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Útdráttur 
Árið 2003 kom til Akureyrar 24 manna hópur flóttafólks frá fyrrum Júgóslavíu á vegum 
Rauða kross Íslands, en þetta var í fyrsta skiptið sem Akureyrarbær tókst á við það verkefni að 
taka á móti flóttafólki.  Um var að ræða hóp Serba sem bjuggu í Króatíu þegar stríðið á 
Balkanskaga braust út og sem urðu að flýja heimili sín í kjölfarið.  Hópurinn, sem saman stóð 
af 6 fjölskyldum, kom hingað til lands vorið 2003 og hefur  því búið hér í rúm tvö ár.   

Í ritgerðinni er verkefnið og framkvæmd þess (þ.e. móttaka flóttafólksins) kynnt sem 
og hugtakið flóttamaður og ýmsum tölulegum upplýsingum varpað fram en einnig er helstu 
stofnunum og samtökum sem að málaflokknum koma gerð skil.  Megininntak ritgerðarinnar 
er þó fyrst og fremst saga flóttafólksins og viðhorf þeirra til verkefnisins og aðlögun þeirra í 
nýju samfélagi.  Leitast er við að varpa ljósi á það hvernig til tókst við framkvæmdina og þá 
bæði hvað tókst vel og hvað hefði mátt gera með öðrum hætti.    

Tekin voru viðtöl við flóttafólkið og þau spurð ýmissa spurninga varðandi lífið þá og 
nú og reynt að draga fram þeirra sýn á löngu og ströngu ferli í gegnum stríð og stofnanir, 
flótta og ferðalög, sem leiddi til nýs upphafs fjarri heimahögum.   

Ýmsar spurningar vöknuðu varðandi skipulagið á framkvæmd verkefnisins, t.d. 
varðandi íslenskukennslu, greiðslu framfærslufjár, íbúðarmál og fleira.  Ekki verður öllum 
spurningum svarað, en þó gerðar tillögur að úrbótum og hugmyndir viðraðar. 

Það sem stendur uppúr er að 24 manns lifa í dag betra lífi en þeir gerðu áður og segja 
að má að hér hafi þau hafið nýtt líf.  Ekkert þeirra hefur snúið aftur á heimaslóðir nema til 
heimsókna og líkur eru til þess að þau verði hér um aldur og ævi. 
 
Abstract 
In the year 2003 a group of 24 refugees arrived in Akureyri from “former Yugoslavia” and 
this was  the first time that the community/town of Akureyri welcomed/received a group of 
refugees.  The refugees were Serbs which lived in Croatia when the Balkan-war broke out 
which lead them to flee from their homes.  The group consisted of 6 families and they arrived 
in the spring 2003, they have therefore lived here for little over 2 years. 

In this essay this particular project (i.e. receive/the arrival of the refugee group) is 
introduced and the concept “refugee” is confined followed by definition of the main 
institutions and organizations involved with issues regarding refugees. 

The core of the essay is first and foremost the people’s stories and their attitude toward  
the project and their adaptation to the new community.  An attempt is made to show if the 
project succeeded, both what went well and also what could be improved.   
 The refugees where interviewed and they were asked several questions regarding their 
lives, past and present. An  attempt to show their vision on a long and detailed process is 
made.  A progress via war, escape and changes in their lives that led to where they are now. 
 Several questions regarding the layout of the project are asked, for example regarding 
their housing, language teaching and more.  Not all questions are answered, but some inputs 
and ideas are made regarding ameliorations. 
 What stands out is that 24 people live a better life today than they did before and one 
can say that they began a new life here.  None of them have returned back to the old country 
except for visits and it is very likely that they will stay here forever and ever. 
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1. Inngangur 

 
Lokaverkefnið mitt ber heitið Flóttafólk á Akureyri frá fyrrum Júgóslavíu og byggir á 

viðtölum við flóttafólk er kom hingað til lands árið 2003.  Þessi hópur er fyrstur 

sinnar tegundar, þar sem hann er fyrsti hópur flóttafólks sem Akureyrarbær hefur 

tekið á móti.  Verkefnið mitt markar lok þriggja ára B.A. náms í Nútímafræði við 

Háskólann á Akureyri.  Námið hóf ég haustið 2000 og hef ég stundað það samfara 

vinnu og barneignum til dagsins í dag. 

Val mitt á þessu verkefni byggist að miklu leyti á áhuga mínum á málefnum 

útlendinga búsettum á Íslandi.  Áhuginn á þessum málaflokki er ekki nýr af nálinni.  

Ég hef einatt haft mikinn áhuga á málum fólks af erlendum uppruna á Íslandi.  Ég 

starfaði sem verkefnisstjóri Alþjóðastofunnar á Akureyri1 um tveggja ára skeið og 

veitti það mér enn meiri innblástur og áhuga á málefnum útlendinga og ekki síst 

einmitt þessum tiltekna hópi flóttafólks.  Hjá Alþjóðastofunni fékk ég aukin skilning á 

því hvernig útlendingar upplifa Ísland og hvaða viðtökur og möguleika þeim standa til 

boða hér.  Ég komst m.a. að því að fólk flyst hingað til lands á mismunandi 

forsendum.  Sumir koma hingað sjálfviljugir af ævintýraþrá á meðan aðrir flytja 

hingað vegna þess að þá vantar atvinnu og eða nýtt heimili.  Fólkið sem ég mun fjalla 

um í þessu verkefni er flóttafólk - fólkið sem á í raun hvergi heima.  

Í okkar daglega lífi tilheyrum við bæði meðvitað og ómeðvitað einhverjum 

hópi.  Sem dæmi er ég kona og móðir, ég er kristin og ég er í íþróttafélagi, ég 

aðhyllist sumum stjórnmálaskoðunum en öðrum ekki og þó ég hafi búið víða um heim 

þá lít ég á mig sem Akureyring. Ég stunda háskólanám, launaða vinnu og get gert 

nánast allt sem mig langar til.  Allt ofangreint þykir flestum okkur sjálfsagt og 

eðlilegt, ósköp hversdagslegt og í raun hvarflar sjaldan að okkur að svo sjálfsögð 

fyrirbæri geti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér.  Þetta er frelsi sem við teljum 

sjálfgefið. 

Aðrir hafa notið þessa sama frelsi og verið sviptir því.  Víða í veröldinni getur 

og hefur staða fólks breyst á svipstundu t.d. vegna þess að það hefur ákveðnar 

skoðanir á ákveðnum málefnum, vegna þess að uppruna þess má rekja til einhvers  

                                                 
1 Alþjóðastofan á Akureyri er skrifstofa á vegum Akureyrarbæjar sem sérhæfir sig í málefnum og 
réttindum útlendinga.  
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landsvæðis, kynstofns, trúar, ættar o.s.f.r.v, eða í raun fyrir þær einföldu sakir að vera 

rangt fólk á röngum stað.  Þessir hversdagslegu hlutir geta komið af stað stríði, svipt 

fólk húsaskjóli, lífviðurværi og ástvinum og gert vini þess að óvinum. 

