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Útdráttur 
 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvernig móttaka hópa flóttamanna á Íslandi 

gengur fyrir sig og hvernig megi betrumbæta móttökuferlið. Áhersla er lögð á að 

skýra hlutverk sveitarfélaganna og er byggt á reynslu starfsmanna sem hafa komið 

að móttöku flóttamanna með einum eða öðrum hætti í Reykjavík og Akranesi á 

árunum 2005, 2007, 2008 og 2010. Einnig er tekið mið af viðhorfum og reynslu 

flóttamanna á Íslandi í þessu samhengi. Hluti verkefnisins fólst í því að búa til 

handbók um móttöku hópa flóttamanna fyrir sveitarfélögin.  

Ritgerðin byggir á þeirri kenningu að það er siðferðisleg skylda okkar Íslendinga að 

taka á móti flóttafólki og að við höfum margvígslega hagsmuni af því, bæði í 

alþjóðlegu samhengi og einnig til að auðga samfélag okkar. Flóttamenn þurfa 

almennt öðruvísi og umfangsmeiri þjónustu en gengur og gerist. Til að vel til takist er 

mikilvægt að vanda til verka við móttökuna og að reynsla af móttöku eins hóps megi 

nýta til að bæta móttöku næsta. 

Markmið rannsóknarinnar er meðal annars að leggja grundvöll að upplýstri umræðu 

um móttökuhópa flóttamanna og opinberri stefnumótun til framtíðar. Niðurstöður 

benda til að sú reynsla sem fengist hefur af móttöku flóttamanna á Íslandi hefur ekki 

verið miðlað áfram með nægilega markvissum hætti og hún því ekki nýst næstu 

móttökusveitarfélögum. Einnig kemur fram að hlutverkaskipting milli samstarfsaðila er 

ekki nógu skýr og leiðir það til núnings í samstarfinu. Leitað er svara við því hvernig 

megi byggja upp, viðhalda og miðla áfram þeirri reynslu sem kemur í kjölfar hvers 

verkefnis. Vonast er til að sveitarfélög geti nýtt sér handbókina við undirbúning 

móttöku flóttamanna og í móttökuferlinu sjálfu.  
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Abstract 

This dissertation aims to shed a light on the process of refugee resettlement in 

Iceland, and, furthermore, to provide proposals for improvements. An emphasis is put 

on explaining the role of the municipalities in these processes. The primary research 

is based on interviews with employees involved to varying degrees with refugees in 

Reykjavík and in Akranes in 2005, 2007, 2008 and 2010. Additionally, the 

experiences, views and attitudes of the refugees are explored. A part of this 

dissertation includes a handbook for municipalities on the reception of groups of 

refugees. 

The starting point of this thesis is the theory that it is the moral obligation of 

Icelanders to receive refugees, and that in the process, added value and benefits are 

experienced by the country. Refugees are generally in need of more comprehensive 

and customised services than non-refugees. In order to make reception of refugee 

groups as successful and as positive an experience as possible, it is important to 

work towards improving the process and to transfer and retain knowledge and 

insights gained from previous experiences with receiving groups of refugees. 

The goal of this research is also to contribute to laying the foundation for an informed 

discussion, which could lead towards a policy framework on the reception of groups 

of refugees in Iceland. The conclusions indicate that the experience and knowledge 

gained from receiving groups of refugees in one municipality has not been properly 

communicated in an organised manner, and as thus not benefited fully the next 

municipality that receives a group of refugees. Additionally, the lack of clear division 

of tasks and responsibilities between the institutions involved has lead to frictions in 

their collaboration. Finally, solutions are proposed on possible ways to strengthen 

and improve services to refugees. The handbook can hopefully assist and guide 

municipalities in their preparation for receiving groups of refugees, as well as for 

throughout the whole duration of each project.  
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Formáli 
  
Ritgerð þessi er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni í meistaranámi í alþjóðasamskiptum 

við stjórnmálafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2012. Leiðbeinandi 

minn var Silja Bára Ómarsdóttir.  

 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði á árunum 2007-2008 þegar ég starfaði sem 

verkefnisstjóri við móttöku hóps flóttamanna hjá Reykjavíkurborg. Þetta starf gaf mér 

ákveðna yfirsýn og hugmyndir um hvernig mætti betrumbæta móttöku flóttamanna á 

Íslandi. Mikilvægasta atriðið var, að mínu mati, að reynsla af fyrri verkefnum skilaði 

sér mjög takmarkað áfram til nýrra verkefna og að verkefnaskipting þeirra aðila sem 

komu að móttökunni voru ekki nógu skýr.  

 

Þegar ég hóf störf hjá Reykjavíkurborg árið 2007 voru ekki aðgengilegar miklar 

upplýsingar um fyrri flóttamannaverkefni né leiðbeiningar fyrir starfsfólk sveitarfélaga 

um hvernig standa skyldi að móttöku þeirra. Ég hafði aðgang að viðmiðunarreglum 

flóttamannanefndar1, samningi sem ríkið hafði gert við Reykjavíkurborg árið 2005 og 

lokaskýrslu verkefnastjórans frá 2005 verkefninu2 sem nýttist mér vel. Ég saknaði 

þess þó að hafa ekki ítarlegri leiðbeiningar eða upplýsingar til að styðjast við yfir 

verkefnaárið.  

 

Rauði kross Íslands hafði þá þegar gefið út handbók um móttöku flóttamanna en hún 

snýr fyrst og fremst að aðkomu Rauða krossins hvað málefni flóttamannanna varðar. 

Því vantaði handbók um móttöku hópa flóttamanna sem sneri að aðkomu 

sveitarfélagsins, með nákvæmum upplýsingum þar að lútandi, verkefnalistum og 

fleiru sem væri sérstaklega miðað við hlutverk sveitarfélaganna.  

 

Vegna mikillar hvatningar vinnufélaga minna og í samráði við leiðbeinanda minn 

skrifaði ég undir lok árs 2008 uppkast að handbók um móttöku hópa flóttamanna fyrir 

sveitarfélög. Verkefninu var ætlað að vera hagnýtt, þ.e. nýtast starfsfólki og þá 

einkum og sér í lagi að hjálpa verkefnastjórum flóttamannaverkefna í framtíðinni að 

fóta sig við upphaf verkefna og öðlast dýpri skilning á verkefnum sínum. Enn fremur 
                                                 
1 Velferðarráðuneytið (a). 
2 Drífa H. Kristjánsdóttir. 2005. 
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var ætlunin að miðla af lærdómi fyrri verkefna og veita góð ráð um móttökuna ásamt 

því að bjóða upp á verkefnalista og fleira til að viðhalda reynslunni. Von mín er sú að 

handbókin verði lifandi verkfæri sem hægt verði að vinna áfram með, breyta og 

betrumbæta eftir því sem við á og reynslan gefur tilefni til. Handbókin verði þannig 

fyrsta skrefið í átt að hagnýtu og heildstæðu verkfæri fyrir sveitarfélög og um leið 

tilraun til að miðla og bæta við þá þekkingu sem fyrir er til staðar um móttöku 

flóttamanna. 

 

Árið 2010 var ég á ný ráðin sem verkefnisstjóri hjá Reykjavíkurborg vegna móttöku á 

nýjum hópi flóttamanna. Var það í fyrsta sinn sem ráðinn var verkefnisstjóri 

flóttamannaverkefnis hjá sveitarfélagi sem hafði reynslu af fyrir verkefnum á sama 

sviði. Það, að fá tækifæri til að taka aftur þátt í flóttamannaverkefni, hjálpaði mér að 

dýpka skilning minn á viðfangsefninu. Handbókin sem ég hafði gert uppkast að 

breyttist til að mynda töluvert og hafði þessi reynsla einnig áhrif á þróun fræðilega 

hlutans. Markmið verkefnisins í heild sinni er að gefa skýra mynd af því hvað móttaka 

flóttamanna á Íslandi gengur út á, hvernig hún gengur fyrir sig, hvers vegna okkur ber 

að taka á móti flóttafólki og hvernig hægt er að bæta móttökuna. 

 

Verkefnið skiptist í tvo hluta; handbók og fræðilegan kafla. Fyrst kemur handbókin og 

skýrist sú uppbygging verkefnisins af því að í upphafi handbókarinnar er að finna 

útskýringar á hugtökum sem er nauðsynlegt að hafa í handbókinni. Með þessu móti 

er komið í veg fyrir endurtekningar, þ.e. svo ekki þurfi að útskýra sömu hugtök bæði í 

fræðilega hlutanum og handbókinni sjálfri.  

 

Í fyrri hluta, handbókinni, eru upplýsingar um skipulag á móttöku hópa flóttamanna. 

Gerð er grein fyrir öllu ferlinu, allt frá því ákvörðun er tekin um að taka á móti hópi 

flóttamanna og þar til fólkið kemur til landsins og sjálf móttakan hefst. Sett eru fram 

skipurit og greint frá hlutverkaskiptingu þeirra aðila er koma að verkefninu. 

Sérstaklega er fjallað um hlutverk sveitarfélaga og hvað þurfi að hafa í huga út frá 

reynslu fyrri verkefna. 

 

Í seinni hluta verkefnisins er fræðileg umræða. Sá hluti er að miklu leyti byggður á 

viðtölum sem tekin voru við starfsfólk ríkis, sveitarfélaga, Rauða krossins og 

fræðsluaðila sem komu að móttöku flóttamanna árin 2005, 2007, 2008 og 2010.  
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Reynsla mín af verkefnastjórnun við móttöku flóttamanna hjá Reykjavíkurborg árin 

2007 og 2010 var nauðsynleg við gerð lokaverkefnisins. Mest lærði ég af samskiptum 

mínum við flóttafólkið sjálft og af því fagfólki sem ég vann með á Þjónustumiðstöð 

Miðborgar og Hlíða sem er þekkingarmiðstöð í fjölmenningu. Eins átti ég mjög gott 

samstarf við starfsfólk Alþjóðahússins sem kom að verkefninu til ársins 2007, fagfólk í 

leik-, grunn- og framhaldsskólum í Reykjavík og sálfræðinga sem komu að bæði 

verkefninu árið 2007 og 2010. Allt þetta fólk býr yfir mikilli og dýrmæti þekkingu og sú 

reynsla sem það hefur verið svo örlátt að deila með mér reyndist mér ómetanlegur 

lærdómur. Kann ég öllu þessu góða fólki mínar allra bestu þakkir. Einnig vil ég þakka 

sérstaklega þeim sem veittu mér viðtöl vegna verkefnisins og gerðu mér þannig kleift 

að skrifa þessa ritgerð. Leiðbeinandi minn, Silja Bára Ómarsdóttir, fær sérstakar 

þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning. Íris Björg Kristjánsdóttir, formaður 

flóttamannanefndar og félagsráðgjafarnir Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir og Edda 

Ólafsdóttur fá þakkir fyrir yfirlestur. Einnig þakka ég fjölskyldu minni fyrir að hafa verið 

til staðar og hvatt mig áfram.  
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1. Tilgangur handbókar fyrir sveitarfélögin um móttöku 
hópa flóttamanna 
 
Það að koma sem flóttamaður til Íslands, í boði íslenskra stjórnvalda, felur í sér 

ákveðin forréttindi. Fyrir það fyrsta er séð um umsókn dvalarleyfa flóttamanna, greitt 

fyrir ferðakostnaðinn, íbúðir eru yfirleitt tilbúnar með innbúi, mat og leikföngum fyrir 

börnin og sérstakir starfsmenn hafa verið ráðnir til til að aðstoða flóttafólkið. 

Móttökunni fylgir mikið umstang og nokkur fjölmiðlaumræða. Mikill áhugi virðist vera á 

móttöku flóttamanna hjá íslenskum almenningi og allir leggjast á eitt með að taka 

sem best á móti þeim. Fyrir samfélagið eru það líka forréttindi að taka á móti 

flóttafólki. Menningin og mannlífið auðgast og verða fjölbreytilegri og margir fá 

skemmtileg og gefandi störf í tengslum við móttökuna sem leiðir til aukinnar 

sérfræðiþekkingar. 

  

Vinna með flóttamönnum er afar skemmtileg, lærdómsrík og gefandi en hún getur 

líka verið mjög krefjandi. Fólk fær stöðu flóttamanns þegar það hefur upplifað eitthvað 

sem hefur neytt það til að flýja heimili sitt og heimalandið. Þeir flóttamenn sem koma 

hingað í hópum í boði ríkisins er fólk sem var enn í hættu í hælislandinu eða útséð 

um að það myndi ná að aðlagast þar. Þegar fólkið kemur loks til Íslands hefur það því 

stundum upplifað meira en eitt áfall og sumir hafa um árabil lifað við afar erfiðar 

aðstæður, óöryggi og jafnvel mikla fátækt.  

 

Flóttamenn sem koma úr þessum aðstæðum þurfa almennt öðruvísi og umfangsmeiri 

þjónustu en gengur og gerist með innflytjendur. Hafa ber í huga að úrvinnsla erfiðra 

atburða er erfið og sársaukafull og því mikilvægt að flóttamennirnir fái sjálfir að ráða 

ferðinni varðandi hvenær sú vinna hefst. Ef börn þurfa að vinna úr erfiðum atburðum 

er mikilvægt að foreldrarnir standi nógu sterkt til að geta stutt þau í gegnum ferlið.  

Leggja þarf mikla áherslu á sjálfsstyrkingu flóttamanna, styðja foreldra í 

foreldrahlutverkinu og leiðbeina með hvað felst í því að vera gott skólaforeldri. Hafa 

ber í huga að það að flytja í nýtt land, læra framandi tungumál og nýjar leikreglur, að 

styðja börn sín í gegnum miklar og erfiðar breytingar, að læra að versla í búðum þar 

sem vöruvalið er öðruvísi, að læra að labba í hálku og roki, og svo ótal margt fleira er 

heilmikil áskorun og getur valdið miklu álagi og streitu. Það er mikilvægt fyrir þá sem 

 
 

13



  

vinna með flóttamönnum að minna sig á að það er eðlilegt að flóttamennirnir gleymi 

bókuðum viðtölum, að það þurfi mörgum sinnum að endurtaka sömu hlutina og að 

það sé ekki vanþakklæti þótt flóttamennirnir segist stundum bara vilja gefast upp og 

fara aftur heim.  

 

Ég hef verið svo heppin að fá að vinna sem verkefnisstjóri hjá Reykjavíkurborg við 

móttöku hópa flóttamanna sem komu árin 2007 og 2010. Á þessum tveimur 

verkefnum lærði ég mjög mikið, um stöðu og aðstæður flóttamanna og ekki síður um 

kerfið hér á Íslandi; félagsþjónustuna, skólakerfin, heilbrigðisþjónustu og viðmót fólks 

í allskonar opinberum stofnunum.   

 

Þar sem sveitarfélögin bera þungann af móttöku flóttamannahópa eftir komu til 

landsins er mikilvægt að reynsla þeirra af móttökunni glatist ekki heldur að þekkingin 

byggist upp eins vel og faglega og kostur er. Tilgangurinn með þessari handbók er að 

miðla þeirri reynslu sem ég hef öðlast í starfi mínu sem verkefnisstjóri hjá 

Reykjavíkurborg í tvö skipti. Von mín er að framlagið verði grunnur að lifandi handbók 

sem hægt verði að byggja á og breyta með tímanum í takt við breyttar áherslur og 

eftir því sem meiri reynsla safnast í sarpinn. Það er jafnframt von mín að handbókin 

geti orðið hagnýtt verkfæri sem nýtist móttökusveitarfélögum í framtíðinni. 
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2. Skilgreiningar og hugtök 
 

Flóttamaður 

Samkvæmt Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá 1951 á hugtakið 

flóttamaður við hvern þann mann sem „af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur 

vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða 

stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd 

þess lands“.3   

 

Hælisleitandi 

Þegar einstaklingur flýr land sitt og sækir um hæli sem flóttamaður í nýju landi hefst 

ferli þar sem ríkisstjórn nýja landsins lætur kanna forsendur fyrir umsókninni svo 

hægt sé að leggja mat  á hvort ástæða sé til að veita viðkomandi stöðu flóttamanns. 

Þetta ferli getur tekið langan tíma og á meðan á því stendur flokkast viðkomandi sem 

hælisleitandi.4  

 

Hælisleitendaferlinu lýkur þegar tekin er endanleg ákvörðun um hvort viðkomandi 

verði veitt staða flóttamanns eður ei. Fái viðkomandi stöðu flóttamanns öðlast hann 

ýmis réttindi þar að lútandi. Fái viðkomandi ekki stöðu flóttamanns er honum annað 

hvort veitt landvistarleyfi af mannúðarástæðum, sem veitir minni réttindi en staða 

flóttamanns, ellegar er honum vísað úr landi.5 

 

Kvótaflóttafólk og hæli í þriðja landi 

Kvótaflóttamaður er flóttamaður sem hefur þegar gengið í gegnum hælisleitendaferlið 

og fengið stöðu flóttamanns í öðru landi. Þegar það land getur ekki veitt nægilega 

vernd eða flóttamaður nær ekki að aðlagast þar er leitað til þriðja lands, sem í okkar 

tilfelli er Ísland. Íslensk stjórnvöld hafa frá árinu 1956 tekið á móti 516 

kvótaflóttamönnum með mislöngu millibili. Árið 2007 var tekin ákvörðun um að taka á 

                                                 
3 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (a). 2008: 66.  
4 Rauði kross Íslands. 2012. 
5 Ibid. 
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móti um 20-30 flóttamönnum ár hvert. Þá hefur sú stefna verið sett að tekið verði á 

móti tveimur svipuðum hópum sem koma frá sama stað og fari til sama sveitarfélags 

tvö ár í röð. Vegna efnahagskreppunnar sem skall á seinni part árs 2008 var ekki 

tekið á móti hópum flóttamanna árin 2009 og 2011 en ákveðið var að taka á móti 

litlum hópi flóttamanna árið 2010. 

 

Þar sem kvótaflóttamenn koma til landsins í boði stjórnvalda fá þeir umtalsverða 

aðstoð og þjónustu. Ákveðið verkefni er búið til í kringum hvern hóp og 

verkefnisstjórar eru ráðnir til að halda utan um þá vinnu sem fer fram. Þótt miðað sé 

við að þeir hælisleitendur sem fá stöðu flóttamanna á Íslandi hafi svipuð réttindi og 

kvótaflóttamennirnir er ekki um að ræða neitt sérstakt fyrirfram skipulagt verkefni sem 

þeir falla inn í eins og á við um kvótaflóttamennina. Hælisleitendur njóta því aldrei 

sömu þjónustu og kvótaflóttamenn. 
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3. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og flutningur 
flóttafólks til þriðja lands 
 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, (e. UNHCR The UN Refugee Agency) er 

stofnun innan Sameinuðu þjóðanna sem hefur það hlutverk að veita flóttamönnum 

aðstoð og vernd. Meðal verkefna hennar er að halda utan um skráningu á 

flóttamönnum, aðstoða flóttamenn þar sem þeir eru niðurkomnir, aðstoða fólk við að 

fara aftur heim þegar mögulegt er eða finna þeim þriðja land til að flytja til sé það talið 

nauðsynlegt. Þá sinnir Flóttamannastofnun eftirfylgni með flóttafólki og gætir 

hagsmuna þeirra.  

 
Flóttamannastofnun flokkar eftir atvikum það flóttafólk sem hefur þörf á því að flytja til 

þriðja lands og setur það á lista eftir forgangsröðun. Forgangsröðunin fer eftir þeirri 

þörf og hættu sem talin er vera fyrir hendi í hverju tilfelli fyrir sig. Flóttafólkinu er skipt 

í átta hópa eftir því hvað við á.6 

 

1. Þörf fyrir lagalega og líkamlega vernd. 

2. Þolendur ofbeldis og pyndinga. 

3. Þörf fyrir læknis- og heilbrigðisþjónustu. 

4. Konur í hættu. 

5. Fjölskyldusameining. 

6. Börn og unglingar. 

7. Aldraðir flóttamenn. 

8. Flóttamenn án aðlögunarmöguleika í öðru landi. 7 

 
Á Íslandi hefur myndast hefð fyrir því að flóttamannanefnd, sem í sitja fulltrúar frá 

innanríkisráðuneytinu, utanríkisráðuneytinu, velferðarráðuneytinu og Rauða 

krossinum, óski eftir ábendingum eða tillögum frá Flóttamannastofnun um hvaðan sé 

mikilvægast að taka á móti hópi flóttamanna. Flóttamannanefnd metur tillögurnar 

með tilliti til aðstæðna á Íslandi og lagt eina tillögu fyrir ríkisstjórn Íslands sem svo 

                                                 
6Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (f). 
7Ibid. 
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tekur endanlega ákvörðun. Undanfarin ár hefur íslenska ríkisstjórnin lagt áherslu á að 

bjóða hingað konum í hættu og börnum þeirra. 

  

Þegar búið er að taka ákvörðun um frá hvaða landi eða landsvæði hópurinn á að 

koma vinnur Flóttamannastofnun í viðkomandi landi ákveðið forval þar sem til dæmis 

getur verið um 60 einstaklinga er að ræða. Sendinefnd frá Íslandi fer yfir skýrslur 

þessara einstaklinga, tekur við þá viðtöl og velur þannig úr um 30 manns sem í 

kjölfarið er boðið til landsins. 
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4. Hlutverk stjórnvalda 
 
Íslensk stjórnvöld bjóða ákveðnum fjölda eða kvóta flóttamanna til Íslands í hvert 

sinn. Íslenska ríkisstjórnin, í umboði íslenskra stjórnvalda, ber ábyrgð á verkefninu í 

heild og stendur straum af kostnaðinum við það. Móttaka flóttamanna er skilgreind 

sem þróunaraðstoð og greiðir því utanríkisráðuneytið stærstan hluta kostnaðarins 

vegna móttöku og þjónustu við flóttafólkið fyrstu tólf mánuði dvalar þess hér á landi. 

Velferðarráðuneytið hefur yfirsýn með móttökunni og gerir samning um framkvæmd 

verkefnisins við sveitarfélag og Rauða kross Íslands. Að tólf mánuðum liðnum frá 

komu flóttafólksins tekur viðkomandi sveitarfélag við þeim kostnaði sem hlýst af 

félagslegri aðstoð og skólaþjónustu við hópinn. 

 

Ríkisstjórnin gefur samþykki sitt og tekur þannig lokaákvörðun varðandi hvaða 

einstaklingum er boðið hingað, hvaða hóp (t.d. mæður með börn) og hvaðan 

hópurinn skal koma. Að öðru leyti fer samstarf ráðuneytanna fram á vettvangi 

flóttamannanefndar og vinnuframlag ríkisins fer fram á þeim vettvangi. 
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5. Skipurit um móttöku flóttamanna: hlutverk ráðuneyta, 
vinnuhópa og nefnda  
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6. Hlutverk og skipun nefnda 
 

6.1. Flóttamannanefnd 

Velferðarráðherra skipar flóttamannanefnd, formann flóttamannanefndar og 

velferðarráðuneytið leggur til ritara. Í nefndinni sitja einnig fulltrúar 

innanríkisráðuneytis, utanríkisráðuneytis og Rauða kross Íslands. Nefndin fundar 

reglulega. 

 

Samkvæmt viðmiðunarreglum flóttamannanefndar er hlutverk hennar meðal annars 

að „leggja til við ríkisstjórn heildarstefnu og skipulag um móttöku flóttamannahópa, 

hafa yfirumsjón með framkvæmd á móttöku hópanna og veita stjórnvöldum umsögn 

um einstök tilvik eftir því sem óskað er“.8 Flóttamannanefnd fjallar einnig um málefni 

hælisleitenda og fjölskyldusameiningar.  

 

6.2. Sendinefnd 

Sendinefnd, sem er skipuð eftir atvikum fulltrúa þeirra ráðuneyta sem eiga aðild að 

flóttamannanefnd, fulltrúa Rauða kross Íslands og fulltrúa Útlendingastofnunar, fer á 

vegum íslenska ríkisins til dvalarlands flóttamannahópsins til að meta hvaða 

einstaklingum eigi að bjóða til landsins og til að veita flóttafólkinu grunnupplýsingar 

um landið og gera þeim grein fyrir reglum varðandi fjölskyldusameiningu á Íslandi. 

Sendinefnin hefur það hlutverk að kynna Ísland og aðstæður hér á landi fyrir fólkinu 

svo það geti tekið eins upplýsta ákvörðun um að koma til Íslands og aðstæður leyfa.9 

 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í viðkomandi dvalarlandi hefur unnið 

ákveðið forval sem sendinefndin svo velur úr ákveðinn fjölda einstaklinga. 

Sendinefndin heldur stutta landkynningu fyrir hópinn og tekur að því loknu viðtöl við 

hverja fjölskyldu fyrir sig þar sem annars vegar er lagt mat á aðlögunarhæfni 

fjölskyldunnar og hinsvegar þörf fjölskyldunnar fyrir því að fá hæli í þriðja landi. Fyrir 

viðtölin hefur sendinefndin fengið skýrslur frá Flóttamannastofnun um hverja 

                                                 
8 Velferðaráðuneytið (c).  
9 Ibid. 
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fjölskyldu fyrir sig þar sem meðal annars kemur fram hvers vegna viðkomandi var 

veitt staða flóttamanns og hvers vegna þörf er fyrir hæli í þriðja landi. Eftir viðtölin 

ráðfærir sendinefndin sig við starfsfólk Flóttamannastofnunar og tekur í kjölfarið 

ákvörðun um tillögu um hverjum skuli boðið til hins nýja lands sem lögð er fyrir 

flóttamannanefnd sem síðan kynnir þær fyrir velferðarráðherra og utanríkisráðherra.  

 

6.3. Samráðshópur 

Í samráðshóp sitja tveir fulltrúar sveitarfélags, fulltrúi Rauða kross Íslands, fulltrúi 

deildar Rauða krossins í viðkomandi sveitarfélagi og fulltrúi velferðarráðuneytis sem 

er formaður hópsins. Samráðshópur fundar mánaðarlega.  

 

Samkvæmt Viðmiðunarreglum flóttamannanefndar felast verkefni samráðshópsins 

meðal annars í því „að tryggja sem best samræmi og samhæfingu vegna móttöku og 

aðstoðar við flóttafólkið og greitt flæði upplýsinga til flóttamannanefndarinnar og 

ráðuneytis“. Þá skipar samráðshópur framkvæmdahóp. 

 

6.4. Framkvæmdahópur 

Framkvæmdahópur vinnur að daglegum verkefnum vegna móttökunnar, skipuleggur 

og samræmir verkþætti innan sveitarfélags og tryggir að flóttafólkið fái fullnægjandi 

þjónustu og stuðning. Framkvæmdahópur fundar með reglulegu millibili, allt frá einu 

sinni til fjórum sinnum á mánuði, og eru fundargerðir sendar samráðshópi.  

 
 

22



  

7. Skipurit um framkvæmdahóp og dagleg verkefni vegna 
móttöku flóttamanna 
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8. Verkefni Rauða kross Íslands 
 

Rauði kross Íslands hefur komið að móttöku flóttamanna frá fyrstu móttökum eða frá 

árinu 1953. Það er því löng hefð fyrir aðkomu Rauða krossins en hlutverk hans er 

annars vegar á vegum landsdeildarinnar og hinsvegar á höndum mismunandi 

landshlutadeilda eftir því hvert á land hópurinn fer. Hlutverk Rauða kross Íslands felst 

fyrst og fremst í eftirfarandi atriðum: 

 

8.1. Landsskrifstofa Rauða kross Íslands 

• Rauði kross Íslands er samstarfsaðili og fulltrúi Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna hér á landi og sinnir því eftirfylgni við flóttamenn hér á 

landi og gætir hagsmuna þeirra.  

• Umsjón með heimferð flóttafólksins til Íslands. 

• Sálfræðingar hjá Rauða krossi Íslands taka eftirfylgniviðtöl við flóttamennina 

þrisvar á 18 mánaða tímabili eftir komu þeirra til landsins. 

• Rauði kross Íslands sækir um dvalarleyfi, kennitölur og vegabréf fyrir 

flóttamennina. 

• Fulltrúi Rauða kross Íslands situr í flóttamannanefnd og sendinefnd. 

 

8.2. Landshlutadeildir Rauða kross Íslands 

• Þjálfun stuðningsfjölskyldna, umsjón með þeim og handleiðsla.  

• Útvega innbú í íbúðirnar. 

• Útvega fatnað.  
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9. Verkefni sveitarfélagsins 
 

Við móttöku hvers flóttamannahóps er samið við sveitarfélag um að taka á móti 

fólkinu. Í samningnum er tekið mið af viðmiðunarreglum flóttamannanefndar, en þar 

kemur fram til hvers er ætlast af viðkomandi sveitarfélagi og Rauða krossi Íslands. 

Viðmiðunarreglurnar má nálgast á heimasíðu velferðarráðuneytisins, vel.is.10 Þungi 

verkefnanna er á höndum sveitarfélagsins þar sem það kemur í verkahrings þess að 

sjá til þess að flóttafólkið fá alla þá nærþjónustu sem það á rétt á.  

 

9.1. Aðkoma fagaðila 

Hægt er að leita til fagfélaga ýmissa starfsstétta sem hafa upplýsingar um fagfólk 

með viðeigandi reynslu og tungumálakunnáttu. Kostirnir við að hafa fagaðila sem 

geta rætt við fólkið á móðurmáli þess (eða öðru sameiginlegu tungumáli) eru þessir: 

 

• Það sparar bæði tíma og pening þegar hægt er að sleppa aðkomu túlka. 

• Auðveldara er að mynda tengsl við skjólstæðinga sína og vinna trúnaðartraust 

þeirra ef þeir geta haft samskipti á sameiginlegu tungumáli.  

 

Ekki eru þó allir fagaðilar með sérþekkingu í málefnum flóttamanna né hafa fengið 

þjálfun í vinnu með flóttafólki. Þar sem sérþekking vegur þyngra en 

tungumálakunnátta getur verið nauðsynlegt fyrir fagaðila að nota þjónustu túlka. 

  

 

9.2. Mæting í viðtöl hjá fagaðilum 

Flóttafólk mætir stundum gloppótt í viðtöl til fagaðila. Í þeim tilfellum sem pöntuð hefur 

verið þjónusta túlks þarf að greiða fyrir hana hvort sem flóttamaðurinn mætir eða 

ekki. Þar að auki taka sálfræðingar í sumum tilfellum hálft gjald fyrir þá tíma sem ekki 

er mætt í ef tíminn er ekki afpantaður með ákveðnum fyrirvara. Hér getur því verið 

um talsverðan óþarfa kostnað að ræða. Þar sem flóttafólkið greiðir ekki fyrir þjónustu 

túlka eða sálfræðiviðtölin sjálft bitnar það ekki á þeim persónulega þótt greiða þurfi 

                                                 
10 Velferðaráðuneytið (c). 
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fyrir þá þjónustu sem ekki er nýtt. Það er því mikilvægt að leggja áherslu á mikilvægi 

þess að mæta í bókuð viðtöl.  

 

9.3. Fyrstu skrefin 

Eftir að sveitarfélag hefur tekið ákvörðun um að taka á móti hópi flóttafólks þurfa 

ákveðin ferli strax að fara í gang. Eftirfarandi þarf að gera sem allra fyrst: 

 

• Ráða verkefnisstjóra.  

• Byrja að leita að húsnæði. 

• Semja um fullorðinsfræðslu svo viðkomandi stofnun geti hafið undirbúning. 

• Láta viðkomandi leik-, grunn-, og framhaldsskóla vita af því að von er á hópi 

flóttamanna. Best er að koma sér upp einum tengilið úr hverjum skóla til að 

hafa samband við þegar upplýsingar eru komnar um nöfn barna, aldur og 

fleira.  

   

9.4. Val á verkefnisstjóra 

Þar sem verkefnin flakka á milli sveitarfélaga er mikilvægt að verkefnisstjóri fái góðan 

tíma til að undirbúa sig, afla upplýsinga og skipuleggja. Ráða þarf verkefnastjóra 

nokkru áður en koma flóttamannahópsins er áætluð. Einnig er mikilvægt að 

verkefnisstjóri hafi um þrjá mánuði eftir lok verkefnis til að gera verkefnið upp 

fjárhagslega og skrifa greinargóða lokaskýrslu sem getur nýst næstu verkefnum.   

 

Móttaka flóttamanna er viðamikið verkefni sem krefst góðrar verkefnastjórnunar. Við 

val á verkefnisstjóra gætu eftirfarandi hæfniskröfur og eiginlekar átt vel við: 

 

• Jákvætt viðhorf, sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum - Að 

viðkomandi hafi jákvætt viðhorf og sé sveigjanlegur því móttaka flóttamanna er 

verkefni sem krefst ákveðins „óvissuþols“ og þarf viðkomandi að vera tilbúin til 

að takast á við óvæntar uppákomur. Starfið felur í sér samskipti við marga 

aðila og er mikilvægt að viðkomandi sé góður í mannlegum samskiptum. Miklu 

skiptir að verkefnisstjóri treysti fagfólki og sýni vinnu allra aðila virðingu. Passa 

þarf að aðstoða án þess að skipta sér af.   
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• Tungumálakunnátta – Það auðveldar samskiptin við hópinn, kemur í veg fyrir 

misskilning, sparar vinnu, tíma og fé ef verkefnisstjóri getur talað við flóttafólkið 

á þeirra eigin móðurmáli eða öðru sameiginlegu tungumáli. Samskipti 

verkefnisstjóra og flóttafólks verða þá persónulegri og þægilegri og aðgangur 

flóttafólksins að verkefnisstjóra og um leið öllum nauðsynlegum upplýsingum 

verður betri að öllu leyti.  

 

• Þekking á málefnum innflytjenda - Þótt flóttamenn séu ekki í sömu stöðu og 

aðrir innflytjendur eiga þeir auðvitað margt sameiginlegt með þeim og er öll 

þekking á málefnum innflytjenda til hins góða. 

