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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að varpa ljósi á félagslegar aðstæður aldraðra íbúa af 

erlendum uppruna á Íslandi og veruleikann sem þeir og samfélagið standa frammi fyrir. 

Norrænar rannsóknir benda til þess að aldraðir innflytjendur búi við bágari efnahagskjör 

og verra andlegt og líkamlegt heilbrigði en hinir innfæddu. Þeir kljást við skort á 

upplýsingum og nýta sér velferðarþjónustu síður en innfæddir. Greint er frá stefnu 

íslenskra stjórnvalda öldrunar- og innflytjendamálum eins og hún birtist í lögum, 

alþjóðasamningum og yfirlýsingum. Farið er yfir þær lýðfræðilegu breytingar sem orðið 

hafa á samsetningu þjóðarinnar síðasta áratuginn en fjöldi innflytjenda er nú um 8% af 

þjóðinni. Í hópi 65 ára og eldri eru innflytjendur um 2,6%. Miðað við aldursdreifingu 

þeirra innflytjenda sem nú búa hér á landi má gera ráð fyrir að hlutfall innflytjenda í 

aldurshópnum verði mun meira í framtíðinni. Þetta bendir til þess að íslenskt 

velferðarsamfélag standi frammi fyrir nýjum áskorunum með fjölbreyttari bakgrunni 

notenda í velferðar- og öldrunarþjónustu sem þörf er að mæta.  
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1 Inngangur 

Íslenskt samfélag hefur tekið stakkaskiptum síðustu áratugi. Samfélag sem fyrir rétt rúmum 

tveimur áratugum einkenndist af einsleitni, bæði hvað varðar málfar, trúarbrögð og 

menningu, samanstendur nú af íbúum sem búa yfir fjölbreyttum menningarbakgrunni. 

Aldraðir af erlendum uppruna hafa ekki verið hluti af íslensku samfélagsmynstri en ef fram 

heldur sem horfir munu aldraðir íbúar Íslands búa yfir ólíkum þjóðernislegum uppruna.  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að fjalla um félagslegar aðstæður aldraðra íbúa af 

erlendum uppruna og veruleikann sem þeir og samfélagið standa frammi fyrir. Veruleiki 

einstaklinga og þeirrar samfélagsumgjarðar sem þeir búa við er samofinn lífi aldraðra 

innflytjenda. Sú efnahagslega og félagslega umgjörð sem samfélagið setur hefur bein 

áhrif á líf þeirra og aðstandenda þeirra.  

Ætlunin er að skoða lýðfræðilegar breytingar á samsetningu þjóðarinnar og 

hvaðan hinir nýju íbúar koma, aldurssamsetning hópsins verður skoðuð og hugað að 

framtíðarsamsetningu þjóðarinnar. Rýnt verður í þá þætti sem hafa áhrif á aðstreymi 

innflytjenda til landsins, alþjóðasamninga og útlendingalöggjöf landsins. Stefna 

stjórnvalda  verður skoðuð og lögbundnar skyldur þeirra gagnvart innflytjendum og 

öldruðum íbúum. Reykjavík er stærsta sveitarfélag landsins og verður sjónum því beint 

sérstaklega að stefnu og útfærslu verkefna á sviði þess sveitarfélags.  

Starf félagsráðgjafa felst í að veita fólki aðstoð við athafnir daglegs lífs og finna 

lausnir á vanda sem það stendur frammi fyrir. Félagsráðgjafar vinna ávallt út frá því að 

veita fólki hjálp til sjálfshjálpar og vinna út frá heildarsýn þannig að hugað sé að öllum 

þeim þáttum sem hafa áhrif á líf viðkomandi þegar verið er að vinna að lausnum. Að 

mörgu er að huga í lífi aldraðra innflytjenda og félagsráðgjafar eru vel til þess fallnir að 

aðstoða þá við að bæta lífskjör sín. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er sjónum beint að viðhorfum aldraðra og samfélagsins til 

þeirra, rýnt í norrænar rannsóknir á heilsufari og líðan aldraðra innflytjenda. Í öðrum kafla eru 

lögbundnar skyldur stjórnvalda gagnvart innflytjendum og öldruðum skoðaðar og tekju- og 

framfærslumöguleikar greindir. Í þriðja kafla eru skoðaðir áhrifaþættir á aðstreymi 

innflytjenda til landsins, alþjóðasamningar og útlendingalög. Í fjórða kafla eru töluleg gögn frá 

Hagstofu Ísland notuð við að greina íbúa Íslands, uppruna þeirra og aldurssamsetningu. Í 
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fimmta kafla er farið yfir áskoranir sem stjórnvöld, stofnanir þeirra og einstaklingar í öldrunar- 

og velferðarþjónustu standa frammi fyrir.  
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2 Aldraðir innflytjendur í alþjóðlegu ljósi 

Þegar aldurinn færist yfir verða líffræðilegar, andlegar og félagslegar breytingar hjá öllu 

fólki. Hvenær og hvernig það gerist er misjafnt og í senn einstaklings- og 

menningarbundið en þörf aldraðra fyrir umönnun og umhyggju, húsaskjól og framfærslu 

er sammannleg og algild. Hver manneskja gegnir hlutverkum, leysir verkefni og gegnir 

stöðu sem bæði líffræðilegir þættir hennar og umhverfi færa henni (Beckett og Taylor, 

2010). Hugmyndir manna um hvað telst heilbrigði eða að vera gamall og hvaða hlutverki 

og stöðu hvert okkar gegnir í samfélaginu eru misjafnar eftir menningarheimum. 

Hugarfar og hugafarsbreytingar þjóða eða heimshluta eiga sér langa sögu, en segja má 

að uppbygging nútímavelferðarkerfis hafi haldist í hendur við algjör stakkaskipti í 

afstöðu og hlutverkum einstaklinga í samfélaginu. Á sama tíma eiga sér stað hnattrænir 

búferlaflutningar, þar sem fólk flytur heimshorna á milli og ólíkir menningarheimar 

mætast (Newman og Grauerholz, 2002). Til þess að hægt sé byggja upp heibrigðis- og 

velferðarþjónustu sem mætir óskum og þörfum aldraðra af ólíkum uppruna er 

nauðsynlegt að skilja hver við erum og skilgreina hverjar þarfir hópsins eru.  

2.1 Viðhorf aldraðra 

Viðhorfskannanir og rannsóknir á Íslandi benda til þess að aldraðir vilji búa sem lengst heima 

og fá viðeigandi aðstoð ef þörf krefur. Árið 2006 gerði Sigurveig H. Sigurðardóttir rannsókn á 

viðhorfum eldri borgara sem búa í heimahúsum. Rætt var við 46 aldraða af íslenskum 

uppruna um búsetuþjónustu, eigin viðhorf, félagsstöðu og fjárhagsstöðu. Tilgangurinn var að 

kanna hvaða þættir stuðli helst að vellíðan og öryggi aldraðra. Fram kom í rannsókninni að 

nauðsynlegt væri að viðeigandi þjónusta væri í boði og að hún væri auðfengin, þannig að þeir 

sem þurfa á henni að halda haldi reisn sinni. Mikilvægt væri að sporna við einmanaleika og 

öryggi væri í því fólgið að fylgst væri með eldra fólki, t.d. með reglubundnum heimsóknum. 

Mikilvægt væri að starfsmannaskipti væru ekki tíð og að þeir sem ynnu við heimaþjónustu 

töluðu íslensku. Félagsleg samskipti skiptu máli og leggja þyrfti áherslu á mikilvægi 

fjölskyldutengsla. Einnig þyrfti að leggja áherslu á góða upplýsingagjöf, ráðgjöf, 

heimsendingarþjónustu og dagvistir. Sjálfsvirðing væri afar mikilvæg og oft skorti á að eldra 

fólki væri sýnd virðing. Þá höfðu margir þungar áhyggjur af fjármálum sínum og ráðstöfunarfé 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Lykilþættir í vellíðan eldri borgara eru reisn, virðing, 
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afkoma, félagsskapur, öryggi, þekking og fjölskyldutengsl. Allt eru þetta þættir sem hægt er að 

segja að séu sammannlegir. 

2.2 Viðhorf til aldraðra 

Viðhorf samfélagsins til aldraðra mótast af samspili margra þátta, m.a. menningu, 

stjórnmála- og efnahagsaðstæðum, ástandi á vinnumarkaði, jafnréttismálum og tíðaranda. 

Á Vesturlöndum verða á tuttugustu öldinni grundvallarbreytingar á einni meginstoð 

samfélagsins, fjölskyldunni, sem áður hafði að meira og minna leyti gegnt umönnunar-

hlutverki gagnvart fjölskyldumeðlimum á öllum æviskeiðum. Einstaklingshyggja varð sífellt 

meira ráðandi og stofnanir tóku við þeim hlutverkum sem fjölskyldan hafði áður gegnt. 

Farið var að skilgreina öldrun við aldursmörk, þarfir aldraðra og óskir urðu skilgreindar út frá 

þörfum vinnumarkaðarins og þörfum nýrra samfélagshátta. Stofnanavæðing þjónustu við 

eldri borgara var í algleymingi á Vesturlöndum upp úr miðri tuttugustu öld. Hjúkrunar- og 

dvalarheimili voru byggð þar sem starfsfólk sinnti hinum aldraða í stað fjölskyldunnar áður. 

Eldri borgarar voru hvattir til að hætta snemma að vinna og í stefnu stjórnvalda var mikil 

áhersla lögð á stofnanabundna þjónustu og byggingu fjölda hjúkrunar- og dvalarrýma. Í 

skipulagi og hugmyndafræði nútímavelferðaríkisins voru aldraðir gerðir að hópi þiggjenda 

sem samfélagið hafði ekki not fyrir. 

Síðustu áratugi hafa orðið breytingar á viðhorfum og stefnumótun í uppbyggingu 

öldrunarþjónustu (Bond, Coleman, Peace, Dittmann-Kohli og Westerhof, 2007; Newman 

og Grauerholz, 2002). Í skýrslu stýrihóps á vegum heilbrigðis- og tryggingamála-

ráðuneytisins frá 2003, um stefnumótun í málefnum aldraðra til 2015, er lögð áhersla á 

að aldraðir haldi sjálfstæði sínu og virkni eins lengi og kostur er og að sem minnst röskun 

verði á lífi þeirra. Áhersla er lögð á jafnrétti milli kynslóða, kynja og uppruna. Stefnan 

endurspeglar áherslur sem hafa leitt til þess að heimaþjónusta hefur verið efld og 

samhæfð, stofnanatengd þjónusta hefur þróast í átt til heimilislegra eininga og 

dagvistarúrræða, auk þess sem áhersla á forvarnir hefur aukist. Mikilvægt er að aldraðir 

séu virkir í samfélaginu meðan heilsa leyfir, starfslok verði sveigjanleg og eftirlaunaaldur 

hækkaður. Lögð er áhersla á að efnahagslegt sjálfræði aldraðra sé grundvallar-

mannréttindi og áríðandi að almannatryggingakerfið tryggi framfærslu þeirra sem ekki 

hafa átt kost á að safna upp nægilegum lífeyrisréttindum, eins og ályktanir Sameinuðu 

þjóðanna leggja áherslu á (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 
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Í samfélögum þar sem einstaklingshyggja er ekki jafn ríkjandi og á Vesturlöndum, 

eða þar sem ekki hafa orðið viðlíka breytingar á fjölskylduhlutverkum, er víða önnur 

afstaða til aldraðra. Afstaða til hinna ýmsu aldursskeiða og ólíkra hlutverka þeirra er 

menningarbundin. Sá sem verður afi eða amma getur til dæmis þar með talist 

„aldraður“, jafnvel þótt viðkomandi kunni aðeins að vera um fertugt, og skilgreiningin á 

hugtakinu heilbrigði er einnig menningarbundin. Hugmyndin um almannatryggingakerfi, 

eða það viðhorf að hinn aldraði eigi að geta verið óháður fjölskyldunni um afkomu og 

velferð, er ekki endilega bundin nútímaiðnaðarsamfélögum, því annars konar ríkjandi 

viðhorf eru í iðnvæddum löndum Asíu. Hið opinbera gegnir ekki jafn veigamiklu 

hlutverki við að fullnægja þörfum hins aldraða og hefur þar af leiðandi ekki sömu áhrif á 

einstaklingana og sjálfsmynd þeirra (Newman og Grauerholz, 2002). Fjölskyldan gegnir 

veigamiklu hlutverki en um leið hefur orðið sú breyting að margar fjölskyldur frá 

Asíuríkjunum eru sundraðar heimshorna á milli. Þverþjóðlegar fjölskyldur eru einnig 

orðnar hluti af nýju samfélagsmynstri Asíu, þar sem fjárhagsleg afkoma og 

tilfinningatengsl eru ekki bundin við að vera búsett í sama landi og ástvinirnir. Konur frá 

Filippseyjum og öðrum Asíuríkjum hafa verið hvattar til þess að yfirgefa heimili sín og 

afla tekna fyrir fjölskylduna á Vesturlöndum (Karraker, 2007).  