E.t.v. eru þetta hlutir sem við leiðum ekki hugann að dagsdaglega, enda 

njótum við margskonar frelsis og réttinda sem við teljum sjálfsögð – enda veit enginn 

hvað átt hefur fyrr enn misst hefur. 

Flóttafólkið sem ég ræddi við vegna þessa verkefnis þekkir það að njóta 

þessara réttinda en missa síðan allt í einu vetfangi.  Öll segjast þau hafa lifað góðu lífi 

fyrir stríð, þar sem allir höfðu atvinnu, allir höfðu í sig og á og lifðu í sátt og samlyndi 

við nágranna sína og samborgara.  Að þeirra sögn var líf þeirra alls ekki svo 

frábrugðið okkar.   
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1.2 Kynning á rannsókn 
 

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að upplýsa lesandann um hin ýmsu viðfangsefni 

sem snúa að flóttamannahugtakinu; þ.e. ítarleg skilgreining á því, tölulegum 

upplýsingum tengdum flóttamannamálum, á Íslandi og erlendis, og skilgreining á 

stofnunum og samningum er varða flóttafólk í heiminum í dag.  Ég mun skoða réttindi 

flóttafólks, á heimsvísu og einnig sérstök réttindi flóttafólks á Íslandi. 

Flóttafólkið sem ég fjalla um í þessari ritgerð kemur frá fyrrum Júgóslavíu.  

Þau eru Serbar sem bjuggu í Króatíu þegar stríðið braust út árið 1990 og urðu að flýja 

yfir til Serbíu.  Hluti þeirra bjó við erfiðar aðstæður í flóttamannabúðum áður en þau 

komu hingað og hluti bjó við bág kjör hjá ættingjum eða vinum.  Til Íslands komu 

þau vorið 2003 og ekkert  þeirra hefur snúið aftur heim, nema til heimsókna.  

Hópurinn saman stendur af 6 fjölskyldum, samtals 24 einstaklingar á aldrinum 4ra til 

57 ára (þau voru  s.s. á aldrinum 2-55 ára við komuna til Íslands).  Ég ræddi við 17 

einstaklinga úr þessum hópi og við val á viðfangsefnum reyndi ég að hafa 

fjölbreytileikann að leiðarljósi. 

Í viðtölum við hluta viðmælendanna var Marija Milisic manneskjan sem 

brúaði bilið milli mín og fólksins, túlkurinn.  Samstarfið gekk mjög vel og á milli 

okkar ríkti gagnkvæmur skilningur á viðfangsefninu; í raun má segja að Marija hafi 

átt mikinn hlut í því að viðtölin gengu vel.  Það eru bæði kostir og gallar við notkun 

túlks í viðtölum sem þessum.  Það má leiða að því líkum að eitthvað skolist til í 

meðförum túlksins og/eða nærvera þriðja aðila hafi áhrif á niðurstöðuna.  Hins vegar 

eru kostirnir, fyrir utan auðvitað hið augljósa að sum viðtöl færu einfaldlega ekki fram 

án túlks, að við það gefst svigrúm til að hugleiða svipbrigði fólks og viðbrögð við 

spurningum, því stundum segir líkamstjáningin ein meira en mörg orð. 

Viðtölin fóru flest fram á heimilum viðmælendanna en viðtalið við börnin fór 

fram í Giljaskóla.  Í flestum tilvikum var um einstaklingsviðtöl að ræða, einkum þegar 

fullorðna fólkið átti í hlut, en þegar ég ræddi við unga fólkið þá hitti ég drengina 

saman en stelpuna hitti ég eina.  Ég hitti öll börnin saman, samtals tvo stráka og fjórar 

stelpur á aldrinum 11-15 ára.  Einnig hitti ég allra yngstu börnin á heimili foreldra 

þeirra og spjallaði þar létt við þau en þau eru 4 og 6 ára. 
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Í hópi fullorðinna ræddi ég við fimm konur og þrjá karla og talaði við elstu og 

yngstu einstaklingana í þeim hópi, til að fá sem víðustu sýn á líf þeirra fyrir og eftir 

komuna til Íslands.  Það sem einkennir fullorðna fólkið, og í raun alla í þessum hópi 

flóttafólks, er fjölbreytileiki - fjölbreytileiki ólíkra einstaklinga sem þó deila mjög 

svipaðri reynslu.  Viðtölin tóku allt frá 30 mínútum uppí rúma 2 tíma, en algengast 

var að viðtalið tæki um eina og hálfa klukkustund.  Ég notaðist við upptökutæki í  

öllum viðtölunum nema einu.  Túlkurinn var með mér í öllum tilfellum að 

undanskildum 4; þ.e. þegar ég ræddi við börnin, unga fólkið og einn fullorðin 

viðmælanda.  Segja má að ekki hafi verið þörf fyrir túlkinn í öllum viðtölunum, en þar 

sem viðfangsefnið var margbrotið og viðkvæmt, þótti mér rétt að tryggja það að allir 

skildu örugglega hvern annan og það var ekki öðruvísi tryggt en með nærveru Mariju.  

Með þessu móti gátu viðmælendurnir talað óhikað á sínu tungumáli, lausir við að 

þurfa að vanda sig við að koma fyrir sig orði á íslensku.   

Ég leitaðist við að hitta fólk eitt, þ.e. ekki með maka eða börnum.  Þegar fólk 

var eitt þá talaði það frekar af einlægni og frá hjartanu.   Ég hafði við höndina nokkrar 

spurningar en annars voru viðtölin opin þar sem viðmælandinn fékk að ráða ferðinni.  

Stundum þurfti ég lítils að spyrja því sumir höfðu frá svo miklu að segja að svörin við 

spurningum mínum komu af sjálfu sér. 

Það var sammerkt með öllum viðmælendum mínum að allstaðar var mér sýnd 

mikil gestrisni og öll vildu þau að við hittumst á heimili þeirra.  Þau opnuðu heimili 

sín fyrir mér og það var gott að hitta þau í þeirra umhverfi þar sem þeim líður best.  

Ekki var um neinar yfirheyrslur að ræða heldur frekar gott spjall yfir kaffi og 

kræsingum. 

