
1 
 

     

"The reason I stay here in 

Beijing is not for living. I‘m just 

working here" 

 

 

 

Félags- og mannvísindadeild 

 

Ritstjórar  

 

 Rannsóknir í félagsvísindum XIII. Erindi flutt á  ráðstefnu í október 2012 

 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

 

Sveinn Eggertsson og Ása G. Ásgeirsdóttir 

Sigrún K. Valsdóttir 
Kristín Loftsdóttir 



1 
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Hreyfanleiki og sjálfsmynd kínverskra 
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Sigrún K. Valsdóttir 
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Fólksflutningar úr kínversku dreifbýli til þéttbýlis frá miðri tuttugustu öld eru sagðir 

vera með þeim umfangsmestu sem sögur fara af innan eins ríkis (Myerson, Hou, Tang, 

Cheng, Wang og Ye, 2010). Erfitt er að áætla heildarfjölda einstaklinga sem hafa flust 

frá sveitum til borga til þess að bæta lífskjör sín og sinna, en samkvæmt kínversku 

hagstofunni var fjöldi farandverkafólks sem starfaði utan síns héraðs rúmar 153 

milljónir árið 2010 (National Bureau of Statistics of China, 2011). Fólksflutningar frá 

sveitum til borga eru því orðnir varanlegt einkenni kínversks samfélags (Zai og 

Zhongdong, 2004). Þessi gífurlega fjölmenni hópur sker sig úr að vissu leyti í 

stórborginni og setur svip á borgarlífið. Farandverkafólk stundar atvinnu sem 

borgarbúar líta almennt ekki við, auk þess að lífsgæði þessara tveggja hópa eru ekki 

þau sömu (Chan, 2010; Fan, 2008; Zhang, 2001). 

Markmið þessarar greinar er að varpa ljósi á hin óeiginlegu landamæri sem víða eru 

við lýði, ekki eingöngu á milli ríkja, heldur afmarkana í víðara samhengi Einnig er 

markmið greinarinnar að benda á gagnsemi þess að setja rannsóknir á farand-

verkamennsku í Kína í samhengi við hliðstæðar rannsóknir um sama viðfangsefni 

annarsstaðar. Þróunin innan Kína hefur verið sögð líkjast fremur flutningum fólks frá 

fátækum til efnameiri ríkja en fólksflutningum innan ríkis (Myerson o.fl., 2010; 

Roberts, 1997). Þannig geta ferli fólksflutninga verið svipuð innan þjóðríkja og á milli 

þeirra. 

Gögnin sem við byggjum á eru fengin úr MA verkefni Sigrúnar um farandverka-

konur sem unnið var undir handleiðslu Kristínar haustið 2011. Sigrún tók viðtöl við 

ungar kínverskar farandverkakonur á Yaxiu-markaðinum í Peking og framkvæmdi 

vettvangsrannsókn á umræddum markaði. Viðmælendur voru tólf konur á aldrinum 

21 til 30 ára og þær áttu það sameiginlegt að vera upprunalega úr öðrum héruðum 

innan Kína. Áhersla var lögð á að finna viðmælendur á þessu aldursbili því konur á 

þrítugsaldri eru í miklum meirihluta starfsfólks þessa markaðar. Í viðtölunum var 

safnað saman grunnupplýsingum um konurnar auk þess að leitast var eftir að heyra 

ástæður farandverkamennsku meðal þeirra, framtíðarsýn kvennanna og álit þeirra á 

einbirnisstefnunni og hukou-búsetuskráningakerfinu, sem felur í sér eins konar 

átthagafjötra (Sigrún K. Valsdóttir, 2012). 

Hreyfanleiki og fólksflutningar 

Á síðastliðnum áratugum hefur hnattvæðing verið mikilvægt þema rannsakanda með 

megin áherslu á aukna samtengingu heimsins og aukinn hreyfanleika einstaklinga 

(Scholte, 2005), og á þá endurskipulagningu rýmis og tíma sem hnattvæðing felur í sér 

(Inda, Rosaldo og Rosaldo, 2002, bls. 5). Bent hefur verið á að það sé misvísandi að 

líta svo á að hnattvæðing feli í sér hvarf landamæra eins og stundum virðist vera gefið í 
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skyn. Hnattvæðing felur samhliða í sér uppbrot landamæra og harðari landamæri milli 

ólíkra hópa og landsvæða (Geschiere og Meyer, 1998, bls. 605). Þannig má sjá auknar 

skorður við fólksflutningum ákveðinna hópa milli staða, samanber tengsl Afríku og 

Evrópu (Nyamnjoh, 2004) og einnig harðari huglæga afmörkun á milli ólíkra 

menninga, þar sem „menning“ hefur jafnvel orðið alþjóðleg söluvara (Kristín 

Loftsdóttir, 2003, bls. 417). 