Rannsóknir sýna að aldraðir innflytjendur sem koma frá frábrugðnu 

menningarsvæði eiga mun erfiðara með að aðlagast nýju samfélagsmynstri. Uppruni 

þeirra, ástæður búferlaflutninganna, sú reynsla sem þeir eiga að baki, lengd dvalar 

þeirra í búsetulandinu og aldur þeirra við komuna, eru allt þættir sem ráða miklu um 

það hvernig þeim tekst að aðlagast nýja landinu (NOVA, 2010).  

2.3 Heilbrigði aldraðra innflytjenda 

Tuttugasta öldin hefur einkennst af miklum búferlaflutningum fólks á milli landa. Margar 

ástæður liggja að baki því að fólk tekur sig upp og leitar tækifæra til að öðlast betra líf 

fyrir sig og sína. Á hinum Norðurlöndunum, þar sem bylgja innflytjenda hófst mun fyrr 

en hér á landi og aldraðir íbúar af erlendum uppruna eru orðnir hlutfallslega fjölmennir, 

hefur athyglin í vaxandi mæli beinst að fjölbreyttum bakgrunni þeirra, félagslegum 

aðstæðum og heilsufari. Áhersla hefur verið á rannsóknir og nýja stefnumörkun í þágu 

ólíkra notenda umönnunarþjónustunnar (NOVA, 2010). Margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að innflytjendur eru í áhættuhópi hvað líkamlegt og andlegt heilbrigði varðar. 
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Sjúkdóma- og dánartíðni meðal innflytjenda benda til þess að heilsufar þeirra sé að 

jafnaði verra en hjá innfæddum. Álagið sem fylgir því að laga sig að nýjum siðum og 

mataræði, sem og félagsleg einangrun og streita, hafa áhrif á heilsu og geta reynst 

sjúkdómsvaldar. Heilsufar og félagslegur bakgrunnur eru auk þess mismunandi. 

Rannsóknir á sjálfsmetinni heilsu eldri borgara af erlendum uppruna benda til þess að 

þeir séu við verri andlega heilsu og með fleiri langvinna sjúkdóma og skerta hreyfigetu 

en innfæddir aldraðir (Albin, Albertsson, Ekberg, Hjelm, 2005; NOVA, 2010). 

Viðhorfskönnun á heilsu innflytjenda eldri en 70 ára í Gautaborg árið 2001, sýndi 

meiri kvíða og þunglyndi hjá innfluttum eldri borgurum. Þátttakendur komu frá 

Eistlandi, Póllandi, Júgóslavíu, Þýskalandi, Ítalíu og hinum Norðurlöndunum. Þeir 

kvörtuðu meira undan verkjum, depurð, lystarleysi og minnistapi. Þeir bjuggu við meiri 

einangrun, lélegri húsakost og verri efnahagslega stöðu (Silveira, Skoog, Sundh, 

Allebeck, og Steen, 2002). 

Rannsóknir benda einnig til þess að töluverður menningarmunur sé á nýtingu 

velferðarþjónustu eftir upprunalandi hins aldraða. Rannsókn sem gerð var í Gautaborg árið 

1994 sýndi fram á að misjafnt var eftir upprunalandi hversu mikið fólk búsett í Svíþjóð, 65 

ára og eldra, nýtti sér félagslega þjónustu eða búsetuúrræði fyrir eldri borgara. Þannig nýttu 

17,2% Svía sér slíka þjónustu, 15,1% Þjóðverja, 12,6% Dana, 10,8% Pólverja, 3,8% Júgóslava 

og 2,8% Írana. Þrátt fyrir að þetta séu nokkuð gamlar upplýsingar gefa þær ágæta innsýn í 

muninn á milli þessara menningarhópa (Albin o.fl., 2005). Rannsókn sem gerð var í 

Stokkhólmi árið 2000 benti jafnframt til þess að mikill munur væri á nýtingu eldri borgara á 

nærþjónustu eftir því frá hvaða menningarsvæði þeir komu. Lítill munur virtist vera á 

innfæddum Svíum og þeim sem komu frá hinum Norðurlöndunum eða Vestur-Evrópu. 

Munurinn reyndist aftur á móti mikill milli þeirra sem fæddir voru í Vestur-Evrópu og þeirra 

sem komu frá öðrum heimshlutum. Í aldurshópnum 85-89 ára nýttu 50% Svía og 

innflytjenda frá Vestur-Evrópu sér þjónustuna, en aðeins 25% þeirra sem komu frá löndum 

utan Vestur-Evrópu (Albin, o.fl., 2005). 

Þeir sem koma frá löndum sem tilheyra ekki Vesturlöndum mæta frekar 

fordómum og gengur verr að falla inn í hið nýja samfélag. Margir þeirra eiga sára reynslu 

að baki þegar að flutningunum kemur, til dæmis hafa einhverjir þeirra flúið heimaland 

sitt nauðugir vegna stríðsátaka og eiga ekki afturkvæmt. Aldraðir innflytjendur sem 
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teljast til minnihlutahópa í búsetulandinu búa oft í meira nábýli við fjölskyldu sína, sem 

er hluti af menningararfleið þeirra sem koma frá fjarlægari stöðum. Togstreita og 

vanmáttur getur fylgt því þegar þeir sem yngri eru öðlast aukna menntun, hefðbundin 

kynhlutverk breytast og þeir sem yngri eru aðlagast nýrri samfélagsgerð. Hinn aldraði, 

sem ekki hefur aðlagast, finnur til æ meiri vanmáttar. Breyting á fjölskyldugerð og breytt 

hlutverkaskipan getur skapað gagnkvæma togstreitu í fjölskyldum innflytjenda (Ole 

Andersen, 2010; Sluzki, 1979). Hinn aldraði verður háður afkomendunum og nánustu 

ættingjar hins aldraða verða tengiliður hans við samfélagið þegar heimsækja þarf 

heilsugæslustöðvar eða nota aðra þjónustu. Þessar breytingar á fjölskyldugerðinni, og 

það að þeir eldri neyðist til að treysta á færni barna sinna eða annarra náinna ættingja 

til samskipta og afkomu, skapar kvíða og einangrun (Ole Andersen, 2010). 

Á Íslandi bar mun seinna á fjölgun innflytjenda en hjá nágrannaþjóðum okkar, en 

þegar hún hófst varð líka umbylting í hlutfalli erlendra ríkisborgara á Íslandi (Hallfríður 

Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir, 2009).  

Uppbygging íslenska velferðarkerfis er ekki ósvipuð og á Norðurlöndunum og hjá 

þeim þjóðum sem við viljum helst bera okkur saman við. 
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3 Íslenskt velferðarkerfi  

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) telst heilbrigði 

vera  líkamleg, huglæg, andleg og félagsleg vellíðan. Þessi skilgreining krefst þess að 

virðing sé borin fyrir einstaklingnum sem heild, sérkennum hans og reynslu. Síðustu ár 

hefur stefnumótun í heilbrigðismálum þjóðarinnar í æ ríkari mæli beinst að því að leggja 

beri áherslu á alla þessa þætti (Brynja Óskarsdóttir, 2006).  

Ein forsenda þess að fólki líði vel er að efnahagur þess sé tryggður eftir starfslok. 

Velferð eldri borgara á Íslandi er m.a. byggð á lagaumhverfi, lífeyrissjóðakerfi, almanna- 

og sjúkratryggingakerfi og félagsþjónustu sveitarfélaga. Þess vegna er mikilvægt að velta 

upp hver staða innflytjenda er varðandi þessi réttindamál og hverjir möguleikar þeirra 

eru til að skapa sér viðunandi kjör á efri árum líkt og aðrir íbúar landsins.   

Yfirstjórn málefna aldraðra er á hendi ríkis en sveitarfélög, ríki og einkaaðilar deila 

með sér verkum í þjónustu við aldraða. Stefna yfirvalda í félags- og heilbrigðismálum er að 

einstaklingum á öllum aldri skuli gert kleift að búa á eigin heimili með viðeigandi félags- og 

heilbrigðisaðstoð. Markmiðið er að aldraðir geti búið við eðlilegt heimilislíf og þeim sé 

tryggð þjónusta eftir þörfum, hvort heldur er heimaþjónusta eða stofnanaþjónusta, og í 

samræmi við ástand hins aldraða. Heimaþjónustan er tvíþætt, annars vegar 

heilbrigðisþáttur heimaþjónustu og hins vegar félagslegur þáttur heimaþjónustu (Lög um 

málefni aldraðra nr. 125/1999). Ábyrgð á heilbrigðisþætti heimaþjónustu hefur verið á 

hendi heilsugæslu í hverju heilbrigðisumdæmi en er að færast yfir til sveitarfélaga. Miðstöð 

heimahjúkrunar í Reykjavík tilheyrir nú velferðarsviði borgarinnar (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.). 

3.1 Jafnræðisregla stjórnarskrár 

Mikilvægi efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda í íslenskum lögum var 

aukið mjög með lögfestingu Mannréttindasáttmála Evrópu árið 1994 og breytingum á 

mannréttindakafla íslensku stjórnarskrárinnar (Svandís Nína Jónsdóttir, 2005). 

Jafnræðisreglan sem svo hefur verið kölluð, 65. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, 

kveður á um að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. 
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Meginmarkmið jafnræðisreglunnar er að koma í veg fyrir mismunandi meðferð og 

úrlausnir mála vegna atriða sem ofan eru talin, ef engar málefnalegar ástæður eru til að 

réttlæta mismunun. Þessi grein stjórnarskrárinnar veitir víðtæka vernd að íslenskum 

rétti, er ætlað að ná til allra einstaklinga á íslensku yfirráðasvæði og er ekki bundin við 

íslenska ríkisborgara. Mikilvægi reglunnar felst í því að hún er almenn leiðbeiningarregla 

sem ber ávallt að hafa að leiðarljósi í tengslum við lagasetningar og skýringu laga (Björg 

Thorarensen, 2009). Lög gera þó greinarmun á mönnum án þess að sá greinarmunur 

þurfi að teljast ólögmætur. Útlendingar hafa takmörkuð réttindi í ýmsu tilliti án þess að 

það teljist ólögmætt. Aðeins þeir sem hafa íslenskan ríkisborgararétt mega kjósa í 

Alþingiskosningum og erlendir ríkisborgarar hafa skerta möguleika til fjárfestinga og 

búsetu-, dvalar- og atvinnuleyfi eru háð skilyrðum. Ástæðan fyrir slíkri mismunun telst 

lögmæt þar sem fyrir henni teljast vera málefnaleg, hlutlæg og eðlileg rök er stefni að 

réttmætu markmiði (Björg Thorarensen, 2009).  

Þrátt fyrir þessi skýru ákvæði í stjórnarskrá og lögum deila lögfræðingar um það 

hvort mannréttindaákvæðin muni ná tilætluðum markmiðum sínum, þ.e. að vernda og 

efla lífsskilyrði borgaranna. Mannréttindaákvæði af þessum toga séu óljós og veiti ekki 

skýra leiðsögn um skyldur ríkisins. Ekki sé í þeim að finna beinan, efnislegan rétt heldur 

feli þau miklu frekar í sér almennar stefnuyfirlýsingar, líkt og þær sem finna má í 

stjórnmálum. Efnahagsleg og félagsleg réttindi eru pólitísk í eðli sínu (Svandís Nína 

Jónsdóttir, 2005). 

3.2 Heilbrigðis- og sjúkratryggingakerfi 

Allir íbúar sem eiga lögheimili á Íslandi teljast sjúkratryggðir og eiga rétt á allri 

heilbrigðisþjónustu. Þeir sem flytja hingað til lands frá löndum utan EES verða almennt 

ekki sjúkratryggðir hér á landi fyrr en sex mánuðum eftir flutning. Þeir sem flytja frá 

löndum innan EES eða Sviss þurfa ekki að bíða í lögbundna sex mánuði ef þeir geta sýnt 

fram á lögbundið vottorð frá fyrra landi (Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008; 

Tryggingastofnun, e.d.).  

 Í fyrstu grein laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er kveðið á um að allir 

landsmenn skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem kostur er til verndar 

andlegu líkamlegu og félagslegu heilbrigði. Til heilbrigðisþjónustu telst hvers kyns 

heilsugæsla, lækningar, hjúkrun, almenn og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta, 
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sjúkraflutningar, hjálpartækjaþjónusta og þjónusta heilbrigðisstarfsmanna innan og utan 

heilbrigðisstofnana sem veitt er í því skyni að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða 

meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa sjúklinga.  

Ef ellilífeyrisþegi þarfnast umönnunar í heimahúsi er heimilt að greiða maka, eða 

öðrum þeim sem halda heimili með ellilífeyrisþeganum, maka- og umönnunarbætur. Þær 

geta verið allt að 80% af tekju- og grunnlífeyri og eru aldrei ákvarðaðar nema til sex mánaða 

í senn (Tryggingastofnun, e.d.-a). Þetta er réttur sem allir aðstandendur ellilífeyrisþega eiga 

rétt á. Hann er ekki bundinn því að ellilífeyrisþeginn sem þarf aðstoð hafi fullan lífeyri, 

rétturinn er hvorki búsetu né tekjutengdur þeim sem þarfnast aðstoðar.  