Viðmælendurnir voru opnir og hreinskilnir í svörum sínum og voru ófeimnir  

að láta í ljós skoðanir sínar á hinum fjölbreyttustu málefnum.  Þeim lá flestum mikið á 

hjarta og mörg þeirra sögðust vera búin að spá mikið í hvað þeim langaði til að kæmi 

fram í viðtölunum og sögðu af fyrra bragði að þau  hefðu ákveðið að koma fram af 

hreinskilni og þau höfðu þörf fyrir það.  Þeim var í flestum tilfellum sama um 

upptökutækið og sögðust vilja og geta staðið við það sem  þau hefðu að segja.  Þær 

stundir sem ég átti með þessu fólki voru oft tilfinningaríkar og fólk grét af gleði og 

sorg þegar það rifjaði upp gamla tíma og ræddi nýja.   
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1.3 Viðhorf Akureyringa til flóttafólksins 
 

Í starfi mínu með útlendingum hef ég komist að því að við Íslendingar erum oft ekki 

mjög umburðarlynd þegar kemur að málefnum útlendinga.  Að mínu mati erum við 

oft illa upplýst sem gjarnan leiðir til ósanngjarnrar umræðu um málefnið.  Við höfum 

tilhneigingu til að dæma út frá okkar eigin reynslu og vera sjálfhverf, þ.e. að hugsa 

hlutina útfrá sjálfum okkur og okkar nánasta umhverfi.  Stundum eigum við hreinlega  

erfitt með að setja okkur í spor annarra þó auðvitað sé það ekki algilt, en ég held þó að 

frekar sé um að kenna reynsluleysi en ásetningi til að særa aðra. 

Ég komst hins vegar að þeirri niðurstöðu í viðtölum mínum við flóttafólkið, að 

reynsla þeirra af Akureyringum var í flestum tilfellum mjög góð og fólkið hefur aldrei 

orðið fyrir alvarlegu aðkasti eða fordómum.  Mín tilgáta er sú að Akureyringar tóku 

að sér þetta verkefni og höfðu metnað til að gera það vel eða a.m.k eftir bestu getu, og 

þá ég ekki bara við starfsmenn stofnana og sjálfboðaliða heldur alla bæjarbúa.  Flestir 

bæjarbúar hafa verið tilbúnir til að reiða fram hjálparhönd, jafnt börn sem fullorðnir.  

Þetta var ákveðið verkefni sem Akureyringar leystu vel af hendi og umræðan í 

bæjarfélaginu hefur verið mjög jákvæð í garð flóttafólksins, sem er til mikils sóma.  

Einn karlkyns viðmælandi komst svo að orði við mig: „Íslendingar komu mér á óvart 

með gestrisni sinni og hjálpsemi; þeir hafa sýnt mér mikla þolinmæði; þolinmæði sem 

ég á jafnvel ekki til handa öðrum.“ 
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2. Flóttafólk 
 

Í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá því árinu 1951, sem meirihluti ríkja 

heims hefur undirritað, er flóttamaður skilgreindur sem: „sá sem af rökstuddum ótta 

um ofsókn vegna kynþáttar, trúar, þjóðernis, þjóðfélagsstéttar eða stjórnmálaskoðana 

getur ekki eða vill ekki njóta verndar heimalands síns.“2  

Lögfræðileg staða flóttafólks er skilgreind í tveimur samningum. Annar er 

samningurinn frá árinu 1951 og hinn bókun við flóttamannasamning frá 1967, sem 

skilgreinir réttindi og skyldur flóttamanna.3  

Mikilvægt er að fólk geri greinarmun á flóttamanni og innflytjanda, eða m.ö.o. 

þeim sem kýs að flytja til ákveðins lands, t.d. af fjárhags- og atvinnuástæðum 

(economic migrant). Því sá síðarnefndi yfirgefur land sitt af fúsum og frjálsum vilja í 

leit að betra lífi og ef manneskjan kýs að snúa aftur til síns heima þá nýtur hún 

réttarverndar heimalands síns.  Á hinn bóginn flýr flóttafólk heimili sín af öðrum 

ástæðum, líkt og ofsóknum og geta ekki snúið heim í öruggt umhverfi um óráðinn 

tíma.4  

 

2.1 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og 
flóttamannasamningar 
 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNHCR5) var komið á fót árið 1951 

samkvæmt ákvörðun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna og var helsta ástæðan 

gríðarleg fjölgun flóttafólks sökum seinni heimstyrjaldarinnar. 6   

Flóttafólki hefur fjölgað jafnt og þétt síðan þá, en skv. Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna var heildartalan í árslok 2003 um 30 milljónir manna.  Þar af 

höfðu um 1/3 þeirra yfirgefið heimaland sitt og en 2/3 þeirra, eða um 20 milljónir 

manna, voru á vergangi i sínu eigin heimalandi.  Inni í þessari tölu eru einungis þeir  

sem eru njóta verndar og/eða aðstoðar Flóttamannastofnunar Sameinuðu Þjóðanna.7  

Rauði krossinn áætlar að fjöldi flóttafólks í heiminum í dag sé mun meiri eða samtals 

                                                 
2 Flóttamenn 2000:4;  The 1951 refugee convention 2002: 6 
3 Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Norðurlönd (UNIC) 2003  
4 Protecting refugees 2002: 10 
5 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 
6 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 1995: 3 
7 UNHCR 2005a 
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um 50 milljónir manna.8  Flóttafólkið sem ég mun aðallega fjalla um er flóttafólk sem 

er á flótta utan heimalands síns.  Fólk sem ekki getur snúið aftur til síns heima vegna 

hættu á ofsóknum í þeirra garð vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, 

stjórnmálaskoðana eða aðildar að einhverjum félagasamtökum.9  

 
Tafla 1 

ÁÆTLAÐUR FJÖLDI FLÓTTAFÓLKS SKV UNCHR 
ÁRIN 1980 - 2004 

 (allar tölur miðast við 31. desember ár hvert) 
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Heimild: UNHCR 2005b  
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna vinnur með ríkisstjórnum og 

frjálsum samtökum (Non-Governmental Organizations: NGO). Nánustu 

samstarfsaðilar stofnunarinnar innan Sameinuðu þjóðanna eru matvælaáætlun 

Sameinuðu þjóðanna (WFP), sem aðstoðar með matvæli og annað mikilvægt 

fæðuhráefni fyrir flóttafólk,  Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF), 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), og Þróunarverkefni SÞ (UNDP) eru einnig 

nánir samstarfsaðilar Flóttamannastofnunarinnar. Rauði krossinn og önnur 

mannúðarsamtök eins og “Alþjóðasamtökin fyrir fólk sem flyst milli landa” 

(International Organisation for Migration), eiga einnig stóran þátt í því að 

Flóttamannastofnunin geti starfað sem skyldi.10  

Tilgangur flóttamannasamninga er að vernda þá sem neyðast til að yfirgefa 

land sitt og samningurinn skuldbindur aðildarríkin til að senda fólk ekki til baka ef 

öryggi þeirra er ógnað í heimalandinu. Ríki tryggja venjulega borgurum sínum 

                                                 
8 Flóttamenn 2000: 4 
9 UNHCR 2005a  
10 Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Norðurlönd (UNIC) 2003  
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grundvallarmannréttindi og það öryggi sem fylgir því að vera hluti af samfélagi.  

