða til þess að koma á fót og auka þjónustu, gera rannsóknir og deila 

upplýsingum. Internetið og sú samskiptatækni sem það hefur upp á að bjóða hefur 

gert félagsráðgjöfum kleift að veita einstaklings-, hóp-, eða fjölskyldumeðferð 

þvert á landamæri (National Association of Social Workers, 2005). Dæmi um 

samtök sem vinna á þann hátt er International Social Service. Það er alþjóðleg 

félagsþjónusta sem starfar í 140 löndum í gegnum net skrifstofa, útibúa og 

upplýsingafulltrúa í hverju landi. Markmið þjónustunnar er að hjálpa einstak-

lingum, börnum og fjölskyldum sem eiga við félagsleg vandamál að stríða þvert á 

landamæri tveggja eða fleiri landa vegna fólksflutninga, sjálfviljugra sem og 

þvingaðra. Samtökin hjálpa um það bil 50.000 manns á ári hverju. Þau vandamál 

sem samtökin takast á við eru meðal annars alþjóðleg átök milli fjölskyldna eins og 

að koma í veg fyrir aðskilnað, til dæmis vegna skilnaða og ádeila milli foreldra af 

mismunandi þjóðerni, vernda börn sem upplifa aðskilnað fjölskyldu, vinna með 

fólki að forræðismálum, heimsóknarrétti, barnabótum og svo framvegis. Einnig 

veita þau hjálp ef börn hafa verið numin á brott í óleyfi, við ættleiðingar og svo er 

einstaklingum líka hjálpað við að leita uppruna síns (International Social Service, 



  

35 

e.d.a). ISS hefur unnið með þverþjóðlegum fjölskyldum nær alveg frá stofnun 

samtakanna árið 1924 og var þá aðal áherslan á að hjálpa fjölskyldum sem orðið 

höfðu fyrir aðskilnaði (ISS, e.d.b). Í dag bjóða þau upp á þverþjóðlega sáttamiðlun 

þar sem áhersla er lögð á þætti sem tengjast þverþjóðlegu líferni eins og langar 

vegalengdir milli fjölskyldumeðlima, fleiri en eitt kerfi dómstóla, spennu á milli 

meðlima og þá tilfinningalegu þjáningu sem þetta líferni getur leitt af sér (ISS, 

e.d.c). Til þess að geta unnið þvert á landamæri svo margra þjóða er mikið notast 

við tækni. Aðalskrifstofa samtakanna er staðsett í Sviss og er það hennar starf að 

halda utan um starfsemina, passa að samhengi og samhæfing ríki í samtökunum 

milli landa og skipuleggja tengsl og upplýsingaflæði innan samtakanna, en allt er 

þetta gert í gegnum samskiptatækni af einhverju tagi (ISS, e.d.d).  

Það er mikilvægt að félagsráðgjafar tileinki sér tækni í starfi þar sem hún mun 

auðvelda framkvæmd áður erfiðra verkefna. Vegna hraðra breytinga heimsins í 

kjölfar tækni- og hnattvæðingar er ekki lengur hægt að hunsa vandamál sem eiga 

sér stað annars staðar í heiminum, vandamál eins verður að vandamáli allra og í 

raun má segja að öll starfsemi félagsráðgjafa í dag sé alltaf að einhverju leyti á 

þverþjóðlegu plani (Mcnutt, 2010). Vegna þessa er mikilvægt að félagsráðgjafar 

endurskoði hugmyndir sínar um fjölskylduna þegar kemur að þverþjóðlegum 

lifnaðarháttum og taki til umhugsunar hugmyndina um „stafrænar (e. virtual) 

fjölskyldur“ (Bacigalupe og Lambe, 2011).  