 

• Þekking á málefnum flóttamanna - Síðan íslenska ríkið fór að taka á móti 

flóttamannahópum árið 1956 hafa margir komið að móttöku flóttamanna, til 

dæmis í gegnum skólastarf, ráðgjöf, stuðningsfjölskyldur Rauða krossins og 

margt fleira. Sífellt fleiri úr háskólasamfélaginu sýna málefnum flóttamanna 

áhuga og framkvæmdar hafa verið rannsóknir og verkefni unnin tengd 

málefnum flóttamanna. Öll reynsla af vinnu með flóttamönnum, hér á landi eða 

erlendis, eða önnur þekking á málefnum flóttamanna eykur skilning á þörfum 

þeirra og nýtist verkefninu í heild. 

 

• Þekking á viðkomandi menningarheimi - Það er mikill kostur ef 

verkefnisstjóri þekkir viðkomandi menningarheim, bæði hvað varðar að skilja 

betur hugsunarhátt og forsendur flóttafólksins og til að miðla þekkingu sinni til 

annarra sem koma að verkefninu, auka skilning og koma í veg fyrir fordóma. 

 

• Þekking á viðkomandi móttökusveitarfélagi - Þekking á staðarháttum, 

stofnunum og lykilfólki í samfélaginu ásamt góðu tengslaneti í viðkomandi 

sveitarfélagi er dýrmætur kostur þegar um aðkomu og samstarf margra ólíkra 

aðila er að ræða.  

 

• Þekking á félagsþjónustu - Stór hluti starfsins gengur út á að veita þá 

félagsþjónustu sem sveitarfélögin bjóða uppá. Sú félagsþjónusta er viðamikil 
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og getur verið flókin og það er því kostur ef verkefnisstjóri er kunnugur því 

starfi.  

 

• Trúnaður - Að halda trúnað í flóknum málum þar sem margir koma að getur 

reynst flókið. Stundum liggur ekki alltaf beint við hvernig bregðast á við án 

þess að brjóta trúnað. Mikilvægt er að verkefnisstjóri sé meðvitaður um þessi 

atriði og hafi reynslu af að vinna með trúnaðarmál.  

 

9.5. Verkefnalistar 

Almennur undirbúningur: 

• Gera fjárhagsáætlun 

• Finna húsnæði fyrir flóttafólkið 

• Láta skóla, leikskóla og framhaldsskóla vita að þeir eiga von á nemendum til 

sín. Hafa samband þegar upplýsinga eru komnar um nöfn barna, aldur og 

fleira. 

• Bjóða skólunum fræðslu um flóttafólk og flóttamannaverkefnin á Íslandi. 

• Ef mikið er um börn á grunnskólaaldri og framhaldsskólaaldri getur þurft að 

ráða móðurmálskennara í skólana eða útvega skólunum styrk til að geta séð 

um slíkt sjálfir. 

• Útvega íslenskukennslu. Getur hentað að hafa einkakennara fyrir hópinn fyrstu 

vikurnar. 

• Útvega tengiliði fyrir alla helstu samstarfsaðila, t.d. Félagsbústaði, skóla- og 

frístundasvið, skólana og svo framvegis.  

 

Áður en hópur er sóttur: 

• Taka með út á flugvöll hlý föt, peysur, húfur og úlpur ef hægt er. Athuga að 

fara með fötin í fallegum pokum eða tösku.  

• Taka með bílstóla fyrir lítil börn eftir því sem við á.  

• Hafa reiðufé tilbúið. Fólkið verður ekki komið með kennitölur og 

bankareikninga og það tekur tíma að koma þeim í gegnum kerfið. Það þarf því 

að hafa tilbúið reiðufé fyrir fólkið til að kaupa nauðsynjavörur fyrstu dagana. 

Oft tekur langan tíma að fá reiðufé hjá sveitarfélagi og best að huga að þessu 

atriði með góðum fyrirvara. Betra er að afhenda lægri upphæðir og oftar fyrst 
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• Hafa lykla að nýjum heimkynnum tilbúna 

• Hafa tilbúna tengiliðalista með nöfnum og símanúmerum helstu tengiliða 

verkefnisins og hjá stuðningsfjölskyldum. Einnig gott að hafa símanúmeralista 

fyrir hópinn svo einstaklingar innan hans geti hringt sín á milli. Hafa áberandi 

símanúmer tengiliðs sem talar móðurmál viðkomandi fyrir neyðartilvik. 

• Hafa tilbúna dagskrá fyrir allra fyrstu dagana á Íslandi. 

 

Undirbúningur heimilis: 

• Athuga hvort í lagi sé með íbúðir, láta renna úr krönum, kveikja og slökkva 

ljós. Athuga hvort síminn virkar.  

• Starfsfólk Rauða kross Íslands á að vera búið að sjá til þess að nauðsynlegur 

búnaður sé til staðar í íbúðinni og að matur sé í ísskápnum. 

• Skrifa niður heimilisfang íbúðarinnar og símanúmer (með +00-354)  

• Hafa tilbúið eitt fyrirfram greitt símakort ásamt leiðbeiningum um hvernig sé 

hægt að hringja til heimalandsins. 

• Vara við heitu vatni í krönum og kenna á eldavél.  

• Hafa leiðbeiningar á móðurmáli viðkomandi varðandi heitt vatn í krönum, 

notkunarleiðbeiningar á eldavél og þvottavél, notkun skurðbretta, mikilvægi 

þess að opna glugga reglulega til að forðast rakaskemmdir og almennar 

ábendingar varðandi umgengnisreglur í íbúðinni. Hægt er að prenta út 

húsreglur á ýmsum tungumálum af vef Félagsbústaða.  

• Hafa möppu tilbúna með ýmsum nytsamlegum upplýsingum, svo sem:  

o Upplýsingar um verkefnið, verkefnin sem eru framundan og aðstoðina 

sem er í boði. 

o Skipuriti yfir verkefnið á móðurmáli fólksins svo það sjái hver sér um 

hvað. 

o Korti af sveitarfélaginu, og merkja inn mikilvægustu staðsetningarnar. 

o Strætókorti ásamt strætómiðum. 

o Ýmsum upplýsingabæklingum. 
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Fyrstu dagana eftir komu hóps til landsins: 

• Útbúa og afhenda dagskrá fyrir fyrstu vikurnar. Það hjálpar að hafa dagbók 

sem er búið að fylla inn í fyrirfram ákveðnar tímasetningar á læknaviðtölum, 

fundum, viðtölum og öðru sem gera þarf fyrstu dagana.  

• Lögum samkvæmt ber umsækjendum dvalarleyfa að gangast undir 

læknisskoðun innan tveggja vikna frá komu til landsins. Læknisvottorði skal 

skila til Útlendingastofnunar.  

o Læknisskoðun á göngudeild sóttvarna í Mjóddinni fyrir 18 ára og eldri. 
o Læknisskoðun á Barnaspítala Hringsins fyrir börn yngri en 18 ára.  

• Skila inn dvalarleyfisumsókn til Útlendingastofnunar. 

• Myndataka verður að fara fram til að unnt sé að gefa út dvalarleyfiskort. 

Myndatakan er framkvæmd hjá Útlendingastofnun og hjá öllum 

sýslumannsembættum á landinu.  

• Önnur myndartaka verður að fara fram hjá Útlendingastofnun til að unnt sé að 

gefa út ferðaskilríki. 

• Útlendingastofnun sækir  um kennitölur og skráir lögheimili þeirra sem sækja 

um dvalarleyfi í fyrsta skipti. Umsækjendur þurfa því ekki að mæta hjá 

þjóðskrá til þess að sækja um kennitölu og skrá lögheimili. 

• Skráning hjúskaparstöðu þarf að vera skýr, hvort viðkomandi er 

ekkja/ekkjumaður eða einstætt foreldri uppá greiðslu barnabóta og 

barnalífeyris. 

• Bóka tíma hjá félagsráðgjafa. 

 

Eftir að kennitölur eru komnar:  

• Opna bankareikning um leið og kennitölur eru komnar. 

• Kennitölurnar eru fyrst á utangarðsskrá. Fylgja þarf því eftir að flóttafólkið fái 

sem fyrst skráningu í Þjóðskrá. 

• Sækja formlega um skólavist um leið og nöfn og fæðingardagar barna eru 

komin.  
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Eftir að flóttafólk er komið af utangarðsskrá: 

• Skrá viðkomandi einstaklinga inn í málaskrá og sækja um fjárhagsaðstoð, 

húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur.  

• Sækja um barnalífeyri og mæðralaun hjá Tryggingastofnun. 

• Láta grunnskóla og leikskóla vita um kennitölurnar. Sækja formlega um 

leikskólapláss og skólavist hjá grunnskólum. 

• Hafa samband við Félagsbústaði, láta vita um kennitölur og bóka fund til að 

skrifa undir húsaleigusamning. 

• Skrá inn í Rafræna Reykjavík (ef við á). 

• Sækja um skírteini um sjúkratryggingar hjá Sjúkratryggingum Íslands til að 

framvísa hjá læknum og í apótekum.  

 

Fyrstu sex mánuðina: 

• Fylgja foreldrum og börnum í fyrstu viðtöl í skólum. Foreldrum og börnum 

gefinn tími í aðlögunarferli.  

• Fullorðnir hefji nám í íslenskukennslu og samfélagsfræðslu.  

• Lækna- og lyfjakostnaður er greiddur fyrstu sex mánuði verkefnaársins. Það 

þarf að láta flóttafólkið vita af því og hvetja það til að fara til læknis eftir þörfum. 

• Konur fara á Krabbameinsleitarstöðina eða til kvensjúkdómalæknis og þær 

hvattar til að fara framvegis í reglubundið eftirlit.  

• Allir fjögurra ára og eldri fari til tannlæknis, þar sem farið er yfir tannheilsu 

fólksins og gert við það sem nauðsynlegt þykir.  

 
Eftir sex mánuði: 

• Venjan er að hafa eftirlitsheimsókn frá Félagsbústöðum eftir fyrstu sex 

mánuðina til að fylgja því eftir að umgengni í íbúðunum sé góð.  

• Fara yfir útreikninga á barnabótum og gæta þess sömuleiðis að aðrar greiðslur 

séu réttar. Hafi einhver fengið of mikið eða of lítið er hægt að nýta 

barnabæturnar til að jafna það út.  

• Skrifa áfangaskýrslu ásamt uppgjöri. 
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9.6. Félagsráðgjöf 

Þegar 30 manna hópur flóttamanna kemur til landsins felst mikil vinna í félagslegri 

ráðgjöf við fólkið. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að félagsráðgjafar sveitarfélagsins 

bæti á sig þessari vinnu án þess að minnka við sig á öðrum sviðum eða hækka 

starfshlutfall sitt. Það gæti því reynst nauðsynlegt að ráða tímabundið félagsráðgjafa.  

 

Æskilegt er að viðkomandi félagsráðgjafi búi yfir einhverjum af eftirtöldum atriðum: 

• Reynslu af krefjandi verkefnum 

• Reynslu af barnaverndarmálum 

• Reynslu af móttöku flóttamanna 

• Reynslu af málefnum innflytjenda 

• Kostur að tala viðkomandi tungumál 

• Kostur að þekkja viðkomandi menningarheim 

• Jákvætt viðhorf og góða samskiptahæfileika 

 

9.7. Kennsla í og á móðurmáli 

Kennsluráðgjafi getur mögulega aðstoðað við að meta þörf á kennslu í og á 

móðurmáli fyrir börnin. Ef ekki eru til staðar tvítyngdir kennarar sem tala móðurmál 

nemendanna í leik-, grunn- og framhaldsskólum gæti þurft að ráða slíka kennara. 

Mikilvægt er að auglýsa sem fyrst og nota tengslanet viðkomandi 

menningarsamfélags hér á landi til að finna sem hæfasta einstaklinga.  

 

Æskilegt er að móðurmálskennarinn: 

• Hafi sem líkast móðurmál og börnin (á við stór málsvæði) 

• Hafi reynslu af kennslu og kennsluréttindi 

• Hafi jákvætt viðhorf og góða samskiptahæfileika 

• Tali íslensku 

 

9.8. Þjónusta túlka 

Athuga þarf hvort hægt sé að nýta túlka frá þeim túlkaþjónustum sem fyrir eru eða 

hvort nauðsynlegt reynist að ráða sérstakan túlk fyrir verkefnið. Ef ráða þarf 

sérstakan túlk þarf að ganga í það mál sem fyrst svo sem bestar líkur séu á að fá 
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reyndan og faglegan túlk. Passa þarf upp á að virða fagleg mörk túlka og að þeir séu 

ekki settir í aðstæður eða hlutverk sem brjóti í bága við vinnureglur þeirra. 

 

9.9. Fjárhagsáætlun 

Samningur sveitarfélags við velferðarráðuneytið grundvallast á fjárhagsáætlun og er 

því mikilvægt er að vanda gerð hennar. Dæmi um uppsetningu fjárhagsáætlunar: 
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Fjárhagsáætlun vegna móttöku flóttamanna 
Framfærsla 
Framfærsla 
Matur og nauðsynjavörur fyrsta mánuðinn (reiðufé) 
Fjárhagsaðstoð vegna daggæslu 
Skólamáltíðir 
Íþróttir og tómstundir 
Styrkur vegna fatakaupa 
 Samtals framfærsla 
Húsnæðiskostnaður 
Húsaleiga (í 2 mánuði) 
Framlag sveitarfélags til húsaleigu 
Húsaleigubætur 
Sérstakar húsaleigubætur 
Sími og nettenging 
Viðhald og viðgerðir 
 Samtals húsnæðiskostnaður 
Heilbrigðisþjónusta 
Heilsugæsla 
Lækniskostnaður 
Augnlækningar 
Gleraugu og önnur hjálpartæki 
Tannlækningar 
Sálfræðiþjónusta (í 2 ár) 
 Samtals heilbrigðisþjónusta 
Menntunarkostnaður 
Leikskóli og daggæsla 
Grunnskóli 
Framhaldsskóli 
Kennsla í og á móðurmáli 
Fullorðinsfræðsla 
Starfsþjálfun 
 Samtals menntunarkostnaður 
Ráðgjafaþjónusta og annað 
Félagsráðgjöf 
Kennsluráðgjöf 
Túlkaþjónusta og þýðingar 
Ýmislegt (flóttamannavegabréf, hópferðir, o.s.f.v.) 
 Samtals ráðgjafaþjónusta og annað 
Verkefnastjórnun 
Verkefnisstjóri 
Símakostnaður og bifreiðastyrkir 
Ferðakostnaður 
Skrifstofukostnaður (í eitt og hálft ár) 
 Samtals verkefnastjórnun 
Ófyrirséð  
Samtals  
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9.10. Upplýsingar og lesefni 

Viðmiðunarreglur flóttamannanefndar eru að finna á heimasíðu 

velferðarráðuneytisins. Þar er að finna upplýsingar um allar þær nefndir og hópa sem 

koma að móttöku flóttamanna sem og hverjar viðmiðunarreglurnar eru hvað varðar 

móttöku hópa flóttafólks og hvers til er ætlast í samningi við sveitarfélagið. 

Nauðsynlegt er að lesa þessar reglur vel í upphafi verkefnis, nota þær við gerð 

fjárhagsáætlunar og nýta þær sem uppflettirit meðan á verkefninu stendur.  

 

Óska þarf eftir að fá lokaskýrslur framkvæmdahóps síðustu verkefna. Skýrslurnar 

eiga að vera í vörslu velferðarráðuneytisins og Rauða kross Íslands. Þessar skýrslur 

geyma nytsamlegar upplýsingar varðandi þann lærdóm sem dreginn hefur verið af 

fyrri verkefnum.  

 

Nokkrir nemendur við Háskóla Íslands hafa skrifað lokaritgerðir um málefni tengd 

flóttamönnum, þar af margar í Félagsráðgjafadeild. Þessar ritgerðir er hægt að finna 

á Þjóðarbókhlöðunni, á bókasafni Menntavísindasviðs og Skemmunni. Einnig eru 

nokkrar ritgerðir á bókasafni Háskólans á Akureyri. Í bókasöfnum háskólanna, 

sveitarfélagana og Rauða kross Íslands má einnig finna ýmsar bækur og fróðleik um 

málefni flóttamanna.  

 

Á veraldarvefnum er mikið af upplýsingum um flóttafólk, móttöku flóttafólks í þriðja 

landi, niðurstöður rannsóknar, fræðigreinar og ótal margt fleira á ýmsum 

tungumálum, meðal annars íslensku. Þar á meðal má nefna: 

• Heimasíðu velferðarráðuneytisins: http://www.velferdarraduneyti.is/ 

• Heimasíða Reykjavíkurborgar: http://www.reykjavik.is/ (t.d. undir Skóla- og 

frístundasviði) 

• Heimasíða umdæmisskrifstofu flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Eystrasaltslöndin og Norðurlönd: http://www.unhcr.is/  

• Heimasíða Rauða kross Íslands: http://www.redcross.is/ 

 

Gefin var út Handbók um móttöku innflytjenda í grunnskóla Reykjavíkur í maí 2008 

sem finna má á vef Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, og getur hún nýst 

starfsfólki sveitarfélagsins sem og starfsfólki leik-, grunn- og framhaldsskóla. 
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11. Húsnæðismál 
 

Þegar flóttafólkið kemur til landsins er mikilvægt að það finni sem fyrst fyrir 

stöðugleika og öryggi. Þess vegna er það kostur ef íbúðir geta verið tilbúnar fyrir 

komu fólksins til landsins og að fólkið þurfi ekki að flytja í annað húsnæði eftir að 

verkefninu lýkur. 

  

Líklegt er að flóttafólkið muni vera í námi eða láglaunastörfum fyrst um sinn eftir 

verkefnaárið. Það er því best ef fjölskyldurnar geta fengið félagslegt húsnæði á 

vegum sveitarfélagsins. 

 

Bent hefur verið á að flóttafólk kemur almennt úr erfiðum fjárhagslegum aðstæðum, 

aðstæðum þar sem öll fjölskyldan hefur þurft að deila einu herbergi eða jafnvel búið í 

tjaldi í flóttamannabúðum. Það þekkist að fjölskyldan sofi öll í sama herberginu í 

byrjun þó að nóg sé af herbergjum. Í flóttamannaverkefnum hefur verið leitast við að 

veita fjölskyldum íbúðir þar sem systkini geti sem flest verið í sér herbergjum, 

sérstaklega þegar um eldri börn er að ræða eða systkini af sama kyni. Passa þarf 

upp á ekki sé settur of hár staðal í byrjun. Það er í góðu lagi að yngri börn og eldri 

systkini af sama kyni deili herberjum. Það gæti verið betra að byrja í minna húsnæði 

og sjá svo til hvort þörf sé á stærra húsnæði þegar tíminn líður, því þó 

húsaleigubætur séu háar hjá einstæðum mæðrum þá lækka þær þegar börnin ná 18 

ára aldri, og á sama tíma falla niður barnabætur og barnalífeyrir og húsaleigan 

hækkar hlutfallslega mjög mikið miðað við innkomu.  

 

11.1. Staðsetning íbúða 

Flóttafólk hefur yfirleitt ekki bíl til umráða fyrsta árið eða árin og þarf að komast ferða 

sinna gangandi eða með strætó. Við ákvörðun á staðsetningu íbúða þarf að hafa í 

huga staðsetningu félagslegrar þjónustu sem og íslenskukennslu og 

fullorðinsfræðslu, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, verslanir, 

strætisvagnasamgöngur og fleira.  
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11.2. Leigukostnaður fyrir komu hópsins 

Það er kostur ef íbúðirnar geta verið lausar áður en hópurinn kemur til landsins svo 

starfsfólk Rauða krossins hafi tíma til að raða inn húsgögnum, setja upp gardínur og 

þess háttar. Það þarf að muna að gera ráð fyrir þeim aukalega leigukostnaði sem til 

fellur vegna þessa í fjárhagsáætlun. Ef íbúðirnar eru ekki tilbúnar fyrr en eftir komu 

hópsins til landsins þarf að gera ráð fyrir kostnaði vegna gistingar á gistiheimili þar til 

íbúðirnar eru tilbúnar. 

 

11.3. Umgengnisreglur 

Leggja þarf ríka áherslu við flóttamannafjölskyldurnar á umgengnisreglur í íbúðunum 

og útskýra fyrir þeim að með slæmri eða rangri umgengni gætu hlotist miklar 

skemmdir sem gætu orðið til þess að fjölskyldurnar missi húsnæðið. Nauðsynlegt er 

að endurtaka umgengnisreglurnar nokkrum sinnum í byrjun og fjalla þarf um 

umgengni í íbúðunum og sameign í samfélagsfræðslu.  

 

Áherslu þarf að leggja á eftirtalin atriði: 

  

• Opna reglulega glugga og hleypa út raka til að forðast rakaskemmdir. Í fæstum 

löndum er jafn mikið af heitu vatni innandyra og hér og ef fólk hefur búið í 

lélegum húsakynnum og jafnvel flóttamannatjöldum er raki innandyra óþekkt 

vandamál. Rakaskemmdir eru kostnaðarsamar og því miður algengt að slíkar 

skemmdir komi fram í íbúðum innflytjenda á Íslandi. 

• Ganga ekki á háum hælum innandyra til að hlífa gólfinu. Í mörgum löndum er 

algengt að ganga á skóm innandyra. Þetta slítur gólfinu og getur líka truflað 

nágranna á hæðinni fyrir neðan. 

• Nota skurðbretti við matargerð til að hlífa borðum.  

 

Góð fræðsla skilar sér annars vegar í lágum viðhalds- og viðgerðarkostnaði fyrir 

verkefnið í lok verkefnaárs og hinsvegar í jákvæðum samskiptum við nágranna og 

gagnkvæmum skilningi og ánægju í samskiptum við húseigendur.  
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Önnur atriði sem mikilvægt er að komið sé til skila sem fyrst:  

 

• Heita vatnið úr krönunum getur orðið mjög heitt og ber því að umgangast það 

af varúð, sérstaklega þegar verið er að þvo börnum. 

• Hellurnar á rafmagnseldavélunum eru mun lengur að kólna en á 

gaseldavélum. 

• Notkunarleiðbeiningar á þvottavélum til að koma í veg fyrir skemmdir á þvotti 

og vélinni sjálfri. 
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12. Heilbrigðisþjónusta 
 

Rannsóknir víða erlendis hafa leitt í ljós að heilsufar flóttafólks er almennt verra en 

gengur og gerist. Algengustu kvillarnir eru langvinn streitueinkenni, svo sem slæmar 

vöðvabólgur, höfuðverkir, minnisleysi og fleira. Þá hafa margir annað hvort ekki haft 

efni á né haft tækifæri til að leita sér læknisþjónustu í langan tíma og hafa því oft þörf 

fyrir að fara í ýmsar skoðanir og eftirlit.  

 

Mikilvægt er að leggja áherslu á góða heilbrigðisþjónustu og að heilbrigðisstarfsfólk 

sé upplýst um helstu andlegu og líkamlegu einkennin sem hrjá flóttafólk og hvað þurfi 

helst að hafa í huga þegar flóttafólk á í hlut. 

 

12.1. Kostnaður við læknisþjónustu 

Fyrstu sex mánuði frá komu flóttafólksins til landsins er greitt fyrir kostnað vegna 

nauðsynlegrar læknisþjónustu, lyfseðilsskyld lyf og hjálpartæki, svo sem gleraugu og 

heyrnartæki. Að sex mánuðum liðnum greiðir flóttafólkið sjálft hlut sjúklings í 

heilbrigðis- og lyfjakostnaði svo lengi sem búið er að greina og meðhöndla eins og 

kostur er þá sjúkdóma og heilsubresti sem flóttafólkið kann að hafa haft við komuna 

til landsins. 

 

Samkvæmt lögum hefur flóttafólk aðgang að almannatryggingarkerfinu strax við 

komuna til landsins. Starfsfólk í heilbrigðisgeiranum er ekki alltaf meðvitað um þessi 

lög. Þetta getur til dæmis haft þær afleiðingar að flóttafólk er látið greiða bæði hluta 

sjúklings og sjúkratrygginga. Besta lausnin til að koma í veg fyrir þetta er að óska eftir 

því við Tryggingastofnun að gefin séu út skírteini um sjúkratryggingar fyrir hópinn svo 

hægt sé að sýna fram á hjá viðkomandi stofnun að viðkomandi sé vissulega 

sjúkratryggður á Íslandi.  

  

12.2. Heilbrigðisvottorð 

Strax á fyrstu dögum flóttafólksins á landinu þurfa að þurfa að fara fram almennar 

heilsufarsskoðanir svo fólkið geti sem fyrst fengið heilbrigðisvottorð. 
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Heilbrigðisvottorð er forsenda þess að hægt sé að sækja um dvalarleyfi hjá 

Útlendingastofnun sem er forsenda þess að fá skráningu í Þjóðskrá og kennitölur.  

 

12.3. Heilbrigðisskoðun fullorðna 

Fullorðið fólk getur farið í heilsufarsskoðun hjá heilsugæslustöðvum úti á landi en í 

Reykjavík annast Miðstöð sóttvarna heilbrigðisskoðun fullorðinna flóttamanna. Sá 

læknir eða þeir læknar sem taka skoðunina að sér vísa viðkomandi áfram til annarra 

lækna telji þeir þess þörf. Samkvæmt heimasíðu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

fer heilbrigðisskoðunin þannig fram: 11 

 

                                                 
11 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. Heilbrygðisskoðun innflytjenda. 26.07.2005.   
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12.4. Heilbrigðisskoðun barna 

Heilsufarsskoðun barna fer fram á göngudeild smitsjúkdóma á Barnaspítala 

Hringsins. Æskilegt er að börn sem setjast að utan Reykjavíkursvæðisins séu einnig 

rannsökuð á Barnaspítalanum. Þegar um stóran hóp barna er að ræða má athuga 

hvort hægt sé að semja við lækni göngudeildar smitsjúkdóma um að koma á 

heilsugæslustöð í viðkomandi sveitarfélagi.  

 

Læknisskoðunin er gerð til að útiloka ýmsa smitsjúkdóma, berkla og lifrabólgu. 

Teknar eru blóð- og þvagprufur og teknar röntgenmyndir af lungum til að útiloka 

berkla. Að auki eru börnin látin skila inn saurprufum til að útiloka sjúkdóma af völdum 

sníkjudýra í meltingarvegi. Ef barn greinist með sníkjudýr í meltingarvegi er ekkert 

ferli á vegum heilbrigðisstofnananna sem fylgir því eftir að foreldrar og 

fjölskyldumeðlimir yfir 18 ára aldri fari líka í rannsókn. Það er því mikilvægt að 

verkefnisstjóri fylgi því eftir að foreldrar þeirra barna sem greinast með sníkjudýr í 

meltingarvegi séu líka rannsakaðir og fái meðferð. Annars getur foreldrið smitað börn 

sín aftur eftir að börnin hafa fengið meðferð og vítahringur myndast. Slíkt er afar 

slæmt, enda meðferð við sníkjudýrum í meltingarvegi erfið en slíkum meðferðum 

fylgja oft uppköst og mikil vanlíðan. Þá er hægt að biðja um að allir einstaklingar 

hópsins skili inn saurprufum til að útiloka sníkjudýr í meltingarvegi hjá öllum í einu. 

 

Mikilvægt er að hafa meðferðis staðfestingar á bólusetningum erlendis frá sé slíkt 

fyrir hendi. Þær upplýsingar eru svo sendar viðkomandi heilsugæslustöðvum eða 

skólahjúkrunarfræðingum sem fylgja því eftir að börnin fái þær bólusetningar sem 

þau eiga eftir að fá. 

 

Leiði skoðun og/eða rannsóknir eitthvað óeðlilegt í ljós fá börnin viðeigandi meðferð 

og er síðan fylgt eftir á göngudeild. 

     

12.5. Heimilislæknar 

Mikilvægt er að hver fjölskylda fái heimilislækni eins fljótt og kostur er svo hægt sé að 

halda utan um allar þær skoðanir og rannsóknir sem viðkomandi fjölskyldumeðlimir 

fara í. Þar sem langt getur verið síðan viðkomandi hafa fengið tækifæri til að fara til 
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læknis er eðlilega margt sem fólk vill láta skoða og heimilislæknir er hæfastur til að 

aðstoða viðkomandi um hvert sé best að leita í hverju tilfelli fyrir sig.  

  

12.6. Tannlækningar 

Tannheilsa flóttamanna er oft afar slæm og í mörgum tilfellum er mikið sem þarf að 

gera við. Í sumum tilfellum þarf fólk á bráðameðferð að halda og þarf þá að sinna því 

strax. Í öðrum tilfellum þarf tannlæknir að skoða hvern og einn flóttamann og gera 

aðgerðar- og kostnaðaráætlun. Yfirtannlæknir heilbrigðisráðuneytisins á að fara yfir 

áætlunina og samþykkja hana áður en meðferð hefst, en ef um verulega 

kostnaðarsamar aðgerðir er að ræða þarf samþykki velferðarráðuneytisins.  

  

Gera má ráð fyrir að einhverjir muni þurfa á tannréttingum að halda, en það ferli getur 

tekið langan tíma. Það er því mikilvægt að hefja skoðanir hjá tannlæknum eins fljótt 

og hægt er. Eðlilegt er að í þeim tilfellum geri viðkomandi sérfræðingur umsókn um 

þátttöku sjúkratrygginga Íslands í kostnaði vegna tannréttinga. 

 

12.7. Augnlækningar 

Á Íslandi eru veturnir kaldir og öll hús mikið upphituð og loftið því oft þurrt innandyra. 

Þessi þurrkur getur valdið kláða í húð, blóðnösum og því sem algengast er, 

augnþurrki. Augnþurrkurinn getur valdið kláða og þreytu í augum og þau geta 

bólgnað og orðið rauð. Þessi viðbrigði geta reynst fólki erfið, sérstaklega þegar fólk er 

ný sest á skólabekk til að læra nýtt tungumál og rýnir mikið í bækur og tölvur.   

 

Oft er langt síðan flóttafólk hefur farið til augnlæknis, sumir hafa jafnvel aldrei farið til 

slíks læknis, og er því nauðsynlegt að athuga hvort þörf sé á gleraugum. Gleraugu og 

önnur hjálpartæki eru greidd af verkefninu fyrstu 6 mánuðina og þarf því skoðun hjá 

augnlækni að fara fram áður innan þess tímaramma. 
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13. Sálfræðiþjónusta 

Kvótaflóttafólk hefur rétt á sálfræðiþjónustu sér að kostnaðarlausu á verkefnaárinu. 

Einnig er lögð áhersla á það í viðmiðunarreglum flóttamannanefndar (27. og 28. 

grein) að flóttafólkið þiggi viðtöl hjá sálfræðingi á vegum sveitarfélagsins því að 

kostnaðarlausu tveimur árum eftir komuna til landsins, í þeim tilgangi að gefa fólkinu 

tækifæri til að fara yfir reynsluna allt frá búsetu í upprunalandinu til aðlögunarinnar á 

Íslandi. 

Áfallastreituröskun  (e. posttraumatic stress disorder) er algengur fylgikvilli þeirra 

áfalla sem oft einkenna líf flóttafólks. Einkennin eru, samkvæmt skýrslu starfshóps 

um stefnumótun í málefnum geðsjúkra, kvíði, svefnleysi, einbeitingarskortur, 

minnisleysi, andlegur doði og gleðileysi.12 Þessi atriði þarf að hafa í huga þegar unnið 

er með flóttafólki, sérstaklega hvað varðar einbeitingarskort og minnisleysi, en þeir 

sem vinna með flóttafólki reka sig oft á að það þarf að segja sama hlutinn mörgum 

sinnum ef skilaboðin eiga að komast til skila. Þar sem félagsráðgjafar koma að 

málum flóttafólks allt frá upphafi er mikilvægt að þeir séu vakandi fyrir ofangreindum 

einkennum svo hægt sé að vísa flóttamönnum áfram til fagaðila til að meta nánar 

hvort viðkomandi þurfi á sálfræðiþjónustu að halda.  

 

Félagsráðgjafi vísar flóttafólki eftir þörfum til sálfræðings og hann er valinn í samráði 

við verkefnastjóra. Það er ekki sjálfgefið hvaða sálfræðing eigi að leita til. Það er til 

dæmis kostur að hafa sálfræðinga sem geta rætt við fólkið á móðurmáli þess (eða 

öðru sameiginlegu tungumáli) svo ekki þurfi að nota túlka. Að öllu jöfnu er auðveldara 

fyrir sálfræðinga, eins og aðra fagaðila, að mynda tengsl við skjólstæðinga sína og 

vinna trúnaðartraust þeirra ef þeir geta haft samskipti á sameiginlegu tungumáli. Þar 

að auki sparar það bæði tíma og peninga þegar hægt er að sleppa aðkomu túlka. Á 

móti kemur að það eru ekki allir sálfræðingar með sérþekkingu á áfallastreituröskun 

né hafa fengið þjálfun í vinnu með flóttafólki. Þar sem sérþekking sálfræðinga vegur 

þyngra en tungumálakunnátta þeirra getur verið nauðsynlegt að vinna sálfræðiviðtölin 

í gegnum túlk.    