Hreyfanleiki er eitt megineinkenni hnattvæðingar og jafnframt mikilvægur burðarás 

og einkenni hagkerfa samtímans (Pécoud og de Guchteneire, 2007: i). Fólksflutningar 

jukust mjög eftir miðja 20. öld þrátt fyrir að vera mikilvægar fyrir þann tíma (Unnur 

Dís Skaptadóttir, 2003, bls. 442). Mikilvægt er að skoða þennan aukna hreyfanleika 

einstaklinga ekki eingöngu út frá staðbundnu samhengi, heldur einnig í tengslum við 

hnattrænt samhengi (Unnur Dís Skaptadóttir, 2003, bls. 448). Í því skyni má benda að 

hreyfanleiki endurspeglar ólíka stöðu einstaklinga. Sumir ferðast sér til afþreyingar, 

sem hluta af vel borguðu starfi og geta sest að næstum hvar sem er í heiminum, á 

meðan hreyfing annarra er takmörkuð og/eða á sér stað sem hluti af fátækt og 

versnandi jaðarstöðu (Pécoud og Guchteneire, 2007, bls. 8). Á sama tíma og aukinn 

hreyfanleiki getur verið tákn um versnandi jaðarstöðu einstaklinga, þarf einnig að 

leggja áherslu á andóf og gerandahæfni. Hreyfanleiki getur verið uppspretta nýrra 

tækifæra og orðið hluti af sjálfsmynd einstaklinga (Kristín Loftsdóttir, 2002). Eins og 

Kristín Loftsdóttir hefur fjallað um á í tengslum við farandverkafólk í Vestur-Afríku 

eru einstaklingar ekki annað hvort óvirk fórnarlömb eða gerendur,heldur hvort tveggja 

í senn (Kristín Loftsdóttir, 2008). Fólksflutningar og þá sérstaklega tímabundnir 

flutningar fólks á milli staða í þeim tilgangi að bæta lífskjör sín og stöðu hafa verið 

viðfangsefni ýmissa fræðimanna (Black, Xiang, Collyer, Engbersen, Heering og 

Markova, 2006; Levitt og Schiller, 2004; Olwig og Sørensen, 2002). Sandra Ponzanesi 

(2002) er til að mynda þeirrar skoðunar að fólksflutningar geti veitt bæði konum og 

etnískum minnihlutahópum aukið vald (bls. 207). Það er að segja, þessir hópar fá oft 

tækifæri á að bæta lífskjör sín með því að hasla sér völl í nýju samfélagi. 

Í umræðu um hreyfanleika virðist oft gert ráð fyrir farandverkamennsku eða 

fólksflutningum milli landamæra ákveðins ríkis. Umræðan í bók Antoine Pécoud og 

Paul de Guchteneire (2007) virðist til dæmis fyrst og fremst ganga út frá hreyfanleika 

milli þjóðríkja. Stundum, eins og Jan Aart Scholte (2005) bendir á er jafnvel talað um 

hnattvæðinguna sjálfa sem alþjóðavæðingu sem setur tengsl milli þjóðríkja í forgrunn 

(bls. 54-55). Eins og við sýnum fram á hér er ekki síður mikilvægt að skoða 

hreyfanleika sem hluta af ferlum innan þjóðríkjanna sjálfra sem snúast rétt eins og 

fólkflutningar milli ríkja um mannréttindi, rétt til búferlaflutninga og geta verið þáttur í 

sjálfsmynd og valdeflingu einstaklinga á jaðri alþjóðlega hagkerfisins. 

Þverþjóðlegur veruleiki einkennir líf fjölda fólks. Karen Olwig og Ninna Nyberg 

Sørensen (2002) segja algengt að hugmyndir um fólksflutninga geri ráð fyrir að fólk 

yfirgefi upprunasamfélag sitt og fari frá einum stað til annars. Fremur en að skoða 

fólksflutninga endilega sem línuleg ferli leggja þær frekar til að rætt sé um færanleg 

lífsviðurværi (mobile livelyhoods; Olwig og Sørensen, 2002, bls. 1). Ýmsir fræðimenn 

(Levitt og Schiller, 2004; Olwig og Sørensen, 2002; Vuorela, 2002) hafa sagt að 

einstaklingar sem flytjast úr einu ríki í annað, í þeim tilgangi að stunda farand-

verkamennsku, geti verið virkir þátttakendur í báðum samfélögunum. Fólk neyðist 

ekki til að rjúfa tengsl sín við heimalandið þótt það sé innlimað í annað samfélag 

(Olwig og Sørensen, 2002, bls. 5). 