National Association of Social Workers (NASW) og Association of Social Work 

Board (ASWB) hafa útbúið viðmið um notkun tækni í starfi félagsráðgjafa 

(Standards for Technology and Social Work Practice). Markmið viðmiðanna er að 

auka siðferðilega þjónustu félagsráðgjafa með viðeigandi notkun á tækni, leiðbeina 

þeim félagsráðgjöfum sem eru að byrja að nýta sér tækni í starfi sínu, hjálpa þeim 

að fylgjast með og meta þá tækni sem þeir nota og til þess að upplýsa 

skjólstæðinga, ríkisstjórn, tryggingastofnanir og aðra um þær faglegu aðferðir sem 

félagsráðgjafar fara eftir þegar notast er við tækni í starfi. Samkvæmt viðmiðunum 

skulu félagsráðgjafar sem veita þjónustu í gegnum tækni vinna eftir siðferðis-

gildum, sýna faglega hæfni, vernda skjólstæðinga sína og verja gildi starfs-

stéttarinnar. Mikilvægt er að þeir hafi aðgang að tækni og viðeigandi stuðnings-



  

36 

kerfum til þess að tryggja fagleg vinnubrögð og á sama tíma ber þeim að tryggja 

aðgang skjólstæðinga sinna að þeirri samskiptatækni sem notast er við. 

Félagsráðgjöfum ber að ábyrgjast að vera sem hæfastir þegar kemur að notkun 

tækni í starfi og leita sér viðeigandi þjálfunar til þess að kunna á nýjustu tækni 

hverju sinni. Eitt af því mikilvægasta sem hafa verður í huga þegar þjónusta er veitt 

í rafrænu formi er að öll samskipti sem beinast að skjólstæðingnum séu þannig að 

hann skilji það sem um er að ræða og að menningarhæfni félagsráðgjafans sé í 

hámarki. Þar af leiðandi mun félagsráðgjafinn velja og þróa viðeigandi aðferðir, 

hæfni og tækni sem passar við menningu eða menningar og upplifanir 

skjólstæðingsins. Félagsráðgjafar verða að vera hæfir til að vinna með fjölbreyttum 

hópi fólks eins og til dæmis fólki sem er hluti af jaðar- eða minnihlutahópum vegna 

fötlunar, þjóðernis eða tungumálaörðugleika. Á sama tíma verður félagsráðgjafinn 

að vinna eftir þeim lögum sem eiga við starfsemi þeirra og þess lands sem unnið er 

í. Honum ber að tryggja að hágæða þjónusta sé veitt og að ferlið sé ekki á skjön við 

lög í eigin landi né því landi eða þeim stað sem skjólstæðingurinn tilheyrir. Þá 

verður félagsráðgjafi að sýna fram á lögleg skilríki og starfsleyfi og ekki misnota 

stöðu sína sem trúnaðarmaður. Vernda verður allar rafrænar upplýsingar um 

skjólstæðinginn ásamt einkalífi hans. Félagsráðgjafi getur nýtt tæknina til þess að 

samhæfa þjónustu einstaklinga ásamt því að bæta samfélagið með faglegum 

vinnubrögðum og aukinni þekkingu. Honum ber þar af leiðandi að hafa augun opin 

fyrir tækninýjungum, vera meðvitaður um víddir rafræns sambands við 

skjólstæðing og kosti og galla þess að veita þjónustu á rafrænan hátt (NASW, 

2005). 

6.5  Takmarkanir 

Félagsráðgjöf er lögverndað starfsheiti í mörgum löndum og því nauðsynlegt að 

vera með starfsréttindi til þess að kalla sig félagsráðgjafa. Þetta getur verið 

vandamál þegar um þverþjóðlega félagsráðgjöf í gegnum tækni er að ræða vegna 

þess að starfsleyfi eru í sumum tilfellum ekki gild þvert á landamæri. Félagsráðgjafi 

með starfsréttindi í einu landi gæti þess vegna átt á hættu í að vera að brjóta lög 

með því að hjálpa einstaklingi eða hópum í öðru landi gegnum netið vegna þess að 

starfsleyfi hans er ekki gilt þar. Ábyrgðartryggingar geta einnig hindrað 
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félagsráðgjafa í að veita þjónustu til sérstakra svæða eða landa og gæðastuðlar 

umönnunar og þjónustu eru oft einnig mismunandi milli landa. Þetta vandamál 

þarf þó ekki að vera varanlegt því hægt er að leysa það með breyttum stefnu-

mótunum og lagabreytingum (Mcnutt, 2010).  