Aldraðir greiða almennt lægra gjald fyrir þjónustu og þeim bjóðast afsláttarkjör af 

ýmsu tagi. Einnig geta aldraðir fengið sérstök afsláttarkort þegar tiltekinni upphæð 

útgjalda er náð. Sjúkratryggingar taka jafnframt þátt í ýmsum kostnaði vegna 

heilbrigðisþjónustu og geta aldraðir sótt um styrki vegna hjálpartækja, svo sem 

göngugrinda, heyrnartækja, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, talþjálfun og næringarefna. 

Afsláttur eða þátttaka í kostnaði byggir á vottorði frá sérfræðingi (Lög um 

sjúkratryggingar, 112/2008). 

3.3 Félagsþjónusta sveitarfélaga 

Hlutdeild sveitarfélaga í opinberri þjónustu hefur aukist jafnt og þétt, enda hafa stór 

verkefni verið færð til þeirra frá ríkinu á undanförnum árum. Að baki liggur sú 

hugmyndafræði að ábyrgð á framkvæmd þjónustu eigi að vera sem næst íbúunum, auk 

þess sem staðbundnar þarfir, þekking og þátttaka heimamanna leiði til þess að 

framkvæmd opinberrar þjónustu sé betur komin hjá sveitarfélögum (Þingskjal 570, 

2005-2006).  

Sveitarfélögum ber að veita íbúum sem eiga þar lögheimili þjónustu og aðstoð og 

tryggja öldruðum félags- og tómstundastarf við hæfi. Þeim ber að sinna félagslegri 

aðstoð sem felur meðal annars í sér aðstoð við heimilishald, persónulega umhirðu, 

heimsendingu matar og félagslegan stuðning. Stuðla ber að því að aldraðir geti búið sem 

lengst heima með viðeigandi stuðningi og jafnframt að tryggja stofnanaþjónustu og 

dagvist þegar hennar er þörf (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991).  

Heimaþjónusta er stór þáttur í velferðarþjónustu eldra fólks. Árið 2010 nutu 6.493 

heimili einstaklinga 65 ára og eldri félagslegrar heimaþjónustu. Á þessum heimilum bjuggu 
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8.091 einstaklingar og jafngildir það 20,8% þeirra landsmanna sem eru 65 ára og eldri. Í 

Reykjavík var hlutfall þeirra sem naut heimaþjónustu hærra, eða 25% og þar hafði heimilum 

fjölgað um 5,4% frá árinu á undan og einnig hafði orðið fjölgun árið þar á undan. Flestir þeirra 

sem nutu þjónustunnar voru 80 ára og eldri, eða 43.1% og flestir þeirra sem njóta 

þjónustunnar búa einir (Hagstofa Íslands, e.d.). Í Reykjavík árið 2011 voru, samkvæmt 

upplýsingum frá Guðmundi Sigmarssyni (munnleg heimild, 12. apríl 2012) verkefnastjóra hjá 

velferðarsviði Reykjavíkur, 27 notendur heimaþjónustu, 67 ára og eldri, með erlent ríkisfang 

en þrír íbúar í þjónustuíbúðum borgarinnar með erlent ríkisfang. 

3.4 Lífeyrissjóðir og stéttarfélög 

Lífeyrissparnaði er ætlað að tryggja fjárhagslega afkomu fólks þegar það kemst á efri ár 

og starfslokum lýkur. Þeim sem starfa á íslenskum vinnumarkaði ber að greiða í 

lífeyrsisjóð í samræmi við lögbundna skylduaðild. Sjóðsaðildin tryggir réttindi til lífeyris 

sem og réttindi til örorku-, barna- og makalífeyris. Iðgjöld í lífeyrissjóð á almennum 

markaði eru 12% af heildarlaunum og 15% í opinbera geiranum. Launafólk greiðir 4% en 

launagreiðendur mótframlagið, sem er 8% eða 11%. Launakjör og starfsárafjöldi hafa 

áhrif á uppsöfnuð réttindi í lífeyrissjóði en lífeyriskerfið er samtryggingar- og 

söfnunarkerfi og miðast réttindi við sama hlutfallslega iðgjald, óháð kyni, aldri og öðrum 

áhættuþáttum. Almennt hefja lífeyrissjóðir útborgun lífeyris við 67 ára aldur en heimilt 

er að halda áfram sjóðasöfnun og fresta töku lífeyris til 70 ára aldurs (Alþýðusamband 

Íslands, e.d.).  

Lífeyrisréttindakerfinu er ætlað að tryggja fjárhagslega afkomu til æviloka og eins 

og það er uppbyggt hér á landi er í því fólgin ákveðin samtrygging. Lífeyrissjóðakerfið er 

sjóðsöfnunarkerfi og mikilvægt er að það standi traustum fótum svo lífeyrissjóðirnir geti 

staðið við skuldbindingar sínar gagnvart sjóðsfélögum. Hér á landi eru í dag um 6 manns 

á vinnumarkaði fyrir hvern einstakling sem er á eftirlaunum. Áætlað hefur verið að árið 

2030 muni þrír vera á vinnumarkaði fyrir hvern eftirlaunaþega (Alþýðusamband Íslands, 

e.d. og Már Guðmundsson, 2000).  

Lífeyriskerfi og velferðarkerfi Evrópuþjóða eru mismunandi að uppbyggingu. Þar 

sem lífeyrissjóðir er gegnumstreymissjóðir eru þeir fjármagnaðir af þeirri kynslóð sem er 

á vinnumarkaði á hverjum tíma. Það hefur skapað vanda þegar aldurssamsetning þjóða 

breytist og þeir sem eru á vinnualdri þurfa að standa undir lífeyrisgreiðslum til 
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fjölmennari kynslóða eldra fólks. Flestar þjóðir Evrópu standa frammi fyrir gríðarlegum 

úrlausnarefnum þar sem mannfjöldaþróun tók mun fyrr stakkaskiptum og margar þeirra 

hafa ekki komið á, eða eru stutt á veg komnar með, sjóðssöfnunarkerfi. Þannig fer 

hlutfall þeirra sem eru á vinnumarkaði lækkandi gagnvart þeim sem eru á ellilífeyrisaldri 

og því dregur úr skatttekjum um leið og framfærslubyrðin eykst (Alþýðusamband 

Íslands, e.d.; Bond, o.fl., 2007). 

Á Íslandi er almennt hátt hlutfall stéttarfélagsaðildar, eða 80% launafólks. Í 

rannsókn sem Miðstöð innflytjendarannsókna ReykjavíkurAkademíunnar (hér eftir 

MIRRA) framkvæmdi meðal 500 Pólverja reyndust 79% vera í stéttarfélagi. 

Menntunarstig Pólverja búsettra hér á landi er nokkuð hátt, þrátt fyrir að þeir vinni 

meira og minna ófagleg verkamannastörf. Flestir innflytjendur sem hingað hafa komið 

síðustu áratugina eru í ófaglærðum láglaunastörfum, fiskvinnslu, þrifum, 

umönnunarstörfum, byggingavinnu og almennum verkamannastörfum (Hallfríður 

Þórarinsdóttir o.fl., 2009).  

Efling er eitt stærsta stéttarfélag ófaglærðra starfsmanna. Auk þess að semja um 

kaup og kjör hefur stéttarfélagið staðið fyrir íslenskukennslu, starfsréttindanámi og 

námskeiðahaldi. Samkvæmt upplýsingum Hörpu Ólafsdóttur, sviðsstjóra kjaramála hjá 

Eflingu (munnleg heimild, 20. apríl 2012), koma erlendu félagsmennirnir frá 120 

þjóðlöndum og eru Pólverjar langfjölmennastir eða um 40% hópsins.  

Tafla 1 Félagsmenn í Eflingu árið 2011 

Aldur Allir 
Íslenskir 

félagsmenn 
Erlendir 

félagsmenn 
Hlutfall erl. 

félaga 

undir 20 ára 1,339 1,200 139 10% 

20-29 ára 7,631 5,717 1,914 25% 

30-39 ára 4,398 2,005 2,393 54% 

40-49 ára 2,716 1,386 1,330 49% 

50-59 ára 2,261 1,485 776 34% 

60-69 ára 1,273 1,119 154 12% 

70 ára og eldri  118 112 6 5% 

Allir 19,736 13,024 6,712 34% 

(Harpa Ólafsdóttir munnleg heimild, 20. apríl 2012) 
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Erlendir félagsmenn í Eflingu eru 6.712 og eru 34% af heildarfjölda eins og sjá má á töflu 

1. Flestir félagsmanna eru á miðjum aldri en sjá má að þrátt fyrir að erlendi hópurinn sé 

helmingur allra félagsmanna er fjöldi þeirra sem er á aldursbilinu 30-49 jafn fjölmennur 

hópi Íslendinga. Hvernig samsetning félagsmanna Eflingar er eftir þjóðerni fæst ekki 

uppgefið vegna persónuverndar, en ljóst er að um fjölbreyttan hóp er að ræða. Margir 

hverjir munu ná að vinna sér inn töluverð réttindi til efri ára og margir eiga einnig 

réttindi í upprunalandi en óvissuþættir eru margir.  

3.5 Ellilífeyrir 

Samspil lífeyrissjóðsgreiðslna og almannatrygginga er töluvert flókið, en með einföldun 

má segja að öllum eldri borgurum, sem náð hafa 67 ára aldri, séu tryggð lágmarks 

fjárhagsleg réttindi í almannatryggingakerfinu til æviloka, en allar greiðslur 

lífeyristryggingar eru bundnar skilyrðum um búsetutíma. Íslenskur ríkisborgararéttur er 

ekki skilyrði fyrir og veitir ekki rétt til bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar 

(Tryggingastofnun, e.d.-b) 

Sá sem náð hefur þeim aldri og hefur átt lögheimili hér á landi í minnst þrjú ár á 

aldrinum 16-67 ára getur átt rétt á greiðslu ellilífeyris. Þetta árabil er 51 ár, en óskertur 

réttur miðast við 40 ára búsetu á þessu tímabili. Skemmri búseta veitir hlutfallslegan 

rétt Einstaklingur sem hefur búið erlendis í 20 ár á aldrinum 16-67 ára dregur þau 20 ár 

frá 51 ári, og telst þá hafa búið á Íslandi í 31 ár á áðurnefndu aldursskeiði. Hlutfallslegur 

réttur er þá reiknaður út á eftirfarandi hátt: Búsetuárafjöldi/óskertur árafjöldi=búsetu-

hlutfall> 31/40= 77,5%. Hann fær þá 77,5% af fullum ellilífeyri. Einstaklingur sem búið 

hefur á Íslandi í 20 ár á þessu aldursbili má gera ráð fyrir að eiga rétt á 50% af ellilífeyri. 

Hann á þá hlutfallslega rétt á helmingi af grunnlífeyri, helmingi af tekjutryggingu og 

heimilisuppbót. Þannig á einstaklingur sem flytur til Íslands 60 ára aðeins rétt á 17,5% 

lífeyri og þeir sem hafa náð 67 ára aldri þegar þeir flytja til landsins ávinna sér engin 

lífeyrisréttindi hér. Fólk heldur lífeyrisréttindum sínum í því landi sem flutt er frá, ef 

einhver eru. (Tryggingastofnun, e.d.-c).  

Lífeyrisgreiðslur skiptast í ellilífeyri/grunnlífeyri, tekjutryggingu og heimilisuppbót 

og eru allar tekjutengdar, en skerðing greiðslna er mismikil og hefur mismunandi vægi 

við útreikninga. Grunnlífeyrir er í janúar 2012 32.775, tekjutrygging er 103.427 sem 

samanlagt gerir 136.202. Tekjur maka geta ekki skert réttindi einstaklingsins. Þeir sem 
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búa einir geta sótt um heimilisuppbót, sem er 30.480, og geta samanlagðar greiðslur þá 

verið 166.682 (Tryggingastofnun, e.d.-d). Margar uppbætur aldraðra eru bundnar þeim 

skilyrðum að viðkomandi sé ellilífeyrisþegi. Heimilt er að greiða elli- og 

örorkulífeyrisþega og örorkustyrkþega uppbót til að mæta kostnaði við rekstur bifreiðar 

ef bótaþega er nauðsyn að hafa bifreið vegna hreyfihömlunar (Reglugerð um styrki og 

uppbætur hreyfihamlaðra einstaklinga, 170/2009). Fjárhæð slíkra bóta greiðist í 

samræmi við búsetu hér á landi (Reglugerð um heimilisuppbót og uppbót á lífeyri nr. 

1052/2009). 

Þeir sem hafa búið eða starfað erlendis geta hafa áunnið sér lífeyrisréttindi í því 

landi. Tryggingastofnun hefur milligöngu um lífeyrisumsóknir samningsríkja á sviði 

lífeyrisréttinda. Almannatryggingaákvæði samningsins um EES hafa gildi á milli þeirra 

landa sem hann tiltekur og einnig Norðurlandasamningur um almannatryggingar. Þeir 

sem hafa búið eða starfað í EES-löndum og Sviss eiga að fá greiddan þann lífeyri sem 

þeir hafa áunnið sér þegar lífeyrisaldri er náð. Erlendar tekjur og lífeyrisgreiðslur hafa 

áhrif til lækkunar á greiðslum sem viðkomandi á hugsanlega rétt á hjá 

Almannatryggingum. Borgarar EES- og ESB-ríkja eiga sinn rétt í hverju landanna fyrir sig 

eftir búsetuárafjölda (Tryggingastofnun, e.d.).  