 
                                                 
12 Velferðarráðuneytið (b). Skýrsla starfshóps um stefnumótun í málefnum geðsjúkra.10. október 
1998. 
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Landsskrifstofa Rauða kross Íslands hefur fengið sálfræðing taka stöðumatsviðtöl við 

fullorðna einstaklinga í verkefninu. Um er að ræða þrjú viðtöl sem fara fram á fyrstu 

átján mánuðum dvalar fólksins á Íslandi. Sömu sálfræðingar hafa staðið fyrir 

sjálfsstyrkingarnámskeiði á vegum Rauða krossins. Á því hefur borið að flóttafólk hafi 

óskað eftir því að fá einstaklingsviðtöl hjá viðkomandi sálfræðingum, þar sem þá hafa 

myndast tengsl og traust þeirra á milli. Stefnan hefur þó verið sú í 2007 og 2010 

verkefnunum að sá sálfræðingur sem geri stöðumatsviðtöl sé ekki sá hinn sami og 

veiti einstaklingsviðtöl þar sem markmiðið er vinna með einkenni 

áfallastreituröskunar. Reynsla héðan og erlendis frá hefur sýnt að þegar unnið er úr 

sálrænum áföllum verður vinnan markvissari ef sálfræðingur hefur ekki komið að 

málum flóttamannsins að öðru leyti. Það að vinna úr áföllum er erfitt ferli og hafi 

flóttamaðurinn kynnst meðferðaraðilanum í öðru samhengi verður oft óljóst fyrir 

honum hvernig sálfræðingurinn eigi að geta hjálpað honum. Ef sálfræðingur veitir 

flóttamanni þjónustu í mismunandi samhengi (stöðumatsviðtölum, námskeiðum, 

sálrænni meðferð) getur einnig komið upp sú staða að flóttamaðurinn fari að líta á 

sálfræðinginn sem vin sinn fremur en hlutlausan meðferðaraðila. Sú staða truflar 

vinnu með áfallastreituröskun. Þess vegna er mikilvægt að vera meðvitaður um þá 

skörun sem getur orðin á hlutverki sálfræðings og mögulegum afleiðingum þess að 

flóttamaður óski sérstaklega eftir því að fá einstaklingsviðtöl hjá sama sálfræðingi og 

þeim sem tók stöðumatsviðtal við hann fyrir hönd Rauða krossins  

 

13.1. Sálfræðiþjónustu má nýta í tvö ár frá komudegi 

Úrvinnsla úr erfiðum atburðum er erfið og sársaukafull og því mikilvægt að flóttafólkið 

fái sjálft að ráða ferðinni varðandi hvenær sú vinna hefst. Það er ekki óalgengt að 

flóttafólk sé ekki tilbúið að nýta sér þjónustu sálfræðinga fyrr en að ári liðnu frá 

flutningi á milli landa.  Í samningnum við sveitarfélögin um kostnað vegna sjálfræði 

þjónustu er því miðaður við að hana megi nýta á tveimur árum frá komudegi. Í 

viðmiðunarreglunum segir: ,,að tveimur árum liðnum frá komu til landsins er áhersla 

lögð á að flóttafólkið þiggi viðtöl hjá sálfræðingi á vegum sveitarfélags þeim 

[flóttafólkinu] að kostnaðarlausu [...] Tilgangur viðtalanna er að gefa fólkinu tækifæri 

til að fara yfir reynsluna allt frá búsetu í upprunalandinu til aðlögunarinnar á Íslandi.“13 

                                                 
13 Velferðarráðuneytið (c). Viðmiðunarreglur flóttamannanefndar. 22. september 2009. 
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14. Félagsþjónusta og félagsráðgjöf 
 

Félagsráðgjafar koma að málefnum flóttafólksins með heildrænum hætti og miðast 

starfið af stuðningi við fjölskyldurnar út frá margbreytilegum þörfum þeirra og óskum. 

Þeir hafa yfirsýn yfir stöðu hverrar fjölskyldu með það að leiðarljósi að fylgjast með 

hvernig gengur hjá fjölskyldunni og einstaka fjölskyldumeðlimum. Stuðningurinn er 

því félagslegur, tilfinningalegur og fjárhagslegur auk þess sem félagsráðgjafar 

bregðast við óvæntum uppákomum. Félagsráðgjafi er fjölskyldunum innan handar 

hvað varðar skóla- og leikskólagöngu barnanna og fer með á fundi í skóla, sé þess 

óskað. Einnig er félagsráðgjafi tengiliður fjölskyldunnar  við aðra sérfræðinga og 

stofnanir í þeim tilfellum sem þess gerist þörf. Öll fjárhagsleg aðstoð sem 

fjölskyldurnar eiga rétt á fer í gegnum félagsráðgjafa. 

 

Góð samskipti og samvinna við félags- og kennsluráðgjafa verkefnisins er mikilvæg til 

að verkefnið gangi sem best og mikilvægt að treysta og nýta sérfræðiþekkingu 

fagfólks sveitarfélaganna. Nauðsynlegt er að félagsráðgjafar verkefnisins og 

verkefnisstjóri fundi reglulega til að fara yfir stöðuna, miðla upplýsingum og samræma 

störf sín. 

 

Miðað hefur verið við að félagsráðgjafarnir hitti hverja fjölskyldu á tveggja vikna fresti 

(eða oftar, eftir þörfum) til að byggja upp traust og mynda tengsl. Viðtölin geta farið 

fram til skiptis heima hjá flóttafólkinu og á skrifstofu sveitarfélags. Mælst er til þess að 

allir sem eru 16 ára og eldri fái einkatíma hjá félagsráðgjafa.  

 

14.1.Fjármál 

Mikill tími getur farið í flókin fjármál á kostnað almenns stuðnings. Það er mikilvægt 

að reyna eftir bestu getu að hafa allar reglur gegnsæjar og aðgengilegar fyrir 

flóttafólkið. Skrifa þarf niður hversu mikinn pening viðkomandi fær, um hvers konar 

styrk sé að ræða og frá hvaða stofnun greiðslan kemur. Upplýsingarnar þurfa að vera 

á íslensku og tungumáli viðkomandi flóttamanns svo hægt sé að fara yfir þær í 

sameiningu og til að hjálpa flóttafólkinu við að læra hugtökin á íslensku. Eftirfarandi 

upplýsingar þurfa að koma fram:  
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• Mánaðarlegar greiðslur frá sveitarfélagi: 
o Framfærsla 

o Aðstoð vegna barna (endurgreidd gegn greiðslukvittun) 

• Mánaðarlegar greiðslur frá Tryggingastofnun: 
o Barnalífeyrir 

o Mæðralaun (muna að mæðralaunin eru dregin af framfærslustyrk) 

• Ársfjórðungslegar greiðslur frá fjársýslu ríkisins: 
o Barnabætur 

 

Það léttir á félagsráðgjafanum ef verkefnisstjóri eða annar aðili getur tekið að sér að 

endurgreiða útlagðan kostnað flóttamanna (þegar það á við) og halda utan um 

greiðslu barnalífeyris, mæðralauna og barnabóta. Með því móti fer minni tími hjá 

félagsráðgjafa í umræður um fjármál og meiri tími í að veita faglega þjónustu.  

 

Sá háttur hefur verið hafður á að sveitarfélagið leggur út fyrir mánaðarlegum 

greiðslum frá Tryggingastofnun þar til viðkomandi er kominn inn í kerfið og fær 

greiðslurnar beint þaðan. Sé þessi háttur hafður á þarf að útskýra það fyrir 

viðkomandi. Sama gildir um greiðslur barnabóta.  

 

Best er ef innlagnir á bankareikninga flóttafólksins séu sundurliðaðar þannig að allar 

innlagnir séu aðskildar, til dæmis aðstoð vegna barna, barnalífeyrir og þess háttar. 

Það einfaldar flóttafólkinu að fylgjast með fjármálum sínum og skilja hvað liggur til 

grundvallar hverrar greiðslu fyrir sig. 
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15. Framfærsla 
 

15.1. Mánaðarlegar greiðslur 

Framfærsla flóttafólksins tekur mið af reglum um fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu 

hverju sinni og eru þessar reglur mismunandi á milli sveitarfélaga. Fólkið fær 

mánaðarlegan framfærslustyrk og húsaleigubætur frá sveitarfélaginu. Þá fá foreldrar 

mánaðarlega uppbót til að vega upp á móti skertum barnabótum. Auk þessa er gert 

ráð fyrir að einstæðar mæður fái mæðralaun og barnalífeyri frá Tryggingastofnun eftir 

því sem við á. Aðstoða þarf flóttafólkið við að opna bankareikninga til að geta tekið á 

móti greiðslum. Það er hægt að gera um leið og kennitölur eru komnar. Þangað til 

þarf að greiða út í reiðufé.  

  

15.2. Reiðufé fyrir fyrstu vikurnar 

Án kennitölu getur flóttafólkið hvorki opnað bankareikninga né fengið fjárhagsaðstoð í 

gegnum sveitarfélag eða Tryggingastofnun. Það tekur að minnsta kosti 2-4 vikur fyrir 

fólkið að fá kennitölur og komast inn í kerfið og því er nauðsynlegt að hafa tilbúið 

reiðufé fyrir fyrstu dagana og vikurnar fyrir mat og öðrum nauðsynjavörum. Það er 

óþarfi að láta flóttafólkið fá of mikinn pening í einu, því yfirleitt eru útgjöld fremur lítil 

fyrstu mánuðina og fólkið hefur ekki þörf á að hafa mikið fé á milli handanna. Ef 

flóttafólkið fær heldur minna reiðufé, upphæð sem þó dugar fyrir helstu nauðsynjum, 

er komið í veg fyrir að það eyði miklu í óþarfa eða láti freistast til að senda mikið fé 

heim.  

 

15.3. Hvetjandi uppbót eftir að flóttamaður er byrjaður að  vinna 

Í 17. gr. viðmiðunarreglna um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks er lýtur að 

fjárhagsaðstoð segir: 
 
Fjárhagsaðstoðin á fyrsta ári skerðist um 1/3 þegar flóttamaður er kominn í a.m.k. 

hálft starf og um 2/3 þegar hann er kominn í fullt starf. Ef þörf er á fjárhagsaðstoð að 

loknu einu ári skal fara með málið í samræmi við ákvæði 29. gr. reglna þessara. 
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Þegar flóttamaður er kominn í hálft starf (50% starfshlutfall) fær hann 2/3 af 

mánaðarlegri fjárhagsaðstoð og þegar hann er kominn í fullt starf (100% starfshlutfall) 

fær hann áfram 1/3 af mánaðarlegri fjárhagsaðstoð. Fjárhagsaðstoðin hefur því ekki 

verið lækkuð í samræmi við útgreidd laun, eins og reglur um fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélögunum gera vanalega ráð fyrir. Þessi undantekning er gerð með það fyrir 

augum að hvetja flóttafólkið til að fara út á vinnumarkaðinn. 

 

15.4. Mæðralaun og barnalífeyrir 

Sækja þarf um og mæðralaun og barnalífeyri hjá Tryggingastofnun ríkisins. 

Flóttamenn eiga rétt á mæðralaunum og barnalífeyri frá komudegi en það tekur tíma 

að skrá flóttafólkið inn í kerfið og fá kennitölur og því líður oft langur tími frá komudegi 

og þar til fyrstu greiðslur berast frá Tryggingastofnun. Barnabætur, mæðralaun og 

barnalífeyrir ákvarðast frá skráningu í Þjóðskrá. Því er mikilvægt að verkefnisstjóri 

komi sér upp tengilið hjá Útlendingastofnun, Hagstofu og Tryggingastofnun og fylgist 

vel með hvar ferlið er statt hverju sinni til að flýta sem mest fyrir.  

 

Sveitarfélagið hefur greitt mæðrum barnalífeyri og mæðralaun þar til þær byrja að 

berast frá Tryggingastofnun. Það ætti þó að vera óþarfi því þegar fyrsta greiðsla berst 

frá Tryggingastofnun er greitt aftur í tímann, frá og með komudegi. Fyrsta mánuðinn 

eru útgjöldin hvort sem er lítil þar sem húsaleiga og aðrir reikningar berast ekki strax.  

 

15.5. Barnabætur 

Barnabætur eru greiddar fjórum sinnum á ári, í febrúar, maí, ágúst og nóvember. Þær 

eru eftir á greiddar. Fyrsta greiðsla barnabóta berst í febrúar, á árinu eftir að barnið 

fæðist eða eftir að það kemur til landsins og er skráð með lögheimili á landinu. 

Foreldrar eiga því ekki rétt á barnabótum fyrr en í febrúar árinu eftir að komu til 

landsins en þá eiga þeir aðeins rétt á barnabótum í hlutfalli af þeim tíma sem þeir 

voru skráðar með lögheimili á landinu á árinu árið áður. Ef fjölskylda er til dæmis 

skráð með lögheimili í landið á miðju ári þá eiga foreldrar rétt á hálfum barnabótum 

næsta ár. 
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Foreldrar eiga fyrst rétt á fullum barnabótum í febrúarmánuði eftir að hafa búið á 

landinu í heilt almanaksár. Flóttafólkið hefur því fengið greitt það sem uppá vantar úr 

sjóðum verkefnisins yfir verkefnaárið til að vega upp á móti þessari skerðingu þannig 

að það fái í heildina sem nemur fullum barnabótum.  

 

15.6. Húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur 

Húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur eru greiddar í samræmi við reglur 

sveitarfélagsins. Húsaleigubætur eru tekjutengdar og fara einnig eftir barnafjölda. 

Sveitarfélög hafa heimild til að greiða hærri bætur, svokallaðar sérstakar 

húsaleigubætur, en þær eru mismunandi eftir sveitarfélögum.  

 

15.7. Önnur fjárhagsleg aðstoð 

Auk mánaðarlegra greiðslna fær flóttafólkið aðstoð með lækna- og lyfjakostnað fyrstu 

sex mánuðina frá komunni til landsins. Þá fær það styrki til íþrótta- og 

tómstundastarfs, sumarnámskeiða fyrir börnin. Einnig geta foreldrar fengið 

fjárhagsaðstoð vegna leikskólagjalda, frístundaheimila og skólamáltíða, auk styrkja 

vegna vetrarfatnaðar fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri. Að auki hafa þeir 

einstaklingar sem eru á námsstyrk rétt á styrk vegna bókakaupa og innritunargjalda á 

hverri skólaönn. 

 

Ágætt er að miða við að flóttafólkið leggi út fyrir þessum kostnaðarliðum og það fái 

endurgreiðslu frá félagsráðgjafa eftir að hafa skilað inn kvittunum. Þetta kennir 

viðkomandi hvað hlutirnir kosta og hvernig eigi að bera sig að við að sækja um 

áframhaldandi fjárhagsaðstoð, til dæmis vegna skólamáltíða eða íþrótta- og 

tómstundariðkunar eftir lok flóttamannaverkefnisins. Stundum á flóttafólkið  þó erfitt 

með að leggja út fyrir þessum kostnaði og því oft nauðsynlegt að sýna sveigjanleika í 

þessum efnum sem svo mörgum öðrum.  

 

15.8. Fjárhagsaðstoð eftir verkefnalok 

Að verkefni loknu á flóttafólkið sama rétt á félagslegri þjónustu og fjárhagsaðstoð og 

aðrir íbúar viðkomandi sveitarfélags. Sumir eru byrjaðir í vinnu í lok verkefnaárs og 
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þurfa ekki á frekari fjárhagsaðstoð að halda. Aðrir velja að fara í nám í 

framhaldsskóla og geta í mörgum sveitarfélögum sótt um námsstyrk vegna þessa. 

Enn aðrir gætu þurft á áframhaldandi fjárhagsaðstoð að halda eftir verkefnalok.  

 

15.9. Námsstyrkur ungmenna 

Þau ungmenni sem hafa náð 18 ára aldri, búa hjá móður sinni njóta hagræðis af því 

geta í mörgum sveitarfélögum fengið framfærslustyrk en hann er mishár á milli 

sveitarfélaga. Þau hafa sama rétt og aðrir á námsstyrk vegna bókakaupa og 

innritunargjalda. 
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16. Menntun barna 
 

Foreldrar úr flóttamannahópnum segjast flestir hafa byggt ákvörðun sína um að 

þiggja boðið um að koma til Íslands á því að hér væru betri tækifæri fyrir börn þeirra 

til að mennta sig og því væru framtíðarmöguleikar þeirra betri og bjartari. Menntun og 

líðan barnanna skiptir foreldrana afar miklu máli. Ef börnunum gengur vel í skólanum 

og þau eru ánægð þá líður foreldrunum líka betur. Þegar fólk er ánægt og því líður 

vel er auðveldara að aðlagast nýjum aðstæðum og takast á við þær áskoranir sem 

geta komið upp.  Menntun barna er einn mikilvægasti þátturinn í móttöku 

flóttamannanna og nauðsynlegt að lögð sé rík áhersla á að styðja skólana við að taka 

vel á móti börnunum.  

 

Hafa skal hugfast að skólamenning er mismunandi eftir löndum. Í mörgum löndum er 

lögð meiri áhersla á aga, og börn allt niður í leikskólaaldur látin sitja kyrr við borðið 

sitt og fylgjast með kennarann. Stundum verða erlendir foreldrar og börn fyrir 

ákveðnu menningaráfalli þegar þau koma inn á íslenska leik- og grunnskóla. Þeim 

finnst engin eða lítill agi vera á börnunum og alltof lítil áhersla lögð á hefðbundna 

kennslu. Börnin sjá það líka að hér eru slakari reglur og fara brátt að hegða sér eins 

og hin börnin, en þau gera sér kannski ekki grein fyrir hvar ósýnilegu mörkin á 

frjálsræðinu liggja og eiga því til að fara langt yfir þau án þess að gera sér nokkra 

grein fyrir því, þar sem þau eru löngu búin að fara yfir mörkin sem þau þekktu áður. 

Það er því mikilvægt að setja börnunum mjög skýr mörk frá byrjun til að koma í veg 

fyrir árekstra og svo að börnunum líði betur.  

 

Skólinn er sá staður þar sem börnin verja hvað mestum tíma í og því eru það oftar en 

ekki kennararnir sem gera sér fyrst grein fyrir hvernig börnunum líður og ef eitthvað 

amar að. Ef grunur leikur á að eitthvað sé ekki eins og það á að vera er mikilvægt að 

kennararnir ræði það við foreldrana, verkefnisstjóra eða félagsráðgjafa eftir atvikum. 

Barnaverndarmál skal tilkynna til barnaverndar eins og ef um íslensk börn væri að 

ræða. Hægt er að gera það í samvinnu við verkefnisstjóra og/eða félagsráðgjafa. 

Komi tvisvar eða oftar upp svipuð atvik með stuttu eða löngu millibili er mikilvægt að 

tilkynna aftur svo starfsfólk barnaverndar geri sér sem best grein fyrir alvarleika 

málsins.     
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Mjög greinagóð og aðgengileg handbók um móttöku innflytjenda í grunnskóla 

Reykjavíkur var gefin út árið 2007 og er að finna á vef Reykjavíkurborgar undir Skóla- 

og frístundasviði.14 Þótt handbókin sé sérstaklega skrifuð fyrir grunnskólana getur hún 

líka nýst starfsfólki leik- og framhaldsskóla. 

 

                                                 
14 Reykjavíkurborg (a). 2012. 
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17. Leikskóli 
 

Aðlögun barna á leikskóla þarf að vera einstaklingsmiðuð. Mikilvægt er að láta fagfólk 

á leikskólunum stjórna aðlöguninni í samvinnu við foreldra barnanna og nýta þannig 

þekkingu og reynslu fagfólks á leikskólunum. Ef starfsfólk leikskólans nær góðum 

tengslum við börnin og mæður þeirra er auðveldara fyrir mæðurnar að treysta 

leikskólanum fyrir börnum sínum og börnunum líður betur í leikskólanum. 

 

17.1. Starfsfólk sem talar móðurmál barnanna 

Allra best er ef leikskólinn hefur tök á því að ráða inn aðila sem talar móðurmál 

viðkomandi barns eða barna. Að öðrum kosti þarf verkefnisstjóri að aðstoða við að 

finna tvítyngdan aðila sem getur komið tímabundið inn á meðan aðlögunin á sér stað. 

Þetta á sér í lagi við ef fleiri en eitt barn eru á leikskólanum. Ef ekki verður við komið 

að ráða inn aðila með viðkomandi tungumálakunnáttu er nauðsynlegt að búa til 

orðalista fyrir starfsfólk leikskólans þannig að nauðsynlegustu samskipti geti átt sér 

stað og starfsfólk skilji ef barnið þarf að komast á salerni, það er svangt eða því er 

kalt.   

 

17.2. Móttökuviðtal 

Túlkur (eða tvítyngdur aðili) þarf að vera viðstaddur fyrsta viðtalið þegar foreldrar 

fylgja börnum sínu í leikskólann. Þá getur starfsmaður leikskólans kynnt leikskólann 

og leikskólastarfið, skipulagt aðlögun, fengið upplýsingar um barnið og eins geta 

foreldrar (og barn) spurt að því sem þeir vilja.  

 

17.3. Leikskóli eða grunnskóli? 

Ef barn er 6 ára er rétt að athuga hvort það eigi frekar heima í leikskóla en í 1. bekk í 

grunnskóla áður en barnið hefur skólagöngu. Aðlögun á leikskóla er oft mýkri lending 

en í grunnskóla og getur verið betri kostur, sérstaklega ef barnið er fætt seint á árinu. 

Það er líka mikilvægt meta námslega og félagslega stöðu þess áður en ákvörðun er 

tekin.   
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Mikilvægt er að kynna vel báða möguleika fyrir móður til að auðvelda henni að taka 

meðvitaða ákvörðun um kosti og galla beggja möguleika. Til dæmis er hægt er að 

heimsækja bæði leikskóla og grunnskóla og skoða aðstöðu og starf á hvorum stað 

fyrir sig eða ræða við foreldra sem hafa áður staðið frammi fyrir sama vali.  

 

17.4. Íslenskukennsla og samfélagsfræðsla 

Allir flóttamenn, þar á meðal börn á leikskólaaldri, eiga að hafa kost á ókeypis 

kennslu í íslensku og samfélagsfræðslu. Best er að skipuleggja þá kennslu í 

samvinnu við starfsfólk leikskólanna. Það er heilmikið álag fyrir lítil börn að aðlagast 

nýjum leikskóla í nýju landi og því þarf að gæta þess að leggja ekki of mikið á þau í 

upphafi, hvort sem um er að ræða fræðslu eða beina kennslu.  

 

17.5. Reynsla af móttöku barna af erlendum uppruna 

Á vef Reykjavíkurborgar (www.reykjavik.is) er vefsíða með gagnlegum upplýsingum 

sem heitir: Fjölmenning í leikskólum engin eins en allir með!15  

Margir leikskólar hafa heilmikla reynslu af móttöku barna af erlendum uppruna og 

kunna ýmis ráð til að létta börnunum og mæðrum þeirra aðlögunina. Sem dæmi má 

nefna: 

 

• Að ráða inn aðila sem talar móðurmál barnsins. 

• Að verða sér úti um geisladisk með barnalögum á móðurmáli þeirra til að róa 

börnin ef þeim líður illa.  

• Að útbúa myndaalbúm með myndum af fjölskyldu barnsins og barninu með 

fjölskyldu sinni til að hafa á leikskólanum.  

• Samskiptabók á móðurmáli fjölskyldunnar og íslensku þar sem starfsfólk 

leikskólans og foreldrar skiptast á að lýsa því hvað barnið hafði fyrir stafni og 

hvernig því hafi gengið yfir daginn.  

• Að útbúa orðalista yfir algengustu og nauðsynlegustu orðin og setningarnar 

svo starfsfólk leikskólans geti haft lágmarks samskipti við börnin. Til dæmis: 

viltu pissa/kúka/borða/drekka? Dugleg(ur)!      

                                                 
15 Reykjavíkurborg (b). 2012. 
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Það sem mestu máli skiptir þó er jákvætt viðhorf starfsfólks og sveigjanleiki. Jákvætt 

viðhorf smitar út frá sér. Börnin og foreldrar skynja jákvæðnina og líður um leið betur.  
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18. Grunnskóli 
 

Meiri kröfur eru gerðar til barna í grunnskóla en leikskóla. Þegar tekið er á móti 

flóttabörnum er mikilvægt að hafa í huga að um er að ræða börn sem hafa misst 

mismikið úr skóla, sum mjög mikið og jafnvel nokkur ár, önnur minna en öll eitthvað. 

Náms- og skólastaða barnanna getur því verið afar mismunandi við komu þeirra til 

landsins. Þau sem hafa misst mikið úr skóla standa því líklega illa hvað snertir 

grunnkunnáttu í námsgreinum, námstækni og skólaaðlögun. Gera þarf ráð fyrir að 

þörf verði á sérkennslu og/eða séraðstoð fyrir nokkur barnanna yfir fyrsta skólaárið 

og sum þeirra munu einnig þurfa áframhaldandi aðstoð að loknu fyrsta skólaárinu.  

 

18.1. Námsstaða nemenda 

Mjög takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um námsstöðu barnanna fyrir komu þeirra til 

landsins svo það getur verið erfitt að undirbúa vel kennslu barnanna áður en 

hópurinn kemur til landsins. Börnunum fylgja misgóðar upplýsingar um þá 

skólagöngu sem þau hafa hlotið sem og upplýsingar frá þeim skóla eða skólum sem 

þar sem þau hafa áður sótt menntun sína. Sum hafa engar upplýsingar, sum eru með 

einkunnaspjöld eða eitthvað sem getur gefið til kynna hvernig viðkomandi hafi gengið 

í skóla. Það getur verið erfitt að lesa úr þessum upplýsingum þar sem skólastigin 

geta verið ólík sem og einkunnargjafir ólíkar.  

 

Sálrænar afleiðingar áfalla sem börnin kunna að hafa orðið fyrir geta haft áhrif á 

námsgetu þeirra. Það má líka kalla það áfall að flytja til Íslands, í algjörlega nýtt 

umhverfi og hefja nýtt líf í nýju landi. Stundum er sett pressa á að börn séu send í 

greiningar snemma á verkefnaárinu en ef greining er framkvæmd of stuttu eftir komu 

til landsins getur það haft áhrif á nákvæmni í niðurstöðum. Betra er að gefa barninu 

tíma til að átta sig. Ef nauðsynlegt þykir að greina barn er hægt að kaupa 

greiningartæki á móðurmáli þess í gegnum Námsgagnastofnun.   
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18.2. Kennsluráðgjöf 

Kennsluráðgjafi skólans er til staðar fyrir starfsfólk skólanna, nemendur og forelda í 

þeim tilfellum sem erfiðleikar koma upp. Hann veitir ráðgjöf og fylgir málum eftir. Sá 

kennsluráðgjafi getur séð um skráningu í grunnskóla í samstarfi við verkefnastjóra 

sem og samskipti við starfsfólk skólanna. Kennsluráðgjafi fylgir nemendum og 

mæðrum þeirra, ásamt verkefnisstjóra og farkennara/móðurmálskennara, í 

móttökuviðtöl í skólunum og í eftirfylgniviðtöl nokkrum vikum seinna.  

    

Á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða í Reykjavík starfar kennsluráðgjafi sem veitir 

starfsfólki og stjórnendum skóla úti á landi fræðslu um móttöku nemenda sem læra 

íslensku sem annað mál. Einnig er fræðsla í boði varðandi gagnkvæma félagslega 

aðlögun nýju nemendanna og þeirra sem fyrir eru og nám og kennslu þeirra sem 

læra íslensku sem annað mál.  

 

18.3. Kennsla í og á móðurmáli 

Ef börnin eiga að ná að aðlagast í bekk í sínum árgangi er mikilvægt að boðið sé upp 

á kennslu í og á móðurmáli sínu til að minnka það menntagap sem orðið hefur og 

auðvelda þannig viðkomandi nemendum að ná jafnöldrum sínum. Fái börnin ekki 

kennslu í og á móðurmáli sínu getur menntagapið breikkað, því á meðan barnið 

einbeitir sér aðeins að því að læra íslensku fara jafnaldrarnir lengra framúr því í 

öðrum fögum. Aðkoma móðurmálskennara er því nauðsynleg og ómetanleg.  

 

Hlutverk móðurmálskennara er meðal annars að:  

 

• Hjálpa nemendum við aðlögun fyrstu mánuðina. 

• Hjálpa skólunum að átta sig á náms- og skólastöðu nemenda. 

• Vera tengiliður foreldra og nemenda við skólayfirvöld. 

• Veita nemendum kennslu í og á móðurmáli. 

• Þýða kennsluefni og hjálpa nemendum að fylgjast með. 

• Aðstoða við heimanám. 
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18.4. Einn eða fleiri grunnskólar 

Kosturinn við að setja börnin öll í einn grunnskóla er í fyrsta lagi sá að hægt er að 

samnýta íslenskukennslu, sérkennslu og kennslu í og á móðurmáli og kostnaðurinn 

er því minni en ella. Þá fer mun minni vinna í alla skipulagningu, móttökuviðtöl og 

eftirfylgniviðtöl, samskipti við skólann og utanaðkomandi stuðning ef aðeins er um 

einn skóla er að ræða.  

 

Það er kostnaðarsamara ef börnin ganga í fleiri en einn grunnskóla og felur jafnframt 

í sér meiri vinnu. Ef börnin ganga í skóla sem er óvanur að taka á móti erlendum 

börnum er í fyrsta lagi þörf á meiri utanaðkomandi stuðningi en ef börnin færu í skóla 

sem væri þjálfaður í að taka á móti slíkum börnum. Í annan stað hafa 

móðurmálskennarar ekki tök á að samnýta kennslustundir sínar fyrir nemendurna 

eins og ef börnin væru öll í sama skóla. Þegar börnin fara hvert í sinn skóla njóta þau 

ekki félagslegs stuðnings hvert af öðru í þannig að vissu leyti hlýtur aðlögunin til að 

byrja með að verða erfiðari en ef börnin væru öll í sama skóla.  

 

Þetta hefur þó þau jákvæðu áhrif að börnin eiga auðveldara með að ná félagslegri 

tenginu við aðra nemendur skólans sem ýtir undir að þau læri íslensku hraðar og 

betur og einnig að þau muni líklega eiga auðveldara með að aðlagast íslensku 

samfélagi en ef þau væru ávallt einangruð með öðrum flóttabörnum. Þegar barn fer í 

sinn hverfisskóla hjálpar það því líka að tengjast félagslega í sínu hverfi. Þótt börnin 

úr flóttamannahópnum séu hvert í sínum skóla kemur það ekki í veg fyrir að þau hafi 

samskipti sín á milli utan skóla og njóti þannig félagslegs stuðnings hvert af öðru.  

 

Þar sem börnin hafa oftast misst eitthvað úr skóla og mörg þeirra eru mjög langt á 

eftir jafnöldrum sínum má velta fyrir sér hvort hægt sé að bjóða upp sérúrræði fyrir 

þessi börn fyrstu vikurnar eða mánuði þeirra hér á landi. Þá yrði þeim boðið upp á 

umfangsmikla kennslu  á eigin móðurmáli ásamt íslenskukennslu til að aðstoða þau 

við að komast á svipaðan stað og jafnaldrar þeirra standa í dag. Þar sem erfitt er að 

meta fyrirfram hversu vel sett börnin eru námslega væri gott að eiga kost á úrræði 

þar sem tími og aðstæður gefast til að meta hvar börnin eru stödd og hvernig og 

hversu mikla aðstoð þau þurfa til að komast á sama stað og jafnaldrar þeirra eru.  
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18.5. Grunnskóli eða framhaldsskóli? 

Ef nemandi er 16 ára er rétt að athuga hvort hann eigi frekar heima í 10. bekk í 

grunnskóla en í 1. bekk í framhaldsskóla áður en hann hefur skólagöngu á öðrum 

hvorum staðnum. Oft er meiri utanumhald og eftirfylgni með nemendum í grunnskóla 

en framhaldsskóla og námið viðráðanlegra. Mikilvægt er að kynna vel báða 

möguleika fyrir nemanda og foreldrum/forráðamönnum og heimsækja báða staði. 

Æskilegt er að kennsluráðgjafi, námsráðgjafi eða móðurmálskennari taki þá kynningu 

að sér. Það er mikilvægt að kanna náms- og skólastöðu nemandans áður en 

ákvörðun er tekin. Ef móðir og barn fá að taka þátt í ákvörðuninni er mun líklegra að 

þau verði sátt við þá niðurstöðu sem fæst. 

 

18.6. Reynsla af móttöku barna af erlendum uppruna 

Reynsla af móttöku barna af erlendum uppruna er mismunandi og mis mikil á milli 

skóla og þurfa skólarnir mismikinn stuðning. Starfsfólk skóla getur leitað sér ráðgjafar 

hjá: 

 

• Kennsluráðgjafa hjá Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða. 

• Kennsluráðgjafa og starfsfólki þeirra skóla sem nýverið hafa tekið á móti 

flóttamannabörnum. 

• Starfsfólki gömlu móttökuskólanna Háteigsskóla og Austurbæjarskóla. 

 

Til að vel gangi er jákvætt viðhorf starfsfólks skólans og góð samvinna milli starfsfólks 

skólans og starfsfólks sveitarfélagsins (verkefnisstjóra, kennsluráðgjafa og 

félagsráðgjafa eftir þörfum) mikilvæg.  

 

Það skiptir máli að vera í sem mestum og bestum samskiptum við skólana. Hjálplegt 

er að hafa kynningarfund í byrjun skólaárs þar sem flóttamannaverkefnið er kynnt 

fyrir starfsmönnum skóla og frístundarheimilis. Ef mögulegt er má fá aðila úr fyrri 

verkefnum til að miðla reynslu sinni af skólamálum. Einnig er nytsamleg hafa fund í 

lok árs þar sem árangurinn er metinn, hvað gekk vel og hvað ekki til að geta miðlað 

reynslunni til næstu verkefna. Ef búið er að ákveða hvert næsti flóttamannahópur fer 

er upplagt að bjóða skólafólki frá því sveitarfélagi að taka þátt til að læra af 

reynslunni.  
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19. Framhaldskólanám 
 

Enn meiri kröfur eru gerðar til ungmennanna sem eru á framhaldsskólaaldri og líkt og 

með börnin í grunnskóla er líklegt að ungmennin hafi misst eitthvað úr almennri 

skólagöngu og að þau standa illa hvað snertir grunnkunnáttu í námsgreinum, 

námsaðlögun og skólaaðlögun og geta því þurft á töluverðri aðstoð að halda. Meta 

þarf hvort ungmennin geti farið strax í framhaldsskólanám eða hvort þörf sé á að þau 

fari fyrst í fornám, til dæmis hjá Námsflokkunum. Brottfall innflytjenda úr 

framhaldsskólum á Íslandi er hátt og því mikilvægt að stutt sé sérstaklega vel við 

ungmennin úr hópnum þar sem þau eru almennt viðkvæmari fyrir en aðrir 

innflytjendur. Til að mögulegt sé að veita ungmennunum nauðsynlegan stuðning þarf 

skólinn að hafa góðan undirbúning og fá aukið fjármagn.  