Þegar borgarar verða að flóttamönnum glata þeir þessum réttindum, öryggisnetið 

verður að engu og borgararnir njóta ekki lengur réttarverndar föðurlands síns.11  

Þá er það hlutverk Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í samvinnu við 

hjálparstofnanir að sjá flóttamanninum fyrir alþjóðlegri vernd og griðastað og 

starfsvið hennar er fyrst og fremst að styðja þá sem falla undir skilgreiningu 

flóttamannasamningsins.12 Starf flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna er fyrst 

og fremst mannúðarstarf og er því ekki stjórnmálalega eðlis.  Stofnuninni eru ætluð 

tvö verkefni, sem eru mjög tengd – að vernda flóttafólk og leita varanlegra lausna á  

vandamálum þeirra.  Upprunalegt hlutverk stofnunarinnar og ennþá það mikilvægasta, 

er að tryggja alþjóðlega vernd og grundvallar mannréttindi fyrir flóttafólk og 

meginatriðið er að enga manneskju á að senda aftur til þess lands sem hann eða hún 

telur sig hafa góðar ástæður til að óttast ofsóknir í.13  Hins vegar hefur 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna ekki alþjóðlegt vald, þ.e.a.s. þau geta hvorki 

verið gerð ábyrg eða lagt skyldur og kvaðir á þjóðir.14 

 

2.2 Nánari skilgreining á „flóttamanni“ skv. 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
 

Flóttamaður er skilgreindur sem einstaklingar utan síns heimalands sem er ófær eða 

óviljugur til að snúa heim á ný vegna ótta við ofsóknir.  Flóttamaður í eigin landi er 

einstaklingur sem er að flýja átök innan eigin lands. Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna aðstoðar suma hópa flóttamanna í eigin landi.  Hælisleitendur eru þeir sem 

yfirgefið hafa heimaland sitt og sótt um viðurkenningu sem flóttamenn í öðru landi 

þar sem umsókn þeirra er enn til umfjöllunar.  Heimkomnir einstaklingar eru þeir 

sem voru alþjóðasamfélaginu áhyggjuefni vegna fyrrverandi stöðu sinnar sem 

flóttafólk, og eru enn í takmarkaðan tíma eftir heimkomuna.  Aðrir hlutaðeigendur 

(others of concern) eru þeir einstaklingar sem eru í svipaðri stöðu og flóttamenn en 

hafa ekki verið formlega viðurkenndir sem slíkir.15 

                                                 
11 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 1995: 5 
12 Protecting refugees 2002: 6; Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 1995: 5 
13 Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Norðurlönd (UNIC) 2003 
14 Protecting refugees 2002: 6 
15 Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Norðurlönd (UNIC) 2001 
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Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna skilgreinir hvað það felst í því að 

vera „flóttamaður“, og þeir sem sækja um að fá stöðu sína skilgreinda sem slíka þurfa 

venjulega að sýna fram á það sjálfir að ótti þeirra við ofsóknir sé á rökum reistur.  Þeir 

aðilar sem hafa verið úrskurðaðir með óvilhöllum aðgerðum, sem aðilar sem ekki 

þarfnast alþjóðlegrar verndar, lenda í sömu stöðu og ólöglegir innflytjendur og gætu 

átt það yfir höfði sér að vera vísað úr landi.16  

Þeir aðilar sem þátttakendur hafa verið í stríðsglæpum og brotum á mannúðar- 

og mannréttindalögum, þ.m.t. hryðjuverk, eru sérstaklega undanskildir frá allri vernd 

sem veitt er flóttamönnum.  Það getur þó reynst erfitt að greina hafrana frá sauðunum 

þegar um mikinn flóttamannastraum er að ræða líkt oft vill verða á stríðstímum, ekki 

síst fyrir stofnun líkt og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem er hvorki 

lögregla né lögaðili.  Sem dæmi má nefna að þekktir misindismenn bjuggu á meðal 

fólks í flóttamannabúðum á tíunda áratug síðustu aldar, skipaðar flóttamönnum frá 

Rúanda.17  

Allar þjóðir hafa rétt á því að biðja borgara sína um að vopnast í þágu 

þjóðaröryggis.  Hins vegar ættu borgararnir sömuleiðis að hafa rétt til að hafna slíkri 

beiðni.  Í þeim tilvikum sem slíkur réttur borgaranna er ekki virtur eiga þeir sem koma 

sér undan herkvaðningu og óttast af þeim sökum ofsóknir, geta mögulega notið 

réttarstöðu flóttamanns.18  Flóttamaður er óbreyttur borgari, en ekki hermaður.  Sá er 

heldur áfram vopnaðri baráttur gegn heimalandi sínu frá hinu nýja „hælislandi“ getur 

ekki talist flóttamaður.19 Sakamaður sem hefur hlotið réttláta málsmeðferð fyrir 

almennt lagabrot, og flýr land til að komast hjá því að komast hjá fangelsisvist verður 

ekki sjálfkrafa flóttamaður.20 

Kona sem óttast árásir fyrir þær sakir einar að vilja ekki klæðast kufli eða 

einhverjum öðrum hamlandi klæðnaði, eða vilja velja sér maka og lifa sjálfstæðu lífi, 

getur hlotið stöðu flóttamanns.  Kona sem hræðist ofsóknir vegna kynferðis síns eða 

sem neitar að láta umskera sig eða dóttur sína, getur öðlast réttarstöðu flóttamanns.  

Manneskja sem sætir ofsóknum vegna kynhneigðar getur einnig öðlast réttarstöðu 

flóttamanns.21 

                                                 
16 Protecting refugees 2002: 10-11 
17 Sama heimild: 12 
18 Sama heimild: 11 
19 Sama heimild: 13 
20 Sama heimild: 12 
21 Sama heimild: 14-15 
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  Á árinu 2004 sóttu samtals 676.400 manns um hæli í heiminum og þar af sóttu 

2/3 hlutar um hæli í Evrópu.  Fjölmennustu hópar hælisleitenda voru frá Rússlandi, 

Serbíu- og Svartfjallalandi og Kína.  Með óafgreiddum umsóknum fyrri ára var 

heildarfjöldi umsækjanda á biðlista í lok árs alls 839.200 talsins.22 

Þær fimm þjóðir sem hýsa flesta flóttamenn í heiminum í dag eru; Íran með 

um 1.046.000 flóttamanna, Pakistan með um 961.000, Þýskaland með um 877.000, 

Tanzanía með um 602.000 og Bandaríkin með um 421.000.23 

 

2.3 Réttindi flóttafólks 
 

Réttindi flóttafólks felast í því að hafa öruggan griðastað/samastað.  Hins vegar felast 

réttindi flóttfólks ekki einungis í líkamlegri vernd, því réttindi flóttafólks eru einnig 

þau sömu og allra þeirra sem dveljast sem útlendingar í ókunnugu landi, þar með talin 

hugsanafrelsi/tjáningarfrelsi, ferðafrelsi og frelsi frá pyndingum eða vanvirðandi 

meðferð og sömuleiðis njóta þeir sömu efnahagslegra- og félagslegra réttinda og aðrir. 