Algengt er að farandverkafólk sendi fjármuni til heimalandsins, eða í kínverska 

tilfellinu til heimahéraðsins. Niðurstöður rannsókna á peningasendingum farandverka-

fólks gefa til kynna að umrætt fjármagn sé til hagsbóta bæði fyrir upprunaríki 

sendenda sem og fjölskyldur þeirra (Levitt, 2001; Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). Í 

rannsókn sinni á filippeyskum konum sem eru búsettar á Íslandi skoðaði Unnur Dís 

Skaptadóttir (2010) tengsl þeirra við heimalandið. Samkvæmt henni hefur fólk flust frá 
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Filippseyjum í miklum mæli og að efnahagur landsins sé um margt undir 

peningasendingar þessa brottflutta fólks kominn. Þar af leiðandi sé mikil áhersla lögð á 

að fólk haldi tengslum við brottflutta einstaklinga (Unnur Dís Skaptadóttir, 2010, bls. 

37). 

Farandverkakonur 

Hukou-búsetuskráningakerfið 

Mikið hefur verið lagt upp úr félagslegri aðgreiningu á milli borga og sveita innan Kína 

undanfarna áratugi (Guo og Iredale, 2004). Hukou-kerfið hefur átt stóran þátt í því 

ferli og hefur mótað daglegt líf fólks og efnahagslega þróun kínverska 

Alþýðulýðveldisins (Wang, 2005). Mikilvægi þess er einna helst fólgið í félagslegri 

stjórnun, auk þess sem það hefur hamlað ásókn fólks úr dreifbýli í borgir (Thakur, 

2002). Kínverskar borgir uxu á miklum hraða eftir stofnun Alþýðulýðveldisins árið 

1949 og því töldu yfirvöld nauðsynlegt að sporna við þeirri þróun. Þrátt fyrir að hukou-

kerfið hafi tekið breytingum í gegnum tíðina þjónar það enn í grunninn sama tilgangi. 

Umrætt kerfi er notað til að auðkenna einstaklinga, ákvarða búsetu þeirra og 

hreyfanleika (Fan, 2003; Zhan, 2011).  

Vegna hukou-kerfisins er fólk annað hvort skráð í þéttbýli eða dreifbýli og 

skráningin er ákvarðandi um aðgengi að atvinnu, félagslegri þjónustu, menntun og 

heilbrigðisþjónustu. Einstaklingar með dreifbýlisskráningu njóta ofangreindra réttinda 

á upprunastað sínum auk þess að fjölskylda þeirra getur gert tilkall til landsvæðis til 

ræktunar. Ef einstaklingar flytjast úr heimahögunum missa þeir umrædd réttindi 

gagnvart ríkinu og það er sá raunveruleiki sem mótar líf kínversks farandverkafólks. 

Það á ekki rétt á sömu fríðindum og borgarbúar auk þess að börn þeirra eiga þess ekki 

kost að ganga í almenna skóla (Chan, 2003; Fan, 2008; Thakur, 2002; Zhan, 2011). Í 

Peking hafa reyndar verið stofnaðir skólar ætlaðir börnum farandverkamanna, en árið 

2011 lokuðu borgaryfirvöld á þriðja tug slíkra skóla, með þeim afleiðingum að fjöldi 

barna á ekki lengur kost á skólagöngu. Umræddar aðgerðir hafa verið gagnrýndar bæði 

innan og utan Kína, en talið er að mikill fjöldi farandverkafólks sem býr með 

fjölskyldum sínum í höfuðborginni muni neyðast til að yfirgefa Peking vegna þessa 

eða þurfi að senda börn sín til ættingja í heimahéraðinu (Chin, 2011; „School‘s out“, 

2011). 

Hukou-kerfið hefur verið sagt hafa veigamikið hlutverk í því að ýta undir 

stéttskiptingu kínversks samfélags og að það ýti undir félags- og efnahagslega 

einangrun fólks úr dreifbýli (Fan, 2008). Það felur í sér misrétti og möguleikar til lífs 

og starfs byggjast að miklu leyti á landfræðilegum uppruna einstaklinga. Fólk sem 

fæðist í þéttbýli stendur almennt betur að vígi en dreifbýlisbúar (Fan, 2003, 2008). 

Kínverskt farandverkafólk 

Fræðimenn hafa sagt að einstaklingar geti verið virkir þátttakendur í fleiru en einu 

samfélagi. Það er að segja, fólk getur aðlagast nýju samfélagi og samtímis viðhaldið 

tengslum við heimahagana (Levitt og Schiller, 2004; Olwig og Sørensen, 2002; 

Vuorela, 2002). Þetta er raunin innan Kína. Auk þess að skapa sér líf og tilveru í 

borgunum er farandverkafólk einnig áhrifavaldar í lífi fjölskyldna sinna í heima-

héraðinu og þá helst með peningasendingum. Þær fela í sér að fólk sendir hluta launa 

sinna í dreifbýlissamfélagið í þeim tilgangi að bæta lífskjör þeirra sem þar eru, og er 