 

19.1. Námsstaða 

Oft liggja mjög takmarkaðar upplýsingar fyrir um námsstöðu ungmennanna áður en 

þau koma til landsins. Því getur reynst flókið að undirbúa skólagöngu þeirra og 

væntanlega kennslu fyrir komu þeirra. Námsstaða ungmennanna úr hópnum er oft 

afar misjöfn. Yfirleitt hafa þau misst eitthvað úr almennri skólagöngu, sum mjög mikið, 

og standa því illa hvað snertir grunnkunnáttu í námsgreinum, námsaðlögun og 

skólaaðlögun og þurfa á töluverðri aðstoð að halda. Gera þarf ráð fyrir að sum þeirra 

þarfnist sérkennslu og/eða séraðstoðar fyrsta skólaárið. Flest þeirra munu jafnframt 

hafa þörf á áframhaldandi aðstoð að loknu fyrsta skólaárinu. 

 

Þar sem framhaldsnám heyrir undir ríkið á sveitarfélagið ekki að greiða vegna 

sérkennslu eða aukakennslu fyrir ungmennin í framhaldsskólunum. Skólarnir þurfa 

sjálfir að sækja um fjármagn vegna þessa til mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Verkefnisstjóri þarf þó að fylgja því eftir að ungmennin 

fái skólavist og að þeim sé sinnt eins vel og kostur er miðað við aðstæður hverju 

sinni. 
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19.2. Kennsla í og á móðurmáli 

Þar sem nemendurnir hafa oftar en ekki misst einhvern tíma úr skóla fyrir komu til 

landsins getur verið þörf á kennslu á og jafnvel í eigin móðurmáli til að aðstoða þau 

við að ná jafnöldrum sínum í öðrum námsgreinum.  

 

Þörfin fyrir móðurmálskennara er ekki síðri í framhaldsskóla. Hlutverk 

móðurmálskennara í framhaldskóla er meðal annars að:  

 

• Hjálpa nemendum við aðlögun fyrstu mánuðina. 

• Hjálpa skólunum að átta sig á náms- og skólastöðu nemenda. 

• Vera tengiliður foreldra og nemenda við skólayfirvöld. 

• Veita nemendum kennslu í og á móðurmáli. 

• Þýða kennsluefni og hjálpa nemendum að fylgjast með. 

• Aðstoða við heimanám. 

 

Semja þarf um það fyrirfram hvort móðurmálskennslan sé greidd í gegnum 

flóttamannaverkefnið og sé þar með undir umsjón sveitafélagsins eða hvort skólarnir 

sæki sjálfir um fjármagn vegna þessa til mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

 

19.3. Íslenskukennsla 

Samkvæmt viðmiðunarreglum flóttamannanefndar eiga flóttamenn á 

framhaldsskólaaldri kost á ókeypis kennslu í íslensku sem öðru tungumáli og 

samfélagsfræðslu sem skal hefjast sem fyrst eftir komu þeirra til landsins. Fæstir 

framhaldsskólar bjóða upp á íslensku fyrir byrjendur og er því mikilvægt að sjá til 

þess að nemendur fái viðbótarkennslu í íslensku. Skipuleggja þarf slíka kennslu fyrir 

ungmennin og setja kostnaðinn inn í fjárhagsætlun, og þar með í samninginn við 

velferðarráðuneytið.  

 

19.4. Bekkjarkerfi eða áfangakerfi 

Bekkjarkerfi og áfangakerfi hafa bæði sína kosti. Í bekkjarkerfi er oft meira 

utanumhald og eftirfylgni með nemendum. Þá er líklegra að nemendur tengist 
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íslenskum jafnöldrum sem auðveldar þeim að læra íslensku og komast inn í 

samfélagið. Þannig ættu þau að ná að heyra og tileinka sér íslensku, kynnast 

framhaldsskólakerfinu, komast inn í framhaldsskólasamfélagið og komast í tengsl við 

kennara.  Í áfangakerfi er aftur á móti oft um stærri skóla að ræða og úr fleiri 

námskeiðum að velja og því auðveldara að sníða stundartöflu að þörfum hvers og 

eins nemanda.  

 

Framhaldsskólar hafa mismikla reynslu af að vinna með fólki af erlendum uppruna. 

Sumir þeirra hafa einnig reynslu af að vinna með flóttamönnum. Öll reynsla er jákvæð 

en mestu máli skiptir þó jákvætt viðhorf starfsfólks þess skóla sem tekur á móti. 

Þegar viðhorfið er jákvætt er auðveldara að vinna úr þeim áskorunum sem á veginum 

verða og þegar ungmennin finna að þau eru velkomin líður þeim vel. 

 

19.5. Framhaldsnám fullorðinna flóttamanna 

Í síðastliðnum verkefnum (2005, 2007, 2008 og 2010) hafa margar flóttakvennanna 

kosið að setjast á skólabekk í framhaldsskóla í stað þess að fara út á 

vinnumarkaðinn. Þeim hefur gengið misvel, enda námsgrunnur þeirra mjög misjafn. 

Sumar hafa mjög stutta skólagöngu að baki, hafa jafnvel hætt í skóla á aldrinum 9-14 

ára og því langt síðan þær voru í skóla.  

 

Nauðsynlegt er að bjóða þeim konum sem hafa áhuga á að mennta sig upp á 

námsráðgjöf eða raunhæfnismat til að leggja mat á hvers konar námsúrræði sé 

raunhæft miðað við þann menntagrunn sem konurnar hafa. Það getur haft neikvæð 

áhrif að byrja í skóla, ráða ekki við námið og þurfa að gefast upp. 
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20. Fullorðinsfræðsla 
 

Fullorðinsfræðslan snýst fyrst og fremst um íslenskukennslu og samfélagsfræðslu. 

Tilgangurinn með fullorðinsfræðslunni er að auðvelda aðlögun á Íslandi og um leið að 

styrkja sjálfsmynd nemenda og auka sjálfstraust þeirra í nýju landi. 

 

Í Viðmiðunarreglum flóttamannanefndar er tekið fram að allir flóttamenn skuli eiga 

kost á ókeypis kennslu í íslensku sem öðru tungumáli og samfélagsfræðslu sem skal 

hefjast sem fyrst eftir komu þeirra til landsins og fara fram á fyrsta ári: ,,Miða skal við 

að kennsla fullorðinna fari að jafnaði fram á dagvinnutíma og skal hún vera að 

lágmarki 720 kennslustundir; að jafnaði 40 mínútur hver kennslustund.“16 

 

Þegar flóttafólkið er nýkomið til landsins ríkir mikil spenna, kvíða og tilhlökkun í 

hópnum. Því fyrr sem ákveðið skipulag eða rútína kemst á líf fólksins því betra og 

hefur það ákveðna kosti ef fullorðinsfræðslan getur byrjað sem fyrst. Á móti kemur að 

þegar flóttafólk kemur til landsins getur það upplifað þessar miklu breytingar sem 

annað áfall og þá þýðir lítið að leggja mikla áherslu á íslenskukennslu og 

upplýsingagjöf umfram það allra nauðsynlegasta. Meira máli skiptir að fólkið fái tíma 

til að átta sig, tíma til að fylgja börnum eftir í aðlögun í leikskólum, fái að kynnast 

leikskólanum, starfsfólkinu og leikskólastarfinu. Leggja þarf áherslu á það við foreldra 

að styðja börnin sín á öllum skólastigum. Reyna þarf að finna jafnvægi þar sem ekki 

er farið of hratt af stað, nægur tími gefst í aðlögun barna í skólum, læknisskoðanir, 

viðtöl hjá félagsráðgjöfum og fleira, án þess þó að of mikið tómarúm myndist. 

 

Við skipulagningu fullorðinsfræðslu er mikilvægt að hafa í huga að um er að ræða: 

• Mismunandi einstaklinga innan hópsins. 

• Einstaklinga með mismunandi menntunargrunn, dæmi eru um fólk sem hefur 

hætt í skóla um 10 ára aldur. 

• Flestir ef ekki allir eru undir mikilli streitu og geta t.d. átt við einbeitningarskort, 

minnisleysi og vanlíðan að stríða, sem hefur áhrif á námsgetu og hegðun. 

• Deilur myndast stundum innan hópa flóttamanna sem koma til landsins.  

                                                 
16 Velferðarráðuneytið (c). 
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Það getur verið mikil áskorun að stýra og kenna hópi ólíkra einstaklinga sem hafa 

mismikla og misgóða menntun að baki sér og eru að auki nær allir undir mikilli streitu. 

Þess vegna er mikilvægt að kennslan sé í senn lífleg og haldi athygli nemenda og að 

haldið sé uppi ákveðnum aga til að koma í veg fyrir ósætti og neikvæð samskipti milli 

nemenda í tímum.   

 

Kennsla flóttamannahópa er að mörgu leyti ólík kennslu annarra hópa. Það er 

mikilvægt að sú reynsla sem byggist upp með kennslu hvers hóps nýtist eins vel og 

mögulegt er, til dæmis með því að leita til þeirra fræðsluaðila sem hafa þegar öðlast 

reynslu og einnig með því að fara fram á ítarlegar skýrslur frá viðkomandi 

fræðsluaðila í lok verkefnis.   

 

20.1. Mæting í fullorðinsfræðslu 

Gera má ráð fyrir að fyrstu vikurnar verði mætingin stopul þar sem foreldrar þurfa að 

fara með börnin í aðlögun á leikskólum og fylgja börnum sínum í skólann. Að fyrstu 

vikunum liðnum taka svo við viðtöl hjá félagsráðgjöfum, sálfræðingum, 

læknisskoðanir, tannlæknaheimsóknir og fleira. Allt þetta getur haft áhrif á mætingu í 

fullorðinsfræðslu. Kvíði, einbeitingaskortur og vanlíðan geta orðið til þess að sumum 

finnist erfitt að mæta í tíma og þurfa að sitja og fylgjast með. Einnig geta deilur innan 

hópsins haft áhrif á líðan einstaklinga í tímum og orðið til þess að viðkomandi vilji 

síður mæta.  

 

20.2. Samskipti  innan hópsins 

Þegar um stóra hópa hefur verið að ræða hefur vaninn verið að útbúa sérstakt 

námskeið í íslenskukennslu og samfélagsfræðslu fyrir hópinn. Þá hittist hópurinn nær 

daglega og því eru mikil samskipti meðal flóttafólksins. Einstaklingar innan hópsins 

mynda mismunandi tengsl sín á milli og sumir bindast vináttuböndum og reynast 

hverjir öðrum mikill stuðningur. 

 

Þegar samskiptin eru mikil er ekki óalgengt að deilur komi upp innan hópsins sem 

hafa áhrif á mætingu og eins á hegðun og líðan einstaklinganna í 

fullorðinsfræðslunni. Hægt er að bregðast við slakri mætingu með því að:  
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• Bjóða upp á hópeflingu fyrir hópinn. 

• Búa til reglur sem lúta að mætingu og hegðun inni í kennslustofunni. 

• Benda á að kennarar geta gefið vinnustöðum meðmæli að námi loknu þar sem 

m.a. er tekið tillit til mætingar, hegðunar og vinnusemi. 

• Athuga hvort mögulegt sé á að koma í veg fyrir að hópurinn sé öllum tímum 

saman í námi, til dæmis með því að senda fólk á námskeið hjá mismunandi 

aðilum á almennum markaði í stað þess að hafa eitt sérstakt námskeið aðeins 

fyrir flóttamannahópinn. 

 

20.3. Samfélagsfræðsla 

Atriði sem mikilvægt er að kynna í samfélagsfræðslu 

• Skólamenning barna og ungmenna. 

• Frístundir barna á sumrin. 

• Rétt notkun á þjónustu túlka. 

• Réttindi og skyldur á vinnumarkaði. 

• Almennir frídagar. 

• Umgengnisreglur í fjölbýlishúsum. 

• Almenningssamgöngur. 

• Bókasöfn. 

• Félagsstarf. 

• Hvar er ódýrast að versla. 

• Hvar fást matvörur frá heimalandinu. 

• Menningarmunur milli Íslands og heimalands. 

• Jákvæðar uppeldisaðferðir, foreldrafærni og barnaverndarreglur á Íslandi. 

• Félagslega kerfið og ýmiskonar úrræði, t.d. fyrir einstæða foreldra. 

• Tengja má samfélagsfræðsluna við íslenskukennsluna þegar líða fer á. 

 

20.4. Íslenskukennsla 

Íslenskukennsluna er hægt að nýta sem menningarfræðsla og upplagt að tengja 

kennsluna við samfélagsfræðslu. Tengja má orðaforðann við það sem verið er að 

kenna í samfélagsfræðslunni hverju sinni og þegar líða fer á má einnig reyna að 
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kenna samfélagsfræðslu á einfaldri íslensku. Leggja þarf áherslu á: 

 

• Talmál og samtalsæfingar 

• Almenn samskipti í daglegu lífi eins og að: 

o Fara í verslun. 

o Fara á veitingahús/kaffihús. 

o Fara í banka. 

o Panta tíma hjá lækni/félagsráðgjafa. 

o Samskipti á vinnustað. 

o Samskipti við skóla/leikskóla. 
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21. Aðstoð við atvinnuleit 
 
Þegar flóttafólkið kemur til landsins hefur það oft áhyggjur af því að það muni ekki 

geta fengið vinnu og kvíðir því að geta ekki séð fyrir fjölskyldu sinni eftir að 

flóttamannaverkefninu lýkur. Marga langar því að fara strax út á vinnumarkaðinn. 

 

Miðað er við að flóttafólk einbeiti sér að íslenskunámi fyrsta hálfa árið eftir komuna til 

landsins hið minnsta. Ástæðan fyrir því er sú að þegar fólk fer út á vinnumarkaðinn er 

oft lítill tími aflögu og íslenskunámið hættir að vera forgangsatriði. Reynslan af 

móttöku flóttamanna hefur reyndar leitt í ljós að þegar út á vinnumarkaðinn er komið 

fæst fyrst tækifæri til að æfa sig í málinu og tekur fólk þá oft miklum framförum í 

íslensku. En mikilvægt er þó að viðkomandi haldi áfram í íslenskukennslu á dagtíma.  

 

Mikil vinna fylgir því að finna viðeigandi störf fyrir alla sem vilja og þurfa á þeim að 

halda, fylgja þeim í viðtöl og sinna eftirfylgni. Nauðsynlegt er því að gera ráð fyrir 

launuðum starfsmanni í þá vinnu.  

 

21.1. Starfsþjálfun 

Flóttakonunum sem komu til Íslands 2008 var boðið upp á starfsþjálfun. Þetta var 

eins konar tilraunarverkefni þar sem konurnar fengu tækifæri til að prófa sig áfram á 

vinnumarkaðinum á mismunandi vinnustöðum tvo til fimm daga í viku eftir hádegi. 

Markmiðið með starfsþjálfuninni var að ýta undir markvissari og hraðari árangur í 

íslenskunáminu sem og í almennri aðlögun, að konurnar fengju tækifæri til að 

kynnast íslenskum vinnumarkaði án þess að þurfa að ráða sig strax í vinnu og hafa 

jafnvel tækifæri á að prófa fleiri en einn vinnustað til að öðlast meiri reynslu.  

 

Konurnar unnu sjálfboðavinnu í nokkrar vikur eða mánuði á vinnustaðnum og fengu í 

staðinn góða leiðsögn, tækifæri til að æfa sig í íslensku og tækifæri til að kynnast 

íslenskum vinnumarkaði. Þessi tilraun gekk að mörgu leyti vel og endaði í nokkrum 

tilfellum með því að viðkomandi var boðinn starfssamningur í lok tímabilsins. Þær 

konur sem ekki voru tilbúnar að binda sig á viðkomandi vinnustað fengu tækifæri til 

að prófa sig áfram annars staðar.  
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Sumar kvennanna voru þó alls ekki tilbúnar í starfsþjálfun þegar þær byrjuðu og voru 

mætingar því gloppóttar og metnaður mismikill. Þar sem þetta var tilraunaverkefni 

voru vinnustaðirnir líka misvel í stakk búnir til að taka á móti starfsmanni í 

starfsþjálfun, en þessu fylgdi ákveðin skuldbinding fyrir vinnustaðina, eins og að 

útvega tengilið, útbúa orðalista og fleira.  

 

Vinnan í kringum utanumhald starfsþjálfunarinnar reyndist mun meira en gert hafði 

verið ráð fyrir í upphafi. Á heildina litið gekk starfsþjálfunin þó vel og reyndist góð 

sjálfsstyrking fyrir konurnar að finna að þær gátu vel fótað sig á vinnumarkaðinum og 

haft samskipti á íslensku. Með þessu móti var líka mun meiri eftirfylgni með 

atvinnumálum í byrjun og ekki eins mikið stökk að fara í fulla vinnu eftir að 

íslenskukennslunni var lokið.  
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22. Frístundastarf 
 
Fullorðna fólkið fær styrk til íþróttaiðkunar og börnin fá styrki til íþróttaiðkunar, 

tómstunda- og félagsstarfs. Það er mjög persónubundið hvaða tómstundum fólk hefur 

áhuga á og er því mjög gott ef stuðningsfjölskyldur geta hjálpað til við að kynna þær 

tómstundir og félagsstarf sem í boði eru.  

 

Við val á íþróttum fyrir börnin er hægt að athuga hvaða íþróttir eru vinsælar í því 

hverfi sem viðkomandi býr í og hvaða íþróttir krakkarnir í bekknum stunda mest og 

reyna að beina þeim í þá átt til að styrkja þau félagslega. Á sumrin er hægt að skrá 

börnin í mismunandi námskeið svo þau geti fengið að kynnast sem fjölbreyttustu 

frístundarstarfi.  

 

Það er mikilvægt að kynna frístundarstarf vel fyrir foreldrum barnanna og koma til 

skila hversu miklu máli það skiptir fyrir félagslega aðlögun barnanna. Einnig er 

mikilvægt að hvetja foreldra til að halda áfram að bjóða börnum sínum uppá íþrótta- 

og tómstundarstarf eftir að verkefninu lýkur.  
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23. Túlkaþjónusta 
 

Þeir sem koma að verkefninu þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að nota 

túlka á faglegan hátt. Það er mikilvægt að kynna þeim sem koma að 

flóttamannaverkefnum og ekki síður flóttafólkinu sjálfu siðareglur túlka ásamt réttri 

notkun á þjónustu túlka í byrjun verkefnaárs. Það gæti verið nytsamlegt að hafa 

útprentaðan gátlista um rétta notkun á þjónustu túlka, bæði á íslensku og 

tungumálinu sem túlkað er á, og afhenda öllum viðstöddum aðilum við upphafs hvers 

túlkaðs viðtals til að minna alla á rétt vinnubrögð svo sem bestur árangur verði af 

viðtalinu. Ekki má gleyma að það er ekki nauðsynlegt að hafa túlk á staðnum til að 

túlka. Hægt er að fá símatúlkun þar sem túlkurinn túlkar samtalið í gegnum símann. Í 

Reykjavík og nágrenni eru þrjú fyrirtæki sem bjóða uppá túlkaþjónustu: Intercultural 

Iceland, Jafnréttishús og Alþjóðasetur.  

 

Eftirfarandi listi er unnin úr leiðbeiningum frá túlkaþjónustu Alþjóðahússins 

fyrrverandi, túlkaþjónustu Intercultural Iceland og Handbók um móttöku nemenda 

sem eru innflytjendur. 

 

Þegar notast er við þjónustu túlka er mikilvægt að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 

• Einfaldaðu mál þitt og vertu skýr. 

• Ekki tala of lengi í einu, gefðu túlkinum tíma til að túlka. 

• Ekki grípa fram í fyrir túlkinum. 

• Beindu máli þínu til viðmælandans en ekki túlksins. Talaðu við viðmælandann 

í fyrstu persónu. Dæmi: Hvað heitir þú? Ekki tala við túlkinn um viðmælenda í 

þriðju persónu. Dæmi: Spurðu hana hvað hún heitir. 

• Horfðu á viðmælandann þegar þú talar en ekki túlkinn. 

• Skipulegðu sætaskipan þannig að þú sért í beinu augnsambandi við 

viðmælanda og túlkurinn sitji til hliðar. 

• Hafðu í huga að þegar túlka þarf hvert orð tekur viðtalið lengri tíma. 

• Ef túlkunin er löng og kröfuhörð getur verið gott að bjóða túlki að taka stutt hlé. 
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• Ef um flókið erindi er að ræða getur þurft að undirbúa túlkinn með því að segja 

honum um hvað málið snýst með góðum fyrirvara og gefa honum tíma til að 

fletta upp ákveðnum orðaforða. 

• Þú stjórnar viðtalinu, ekki túlkurinn. 

• Hafðu í huga að kyn túlks getur skipt máli, t.d. þegar um viðtöl hjá lækni er að 

ræða.  

• Túlkur hefur algjöra þagnarskyldu. Allt sem er túlkað er trúnaðarmál. 

• Allt sem sagt er á að túlka. 

• Túlkur má ekki taka afstöðu. 

• Túlkur má ekki láta í ljós sínar eigin skoðanir. 

• Túlkur á ekki að koma með ráðleggingar eða athugasemdir eða bæta neinu 

við frá eigin brjósti.  

• Túlkur ber ekki ábyrgð á að upplýsingar séu réttar eða sannar. 

• Túlkur er ekki ráðgjafi eða aðstoðarmaður þeirra sem fá túlk til starfa. 

• Túlkur á ekki að svara spurningum varðandi þann sem túlkað er fyrir. 

• Farðu yfir niðurstöður og upplýsingar sem komu fram á fundinum þannig að 

viðmælendur þínir séu sammála um hvað var sagt og ákveðið á fundinum. 

• Ekki má setja börn í þá stöðu að þurfa að túlka fyrir foreldra sína. 
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24. Samantekt 
 

Móttaka hópa flóttamanna er skemmtileg og fjölbreytileg vinna. Sveitarfélögin sem 

taka á móti þessum hópum læra mikið af reynslunni. Um viðkvæman hóp fólks er að 

ræða og er því mikilvægt að vanda til verka og hafa fagleg vinnubrögð í fyrirrúmi. Það 

sem mestu máli skiptir til að vel gangi er jákvætt hugarfar og gagnkvæm virðing við 

flóttafólkið og samstarfsaðila. 

 

Allt það sem skráð er hér í þessa handbókin er mín reynsla og það sem ég tel að 

sveitarfélög þurfi að halda til haga varðandi móttöku flóttamanna. Það er svolítið 

yfirþyrmandi að hugsa til þess að allt þetta, auk persónulegra breytinga er það sem 

flóttafólk þarf að meðtaka.  

 

Þar sem verkefnin hafa farið á milli sveitarfélaga er hætta á að sú reynsla sem 

byggist upp með hverju verkefni tapist og næsta sveitarfélag þurfi að finna hjólið upp 

að nýju. Það er því mjög mikilvægt að í lok verkefnis sé gerð greinargóð lokaskýrsla 

þar sem skýrt er vel frá því hvernig verkefnið gekk fyrir sig, hvað gekk vel og hvers 

vegna og ekki síst hvað hefði mátt betur fara og hvers vegna. Góð skýrslugerð er ein 

leið til að viðhalda reynslu á milli verkefna. Önnur leið er að leita til þeirra sem hafa 

reynslu af móttöku flóttamanna. Þriðja leiðin getur verið að viðhalda þessari handbók, 

bæta hana og breyta eftir því sem meiri reynsla safnast og verkefnin þróast með 

árunum. 
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Inngangur 
 
 
Frá árinu 1996 hafa tólf sveitarfélög á Íslandi tekið þátt móttöku á ellefu hópum 

flóttamanna. Af þessum sveitarfélögum er það aðeins Reykjavíkurborg sem hefur 

tekið oftar en einu sinni á móti hópi flóttamanna á þessu tímabili og hefur móttakan 

annars færst á milli staða í hvert skipti. Þetta hefur orðið til þess að ekki hefur gefist 

tækifæri til að safna saman raunverulegri reynslu starfsfólks í móttöku flóttamanna 

hjá sveitarfélögunum, sérstaklega þar sem stundum hafa nokkur ár liðið á milli 

hverrar móttöku.   

 

Lokaskýrslur þeirra sem vinna að flóttamannaverkefnunum hafa ekki verið nóg til að 

miðla áfram þeirri reynslu sem áunnist hefur í hverju verkefni fyrir sig. Reynslan hefur 

því ekki nýst sem skyldi og sveitarfélögin oft þurft að hefja vinnu sína að miklu leyti 

frá grunni í stað þess að vinna á þekkingargrunni sem þegar er til staðar. Ég varð vör 

við þetta þegar ég hóf störf sem verkefnisstjóri flóttamannaverkefnisins hjá 

Reykjavíkurborg árið 2007 og langaði til að leggja mitt af mörkum til að bæta þetta. 

 

Þar sem ég var í MA-námi í alþjóðasamskiptum samhliða starfi mínu ákvað ég að 

nýta lokaverkefnið mitt í að reyna að brúa þetta bil að einhverju leyti og úr varð 

handbók um móttöku hópa flóttamanna á Íslandi. Ég vildi skoða hvað mætti betur 

fara í móttökuferlinu, hvers vegna reynslan nýttist ekki á milli verkefna og hvernig 

mætti hugsanlega laga það.  

 

Þegar ég var ráðin í annað sinn sem verkefnisstjóri flóttamannaverkefnis hjá 

Reykjavíkurborg árið 2010 nýttist reynsla mín af fyrra verkefninu mikið. Það hjálpaði 

líka að þetta var þriðji hópurinn sem kom til Reykjavíkur á tiltölulega stuttum tíma. 

Fyrsti hópurinn kom til Reykjavíkur 2005, sá næsti 2007. Þar á milli fór hópur til 

Akraness árið 2008 og svo kom þriðji hópurinn til Reykjavíkur 2010.  

 

Á meðan móttöku hópanna 2007 og 2010 stóð yfir skipulagði ég, ásamt 

félagsráðgjöfum og kennsluráðgjafa á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, nokkra 

fundi þar sem rætt var um málefni flóttamanna. Um var að ræða misstóra fundi, ýmist 

opna eða fyrir ákveðna hópa sem komu að móttökunni með mismunandi hætti. Sem 
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dæmi má nefna opinn kynningarfund í Háskóla Íslands um vinnu Reykjavíkurborgar 

með 2007 hópnum, en sá fundur var haldinn undir lok þess verkefnis. Einnig voru 

skipulagðir lokaðir fundir með þeim aðilum sem komu að móttöku 2007 hópsins og 

2010 hópsins. Um var að ræða bæði kynningarfundi  við byrjun verkefna og 

matsfundi við lok þeirra. Á matsfundunum var farið í eins konar rýnihópavinnu á því 

hvernig verkefnin hefðu gengið og hvað mætti betur fara.  Á þessa fundi var eftir 

atvikum boðið starfsfólki sveitarfélagsins sem um ræddi, aðilum frá Rauða krossi 

Íslands, starfsfólki velferðaráðuneytisins, fulltrúum grunnskóla, leikskóla, 

framhaldsskóla, fullorðinsfræðslu og heilsugæslu.  

 

Á árunum 2010-2011 voru haldnir nokkrir eftirfylgnifundir með starfsfólki 

Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis, Þjónustumiðstöðvar Vesturgarðs og 

einnig með starfsfólki félagsþjónustunnar á Akranesi þar sem farið var yfir hver 

staðan væri hjá flóttafólkinu úr 2005, 2007 og 2008 hópunum. Niðurstöður allra 

þessar funda nýttust mikið, bæði beint og óbeint, í vinnslu handbókarinnar og 

fræðilega hlutans.    

 

Fundargerðir voru ritaðar fyrir alla þessa fundi og fengið var leyfi fundargesta til að 

nýta þær og niðurstöður fundanna í ritgerðinni, þ.e. vitnað er til fundargerða með leyfi 

allra hlutaðeigandi aðila. Leitast var við að nýta aðeins þá punkta sem töldust vera 

sameiginleg niðurstaða fundargesta á hverjum fundi en þar sem á sumum fundanna 

voru allt að tíu fundargestir er mögulegt að í einhverjum tilfellum hafi ekki allir verið 

sammála þótt þess hafi ekki verið getið. Vegna þessa eru fundargestir ekki 

nafngreindir.  

 

Við undirbúningi fræðilega hlutans byrjaði ég á því að safna saman sem mestum 

upplýsingum og skrifum um málefni flóttamanna og þá sérstaklega móttöku 

flóttamanna á Íslandi. Mig langaði að leggja áherslu á þá þekkingu og reynslu á 

málefnum flóttamanna sem er til staðar hér á landi. Í byrjun var ekki um auðugan 

garð að gresja. Það er þó gaman að segja frá því að á undanförnum þremur árum 

hefur orðið mikil fjölgun á BA- og MA-ritgerðum um flóttamenn á Íslandi og þá 

sérstaklega hjá Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Auk íslenskra heimilda studdist 

ég við erlendar heimildir og kenningar um málefni flóttamanna, reynslu flóttamanna 

og reynslu þeirra sem hafa unnið með flóttamönnum.   
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Á árunum 2008-2011 vann ég eigindlega rannsókn sem byggðist á persónulegum 

viðtölum við fulltrúa sem koma með mismunandi hætti að móttöku flóttamanna. Þetta 

voru opin viðtöl sem miðuðu að því að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og 

upplifun. Einnig voru tekin viðtöl í gegnum tölvupóst. Í þeim tilfellum var sendur listi 

með ákveðnum þemum/spurningum sem viðmælendur svöruðu með tölvupósti. Allir 

viðmælendur koma fram undir nafni. Þegar unnið var úr viðtölunum komu í ljós 

ákveðin meginþemu sem viðmælendur áttu sameiginleg og var unnið út frá þeim. 

 

Leitast var við að afla gagna um reynslu fólks og upplifun á flóttamannaverkefnunum, 

þemagreina þau og finna þannig út hvaða atriði væru mest áberandi eða þörfnuðust 

mestrar athygli við móttöku hópa flóttamanna. Þá var jafnframt reynt að komast að 

því hvaða upplifanir ólíkir einstaklingar og hópar sem að móttökunni koma eiga 

sameiginlegar sem og hvað greinir þær að. Markmiðið var ávallt að komast að því 

hvað sé vel gert og hvað megi betur fara. Rannsóknin var unnin út frá reynslu 

einstaklinga af móttökuverkefnum og er því um fyrirbærafræðilega nálgun að ræða. 

 

Þar sem ég hafði sjálf starfað á þessum vettvangi hafði ég myndað mér ákveðnar 

fyrirfram mótaðar hugmyndir og skoðanir um viðfangsefnið. Við gerð fræðilega 

hlutans var því mikilvægt að vinna úr gögnunum á eins hlutlausan hátt og unnt var og 

án fyrirfram gefinna hugmynda. Markmið verkefnisins í heild sinni er að gefa skýra 

mynd af því út á hvað móttaka flóttamanna á Íslandi gengur, hvernig hún gengur fyrir 

sig, hvers vegna Íslendingum ber að taka á móti flóttafólki og hvernig hægt er að 

bæta móttökuna. 

 

Verkefnið skiptist, eins og áður segir í tvo hluta. Fyrri hlutinn er handbók um móttöku 

flóttamanna fyrir sveitarfélög og seinni hlutinn er fræðilegt umfjöllun um viðfangsefnið 

og skiptist þessi umfjöllun í sex kafla.  

 

Í fyrsta kafla er rætt um fólk á flótta og í neyð. Gerð er grein fyrir 

Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna, túlkun Flóttamannasamningsins og 

réttarstöðu flóttamanna. Velt er upp þeirri spurningu hvort Flóttamannasamningurinn 

hafi haldið gildi sínu eða hvort nauðsynlegt sé að víkka hann út til að tryggja flóttafólki 

vernd. 

 
 

78



  

Annar kafli snýr að hlutverki Flóttamálastofnunar hvað varðar að fylgja því eftir að ríki 

fari eftir ákvæðum Flóttamannasamningsins. Einnig er gerð grein fyrir því hvernig 

stofnunin reynir að hvetja ríki til að taka á móti flóttamönnum, til dæmis með því að 

sýna fram á mikilvægi verndunar flóttamanna og hagsmuni ríkja þar að lútandi. 

 

Í þriðja kafla er fjallað um staðbundin átök og áhrif þeirra á nágrannaríkin.  

Nágrannaríkin eiga oft erfitt með að taka á móti stórum hópum flóttamanna, 

sérstaklega þar sem oftar en ekki er um að ræða fátæk hagkerfi. Þetta getur leitt af 

sér vanda fyrir móttökuríkin og býður ekki upp á góð aðlögunarskilyrði fyrir flóttafólkið. 

Þegar flóttamenn eru í þeirri stöðu að geta hvorki snúið aftur heim né verið áfram í 

hælislandinu er eina lausnin búferlaflutningur til þriðja landsins.  

 

Siðferðisleg skylda vestrænna ríkja til að taka á móti hópum flóttamanna er 

umfjöllunar efni fjórða kafla. Þar er rætt um hvort vestræn ríki geti haft hagsmuni af 

því að taka á móti flóttafólki.  

 

Í fimmta kafla er farið yfir móttöku hópa flóttamanna á Íslandi, t.d. hversu mörgum 

flóttamönnum hefur verið tekið á móti, á hversu löngum tíma og hver 

móttökusveitarfélögin hafa verið. Þá er rætt um það hvernig reynslan hefur nýst frá 

einni móttöku til annarrar og hvernig samvinna undanfarinna þriggja verkefna 

(flóttamannaverkefnin 2005, 2007 og 2010) hefur gengið fyrir sig. Lögð er áhersla á 

að skoða hvaða lærdóm megi draga af fyrri verkefnum. 