Einstaklingar sem hafa verið búsettir utan EES eða Sviss eru bundnir af réttindum 

sínum þar. Þeim ber að snúa sér til viðeigandi stofnunar þar í landi þegar þeir hyggjast 

sækja um lífeyrisgreiðslur á Íslandi. Ef lífeyrisþegi flytur úr landi til landa sem Ísland 

hefur ekki gert gagnkvæma samninga við fellur réttur til lífeyrisgreiðslna niður 

(Tryggingastofnun, e.d-e).   

Í lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 er kveðið á um skyldur bótaþega og 

umsækjenda til að veita upplýsingar og samkvæmt 3. mgr. 52. gr. laganna ber 

starfsmönnum að kynna sér til hlítar aðstæður umsækjenda og bótaþega og gera þeim 

grein fyrir þeirra ýtrasta rétti. Tryggingastofnun hefur lagt áherslu á að byggja 

upplýsingagjöf sína á heimasíðu sinni. Það virðist gleymast hversu viðkvæmur sá hópur 

er sem helst þarf að sinna og að sá hópur er einmitt líklegastur til að hafa ekki aðgang að 

eða þekkingu til að nýta sér upplýsingar á Netinu. Það skiptir máli að setja fram 

grunnupplýsingar um lífeyrisrétt á eins skilmerkilegan og einfaldan máta og hægt er. 

Tryggingastofnun hefur fram til þessa sent öllum sem verða 67 ára á árinu upplýsingarit 
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um lífeyrismál, skattamál, sjúkratryggingar og slysatryggingar sem nefnist Áfram veginn. 

Sá háttur verður ekki hafður í framtíðinni, heldur munu eldri borgarar fá einblöðung 

með grunnupplýsingum og þeim verður boðinn viðtalstími. Þetta efni þarf augljóslega 

að þýða á algengustu tungumál innflytjenda á Íslandi, og einnig bjóða upp á 

túlkaþjónustu en hún hefur ekki verið í boði hjá Tryggingastofnun. Allar bætur og 

réttindi þarf að sækja um og mikilvægt er að upplýsa viðkvæma hópa um réttindi þeirra. 

3.6 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

Samkvæmt 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er markmið félagsþjónustu 

sveitarfélaga að tryggja fjárhagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa sveitarfélagsins á 

grundvelli samhjálpar. Einstaklingum ber að framfleyta sjálfum sér en sveitarfélögum er 

skylt að veita þeim fjárhagsaðstoð sem ekki geta framfleytt sér og sínum og setja sér 

reglur um fjárhagsaðstoð samkvæmt lögum. Fjárhagsaðstoð er að öllu jöfnu greidd einn 

mánuð í senn en heimilt er í undantekningatilfellum að heimila aðstoð sex mánuði í 

senn þegar ljóst er að aðstæður umsækjanda munu ekki breytast. Samkvæmt 15. gr. 

sveitarstjórnarlaga ber ríkissjóði að endurgreiða sveitarfélagi aðstoð við erlendan 

ríkisborgara sem átt hefur skemur en tvö ár lögheimil í landinu. Sveitarfélög bera ábyrgð 

á félagsþjónustu í sveitarfélaginu og ber að fara að lögum en í þeim er grunnfjárhæð 

ekki tilgreind. Lögum samkvæmt koma allar skattskyldar tekjur umsækjanda og maka 

hans, þar með taldar allar greiðslur frá Tryggingastofnun og lífeyrissjóðum til frádráttar 

við útreikning fjárhagsaðstoðar.  

Velferðarráðuneyti hefur gefið út leiðbeinandi reglur um fjárhagsaðstoð en í þeim 

er gefin upp grunnfjárhæð sem er miðuð við bótaflokka hjá almannatryggingum 

(Velferðarráðuneytið, 2009).  

Fjárhagur sveitarfélaga, atvinnulíf og stefna eru nátengd velferð íbúanna. 

Töluverður munur er á reglum sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð og þeim fjárhæðum sem 

íbúarnir, sem þangað leita aðstoðar, geta átt rétt á (Velferðarráðuneytið, 2012). Þær 

fjárhæðir og reglur sem sveitarfélög miða við í sínum útreikningum fjárhagsaðstoðar eru 

mismunandi en eru þær þó bundnar lögum um fjárhagsaðstoð. Í Reykjavík er 

grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar nú  157.493 kr. á mánuði fyrir einstaklinga og 236.240 

kr. á mánuði til hjóna eða fólks í sambúð. Einstaklingur sem hefur sameiginlegan hag af 

sambúð eða býr með öðrum skal reiknuð grunnfjárhæð 132.696 kr. nema ef hann býr í 
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foreldrahúsum skal hún vera (Reykjavíkurborg, 2011). Fjöldi þeirra sem hafa þurft að 

sækja um framfærslustyrk og fjárhagsaðstoð eða heimildagreiðslur hefur aukist. Hátt 

hlutfall atvinnuleysis nú mun í nánustu framtíð hugsanlega reyna á fjárhag sveitarfélaga 

þegar réttur þeirra sem nú eru á atvinnuleysisskrá rennur út (Sandra María 

Steinarsdóttir Polanska, 2011). 

Fjárhagsaðstoð er makatengd og óvinnufær einstaklingur sem á engin eða 

takmörkuð réttindi í almannatryggingum og á maka sem nær viðmiðunarmörkum á ekki 

rétt á fjárhagsaðstoð. Þeir einstaklingar sem hingað hafa komið frá löndum sem eru ekki 

samningsbundin við Ísland og löndum þar sem er takmarkað almannatryggingakerfi ef 

nokkuð, eru í mjög viðkvæmri stöðu. Þetta á sérstaklega við um eldri konur sem hafa 

verið lítið á hinum almenna launamarkaði og hafa takmörkuð réttindi, og þá öldruðu 

einstaklinga sem hingað hafa komið á grundvelli fjölskyldusameiningar.  

3.7 Upplýsingaskylda stjórnavalda 

Stjórnkerfið á ríkra hagsmuna að gæta þegar kemur að virku upplýsingaflæði á milli 

innflytjenda og stjórnvalda (Þingskjal 1226, 2007-2008). Stjórnsýslulög og lög um 

réttaröryggi leggja skyldur á stjórnvöld og borgara. Í Stjórnsýslulögum nr. 37/1993 er 

vikið að leiðbeiningarskyldu stjórnvalda, en þar segir í 7. gr. að stjórnvald skuli veita 

þeim sem til þess leita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar er snerta starfssvið þess. 

Vandséð er að stjórnvald geti gætt leiðbeiningar- og rannsóknarskyldu sinni ef málsaðila 

skortir íslenskukunnáttu og er ekki tryggður túlkur. Ef ekki er að finna ákvæði í sérlögum 

til túlkaþjónustu ætti að leggja stjórnsýslulög og meginreglur stjórnsýsluréttar til 

grundvallar. Á Norðurlöndunum eru svipuð ákvæði í stjórnsýslulögum og almennt litið 

svo á í norrænum rétti að þau leggi stjórnvöldum skyldur á herðar og að stjórnvaldi beri 

að kalla til túlka til að gegna skyldum sínum gagnvart aðilum sem ekki skilja tungumálið 

nægilega vel. Stjórnsýslulög á Norðurlöndunum eru þó misskýr að þessu leyti 

(Velferðarráðuneytið, 2011). 

Á Íslandi má finna í sérlögum einstakra málaflokka ákvæði sem tryggja lögvarinn 

rétt þeirra sem ekki tala íslensku til túlkaþjónustu. Réttindi til túlkaþjónustu eru tryggð í 

lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008, lögum um útlendinga nr. 96/2002, lögum um 

leikskóla 90/2008, lögum um grunnskóla 91/2008 og lögum um framhaldsskóla nr. 

98/2008. Réttindi innflytjenda eru tryggð afdráttarlaust í lögum um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997. Markmið laganna er að tryggja sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi við 
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almenn mannréttindi. Óheimilt er að mismuna sjúklingum á grundvelli kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og 

stöðu að öðru leyti. Sjúklingur er notandi heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt 3. gr. skal 

heilbrigðisstarfsmaður leitast við að koma á traustu sambandi milli sín og sjúklings. 

Samkvæmt 5. gr. er réttur þeirra sem ekki tala íslensku eða þeirra sem tala táknmál 

tryggður. Heilbrigðisstarfsmönnum og öðrum sem starfs síns vegna eiga samskipti við 

sjúklinga ber að koma fram af virðingu, kynna sig og starfssvið sitt og jafnframt kynna 

þeim þær reglur og venjur sem gilda á stofnuninni. 

Það má líta svo á að ákvæði um upplýsingaskyldu feli í raun í sér að stjórnvaldi, 

sem hafi leiðbeiningarskyldu gagnvart einstaklingum, beri að kalla til túlk svo að 

skjólstæðingur geti tekið þátt og gætt réttar síns. Þrátt fyrir þessi ákvæði í lögum og 

mörgum sérlögum eru verklagsreglur varðandi túlkun ekki tiltækar í öllum stofnunum 

hérlendis, hvorki varðandi verklag né framkvæmd. Mismunandi stefnur eru við lýði hjá 

stofnunum og oft er það sett í hendur einstakra starfsmanna eða fagaðila að meta hvort 

þörf sé á túlki (Velferðarráðuneytið, 2011).  
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4 Alþjóðasamningar og lög um útlendinga 

Þegar stefna stjórnvalda í málefnum innflytjenda er skoðuð og áhrifaþættir 

samfélagsbreytinga greindir þarf annars vegar að skoða aðstreymi erlendra borgara til 

landsins og samsetningu hópsins, en hins vegar greina stefnu stjórnavalda eins og hún 

birtist í alþjóðasamningum, lögum, stefnuyfirlýsingum og þjónustuframboði. Allir þessir 

þættir hafa bein eða óbein áhrif á líf einstaklinga og fjölskyldna. 

4.1 Alþjóðasamningar 

Ísland gerðist aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) árið 1994 og gekkst 

þá um leið undir þær alþjóðlegu skuldbindingar sem þeim samningi fylgja. Samningurinn 

felur í sér hið fjórþætta frelsi, þ.e. frjálst flæði vöru, þjónustu, fjármagns og fólks á milli 

aðildarríkja EES og Evrópusambandsins (ESB). Með aðildinni fengu ríkisborgarar aðildarríkja 

ESB atvinnu- og dvalarrétt á Íslandi og þar með aðgang að íslenskum vinnumarkaði. 

Evrópusambandið stækkaði mjög við inngöngu Austur-Evrópuþjóða árið 2004, en EES- og 

ESB-þjóðir gátu fengið tveggja ára aðlögunarfrest til að veita íbúum þessara landa tiltekin 

réttindi, sem fólu m.a. í sér að fólk frá þessum aðildarlöndum þurfti eftir sem áður að fá 

atvinnuleyfi í gegnum atvinnurekanda. Íslensk stjórnvöld nýttu sér þann frest og því komst 

fullt frelsi ekki á fyrr en 1. maí 2006. Flutningur til landsins er háður alþjóðlegum 

samþykktum og ríkjasamningum, en hann er einnig bundinn af gildandi lögum hvers ríkis. 

Íslensk stjórnvöld eru bundin þeim reglum sem Evrópusambandið setur en geta stjórnað 

aðkomu fólks frá svæðum utan EES og Evrópusambandsins með löggjöf um atvinnu- og 

dvalarleyfi (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2007).  

4.2 Útlendingalöggjöf 

Engin heildstæð löggjöf er til í málefnum innflytjenda en lög um útlendinga nr. 96/2002 

taka til heimilda útlendinga til að koma til landsins og fá leyfi til að dvelja í landinu. Um 

heimildir útlendinga til atvinnu hér á landi gildir reglugerð um atvinnuréttindi útlendinga 

nr. 339/2005 og annast Vinnumálastofnun veitingu leyfa í umboði ráðuneytis. Í 

reglugerðinni eru tilgreindir þeir sem eru undanþegnir kröfu um atvinnuleyfi og þeir sem 

þurfa atvinnuleyfi og hvaða skilyrði þeir þurfa að uppfylla. Auk ríkisborgara ESB er maki 

launamanns sem er ríkisborgari í aðildarríki líka undanþeginn kröfu um atvinnuleyfi, sem 
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og erlendur maki íslensks ríkisborgara og börn hans undir 18 ára aldri. Þeir sem koma frá 

löndum utan ESB og uppfylla ekki ofangreind skilyrði þurfa að hafa atvinnu- og 

dvalarleyfi til að fá að starfa hér. Þær takmarkanir og undanþágur sem settar eru í 

reglum um atvinnuréttindi gera þeim sem koma frá öðrum heimshlutum erfitt um vik að 

sækja um og fá atvinnu- og dvalarleyfi. 