Flóttafólk á að hafa aðgang að heilbrigðis- og skólakerfi og á að hafa atvinnuréttindi í 

því landi sem það dvelst.24 

Undir vissum kringumstæðum þegar stjórnvöld geta ekki séð flóttafólki fyrir 

úrræðum með mjög stuttum fyrirvara eða þegar mikill fjöldi fólks frá sama svæði þarf 

aðstoð sér Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og aðrar alþjóðlegar stofnanir,  

eins og Rauði Krossinn, fólki fyrir grundvallarþörfum eins og fjárhagslegum 

stuðningi, mat, húsaskjóli, skóla og heilsugæslu.25 Hjálparstofnanir reisa  

flóttamannabúðir til að taka við miklum fjölda manna og víða dveljast hundruð 

þúsunda manna í flóttamannabúðum, oft svo árum og áratugum skiptir.  Þegar ekkert 

útlit er fyrir að flóttafólkið geti snúið til síns heima er unnið að því að það öðlist sömu 

réttindi og aðrir í viðkomandi landi eða eigi möguleika á búsetu í þriðja landinu. 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna vinnur að því að finna ný heimkynni í 

þriðja landinu. Nokkrar þjóðir hafa gert samning við og skuldbundið sig við 

Flóttamannastofnunina um að taka árlega við ákveðnum fjölda flóttamanna. Það  

                                                 
22 UNCHR 2005a 
23 UNCHR 2005a 
24 Protecting refugees 2002: 6; Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 1995: 7 
25 Protecting refugees. 2002: 6; Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. 1995: 5 
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eru, Bandaríkin, Kanada Holland, Nýja Sjáland, Ástralía og Norðurlöndin utan 

Íslands.26 

2.4 Fjöldi flóttafólks í fyrrum Júgóslavíu 
 
Samkvæmt rannsókn sem gerð var af Rauða krossinum og Rauða hálfmánans27, voru 

skráðir 497.000 flóttamenn árið 2000 í Júgóslavíu eða fleiri en í nokkru öðru 

Evrópulandi.  Rannsóknin sýnir einnig að mikill hluti þessa fólks lifir við mikla 

fátækt, atvinnuleysi og slæmar aðstæður.  Talið er að helmingur flóttafólks séu 

atvinnulaus og kannanir benda til að allt að þriðjungur Júgóslavnesku þjóðarinnar lifi 

undir fátæktarmökunum.  Meðaltekjur svarenda í rannsókninni voru um 1600 krónur á 

fjölskyldu á mánuði og samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telst þetta fólk vera 

meðal þeirra verst settu í heiminum.  Pólitískt ástand í Júgóslavíu er enn mjög 

óstöðugt og lélegt efnahagsástand hefur leitt til þess að félags- og heilbrigðisþjónusta 

eru í verulegri hnignun.28 

 

                                                 
26 Flóttamenn 2000: 6, Protecting refugees 2002: 6; Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 1995: 
18 
27 Rauði hálfmáninn er hluti af alþjóðahreyfingu Rauða krossins 
28 Rauði krossinn 2000  
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3. Flóttafólk á Íslandi 
 
Tafla 2 

Koma flóttafólks á Íslandi 1956 - 1991 
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Heimild: Félagsmálaráðuneytið 2005 
 
Í töflu 1 er greint frá fjölda flóttamanna og upprunalandi skipt eftir árum. 
 
Tafla 3 

Fjöldi flóttafólks frá því  Flóttamannaráð 
var sett á stofn 1995.
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Heimild: Félagsmálaráðuneytið 2005 
 
Í töflu 2 er tilgreindur fjöldi flóttamanna er komið hafa til landsins frá því að Flóttamannaráð var sett á 
stofn árið 1995, upprunaland og móttökusveitarfélag, skipt eftir árum. 
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3.1. Flóttamannaráð Íslands 

Fram til ársins 1995 sá Rauði kross Íslands, að beiðni ríkisstjórnar Íslands, alfarið um 

móttöku á flóttafólki á Íslandi.  Árið 1959 var þó undantekning þar sem 

félagsmálaráðuneytið sá að hluta til um móttökuna það árið. 29  Flóttamannaráð 

Íslands síðan var sett á stofn árið 1995 og er hlutverk þess að skipuleggja og hafa 

yfirumsjón með móttöku flóttafólks á Íslandi.  Í ráðinu sitja fulltrúar fimm ráðuneyta; 

utanríkis-, menntamála-, dóms- og kirkjumála-, heilbrigðis- og trygginga- og 

félagsmálaráðuneytis.  Fulltrúi félagsmálaráðuneytisins er formaður ráðsins því 

félagsmálaráðherra fer með yfirumsjón í málefnum flóttamanna og er það hann sem 

skipar í flóttamannaráð til fjögurra ára í senn.  Rauði kross Íslands og Samband 

íslenskra sveitafélaga eiga hvorn sinn áheyrnarfulltrúa í ráðinu.30  „Hlutverk 

Flóttamannaráðs Íslands er að leggja til við ríkisstjórn heildarstefnu og skipulag er 

varðar móttöku á flóttamönnum, hafa yfirumsjón með framkvæmd á móttöku 

flóttamanna og veita stjórnvöldum umsögn um einstök tilvik eftir því sem óskað er.“31  

3.2. Umsóknarferlið 
 

Þegar fólk sækir um hæli sem flóttafólk þá er ferlið langt og strangt.  Í fyrstu sækir 

það um til Flóttamannastofnunnar Sameinuðu Þjóðanna og þar fer fólk í ítarleg viðtöl 

og er valið í sérstakan hóp samkvæmt vinnureglum stofnunarinnar og skilgreiningum 

á hvort það sé flóttafólk eða ekki.  Á Íslandi er Rauði Kross Íslands fulltrúi 

Flóttamannaráðs Sameinuðu Þjóðanna og umsóknir eru sendar til þeirra sem síðan 

leggur þær fyrir Flóttamannaráð Íslands.  Umsóknirnar fara á svokallaðan forvalslista 

sem inniheldur umsóknir fleiri einstaklinga og fjölskyldna en þeirra sem koma hingað, 

í raun svo það sé hægt að velja á milli fólks.  Eftir að Flóttamannaráð hefur farið yfir 

forvalslistana fer sendinefnd utan og tekur viðtöl við þá sem eru á forvalslistanum.  Í 

undanfarin skipti hafa fulltrúar frá Rauða krossi Íslands, Flóttamannaráði, 

Félagsmálaráðuneyti og Útlendingastofnun farið út. Sendinefndin kynnir Ísland fyrir 

flóttafólkinu og svarar spurningum um landið. Helst er lögð áhersla á að kynna, legu  

 

 