Þegar kemur að tækni verða félagsráðgjafar að vera meðvitaðir um að þrátt fyrir 

að hún sé öflug getur hún verið viðkvæm á sama tíma. Mikilvægar og eða 

persónulegar upplýsingar geta horfið eða lent á vitlausum stað og ekki er hægt að 

reiða sig á áreiðanleika allra upplýsinga á Internetinu. Þjónustuveitendur geta 

auðveldlega notast við falskt auðkenni, erfitt getur verið að halda trúnaði í gegnum 

rafræna miðla og þjónustuveitandi og skjólstæðingur geta haft óraunhæfar 

væntingar um það hvernig tæknin á að nýtast þeim. Sumir stafrænir búnaðir geta 

einnig komið í veg fyrir velgengni ráðgjafar til dæmis vegna tungumálaerfiðleika 

eða lélegrar hæfni félagsráðgjafa eða skjólstæðinga við notkun þeirra. Einnig geta 

vandamál eins og vald, ábyrgð og misnotkun þjónustuveitanda orðið óskýr þegar 

farið er þvert á landamæri á rafrænan hátt. Möguleikinn á að skjólstæðingur verði 

fyrir skaða eða misnotkun er mikill vegna þess að hann stendur ekki augliti til 

auglitis við félagsráðgjafann. Þess vegna ber félagsráðgjafanum að tryggja að 

notkun tækni í þjónustu sé í samræmi við allar leiðbeiningar og reglur 

starfsstéttarinnar um siðferðilega hegðun félagsráðgjafa og verndun skjólstæðinga 

(NASW, 2005). 
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7 Þverþjóðleiki á Íslandi 

Lengi vel fluttu mun færri útlendingar til Íslands heldur en til nágrannalandanna og 

hefur það verið talin ein af helstu ástæðum þess að umræðan um innflytjendur og 

málefni þeirra byrjaði seinna hér á landi heldur en annars staðar (Eiríkur Bergmann 

Einarsson, 2007). Á síðustu áratugum hefur innflytjendum á Íslandi fjölgað mikið og 

þá sérstaklega á árunum 2000 til 2008 að miklu leyti vegna stóriðjuverkefna og 

þenslu í byggingariðnaði (Utanríkisráðuneytið, 2009). Vegna þess hve margir höfðu 

komið til Íslands tímabundið vegna vinnu var búist við því að meirihluti þeirra 

myndi snúa aftur til upprunalands síns þegar kreppan skall á árið 2008 en það fóru 

ekki eins margir og stjórnvöld bjuggust við þar sem flutningar vegna náms eða 

fjölskyldusameiningar hafa aukist á seinustu árum (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Helga Ólafsdóttir, 2010). Ef litið er á tölur Hagstofunnar um erlenda ríkisborgara á 

Íslandi kemur í ljós að árið 2011, eru þeir stór prósenta af íbúum landsins eða 6,6 % 

en árið 2008 voru erlendir ríkisborgarar á Íslandi um 7,4 % af þjóðinni (Hagstofa 

Íslands, 2011- a). Flestir innflytjenda eru frá Evrópu en í heildina búa hér á landi 

einstaklingar með 137 mismunandi ríkisföng og eru þrír stærstu hóparnir Pólverjar, 

Litháar og Þjóðverjar (Hagstofa Íslands, 2011- a). Hægt er að áætla að einhver hluti 

þessara innflytjenda lifi þverþjóðlegu lífi eins og kom fram í rannsókn Unnar Dísar 

og Helgu Ólafsdóttur (2007). Þó eru engar upplýsingar til um þverþjóðlegt líferni 

Íslendinga en ef litið er á tölur Hagstofunnar um hversu margir hafa flutt af landi 

burt hefur sú tala hækkað eftir að kreppan skall á. Árið 2008 voru það um 3.294 

sem fluttu út fyrir landsteinana en árið 2010 var talan komin upp í 4.340 manns 

(Hagstofa Íslands, 2011- b). Það má áætla að einhver hluti þeirra sem fluttu hafa 

flutt til dæmis til Noregs að vinna og skilið fjölskyldu sína eftir hér á landi, og lifa 

þar af leiðandi þverþjóðlegu lífi. Ekki er því hægt að staðfesta það með þessum 

tölum. Sá hópur fólks sem ætla má að eigi í þverþjóðlegum samskiptum er ekki 

einsleitur hópur og felur einnig í sér innflytjendur sem fengið hafa íslenskan 

ríkisborgararétt og þá sem eru með tvöfaldan ríkisborgararétt.  