þetta fyrirbæri talið vera til marks um fórnfýsi og skyldurækni (Black o.fl., 2006; Fan, 

2008). Þar sem algengt er að atvinna sé af skornum skammti í kínversku dreifbýli 

kemur þetta fjármagn sér afar vel fyrir fjölskyldur farandverkafólks (Chan, 2003; Fan, 

2008). 
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Í Kína hefur verið rætt um ‚hringlaga fólksflutninga‘ (circular migration), en það 

hugtak felur í sér að fólk snúi aftur heim eftir að hafa stundað farandverkamennsku 

annars staðar. Nánast allt kínverskt farandverkafólk snýr aftur til sinna heimahaga á 

einhverjum tímapunkti. Misjafnt er hversu lengi fólk staldrar við í borgunum, en 

algengast er að sú dvöl sé nokkur ár (Fan, 2003; Ngai, 2005; Roberts, 1997). Oft er 

vísað til farandverkafólks sem „fljótandi íbúa“. Þetta hugtak er að vissu leyti lýsandi 

fyrir stöðu þeirra innan kínverskra borga og er það notað yfir fólk sem er búsett 

annars staðar en hukou þeirra gefur til kynna. Þegar rætt er um fljótandi íbúa getur því 

bæði verið átt við farandverkafólk úr dreifbýli sem flyst til borga og borgarbúa sem 

flytjast til annarrar borgar en þeir eru skráðir í. Þó er í almennri umræðu átt við fyrri 

hópinn (Fan, 2003). Algengt er að farandverkafólk þurfi að sætta sig við lægri laun en 

borgarbúar og störf sem aðrir líta ekki við. Ungar konur virðast þó fremur kjósa að 

búa og starfa við slæm skilyrði í borgum heldur en að vera fastar í sveitum (Chan, 

2010; Fan, 2008; Zhang, 2001).  

Ástæður farandverkamennsku meðal ungra kvenna eru meðal annars fólgnar í 

þeirri staðreynd að með því að komast tímabundið að heiman eiga þær kost á að 

breyta stöðu sinni til frambúðar. Þær flytjast í ólíkt samfélag og afla tekna bæði fyrir sig 

og fjölskyldur sínar. Farandverkakonur ögra gefnum kynjahlutverkum og finna því 

margar hverjar aukinn mátt í að fara í burtu og standa á eigin fótum (Fan, 2003; 

Roberts, 2002). 

Mikill fjöldi farandverkafólks er búsettur í stórborgunum en samt sem áður er 

sjaldgæft að fólk flytjist með börn sín til stórborganna. Algengast er að börnin dvelji 

hjá ættingjum í heimahéraðinu. Ástæða þess er sú að það getur verið bæði flókið og 

kostnaðarsamt að hafa börn í borgunum þar sem réttur barna til menntunar og 

heilsugæslu er í raun og veru einungis í heimahéraði þeirra. Þrátt fyrir að skólar fyrir 

börn farandverkafólks séu til staðar í borgunum, er það frekar til marks um að 

borgaryfirvöld reyni að koma til móts við þennan fjölmenna hóp heldur en að 

farandverkafólk eigi rétt á að mennta börn sín innan borganna. Einnig er vinnuálag 

mikið meðal þessa félagslega hóps og erfitt að sinna fjölskyldunni nema eldri ættingjar 

hafi einnig flust til viðkomandi borgar (Fan, 2003, 2008; Solinger, 2006). 

Shaohua Zhan segir útilokun þessa hóps úr borgarsamfélaginu vera tvíþætta. 

Annars vegar sé hægt að tala um félagslega útilokun og hins vegar lögbundna. Eftir að 

hafist var handa við að gera umbætur á hukou-kerfinu á níunda áratug síðustu aldar 

varð auðveldara fyrir fólk úr dreifbýli að fá tímabundið búsetuleyfi í borgum. Með 

slíku búsetuleyfi getur fólk skráð sig sem íbúa í viðkomandi borg og á því ekki í hættu 

að vera vísað þaðan. Þar af leiðandi er það ekki lögbundin útilokun heldur félagsleg 

sem háir farandverkafólki í kínverskum stórborgum (Zhan, 2011). Chaolin Gu og 

Jianfa Shen hafa bent á að hinir umfangsmiklu fólksflutningar úr kínversku dreifbýli til 

þéttbýlis hafi orsakað eins konar félagslegan klofning í Peking. Það er að segja, 

fljótandi íbúar eru fremur nýr og afar fátækur félagslegur hópur sem er fastur á botni 

samfélagsins í höfuðborginni (Gu og Shen, 2003). 