                                                 
29 Hólmfríður Gísladóttir 2005  
30 Reglur um móttöku flóttamanna og aðstoð við þá II. Kafli/3. gr 
31 Sama heimild 
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landsins, tungumálið, loftslagið, menningu og hugsanlegan menningarmun, hefðir og 

siði og þar fram eftir götunum. Einnig eru sýndar myndir af Íslandi. Eftir kynninguna 

er tekið viðtal við fólkið.32  

Við valið á því flóttafólki sem kemur til landsins er farið er eftir skilgreiningu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna á flóttamanni. Íslenska sendinefndin 

treystir því sem kemur fram í skjölum stofnunarinnar og fer venjulega ekkert frekar í 

fortíðina, enda er fólkið búið að segja sögu sína margoft þegar að það loksins kemur í 

þetta tiltekna viðtal.33  

Forvalslistinn inniheldur mun fleira fólk en ætlunin er að taka við hverju sinni 

og því bíður sendinefndinni það verk að velja og hafna fjölskyldum. Í því sambandi 

reynir sendinefndin að leggja mat á hvort að viðkomandi flóttafólk vilji í raun koma 

til Íslands og hvort þau séu í raun tilbúin til að leggja það á sig að aðlagast íslensku 

samfélagi.  Einnig reynir sendinefndin, í samvinnu við Flóttamannastofnun 

Sameinuðu Þjóðanna, að sjá út hvaða fólk er í brýnustu þörf fyrir að komast í burtu og 

hverjum kostir íslensks samfélags gætu nýst best.34  

Í framhaldi af því að flóttafólkið er valið gerir Félagsmálaráðuneytið samning 

við Rauða kross Íslands þess efnis að hann annist móttöku á flóttafólkinu í umboði 

ríkisstjórnarinnar. Rauði krossinn kemur fram sem fulltrúi og talsmaður flóttafólksins 

og veitir þeim liðveislu.  Ríkissjóður greiðir kostnað samkvæmt reikningi vegna 

aðstoðar Rauða krossins við flóttafólkið fyrsta dvalarárið í samræmi við áætlaða 

þjónustuþörf og framkvæmdaráætlun.35  

Jafnframt semur Félagsmálaráðuneytið, í samráði við Flóttamannaráð Íslands, 

við einstök sveitarfélög um að þau taki á móti flóttafólkinu og veiti þeim félagslega 

þjónustu.  Það er samið við einstaka sveitarfélög hverju sinni en það hefur ekki tíðkast 

hér á landi að sveitarfélögin skuldbindi sig fram í tímann til að taka við flóttafólki.36   

 

3.3. Val á móttökusveitarfélagi 
 

Við val á sveitarfélagi skal taka mið öllu því sem til þarf að lifa og starfa í samfélagi; 

félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu, atvinnuástandi, menntunarmöguleikum, 
                                                 
32 Atli Viðar Thorstersen 2005  
33 Sama heimild  
34 Árni Gunnarsson 2005  
35 Flóttamenn 2000: 6; Reglur um móttöku flóttamanna og aðstoð við þá II. Kafli/3. gr.  
36 Flóttamenn 2000: 6; Ingibjörg Broddadóttir 2005  
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möguleikum á húsnæði o.s.frv.  Samningarnir við sveitarfélögin þurfa að taka til 

helstu þjónustuþátta sem ætla má að flóttafólkið þarfnist, svo sem heilbrigðisþjónustu, 

húsnæðisfyrirgreiðslu, að útvega atvinnu, leikskólakennslu, grunnskólakennslu, 

framhaldskólakennslu, félagsráðgjafar, fjárhagsaðstoðar og fleira.37 

  Rauði krossinn er í ráðgjafahlutverki gagnvart sveitarfélaginu og aðstoðar við 

framkvæmd og aðlögun flóttamannanna.  Félagsmálaráðherra felur einnig Rauða 

krossinum og því sveitarfélagi sem er að taka á móti flóttafólki hverju sinni að skipa 

starfshóp til að tryggja sem best samræmi og samhæfingu vegna móttöku og aðstoðar.  

Stærð hópsins, samsetning hans sem og fjöldi fulltrúa í honum fer eftir samkomulagi 

þessara aðila og þörfum hverju sinni.38  

Mikilvægt er að gefa flóttamönnum kost á að verða virkir þátttakendur í 

íslensku þjóðfélagi, en jafnframt virða rétt þeirra til að vernda og rækta eigin 

menningu.39  

 

3.4. Sérstök aðstoð við flóttafólk á Íslandi 
 

Flóttafólk á rétt á sérstakri aðstoð við komuna til landsins og skal þessi aðstoð vera til 

staðar að lágmarki í eitt ár frá komu þeirra, stundum lengur. 

Fyrst og fremst eiga þau rétt á fjárhagsaðstoð, þar sem fólkinu er tryggð framfærsla 

sem miðast við reglur viðkomandi sveitarfélags um fjárhagsaðstoð.  Fyrstu 6 

mánuðina frá komu þeirra eiga þau að fá fulla framfærslu, en framfærslan skerðist um 

1/3 eftir það og eftir 9 mánuði skerðist framfærslan um 2/3, enda er gert ráð fyrir að 

flóttafólkið sé komið með atvinnu á þeim tíma.  Útreikningar á fjarhagsaðstoð skulu 

miðast við fjölskyldustærð og notaður skal reiknistaðall félagsmálaráðuneytisins  

vegna fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga.40  Inni í fjárhagsaðstoðinni felast einnig afnot af 

húsnæði til eins árs, ásamt öllu innbúi og síma.41  

Allir þeir sem koma sem flóttafólk til Íslands eiga rétt á íslenskukennslu og 

samfélagskennslu sem í flestum tilfellum hefst um leið og þau koma til landsins.  

Miðað er við að kennsla fullorðinna standi a.m.k. í 9 mánuði og fari að jafnaði fram í 

fjórar kennslustundir á dagvinnutíma. Ef þeir komast út á vinnumarkaðinn á þeim 
                                                 
37 Reglur um móttöku flóttamanna og aðstoð við þá II. Kafli/5. gr. 
38 Sama heimild II. Kafli/6. gr. 
39 Sama heimild II. Kafli/7. gr. 
40 Sama heimild III. Kafli//9. gr. 
41 Sama heimild III. Kafli/8. gr. 
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tíma skal kennslan samt fara fram á dagvinnutíma fyrstu níu mánuðina.  Einnig á allt 

flóttafólk sem hingað til lands kemur rétt á aðstoð og aðgang að túlki fyrstu 

mánuðina.42  Börnin í hópnum eiga rétt á íslenskukennslu sem og kennslu á sínu eigin 

móðurmáli og eru þeir hvattir til að halda því og rækta.43  Börnin hafa einnig rétt á að 

fá móðurmálskunnáttu sína metna innan skólakerfisins.44 

  Miðað er við að börn og unglingar á skólaskyldualdri hefji nám sem fyrst 

innan almenna skólakerfisins og það er einnig leitast við að þau hafi aðgang að túlki í 

skólanum.  Fyrst um sinn eru þau í svokölluðum móttökubekkjum og er þá mikil 

áhersla lögð á íslenskukennslu en síðan fara þau í bekki sem hæfa þeirra aldri.  