Miðað við aðrar þjóðir hafa Íslendingar ekki lagt eins mikla áherslu á þátttöku í 

alþjóðasamfélaginu en svo virðist vera að þeir hafi ekki trú á sjálfum sér í heimi 

alþjóðamálanna. Sem dæmi þá halda Íslendingar sig til hlés í alþjóðasamstarfi og 
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láta sem mál heimsbyggðarinnar nái ekki til þeirra á sama hátt og annarra þjóða. 

Ástæðan fyrir þessu er meðal annars sú að á Íslandi var þjóðernisstefnan harðari 

og einarðari en í öðrum löndum; söguleg sannfæring um sjálfstæði þjóðarinnar var 

nánast kjarni í sjálfsmynd Íslendinga. Vegna þess hve lengi Ísland var fremur 

einsleitt samfélag þar sem nær allir töluðu tungumálið og deildu með sér trú, sögu 

og menningu myndaðist í hugum Íslendinga heildrænn og nánast „lífrænn 

þjóðarlíkami“ sem mörgum finnst enn í dag mikilvægt að vernda. Þessi afstaða 

getur hugsanlega skýrt þá ógn sem sumir Íslendingar telja sig standa frammi fyrir 

þegar fjöldi innflytjenda með fjölbreyttan og ólíkan bakgrunn flytja búferlum til 

Íslands (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007). Guðrún Pétursdóttir félagsfræðingur 

sem unnið hefur mikið með innflytjendum segir hugmyndina um hinn „lífræna 

þjóðarlíkama“ og áhersluna á hreinleika hans vera part af sjálfsmynd Íslendinga og 

eina af undirstöðum fordóma þeirra í garð innflytjenda (Tinna Grétarsdóttir, 2002). 

Þó með auknu hlutfalli innflytjenda hér á landi hefur hið áður einsleita samfélag 

orðið að fjölmenningarsamfélagi. Umræðan um fjölmenningu hefur verið áberandi 

á síðustu misserum og gerðar hafa verið hinar ýmsu rannsóknir og kannanir á 

innflytjendum og stöðu þeirra hér á landi (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007). Þrátt 

fyrir það hafa fáir rannsakað þverþjóðlegt líferni innflytjenda og Íslendinga og þær 

áskoranir sem þeir takast á við. Þverþjóðlegir lifnaðarhættir hafa verið lítillega 

skoðaðir af mannfræðingum en félagsráðgjafar sem stunda rannsóknir hér á landi 

virðast ekki áhugasamir um þennan kima félagsráðgjafarinnar þrátt fyrir að við 

fjölgun innflytjenda verði til nýjar aðstæður og vandamál sem þeir þurfa að takast 

á við. Að sama skapi eru ekki til staðar opinber gögn þar sem hægt er að skoða 

þverþjóðlega starfshætti félagsráðgjafa með innflytjendum né Íslendingum. En það 

hafa verið gerðar kannanir á viðhorfum innflytjenda á Íslandi og þar eru meðal 

annars viðhorf þeirra og notkun á þjónustu þjónustumiðstöðva athuguð en þar 

vinna aðallega félagsráðgjafar. Í einni slíkri viðhorfskönnun sem gerð var meðal 

innflytjenda á Íslandi árið 2009 var athugað hvort og hversu mikið þátttakendur 

höfðu nýtt sér þjónustu þjónustumiðstöðva. Flestir svarenda sögðust ekki hafa nýtt 

sér þjónustu miðstöðvanna eða 84% en þeir fáu sem höfðu nýtt sér hana sögðust 

vera frekar ánægðir með þá þjónustu sem fengin var. Þegar spurt var um hvaða 

þjónustu þeir höfðu nýtt sér svaraði rúmlega þriðjungur að um hefði verið að ræða 
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almennar upplýsingar. Þar á eftir var þjónustan nýtt til þess að fá húsaleigubætur 

og fimmtungur svarenda notaði hana til þess að fá sérfræðiþjónustu fyrir börn. 