Samkvæmt lögum um útlendinga tekur Útlendingastofnun ákvörðun um 

dvalarleyfi, en skilyrði fyrir dvalarleyfi er að framfærsla umsækjanda, sjúkratrygging og 

húsnæði sé tryggt, en mannúðarsjónarmið geta einnig haft áhrif. Hægt er að sækja um 

búsetuleyfi, sem felur í sér rétt til ótímabundinnar dvalar í landinu, að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum. Viðkomandi þarf að hafa dvalið í landinu í fjögur ár, sótt 

íslenskunámskeið og vera með trygga framfærslu, auk annarra skilyrða (Lög um 

útlendinga nr. 96/2002).   

Aðeins þeir borgarar sem eru utan EES-svæðis þurfa að fara í gegnum 

Útlendingastofnun í sínu umsóknarferli en verulegar takmarkanir eru á því að 

einstaklingar utan EES-svæðis geti flust búferlum til Íslands og strangar reglur gilda um 

flutning aðstandenda þeirra til landsins. Á grundvelli fjölskyldusameiningar geta börn 

þeirra yngri en 18 ára og foreldrar eldri en 66 ára flust til landsins (Lög um útlendinga nr. 

96/2002). Fullorðinn einstaklingur sem náð hefur þeim aldri hefur þá takmarkaðan tíma 

til að vinna á almennum vinnumarkaði og afla sér farborða. Börn innflytjanda sem 

kemur utan EES-svæðis og eru eldri en 18 ára geta ekki sótt um aðstandendaleyfi og 

verða að sækja um á öðrum forsendum sem getur verið mjög erfitt.  

Í kjölfar EES-aðildar 1994 fór fólki af erlendum uppruna smám saman að fjölga á 

Íslandi. Við stækkun ESB 1. maí 2004, þegar nýju aðildarríkin bættust við, urðu vatnaskil 

í þróun búferlaflutninga til Íslands. Bera fór á verulegri aukningu í streymi fólks til 

landsins strax á árinu 2005. Þegar takmörkunar- eða aðlögunartímanum lauk árið 2006 

varð hér fólksfjöldasprenging. Atvinna var það sem helst dró fólk til landsins, en mikið 

þenslu- og uppgangstímabil var í atvinnulífi í landinu á þeim tíma. Hér á landi voru ekki 

gerðar neinar áætlanir eða spár um hugsanlegan fjölda fólks til landsins samhliða 

þessum miklu breytingum (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Í því ljósi er athyglisvert 

að skoða núverandi samsetningu þjóðarinnar. 
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5 Innflytjendur á Íslandi 

Þann 1. janúar 2012 var íbúafjöldi á Íslandi 319.575 og hefur aldrei verið jafnhár. Eftir 

hrun fækkaði íbúum fyrst um sinn en þeim hefur farið hægt fjölgandi síðan. Sveiflur í 

mannfjöldatölum skýrast fyrst og fremst af búferlaflutningum til og frá landinu. 

Meðalævilengd hefur aukist hér jafnt og þétt síðustu öldina og meðalævilengd karla er 

nú 79,9 ár en kvenna 83,6 ár. Þetta er ekki ósvipuð þróun og annars staðar í Evrópu. 

(Hagstofa Íslands, e.d-a) 

Þegar litið er til íbúaþróunar síðustu ára hefur fjölgað mest í stærstu 

sveitarfélögunum og tæplega 63% landsmanna búa nú á höfuðborgarsvæðinu, þ.e. 

samfelldri byggð frá Hafnarfirði til Mosfellsbæjar og er Reykjavík fjölmennasta 

sveitarfélagið með tæplega 119.000 íbúa (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

5.1 Fjöldi innflytjenda á Íslandi 

Erlendum ríkisborgurum fjölgaði hratt frá árinu 2005 og hlutfall þeirra varð hæst 1. 

janúar 2009. Fjöldi erlendra ríkisborgara er nú um 6,6 % landsmanna en hlutfall þeirra 

sem eru skilgreindir sem innflytjendur er hærra eða um 8%. Ríkisborgararéttur segir því 

ekki alla söguna um erlendan uppruna landsmanna. Innflytjendur sem hafa tekið upp 

íslenskt ríkisfang og börn þeirra eru hluti af hópnum (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Í ársbyrjun 2011 birti Hagstofan, að fyrirmynd systurstofnana á Norðurlöndum, 

tölur um fjölda innflytjenda og fólks með erlendan bakgrunn. Heildarfjöldi erlendra 

ríkisborgara sem búsettir voru á Íslandi var þá 21.143. Af heildarfjölda landsmanna áttu 

28.275 einstaklingar báða foreldra af erlendum uppruna, en það er hópur sem 

skilgreindur hefur verið sem innflytjendur og önnur kynslóð innflytjenda. Innflytjendur 

voru samtals 25.693, eða 8.1% landsmanna, en önnur kynslóð innflytjenda taldi 2.582. Á 

milli áranna 2010 og 2011 hafði fólki af annarri kynslóð innflytjenda fjölgað úr 2.254 í 

2.582. Samanlagt var fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda í ársbyrjun 2011 8.9% af 

þjóðinni (Hagstofa Íslands,e.d.-b). Hagstofan tók ekki saman viðlíka upplýsingar í 

ársbyrjun 2012. 

Fleiri, konur en karlar eru í hópi þeirra 25.693 innflytjenda sem búa hér á landi eða 

561 fleiri konur. Kynjahlutfallið er misjafnt eftir upprunalandi. Fleiri karlar eru frá 
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Póllandi en konur eða 5.129 miðað við 4.334, en meðal 1.341 innflytjenda frá 

Filippseyjum eru konur í miklum meirihluta, eða 901 (Hagstofa Íslands, e.d.-c). 

Innflytjendur komu frá yfir 150 ríkjum en á mynd 1 má sjá þjóðerni þeirra 10 hópa 

sem voru fjölmennari en 500. Á bilinu 100-499 manns komu frá 27 ríkjum, alls 5.834, og 

2.392 manns komu frá vel yfir 100 ríkjum, allt frá 1 og upp í 97 frá hverju þeirra 

(Hagstofa, e.d.-c). 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Mynd 1 Fjölmennustu þjóðerni innflytjenda á Íslandi árið 2011  

Fjöldi Pólverja hér á landi sker sig verulega úr, en þeir eru langfjölmennastir. 

Næstfjölmennasti hópurinn eru Litháar, því næst Filippseyingar og Þjóðverjar ekki langt 

undan. Í viðauka má sjá fjölda innflytjenda frá öllum ríkjum. 

Heildarfjöldi innflytjenda er eins og áður segir 25.693 og er mikill meirihluti þeirra 

frá Evrópu og Norðurlöndunum. Árið 2011 bjuggu 19.542 innflytjendur frá 

Norðurlöndunum og Evrópu á Íslandi. Þar af voru 1.617 manns frá Norðurlöndunum og 

17.925 frá öðrum Evrópuríkjum. Á mynd 2 sést fjölgun innflytjenda frá Evrópu frá árinu 

2005. Myndin sýnir þó ekki alla fjölgunina því þeir sem fluttust aftur af landi brott fyrir 

árið 2011 eru ekki meðtaldir heldur eingöngu þeir sem voru búsettir hér 1. janúar 2011 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c). Það sama á við um mynd 3. 
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(Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Mynd 2 Komuár innflytjenda frá Evrópu og Norðurlöndum 

Næst stærsti hópur innflytjenda á Íslandi, greint eftir heimsálfum, er frá Asíu. Árið 2011 

var heildarfjöldi þeirra 3.929 manns og eins og sjá má á mynd 3 hefur verið nokkuð 

samfelld þróun í árlegum flutningi fólks frá Asíu hingað til lands frá lokum 20. aldar. 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Mynd 3 Komuár innflytjenda frá Asíu 

Hér á landi búa einnig 742 manns frá Norður-Ameríku, 659 frá Mið- og Suður-Ameríku, 

684 frá Afríku, 79 frá Eyjaálfu og 58 einstaklingar eru skráðir með fæðingarland óþekkt.  

Heildarfjöldi innflytjenda sem kemur frá ríkjum sem ekki teljast til Vesturlanda er 

5.409 manns eða um 21% innflytjenda. Í þeim hópi eru innflytjendur frá Asíu, Afríku, 

Mið- og Suður-Ameríku og Eyjaálfu auk þeirra sem koma frá óþekktu fæðingarlandi 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c). 
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5.2 Mannfjöldi eftir aldri 

Á Vesturlöndum varð breyting á aldurssamsetningu íbúanna fram eftir allri tuttugustu 

öldinni. Meðalævilengd jókst til muna, fæðingartíðni lækkaði og þar með jókst hlutfall 

aldraðra íbúa. Breytingar á aldurssamsetningu íslensku þjóðarinnar hafa einnig átt sér 

stað á undanförnum árum og áratugum. Meðalaldur Íslendinga er nú 36,9 ár en var 34,6 

ár árið 2000. Á síðastliðnum fimm árum hefur fólki á aldrinum 0–19 ára fækkað úr 28,8% 

af þjóðinni í 28,0%, en fólki sem er eldra en 64 ára hefur fjölgað úr 11,6% í 12,6%. Rétt 

er að árétta að vegna alþjóðslegs samanburðar miðar Hagstofa Íslands við 65 ára 

aldurinn í tölulegum gögnum. Hagstofan skilgreinir fólk á aldursbilinu 20-64 ára sem fólk 

á vinnualdri og hefur fjöldi þeirra staðið í stað undanfarin ár. Í ársbyrjun 2012 var þessi 

hópur 59,4% af heildarmannfjölda. Framfærsluhlutfall  er mælikvarði á hversu marga 

einstaklinga á vinnualdri þarf til að sjá fyrir þeim aldurshópum sem ekki eru á 

vinnumarkaði og hefur það farið hækkandi (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  

Mynd 4 sýnir aldursdreifingu mannfjöldans eftir uppruna. Súlan fyrir þá sem eru 

yfir 100 ára sést ekki en alls voru 39 manns yfir 100 ára aldri árið 2011, þ.a. tveir 

innflytjendur. 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c)  

Mynd 4 Aldursdreifing mannfjöldans eftir uppruna.  

Myndin sýnir að aldurshóparnir 0-9 ára og 10-19 ára eru stærstir ef ekki er tekið tillit til 

innflytjenda. Innflytjendur eru fjölmennastir í aldurhópunum 20-29 ára og 30-39 ára, 
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sem eru fremur fámennir árgangar annarra Íslendinga, þ.e. þeirra Íslendinga sem ekki 

eru skilgreindir innflytjendur (Hagstofa íslands, e.d.-c). 

5.3 Fjöldi aldraðra innflytjenda 

Á Íslandi bjuggu árið 2011 39.173 einstaklingar 65 ára og eldri og voru konur í 

meirihluta, eða 54%. Í þessum aldurshópum voru 999 innflytjendur, eða 2,6% allra yfir 

65 ára, og sýnir mynd 5 skiptingu innflytjenda eftir aldri og kyni. Í innflytjendahópnum 

eru konur mun fjölmennari en karlar, eða 66%. 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Mynd 5 Innflytjendur 65 ára og eldri eftir kyni. 

Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar (miðspá) verða um 52.500 manns, 65 ára og 

eldri, árið 2020 og um 72.000 manns árið 2030 (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Ekki er til spá 

um fjölda innflytjenda á þessum árum, hvað þá hlutfall aldraðra innflytjenda. Miðað við 

aldursdreifingu þeirra innflytjenda sem nú búa hér á landi má gera ráð fyrir að 

innflytjendur yfir 65 ára aldri verði hlutfallslega mun fleiri en nú eftir 10-20 ár. 

Búferlaflutningar á milli landa gerast oft í skrefum og erfitt er að spá fyrir um hve 

stór hópur muni dvelja hér áfram. Innflytjendum hefur fækkað á Íslandi eftir 

efnahagshrunið en flestir hafa kosið að búa hér áfram þrátt fyrir efnahagsþrengingar. 

Flutningar á milli landa hefjast oft á því að einn fjölskyldumeðlimur flytur og svo 

sameinast fjölskyldur og vinir. Þeir sem hafa fest rætur og eignast börn og heimili eru 
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líklegir til að dvelja hér áfram til frambúðar (Ólöf Garðarsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 

2010). Helsta aðdráttarafl Pólverja til landsins var atvinna og ættmenni og í 

viðhorfsrannsókn MIRRA kom fram að þrátt fyrir efnahagsþrengingar hafði meirihluti 

þátttakenda áhuga á að búa áfram á Íslandi (Hallfríður Þórarinsdóttir, 2009). Í 

megindlegri rannsókn á félagslegum aðstæðum pólskra barnafjölskyldna höfðu 65% 

þátttakenda hug á að sækja um íslenskan ríkisborgararétt (Hilma Hólmfríður 

Sigurðardóttir, Ásta Guðmundsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2011).  

Ýmsir þættir hafa áhrif á þá ákvörðun fólks að festa rætur og eyða ævikvöldinu á 

Íslandi, svo sem ástæður búferlaflutninga, hvernig aðlögunin heppnast, 

menningarmunur, ástand í upprunalandinu og hvort að þar sé að einhverju að snúa.  
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6 Aldraðir innflytjendur  

Árið 2011 voru 39.173 einstaklingar, 65 ára og eldri, á Íslandi og í þessum hópi voru um 

þúsund innflytjendur, eða 2.6% allra eldri en 65 ára. Samkvæmt mannfjöldaspá er 

áætlað að 52.500 manns verði eldri en 65 ára árið 2020 og 72.000 manns árið 2030. 