Fræðimenn eru sammála um að farandverkafólk hafi jákvæð áhrif á efnahag 

borganna, enda er þetta bæði fjölmennt og ódýrt vinnuafl (Fan, 2008). Margir 

borgarbúar telja þó að þessi hópur leggi of mikið álag á innviði borganna eins og 

samgöngur og húsnæði, taki þátt í glæpsamlegu atferli, vanvirði einbirnisstefnuna og 

skapi ringulreið í rekstri borganna (Gu og Shen, 2003; Fan, 2008; Thakur, 2002). 

Sjálfsmynd farandverkakvenna 

Ponzanesi (2002) bendir á að í umræðu um fólksflutninga sé jafnvel hægt að vísa til 

upprunamenningar farandverkafólks og menningar á áfangastað. Það er að segja, 

farandverkafólk flyst úr einum menningarheimi í annan. Áhugavert að er setja þessa 

hugmynd Ponzanesi í kínverskt samhengi í ljósi þess að innan Kína eru á fjórða tug 

ólíkra héraða, auk þess að Kína er á stærð við Evrópu. Svo virðist sem borgarbúar telji 
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að það sé önnur menning í sveitum heldur en í borgunum og ná því ekki fyllilega að 

samsama sig með dreifbýlisbúum. Borgirnar standa fyrir nútíma- og iðnvæðingu á 

meðan dreifbýlið er talið endurspegla gamla tíma. Vegna stigskiptingar kínversks 

samfélags er einnig komið fram við farandverkafólk sem utangarðsmenn og 

borgarbúar virðast skilgreina sig í andstöðu við sveitina (Myerson o.fl., 2010; Gu og 

Shen, 2003; Fan, 2003). Svo virðist sem þessi hópur sé fastur í þeirri stöðu að vera 

utangarðs innan stórborganna og að litið sé á farandverkafólk sem hina í andstöðu við 

borgarbúa (Fu, 2009). 

Það að flytja úr hinu hefðbundna sveitasamfélagi í nútímavæddar stórborgir og 

verða þar með þátttakendur í bæði borgar- og dreifbýlissamfélaginu mótar sjálfsmynd 

farandverkakvenna (Myerson o.fl., 2010). Staðalmyndir af farandverkakonum eru 

áberandi í orðræðunni meðal borgarbúa en þær gera ráð fyrir að þessi fjölmenni hópur 

samanstandi af einföldum, óhreinum og gamaldags konum (Fan, 2003; Fan, 2008). 

Rebecca Myerson og félagar vísa í Arianne Gaetano (2004) þegar þau segja 

farandverkakonur hafa öðlast nýja sjálfsmynd sem nútímalegar konur í borginni. Sú 

ímynd er andstæð þeirri sem þær hafa alist upp við hvað varðar hugmyndir um 

hlutverk og stöðu kynjanna (Myerson o.fl., 2010, bls. 29). Farandverkakonur snúa 

aftur heim með nýjar hugmyndir og aðra heimssýn (Fan, 2003). Farandverkakonur 

sem flytjast til þéttbýlisins eru ekki í formlegri uppreisn en hegðun þeirra endurspeglar 

samt sem áður andóf. Þær rísa á vissan hátt gegn feðraveldinu og bjóða stjórnvöldum 

birginn með því að flytjast til borganna þrátt fyrir að hafa ekki búsetuskráningu þar 

(Fu, 2009). 

Kínverskt farandverkafólk er búsett í borgunum en virðist þó ekki telja að það eigi 

raunverulega heima þar. Jaðarstaða þessa hóps varpar að vissu leyti ljósi á umrædda 

upplifun. Að búa á vissum stað og eiga heima þar þarf ekki endilega að vera sami 

hluturinn. Unnur Dís Skaptadóttir (2010) bendir á að þegar skoðað sé hvar fólki 

finnist það eiga heima (belonging) sé litið til þátttöku einstaklinga innan nýja 

samfélagsins (Unnur Dís Skaptadóttir , 2010, bls. 37). Einnig staðhæfa Peggy Levitt og 

Nina Glick Schiller (2004, bls. 1010) að það að einstaklingar eigi heima einhversstaðar 

feli í sér meðvituð tengsl og samskipti við tiltekinn hóp. Innan Kína er fólk útilokað úr 

borgarsamfélaginu á bæði félags- og landfræðilegum forsendum. Þar að auki er 

upplifun farandverkafólks sú að þau séu ekki réttmætir íbúar kínverskra borga 

(Thakur, 2002). Myerson og félagar (2010, bls. 27) halda því fram að þegar 

farandverkafólk hafi dvalið í borgum til lengri tíma upplifi það sig hvorki sem 

dreifbýlis- né borgarbúa. Það að hafa ekki formlega búsetuskráningu í þéttbýlinu 

stuðlar eflaust að þessu. Þessi sérstaka staða innan kínverska samfélags gerir það að 

verkum að ef til vill má líkja þessum hópi við flóttamenn í eigin landi.  