Áhugavert er að um fjórðungur svarenda sögðust hafa þurft á félagslegri aðstoð að 

halda en ekki sótt um hana. Þegar spurt var af hverju sögðu flestir það vera vegna 

skorts á upplýsingum og að þeir hafi einfaldlega ekki vitað að slík þjónusta væri í 

boði (Kristín Erla Harðardóttir, Ragna Benedikta Garðarsdóttir og Vala Jónsdóttir, 

2009). Það má velta vöngum yfir hinum ýmsu leiðum að ná til þessa fólks. Ein leið 

gæti til dæmis verið að nálgast innflytjenda félögin sem mörg þjóðarbrot hafa 

stofnað til að opna fyrir upplýsingastreymið. 

Á fjölmenningarþingi sem haldið var í Reykjavík í nóvember 2010 var þjónusta 

félagsþjónustunnar einnig tekin fyrir ásamt ýmsum öðrum málefnum. Markmið 

þingsins var að heyra raddir innflytjenda svo bæta megi þjónustu við þá í borginni. Í 

niðurstöðum þingsins var tekið fram að félagsþjónustan þyrfti að vera sýnilegri því 

margir innflytjendur vita ekki af henni eða um hvað hún snýst. Til dæmis er 

félagsþjónustan í Póllandi einungis fyrir fátæka. Þar af leiðandi nýta Pólverjar hér á 

landi sér oft ekki þjónustuna sem í boði er vegna þess að þeir halda að það sama 

gildir hér á landi og að það gæti haft áhrif á leyfi þeirra til þess að vera á landinu. 

Einnig kom fram að oft þætti þeim erfitt að nálgast félagsráðgjafana og að þeir 

ættu það til að hringja ekki til baka (Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 

2011). 

Þessar niðurstöður eru sláandi og hvetja vonandi til meiri sýnileika 

þjónustumiðstöðva og útskýringa á hlutverki þeirra og þjónustu við þegna 

samfélagsins. Það er einungis í einni þjónustumiðstöð, þjónustumiðstöð Miðborgar 

og Hlíða, þar sem starfa félagsráðgjafar sérhæfðir í málefnum minnihlutahópa og 

útlendinga. Miðstöðin er þekkingarstöð fyrir margbreytileika og fjölmenningu og 

hefur sinnt fjölda innflytjenda og flóttamanna (Reykjavíkurborg, e. d. ). Þar er 

notast við túlka ef þörf krefur og vinnuaðferðir eins og þær sem rætt er um í 

aðferða og úrræða kaflanum. Ekki eru þó til opinberar upplýsingar um hvort notast 

sé við samskiptatækni af einhverju tagi þegar unnið er með skjólstæðingum. 
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Þegar kemur að áherslu á fjölmenningarlega og þverþjóðlega félagsráðgjöf í 

félagsráðgjafanámi við Háskóla Íslands, sem er fimm ára nám til starfsréttinda, er 

einungis eitt skyldunámskeið þar sem lögð er áhersla á fjölmenningarfélagsráðgjöf 

og innflytjendur á Íslandi. Einnig var boðið upp á diplomanám í fjölmenningalegri 

félagsráðgjöf frá árinu 2007 en vegna lítillar sem engrar eftirsóknar er það ekki í 

boði lengur (Háskóli Íslands, e.d.). Það hversu lítil áhersla er lögð á fjölmenningar-

félagsráðgjöf í náminu er óviðunandi og félagsráðgjafar hér á landi eru farnir að 

finna fyrir því að til þess að geta mætt þörfum margra skjólstæðinga sinna er 

vaxandi þörf fyrir þekkingu á fjölmenningarlegri félagsráðgjöf (Lilja Hjartardóttir og 

Edda Ólafsdóttir, 2007).  