Miðað við aldursdreifingu þeirra innflytjenda sem nú búa hér á landi má gera ráð fyrir að 

hlutfall innflytjenda í aldurshópnum 65 ára og eldri verði hlutfallslega mun hærra en er 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a-c).  

Aldraðir innflytjendur hafa sömu réttindi og skyldur og aðrir aldraðir íbúar. Þeir 

hafa sama rétt til þjónustu velferðarkerfisins, en hvernig þeim tekst að nýta og sækja þá 

þjónustu og aðlagast samfélaginu veltur á ýmsu, m.a. hvaðan þeir koma, hversu lengi 

þeir hafa verið hér, félagslegt umhverfi og fjölmargir aðrir þættir 

Fjárhagsstaða aldraðra er tryggð í lífeyrissjóðs- og almannatryggingakerfi og fer 

fjárhagsleg staða einstaklinga eftir áunnum réttindum á vinnumarkaði og búsetuárafjölda. 

Öryggisnet velferðarkerfisins er fjárhagsaðstoð sveitarfélaga en hún er tímabundin og þarf 

sérstaklega að sækja um hana. Langfjölmennasti hópur innflytjenda er fæddur í Póllandi og 

eru meðalheimilistekjur pólskra fjölskyldna á Reykjavíkursvæðinu 63% af 

meðalheimilistekjum íslensks almennings (Alþýðusamband Íslands, e.d.; Hilma Hólmfríður 

Sigurðardóttir o.fl., 2011; Lög um almannatryggingar nr. 100/2007). Mikilvægt er að draga 

úr líkum á því að innflytjendur festist í lægstu stigum þjóðfélagsins. 

Þeir hópar einstaklinga sem hingað hafa komið frá löndum sem við erum ekki 

samningsbundin við og löndum þar sem er takmarkað almannatryggingakerfi, ef 

nokkuð, eru í mjög viðkvæmri stöðu, einkum eldri konur sem hafa verið lítið úti á hinum 

almenna launamarkaði og hafa takmörkuð réttindi og þeir öldruðu einstaklingar sem 

hingað hafa komið á grundvelli fjölskyldusameiningar. Félagsráðgjafi á Landakoti, Anna 

Aldís Víðisdóttir, hefur fengið til sín aldraðan einstakling frá Asíu sem var á framfæri 

fjölskyldu í þó nokkurn tíma en viðkomandi var með málstol og þurfti töluverða aðstoð. 

Æskilegt hefði verið að fyrr hefði verið leitað eftir þjónustu. (munnleg heimild, 4. apríl 

2012). Þórunn Hulda Sveinbjörnsdóttir (munnleg heimild, 3. mars 2012), fyrrum 

varaformaður Eflingar, vissi um dæmi þar sem aldraðir einstaklingar voru heima fyrir á 

framfæri aðstandenda og án utanaðkomandi aðstoðar. Hún telur hugsanlegt að hér sé 

hópur eldri innflytjenda sem lítið er vitað um.  
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Margir hafa bent á að einmanaleiki eldri borgara af erlendum uppruna eigi rætur 

að rekja til félagslegra og efnahagslegra aðstæðna. Efnahagsvandi eldri borgara getur 

orðið til að takmarka þátttöku þeirra í samfélagi og félagsstarfi og kemur í veg fyrir að 

þeir æfi sig í tungumálinu og bæti stöðu sína (NOVA, 2010, Ole Andersen, 2010.) Einnig 

hafa erlendar rannsóknir sýnt að þeir eldri borgarar sem eru félagslega einangraðir eigi 

fremur á hættu að verða fyrir misbeytingu og ofbeldi. Eldri konur og félagslega 

einangraðar eru sérstaklega berskjaldaður hópur hvað þetta varðar og í flestum tilvikum 

eru það aðstandendur sem eru gerendur, sem þá eru sjálfir einangraðir félagslega og 

eiga í sumum tilvikum við áfengisvanda eða önnur vandamál að stríða (Sigrún 

Ingvarsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).  

Í rýnihóparannsókn meðal 20 innflytjenda frá 17 þjóðlöndum, sem Rauði krossinn 

lét framkvæma árið 2006 kom í ljós að þeir höfðu miklar áhyggjur af fjárhagslegu og 

félagslegu öryggi aldraðra innflytjenda í framtíðinni, einkum vegna þess að þeir hefðu 

ekki áunnið sér full lífeyrisréttindi (Rauði kross Ísland, 2006). Margir þræðir þurfa að 

fléttast saman til breytingar á íslensku samfélagi takist sem best. 

6.1 Stefnuyfirlýsingar stjórnvalda  

Í kjölfar fjölgunar innflytjenda upp úr aldamótunum stóðu ríki og sveitarfélög frammi 

fyrir breyttu samfélagsmynstri. Nýir þjóðfélagsþegnar á öllum aldri voru komnir til 

landsins. Innflytjendamál er því málaflokkur sem hefur verið í mótun á undanförnum 

áratugum, bæði hjá ríki og sveitarfélögum, og enn er unnið að því að skipuleggja 

hlutverk hverrar stofnunar og verkaskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga. Þingsályktun 

um málefni innflytjenda var samþykkt á Alþingi í maí 2008 en þar voru tilgreind þau 

markmið sem stjórnvöld skyldu stefna að til að tryggja réttindi íbúa af erlendum 

uppruna og aðgang þeirra að opinberri þjónustu og aðlögun. Meðal helstu verkefna er 

að stefna skuli að löggjöf um aðlögun innflytjenda. Í þingsályktunni er kveðið á um að 

sveitarfélög gegni lykilhlutverki við aðlögun innflytjenda að samfélaginu. Sveitarfélög 

útbúi móttökuáætlun og að innflytjendur fái upplýsingar um þjónustu sveitarfélagsins 

þegar við komuna í sveitarfélagið (Þingskjal 1226, 2007-2008). 

Frumvarp um málefni innflytjenda, sem velferðarráðherra hefur lagt fram á 

vorþingi 2012, á sér aðdraganda í þingsályktun í málefnum innflytjenda. Ætlunin er að 

koma í verk ýmsu sem þar var lagt til. Yfirlýst markmið er að stuðla að samfélagslegri 
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þátttöku allra, óháð uppruna, og samrýmist það 65. gr. stjórnarskrá nr. 33/1944. Með 

frumvarpinu er mælt fyrir um hvernig stjórnsýslu í málefnum innflytjenda skuli háttað 

og starfsumhverfi málaflokksins fest í sessi. Í frumvarpinu er ekki fjallað um réttindi og 

skyldur innflytjenda en starfsemi og hlutverk Fjölmenningarseturs, innflytjendaráðs og 

þróunarsjóðs bundin í lög og heyra beint undir ráðherra (Þingskjal 857, 2011-212).   

Samkvæmt frumvarpinu skal Alþingi leggja fram tillögu til þingsályktunar um 

framkvæmdaráætlun til fjögurra ára í senn og fjórða hvert ár skal ráðherra leggja fram á 

Alþingi skýrslu um mat á stöðu og þróun í málefnum innflytjenda. Samkvæmt þingskjali 

er það vilji þings að meðal næstu verkefna Alþingis verði heildstæð stefnumörkun um 

túlkaþjónustu fyrir innflytjendur og er það eitt af næstu verkefnum í málefnum 

innflytjenda (Þingskjal 857, 2011-2012). Frumvarpið sem nú liggur fyrir er skref í rétta 

átt, þó velta megi fyrir sér hvort staðsetning Fjölmenningarseturs á landsbyggðinni sé 

heppileg eða hvort það hafi bolmagn til að sinna þessum málaflokki. Málefni 

innflytjenda og málefni aldraðra eru á verksviði velferðarráðherra.  

6.2 Mannréttinda- og innflytjendastefna Reykjavíkurborgar 

Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, sem samþykkt var 16. maí 2006 og með vísun í 

jafnræðisregluna skuldbinda borgaryfirvöld sig til að vinna að mannréttindum á þeim 

fjórum meginsviðum sem endurspegla hlutverk sveitarfélagsins; sem stjórnvalds, sem 

atvinnurekanda, sem veitanda þjónustu og sem samstarfsaðila þeirra sem vinna í þágu 

mannréttinda (Reykjavíkurborg, 2006, maí).  

Stefnumótun og aðgerðaráætlun í málefnum innflytjenda, undir yfirskriftinni Horft 

til framtíðar, var samþykkt í borgarráði vorið 2009. Hún byggir á mannréttindastefnu 

borgarinnar, þingsályktun um framkvæmdaráætlun í málefnum innflytjenda og tillögum 

að stefnumótun framkvæmdaráætlunar í málefnum sveitarfélaga í málaflokknum, auk 

samráðs við fagsvið borgarinnar. Í tillögu að stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 

2009 var samþykkt að hagsmunir innflytjenda væru samþættir inn í alla stefnumótun, 

stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélaga. Innflytjendur þekki rétt sinn og skyldur og hafi 

greiðan aðgang að þjónustu sveitarfélaga og verði virkir og viðurkenndir þátttakendur í 

samfélaginu í hverju sveitarfélagi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

Í aðgerðaráætlun borgarinnar er lögð áhersla á að allir eigi rétt á sanngjarnri 

framkomu óháð uppruna eða þjóðerni og varast beri að flokka alla sem falla undir 
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skilgreininguna sem einn hóp. Í áætluninni er lögð áhersla á aðgengi innflytjenda að 

upplýsingum. Nauðsynlegt sé að skilgreina hvaða aðlilar beri ábyrgð á miðlun upplýsinga 

til innflytjenda og nýrra íbúa og þær séu settar fram heildstætt, en ekki út frá 

þjónustuskiptingu sviðanna. Tryggja þurfi að upplýsingar berist frá sveitarfélaginu til 

þeirra sem sérhæfa sig í miðlun til innflytjenda. Markmiðið er að setja saman á einn stað 

upplýsingar um þjónustu Reykjavíkurborgar. Tryggt sé að upplýsingabæklingurinn verði 

aðgengilegur á öllum þjónustustofnunum Reykjavíkurborgar, heilsugæslustöðvum, 

Þjóðskrá, Útlendingastofnun og víðar. Áhersla er á að borgin mæti innflytjendum á 

öllum þjónustusviðum. Lögð er áhersla á þróun skólastarfs, túlkaþjónustu á öllum 

þjónustusviðum, fullorðinsfræðslu fyrir innflytjendur og samstarf við frjáls félaga- og 

mannúðarsamtök (Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). 

6.3 Aldraðir innflytjendur og þjónustuúrræði 

Á Norðurlöndunum hefur verið í ríkari mæli lögð áhersla á að aðlaga þjónustu 

dvalarheimila og stofnana að menningarlegri fjölbreytni. Trúarbrögð, lífsskoðanir og 

menningalegur bakgrunnur þeirra sem þangað sækja þjónustu verður sífellt 

margbrotnari. Aðlaðandi og persónulegt umhverfi, til dæmis prýtt myndum frá 

heimahögunum, eða að leikin sé tónlist frá menningarsvæði íbúanna, skiptir máli fyrir 

aldraðan einstakling sem þarf aðhlynningu á stofnun. Starf og afþreying á 

dvalarheimilunum ætti að miða að fjölbreytileika. Uppruni hvers og eins segir engan 

veginn alla söguna, enda geta tveir einstaklingur frá sama landi haft gjörólíkan 

menningarbakgrunn. Margir starfsmenn af erlendum uppruna vinna á sjúkrahúsum og 

dvalarheimilum og full ástæða er til að nýta sér þekkingu þeirra í starfi með eldri 

innflytjendum (NOVA, 2010).  

Félagsmiðstöðvar 

Markmiðið með félagsþjónustunni er að auka félagslega virkni eldri borgara og draga úr 

einangrun. Félagsmiðstöðvar eldri borgara eru öldruðum af hvaða uppruna sem er 

mikilvægur staður til að sinna allri forvarnarvinnu, miðla upplýsingum og að blanda geði. 

Þröskuldarnir fyrir aldraðan innflytjanda til að nýta sér þjónustu félagsmiðstöðva 

aldraðra geta verið margir. Ólíkar venjur og tungumálatakmarkanir geta verið hamlandi. 

Huga ætti að því að þeir sem starfa á félagsmiðstöðvunum þekki bakgrunn og tungumál 
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hinna öldruðu og hafa ber í huga að mismundi þarfir og menning geta kallað á ólíka 

afþreyingu. Það þarf markvissara starf til að ná til innflytjenda, t.d. með því að koma á 

hvetjandi félagstengslum milli þeirra sem þegar taka þátt í félagsstarfi og þeirra sem 

ekki eru virkir í slíku starfi. Félagasamtök innflytjenda og ýmis mannúðarsamtök geta 

verið mikilvægir tengiliðir í slíku uppbyggingarstarfi (NOVA, 2010).  