Farandverkakonur á Yaxiu-markaðnum í Peking 

Viðmælendurnir í rannsókn Sigrúnar áttu uppruna sinn að rekja til annarra héraða 

innan Kína. Flestar konurnar vildu snúa aftur til heimahéraðsins og töldu dvöl sína í 

höfuðborginni vera tímabundna. Algengt var að ættingjar kvennanna hefðu verið 

búsettir í Peking á undan þeim og því hefði höfuðborgin orðið fyrir valinu í stað 

nálægari borga. Í Kína er talið æskilegt að hugsa um hag heildarinnar, fjölskyldunnar, í 

stað einstaklingshyggju og því kom ekki á óvart að konurnar skyldu kjósa að fara til 

borgar þar sem ættingjar væru fyrir. Farandverkakonurnar voru skylduræknar gagnvart 

fjölskyldum sínum og lifðu spart til að geta sent heim sem hæstar upphæðir. Þær töldu 

það vera skyldu sína að senda hluta launa sinna til heimahéraðsins og litu á laun sín 

sem eign fjölskyldunnar (Sigrún K. Valsdóttir, 2012).  

Nánast allar konurnar voru sammála um að hukou-kerfið flækti líf þeirra og gerði 

þeim erfitt að dvelja í höfuðborginni. Þær sögðust þurfa að greiða aukalega fyrir 

heilsugæslu, bentu á að þær þyrftu að eyða miklum tíma og peningum í að fá 

tímabundin dvalar- og atvinnuleyfi, ættu vart kost á að kaupa húsnæði eða finna mann 
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frá Peking og að erfitt væri að hafa börnin sín hjá sér. Barnlausar konur voru ekki eins 

gagnrýnar á hukou-kerfið, en af þeim þremur konum sem voru mæður bjó sonur 

einnar hjá henni í Peking. Eina ástæða þess að það gekk upp var að sú kona bjó í íbúð 

með fjölskyldu eiginmanns sins, en þó benti hún á að það væri mjög dýrt að hafa 

soninn í Peking. Líkt og sagt hefur verið frá eru til skólar fyrir börn farandverkafólks, 

en bæði er dýrt að senda börn í þá skóla auk þess sem erfitt er að koma börnum að í 

þá skóla vegna þess hve fáir skólar eru í boði miðað við fjölda farandverkafólks 

(Sigrún K. Valsdóttir, 2012). 

Konurnar á markaðnum virðast hafa upplifað sig sem utangarðsmenn frá því þær 

komu til Peking, sem merkja má á samskiptum þeirra eða samskiptaleysi við 

borgarbúa. Það að skynja sig óvelkomnar í borginni hefur eflaust töluverð áhrif á 

samskipti farandverkakvenna við annað fólk. Í einu viðtalinu lýsti viðmælendi 

samskiptum sínum við borgarbúa (og eru þessi orð lýsandi fyrir reynslu hinna 

kvennanna): „Ég á engan vin frá Peking. Allir vinir mínir eru frá öðrum héruðum. 

Stelpurnar á markaðnum eiga vini frá markaðnum. Fólk frá Peking vinnur ekki hér“1 

(Sigrún K. Valsdóttir, 2012, bls. 83). 

Samantekt 

Þrátt fyrir bága stöðu innan borga kjósa margir Kínverjar farandverkamennsku og leita 

gæfunnar á nýjum slóðum í þeim tilgangi að bæta hag sinn og sinna. Félagsleg útilokun 

innan Peking er þó mikil, en auk þess að þurfa að sætta sig við störf sem borgarbúar 

líta ekki við, er farandverkafólk fast á jaðri samfélagsins vegna hukou-kerfisins. 

Landfræðilegur uppruni þeirra gerir það að verkum að það verður fyrir barðinu á 

fordómum, en svo virðist sem borgarbúar telji að farandverkafólk komi úr öðrum 

menningarheimi. Innan borgarinnar er litið á dreifbýlið á sama hátt og á farand-

verkakonur, það er að segja að það er álitið standa fyrir gamla tíma. Þessar ímyndir 

hindra eðlileg samskipti borgarbúa og farandverkafólks og því er ljóst að margt þarf að 

breytast ef farandverkafólk á að eiga kost á að vera fullgildir borgarbúar. 

Sjálfsmynd kínverskra farandverkakvenna er flókin og mótast af því að þær eru úr 

dreifbýli eða smærri borgum en nú búsettar í nútímavæddum stórborgum, auk þess að 

jaðarstaða þeirra innan þéttbýlissamfélagsins hefur einnig áhrif á þær. 

Farandverkakonur taka að vissu leyti völdin í sínar hendur og brjóta upp venjur með 

því að flytjast til stórborganna. Þær ögra þeim feðraveldisáherslum sem eru áberandi á 

dreifbýllissvæðum landsins og snúa heim með nýjar hugmyndir um hlutverk kynjanna. 