Markmið þessa kafla var að ræða þverþjóðleika á Íslandi meðal innflytjenda sem og 

Íslendinga. Hvorki nægar rannsóknir né heimildir liggja til grundvallar því efni en 

vonandi mun sú takmörkun verða grunnur að uppbyggingu málaflokksins og efla til 

vitundarvakningar meðal félagsráðgjafa og annarra fræðimanna hér á landi sem í 

kjölfarið hvetur til rannsókna og greinaskrif um efnið.  
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8 Lokaorð 

Hin títtnefnda hnattvæðing hefur haft gríðarleg áhrif á heimsmyndina seinustu 

áratugi og hefur stuðlað að hinum ýmsu félagslegu breytingum. Margs konar 

hugtök í fræðunum tengjast þessum breytingum og er hugtakið þverþjóðleiki á 

meðal þeirra. Þverþjóðleiki vísar til aukinna samskipta og flæðis á milli landa og 

menningarheima en vegna teygjanleika hugtaksins er mikilvægt að nota það af 

nærgætni og skilgreina það í samhengi við það sem fjallað er um. Á meðal þeirra 

félagslegu breytinga sem urðu í kjölfar hnattvæðingarinnar eru breytingar á 

fjölskylduforminu. „Heimilishald“ þverþjóðlegra fjölskyldna er orðið algengt 

fjölskyldumynstur og það lítur út fyrir að þessi þróun verði áframhaldandi. 

Fjölskyldur sem þessar takast á við margar og flóknar áskoranir sem hin 

hefðbundna kjarnafjölskylda hefur ekki þurft að gera í svo miklum mæli. Þrátt fyrir 

mikla fjarlægð á milli fjölskyldumeðlima og óhefðbundna samskiptahætti í gegnum 

tækni er ekki hægt að segja að fjölskyldan sem stofnun sé að syngja sitt síðasta 

heldur er hún einfaldlega að breytast í samræmi við þann heim sem við lifum í. 

Ástæðan fyrir því að einn eða fleiri fjölskyldumeðlimir flytja erlendis er oft til þess 

að auka kjör og lífsgæði fjölskyldunnar í heimalandinu en á sama tíma tapast einnig 

hluti af lífsgæðum þessa fólks. Til dæmis lifa börn í langan tíma án beggja eða 

annars foreldris og þeir meðlimir sem flytja lifa við tilfinningar eins og söknuð og 

sektarkennd yfir að hafa farið.  

Vegna þessa breytinga á stöðu fólks í heiminum er þverþjóðleg félagsráðgjöf orðin 

nauðsynlegur hluti í starfi félagsráðgjafa. Mikilvægt er að félagsráðgjafar tileinki sér 

þessa starfshætti til þess að geta mætt fólki þar sem það er statt, að undanskildu 

þjóðerni. Til þess að stuðla að þverþjóðlegum starfsháttum innan starfsstéttarinnar 

verður að byrja á því að hafa það sem hluta af námi félagsráðgjafa. Að nemendur í 

félagsráðgjöf læri að nota samskiptatækni nútímans og hvernig hægt sé að nýta 

hana í starfi. Þannig verða þess konar starfshættir notaðir í auknum mæli á 

faglegan hátt. Til þess að geta kennt starfshætti sem þessa verða félagsráðgjafar að 

gera rannsóknir og skrifa greinar um reynslu sína í starfi með þeim sem lifa 

þverþjóðlegu lífi. Félagsráðgjafar á Íslandi hafa ekki gert neinar rannsóknir er 

tengjast þverþjóðlegri félagsráðgjöf eða starfi félagsráðgjafa með samskiptatækni 
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og lögð er lítil sem engin áhersla á þennan vettvang starfsstéttarinnar í 

félagsráðgjafarnámi hér á landi. Mikilvægt er að félagsráðgjafar rannsaki þennan 

kima starfsins á Íslandi til þess að geta mætt þörfum innflytjenda og þeirra aðila, 

íslenskra sem erlendra, á sem faglegastan og bestan hátt. Einnig eru rannsóknir 

nauðsynlegar fyrir verðandi félagsráðgjafa svo þeir geti lesið um starf fjöl-

menningarfélagsráðgjafa og mikilvægi þverþjóðlegrar félagsráðgjafar í heiminum. 