Hlutverk móttökuskólans er einnig að fræða starfsfólk sitt og nemendur um  

menningu og aðstæður flóttafólksins, þannig að þau séu vel upplýst við komu þeirra.45       

Réttindi flóttafólks við komuna til Íslands eru mun fleiri, sem dæmi hefur það 

flóttafólk, sem notið hafa einhverrar starfsmenntunar í heimalandi sínu, rétt á aðstoð 

við að öflun starfsréttinda sem krefjast löggildingar eða annarrar opinberrar 

viðurkenningar.46  Einnig, ólíkt hinum hefðbundna nýbúa, hefur flóttafólk rétt á að 

heilbrigðisþjónusta sé greidd að einhverju leyti fyrstu mánuðina47 sem og að 

tannlæknaþjónusta sé greidd að fullu við komu þeirra.48  Hlunnindi þeirra, svo sem 

frítt húsnæði og afnot af síma eru ekki skattskyld fyrsta árið sem þau dvelja á 

landinu49og eru þau á undanþágu frá ákvæði almannatryggingalaga um að  

einstaklingur skuli hafa átt lögheimili á Íslandi í sex mánuði áður en hann telst sjúkra-

tryggður.50 

Þegar ár er liðið frá komu flóttafólksins þá eru þau á sínum eigin vegum og á 

vegum þess sveitarfélags sem þau búa í.  Ef þau t.d. þurfa fjárhagsaðstoð að loknu 

fyrsta dvalarári þá er það í lögum bundið að móttökusveitarfélagið aðstoði þau.51  Sú 

sérstaða sem flóttafólk hefur á vinnumarkaði er sú að þau fá ótímabundið 

                                                 
42 Reglur um móttöku flóttamanna og aðstoð við þá III. Kafli/10. gr. 
43 Sama heimild III. Kafli/11. gr. 
44 Sama heimild IV. Kafli/20. gr. 
45 Sama heimild III. Kafli/12. gr. 
46 Sama heimild III. Kafli/13. gr. 
47 Sama heimild III. Kafli/15. gr. 
48 Sama heimild III. Kafli/16. gr. 
49 Sama heimild IV. Kafli/18.gr. 
50 Sama heimild IV Kafli/19.gr. 
51 Sama heimild V. Kafli/21. gr. 
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atvinnuleyfi, óháð atvinnurekanda, en almenn regla er sú að fólk þarf að hafa búið og 

starfað á Íslandi í 3 ára eða meira til að fá ótímabundið atvinnuleyfi.52.   

Flóttafólk sem dvalist hefur á landinu í fimm ár hefur rétt á íslenskum 

ríkisborgararétt, en almennt er talað um 7 ára samfellda dvöl, þó eru undantekningar á 

því.53  Einnig skal aðstoða flóttafólk sem dvalist hefur hér á landi í eitt ár að fá 

ættingja sína hingað til búsetu, ef þeir óska þess.54  Ef aðstæður í heimalandi 

flóttafólksins breytast og unnt er fyrir þá að snúa aftur heim og áhugi fyrir því af 

þeirra hálfu, skal aðstoða þau við heimflutning.55  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
52 Reglur um móttöku flóttamanna og aðstoð við þá V. Kafli/23. gr; Lög um atvinnuréttindi útlendinga 
II. Kafli/11. gr. 
53 Reglur um móttöku flóttamanna og aðstoð við þá V. Kafli/25. gr; Lög um íslenskan ríkisborgararétt 
5 gr. a.  
54 Reglur um móttöku flóttamanna og aðstoð við þá V. Kafli/24. gr 
55 Sama heimild V. Kafli/26. gr. 
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5. Niðurstöður úr viðtölum við flóttafólk á Akureyri 
 

5.1 Nena 
Ég er listræn kona.  Ég elska að skrifa ljóð.  Mála og hanna föt.  

Ég elska gönguferðir að skoða göturnar trén og húsin. Ég 

ýminda mér ísland fyrr á tímum.  Á tímum víkinga.  Einhvern 

tíman mun ég skrifa um ísland þegar ég mun skilja málið 

betur.  Pétur bolli fann vinnu fyrir mig á ÚA og nú hef ég tíma 

fyrir hugsanir mínar meðan ég sker, pakka og plokka ormana 

úr fiskinum.  Ég hugsa um gömlu dagana.  Stundum hugsa ég 

svo hratt.  Eins og ég sé að lesa sögu.  Ég kom hingað með 

fjölskyldu mína til að lifa á íslandi.  Ég vona að ég fái fulla 

vinnu, haldi áfram að læra íslensku og að ég verði frísk til að 

njóta lífsins sem eftir er.  Í eitt ár hefur Pétur Bolli verið með 

hópinn allan tímann.  Stundum hefur verið misskilningur en á 

allt litið hefur þetta verið gott.  Einni konu vil ég þakka 

sérstaklega.  Hún er kurteis, yndisleg, ákveðin, kær og hlý.  Og 

hún heitir Hólmfríður. 

Að lokum við ég þakka fyrir mig og fjölskyldu mína alla þá 

hjálp sem ísland hefur veitt okkur til að byrja hið nýja líf.  

Takk fyrir okkur.56 

 

Þetta erindi fór hún Nena með fyrir húsfylli á Hótel KEA, í kaffisamsæti sem haldið 

var í tilefni þess að eitt ár var liðið frá komu flóttafólksins til Íslands.  Ég tók eftir því 

að Nena snart alla í salnum þessa stund.  Að beiðni Nenu fór svo bæjarstjóri 

Akureyrar, Kristján Þór Júlísson, með eitt ljóð eftir hana.  Nena er einstök kona sem 

upplifði ásamt fjölskyldu sinni sem og svo mörgum öðrum, hörmungar stríðs.  Hún 

segir okkur sögu sína. 

Við bjuggum í litlum fallegum bæ í Króatíu, bærinn lá umhverfis fjall og í honum 

voru um 300 hús.  Hann hafði verið til í 860 ár fyrir stríð, en nú er ekkert þar, 

nema rústir einar.  Maðurinn minn var bifvélavirki með eigin rekstur og ég var 

heima með dóttur okkar og síðar einnig son og sá um skepnurnar og týndi korn.  