 

Viðhorf og reynsla flóttamanna á Íslandi eru viðfangsefni sjötta kafla. Þar er gerð 

grein fyrir því hvaða atriði virðast skipta flóttamenn mestu máli. Nýttar eru niðurstöður 

rannsókna, reynslusögur og álit þeirra sem komið hafa til Íslands sem flóttamenn.  

Einnig eru viðhorf og reynsla flóttabarna skoðuð og því velt upp hvernig sé best að 

hjálpa foreldrum að styðja börn sín. 
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1. Fólk á flótta og í neyð 
 

Árið 1951 var haldin ráðstefna á vegum Sameinuðu þjóðanna þar sem sérstaklega 

var rætt um málefni flóttamanna. Á ráðstefnunni var samþykktur samningur um 

réttarstöðu flóttamanna þar sem gerð var ,,ítarleg grein fyrir hver teljist flóttamaður og 

hvers konar lagalega vernd, aðra aðstoð og félagsleg réttindi aðildarríkjunum ber að 

veita þeim, þ.e. þeim ríkjum sem hafa undirritað samninginn“.17 Samkvæmt 

Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá 1951 um réttarstöðu flóttamanna (hér 

eftir kallaður Flóttamannasamningurinn) er skilgreiningin á flóttamanni á þessa leið: 

Sá sem flýr land sitt og er „utan heimalands síns ... af ástæðuríkum ótta við að verða 

ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum 

félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks 

ótta, færa sér í nyt vernd þess lands“ og getur þess vegna ekki eða vill ekki fara aftur 

þangað.18 

Flóttamannasamningurinn var sérstaklega hugsaður fyrir evrópskt flóttafólk frá seinni 

heimsstyrjöldinni, en það var von manna og trú að um afmarkað og tímabundið 

vandamál væri að ræða og á því væri hægt að finna varanlega lausn. Sú varð 

hinsvegar ekki raunin því eftir seinni heimsstyrjöld hélt þörfin fyrir vernd flóttafólks 

áfram að vera til staðar og til að komast til móts við breyttar aðstæður var gerð 

viðbótarbókun við samninginn árið 1967 þar sem staðfest var ,,að 

Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna frá 1951 á við um alla flóttamenn án 

landfræðilegra takmarkana eða tímamarka. Þetta þýðir að ekki skiptir máli hvort 

atburðirnir, sem leiddu til þess að viðkomandi varð flóttamaður, áttu sér stað fyrir eða 

eftir 1. janúar 1951“.19 Viðbótarbókunin var því nauðsynlegt skref til að hægt væri að 

sinna þörf sí stækkandi hóps flóttamanna.  

 

Þrátt fyrir viðbótarbókunina er Flóttamannasamningurinn enn mjög takmarkandi og 

nær engan veginn yfir alla þá hópa eða einstaklinga sem þurfa að flýja heimkynni sín 

og þurfa á alþjóðlegri vernd að halda. Samkvæmt Flóttamannastofnuninni hefur fólki 

sem er á flótta fjölgað mikið og ,,hafa vaknað efasemdir um að 
                                                 
17 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (d). Umdæmisskrifstofan fyrir Eystrasaltslöndin og 
Norðurlönd. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna hafi haldið gildi sínu – og fyrir gráglettni 

örlaganna á það sérstaklega við um Evrópu þar sem samningurinn leit dagsins ljós.“ 

Efasemdirnar um að samningurinn hafi haldið gildi sínu byggjast fyrst og fremst á því 

að þau ríki sem flóttafólk leitar fyrst til túlka samninginn á misþröngan hátt og skorast 

því sum ríki, sérstaklega þau í Evrópu, undan ábyrgð sinni og virðast reyna hvað þau 

geta til að takmarka þann fjölda sem veittur er hæli sem flóttamenn.20 

Arthur Helton er einn þeirra sem segir skilgreininguna á hugtakinu flóttamanni, 

samkvæmt Flóttamannasamningnum 1951 og viðbótarbókuninni frá 1967, vera 

takmarkandi þar sem aðeins sá getur talist flóttamaður sem hefur farið yfir eigin 

landamæri og hefur ástæðuríka hræðslu við ofsóknir vegna kynþáttar, trúar, 

þjóðernis, aðildar að ákveðnum félagslegum samtökum eða vegna pólitískra 

skoðana. Hann bendir á að þeir sem hafa ekki yfirgefið eigið land sem og þeir sem 

flýja land sitt vegna stríðs eða borgarastyrjalda séu utan laga um flóttafólk þrátt fyrir 

að hafa alveg jafn mikla þörf fyrir alþjóðlega vernd. Hann bendir þó á að nokkur ríki í 

Asíu og Rómönsku Ameríku hafa víkkað túlkunina á samningnum til að geta komið til 

móts við fólk sem flýr stríð og borgarastyrjaldir.21 Samkvæmt þessu er skilgreining 

Flóttamannasamningsins of þröng og á í raun ekki við fyrir nútímaaðstæður. Það, að 

nokkur ríki í Asíu og Rómönsku Ameríku hafi víkkað túlkunina á samningnum upp á 

eigin spýtur, er vissulega jákvætt en vissulega þyrftu öll aðildarríki samningsins að 

gera slíkt hið sama til að gæta sanngirni gagnvart hinum ríkjunum og til að hægt sé 

að aðstoða allt það fólk sem er á flótta og hefur þörf fyrir alþjóðlega vernd.  

Það að ríki megi túlka samninginn á víðari hátt er engan veginn bindandi og þýðir í 

raun að ríkjum sé það fullkomlega í sjálfsvald sett hvort þau kjósi að gera það eða 

ekki. Lítið er við því að gera þegar ríki kjósa að túlka samninginn á þröngan hátt. 

Afleiðingin er hins vegar sú er að allt of margir þeirra sem neyðast til að flýja heimili 

sín og þurfa á alþjóðlegri vernd að halda fá ekki viðunandi aðstoð vegna þess að þeir 

falla ekki undir skilgreiningu hugtaksins flóttamaður. Það hlýtur því að vera ljóst að 

Flóttamannasamningurinn og viðbótarbókunin nægja ekki til að fá öll aðildarríki 

samningsins til að axla sameiginlega ábyrgð við að leysa vanda flóttamanna á 

                                                 
20 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (d). Umdæmisskrifstofan fyrir Eystrasaltslöndin og 
Norðurlönd. 
21 Helton, Athur C. 2003: 20-21. 
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alþjóðavettvangi og vinna að lausn vandans eins og ákvæði 

Flóttamannasamningsins gera ráð fyrir. 

Þegar reynt er að henda reiður á fjölda flóttamanna í heiminum er mikilvægt að hafa í 

huga að aðeins er hægt að telja þá sem hafa fengið viðurkennda stöðu flóttamanna 

og geta þær tölur því aðeins gefið vísbendingu um hversu margir þeir í raun og veru 

eru. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna telur fjölda flóttamanna í heiminum 

vera um 9,2 milljónir. Auk þess áætlar Flóttamannastofnunin að um 25 milljónir 

manna séu á flótta innan landamæra eigin ríkis.22 Ofan á þessar tölur leggjast þær 5 

milljónir palestínskra útlaga, sem heyra undir sérstaka flóttamannastofnun 

(UNWRA).23 

 

Ef miðað er við að flóttamenn í heiminum séu nú um 9,2 milljónir hefur talan ekki 

verið lægri í um 50 ár.24 Í sjálfu sér ætti það að benda til þess að flóttafólki fari 

fækkandi. António Guterres, framkvæmdastjóri Flóttamannastofnunarinnar, telur þó 

ekki líklegt að flóttafólki sé að fækka heldur segir hann algengara en áður að fólk geti 

ekki sökum hertra reglna og landamæraeftirlits leitað öryggis í nágrannaríkjum og 

neyðist oftar til að dvelja innan landamæra eigin lands, oftast undir svipuðum 

kringumstæðum og flóttafólk. 

Alexander Betts bendir í grein sinni Towards a ‘soft law’ framework for the protection 

of vulnerable migrant að samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum séu þau ríki sem 

eru aðilar að flóttamannasamningnum skyldug til að vernda allt fólk sem hefur þurft 

að flýja heimkynni sín og þarfnast verndar, en ekki aðeins þann litla hluta þessa hóps 

sem hefur fengið viðurkennda stöðu flóttamanns.25 Alexander Betts segir farandfólk í 

neyð, það er fólk sem neyðist til að flýja heimaland sitt, vera vaxandi hóp. Hann telur 

að oft sé um að ræða fólk sem flýr bágbornar aðstæður í heimalandi sínu sem hvorki 

hafa með átök né stjórnmálaofsóknir að gera, heldur til að mynda vegna ástæðna 

eins og veðurfars- eða umhverfisbreytinga, náttúruhamfara, erfiðs efnahagsástands 

eða erfiðrar félagslegrar stöðu. Þetta er fólk sem neyðist til að flýja heimili sín vegna 

                                                 
22 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (c).19. apríl 2006. 
23 Helton, Athur C. 2003: 19. 
24 UNHCR The UN Refugee Agency (c). 
25 Betts, Alexander. 2008: 2. 
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vonlítillar  fjárhagslegrar og félagslegrar stöðu en fellur ekki undir skilgreininguna um 

flóttafólk.26  

Segja má segja að opinberar tölur um að flóttafólki sé að fækka í heiminum séu 

villandi, því raunin er sú að skilgreiningin á hugtakinu flóttamaður nær ekki til nema 

lítils hluta þess fólks á flótta sem þarf á alþjóðlegri vernd að halda. Það mætti því 

ætla að tími sé kominn til að endurskoða skilgreiningu Flóttamannasamningsins og 

lagarammann varðandi fólk á flótta sem þarf á alþjóðlegri vernd að halda. Um þetta 

eru þó ekki allir sammála.  

Alexander Betts heldur því til dæmis fram að nú þegar séu til lagaleg viðmið sem 

farandfólk í neyð ætti að falla undir, þar sem til eru alþjóðleg mannréttindalög sem 

vernda innflytjendur í neyð. Hann telur að vandræðin felist í fyrsta lagi í því að ríkjum 

heimsins vanti leiðbeiningar um hvernig skuli framfylgja þessum lögum og að í öðru 

lagi vanti skýra verkefnaskiptingu um hvernig eigi að deila ábyrgðinni á milli 

alþjóðastofnana. Það sem takmarkar þá vernd sem fólk í neyð hefur þörf fyrir séu 

leiðbeiningar fyrir ríkin og alþjóðastofnanirnar um hvernig bregðast eigi við þörfinni.27    

 

Auður Birna Stefánsdóttir skrifaði MA-ritgerð í alþjóðasamskiptum um sameiginlega 

hælisstefnu Evrópusambandsins. Hún er einnig þeirrar skoðunar 

Flóttamannasamningurinn sé ekki úreltur heldur sé mikilvægt að túlka hann út frá því 

hlutverki sem hann eigi að gegna. Hún gagnrýnir Evrópusambandið og aðildarríki 

þess fyrir of þrönga túlkun á samningnum:  

Það er vissulega mikið svigrúm til mismunandi túlkana á samningnum og hafa sum 

ríkjasambönd notað sér það til að víkka samninginn út til að fleiri hópar flóttamanna 

geti hlotið vernd undir samningnum (eins og Afríkusambandið og Mið-Ameríku ríki 

hafa gert). Evrópusambandið og aðildarríki þess hafa hins vegar haldið sig við mjög 

bókstaflega túlkun á samningnum til að komast hjá því að þurfa að veita of mörgum 

flóttamönnum stöðu flóttamanns samkvæmt samningnum.28  

Auður Birna segir að opinberlega virðist Evrópusambandið:  

                                                 
26 Betts, Alexander. 2008: 23. 
27 Betts, Alexander. 2008: 3. 
28 Auður Birna Stefánsdóttir. 2008: 18-19. 
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...leggja áherslu á að hafa almenn mannréttindi, lýðræðislegar stofnanir og lög og 

reglu að markmiði í hælis- og innflytjendastefnu sinni með áherslu á mannlega þáttinn 

en hin raunverulega stefna hefur hinsvegar einkennst af því að reisa upp hindranir til 

að koma í veg fyrir að einstaklingar komist inn á landsvæði Evrópu, oft með þeim 

afleiðingum að allir hælisleitendur eru meðhöndlaðir sem hugsanlegir glæpamenn.29  

Samkvæmt þessu er viðhorf Evrópusambandsins gagnvart hælisleitendum og 

flóttafólki neikvætt og augljóst að verið er að reyna að takmarka fjölda flóttafólks 

innan þess svæðis sem tilheyrir aðildarríkjum Evrópusambandsins. Þar sem 

Evrópusambandið og ríki almennt eru í fullum rétti til að túlka samninginn á þann hátt 

sem þeim hentar komast þau upp með það án nokkurra eftirmála. 

Þetta viðhorf er í mikilli mótsögn við grundvallarhugmyndina sem liggur að baki 

Flóttamannasamningnum en samkvæmt Flóttamannastofnun er eitt af því sem gerir 

Flóttamannasamninginn einmitt svo mikilvægan það að í honum ,,felst viðurkenning á 

að vanda flóttamanna verði að leysa á alþjóðavettvangi og að alþjóðasamstarf sé 

nauðsynlegt. Einnig felst í samningnum að ríki heims eigi að vinna að lausn vandans 

og beri þar sameiginlega ábyrgð“.30 Það virðist því ljóst að ríki Evrópusambandsins 

sem og önnur vestræn ríki axli almennt ekki þá ábyrgð sem aðild að 

Flóttamannasamningnum felur í sér. 

Eðli málsins samkvæmt mæðir mest á þeim ríkjum sem liggja næst þeim löndum þar 

sem landflótti er algengur og oftar en ekki er um fátæk ríki að ræða sem hafa lítil 

úrræði til að taka á móti flóttafólki á viðunandi hátt. Þau ríki sem eru ríkari og hafa 

betri úrræði hafa hinsvegar engin skýra lagalega skyldu til að aðstoða fátækari ríkin 

og skorast því undan ábyrgðinni.  

 

                                                 
29 Auður Birna Stefánsdóttir. 2008: 35. 
30 UNCHR refugee agency (d). 
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2. Konur í hættu og átök við landamæri 
 

Ísland hefur þann kost að hér er auðveldara en í mörgum löndum að vera einstætt 

foreldri. Hér eru einstæðir foreldrar félagslega viðurkenndir og velferðarkerfið veitir 

ýmsa fjárhagsaðstoð vegna barna. Þess vegna, og vegna þess að konur og börn eru 

um 80% flóttamanna í heiminum,31 hafa Íslensk stjórnvöld árin 2005 til 2010 lagt 

áherslu á að taka á móti konum í hættu og börnum þeirra. Það er því áhugavert að 

skoða stöðu flóttakvenna og velta því upp hvers vegna staða þeirra er sérstaklega 

viðkvæm.  

 

Alexander Betts bendir á að á átakasvæðum helst aftur af þróun og þar ríkir meiri 

fátækt.32 Í slíkum aðstæðum geta stórir hópar fólks átt á hættu að missa allt sitt og 

þurft að flýja heimili sín. Það hefur áhrif á nærliggjandi svæði sem eru oftar en ekki 

illa í stakk búin til að taka á móti fjölda fólks sem er illa statt og allslaust. Það segir sig 

sjálft að fólk sem hefur misst allt sitt og hefur litla von til að aðlagast getur þurft að 

grípa til örþrifaráða til að sjá fyrir sér og fjölskyldu sinni.  

 

Í þessu samhengi eru konur sérstaklega viðkvæmar, annars vegar sem konur á 

átakasvæðum og hinsvegar sem fátækar fyrirvinnur í fátækum hagkerfum. Í skýrslu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna er talað um ofbeldi gegn konum sem 

heimsfaraldur. Fram kemur að hlutfallslega deyja jafn margar konur á ári á aldrinum 

15-44 ára vegna ofbeldis og vegna krabbameins. Ein af hverjum þremur konum í 

öllum heiminum hefur verið lamin, þvinguð til kynlífs eða misnotuð og um 80% af 

þeim 800.000 sem ferðast yfir landamæri á hverju ári eru konur og stúlkur. Í 

skýrslunni er sértaklega tekið fram að þegar fjölskyldur sundrast, samfélag brotna 

upp og félagsleg tengslanet eyðileggjast séu konur og stúlkur í enn meiri áhættu og 

þá séu flóttakonur sérstaklega í hættu.33 

 

Það er mikill munur á því að vera fátækur í vestrænu velferðarríki eða að vera 

fátækur í fátæku ríki. Í International justice and the third world fjallar Onora O’Neill um 

fátækar konur sem búa í fátækum hagkerfum.  Sumar þeirra þurfa, þrátt fyrir mikla 

                                                 
31 Women’s Refugee Commission. History of Our Funding. 2012. 
32.Betts, Alexander. 2008. 
33 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (b).Nóvember 2005.  
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fátækt, að sjá fyrir sjálfum sér og öðrum. Þótt þær séu í valdalausri stöðu treysta 

aðrir, enn varnarlausari en þær sjálfar, á þær. O’Neill segir að í sumum tilfellum sé 

konunum stjórnað eða þær settar til hliðar af eigin fjölskyldu. Þar að auki geti konur 

stjórnast af því hagkerfi sem þær búa í og fátækari hagkerfi stjórnist af fjarlægum og 

ríkari hagkerfum. Þetta geri það að verkum að þessar konur séu í sérstaklega 

viðkvæmri stöðu. O’Neill gagnrýnir að þetta skuli vera réttlætt með fjölbreyttri 

umræðu sem hvetur til alþjóðlegrar hagfræðilegrar reglugerðar en aðeins 

þjóðbundnum reglum um skatta- og velferðarkerfi. 

 

O’Neill bendir á að möguleikar á að semja um eða neita tilboðum geti verið litlir og 

samþykki valdalausrar konu í viðkvæmri stöðu því í raun málamiðlun. Þetta þýði þó 

ekki að fátækar konur sem eru fyrirvinnur hugsi órökrétt eða séu ófærar um að veita 

samþykki sitt. Það er því afar mikilvægt fyrir þá sem hafa afskipti af konum í slíkri 

stöðu og vilja aðstoða og koma fram við þær af réttlæti að hafa í huga getu þeirra og 

möguleika til að neita eða semja. Það verður að gæta þess að notfæra sér ekki 

þessa veiku stöðu kvennanna til að koma fram vilja sínum, slíkt sé í raun svik og 

þvinganir og viðkomandi getur orðið að fórnarlambi. 34 

 
Af þeim 96 kvótaflóttamönnum sem komið hafa til Íslands síðan 2005 eru 60, eða rétt 

tæpur þriðjungur, af kólumbískum uppruna. Í Kólumbíu hafa staðið yfir átök í um fjóra 

áratugi á milli stjórnvalda og andspyrnuhópa. Jorge Rojas og Marcela Ceballos hafa 

skoðað sérstaklega þessi átök með áherslu á áhrif átakanna á nágrannaríkin. Þau 

benda á að slæmur efnahagur leiðir af sér aukið atvinnuleysi og ýtir undir 

hópamyndanir óánægðs fólks en alls kyns andspyrnuhópar og höfuðpaurar 

eiturlyfjahringja njóta góðs af því þar sem þeir eiga auðvelt með að fá fólk sem er í 

neyð í sínar raðir.35  Það er því kannski skiljanlegt að íbúar nærliggjandi ríkja séu 

tortryggnir í garð þeirra sem flýja átakasvæði og að ákveðin gremja sé í garð þessa 

fólks sem eykur á þann vanda sem fyrir er í landinu. Þessi tortryggni og gremja hlýtur 

að verða til þess að flóttafólki er oft illa tekið í nágrannaríkjum og það gerir 

aðlögunarferlið erfiðara. Rojas og Ceballos telja að þau svæði sem hafa landamæri 

við Kólumbíu séu í verulegum vanda vegna átakanna þar. Þau halda því fram að 

                                                 
34 Onora O’Neill, 1991: 72. 
35 Rojas, Jorge og Ceballos, Marcela. 2006: 546. 
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átökin séu til staðar í allri Kólumbíu en eigi það til að stækka, dýpka og verða 

alvarlegri á svæðunum við landamærin.36   

 

Á vefsíðunni Refugees International er einnig sagt frá því að átökin í Kólumbíu hafa 

aukist meðfram landamærunum. Greint er frá því að ólöglegir vopnaðir hópar í 

Ekvador og Venesúela ógni almenningi og stjórna heilu samfélögunum. 

Líflátshótunum, morðum, mannránum og fjárkúgunum fer fjölgandi og hafa áhrif á 

samfélög sem hýsa flóttafólk.37 Fólk sem hefur farið yfir landamæri til að flýja átök 

eða hættu í heimalandi sínu er því ekki alltaf öruggt í hælislandinu og á þetta ekki 

eingöngu við um Kólumbíu. 

 

Í bók Sigríðar Víðis Jónsdóttur, Ríkisfang ekkert, er sögð saga ríkisfangslausra 

kvenna af palestínskum uppruna sem komu sem flóttamenn til Íslands árið 2009. Ein 

þessara kvenna er Ayda. Henni tókst að flýja með börn sín frá Írak yfir landamærin til 

Sýrlands með því að nota fölsuð vegabréf, en án vegabréfa hefðu þau ekki komist frá 

Írak. Þegar fjölskyldan hafði dvalist í stuttan tíma í Sýrlandi varð Aydu ljóst að þar 

yrðu þau ekki örugg: 

 
Sögur berast af írönskum Palestínumönnum sem komst upp um að voru með 

fölsuð skilríki. Sumir enduðu í fangelsi, aðrir voru sendir úr landi og yfir í Al Tanf-

flóttamannabúðirnar. Eða hrökkluðust þangað sjálfir af ótta við afleiðingar þess að 

vera áfram í Sýrlandi.38 
 

Ayda óttaðist að það gæti haft slæmar afleiðingar yrði hún áfram í Sýrlandi og gat því 

ekki verið um kyrrt með fjölskyldu sína þar. Hún gat heldur ekki farið aftur til Írak, því 

þar óttaðist hún um líf sitt og barna sinna. Hún neyddist því til að fara aftur að 

landamærum Írak og setjast að í flóttamannabúðum við hræðilegan aðbúnað.  

 

Þegar flóttamenn eru í þeirri aðstöðu að geta hvorki snúið aftur heim né verið áfram í 

hælislandinu hefur Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna brugðist við með því að 

senda þá flóttamenn, sem talið er að séu enn í hættu og/eða eiga litla eða enga 

möguleika á að aðlagast í landinu sem það flúði til, til þriðja lands. En til að 

                                                 
36 Rojas, Jorge og Ceballos, Marcela. 2006: 537. 
37 Refugees International. Colombia. (skoðað 11.11.2011). 
38 Sigríður Víðis Jónsdóttir. 2011: 207. 
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búferlaflutningur til þriðja lands; þriðja ríkja lausnin virki verða önnur ríki að vera 

tilbúin til að taka á móti flóttafólki. 
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3. Eftirfylgnihlutverk Flóttamannastofnunar 
 

Megintilgangur Flóttamannastofnunar SÞ er að standa vörð um réttindi og 

velferð flóttamanna. Lokatakmarkið er að hjálpa til við að finna varanlegar 

lausnir sem veita flóttamönnum tækifæri til að endurbyggja líf sitt með reisn 

og í friði.39 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur, samkvæmt 35. grein 

Flóttamannasamningsins, einnig það hlutverk að fylgja því eftir að aðildarríkin fari að 

ákvæðum samningsins. Auður Birna heldur því fram að Flóttamannastofnun hafi ekki 

uppfyllt skyldu sína við að fylgja því eftir að ríki fygli Flóttamannasamningnum. Hún 

telur að mörg ríki hafi nýtt sér það og þess vegna brugðist skyldum sínum.40 Það er 

þó erfitt fyrir Flóttamannastofnunina að hafa eftirlit með því að ríki fylgi 

Flóttamannasamningnum þegar ríkjunum er heimilt að túlka samninginn eins vítt eða 

þröngt og þeim sýnist. Íslenskum yfirvöldum er til dæmis heimilt að senda 

hælisleitendur til baka til fyrsta ríkisins sem viðkomandi flóttafólk leitaði til þrátt fyrir að 

þar bíði viðkomandi óviðunandi aðstæður. Flóttamannastofnunin getur í raun ekkert 

gert við þessu annað en að láta óánægju sína í ljós. 

 

Alexander Betts ræðir þann galla að Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna 

nær aðeins yfir fyrsta ríkið sem flóttafólk leitar til og að ekkert sé rætt um 

skuldbindingar annarra ríkja til að aðstoða móttökuríkin. Hann gagnrýnir að engir 

samningar eða sáttmálar skuli skuldbinda ríki til að aðstoða önnur ríki við móttöku 

flóttamanna.41 Vegna þessa gat til dæmis íslenska ríkisstjórnin án nokkurra 

málalenginga tekið þá ákvörðun að taka ekki á móti hópi flóttafólks árið 2009 þrátt 

fyrir að hafa gefið út þá yfirlýsingu árið 2007 að framvegis yrði árlega tekið á móti 

flóttamannahópum.  

 

Flest flóttafólk kemur frá fátækari ríkjum úr suðurhluta heimsins og þar af leita flestir 

hælis í nágrannaríkjum sínum. Móttökuríkin eru oft fátæk og hafa því ekki alltaf 

úrræði til að aðstoða flóttafólkið eins og þeim ber að gera samkvæmt 

                                                 
39 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (e). Umdæmisskrifstofan fyrir Eystrasaltslöndin og 
Norðurlönd. (skoðað 04.01.2012). 
40 Auður Birna Stefánsdóttir. 2008: 20.  
41 Betts, Alexander. 2008. 
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Flóttamannasamningnum. Það er því mikilvægt að þau ríki sem eru aðilar að 

Flóttamannasamningnum axli ábyrgð og aðstoði móttökuríkin. Samkvæmt Betts hafa 

fjarlæg ríki verið treg til að veita aðstoð þar sem þau telja hagsmunum sínum ekki 

best borgið með því. Engar reglur eru til sem skylda önnur ríki til að aðstoða 

móttökuríki við að taka á móti flóttafólki og þar sem fjarlæg ríki hafa ekki séð mikinn 

ábata í því að styrkja móttökuríkin hafa þau veitt þeim takmarkaða aðstoð sem 

móttökuríkin hafa neyðst til að sætta sig við.42  

 

Flóttamannastofnun og aðrar alþjóðlegar stofnanir hafa beitt sér fyrir því að hvetja ríki 

til samstarfs með því að benda þeim á að þau hafi hagsmuni af því að því að aðstoða 

við flóttamannavandann. Betts segir þessi hagsmunatengsl alls ekki augljós og hefur 

það því komið í hlut Flóttamannastofnunarinnar að benda á þau. Hann tekur dæmi 

um góðan árangur af slíku á alþjóðlegri ráðstefnu um flóttafólk í Mið-Ameríku, 

CIREFCA, þar sem gert var samkomulag sem stóð frá 1987-1995 um að finna lausn 

fyrir um 150.000 flóttamenn. Á ráðstefnunni var mikil áhersla var lögð á að benda 

Evrópulöndunum á að þau hefðu viðskiptahagsmuna að gæta af því að aðstoða 

flóttafólk í Mið-Ameríku. Þetta var stutt þeim rökum að nauðsynlegt væri að vernda 

flóttafólk og finna varanlega lausn fyrir það til að svæðisbundinn friður og öryggi á 

svæðinu væri mögulegt. Bent var á að friður og öryggi væri eina leiðin til að Mið-

Ameríkuríkin gætu hafið endurbyggingu. Sú þróun sem yrði í kjölfarið myndi leiða til 

þess að viðskipti gætu farið fram á milli Evrópu og Mið-Ameríkuríkja og af þeim 

viðskiptum væri efnahagslegur ávinningur fyrir Evrópuríkin.43 

 

Betts heldur því fram að ekki mega gera ráð fyrir að ríki taki þátt í flóttamannahjálp af 

óeigingjörnum ástæðum. Ríki séu bara tilbúin til að aðstoða við vernd flóttamanna 

þegar þau sjái hagsmuna sína í því. Betts segir Flóttamannastofnun hafa getu til að 

koma auga á og benda á flókna hagsmunatengingu á milli flóttamannavandans og 

viðskiptatækifæra fjarlægra ríkja. Hann bendir á að hlutverk Flóttamannastofnunar sé 

mjög mikilvægt til að hjálpa ríkjum að mynda þessa tengingu og að stofnunin þyrfti að 

leggja meiri áherslu á slíkar greiningar og að miðla þeim áfram. Flóttamannastofnun 

þurfi með öðrum orðum að verða pólitísk til að hafa sem mest áhrif.44 Alexander 

                                                 
42 Betts, Alexander: 2008. 
43. Ibid. 
44  Ibid. 
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Betts segir þetta líka sýna hvernig alþjóðastofnanir geta aðstoðað við alþjóðlega 

samvinnu og hvernig þær geta haft áhrif á ríki með því að finna út og sýna fram á að 

ólíkir málaflokkar geta verið háðir hvor öðrum.45 

                                                

 

Samkvæmt Gil Loscher var Flóttamannastofnun ekki aðeins góðgerðarstofnun heldur 

sáu aðildarríki hag sinn í því að vinna að staðbundnum og alþjóðlegum stöðugleika 

sem þjónaði hagsmunum stjórnvalda. Hann segir stjórnvöld hafa komið 

Flóttamannastofnuninni á fót til að hjálpa til við að leysa vandamál tengd flóttafólki 

sem talin voru geta skapað ójafnvægi innan ríkja, milliríkjaspennu og ógna alþjóðlegu 

öryggi.46 

Flóttamannastofnunin hefur reynt að sýna ríkjum fram á mikilvægi verndunar 

flóttamanna fyrir ríki, til dæmis með því að koma málefnum flóttamanna á framfæri 

hjá þeim ríkjum sem leggja áherslu á innanlandsmál og öryggi og sannfæra þannig 

ríki um að skilgreina innanlandshagsmuni þannig að þeir samrýmist þörfum 

flóttafólks. Einnig hefur stofnunin notað félagslegan þrýsting til að fá ríki til að axla 

ábyrgð og höfða til þeirra með því að segja að sem lýðræðisleg og opin þjóðfélög séu 

þau skyldug til að fylgja stefnum um mannréttindaviðmið hvað varðar móttöku 

flóttafólks og hælisleitenda.  

Þá var leitast við að sannfæra nýleg sjálfstæð ríki í Asíu, Afríku og Rómönsku 

Ameríku árin 1960 og 1970 sem og fyrrverandi Sovétríkjunum árið 1990 um að 

þátttaka og aðstoð við Flóttamannastofnunina hjálpaði við að byggja upp góða 

alþjóðlega ímynd og gæfi þeim tækifæri til að taka þátt og axla ábyrgð sem fullvalda 

ríki á alþjóðlegum vettvangi.47  

 

 
45 Betts, Alexander: 2008. 
46 Loescher, Gil. 2003: 4. 
47 Ibid: 5. 
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4. Siðferðisleg skylda eða hagsmunir vestrænna ríkja? 
 

Þó svo að Flóttamannasamningurinn geri ráð fyrir að aðildarríkin deili með sér 

ábyrgðinni gagnvart flóttafólki virðast þau ekki sinna málefnum flóttamanna nema þau 

sjái hag sinn í því. Auður Birna Stefánsdóttir segir vestræn ríki helst ekki vilja taka við 

flóttamönnum þar sem það sé álitið of kostnaðarsamt, bæði fjárhagslega og 

menningarlega.48 Siðferðisleg skylda ríkjanna virðist því ekki vega þungt.  

 

Matthew Gibney veltir því fyrir sér hver sé siðferðisleg skylda vestrænna ríkja til að 

vernda hagsmuni flóttamanna. Hann ræðir tvær kenningar. Annars vegar 

hlutdrægnikenninguna, sem snýst um það að hagsmunir borgaranna eigi að vera í 

fyrirrúmi þegar ríki ákveði hverjir eigi rétt á að tilheyra ríkinu. Hinsvegar ræðir Gibney 

óhlutdrægniskenninguna sem snýst um að allir einstaklingar eigi að hafa jafnan rétt á 

að fá að tilheyra ríkjum.49  Auður Birna, skoðar sérstaklega kenningar Gibney í ritgerð 

sinni sem fjallar um sameiginlega hælisstefnu Evrópusambandsins. Hún túlkar 

hlutdrægnikenningu hans á þann hátt að hún feli í sér hugmyndina um að ríki séu 

afmörkuð menningarleg samfélög með eigin sjálfsákvörðunarrétt og það réttlæti það 

að hagsmunir borgaranna séu hafðir að leiðarljósi við mótun inngöngustefnu þess. 

Auður telur að sé þetta yfirfært á hagsmuni hælisleitenda þýði það að hagsmunir 

borgaranna séu mikilvægari en hagsmunir flóttamannanna. Óhlutdrægniskenningin 

feli hinsvegar í sér að litið sé á ríki sem alþjóðlega gerendur sem bera siðferðislega 

ábyrgð á alþjóðasamfélaginu. Í þessari skoðun felist að ríkjum beri siðferðisleg skylda 

til að meta til jafns hagsmuni borgaranna og utanaðkomandi einstaklinga.50 Þetta er 

áhugaverður punktur sem Auður dregur fram því þetta sýnir svo skírt að það sem 

þessar kenningar eiga sameiginlegt er að þær gera báðar ráð fyrir að hagsmunir 

borgara hljóta að stangast á við hagsmuni flóttamanna. En þarf svo að vera? Geta 

hagsmunir borgaranna ekki farið saman við hagsmuni flóttamanna? 