Að lesa um starfshætti félagsráðgjafa í öðrum löndum er nauðsynlegt til að læra af 

þeim en að sjálfsögðu er ástandið ekki alls staðar eins. Þrátt fyrir svipuð vandamál 

milli landa er íslenskt samfélag miklu minna en mörg önnur og því geta þær 

aðferðir og úrræði sem notast er við verið mismunandi og mis áhrifaríkar. Því væri 

áhugavert að sjá samanburðarrannsóknir milli landa og fræðigreina hérlendis, sem 

og rannsóknarsamstarf milli félagsráðgjafar og annarra fræðigreina, eins og til 

dæmis mannfræði og uppeldisfræði. Þannig sæist betri heildarsýn á stöðu þver-

þjóðlegra fjölskyldna og þverþjóðlegra lifnaðarhátta fólks á Íslandi. Ástæðan fyrir 

því að innflytjendur á Íslandi nýta sér aðstoð þjónustumiðstöðva svona lítið er 

meðal annars vegna þess að þeir fá ekki nægar upplýsingar um þær og starfsemi 

þeirra en ástæðan gæti einnig verið sú að félagsráðgjafar leggja litla áherslu á 

málaflokkinn sjálfan. 

Þverþjóðleg félagsráðgjöf er ekki nýtt fyrirbæri en áður fyrr var hún erfið í 

framkvæmd. Í dag er sá grunnur og bjargir sem hjálpa félagsráðgjöfum að starfa 

þvert á landamæri komnar til sögunnar, eins og til dæmis góð samskiptatækni, og 

þar af leiðandi er auðveldara fyrir þá að sinna starfi sínu og hjálpa einstaklingum- 

hvar sem þeir eða restin af fjölskyldu þeirra eru staddir í heiminum. Félagsráðgjafar 

verða að vera meðvitaðir um tengsl skjólstæðingsins við upprunalandið eða önnur 

lönd og spyrja réttra spurninga til að fá innsýn í aðstæður hans. Til dæmis hvenær 

og hvers vegna hann kom hingað til lands, á hann fjölskyldu í öðru landi, sendir 

hann fé heim og ef svo hvað mikið og svo framvegis. Til þess að fá sem skýrasta 

mynd af aðstæðum er gott að nota kortin þrjú, umhverfiskort, menningarnet og 

fjölskyldukort, þar sem tengsl skjólstæðings við umhverfið, fjölskylduna og 

mismunandi menningarheima er teiknað upp. Þessi aðferð hjálpar félags-
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ráðgjafanum seinna í ferlinu þegar finna á viðeigandi úrræði, til dæmis 

fjölskyldusamráð. 

 Mikilvægt er að efla til vitundarvakningar meðal félagsráðgjafa hér á landi þegar 

kemur að málum innflytjenda og fjölskyldna þeirra. Það þarf að auka næmni 

félagsráðgjafa og hæfni þeirra til að vinna með innflytjendum og mæta þeim þar 

sem þeir eru staddir. Innflytjendur eru líkamlega staddir í nýja landinu en hugur 

þeirra er oft annars staðar, til dæmis hjá fjölskyldunni í upprunalandinu. Þess 

vegna mega félagsráðgjafar á Íslandi ekki gera þau mistök að setja innflytjendur í 

sömu aðstæður og Íslendinga þar sem þeir hafa einfaldlegar ekki forsendur til þess. 

Mikilvægt er að félagsráðgjafar byrji á því að skilja sitt eigið samfélag og uppræti 

hugsunina um hinn lífræna þjóðarlíkama sem ennþá er svo sterk hér á landi, til 

þess að skilja hvernig og hvaða verkfæri við getum notað til þess að hjálpa 

innflytjendum og þeim sem lifa þverþjóðlegu líferni. Að lokum er þeirri heildarsýn 

sem félagsráðgjöfum ber að hafa að leiðarljósi í starfi sínu ekki fullnægt ef ekki er 

lögð áhersla á þennan málaflokk innan starfsstéttarinnar sem og í námi 

félagsráðgjafa.  
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