Að eiga vini er sterk forspá um andlega vellíðan eldri borgara. Tengsl við 

manneskju á svipuðu reki eða einhvern sem hægt er að eiga í gefandi og 

merkingabærum samskiptum við skipta miklu máli þegar vellíðan er annars vegar. Rétt 

eins og á yngri árum hafa eldri borgarar tilhneigingu til að velja sér vini sem eru á 

svipuðu reki, af sama kyni og kynþætti eða hafa svipuð lífsgildi. Vinátta getur líka eflt 

félagsleg tengsl þeirra sem eiga að öllu jöfnu erfitt með að mynda slík tengsl sjálfir og 

auðveldað þeim að nálgast þjónustu (Berk, 2003). 

Heimaþjónusta 

Það er mikilvægt að sinna heimaþjónustu af alúð og nærgætni gagnvart þeim sem hana 

þiggur og hefur þörf fyrir að fá aðstoð. Félagsleg og merkingabær samskipti eru manninum 

mikilvæg á öllum aldursskeiðum. Þeir eldri borgarar sem eru sjálfbjarga og ekki eiga í 

erfiðleikum með daglegt líf eru líklegir til að tengja félagsleg samskipti við jákvæða reynslu. 

Þeir sem missa heilsuna og eiga í erfiðleikum með daglegar athafnir og heimilishald tengja 

síður félagsleg samskipti við jákvæða reynslu. Þau geta verið merkingarlaus og lítið 

umbunandi og upplifunin lítillækkandi og óþægileg. Einstaklingarnir upplifa sig sem veika, 

skuldbundna ómaga. Rannsóknir sýna að neikvæð viðbrögð þess sem þiggur geta alið á 

þunglyndi. Umönnun frá maka getur verið krefjandi fyrir báða aðila og skapað alvarlega og 

gagnkvæma togstreitu, vanlíðan og vanmátt (Berk, 2003).  

Þingsályktunartillaga var samþykkt á Alþingi 16. febrúar 2012 þess efnis að fela 

velferðarráðherra, í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, að koma á árlegum 

heimsóknum í forvarnaskyni sem bjóðist öllum sem eru 75 ára og eldri, til að hægt verði 

að veita þeim upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er svo að þeir geti búið sem lengst 

heima  (Þingskjal 816, 2011-2012.) Fyrirmyndin er sótt til Danmerkur, en þar hafa 

stjórnvöld tekið skref í þá átt að grípa snemma inn í. Með slíkum heimsóknum er hægt 

að fara yfir alla þætti varðandi heilsufar og aðstæður og meta hvort viðkomandi þurfi á 

aðstoð að halda eða ekki (Þingskjal 790, 2011-2012).  
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Í þessu framtíðarverkefni er mikilvægt að reyna að ná til sem flestra og huga 

sérstaklega að minnihlutahópum, sem kljást við margs konar vanda. Hagsmunir hins 

aldraða verði hafðir að leiðarljósi, sjálfsákvörðunarréttur hans virtur og reynt að koma til 

móts við ólíkar þarfir í notendaþjónustu. Í allri heimaþjónustu ætti reisn ávallt að vera í 

fyrirrúmi og leitast ætti við í allri þjónustu að uppfylla óskir aldraðra og bera virðingu 

fyrir ólíkum lífsskoðunum og menningarheimum. 

Heilsugæsla 

Á Íslandi er algengt er að aðfluttir hafi enn ekki fengið heimilislækni, jafnvel mörgum 

árum eftir komuna til Íslands. Þeir búa oft við lakan efnahag og þröngbýli fyrstu árin og 

leita síður heilbrigðisþjónustu en innfæddir (Þorsteinn Blöndal, 2010). Heilsugæslu-

stöðvar og læknavaktir eru oft fyrsti viðkomustaður hins almenna borgara þegar 

eitthvað bjátar á og mikilvægt er að þessar stöðvar séu virkar og komi til móts við alla 

íbúa. Heilsugæslustöð verður að vera umgjörð og verkfæri sem veitir öllum íbúum 

landsins, af hvaða uppruna eða aldri sem vera kann, góða þjónustu og stuðlar að velferð 

íbúanna. Skjólstæðingar heilsugæslustöðvanna eru landsmenn allir, sem er breiður 

hópur, og mikilvægt er að málum sé þannig hagað að þangað geti leitað fólk á öllum 

aldri og af hvaða uppruna sem er og að starfsfólk geti sinnt þeim sem best. Mikilvægt er 

að fræða allt starfsfólk um þvermenningarleg samskipti og fræðsla um framandi 

trúarbrögð og ólíka siði og venjur ættu að vera hluti af þekkingarbrunni starfsfólks 

(Þórunn Júlíusdóttir, 2006). Þeir sem starfa innan velferðar- og heilbrigðiskerfisins eiga 

eftir fremsta megni að tryggja velferð og öryggi íbúa. Mikilvægt er að 

heilsugæslustöðvar og læknavaktir séu virkar í upplýsingagjöf, sérstaklega hvað varðar 

viðkvæmasta hópinn, og geti leiðbeint þeim varðandi íslenska velferðarþjónustu. 

Þátttaka í lýðræðissamfélagi 

Kosningaréttur og kjörgengi eru borgaraleg réttindi sem við njótum sem samfélags-

þegnar og gera okkur kleift að hafa áhrif á umhverfi okkar. Kosningarétt hafa þeir sem 

náð hafa 18 ára aldri, sem og þeir erlendu ríkisborgarar sem hafa haft lögheimili hér á 

landi í fimm ár samfellt fyrir kjördag, en þá aðeins til sveitarstjórnarkosninga. 

Kosningaþátttaka erlendra ríkisborgara árið 2006 var 40,4% en alls voru 4.391 erlendir 

ríkisborgarar á kjörskrá (Þingskjal 570, 2005-2006). 
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Rannsókn í Danmörku sýndi að þeir innflytjendur sem síður nýttu kosningarétt 

sinn bjuggu við slæmar félagslegar og fjárhagslegar aðstæður, bjuggu einir og áttu í 

tungumálaerfiðleikum eða glímdu við aðrar menningarlegar hindranir. Þátttaka borgara 

af erlendum uppruna í lýðræðislegum kosningum er mikilvægur aðlögunarþáttur í 

samfélaginu. (Ole Andersen, 2010). Margar sveitarstjórnir hafa aukið samráð við aðra 

aðila í samfélaginu og virkjað íbúa sína til enn frekari þátttöku í málefnum 

nærsamfélagsins, meðal annars með því að halda íbúaþing. Almennt er talið að aukin 

þátttaka í stjórnmálum og á öðrum sviðum nærsamfélagsins auki samkennd og 

félagsauð meðal íbúanna, sem eflir einingu innan samfélagsins (Þingskjal 570, 2005-

2006). Samstarf og frjálsra félagasamtaka, Rauða kross Íslands, ýmissa samtaka fólks af 

erlendum uppruna, eldri borgara og annarra kynslóða er mikilvægt til efla einingu 

samfélagsins (Tweelvetrees, 2008). 

Túlkaþjónusta 

Sjálfsmynd einstaklinga byggir að miklu leyti á viðurkenningu frá og samskiptum við aðra 

einstaklinga, hópa eða samfélag. Tungumálið gegnir þar lykilhlutverki, það tjáir eða 

takmarkar, getur brotið niður eða styrkt tilveru fólks. Túlkar gegna mikilvægu hlutverki 

sem samskiptamiðlar. Upplýsingar á rituðu máli skipta máli. Þekking er valdeflandi og 

hana öðlumst við í krafti tungumáls og upplýsinga (Ole Andersen, 2010). Góð samskipti 

eru forsenda þess að skapa traust á milli aðila. Samskiptahindranir og misskilningur geta 

átt sér stað í öllum samskiptum á milli manna, en þegar fólk talar ekki sama móðurmál, 

kemur ekki af sama menningarsvæði eða hefur mjög ólíkan bakgrunn aukast líkurnar til 

muna. Í heilbrigðis- og velferðargeiranum, þar sem unnið er með líf, heilsu og 

persónuleg málefni fólks, er mikilvægt að skapa, svo sem unnt er, grundvöll fyrir 

markviss samskipti og gagnkvæman skilning. Samskipti verða ónákvæmari þegar 

tilfinninguna fyrir blæbrigðum tungumálsins skortir. Þegar ættingjar eða vinir, börn eða 

vinnufélagar túlka getur það gerst að þeir sem túlka yfirtaki samtalið og jafnframt geta 

innbyrðis valdabarátta, tilfinningatengsl eða deilur haft áhrif á framgang samtals. 

Mikilvægt er því að nota faglærða túlka, túlka sem hafa ekki aðeins góða kunnáttu í 

tungumálinu og menningunni heldur geta einnig farið að þeim verklagsreglum sem 

taldar eru bestar við túlkun (Ástríður Stefánsdóttir, 2007; Þorsteinn Blöndal, 2010). 

Túlkar geta haft takmarkaðan orðaforða á ákveðnum sviðum eða í hugtakakerfum 
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stofnana og þróun í átt til sérhæfingar gæti verið góð leið. Í heilbrigðisþjónustu, 

félagsþjónustu og á fleiri sviðum opinberra stofnana stendur túlkaþjónusta 

innflytjendum til boða þeim að kostnaðarlausu. Fram hafa komið hugmyndir um að 

innheimta eigi greiðslu fyrir þessa þjónustu af innflytjendum eftir tiltekinn búsetutíma á 

Íslandi. Í Danmörku hefur sú leið verið farin og að lokinni sjö ára búsetu þurfa 

innflytjendur að greiða sjálfir fyrir túlkaþjónustu. Þetta fyrirkomulag hefur sætt gagnrýni 

og hefur verið talið bitna á öldruðum, sem eiga erfiðara með tungumálanám, sem og 

þeim sem koma frá mjög ólíkum menningarsvæðum eða hafa þurft að glíma við 

áfallastreituröskun (Ole Andersen, 2010; Velferðarráðuneytið, 2011). Það er nokkuð 

ljóst að þurfi fólk að greiða sjálft fyrir þessa þjónustu minnka líkurnar á að það nýti sér 

hana. Þjónustan er fremur dýr og því enn minni líkur á því að innflytjendur sem búa við 

slæman efnahag nýti sér slíkt. Margir eldri innflytjendur eru háðir aðstandendum 

fjárhagslega og líklegt að slíkt fyrirkomulag veiki stöðu þeirra verulega (Ole Andersen, 

2010). Á þjónustumiðstöðvum í Reykjavík hefur verið lögð áhersla á að kalla til túlka 

þegar þörf krefur og að nota túlka á faglegan hátt. Leitast er við að tryggja að 

viðmælendur skilji allt sem fram fer, en innflytjendum þykir oft erfitt að viðurkenna 

vanmátt sinn og segjast skilja þótt skilningurinn sé í raun takmarkaður 

(Velferðarráðuneytið, 2011). Í eigindlegri rannsókn á aðgengi pólskra borgarbúa að 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur kom fram misjafnt viðhorf til túlkaþjónustu. Sumir 

túlkar þóttu góðir meðan aðrir þóttu standa sig miður og einhverjir höfðu jafnvel 

upplifað trúnaðarbrest. Það er mikilvægt að þeir fagaðilar sem sjá um að útvega túlka 

tryggi fagmennsku túlka sinna og að þeir sem nota þjónustuna finni að þeir geti treyst 

túlkinum (Sandra María Steinarsd Polanski, 2011).  

Fjölmenningarfélgsráðgjöf 

Markmið félagsráðgjafar er að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála. 

Eins og skýrt kemur fram í siðareglum félagsráðgjafar er grundvöllur starfsins virðing 

fyrir manngildi og sérstöðu einstaklingsins og trú á getu hans (Landlæknisembættið, 

e.d.). Fagfólk á jafnframt hlut að stefnumótun og hver sá sem vinnur að velferðarmálum 

þarf að sjá hlutina í samhengi og einstaklingsvanda í ljósi samfélagsþátta. Fagmaður 

getur spornað við samfélagsvanda með því að sjá hann birtast í misjöfnum aðstæðum 

einstaklinga og fjölskyldna. Stefna og framkvæmd þjónustu mótast fyrir tilstuðlan 
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þekkingar fagfólks. Þeir sem vinna að þessum málum og sérstaklega þeir sem koma að 

málum fólks af erlendum uppruna þurfa einnig að hafa í huga að þeir eru opinberir 

fulltrúar menningar okkar og hafa vald til að haga málum á einn hátt frekar en annan 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006; Þórunn Júlíusdóttir, 2006).  

Stór hluti af allri vinnu félagsráðgjafa er þverfagleg teymisvinna sérfræðinga á ólíkum 

sviðum. Hlutverk teymisvinnu er að miðla þekkingu og deila verkefnum. Á 

heilbrigðisstofnunum sem sinna eldri borgurum taka félagsráðgjafar þátt í útskrift sjúklinga, 

skipuleggja og stýra fjölskyldu- og stuðningsfundum. Félagsráðgjafar eru tenglar á milli annars 

vegar einstaklings og fjölskyldu og hins vegar kerfis og stofnana. Þeir eru til stuðnings við 

sorgarúrvinnslu, veita þjónustu, ráðgjöf og leit að úrræðum í samstarfi við hinar fagstéttirnar 

sem vinna á heilbrigðisstofnuninni. Fjölskyldur skjólstæðinga standa oftar en ekki frammi fyrir 

ekki aðeins breyttum veruleika hins sjúka eða aldraða heldur snertir þetta þeirra líf. 