Ingibjörg Hafstað, kennslustjóri íslenskudeildarinnar hjá Alþjóðahúsi, segir Íslendinga 

hafa fjölbreyttra hagsmuna að gæta þegar kemur að því að taka á móti flóttafólki: 

                                                 
48 Auður Birna Stefánsdóttir. 2008: 48. 
49 Gibney, Matthew J. The Ethics and Politics of Asylum; Liberal Democracy and the Responce to 
Refugees.Cambridge: Cambridge University Press. 2004: 23..  
50 Auður Birna Stefánsdóttir. 2008: 35. 
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Hagsmunirnir eru enn þá meiri fyrir okkur sem erum svona einangruð. Það er enn þá 

meira sem við högnumst á því, þá neyðumst við til að fara út úr okkar þröngu 

römmum og þurfum að reyna að setja okkur þó ekki nema pínulítið í hug og veruleika 

flóttafólksins.51  

 

Ingibjörg Hafstað hefur komið að flestum þeim flóttamannahópum sem komið hafa til 

Íslands síðan hópur Víetnama kom hingað til lands árið 1979. Hún segir það vera 

hennar tilfinning að ótrúlega fáir hafi reynst byrði á samfélaginu. Hún segist vita um 

einn og einn einstakling sem ekki hefur „plummað sig“, og þá hafi sveitarfélagið 

væntanlega þurft að bera einhvern kostnað af því, en hún telur að sá fjöldi sé í 

eðlilegu hlutfalli miðað við það sem gengur og gerist hjá almennum borgurum. 

„Aðlögunin hefur tekist mjög vel því maður verður ekkert var við flóttafólkið. Það 

hverfur bara einhvern veginn inn í samfélagið eins og aðrir innflytjendur.“52 

 

Guðbjörg Ottósdóttir, félagsráðgjafi í flóttamannaverkefnunum árin 2005, 2007 og 

2008, segir íslensku þjóðina njóta góðs af því að taka á móti flóttafólki, alveg eins og  

allar aðrar þjóðir heims:  

 
Ef talað er um efnahagslega byrði þá sýna rannsóknir að innflytjendur almennt eru 

ekki byrði á velferðarkerfum þeirra landa sem þeir flytjast til og það sama er raunin 

með flóttamenn. Menningarlega og samfélagslega séð hefur þjóðin hagnað af því að 

taka á móti flóttafólki. Flóttafólk eins og aðrir innflytjendur auðga samfélagið með 

menningu sinni og hefðum. Það hafa allar þjóðir gott af því að endurspegla 

margbreytileika. Einsleit þjóð er frekar leiðinleg!53 

 

Guðbjörg Ottósdóttir tekur undir orð Ingibjargar Hafstað og að samkvæmt sinni 

reynslu sé flóttafólk ekki byrði á samfélaginu. Orðrétt segir hún: ,,Ég held að ég geti 

fullyrt að sú prósenta af flóttamönnum og innflytjendum almennt sem hefur þurft að 

leita eftir félagslegri aðstoð til lengri tíma sé hlutfallslega lægri en hjá Íslendingum.“54   

 

                                                 
51 Ingibjörg Hafstað. Viðtal 20. ágúst 2009. 
52 Ibid. 
53 Guðbjörg Ottósdóttir. Viðtal 24. ágúst 2009. 
54 Ibid. 
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Flóttafólk, eins og aðrir innflytjendur, er mannauður sem hægt er að virkja ef rétt er 

farið að. Ef vel er staðið að móttöku flóttafólks, því gefin tækifæri á að læra 

tungumálið, það stutt við að aðlagast, vinna úr sínum málum, mennta sig og fá vinnu 

við hæfi, geta þessir einstaklingar orðið dýrmæt viðbót við samfélagið. Ekki aðeins 

hvað varðar menningarlega fjölbreytni og víðtækari almenna þekkingu heldur geta 

þessir einstaklingar opnað dyr að samskiptum og viðskiptum við önnur ríki. Tvítyngdir 

einstaklingar sem þekkja og eru læsir á aðra menningarheima geta þannig myndað 

ný tækifæri og verið ómetanlegir fyrir ríkið og samfélagið. Það ætti því ekki að tala um 

flóttafólk sem byrði heldur sem mannauð og þegar tekið er á móti flóttafólki er 

mikilvægt að hafa það í huga að verið er að byggja upp sterka einstaklinga sem ríkið 

og samfélagið getur haft langtímahagsmuni af. Hagsmunir borgaranna sem fyrir eru 

geta því vel farið saman við hagsmuni þeirra flóttamanna sem setjast að í viðkomandi 

ríki.  

 

Ríki heims hafa líka aðra óbeina hagsmuni af því að taka á móti hópum flóttamanna. 

Flóttafólk býr við óöruggar aðstæður og það ýtir undir óánægju, óöryggi og ófrið. 

Varanleg lausn á málefnum flóttamanna er því nauðsynlegur liður í því að stuðla að 

friði í heiminum. Alexander Betts bendir á að friður gerir íbúum viðkomandi svæðis 

kleift að byggja sig upp og þróast og verða þannig að vænlegum viðskiptavinum 

vestrænna ríkja í framtíðinni.55 Vestræn ríki ættu því að sjá hag sinn í því að deila 

ábyrgðinni með fjarlægum ríkjum og gera það með því taka á móti flóttafólki og stuðla 

þannig, á virkan hátt, að friði í heiminum.  

                                                 
55 Betts, Alexander. 2008. 
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5.  Móttaka flóttamanna á Íslandi 

Móttaka flóttamanna er viðamikið verkefni og það tekur tíma að átta sig á hvað þarf 

að gera og hvernig er best að bera sig að þegar tekið er á móti hópi flóttamanna í 

fyrsta sinn. Viðfangsefni sveitarfélags er að sjá til þess að flóttafólkið fái þá þjónustu 

sem það á rétt á samkvæmt samningi við velferðarráðuneytið. Flóttafólkið á rétt á því 

að því sé útvegað húsnæði og eftir þörfum plássum í leikskóla, grunnskóla og/eða 

frístundarheimili ásamt kennslu í og á móðurmáli sínu. Það hefur einnig rétt á 

tækifæri til framhaldsskólanáms, því að fá fjárhagsaðstoð, samfélagsfræðslu, 

íslenskukennslu, aðstoð við atvinnuleit, þjónustu túlka, heilbrigðisþjónustu og fleira. 

Taka þarf með í reikninginn að oft er um að ræða félagslega illa stadda einstaklinga 

og fjölskyldur sem þarf að hlúa sérstaklega vel að. Það er því eðlilegt að starfsfólk 

sem kemur að flóttamannaverkefni í fyrsta sinn viti ekki við hverju megi búast og sé 

óöruggt þegar það hefur störf. 

Íslensk stjórnvöld hafa tekið á móti 16 hópum flóttafólks allt frá árinu 1956, alls 510 

einstaklingum. Eins og sést á töflunum hér á eftir og fengnar eru af heimasíðu 

velferðarráðuneytisins, hefur verið tekið á móti fólki frá níu heimalöndum. Á árunum 

1956-1991 var tekið á móti 204 flóttamönnum í sex hópum. Árið 1995 var 

Flóttamannaráð sett á stofn og upp frá því (frá og með 1996) hefur verið tekið á móti 

hópum flóttafólks árlega að undanskildum árunum 2003, 2004, 2006, 2009 og 2011. 

Alls hafa ellefu sveitarfélög komið að móttöku þeirra tíu hópa sem komu til landsins á 

árunum 1996 til 2008. Hingað til hafa verkefnin færst frá einu sveitarfélagi til annars í 

hvert skipti, að undanskildum verkefnunum 2005 og 2007 sem voru bæði í Reykjavík.  
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Mynd 5.1.56 

 
 

                                                 
56 Velferðarráðuneytið (a). (skoðað 09.01.2012). 
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Í febrúar árið 2007 var tekin sú pólitíska ákvörðun að árlega yrði tekið á móti hópum 

flóttamanna og var þeirri ákvörðun fylgt eftir með því að Akranesbær var valinn til að 

taka á móti um 30 manna hópi flóttamanna haustið 2008, aðeins ári eftir að 

Reykjavíkurborg hafði tekið á móti álíka stórum hópi. Haustið 2008 varð hrun 

íslenska efnahagskerfisins þó til þess að ekki var tekið á móti nýjum hópi árið 2009. Í 

lok árs 2010 var tekið á móti 6 manna hópi en árið 2011 kom enginn hópur til 

landsins. Þrátt fyrir pólitískan vilja hefur því ekki enn komist á reglubundin móttaka. 

 

5. 1. Að nýta reynsluna 
 

Rætt var við Ingibjörgu Broddadóttur árið 2010, sem var þá deildarstjóri jafnréttis- og 

vinnumálasviðs hjá félags- og tryggingamálaráðuneytinu en er nú sérfræðingur á 

skrifstofu velferðarþjónustu hjá velferðarráðuneyti. Hún  bendir á eftirfarandi:  

 
Á árabilinu 1995–2004 ríkti það sjónarmið að fámennari sveitarfélög væru vel og 

hugsanlega betur í stakk búin til að taka á móti kvótaflóttafólki en fjölmennari 

sveitarfélög. Smæð samfélagsins gæti reynst betur við móttökuna og samfélagsleg 

ábyrgð íbúanna myndi reynast vel við uppbyggingu og aðbúnað flóttafólksins. Þegar 

fámenn sveitarfélög tóku á móti hópi þótti líklega ekki heppilegt að sama sveitarfélag 

tæki aftur ári eða tveimur árum síðar á móti hópi þar sem hlutfall flóttafólks í 

samfélaginu kynni þá að verða hátt (miðað við íbúafjöldann).57 

 

Árið 2005 var gerð rannsókn á vegum Félagsvísindastofnunnar Háskóla Íslands um 

viðhorf og reynslu flóttamanna. Tekin voru viðtöl við flóttafólk sem komið hafði til 

landsins á árunum 1956 til 2003.  

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að flestir viðmælenda bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu, eða 58%, þrátt fyrir að innan við þriðjungur hafi búið þar fyrst 

eftir komuna til Íslands. Þar að auki vildu 17% þeirra sem bjuggu á landsbyggðinni 

flytja á höfuðborgarsvæðið.58 Það er áhugavert að þrátt fyrir að mun meiri áhersla 

hafi verið lögð á að bjóða flóttafólki að setjast að á landsbyggðinni hafi flóttafólkið að 

                                                 
57 Ingibjörg Broddadóttir. Viðtal 18. ágúst 2010.  
58 Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson.. 2005: 30. 
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svo miklu leyti flust á höfuðborgarsvæðið eða langaði að flytja þangað. Ástæðan fyrir 

þessu er sögð vera að:   

 
Þau sáu atvinnumöguleika sína betri hér [í Reykjavík] en þar sem þau höfðu búið 

áður. Þó töldu þau að lífið í höfuðborgini væri stressaðra og minni tími til að hafa 

samskipti við aðra. Þeim þóttu þessi flutningar af landsbyggð til höfuðborgar mjög 

erfiðir, þar sem þau skildu eftir sig mjög mikið af góðu fólki sem þau voru búin að 

tengjast, þó að stór hluti af fjölskyldu þeirra sé búsettur hér í Reykjavík.59 

 

Félagsráðgjafar á bæjarskrifstofunni á Akranesi segja konurnar sem komu frá Írak til 

Akraness haustið 2008 almennt vera ánægðar á Akranesi og sýni ekki áhuga að 

flytja á höfuðborgarsvæðið. Þó var engin þeirra komin í fasta vinnu rúmum tveimur 

árum eftir komu þeirra til landsins.60 Flóttafólk á Íslandi virðist tengjast betur fólki úti á 

landi og líða vel þar. Skortur á atvinnutækifærum virðist þó vera stór ókostur sem 

rekur marga til höfuðborgarsvæðisins á endanum. 

 

Ingibjörg Broddadóttir telur fáa kosti felast í því að flytja móttökuna á milli 

sveitarfélaga eins og reyndin var á árabilinu 1995-2004. Hún segir kosti þess að 

fámennt sveitarfélag taki á móti litlum hópi flóttafólks þó geta verið ýmsa ef vel er að 

undirbúningi staðið og samfélagið í heild helgar sig móttökunni.  

 
Ef þessi leið er farin er nauðsynlegt að flóttamannanefndin hafi sjálf yfir að búa 

eða aðgang að þekkingu og kunnáttufólki sem hefur reynslu af móttöku 

flóttafólks og getur undirbúið móttökuna með tilliti til þarfa fólksins og byggt á 

reynslu frá fyrri móttökum.61  

Flóttamannanefndin er staðsett í Reykjavík og almennt er ekki gert ráð fyrir að sú 

nefnd fundi reglulega með starfsfólki sveitarfélaga eða framkvæmdarhópi. Til að 

þekking flóttamannanefndar nýtist sveitarfélögunum er nauðsynlegt að koma á 

samskiptum þar á milli eða að flóttamannanefnd gefi út leiðbeiningar og/eða 

almennar upplýsingar um móttöku flóttamanna til sveitarfélagana. Þekkingin verður 

að berast til þeirra sem sjá um sjálfa móttökuna. Annar möguleiki væri að þeir sem 

                                                 
59 Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson.. 2005: 30. 
60 Fundur á bæjarskrifstofu Akraneskaupstaðar. 16. september 2011 . 
61 Ingibjörg Broddadóttir. 2010. 
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þegar hafa reynslu af móttöku flóttamanna miðli reynslu sinni til nýju 

móttökusveitarfélagana.  

Hafa þarf í huga að reynslan sem verður til með hverju verkefni er mjög víðtæk. 

Aðkoma fræðsluaðila er gríðarlega mikilvæg en reynslu þeirra virðist ekki miðlað 

nógu markvisst á milli verkefna. Alþjóðahús tók bæði að sér íslenskukennslu fyrir 

kólumbísku konurnar sem komu til landsins 2007 og palestínsku konurnar sem komu 

2008. Ingibjörg Hafstað segir reynsluna af fyrra verkefninu hafa komið sér mjög vel 

fyrir kennarana og að þeir hafi verið mun öruggari þegar þeir tóku á móti seinni 

hópnum auk þess að hafa meira sjálfstæði í öllu starfi með honum.62 

 

Dick Blackwell, sálfræðingur á læknastofnun í London fyrir fórnalömb pyntinga (e. the 

Medical Foundation for the Care of Victims of Torture), segir að upphaflega hafi það 

verið pólitísk stefna breskra stjórnvalda að dreifa flóttamönnum á mismunandi svæði í 

Bretlandi frekar en að leyfa þeim að dvelja í London. Hann segir afleiðingar þessa 

vera tvenns konar. Í fyrsta lagi fjarlægðust margir flóttamenn flóttamannasamfélögin 

sem höfðu þróast í höfuðborginni þannig að fólkið hafði minni stuðning frá 

stórfjölskyldu sinni eða samlöndum sem deildu sömu vandamálum varðandi útlegð 

og aðlögun í nýju samfélagi og menningu. Þetta segir Blackwell hafa aukið líkurnar á 

að flóttamennirnir þyrftu á faglegri aðstoð að halda. Í öðru lagi segir Blackwell að 

dreifingin hafi fært marga flóttamenn í burtu frá sérfræðiskrifstofum fyrir flóttafólk 

þannig að þegar þeir hafi þurft á ráðgjöf og sálfræðimeðferð þurftu þeir að leita þess 

á svæðum þar sem oft var tiltölulega lítil þekking  til staðar.63  
 

Guðbjörg Ottósdóttir telur það ekki endilega slæmt að flytja móttöku á milli 

sveitarfélaga, svo framarlega sem tryggt er að vandað sé til valsins á sveitarféögum 

og að þekkingu og reynslu sé miðlað markvisst á milli móttökuhópa.64 Vandamálið 

hér á Íslandi er að þar sem ekki er tekið á móti svo mörgum hópum flóttamanna þá 

heldur aðeins eitt sveitarfélag utan um móttöku flóttamanna á Íslandi í einu. Það er 

því ekkert sveitarfélag á landinu sem hefur samfellda reynslu af móttöku flóttamanna 

eða hefur náð að tileinka sér sérfræðiþekkingu sem önnur sveitarfélög gætu leitað til, 

                                                 
62 Ingibjörg Hafstað. 2009. 
63 Blackwell, Dick. 2005: 13.  
64 Guðbjörg Ottósdóttir 2009. 
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að Reykjavíkurborg undanskilinni sem hefur tekið á móti þremur hópum á 5 ára 

tímabili. 

Guðbjörg Ottósdóttir leggur áherslu á markvissa miðlun reynslunnar, en bendir á að 

reynsla úr fyrri verkefnum sé ekki ávísun á að næstu verkefni gangi vel. Hún segir 

marga þætti spila inn í, til dæmis mismunandi menning á milli hópa, flóttamennirnir 

hafi ólíka persónuleika og samfélög í sveitarfélögun á Íslandi sé ólík. 

Þetta verkefni hér [móttaka flóttamanna á Akranesi 2008] hefur verið erfitt og reynslan 

úr fyrra verkefni hefur jú skilað sér að einhverju leyti því það er auðveldara að takast á 

við þá erfiðleika sem þegar hafa komið upp í fyrri verkefnum því þá er maður betur 

undirbúinn. En það má líka segja að í öllum verkefnum byrji maður upp á nýtt ef til 

dæmis um er að ræða nýtt sveitarfélag og nýjan hóp af annarri menningu. Reynslan 

úr fyrri verkefnum garanterar ekki endilega að ný verkefni gangi vel en er samt 

nauðsynleg.65 

 

Svo móttaka flóttamanna takist vel skiptir miklu máli að starfsfólk hafi reynslu af því 

að vinna með flóttafólki sem og reynslu af fyrri verkefnum af svipuðum toga. Það er 

því mjög mikilvægt að áhersla sé lögð á að skila þessari reynslu frá einu verkefni til 

annars með markvissum hætti.   

 

Helena N. Wolimbwa og Rebekka Júlía Magnúsdóttir félagsráðgjafar skrifuðu BA-

verkefni sitt við Félagsvísindadeild HÍ um lokaskýrslur flóttamannaverkefna á Íslandi. 

Þær rannsökuðu hvort reynslan sem sveitarfélög öðlast við að taka á móti 

flóttamönnum hafi skilað sér áfram til næstu móttökusveitarfélaga. Rannsóknin leiddi 

í ljós að sveitarfélögin fengu takmarkaðar upplýsingar um reynslu frá öðrum 

sveitarfélögum og jafnvel þó svo sveitarfélögin leituðu öll til annarra sveitarfélaga 

fengu þau mismiklar upplýsingar um hvernig staðið var að móttöku flóttamanna.66 
 

Einhvers konar skýrslur hafa verið gerðar en flestar innihalda trúnaðarmál og því 

voru þessar upplýsingar ekki nægilega aðgengilegar. Svo virðist sem skýrslurnar 

hafi ekki verið nægilega markvissar, ekki gefnar út opinberlega vegna 

trúnaðarupplýsinga og ekki samdar með það að leiðarljósi að nýta reynsluna 

áfram. Viðmælendur höfðu fengið þessar skýrslur með leyfi frá viðkomandi 

sveitarfélagi. Rauði kross Íslands gerði skýrslur sem einnig innihéldu 

                                                 
65 Guðbjörg Ottósdóttir. 2009. 
66 Helena N. Wolimbwa og Rebekka Júlía Magnúsdóttir. 2008: 70 
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trúnaðarupplýsingar og voru ekki birtar og einungis aðgengilegar með leyfi RKÍ. 

[...] Einnig gáfu öll sveitarfélögin út skýrslur þegar þeirra verkefni lauk, en þó er 

ekki vitað hvar hægt sé að nálgast þessar skýrslur og hvort þær séu nægilega 

aðgengilegar fyrir önnur sveitarfélög.67 

 

Sú þekking og reynsla sem byggst hefur upp hjá sveitarfélögunum í gegnum tíðina 

hefur samkvæmt þessu því miður ekki verið safnað saman með markvissum hætti og 

ekki verið miðlað nógu vel milli verkefna og því ekki nýst frá einu verkefni og 

sveitarfélagi til annars. Á hverju verkefnaári hefur heilmikil reynsla og þekking byggst 

upp hjá þeim sem hafa staðið að hverju verkefni og er það synd að hugsa til þess að 

þekkingin glatist að svo miklu leyti og nýtist ekki næstu verkefnum.  

 

Hingað til hafa ekki verið gefnar út ákveðnar leiðbeiningar um hvaða og hvers konar 

upplýsingar skuli fara í lokaskýrslurnar svo þær megi gagnast sem best 

verkefnastjórum og öðrum aðilum sem koma að flóttamannaverkefnum í framtíðinni. 

Það hefur því ekki verið mikið samræmi í skýrslunum frá verkefni til verkefnis og ekki 

svo auðvelt að greina þær breytingarnar eða þann mun sem er á einstökum 

verkefnum né hvort þær breytingar sem gerðar eru á milli verkefna hafi verið til góðs 

og þá á hvaða hátt. Það gæti hjálpað að hafa staðlað form á lokaskýrslum með 

leiðbeiningum um hvað þurfi að koma fram, hversu ítarlegar upplýsingarnar eigi að 

vera og til dæmis ábendingar um að setja ekki trúnaðarupplýsingar inn. 

 

Niðurstöður Helenu og Rebekku leiddu í ljós að fagaðilar voru ekki sammála um hvort 

reynslan og þekkingin skiluðu sér áfram til nýrra verkefna. Fram kom að fagaðilum 

hjá Reykjavíkurborg fannst vanta kerfisbundið skipulag eða vinnulag sem hefði það 

markmið að miðla reynslu og þekkingu af móttöku flóttamanna á milli sveitarfélaga. 

Þeir sögðu að stjórnvöld ættu að skylda sveitarfélögin til að gefa út skýrslu þar sem 

ákveðin og markviss atriði skyldu koma fram, til dæmis hvernig undirbúningi væri 

háttað, hvernig vandamál sem mögulega komu upp voru leyst og fleira. Helena og 

Rebekka lögðu áherslu á mikilvægi þess að skýrslurnar innihéldu ekki 

trúnaðarupplýsingar svo hægt væri að gera þær aðgengilegar, til dæmis á heimasíðu 

stjórnvalda.68 

 
                                                 
67 Helena N. Wolimbwa og Rebekka Júlía Magnúsdóttir. 2008: 70. 
68 Ibid. 79. 

 
 

101



  

Þegar litið er til þess að íslenska ríkið hefur boðið 17 hópum flóttamanna til Íslands 

síðan 1956 og hugað að allri þeirri miklu reynslu sem aflað hefur verið er synd að 

hugsa til þess að henni hefur ekki verið safnað saman né miðlað áfram. Í þessu 

samhengi má til dæmis nefna reynslu starfsmanna heilsugæslustöðva, 

skólaþjónustu, félagsþjónustu og annars fagfólks sem hefur ekki verið miðlað nógu 

markvisst og því ekki nýst sveitarfélögum í næstu verkefnum. Markviss og góð 

skýrslugerð sem haldið væri utan um og séð til þess að nýtt starfsfólk hjá nýjum 

sveitarfélögum hefðu aðgang að myndi vera til mikilla bóta. Ekki hefur verið farið fram 

á að aðrir starfsmenn sem koma að verkefninu skili inn skýrslum í lok verkefnaárs. 

Það eru til dæmis starfsmenn leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og 

fullorðinsfræðslu sem eru í daglegum  samskiptum við flóttafólkið. Reynslu þessara 

aðila hefur ekki verið miðlað áfram með markvissum hætti sem er miður.  

 

Dóra Guðlaug Árnadóttir, skrifaði BA-ritgerð um félagsráðgjöf og áfallastreituröskun 

meðal flóttamanna. Í þeirri ritgerð bendir hún á að þörf sé á sérþekkingu 

félagsráðgjafa á sviði áfalla flóttafólks því nánast allir flóttamenn upplifi eitt eða fleiri 

áföll meðan á flóttanum stendur og einnig eftir að þeir hafa fengið aðsetur í þriðja 

landi: 

 
Sérþekkingin mun án efa bæta lífsgæði og líðan flóttafólksins til muna [...] og 

jafnvel leiða til sparnaðar fyrir þjóðfélagið. Ef aðlögun flóttafólks tekst vel eru minni 

líkur á ýmsum félagslegum vandamálum sem leiða til sparnaðar fyrir samfélagið.69 

 

Sérþekking á málefnum flóttafólks, hvort sem um ræðir innan félagsráðgjafar, 

sálfræði, heilsugæslu, fræðsluaðila eða annarra þeirra sem koma að móttöku 

flóttamanna, hlýtur að bæta móttökuna. Slík þekking myndi jafnframt auðvelda 

aðlögunarferli flóttamanna og jafnvel bæta lífsgæði þeirra, auk þess sem það gæti, 

eins og Dóra Guðlaug bendir á, leitt til sparnaðar fyrir samfélagið. 

  

Líkt og Ingibjörg Broddadóttir bendir á virðast fáir kostir við það að færa verkefnin á 

milli sveitarfélaga með þeim hætti sem verið hefur.70 Það myndi vafalaust skila miklu 

                                                 
69 Dóra Guðlaug Árnadóttir. 2010: 22-27. 
70 Ingibjörg Broddadóttir. 2010. 
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ef hægt væri að gefa einhverju sveitarfélagi og fagfólki þess tækifæri á því að safna 

upp raunverulegri reynslu og sérfræðiþekkingu í móttöku flóttamanna.  

 

Edda Ólafsdóttir, félagsráðgjafi og þekkingarstjóri fjölmenningar á Þjónustumiðstöð 

Miðborgar og Hlíða, hefur komið að vinnu með innflytjendum, hælisleitendum, 

flóttamönnum, mansalsfórnarlömbum og útlendingum í neyð. Hún telur faglegt teymi, 

sem væri til staðar fyrir starfsfólk flóttamannaverkefnanna, vera góða lausn: 
 

Aðkoma fagstétta er mjög mikilvæg og það væri mjög gott fyrir 

móttökusveitarfélögin að hafa aðgang að faglegu baklandi. Í teyminu 

gætu til dæmis setið fulltrúar félagsráðgjafa, sálfræðinga, 

heilsugæslu og öðru fagfólki. Þar gæti líka verið byggð upp 

sérþekking sem gæti nýst öðrum hópum, eins og öðru flóttafólki, 

hælisleitendum,  mansalsmálum, útlendingum í neyð.71  

 

Til þess að hægt sé að byggja upp reynslu við móttöku flóttamanna, hvort sem það 

yrði gert með því að velja ákveðið sveitarfélag, stofna faglegt baklandsteymi eða 

annað í þá áttina, er stefnumótandi breyting nauðsynleg. Yrði slík breyting gerð gæti 

hún nýst öðrum málaflokkum í leiðinni og leitt til sparnaðar fyrir samfélagið á ýmsa 

vegu. 

 

5.2. Samvinna milli flóttamannaverkefna 
 

This is not a field in which one gets very far alone, nor indeed one in which going 

it alone is very advisable. The stresses are too great, the issues are too big and 

the field of knowledge too broad.72 

 

Birgir Freyr Birgisson fjallar í BA-verkefni sínu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands um 

samvinnu til hjálpar flóttafólki. Hluti af lokaverkefni hans fólst í því að taka viðtal við 

hluta starfsfólks Rauða krossins, Reykjavíkurborgar og Akraness vegna verkefnanna 

2007 og 2008. Þetta er í fyrsta sinn sem fjallað er um samvinnu samstarfsaðila 

flóttamannaverkefna á Íslandi með þessum hætti. Umræðuefnið á vel við og það að 

                                                 
71 Edda Ólafsdóttir. Viðtal 29.Desember 2012. 
72 Blackwell, Dick. 2005: 7. 
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skoða og ræða hvar og hvernig megi bæta samvinnuna hlýtur að stuðla að betra 

samstarfi og þar af leiðandi betri móttöku flóttamanna í framtíðinni.  

 

Birgir bendir á að ágreiningur hafi komið upp varðandi skörun á verksviði 

sveitarfélags og Rauða krossins. Hann segir hlutverkaskiptinguna ekki hafa verið 

nægjanlega skýra í upphafi. Einn félagsráðgjafinn sem hann tók viðtal við hafi bent á 

að það vantaði betri „strúktúr“ eða skipurit fyrir flóttamannaverkefnin og að þegar ekki 

allir viti til hvers er ætlast af þeim myndist spenna.73
  

 

Afleiðing þessa segir Birgir hafa verið skörun verkefna. Hann nefnir sem dæmi að eitt 

sinn hafi sjálfboðaliði orðið „rosalega reiður“ vegna þess að starfsmaður sveitarfélags 

hafði haft beint samband við hann og beðið hann að aðstoða flóttakonu við 

foreldraviðtal í grunnskólanum og að kaupa útigalla fyrir barn hennar. 

Sjálfboðaliðanum fannst vera komið fram við sig eins og launaðan starfsmann og var 

ósáttur og starfsfólki Rauða krossins fannst þetta óásættanlegt, enda ekki í hlutverki 

starfsmanna sveitarfélags að segja stuðningsfjölskyldum fyrir verkum.74  Starfsmanni 

Rauða krossins fannst starfsmaður sveitarfélagsins hafa tekið yfir sitt hlutverk. 

 

Uppákomur sem þessi, þar sem starfsmaður sveitarfélags gengur í störf starfsmanna 

Rauða krossins, geta auðveldlega valdið núningi milli samstarfsaðila. Þetta sýnir að 

skýr hlutverkaskipting er mikilvæg. Þeir samstarfsaðilar sem koma að verkefninu 

þurfa að funda í upphafi, fara yfir hlutverkaskiptinguna og ræða þær aðstæður sem 

geta komið upp, hvernig best er að bregðast við þeim og hvernig má koma í veg fyrir 

uppákomur sem þessa. Þarna hefði starfsmaður sveitarfélagsins til dæmis getað bent 

flóttamanninum á að óska sjálfur eftir aðstoð stuðningsfjölskyldu sinnar við þessi 

verkefni eða starfsmaður sveitarfélagsins hefði, með leyfi flóttamannsins, getað haft 

samband við verkefnastjóra Rauða krossins og óskað þannig eftir aðstoð 

stuðningsfjölskyldu.  

 

Birgir nefnir einnig sem dæmi að starfsfólk Rauða krossins hafi gengið í störf 

starfsfólks sveitarfélagsins. Starfsfólk Rauða krossins hafi talið sig vera málsvara 

                                                 
73 Birgir Freyr Birgisson. 2010: 35. 
74 Ibid: 36. 
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flóttafólksins og þess vegna ekki getað annað en að „[brugðist] við óskum kvennanna 

um aðstoð þegar eftir því var óskað“. 75 

 
Flóttakonurnar höfðu gott aðgengi að Rauða krossinum og nýttu það til að ræða 

um ýmis málefni sem sveitarfélagið vann að. Verkefnastjórar Rauða krossins sáu 

sig knúna til að bregðast við óskum kvennanna um aðstoð þegar eftir því var óskað 

en slíkt olli núningi vegna skörunar á verkum. Einn verkefnastjóri Rauða krossins 

orðaði það svo: „...við getum ekki þegar einhver kemur til okkar, skjólstæðingur 

okkar, við getum ekki bara yppt öxlum, ...við getum ekki bara sagt að við höfum 

hringt í hana [félagsráðgjafa eða verkefnastjóra sveitarfélagsins] og hún sagði bara 

nei. Okkar hlutverk einhvern veginn nær lengra og það er kannski það sem er“.76 

 

Í dæminu sem verkefnisstjóri Rauða krossins nefnir leitaði flóttamaðurinn til 

starfsmanns sveitarfélagsins með eitthvað mál eða ákveðnar óskir og fékk neitun. Í 

staðinn fyrir að kynna fyrir honum leikreglurnar og hjálpa honum að komast til botns í 

þessu máli var reynt að laga vandamálið án þess að hann og viðkomandi 

starfsmaður drægju lærdóm af atvikinu.  

 

Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, félagsráðgjafi á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 

sem hefur komið að flóttamannaverkefnunum 2007 og 2010, telur að hægt sé að 

draga lærdóm af þessu tiltekna dæmi: „Það er mikilvægt að mál sem þessi séu unnin 

í samstarfi en ekki þannig að annar samstarfsaðilinn taki við af hinum komi eitthvað 

upp á.”77 Það ber ekki vott um árangursríkt samstarf ef  flóttafólkið finnur að ef annar 

aðilinn segir nei, þá geti hann prófað að fara til hins aðilans með sama mál og 

athugað hvort hann fái jákvætt svar þar. Slík skilaboð sýna ekki fram á skýrar 

verklagsreglur og eru ekki til þess fallin að vekja upp traust á starfsfólki og stofnunum 

sem koma að verkefnunum.   

 

Annar lærdómur sem draga má af þessu atviki er að fræða þarf flóttafólk betur um 

hvaða þjónustu sveitarfélagið veitir yfir móttökuárið og hvaða þjónusta er ekki veitt og 

hvers vegna. Skýrar upplýsingar í byrjun verkefnaárs, helst skriflegar, ættu að geta 

fyrirbyggt misskilning og óánægju.     

                                                 
75 Birgir Freyr Birgisson. 2010: 36. 
76 Ibid: 35-36. 
77 Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir. Viðtal 29. desember 2011. 
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Í dæminu hér að ofan virðist starfsmaður Rauða krossins upplifa það sem svo að 

hans hlutverk „nái einhvern veginn lengra“ en skilgreint hlutverk hans gefur til kynna. 

Þrátt fyrir að hann virðist gera sér grein fyrir þeim mörkum sem liggja á milli hlutverks 

sveitarfélags og Rauða krossins er hann í raun og veru tilbúinn til að stíga yfir þau 

mörk og finnst jafnvel að honum beri skylda til þess. Það liggur líka í orðunum að 

viðkomandi finnst hann knúinn til að stíga yfir mörkin þar sem honum finnst starfsfólk 

sveitarfélagsins ekki sinna sínu hlutverki nógu vel.  