Forvitnilegt verður að sjá hvort þessi kynslóð farandverkakvenna muni ala upp dætur 

sínar í dreifbýlinu við aðrar hugmyndir um eigin stöðu innan fjölskyldunnar og 

samfélagsins. Eins og umræða okkar endurspeglar glíma farandverkakonur við mjög 

svipaðar aðstæður og fordóma og farandverkafólk sem flyst á milli landa. 

Umræða okkar hefur einnig undirstrikað gerandahæfni þessara kvenna í erfiðum 

aðstæðum. Viðmælendur í rannsókn Sigrúnar líta á sig sem sterkar konur og þær finna 

mátt í þeirri staðreynd að þær standi á eigin fótum í höfuðborg Kína. Þessar konur eru 

skylduræknar og styðja við fjölskyldur sínar með því að senda hluta launa sinna í 

heimahéraðið. Þær hafa aukin völd innan fjölskyldu sinnar á meðan þær senda 

fjármuni heim, en þó er ekki víst hvort staða þeirra verði sú sama og áður þegar þær 

snúa aftur til baka á einhverjum tímapunkti. Farandverkafólk lætur hukou-kerfið ekki 

stöðva sig í að leita betra lífs í þéttbýli, þrátt fyrir að þegar í borgina er komið séu 

lífsgæði þessa hóps ekki þau sömu og borgarbúa. Fólk sækir samt sem áður á nýjar 

                                                 
1   "I have no Beijing friend. All my friends from other province. The girls from market have friends 

 from market. Beijing people no work here." 
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slóðir vegna þeirra tækifæra sem standa til boða með því að flytjast til Peking. Eflaust 

er algengt að innflytjendur víða um heim séu í sambærilegri stöðu, en þessir 

einstaklingar búa ekki einungis í haginn fyrir sjálfa sig heldur einnig fyrir komandi 

kynslóðir. Þau eru brautryðjendur og auðveldara fyrir aðra að fylgja eftir.  

  



Sigrún K. Valsdóttir og Kristín Loftsdóttir 

8 
 

Heimildir 

Black, R., Xiang, B., Collyer, M., Engbersen, G., Heering, L. og Markova, E. (2006). 
Migration and development: Causes and consequences. Í R. Pennix, M. Berger og 
K. Kraal (ritstjórar), The dynamics of international migration and settlement in Europe (bls. 
41-64). Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Chan, A. (2003). A "Race to the bottom": Globalization and China's labour standards. 
China Perspectives, 46, 2-13.  

Chan, K. W. (2010). The global financial crisis and migrant workers in China: ´There 
is no future as a labourer; returning to the village has no meaning´. International 
Journal of Urban and Regional Research, 34(3), 659-677.  

Chin, J. (2011, 19. ágúst). Will school closures prompt migrants to flee? Wall Street 
Journal. Sótt 14. júlí 2012 af http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/08/19/will-
school-closures-prompt-migrants-to-flee/ 

Fan, C. C. (2003). Rural-urban migration and gender division of labor in transitional 
China. International Journal of Urban and Regional Research, 27(1), 24-47.  

Fan, C. C. (2008). Migration, hukou, and the Chinese city. Í S. Yusuf og T. Saich 
(ritstjórar), China urbanizes (bls. 65-89). Washington: World Bank. 

Fu, D. (2009). A cage of voices: Producing and doing dagongmei in contemporary 
China. Modern China, 35, 527-561.  

Geschiere, P. og Meyer, B. (1998). Globalization and identity: Dialectics of flow and 
closure, introduction. Development and Change, 29, 601-615. 

Gu, C. og Shen, J. (2003). Transformation of urban socio-spatial structure in socialist 
market economies: The case of Beijing. Habitat International, 27(1), 107-122. 

Guo, F. og Iredale, R. (2004). The impact of hukou status on migrants’ employment: 
Findings from the 1997 Beijing migrant census. International Migration Review, 38(2), 
709-731. 

Inda, X., Rosaldo, J. og Rosaldo, R. (2002). Introduction: A world in motion. Í 
Jonathan Rosaldo og Renato Rosaldo (ritstjórar), The anthropology of globalization (bls. 
1-34). Oxford: Blackwell Publishing. 

Kristín Loftsdóttir. (2003). Hnattvæðing í ljósi menningar, hreyfanleika og nútímans. Í 
Friðrik H. Jónsson (ritstjóri), Rannsóknir í Félagsvísindum IV: Félagsvísindadeild (bls. 
413-424). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Levitt, P. (2001). Transnational migration: Taking stock and future directions. Global 
Networks, 1(3), 195-216.  

Levitt, P. og Schiller, N. G. (2004). Conceptualizing simultaneity: A transnational 
social field perspective on society. International Migration Review, 38(3), 1002-1039.  