Félagsráðgjafar á heilbrigðisstofnunum meta félagslegar aðstæður fólks, tengsl, samskipti og 

færni. Félagsráðgjafinn þarf að geta miðlað, sett sig í spor, hlustað og þarf að búa yfir næmni á 

eiginlega allt hið mannlega (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjöf er fagstétt sem hefur réttindi til opinberrar þjónustu í heibrigðis- og 

velferðarþjónustu. Hugmyndafræði félagsráðgjafar er heildarsýn á líf einstaklingsins í 

aðstæðum sínum sem þroska- og tilfinningaveru sem býr í samfélagslegu kerfi stofnana 

og hugmynda. Markmiðið er, á öllum stigum velferðar, að vinna með skjólstæðingum út 

frá samhengishugsun og að mæta þörfum hans. Mál skjólstæðinganna geta verið ærið 

misjöfn, þau geta verið þjónusta, fræðsla og forvarnir, persónulegur stuðningur og 

meðferðaleg úrvinnsla (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Vinna með þeim sem eru af erlendum uppruna krefst, auk hinna hefðbundnu 

þátta sem félagsráðgjafinn þarf ætíð að hafa í huga, annarrar eða meðvitaðri nálgunar í 

sinni vinnu með skjólstæðingum. Hann verður að hafa góðan skilning á því að hann er 

afurð eigin menningar og bera skynbragð á hvernig það getur hugsanlega haft áhrif á 

eigin vinnu með fólki frá öðrum menningarsvæðum. Hann þarf að vera meðvitaður um 

bæði jákvæða og neikvæða þætti eigin menningar og hafa meðvitund um átök milli 

menningarheima. Félagsráðgjafi þarf að gera sér grein fyrir að valdastaða aldraðs 

innflytjenda er veik. Hann þarf að þekkja menningu skjólstæðinga sinna og þekkja ólíka 

siði og venjur til að geta öðlast innsýn inn í hegðun hans, vera sér meðvitaður um 
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mögulegar mistúlkanir í samskiptum, bæði tungutaki og tjáningu, forðast að móðga 

hann, fjölskyldu eða samfélag. Hann þarf að laga sínar aðferðir að mismunandi 

menningu (Farley, Smith og Boyle, 2005; NASW, 2007). Félagsráðgjafi, eins og allir aðrir, 

hefur sínar eigin skoðanir og þarf að átta sig á sínum eigin fordómum og reyna að vinna 

úr þeim áður en hann hefur vinnu með einstaklingum sem gætu haft aðra siði og venjur. 

Félagsráðgjafinn þarf að vera tilbúinn til þess að mæta skjólstæðingum sínum með 

opnum hug og sýna hlutleysi og tillitssemi í starfi sínu. Hann verður að forðast að 

yfirfæra séreinkenni fjölskyldu sem menningarþætti og öfugt að yfirfæra ekki 

menningarþætti þess lands sem skjólstæðingurinn er frá á fjölskyldur. Félagsráðgjafar 

þurfa að varast fordóma, bæði kerfisbundna, og ókerfisbundna og vita hvernig þeir 

móta sjálfsmynd og hafa áhrif á félagslega stöðu innflytjenda (Sluzki, 1979). Við þróum 

öll okkar einstaklingslegu og persónulegu sjálfsmynd sem við öðlumst í gegnum 

fjölskyldu og nærsamfélag. Einnig öðlumst við félagslega sjálfmynd í gegnum stjórnmál, 

efnahag og menntakerfi. Mikilvægt er að hafa í huga að hætta er á að minnihlutahópar, 

jafnvel þeir sem hafa góða sjálfsmynd úr sínu nærumhverfi, geta þróað með sér vonda 

samfélagsmynd vegna útilokunar og fordóma sem finnast í félagslegum stofnunum 

samfélagsins. Það er orðinn hluti af starfi þeirra sem starfa í heilbrigðis- og 

velferðarkerfinu að vinna að persónulegum málum fólks af hvaða þjóðerni sem er. Það á 

sérstaklega við um félagsþjónustu, heilsugæslustöðvar og sjúkrahús. Á hjúkrunar- og 

dvalarheimilum hefur lítið sem ekkert farið að bera á þessum breytingum í 

samfélagsgerð en það mun koma til þess. 

Félagsráðgjafar vinna að því að styðja aldraða innflytjendum með öðrum fagstéttum 

innan velferðar- og heilbriðisþjónustunnar sem og öðrum sem geta komið að stuðningi 

hvers og eins skjólstæðings. Þverfagleg vinna er mikilvæg og að þeir sem sinna 

skjólstæðingum þekki þær leiðir sem eru í boði fyrir skjólstæðingana og þeim komið á 

framfæri af virðingu fyrir manngildi og sérstöðu hvers og eins (Þórunn Júlíusdóttir, 2006). 
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Lokaorð 

Allir menn skulu jafnir fyrir lögum samkvæmt Stjórnarskrá Íslands. Jafnræðisreglan nær 

til allra borgara sem eiga lögheimili á Íslandi og hafa hér sömu réttindi og aðgang að 

velferðakerfi og aðrir samkvæmt lögum. Lykilþættir að vellíðan eldri borgara eru reisn 

og virðing, í því flest örugg afkoma og skjól, félagsskapur, þekking og góð 

fjölskyldutengsl. Allt eru þetta  sammannlegir þættir . 

Lögbundnar skyldur stjórnvalda tryggja jafnrétti milli kynslóða, kynja og borgara af 

ólíkum uppruna. Allir íbúar landsins sem eiga hér lögheimili eiga rétt á allri 

heilbrigðisþjónustu en til hennar teljast m.a. hvers kyns heilsugæsla, lækningar, hjúkrun 

og almenn og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta. Þeir íbúar sem koma frá löndum utan EES og 

Sviss þurfa að bíða í sex mánuði eftir komu til að eiga sama rétt og aðrir til 

sjúkratrygginga, en lögum samkvæmt ber stjórnvöldum að tryggja öldruðum íbúum 

landsins heilbrigðisþjónustu, stofnanatengda þjónustu, dagvistarúrræði, heimaþjónustu 

og félagsþjónustu við hæfi. Stefna stjórnvalda er að aldraðir geti búið sem lengst við 

eðlilegt heimilislíf með viðeigandi þjónustu. 

 Hluti af rekstri og ábyrgð öldrunarmála er á hendi ríkis og sveitarfélaga, sem deila 

með sér verkum. Sveitarfélögum ber lögum samkvæmt að veita íbúum sem eiga þar 

lögheimili aðstoð og þjónustu og tryggja öldruðum félags- og tómstundastarf við hæfi. 

Hlutur sveitarfélaga í þessum málaflokki hefur farið stækkandi og mun sú þróun líklega 

halda áfram á næstu árum.  

Fjárhagsleg velferð eldri borgara á Íslandi er tryggð í lífeyrissjóðakerfi, almanna- og 

sjúkratryggingakerfi og félagsþjónustu sveitarfélaga. Fjárhagsleg réttindi í almenna 

lífeyrissjóðakerfinu er byggð á hlutfallslegu iðgjaldi sem greitt hefur verið á starfsævinni. 

Almennt hefja lífeyrissjóðir útborgun lífeyris við 67 ára aldur. Í almannatryggingakerfinu 

er borgurum tryggð lágmarks fjárhagsleg réttindi sem þeir ávinna sér með fjölda 

búsetuára á vissu tímabili í lífi sínu. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er það öryggisnet sem 

borgarar geta leitað til ef þeir eiga ekki réttindi annars staðar.  

Fljótlega upp úr því að Ísland gerðist aðili að samningum um Evrópska 

efnahagssvæðið urðu verulegar breytingar á inflytjendafjölda á Íslandi. Nú eru erlendir 

ríkisborgar 6,6% landsmanna. Innflytjendur eru um 8% af þjóðinni þegar taldir eru með 

þeir sem tekið hafa upp íslenskt ríkisfang. Langflestir eru Pólverjar, eða 36,8% hópsins, 
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og næstfjölmennastir eru íbúar fæddir í Litháen, eða 5,7%. Heildarfjöldi innflytjenda sem 

kemur frá ríkjum sem ekki teljast til Vesturlanda er 5.409 manns, eða 21% af 

heildarfjölda innflytjenda. Árið 2011 voru 39.173 eintaklingar, 65 ára og eldri, á Íslandi 

og þar af voru um 1000 innflytjendur eða 2,6% allra eldri en 65 ára. Miðað við 

aldursdreifingu þeirra innflytjenda sem nú búa hér á landi má gera ráð fyrir að 

innflytjendur yfir 65 ára aldri verði hlutfallslega mun fleiri en nú eftir 10-20 ár. 

Engin heildstæð löggjöf er til í málefnum innflytjenda en yfirlýst markmið 

stjórnvalda er að stuðla að samfélagslegri þátttöku allra, óháð uppruna. Íslensk 

stjórnvöld eru bundin af alþjóðasamningum um frjálst flæði borgara EES-ríkja til landsins 

og eiga þeir borgarar rétt til dvalar og búsetu hér á landi. Verulegar takmarkanir eru á 

því að þeir sem koma frá löndum utan EES geti flust hingað og strangar reglur eru um 

aðflutning aðstandenda. 

Nauðsynlegt ar að leita í reynslubrunn þjóða sem hafa mun lengri reynslu en 

Ísland í málefnum innflytjenda. Mikilvægt er að ýta undir jákvæðar hliðar 

menningarlegrar fjölbreytni og draga úr líkum á að innflytjendur festist í lægstu þrepum 

þjóðfélagsstigans. Mismunun og fordómar eru helstu hindranirnar á vegi jákvæðrar 

þróunar í menningarlegri fjölbreytni. Gagnkvæm aðlögun felur annars vegar í sér að 

innflytjendur laga sig að menningu nýja heimalandsins, án þess þó að þurfa að hafna 

sínum menningarlega bakgrunni, og hins vegar að stjórnvöld og heimamenn lagi sig að 

menningu nýrra íbúa. Aldraðir hafa þurft að kljást við skort á virðingu og aldraðir 

innflytjendur þurfa að auki að takast á við önnur og flóknari úrlausnarefni. Mikilvægt er 

að finna leiðir til úrræða og greina þá hópa sem eru viðkvæmastir og líklegastir til að 

einangrast.  

Við erum stöðugt að byggja til framtíðar í allri vinnu í velferðarþjónustu. Því fyrr 

sem brugðist er við og unnið að lausnum fyrir aldraða innflytjendur þeim mun betri 

árangri skilar það til framtíðar. Við eigum að reyna að sníða kerfi sem mætir þörfum 

allra og huga vel að fólki af erlendum uppruna. Rannsóknir á Norðurlöndunum benda til 

þess að aldraðir innflytjendur hafi það verr en aðrir aldraðir. Líkamleg og andleg heilsa 

er verri og þeir eru félagslega einangraðir. Efnahagsleg velferð þeirra er verri og þeir 

kljást við þekkingar- og upplýsingaskort og virðast nýta sér þjónustu 

velferðarsamfélgsins verr en innfæddir.  
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 Viðhorfskannanir eru mikilvægar til að komast að því hvernig íbúar landsins á 

öllum aldri hafa það, hverjar óskir þeirra eru og hvað mætti betur fara, þannig að þeir 

sem móta stefnu og sníða samfélagsramma geti sinnt hlutverki sínu vel fyrir alla 

aldurshópa, hvaðan sem þeir koma. Huga þarf vel að því í allri stefnumótun til framtíðar 

að aldraðir eru ekki einsleitur hópur. Fjárhagslegt og persónulegt sjálfstæði er mikilvægt 

fyrir heilbrigði og ljóst er að í framtíðinni munu hér vera aldraðir íbúar sem ekki hafa 

áunnið sér sömu fjárhagslegu réttindi og þeir sem hafi búið og starfað hér alla ævi. 

Forsenda þess að fólki líði vel er að efnahagur þess sé tryggður við starfslok. Þeir 

öldruðu innflytjendur sem eiga takmörkuð fjárhagsleg réttindi í lífeyris- og 

almannatryggingakerfi eru í viðkvæmri stöðu. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er 

tímabundin aðstoð og skapar óvissu í lífi aldraðra einstaklinga. Fyrir þá sem hafa fulla 

starfsgetu geta sveigjanleg starfslok haft í för með sér að einstaklingar hafa lengri tíma 

til að safna sér lífeyrisréttindum. 

Eitt meginmarkmið velferðarkerfis er ávallt að gera sem flestum íbúum landsins 

kleift að annast eigin vellíðan með viðunandi hætti, að njóta lífsins sem lengst og sem 

best þrátt fyrir að skilyrðum til þess kunni að vera áfátt. Miðlun upplýsinga til allra 

borgara um réttindi þeirra og úrræði til þess að auka lífsgæði er því grundvallaratriði. Á 

þetta skortir víða í velferðarkerfinu. Áskoranir eru margar en við erum lítið samfélag og 

okkur ætti að geta tekist vel upp ef vandað er til verka og vilji er fyrir hendi. 
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