 

Starfsfólk sveitarfélagsins veitir þjónustu samkvæmt samningi við ríkið um 

móttökuna, en samningurinn byggir á reglum um félagsþjónustu og viðmiðunarreglum 

flóttamannanefndar. Oft kemur upp sú staða að ekki er hægt að verða við ákveðnum 

óskum flóttafólks, og er þá leitast við að gefa skýringar fyrir ástæðum þess.  

 

Það getur þurft að útskýra oftar en einu sinni hvers vegna ekki er hægt að verða við 

einu eða öðru. Þá er mikilvægt að sýna þolinmæði og hafa að leiðarljósi að aðstoðin 

sem veita á flóttafólki á að miðast við að hjálpa viðkomandi til sjálfshjálpar. Í tilfellum 

sem þessum, þar sem flóttafólk hefur ekki upplýsingar um hvernig hlutirnir ganga fyrir 

sig og/eða hvaða þjónusta er í boði, er mikilvægt að upplýsa viðkomandi um þær 

reglur sem unnið er eftir.  

 

Þegar flóttafólk er ósátt við þá þjónustu sem það fær, eða fær ekki, er í flestum 

tilfellum best að óska eftir fundi með starfsfólki sveitarfélagsins og flóttamanninum 

sjálfum þar sem viðkomandi mál eru rædd til hlítar og niðurstaða fengin. Þá er einnig 

mikilvægt að flóttafólkið finni að þeir aðilar sem standa að móttöku þeirra treysti hver 

öðrum til að sinna sínu hlutverki rétt og vel. Þannig er stuðlað að því að flóttafólkið 

upplifi sig öruggt og eigi auðveldara með að byggja upp traust til starfsfólks og 

stofnana á Íslandi.  

 

Annað áhugavert í þessu samhengi, sem kemur einnig fram í ritgerð Birgis, er að 

viðmælandi úr hópi sjálfboðaliða sem starfaði sem stuðningsfjölskylda fyrir eina 

flóttamannafjölskyldu þótti „sérstaklega bagalegt að geta ekki haft beint samband við 

verkefnastjóra sveitarfélagsins eða félagsráðgjafa eftir óvænta uppákomu hjá barni 

einnar flóttakonunnar því að öll samskipti urðu að fara í gegnum verkefnastjóra 
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Rauða krossins“.78 Í þessu tilfelli hefur sjálfboðaliðanum greinilega þótt borðleggjandi 

að hafa þyrfti samband við starfsmann sveitarfélagsins en hefur verið uppálagt að 

hafa aðeins samband við verkefnastjóra Rauða krossins. Sú regla getur virst 

óþarflega stíf en í sumum tilfellum stuðlar hún þó að því að réttar boðleiðir séu 

notaðar, sem getur komið í veg fyrir núning og í sumum tilfellum komið í veg fyrir að 

trúnaður sé brotinn á flóttafólki. Einu tilfellin sem réttlæta trúnaðarbrot eru ef grunur 

leikur á að velferð barns sé í húfi, en í þeim tilfellum ber viðkomandi lagaleg skylda 

að tilkynna slíkan grun til barnaverndaryfirvalda.  

 

Þegar börn eiga í hlut er mjög líklegt að óvæntar uppákomur eigi sér stað innan 

skólakerfisins. Gerist slíkt er eðlilegast að viðkomandi kennari eða skólayfirvöld taki 

málið í sínar hendur og ákveði hvort leita eigi til starfsfólks sveitarfélagsins. Hafa þarf 

í huga hvernig maður myndi bregðast við ef viðkomandi væri Íslendingur. Myndi 

maður, ef um væri að ræða óvænta uppákomu hjá barni íslenskrar vinkonu manns, 

hafa strax samband við félagsráðgjafa hennar eða myndi maður fara aðrar leiðir? 

 

Það er góð regla að hafa að leiðarljósi að telji flóttamaður þörf á því að sjálfboðaliði 

og starfsmaður sveitarfélags séu í beinu sambandi hafi flóttamaðurinn sjálfur 

milligöngu um það. Til dæmis getur flóttamaðurinn óskað eftir því að sjálfboðaliði fylgi 

sér í viðtal til starfsmanns sveitarfélagsins eða beðið viðkomandi að útskýra ákveðin 

mál í gegnum síma eða koma ákveðnum skilaboðum til skila.  

 

Þegar ofangreind dæmi eru dregin saman má sjá að í viðtölum Birgis kom fram í máli 

félagsráðgjafa frá sveitarfélagi, verkefnastjóra Rauða krossins og stuðningsfjölskyldu 

óánægja varðandi hlutverkaskiptinguna. Fyrst var það félagsráðgjafi sem vildi vera í 

sambandi við stuðningsfjölskyldur, svo verkefnisstjóri Rauða krossins sem vildi ekki 

að starfsfólk sveitarfélagsins hefði samband við stuðningsfjölskyldu, þá ein 

stuðningsfjölskylda sem var ósátt við tilætlunarsemi félagsráðgjafa í sinn garð og 

önnur stuðningsfjölskylda sem kvartaði undan að geta ekki haft beint samband við 

starfsfólk sveitarfélagsins. Edda Ólafsdóttir bendir á að ef starfsfólkið sem vinnur að 

móttökunni er ekki með hlutverkaskiptinguna á hreinu hlýtur hlutverkaskiptingin að 

vera enn ruglingslegri fyrir flóttafólkið sjálft.79  

                                                 
78 Birgir Freyr Birgisson. 2010: 35-36. 
79 Edda Ólafsdóttir. 2011.  
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Þegar um er að ræða viðameiri verkefni þar sem tekið er á móti um 30 flóttamönnum 

og margir starfsmenn og sjálfboðaliðar koma að er mikilvægt að undirbúningsvinnan 

sé góð. Hafa mætti fund í byrjun verkefnis með þeim aðilum sem munu koma mest 

að móttökunni þar sem farið er vel yfir hlutverkaskiptingu verkefnisins, rætt hvers 

vegna hlutverkaskiptingin sé eins og hún er, hvernig best sé að bregðast við ef 

eitthvað kemur upp og miðla reynslu með dæmum úr fyrri verkefnum þar sem 

ákveðin samvinna hefur gengið sérstaklega vel eða illa. 

 

Jeimmy Andrea Gutierrez kom til landsins sem flóttamaður árið 2005 og vann sem 

verkefnisstjóri við flóttamannaverkefnið 2010 hjá Reykjavíkurdeild Rauða kross 

Íslands. Hún segir að í verkefninu 2010 hafi verið komin reynsla á samstarfið milli 

Rauða krossins og Reykjavíkurborgar og því ekki verið átök á milli samstarfsaðila: 
 

Þegar ég kom sem flóttamaður árið 2005 voru allir að vinna saman, og við 

[flóttafólkið] gerðum lítinn greinamun á því hver gerði hvað í byrjun. Það 

virtist líka skipta litlu máli. Ég hafði félagsráðgjafann og talaði við hann um 

það sem þurfti, stuðningsfjölskyldurnar voru í öðru horni. Mér finnst 

jákvætt og mikilvægt að það sé útskýrt fyrir flóttafólkinu hver gerir hvað í 

byrjun verkefnis, eins og við gerðum nú í 2010 verkefninu. Það er  

mikilvægt að framkvæmdahópur ræði saman áður en hópurinn komi, um 

hlutverkaskiptinguna og hvaða vandamál geti komið upp og hvernig sé 

best að taka á þeim í sameiningu.80 

 

Það er vissulega styrkur flóttamannaverkefna á Íslandi hversu margir ólíkir aðilar 

koma að því. Nauðsynlegt er, þegar um svo umfangsmikið verkefni er að ræða, að 

skipurit sé gert yfir þá aðila sem koma að flóttamannaverkefninu, ekki síst flóttafólkið 

sjálft. Það þarf að vera á hreinu hver gerir hvað til að koma í veg fyrir flækjur og 

tvíverknað. Einnig þarf að vera skýrt hver þarf að vita hvað og hverjar boðleiðirnar eru 

til að passa upp á að trúnaður við flóttafólkið sé virtur. 

 

Birgir segir að óánægju hafi gætt meðal starfsmanna sveitarfélagana á Akranesi og í 

Reykjavík um hversu áberandi Rauði krossinn er í allri fjölmiðlaumræðu, að þeim hafi 

þótt umfjöllunin sýna skakka mynd af flóttamannaverkefninu og að það út á við liti 

þetta út eins og verkefnin væru að mestu unnin hjá Rauða krossinum. Verkefnistjóri 

                                                 
80 Jeimmy Andrea Gutierrez, viðtal 4. nóvember 2011.  

 
 

108



  

Rauða krossins í Reykjavík hafi aftur á móti sagt að fjölmiðlar hefðu einfaldlega meiri 

áhuga á aðkomu Rauða krossins en sveitarfélaga og að sveitarfélagið eða ríkið hafi á 

tímabili viljað stýra fjölmiðlaumræðunni og stjórna því hver kæmi fram í fjölmiðlum og 

hvað sagt væri.81 

 

Ef skoðað er dæmi um fjölmiðlaumræðu varðandi flóttamenn í Fréttablaðinu kemur í 

ljós að umfjöllunin gefur vissulega skakka mynd af flóttamannaverkefninu. Í grein sem 

birtist í Fréttablaðinu í apríl 2009 er sagt frá því að Rauði krossinn á Akranesi hafi 

fengið Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í flokknum „Til atlögu gegn fordómum“. 

„Verðlaunin hlaut deildin fyrir hlutverk sitt við góða aðlögun hóps palestínsks 

flóttafólks að samfélaginu á Akranesi.“82  
 

Akraneskaupstaður undirbjó komu 29 palestínskra flóttamanna [...] á síðasta 

ári, en alls var um að ræða átta fjölskyldur. Anna Lára Steindal, verkefnastjóri 

Akranesdeildar Rauða kross Íslands, tók við Samfélagsverðlaunum 

Fréttablaðsins fyrir hönd deildar sinnar en hún segir verkefnið hafa gengið 

ótrúlega vel. „Þessar konur og börnin þeirra eru ótrúleg. Þær hafa kennt okkur 

öllum mikið og jú, ég held það sé alveg hægt að segja að þær hafi þjappað 

sveitarfélaginu betur saman,“ segir Anna Lára. „Okkar verkefni var að 

undirbúa komu þeirra, finna húsnæði og standsetja það, undirbúa 

íslenskunám og skólagöngu þeirra sem á skólaaldri eru, finna 

stuðningsfjölskyldur og ótal margt fleira. Fólkið kom hingað og þekkti engan 

þannig að það að búa til gott stuðningsnet og viðhalda því er einna 

mikilvægast.“83 

 

Hér er sagt frá því að verkefni Rauða krossins á Akranesi hafi verið að undirbúa 

komu þeirra, finna húsnæði og standsetja það, undirbúa íslenskunám og skólagöngu 

þeirra sem á skólaaldri eru, finna stuðningsfjölskyldur og ótal margt fleira. Það er rétt 

að það er hlutverk Rauða krossins að finna stuðningsfjölskyldur en það er 

sveitarfélagsins að finna húsnæði og standsetja það og undirbúa íslenskunám og 

skólagöngu þeirra sem á skólaaldri eru. Í raun er hlutverk landshluta deilda Rauða 

krossins í flóttamannaverkefnum fyrst og fremst að útvega stuðningsfjölskyldur og 

fylgja þeim eftir, útvega innbú í íbúðir og koma því fyrir og útvega nauðsynlegan 

fatnað. Allur annar undirbúningur og vinna sem snýr að heilsugæslu, menntamálum, 
                                                 
81 Birgir Freyr Birgisson. 2010:  35-36. 
82 Fréttablaðið. Skilaboð frá þeim sem eftir eru. 4. apríl 2009: 32. 
83 Fréttablaðið. 2009. 
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félagsþjónustu, fjármálum og húsnæðismálum kemur í hlut sveitarfélagsins. Það er 

því alls ekki orðum aukið, að minnsta kosti í þessu tiltekna tilfelli, að 

fjölmiðlaumfjöllunin gefi skakka mynd af flóttamannaverkefninu, eins og starfsmenn 

sveitarfélagana orðuðu það, og í tilfellum sem þessum ekki óeðlilegt að starfsfólki 

sveitarfélagsins finnist lítið gert úr aðkomu þeirra.  

 

Birgir segir að eitt af því sem lagði grunninn að þeim ágreiningi sem upp kom á milli 

sveitarfélagana og Rauða krossins hafi grundvallast á þeim verkefnum sem Rauði 

krossinn stóð að auk vinnunnar með stuðningsfjölskyldunum. Hann kemst að þeirri 

niðurstöðu að þar sem flóttafólkið hafi haft gott aðgengi að starfsfólki Rauða krossins 

hafi það leitað mikið til þeirra með ýmis mál sem ekki áttu endilega heima þar. Birgir 

sagði verkefnastjóra Rauða krossins ekki hafa talið sig geta vísað þessum málum frá 

og reynt að koma að málum eftir óskum flóttakvennanna. Hann kemst að þeirri 

niðurstöðu að hugsanlega hafi flóttakonurnar treyst Rauða krossinum betur í byrjun 

og að þessi nánu tengsl við Rauða krossinn hafi gert það að verkum að starfsfólk 

sveitarfélagsins hafi verið lengi að öðlast traust kvennanna. 84  

 

Það má vel vera að flóttakonurnar hafi treyst starfsfólki Rauða krossins betur í 

upphafi, enda er Rauði krossinn alþjóðleg stofnun sem hefur almennt jákvæða ímynd 

en starfsfólk sveitarfélaga og yfirvöld á Íslandi almennt ókunnug flóttafólkinu. Það er 

þó spurning hvort það sé of mikið sagt að náin tengsl við Rauða krossinn hafi 

beinlínis gert það að verkum að starfsfólk sveitarfélagsins hafi verið lengi að byggja 

upp traust til kvennanna. Í fyrsta lagi á traust til einnar stofnunar ekki endilega að 

þurfa að koma niður á trausti til annarra stofnana. Þvert á móti ætti traust til einnar 

stofnunar að geta ýtt undir traust til annarra stofnanna. Í öðru lagi er ekkert sérstakt 

sem bendir til þess að flóttakonurnar hafi treyst starfsfólki sveitarfélagsins meira eða 

minna en starfsfólki Rauða krossins. 

 

Flóttakonurnar leituðu til starfsfólks Rauða krossins með mál sem áttu heima hjá 

sveitarfélaginu og það bendir til þess að verkefnaskipting hafi verið óskýr og 

flóttakonurnar ekki áttað sig nægjanlega vel á henni, enda  kom líka oftar en ekki fyrir 

að þær leituðu til starfsfólks sveitarfélagsins með mál sem tilheyrðu Rauða krossinum 

                                                 
84 Birgir Freyr Birgisson. 2010: 32-35. 
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og benti þá starfsfólk sveitarfélagsins þeim á hvert þær ættu að snúa sér. Sama 

staða kom stundum upp með stuðningsfjölskyldurnar sem áttu það til að leita til 

starfsfólks sveitarfélagsins og jafnvel undirverktaka sveitarfélagsins svo sem 

fræðsluaðila og koma að málum sem flóttafólk hafði leitað til þeirra með og 

stuðningsfjölskyldunum fannst þær ekki geta vísað frá.   

 

Þetta er eðlilegur þáttur í stórum verkefnum sem margir aðilar koma að og hefur 

líklega lítið að gera með traust eða vantraust til eins eða annars aðila, en getur 

vissulega skapað núning á milli samstarfsaðila. Það sem mestu máli skiptir þó í 

þessu samhengi er að gæta þess að taka ekki fram fyrir hendurnar á flóttafólkinu 

sjálfu. Flóttafólk er fólk sem hefur yfirstigið ótrúlegustu aðstæður og er almennt 

fullfært um að koma að sínum málum sjálft og ef svo er ekki er mjög mikilvægt að 

styrkja þær í því. Þegar flóttafólk, og fólk almennt, er nýkomið til nýs lands þar sem 

kerfið er ólíkt því sem það á að venjast, þarfnast það oft leiðbeiningar um hvert það 

eigi að leita í hverju tilfelli fyrir sig. Stundum treystir það sér ekki til að standa eitt að 

ákveðnum málum eða óskar eftir því að ákveðinn aðili sem það treystir aðstoði sig. 

Þá er mjög mikilvægt að hafa í huga að það að aðstoða á að fela í sér hjálp til 

sjálfshjálpar. Til dæmis er hægt að fara þá leið að benda flóttamanninum á hvert 

hann eigi að leita, hvernig best sé að snúa sér og jafnvel bjóðast til að fylgja 

viðkomandi á fund verkefnastjóra, félagsráðgjafa eða þess er málið varðar.  

 

Birgir bendir á að ýmis mál hafi komið inn á borð Rauða krossins sem áttu ekki heima 

þar en verkefnastjórar Rauða krossins tóku engu að síður að sér: 

  
Verkefnastjórar Rauða krossins töldu sig [...] ekki geta vísað þessum málum 

frá og reyndu að koma að málum eftir óskum flóttakvennanna. Edda 

félagsráðgjafi nefnir að stuðningsfjölskyldur hafi komið upplýsingum til 

verkefnastjóra Rauða krossins sem kom þeim áleiðis til félagsráðgjafa, eða 

eins og hún orðar það: „... það var líka stundum soldið ruglingslegt, 

stuðningsfjölskyldurnar létu Rauða krossinn vita og svo fengum við að vita af 

því, við fengum að vita svona í gegnum þriðja aðila.“ 85 

 

Eins og Edda Ólafsdóttir orðar það í ritgerð Birgis er það mjög ruglingslegt þegar 

skilaboð fara óþarflega langar boðleiðir. Ef stuðningsfjölskyldan veit ekki sjálf hvernig 
                                                 
85 Birgir Freyr Birgisson. 2010:  35. 
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er best að snúa sér í viðkomandi máli á hún að geta leitað til verkefnastjóra Rauða 

krossins, sem ætti að geta leiðbeint stuðningsfjölskyldunni hvernig sé best að 

leiðbeina flóttafólkinu þannig að erindið fari beina leið á réttan stað til að minnka líkur 

á ruglingi og misskilningi. Í þessu samhengi er mjög mikilvægt að allir aðilar séu 

meðvitaðir um að virða trúnað við flóttafólkið og passa upp á að persónulegum 

upplýsingum um flóttafólkið sé ekki miðlað án þeirra vitundar og samþykkis. 
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6. Viðhorf og reynsla flóttamanna á Íslandi 
 

Ef nýta á sem best reynslu fyrri flóttamannaverkefna er mjög mikilvægt að taka mið af 

reynslu og viðhorfum flóttamannanna sjálfra. Í rannsókn Félagsvísindastofnunnar á 

viðhorfi og reynslu flóttamanna á Íslandi86 komu fram fjórir sameiginlegir þættir sem 

fram komu í stórum hluta viðtala: 1) skortur á upplýsingum, 2) starfsmenntun, 3) 

fjölskyldusameining og 4) sorg og áföll.  

 

Ekki hefur verið gerð sambærileg rannsókn á hópunum sem komu hingað til lands 

eftir 1991. Félagsráðgjafarnir Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa unnu 

rannsókn fyrir Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd (hér eftir nefnt RBF) á 

viðhorfum og reynslu flóttabarna á Íslandi. Í þeirri rannsókn var rætt við 14 börn frá 

mismunandi löndum sem komu þegar þau voru 8 ára eða eldri ásamt fjölskyldum 

sínum til Íslands sem flóttamenn í boði íslenskra stjórnvalda á árunum 2001 til 2008. 

 

6.1. Upplýsingar við hæfi 
 
Í rannsókn Félagsvísindastofnunar kom fram að allir viðmælendur voru sammála um 

að upplýsingastreymi til flóttamannahópanna væri ábótavant á ýmsum sviðum og 

töldu að það vantaði upplýsingar um réttindi þessara hópa í íslensku samfélagi í 

tengslum við atvinnu og stéttarfélög, skattamál, almannatryggingar, upplýsingar 

tengdar íbúðarkaupum og lánakerfinu almennt: 

 
Skortur á slíkum upplýsingum, á þeirra tungumáli, er eitthvað sem kom upp í öllum 

viðtölum. Þó að oft sé verið að miðla þessum upplýsingum til fólksins samhliða 

íslenskukennslu á fyrst ári, virðist sem þau meðtaki ekki þessar upplýsingar á þeim 

tíma. Spurningar vakna um hvort ekki væri nauðsynlegt að útbúa aðgengilega 

upplýsingapakka fyrir þessa hópa sem hægt væri að nálgast á netinu eða hjá 

Alþjóðahúsinu.87 

 

Eins og kom fram í rannsókn Félagsvísindastofnunnar virtist flóttafólkið ekki meðtaka 

mikið af upplýsingum á fyrsta ári sínu á landinu og er það mjög skiljanlegt. Fyrstu 
                                                 
86 Sjá umfjöllun um rannsókn Félagsvísindastofnunar í kafla 5.1. 
87 Félagsvísindastofnun, 2005: 108. 
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mánuðina fer megnið af tímanum í að ná áttum og venjast nýjum heimkynnum, nýrri 

menningu, tungumáli og nýjum lífsstíl. Það eitt að ganga í hálku eða miklu roki getur 

verið heilmikil áskorun. Þetta er mikið aðlögunartímabil þar sem margir upplifa 

menningaráfall ofan á þá sálrænu erfiðleika sem tengjast því að vera flóttamaður. 

Skiljanlegt er að upplýsingar um réttindi tengd atvinnu, stéttarfélög, skattamál, 

almannatryggingar, íbúðarkaup og lánakerfi gleymast fljótt.  

 

Upplýsingar af þessu tagi eru þó mjög mikilvægar, ekki bara flóttafólki heldur öllu fólki 

búsettu á Íslandi. Góð lausn gæti verið að útbúa möppu með öllum helstu 

grunnupplýsingum fyrir flóttafólkið sem það gæti átt og leitað í eftir þörfum að 

verkefnaári loknu. Eftir verkefnaárið á flóttafólk að hafa sömu réttindi og skyldur og 

aðrir þegnar búsettir á Íslandi hvað varðar atvinnumál, stéttarfélög, skattamál, 

almannatryggingar, húsnæði og bankaþjónustu. Upplýsingapakki sem þessi, settur 

fram á einfaldan hátt, skrifaður á einföldu tungumáli og aðgengilegur á íslensku og 

öllum helstu tungumálum sem töluð eru á Íslandi myndi nýtast mjög vel mörgum 

íbúum landsins óháð upprunalandi. Fjölmenningarsetur hefur sett upp vefsvæði á sjö 

algengustu tungumálunum sem töluð eru á Íslandi þar sem finna má helstu 

upplýsingar varðandi ofangreind atriði.88 

  

Jeimmy Andrea segir miklu máli skipta að fræða flóttafólk vel um félagslegar bætur, 

þar á meðal húsaleigubætur. Til dæmis þarf að útskýra að húsaleigubætur eru 

tekjutengdar og hvernig þær lækka eftir því sem börnin eldast og um leið hækki 

húsaleigan. Þessar upplýsingar segir hún að þurfi að margendurtaka því á fyrsta 

árinu sé svo margt nýtt að innbyrða og þær upplýsingar sem nýtast ekki strax vilja 

gleymast.89   

 

Í rannsókn Félagsvísindastofnunar sem unnin var árið 2005 er lögð áhersla á 

upplýsingar um íbúðarkaup á meðan verkefnisstjóri Reykjavíkurdeildar Rauða kross 

Íslands árið 2010 leggur áherslu á að fræða flóttafólk um félagslegar bætur, með 

sérstakri áherslu á húsaleigubætur. Í rannsókn Félagsvísindastofnunar kemur fram 

að „flestir flóttamenn stefna að því að kaupa sem fyrst íbúð hér á landi enda virðist 

                                                 
88 Fjölmenningarsetur. 12.01.12..  
89 Jeimmy Andrea Gutierrez, viðtal 4. nóvember 2011.  
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sem að ákveðinn þrýstingur sé á þau að gera það“.90 Þessi áherslubreyting virðist 

vera milli þeirra flóttamanna sem komu annars vegar á árunum 1956 til 2003 og hins 

vegar þeirra hópa sem komu á árunum 2005 og 2010. Leiða má líkur að því að hærra 

íbúðarverð á þessu tímabili og efnahagshrun árið 2008 setji strik í reikninginn. Það 

væri engu að síður áhugavert rannsóknarefni að kanna hvort eitthvað fleira liggur að 

baki þessarar áherslubreytingu.  

 

6.2. Nám og starf 
 
Í niðurstöðum rannsóknar Félagsvísindastofnunnar kemur fram að í flestum viðtölum 

sé rætt um áhuga flóttafólks á starfsmenntun: 

 
Sumir bentu á möguleika á að tengja einhverskonar starfsmenntun við 

íslenskukennslu á fyrsta ári til að auka tækifæri á atvinnu þegar fram líða stundir og 

þar með auka lífsgæði. Þar sem stór hluti af flóttafólki er að vinna störf sem 

ófaglærðir þá væri slíkt mikill kostur og myndi auðvelda þeim að fá störf við sitt 

hæfi. Æskilegt væri að fara í gegnum einhverskonar þjálfun eða ramma sem myndi 

auðvelda mat á hæfni þeirra. Auk þess sem mjög margir benda á nauðsyn þess að 

íslenskukennarar hafi undirstöðu eða þekkingu á þeirra tungumáli til að hjálpa til við 

útskýringar. Slík kennsla skilar sér betur.91 

 

Drífa H. Kristjánsdóttir var verkefnisstjóri flóttamannaverkefnisins hjá Reykjavíkurborg 

2005. Í lokaskýrslu um verkefnið segir hún að flóttakonunum hefði farið hægt fram í 

íslenskunámi sínu fyrstu mánuðina, en eftir að þær byrjuðu að vinna hafi þeim farið 

mjög hratt fram.92  

 

Í móttöku flóttamannahópsins árið 2007 var sú leið farin að bjóða fullorðna 

flóttafólkinu (sem allt voru konur) upp á starfsþjálfun. Þeim sem höfðu áhuga var 

útveguð vinna þar sem þær áttu að mæta tvisvar til þrisvar í viku. Um var að ræða 

sjálfboðavinnu af hálfu kvennanna og á móti þurfti starfsstaðurinn að útvega konunni 

tengilið til að þjálfa hana í ákveðnum verkum. Lögð var áhersla á að vinnustaðurinn 

byggi til lista yfir þau orð sem mikilvægust væru fyrir viðkomandi konu að kunna á 

                                                 
90 Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson. 2005: 99-100. 

91 Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson. 2005: 108. 
92 Drífa H. Kristjánsdóttir. 2006.   
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vinnustaðnum. Það var mjög persónubundið hvort og hversu vel starfsþjálfunin átti 

við flóttafólkið. Fyrirkomulag reyndist engu að síður vel að mörgu leyti og fór svo að 

sumar konurnar réðu sig til vinnu en aðrar kusu að setjast á skólabekk. Það sem 

skiptir líklega mestu máli í þessu samhengi er að hafa svigrúm fyrir mismunandi 

úrræði fyrir ólíka einstaklinga. Hilma Hólmfríður bendir á að það sé persónubundið út 

frá því hvernig aðstæðum fólk kemur úr og hvað fólk hefur upplifað hversu raunhæft 

það er fyrir það að stunda nám eða vinnu með markvissum hætti á meðan 

verkefnaári stendur.93 

 

6.3. Fjölskyldan í heimalandinu 
 

Margir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókn Félagsvísindastofnunar ræddu um 

löngun sína til að sameina fjölskyldur sínar hér á landi og áhyggjur yfir því að 

breytingar á þáverandi lögum um útlendinga myndu koma í veg fyrir slíkt: „Mikið var 

rætt um þetta hjá hópum sem hafa verið hér í skemmri tíma en sjö ár. Flóttafólk sem 

hefur verið hér lengur ræddi minna um þetta, hugsanlega vegna þess að fjölskyldur 

þeirra eru þegar komnar hingað.“94 
 

Dick Blackwell ræðir um tilfinningar flóttamanna sem hafa þurft að skilja sína nánustu 

eftir sem og óöryggi og samviskubit þar að lútandi.95 Í bók Sigríðar Víðis Jónsdóttur 

um írösku flóttakonurnar sem komu til Akraness árið 2008 er þessu samviskubiti lýst 

vel. Sagt er frá Línu sem kom með börn sín til Íslands. Foreldrar hennar og systkini 

urðu eftir í flóttamannabúðunum Al Waleed í eyðimörkinni í Írak. 
 

„Það eru allir svo góðir við okkur ... en stundum líður mér bara svo illa ... ég er 

svo þreytt ... svo ótrúlega þreytt...”  

Hún felur andlitið í höndum sér. 

„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 ...”  

                                                 
93 Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir. 2011. 
94 Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson. 2005: 108. 
95 Blackwell, Dick. 2005: 44. 
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Tárin byrja að renna.   

 „Ég hef allt en þau ekkert! Það er ekki hægt að búa þarna alltaf og hvað 

gerist ef engin önnur lönd taka fólk frá Al Waleed?” 

Hún er farin að háskæla. 

„Stundum er ég með svo mikið samviskubit yfir því að hafa farið ... finnst að 

ég hefði átt að vera eftir og halda áfram að reyna að bæta 

flóttamannabúðirnar ... gera staðinn betri ... Hvernig gat ég farið?“96 

 

Sigríður segir einnig frá flóttakonunni Aydu sem fékk ekki leyfi til að flytja sautján ára 

barnshafandi dóttur sína með sér til Íslands þegar henni var boðið hingað þar sem 

dóttirin var gift. Sigríður segir Aydu hafa verið „viðþolslaus[a] af áhyggjum yfir 

stúlkunni sinni og ófædda barnabarninu og öllu því sem gæti farið úrskeiðis“ þar sem 

heilsugæslan sem stóð þeim til boða var mjög bágborin.97  Áhyggjur Aydu voru ekki 

ástæðulausar enda lést barnið aðeins klukkustund eftir fæðingu.  

 

Samviskubit vegna þeirra er eftir sitja er þó ekki það eina hrjáir fólkið. Blackwell 

bendir á að mikil pressa er á flóttafólk að sendi fé heim til fjölskyldumeðlima sem eftir 

sitja. Blackwell segir að þeir sem urðu eftir trúi því gjarnan að þeir sem komust í burtu 

hljóti að hafa efni á að senda pening heim eða séu í aðstæðum til að geta haft áhrif á 

að hjálpa fleira fólkið að komast til sín. Hann segir að það geti verið mjög erfitt fyrir 

flóttafólkið að útskýra og koma fólkinu heima í skilning um að staðan sé ekki 

þannig.98 Þetta getur verið mjög snúið. Það er ekki hægt að banna flóttafólki að 

senda pening heim en aftur á móti er ekki ætlast til þess að fólk sendi „heim“ hluta af 

þeirri fjárhagsaðstoð sem flóttafólk fær á fyrsta árinu, enda um lágmarksframfærslu 

að ræða. 

  

6.4. Fjármál 
 

Jeimmy Andrea segir það skiljanlegt að flóttafólk vilji senda fé út til að aðstoða 

fjölskyldu sína, því oft séu vinir og vandamenn í mjög erfiðri stöðu og jafnvel sárri 

neyð. Það sé hins vegar mikilvægt að forgangsröðunin sé rétt, að fólk geri sér grein 

fyrir að fyrst þurfi að greiða alla reikninga og kaupa nauðsynjavörur og ef það er 

                                                 
96 Sigríður Víðis Jónsdóttir. 2011: 285-286. 
97 Sigríður Víðis Jónsdóttir.2011: 286. 
98 Blackwell, Dick. 2005: 44. 
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einhver afgangur sé í lagi að senda hann út.99 Það er skiljanlegt að í sumum tilfellum 

séu peningasenindar settar í forgangssæti en um leið er það ekki ásættanlegt að 

flóttafólk þurfi að óska eftir matarúthlutun eða leita í aðra neyðaraðstoð vegna þess 

að það á ekki í sig og á, því peningurinn var sendur út eða honum ráðstafað 

óskynsamlega.   

 

Jeimmy Andra leggur áherslu á að í þeim verkefnum sem hún hefur komið að á einn 

eða annan hátt, sem voru verkefnin með kólumbísku konunum og börnum þeirra árin 

2005, 2007 og 2010, hafi flóttafólkið vissulega fengið nægan fjárhagsstuðning frá 

hinu opinberlega, bæði meðan á verkefnum stóð og einnig eftir að þeim lauk. Hún 

segir að sumar kvennanna búi við slæma fjárhagslega stöðu í dag vegna þess að 

þær hafi ekki forgangsraðað rétt og tekið slæmar ákvarðanir sem hafi leitt til erfiðrar 

fjárhagslegrar stöðu.100 

 

Rétt forgangsröðun í fjármálum og fjármálaskilningur hjá flóttafólki er mikilvægt 

umræðuefni fyrir þá sem koma að málefnum flóttamanna. Jeimmy Andrea bendir á 

að besta kennslan felist í því að láta viðkomandi vinna fyrir peningunum því þegar 

fólk fær allt upp í hendurnar verður verðmætamatið óraunhæfara. Hún telur að of 

mikill fjárhagsstuðningur sé ekki alltaf af hinu góða og vill að meiri áhersla sé lögð á 

að hjálpa flóttafólki út á vinnumarkaðinn:  

 
Besta leiðin til að öðlast fjárhagsskilning og raunhæft verðmætamat er að 

vinna sjálfur fyrir peningunum. Það er líka besta leiðin til að læra íslensku og 

til að taka þátt í samfélaginu.101 

 
Jeimmy Andrea segir það hafi reynst flóttakonunum auðvelt að fá fjárhagsstuðning, 

mataraðstoð og nýta sér önnur neyðarúrræði frá hinum og þessum aðilum þrátt fyrir 

að þær hafi ekki í öllum tilfellum verið í brýnni neyð:   

 
Það eru margir staðir sem bjóða hjálp, fjárhagsaðstoð, matarpoka eða föt. 