Loftsdóttir, K. (2002). Knowing what to do in the city: WoDaaBe nomads and 
migrant workers in Niger. Anthropology Today, 18(1), 9-13. 

Loftsdóttir, K. (2008). The bush is sweet: Identity, power and development among WoDaaBe 
Fulani in Niger. Uppsala: Nordic Africa Institute. 

Myerson, R., Hou, Y., Tang, H., Cheng, Y., Wang, Y. og Ye, Z. (2010). Home and 
away: Chinese migrant workers between two worlds. The Sociological Review, 58(1), 
1002-1039.  

National Bureau of Statistics of China. (2011, 28. febrúar). Statistical communiqué of the 
People's Republic of China on the 2010 national economic and social development. Sótt 16. 
ágúst 2012 af http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/ 
t20110228_402705764.htm 

Ngai, P. (2005). China as a world factory: New practices and struggles of migrant women workers. 
Sótt 1. nóvember 2010 af http://www.rosalux.de/uploads/ 
media/Ngai_China_as_a_World_factory_2005.pdf 

Nyamnjoh, F. B. (2004). Globalisation, boundaries and livelihoods: Perspectives on 
Africa. Identity, Culture and Politics, 5(1/2), 37-59. 

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/08/19/will-school-closures-prompt-migrants-to-flee/
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/08/19/will-school-closures-prompt-migrants-to-flee/
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110228_402705764.htm
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110228_402705764.htm
http://www.rosalux.de/uploads/%20media/Ngai_China_as_a_World_factory_2005.pdf
http://www.rosalux.de/uploads/%20media/Ngai_China_as_a_World_factory_2005.pdf


"The reason I stay here in Beijing is not for living. I‘m just working here" 

 
9 
 

Olwig, K. F. og Sørensen, N. N. (2002). Mobile livelihoods: Making a living in the 
world. Í K. F. Olwig og N. N. Sørensen (ritstjórar), Work and migration (bls. 1-19). 
London: Routledge. 

Pécoud, A. og Guchteneire, P. D. (2007). Forewords. Í A. Pécoud og P. D. 
Guchteneire (ritstjórar), Migration without borders: essays on the free movement of people 
(bls. ix-x). París og New York: Unesco Publishing, Berghahn Books. 

Ponzanesi, S. (2002). Diasporic subjects and migration. Í G. Griffin og R. Bradoitti 
(ritstjórar), Thinking differently: A reader in European women studies (bls. 205-220). 
London: Zed Books. 

Roberts, K. D. (1997). China's "tidal wave" of migrant labor: What can we learn from 
Mexican undocumented migration to the United States? International Migration 
Review, 36(2), 249-293.  

Roberts, K. D. (2002). Female labor migrants to Shanghai: Temporary "floaters" or 
potential settlers? International Migration Review, 36(2), 492-519.  

Scholte, J. A. (2005). Globalization: A critical introduction. Palgrave: Macmillan. 
Sigrún K. Valsdóttir. (2012). Fastar á jaðrinum? Staða farandverkakvenna í Peking. Óbirt 

MA ritgerð: Háskóli Íslands, Félags- og mannvísindadeild. 
Solinger, D. J. (2006). The creation of a new underclass in China and its implications. 

Environment and Urbanization, 18(1), 177-193. 
Thakur, R. (2002). China‘s reform of the domicile system (hukou zhidu). China Report, 

38, 299-306. 
School’s out: A new way to make migrants feel unwelcome. (2011, 3. september). The 

Economist. Sótt 14. júlí 2012 af http://www.economist.com/node/21528301 
Unnur Dís Skaptadóttir. (2003). Mótun margbreytileikans á tímum hnattvæðingar. Í 

Friðrik H. Jónsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum IV: Félagsvísindadeild (bls. 
441-449). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Unnur Dís Skaptadóttir. (2010). Integration and transnational practices of Filipinos in 
Iceland. E-migrinter, 5, 36-46. 

Vuorela, U. (2002). Transnational families: Imagined and real communities. Í D. F. 
Bryceson og U. Vuorela (ritstjórar), The transnational family: New European frontiers and 
global networks (bls. 63-81). Oxford: Berg. 

Wang, F.-L. (2005). Organizing through division and exclusion: China's hukou system. 
Stanford: Stanford University Press. 

Zai, L. og Zhondong, M. (2004). China’s floating population: New evidence from the 
2000 census. Population and Development Review, 30(3), 467-488. 

Zhan, S. (2011). What determines migrant workers’ life chances in contemporary 
China? Hukou, social exclusion, and the market. Modern China, 37(3), 243-285.  

Zhang, L. (2001). Migration and privatization of space and power in late socialist 
China. American Ethnologist, 28(1), 179-205.  

http://www.economist.com/node/21528301