Hugsunarhátturinn er að hún er flóttamaður og aumingja hún þarf þá hjálp, í 

stað þess að segja: Hvers vegna þarf hún hjálp eftir að vera búin að búa 

                                                 
99 Jeimmy Andrea Gutierrez. 2011.  
100 Ibid.  
101 Ibid. 
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svona lengi á landinu? Og óska eftir skýrslu frá félagsráðgjafa viðkomandi. 

[...] Hjálparstofnanir ættu að samræma aðstoðina sem þær veita til að koma í 

veg fyrir að sömu fjölskyldur séu að fá aðstoð frá mismunandi aðilum. Þannig 

er hægt að aðstoða fleiri fjölskyldur í fjárhagserfiðleikum. Mér fannst það góð 

þróun þegar Hjálparstofnun kirkjunnar fór þá leið að allir skyldu fara yfir 

fjármál sín með félagsráðgjafa til að meta þörfina áður en þeir fengju 

matarúthlutun.102 

 
Það sem Jeimmy Andrea segir varðandi fjárhagslega stöðu flóttakvennanna og ranga 

forgangsröðun þeirra í fjármálum er umhugsunarvert. Eins og komið hefur fram er 

flóttafólk oft ekki mjög móttækilegt fyrir upplýsingum fyrsta árið í nýju landi svo 

fjármálanámskeið á verkefnaárinu myndi líklega ekki skila sér. Ef til vill þarf 

forræðishyggjan að vera meiri fyrsta árið. Því væri hinsvegar erfitt að framfylgja 

vegna reglna um félagslega þjónustu. Það er ekki hægt að banna fólki að senda 

pening heim eða hafa slæma forgangsröðun, en það er hægt að veita ráðleggingar. 

Þá þarf að hafa í huga að það getur þurft að endurtaka sama hlutinn mjög oft.  

  
Góð eftirfylgni skiptir hér miklu máli. Það þarf að fylgjast með hvernig flóttafólkinu 

vegnar og til staðar þarf að vera markviss stefna um hvernig vinna skuli að því að 

flóttamennirnir verði orðnir fjárhagslega sjálfstæðir og hættir að þiggja félagslegar 

bætur, eða leita til hjálparstofnanna, þegar þeir fá ríkisborgararétt sinn 5 árum eftir 

komuna til landsins. Á fundi starfsmanna þjónustumiðstöðva Miðborgar og Hlíða, 

Laugardals og Háaleitis og Vesturgarðs vegna eftirfylgni með flóttafólki úr hópunum 

frá árunum 2005 og 2007 var komist að þeirri niðurstöðu að best væri ef eftirfylgni 

með þeim flóttamannahópum sem kæmu til Reykjavíkur væru fimm ár og að 

móttökuverkefnin stæðu yfir í tvö ár í stað eins.103 Flóttafólkið fær mjög mikla 

þjónustu fyrsta árið sem það er á Íslandi en þegar því lýkur má segja að það verði 

eins konar þjónustuhrap, og það jafnvel á sama tíma og flóttafólkið er fyrst að ná 

áttum. Það er líka mismunandi eftir fólki og fjölskyldum hversu mikla þjónustu það 

þarf og í hversu langan tíma. Nauðsynlegt er að hafa sveigjanleika á verkefnunum 

þannig að koma megi til móts við þá sem þurfa á umfangsmeiri þjónustu að halda en 

flestir aðrir. 

                                                 
102 Jeimmy Andrea Gutierrez. 2011. 
103 Eftirfylgnifundur starfsmanna þjónustumiðstöðva Miðborgar og Hlíða, Laugardals og Háaleitis og 
Vesturgarðs. 26. október 2011. 
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6.5. Sorg og áföll 
 

Annar sameiginlegur þáttur sem kom fram í rannsókninni um reynslu og viðhorf 

flóttamanna var þau sálrænu áföll og sú sorg sem þau lifðu með. Samkvæmt 

skýrslunni var þetta „tíðrætt á meðal viðmælenda úr þeim hópum sem komu hingað 

frá Kosovo og Króatíu“.104 Í bók Sigríðar um konurnar frá Írak er einnig rætt um áföllin 

sem þær urðu fyrir í Írak og áhrif þeirra á þær nú og þar segir meðal annars:  

 
Gamlárskvöld var hálfeinkennilegt. Þegar Ayda horfði til himins og sá 

ljósadýrðina var allt í lagi en þegar hún leit undan eða lokaði augum varð 

henni flökurt. Hljóðin í Bagdad voru reyndar margfalt hærri en í íslensku 

sprengjunum á miðnætti. Og þar gekk húsið líka í bylgjum. Samt fannst henni 

eitt andartak hún vera í Írak. 

„Gleðilegt ár,” sögðu allir. Hún og börnin reyndu að brosa.105  
 

Dóra Guðlaug bendir á að engar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um 

áfallastreituröskun á meðal flóttamanna. Hún segir að erfitt sé að áætla hversu hátt 

hlutfall flóttamanna upplifi áfallastreituröskun, enda sýni erlendar rannsóknir, þar sem 

reynt hefur verið að mæla þetta, fram á jafnmismunandi niðurstöður og rannsóknirnar 

eru margar, eða að allt á bilinu 3,5% til 100% flóttamanna í hverjum hópi fyrir sig séu 

með einkennin.106 Guðbrandur Árni Ísberg, sálfræðingur, sem vann um árabil í 

Danmörku með flóttamenn, segir það alvanalegt hjá flóttamönnum að dæmigerð 

einkenni áfallastreituröskunar komi fyrst fram mörgum mánuðum og jafnvel árum eftir 

að flóttamennirnir eru komnir til nýja landsins. Það sem helst ráði því hvenær 

einkennin komi fram sé hvenær flóttamaður upplifi nægjanlegt öryggi en við slíkar 

aðstæður fer heilinn að vinna úr reynslu sem flóttamaðurinn ekki hafði getu til að 

vinna í fyrr en aðstæður bötnuðu. Eins og gefur að skilja sé upplifun á öryggi 

einstaklingsbundin og þar sem áfallastreituröskun hafi mikil áhrif á getu flóttamanna 

til að vera virkir þjóðfélagsþegnar sé mikilvægt fyrir bæði flóttamanninn og fjölskyldu 

hans að fá tækifæri til að leita sér hjálpar við einkennum áfallastreituröskunar óháð 

því hversu langt sé liðið frá komu þeirra til landsins.107 Þá er það mikilvægt að 

                                                 
104 Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson. 2005: 108.  
105 Sigríður Víðis Jónsdóttir. 2011: 284. 
106 Dóra Gulaug Árnadóttir. 2010: 22-27. 
107 Guðrbrandur Árni Ísberg, viðtal 9. janúar 2012.  
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viðkomandi viti hvert hann þurfi að leita og að það sé á hreinu hjá hinu opinbera hvert 

ferlið sé og hver skuli greiða fyrir þjónustuna.  

 
Þó að andleg aðstoð standi þessu fólki til boða á fyrsta ári, þá er gífurlega 

mikilvægt að slík aðstoð sé veitt á þeirra tungumáli en ekki í gegnum túlka. Margir 

ræddu þó um að slíka sorg væri ekki hægt að vinna með á fyrsta ári og að margir 

séu ekki tilbúnir að ræða um þessa hluti fyrr en mörgum árum eftir viðkomandi 

lífsreynslu.108 

 

Að öllu jöfnu er það auðveldara fyrir flóttafólk og sálfræðinga að mynda tengsl og 

traust sín á milli ef tungumálið er ekki þröskuldur í samskiptunum. Þar að auki sparar 

það bæði tíma og peninga þegar hægt er að sleppa aðkomu túlka. Ekki eru þó allir 

menntaðir sem sálfræðingar né teljast allir til fagfólks með sérþekkingu á einkennum 

áfallastreituröskunar, hvað þá að hafa fengið markvissa þjálfun í vinnu með flóttafólki. 

Tilgangur sálfræðiviðtalanna er líka umhugsunarverður. Ef tilgangurinn er að efla 

sjálfstraust viðkomandi, einhvers konar sjálfstyrking eða aðstoð við aðlögun þá koma 

líklega fleiri sálfræðingar til greina. Ef tilgangurinn er að vinna úr alvarlegum áföllum 

er nauðsynlegt að sálfræðingurinn hafi kunnáttu á því sviði óháð tungumálakunnáttu. 

 

                                                 
108 Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson. 2005: 108. 
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6.5. Viðhorf og reynsla flóttabarna á Íslandi 
 

Foreldrar vilja börnum sínum allt hið besta og eru ánægðir þegar börnunum líður vel. 

Flóttafólk er þar engin undantekning. Líðan flóttabarna skiptir miklu máli bæði fyrir 

börnin sjálf og fjölskyldur þeirra. Í skýrslu Guðbjargar Ottósdóttur og Helenar N. 

Wolimbwa eru greind fjögur þemu sem endurspegla þau atriði sem helst komu fram í 

viðtölum við þátttakendur: Nýja landið, skólinn, fjölskyldan og félagsleg þátttaka og 

framtíðin.109 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að aðlögun flóttabarna er 

margþætt og flókin: 
 

Færni í tungumálinu, viðhorf jafnaldra og samfélagsins til uppruna flóttabarna 

og færni þeirra í íslensku tungumáli eru þættir sem skipta flóttabörn mestu 

máli í aðlögun að íslensku samfélagi. Þessir þættir hafa áhrif á velgengni 

þeirra í námi, félagsleg tengsl og upplifun þeirra á möguleikum í framtíðinni.110 

 

Í augum barnanna er íslenska tungumálið lykill að jafnri þátttöku í íslensku 

samfélagi.111 Það kemur í raun ekki á óvart að íslenskukunnátta skuli skipta börnin 

svo miklu máli í aðlögun að íslensku samfélagi. Það sem kemur kannski frekar á 

óvart er hversu mikið vægi viðhorf jafnaldra og samfélagsins til uppruna þeirra hefur á 

aðlögun þeirra að samfélaginu. Íslenskukunnáttan er eitthvað sem þau hafa sjálf 

mikla stjórn á, það veltur að miklu leyti á þeim sjálfum hversu mikla áherslu þau 

leggja á að læra tungumálið. Viðhorf jafnaldra og samfélagsins til uppruna þeirra er 

eitthvað sem þau sjálf hafa litla eða enga stjórn á og er erfiðara að eiga við og sýnir 

líklega fram á þörfina fyrir upplýsta umræðu í samfélaginu í heild um málefni 

flóttamanna og innflytjenda almennt.  

 

Niðurstöður rannsóknar RBF leiddu einnig í ljós að flest barnanna eru stolt af 

uppruna sínum og jafnframt að fá þeirra líti á sig sem Íslendinga heldur kenni þau sig 

frekar við sitt heimaland eða líta á sig sem blöndu tveggja þjóða.112 Það vakti 

sérstaka athygli rannsakenda að flest börnin sjá ekki fyrir sér framtíð á Íslandi: „Flestir 

líta þó svo á að á Íslandi séu góð tækifæri til menntunar og sjá góð tök á íslenska 

                                                 
109 Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa. 2011: 17. 
110 Ibid: 4. 
111 Ibid: 32. 
112 Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa. 2011: 37. 
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tungumálinu og menntun sem lykil að góðum lífsgæðum.“113 Þetta bendir til þess að 

þótt þau sjái ákveðna kosti við að vera á Íslandi líður þeim ekki eins vel og vonast 

mætti til og eru ekki ánægð á heildina litið.  

 

Eddu Ólafsdóttur finnst það segja mikið um líðan barnanna að þau líti ekki sem svo á 

að þau eigi sér nokkra framtíð á Íslandi. Hún segir það sorglegt og umhugsunarvert 

þegar búið er að leggja mikið í móttöku fjölskyldna að börnunum líði svona. „Þetta 

bendir til þess að við þurfum að vera meira vakandi fyrir þessum þætti, það er, líðan 

og þörfum þessara barna almennt.“ Hún telur faglegt bakland með sérfræðiþekkingu 

um málefni flóttafólks hugsanlega geta stuðlað að betri líðan barnanna.114   

 

Hilma Hólmfríður segir það hins vegar ekki koma sér svo mikið á óvart að þau sjái 

framtíð sína ekki endilega bara á Íslandi. Þau hafi áður flutt á milli landa og sjá 

heiminn kannski í öðru ljósi og sjá tækifæri víðar en á Íslandi. Það sé líka eðlilegt að 

fólk vilji búa þar sem móðurmál þeirra er talað.115 Þrátt fyrir þetta er mikilvægt að 

hafa vökult auga yfir líðan barnanna. Líðan flóttabarna er gríðarlega mikilvægt 

málefni sem oft vill gleymast, eða sitja á hakanum, þar sem foreldrarnir og starfsfólk 

verkefnanna hafa í svo ótal mörgu að snúast.  

 

Í skýrslu Guðbjargar og Helenu kemur fram að flest börnin sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu farið í sama skóla og hin börnin úr þeirra flóttamannahópi og flest 

fóru þar í sérstaka innflytjendadeild. Börnin töluðu um að þeim þótti auðveldara að fá 

að fara fyrst í sérstaka innflytjendadeild og fá tækifæri til að læra svolítið í íslensku og 

þurfa ekki að eiga samskipti við íslenska jafnaldra alveg strax.116 Það kom þó fram 

hjá sumum þessara barna að þótt kennslan hafi verið nægileg tóku þau ekki 

framförum í íslensku fyrr en þau fóru inn í bekk með íslenskum börnum.117 

 

Nokkur börn voru sett beint í venjulegan bekk í sínum heimaskóla og kom það fram í 

rannsókninni að þau hefðu átt erfitt félagslega því þeim fannst þau vera einangruð 

                                                 
113 Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa. 2011: 4. 
114 Edda Ólafsdóttir. 2011. 
115 Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir. 2011.   
116 Ibid: 20. 
117 Ibid: 19. 
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vegna tungumálaerfiðleikanna. Einn drengurinn sagði að erfiðast hefði verið að koma 

aleinn í nýja skólann og að hann hefði verið ofboðslega feiminn að tala íslensku.118 

 

Samkvæmt þessu er auðveldara fyrir börnin að fá að fara fyrst í sérstaka 

móttökudeild og mikilvægt að þau séu síðan færð yfir í bekk með íslenskum börnum. 

Ekki eru sérstakar móttökudeildir við alla skóla þannig að ef börnin eiga að byrja á að 

fara í skóla þar sem er sérstök móttökudeild, eru miklar líkur á að sá skóli sé utan 

hverfisins sem þau búa í. Það þýðir aftur á móti að þau munu líklegast ekki kynnast 

börnunum úr hverfinu sínu í skólanum og ef þau vilja tengjast bekkjarfélögunum 

sínum í gegnum tómstundastarf þurfa þau líka að stunda tómstundir sínar utan 

hverfis. Þá gæti að mörgu leyti verið betra að færa barnið eftir ákveðinn tíma yfir í 

hverfisskóla sinn en um leið vaknar sú spurning hvort æskilegt sé að barnið skipti um 

skóla þegar það er tiltölulega nýbúið að aðlagast nýjum skóla í nýju landi.     

 

BRYCS, Bridging Refugee Youth & Children’s Services, er samvinnuverkefni á milli 

kaþólskrar og lúterskrar stofnanna sem þjónusta flóttamenn í Bandaríkjunum. 

Markmið BRYCS er að styrkja, fræða og miða reynslu til stofnanna í Bandaríkjunum 

sem koma að móttöku flóttabarna, ungmenna og fjölskyldum þeirra.119 

 

Vorið 2007 var unnin skýrsla á vegum BRYCS þar sem sérstök áhersla var á að gera 

flóttafólk virkara í menntun barna sinna. Bent var á að kennarar í Bandarískum 

skólum hafi stundum upplifað áhugaleysi flóttafólks gagnvart skólagöngu barna 

sinna. Þessi misskilningur væri oft byggður á ólíku hlutverki foreldra gagnvart 

menntun barnanna í mismunandi menningarheimum.  Flóttaforeldrar geri sér til 

dæmis ekki alltaf grein fyrir því að í bandarískum skólum er ætlast til að foreldrar 

heimsæki skólann og mæti á fundi og skipulagðar skemmtanir. Í mörgum menningum 

er borin mjög mikil virðing fyrir kennurum og foreldrar vilja ekki skipta sér að vinnu 

þeirra eða foreldrar telja það vera kennarans að lagfæra þau vandamál sem kunna 

að koma upp í skólanum.120 

 

                                                 
118 Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir. 2011.   
119 BRYCS Spring 2007. (skoðað 5.12.2011).  
120 IBRYCS Spring 2007.(skoðað 5.12.2011).  

 
 

124



  

Sömu vandamál hafa komið upp varðandi menntun flóttabarna á Íslandi. Það er 

mikilvægur hluti af samfélagsfræðslu fyrir flóttaforelda að vita hvernig skólakerfið er í 

nýja landinu og vita til hvers er ætlast af börnunum og ekki síður til hvers er ætlast af 

foreldrum. Edda Ólafsdóttir leggur í þessu samhengi áherslu á mikilvægi þess að 

flóttaforeldrum, ólíkri menningu þeirra og ólíkum uppeldisaðferðum sé sýnd virðing. 

„Það er mikilvægt að benda foreldrum á að þau megi vera ósammála fagfólki og til 

dæmis kennurum og að það má hafa skoðanir á því hvernig skólinn er, hvernig 

kennslunni er háttað eða annað í þeim dúr. Það sé jafnvel hluti af því að vera gott 

skólaforeldri.“121  

 

Einnig kom fram í skýrslu BRYCS frá 2007 að það getur verið áskorun fyrir foreldra 

að læra hvernig ætlast er til að þau agi börn sín við nýjar aðstæður. Dæmi er tekið 

um flóttamann sem sagði frá því að þegar hann var lítill hefði móðir hans hvatt hann 

til að læra heima og það væri því að þakka að hann hefði komist í gegn um 

háskólanám, því hann hafi ekki getað logið að foreldrum sínum. Innan bandaríska 

kerfisins tíðkaðist það hins vegar ekki að hann refsaði börnum sínum ef þau segðu 

ósatt.122 Það getur verið erfitt að koma í nýjan menningarheim þar sem 

uppeldisaðferðir foreldranna eru ekki samþykktar og erfitt getur verið að breyta frá 

vananum og mynda nýtt mynstur. Nýjar uppeldisaðferðir geta líka virst máttlausar og 

í samanburði við þær gömlu. Það er samt ekki ásættanlegt að notaðar séu líkamlegar 

refsingar í uppeldi barna.  

 

Á Íslandi er bannað að leggja hendur á börn og samkvæmt barnaverndarlögum er 

„hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í 

alvarlega hættu er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd”. Þessi tilkynningarskylda 

„gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi 

starfsstétta” fyrir það fólk sem hefur í starfi sínu afskipti af börnum.123 

Barnaverndarlögin og tilkynningarskyldan eiga við alla þá sem eru búsettir á Íslandi 

og er flóttafólk ekki undanskilið.   

 

                                                 
121 Edda Ólafsdóttir. 2011. 
122 Ibid.  
123 Barnaverndarlög. Lög nr. 80 10. maí 2002 (skoðað 12.01.12). 
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Þegar barn er beitt líkamlegu ofbeldi er auðvelt að skilgreina hvað það er sem ekki er 

í lagi og þarf að breyta. Ef barn er hins vegar vanrækt snýst vandamálið frekar að því 

sem er ekki gert og er óáþreifanlegra. Það getur verið flóknara að útskýra fyrir 

foreldrum hvert vandamálið sé og hverju þurfi að breyta.    

 

Þegar fólk verður fyrir áföllum er það undir miklu álagi og þegar foreldrar eru undir 

miklu álagi hlýtur foreldrahæfnin að skerðast. Í bók Sigríðar Víðis er tekið dæmi um 

Línu, móður sem býr í tjaldi í flóttamannabúðum í miðri eyðimörk. Þar segir: 

 
Fyrstu mánuðina eftir að sýru var hellt yfir Anwar og sullað yfir líf 

fjölskyldunnar í leiðinni er eins og Lína sökkvi stöðugt neðar. Hún þekkir ekki 

að vera svona brotin, veit ekki hvað hún á að gera. Hefur um þrjú börn að 

hugsa en í raun þyrfti einhver að annast hana sjálfa.124 

 

Flóttafólk er oft undir miklu álagi vegna stöðu sinnar og afleiðingu áfalla sem það 

hefur orðið fyrir. Þá getur fjöldi áfalla, alvarleiki þeirra og hversu lengi þau stóðu yfir 

skipt máli. Í þessum tilfellum á flóttafólk fullt í fangið með sig sjálft og þá er þörfum 

barnanna ekki alltaf sinnt sem skyldi. Þá er mikilvægt að leggja ríka áherslu á að 

styðja flóttafólkið í foreldrahlutverkinu. Möguleg úrræði geta verið 

foreldrafærninámskeið eða persónuleg leiðsögn félagsráðgjafa og/eða annarra 

sérfræðinga. 

 

Það er mikilvægt að hafa í huga að í sumum tilfellum hefur flóttafólk orðið fyrir áföllum 

strax í barnæsku eða það hefur alist upp við erfiðar aðstæður, til dæmis 

heimilisofbeldi, mikla fátækt eða annað. Í þeim tilfellum getur þurft að leiðbeina 

foreldrum, kenna þeim jákvæðar uppeldisaðferðir, tengslamyndun við börnin, hvernig 

þau geti hlúð að börnum sínum, veitt þeim öryggi og stutt við nám þeirra.  Einnig þarf 

að sýna fram á mikilvægi þess að foreldrar styðji börn sín í að mynda félagsleg tengsl 

við jafnaldra.  

 

Annað atriði sem lagt var áherslu á í skýrslu BRYCS um að gera flóttafólk virkara í 

menntun barna sinna er að fólk frá mismunandi stöðum í heiminum hefur ólíkt 

tímaskyn. Talað er um að margar flóttafjölskyldur séu ekki vanar að skipuleggja 

                                                 
124 Sigríður Víðis Jónsdóttir. 2011: 193. 
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stefnumót vikur fram í tímann, halda dagatal eða mæta á réttum tíma á fundi.125 Það 

er mjög slæmt þegar ekki er mætt á fundi þegar búið er að panta túlk og jafnvel kalla 

til sérfræðinga. Greiða þarf fyrir þjónustu túlksins ef hann er mættur á svæðið, hvort 

sem þjónusta hans er nýtt eður ei, og tími sérfræðinga og annars starfsfólks fer til 

spillis auk þess sem þetta getur valdið gremju. Þetta þarf að útskýra fyrir flóttafólkinu 

fljótlega eftir komu til landsins, útvega dagbækur og minna fólk á að skrá mikilvæg 

stefnumót og fundi í þær. 

 

Eitt af því mikilvægasta sem kom fram í rannsókn RBF er að nokkur barnanna töluðu 

um hversu örugg þeim fyndist þau vera utandyra í samanburði við það hvernig þeim 

leið í heimalandi sínu:  

 
Öll börnin komu frá stríðshrjáðum löndum og höfðu upplifað mikil áföll og 

óöryggi um líf sitt og fjölskyldu. Sum höfðu verið á flótta í langan tíma og 

önnur í styttri tíma. Sú upplifun að þurfa ekki lengur að óttast um líf sit og 

sinna nánustu mátu mörg barnanna sem einn af kostum þess að búa á 

Íslandi. Eitt barnið lýsti upplifun sinni í þessum orðum: „Hér getur maður gert 

bara hvað sem er og það er enginn í hættu úti á götu.“126 

 

Tilgangur þess að veita fólki hæli í nýju landi og stöðu flóttamanns er að gefa því 

tækifæri á að lifa við öryggi og án þess að þurfa að óttast um líf sitt og sinna nánustu. 

Það að börnin finni að þau séu örugg á Íslandi er þegar öllu er á botni hvolft það 

mikilvægasta af öllu. Öryggistilfinningin kemur þó ekki endilega um leið og fólk er 

komið í öruggt skjól og getur tilfinningin fyrir óöryggi komið fram á ýmsan hátt: 
 

Til að byrja með sofa Lína og krakkarnir öll í flatsæng. Börnin fást ekki til að 

vera í herbergjum sínum – vakna oft á nóttunni og eru auk þess vön því að 

fjölskylda þýði stórfjölskylda, hafa alltaf verið umkringd fólki og finnst sérstakt 

að vera bara ein. 

Sá sem er einn er líka varnarlaus og hvað gera þau ráðist einhver inn til þeirra 

um nóttina? Komi eitthvað upp á? 127 

 

                                                 
125 BRYCS. 2007.  
126 Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa. 2011: 20. 
127 Sigríður Víðis Jónsdóttir. 2011: 277. 
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Fjölskyldan sem um getur var á þessum tímapunkti nýflutt til Akraness og þurfti ekki 

að óttast að einhver myndi ráðast inn um nóttina eða að eitthvað kæmi upp á. Þetta 

sýnir að þó svo að flóttafólk sé búið að fá endanlegt hæli á öruggum stað er það enn 

að fást við afleiðingar og vandamál tengd flóttanum. Þess býður enn ómæld vinna; 

að kynnast nýjum staðarháttum, nýjum menningarheim, læra nýtt tungumál, koma 

börnunum í skóla, stunda nám eða vinnu og vinna með þá erfiðu reynslu sem að baki 

er til að geta í framtíðinni lifað eðlilegu og góðu lífi.  
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Lokaorð 
 

Ísland er vissulega valdalítið smáríki í alþjóðasamfélaginu en það þýðir ekki að 

Íslendingar geti ekki haft áhrif. Ákvarðanir okkar Íslendinga og aðgerðir eða 

aðgerðarleysi geta verið misgóðar og afleiðingarnar eftir því. Það var til dæmis 

afdrifarík ákvörðun þegar Ísland var eitt af þeim þrjátíu staðföstu ríkjum sem studdu 

Bandaríkin og Bretland í innrásinni í Írak árið 2003, sem leiddi til þessa að um 4,5 

milljónir Íraka neyddust til að yfirgefa heimili sín.128 

 

Við getum líka haft áhrif sem hafa jákvæðar afleiðingar í för með sér. Það að taka á 

móti hópum flóttamanna gefur okkur tækifæri til að axla ábyrgð á alþjóðavettvangi 

með áþreifanlegum hætti. Það bætir lífsgæði flóttamanna og getur jafnvel bjargað 

mannslífum, léttir undir með hælislöndum og auðgað íslenskt mannlíf. Ef við viljum 

hafa jákvæð áhrif með þessum hætti er mikilvægt að standa vel að móttökunni.  

 

Einn helsti styrkur flóttamannaverkefnanna er hversu margir ólíkir aðilar koma að 

þeim. Samvinna þeirra aðila sem koma að verkefnunum hefur almennt verið góð. 

Ókostur samvinnunnar er þó sá að aðkoma svo margra aðila getur orðið flókin ef 

hlutverkaskipting er ekki á hreinu og slíkt getur valdið núningi á milli samstarfsaðila.  

Nauðsynlegt er, þegar um svo umfangsmikil verkefni er að ræða, að skipurit sé gert 

yfir þá aðila sem koma að flóttamannaverkefnum. Það þarf að vera á hreinu hver 

gerir hvað til að koma í veg fyrir flækjur og tvíverknað. Einnig þarf að liggja skýrt fyrir 

hver þarf að vita hvað og hverjar boðleiðirnar eru til að gæta þess að trúnaður við 

flóttafólkið sé virtur.   

 

Hvað flóttafólkið sjálft snertir þarf það að vita með vissu hvaða hlutverk þær stofnanir 

og þeir aðilar sem að verkefninu koma hafa. Þá flækist það ekki fyrir þeim hvert það á 

að leita þegar upp koma aðstæður eða vandamál sem þau þurfa hjálp við. Þess 

vegna væri hjálplegt fyrir flóttafólkið sjálft að fá heildrænt skipurit fyrir verkefnið þar 

sem hlutverkaskipting kemur fram á einfaldan hátt og á móðurmáli viðkomandi. 

Þannig ætti flóttafólkið bæði að vera betur upplýst um verkefnið, sem snýst jú, fyrst 

                                                 
 

 
 

129



  

og fremst um það sjálft og hagsmuni þeirra. Þar af leiðandi gæti það orðið 

meðvitaðra, sjálfsöruggara og upplifað sig frekar sem virka þátttakendur í verkefninu 

og síður sem atkvæðalausa, óörugga einstaklinga sem fylgja straumnum því það 

þekkir ekki kerfið og veit ekki í hvorn fótinn það á að stíga.  

 

Mikilvægt er að hafa í huga að þörf flóttafólks fyrir stuðning er mjög einstaklings- og 

fjölskyldubundin. Sumar fjölskyldur þurfa til dæmis minni stuðning í styttri tíma á 

meðan aðrar eru verr staddar og þurfa mun meiri stuðning í mun lengri tíma. 

Flóttamannaverkefnin þyrftu því að hafa þann sveigjanleika að fylgja mætti sumum 

fjölskyldum eftir í lengri tíma. Stuðningur í eitt ár er stuttur tími, enda er það oft ekki 

fyrr en eftir fyrsta árið, þegar fólk er búið að koma sér fyrir, að það er tilbúið að vinna 

úr sínum málum. Það væri því betra ef hvert verkefni stæði yfir í tvö ár. Þannig væri 

hægt væri að fylgja hópnum eftir lengur, meira rými til að takast á við þau vandamál 

sem upp geta komið og hægt að fylgja betur eftir þeirri vinnu sem komin er í gang.  

 

Æskilegt væri að umræða færi fram um hvort ástæða sé til að semja við eitt 

sveitarfélag um móttöku flóttamanna til lengri tíma. Jafnvel væri hægt að íhuga 

samvinnuverkefni sveitarfélagana á Stór-Reykjavíkursvæðinu eða koma upp 

miðlægu starfsteymi sem gæti miðlað upplýsingum til allra sveitarfélaga á landinu. 

Þannig væri hægt að fylgja lengur eftir þeim fjölskyldum og einstaklingum sem á 

þurfa að halda og með því móti væri möguleiki fyrir starfsfólk sveitarfélagsins að 

byggja upp langtímareynslu og sérfræðiþekkingu á málefnum flóttafólks.  

 

Hingað til hafa verkefnin færst frá einu sveitarfélagi til annars í hvert skipti, að 

undanskildum verkefnunum 2005, 2007 og 2010 sem voru öll í Reykjavík. Heilmikil 

reynsla hefur byggst upp hjá sveitarfélögunum í gegnum tíðina en henni virðist því 

miður ekki hafa verið miðlað nógu vel og því ekki nýst frá einu verkefni og 

sveitarfélagi til annars. Lokaskýrslur verkefnanna hafa almennt ekki verið nægilega 

markvissar, ekki gefnar út opinberlega vegna trúnaðarupplýsinga og ekki samdar 

með það að leiðarljósi að nýta reynsluna áfram til framtíðarverkefna af svipuðum 

toga.  

 

Ef halda á áfram að færa móttöku flóttamanna frá einu sveitarfélagi til annars er afar 

mikilvægt að sú þekking og reynsla sem byggist upp hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig 

 
 

130



  

nýtist næstu verkefnum. Til dæmis væri afar gagnlegt fyrir viðkomandi sveitafélag að 

fá ákveðinn upplýsingapakka í byrjun verkefnaárs með öllum nauðsynlegum og 

nytsamlegum gögnum og upplýsingum um móttökuna. Hér má til að mynda nefna 

viðmiðunarreglur um móttöku flóttamanna, handbók um móttöku flóttamanna og 

lokaskýrslur móttökusveitarfélaga og Rauða kross Íslands. Verkefnisstjóri gæti í 

framhaldi af því séð um að koma viðkomandi upplýsingum áfram á rétta staði. 

 

Handbókinni er ætlað að vera hagnýtt verkfæri og stuðningstæki sem nýtist starfsfólki 

við vinnu sína, þ.e. við móttöku hópa flóttamanna. Hún er unnin með það að 

markmiði að hún geti gagnast sem best starfsfólki næstu móttökusveitarfélaga til að 

veita flóttafólki sínu góða og skilvirka þjónustu og stuðning. Til þess að handbókin 

megi nýtast sem best þarf hún að vera lifandi skjal og taka breytingum eftir því sem 

meiri reynsla safnast og eftir aðstæðum hverju sinni. 

 

Þótt handbók um móttöku flóttamanna fyrir sveitarfélög gæti nýst vel til að skýra 

hlutverkaskiptinguna, aðstoða sveitarfélög við móttökuna og miðla reynslu að 

einhverju leyti áfram hefur handbókin ein og sér takmörkuð áhrif. Það þarf að finna 

lausn á því hvernig hægt er að byggja upp, viðhalda og miðla áfram þeirri reynslu 

sem hlýst af hverju flóttamannaverkefni fyrir sig.  

 

Til að bæta móttöku flóttamanna þarf að taka stefnumótandi ákvarðanir á ýmsum 

sviðum, eins og til dæmis með að hafa verkefnin til tveggja ára eða framkvæma 

skipulagsbreytingar svo sveigjanleiki sé mögulegur á tímaramma verkefnanna. Skipa 

þyrfti faglegt bakland um móttöku flóttamanna sem yrði til halds og trausts fyrir þá 

sem koma að vinnu með flóttafólki. Í teyminu gætu til dæmis af verkefnisstjóra, 

félagsráðgjafa, sálfræðing, geðlækni og jafnvel barnalækni eða heimilislækni, 

hjúkrunarfræðing, kennsluráðgjafa og/eða öðru fagfólki sem nauðsynlegt þykir.,.  

 

Vinna með flóttafólki er bæði skemmtilegt og gefandi. Mikill áhugi virðist vera meðal 

almennings á því að taka á móti flóttafólki og það starfsfólk sem hefur komið með 

einum eða öðrum hætti að flóttamannaverkefnunum hefur almennt sýnt mikinn áhuga 

að standa sem best að móttökunni. Áhuginn er því sannarlega fyrir hendi, það sem 

þarf er að búa til réttar aðstæður svo hægt sé að byggja upp reynslu sem nýtist til 

framtíðar.
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