Við höfðum það gott og áttum nóg af peningum og ást, við bjuggum í einu 

fallegasta húsi bæjarins, sem hafði verið í eigu tengdafjölskyldu minnar nánast frá 
                                                 
56 Textinn er frá henni Nenu, hann er ekki á fullkominni íslensku 
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upphafi.  Þegar stríðið hófst var þetta fallega hús í fremstu víglínu og í dag er það 

ónýtt.  Í þessu húsi vorum við fyrstu 5 ár stríðsins, án rafmagns.  Fyrstu vikur 

stríðsins var ég að farast úr hræðslu, mér leið illa og svaf ekki.  Svo eftir nokkurn 

tíma ákvað ég að ég yrði að halda áfram að lifa og hélt áfram að gera það þrátt 

fyrir stríðið.  Á daginn vann ég á ökrunum við hliðina á Króötum og á nóttunni 

fór maðurinn minn út að berjast við þá.  Á hverju kvöldi sögðum við ”ef við 

verðum lifandi á morgun þá...” við áttum alltaf von á því að deyja, á hverjum 

degi.  Ég var alltaf fegin á hverjum morgni þegar maðurinn minn kom heim, hann 

hafði lifað nóttina af.   

Einu sinni kom til mín maður sem átti leið hjá og heyrði í börnunum 

mínum að leik inni í húsinu, hann spurði mig hvað væri að mér, hvort ég væri 

með heila, hann spurði hvað ég væri að gera með börnin mín þarna í þessu húsi í 

fremstu víglínu.  Mig langaði til að komast í burtu, en við vorum peningalaus og 

við vorum búin að éta flestar skepnurnar okkar, við gátum ekkert farið.  Hvert 

áttum við að  fara? Við þekktum engan í Serbíu né annarsstaðar sem gæti tekið 

við okkur.   

 5. ágúst 1995 vöknuðum við við sprengjugný og dyn frá þyrlum og 

flugvélum.  Maðurinn minn kom heim og sagði að nú þyrfti ég að baka brauð og 

taka til föt handa okkur öllum, og bíða róleg í húsinu.  Ég setti borð fyrir 

gluggann og var með því að reyna að verja börnin mín en síðan sat ég þar og 

beið, en ég vissi ekkert, vissi ekki hvenær eða hvert við værum að fara, ég vissi 

ekki hvort maðurinn minn væri lifandi eða dauður.  Loks fékk ég fréttir um að við 

yrðum að yfirgefa bæinn og fara til bæjar sem var skammt frá.  Öllum konum og 

börnum í bænum var safnað saman á vagna sem dregnir voru af dráttarvélum og 

síðan var haldið af stað, en maðurinn varð eftir.  Við ókum fram eftir kvöldi en 

þegar við komum á áfangastað sáum við að bærinn var yfirgefinn, svo það var 

greinilegt að þar var heldur ekki öruggt að vera.  Við ókum því áfram, stanslaust í 

2 daga.  Stanslaust í 2 sólarhringa sat ég í hnipri með börnin mín og vissi ekki 

hvert við vorum að fara, bara í burtu frá heimili okkar, þangað hef ég ekki komið 

síðan.  

 Eftir að hafa setið á vagninum á þriðja sólarhring, stoppuðum við og sváfum 

einhverstaðar undir berum himni.  Mig langaði helst til að deyja, ég vissi ekki 

neitt, ég vissi ekki hvar maðurinn minn var, ég hafði áhyggjur af börnunum 

mínum, drengurinn minn, þá tveggja ára, var límdur við mig.  Það var enginn 

þarna sem hjálpaði okkur, við áttum ekkert og vorum ekkert.  Eftir 3ja 

sólarhringa vöku, sofnaði ég og svaf klukkustundum saman, maðurinn minn kom 

og hann gat ekki vakið mig, sama hvað hann reyndi.  Hann þurfti að fara aftur en 
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hann skildi húfuna sína eftir hjá mér, þannig að þegar ég vaknaði þá vissi ég að 

hann var lifandi.   

Aftur fórum við af stað og nú var förinni heitið yfir til Bosníu, en á 

leiðinni þangað voru einnig mörg hundruð þúsund annarra, og röðin af fólki og 

bílum náði tugi kílómertra.  Króatískir hermenn vörpuðu sprengjum á röðina og 

við þurftum að ganga framhjá líkum og líkamspörtum, börnin líka.  Í þessari 

sömu röð sá ég mann drepa fjölskyldu sína og síðan sjálfan sig á eftir... á þessum 

tímapunkti skildi ég hann. Ég skildi geðveikina, hræðsluna, örvæntinguna.  Það 

getur enginn skilið svona lagað nema hafa verið þarna, ég skil þetta ekki í dag, en 

ég gerði það þá.  Ég hugsa stundum um þennan mann, skrifaði um hann ljóð og 

ég græt þegar ég hugsa til hans.  

 Þegar við komum yfir til Bosníu fengum við aðstoð, herinn gaf okkur mat og 

skjól og líka íbúar bæja í Bosníu sem við þurftum að keyra í gegnum.  Fólk kom 

bara út á göturnar og gaf allt sem það gat gefið; mat, föt, teppi og dót handa 

börnunum.  Við stoppuðum ekki lengi í Bosníu en þetta var svo mikill fjöldi fólks 

að það olli vandamálum.  Þegar við komum yfir til Serbíu voru tvö hundruð 

þúsund manns samankomin og enginn vissi hvað ætti að gera við fólkið, þetta 

hafði gerst svo snögglega að hjálparstofnanir og aðrir voru ekki viðbúin.  Við 

enduðum á hótelum víðs vegar um landið og eftir nokkra vikna flakk enduðum 

við í flóttamannabúðunum.  Eftir komuna þangað veiktist drengurinn minn mjög 

mikið og þurfti hann virkilega að berjast fyrir lífi sínu, hann var meðvitundarlaus 

og mjög veikur í langan tíma á eftir.  Það var líka kalt í flóttamannabúðunum og 

mér fannst í fyrstu við ekki vera örugg, en það kom með tímanum.  Reyndar 

lentum við aftur í loftárásum árið 1999 og þá upplifði ég aftur sömu hræðsluna.  

Framan af ræddum við möguleikann á því að snúa aftur heim, en fljótlega hættum 

við því, það var til einskis, bærinn okkar var farinn og þar var ekkert líf.  Það var 

náttúrulega ekkert líf frekar í flóttamannabúðunum, heldur þunglyndi og 

vonleysi. 

 Það var ólýsanlegt að frétta það að við værum að komast í burtu, komast í 

annan heim þar sem ég og börnin mín og eiginmaður yrðum örugg.  Ég hræðist 

engan á Íslandi, enda eru Íslendingar gott fólk.  Stundum held ég að ég sé of 

kærulaus, ég gleymi oft að læsa útihurðinni og svoleiðis; ég einfaldlega treysti 

fólki.  Hins vegar er ég full eftirsjár, eftirsjá vegna alls þessa tíma er börnin mín 

lifðu í ótta og hræðslu.  Sá tími hverfur aldrei, sama hversu gott þau hafa það á 

Íslandi.  Stundum verð ég hrædd um þau, hræðslan liggur svo grunnt að ég verð 

óörugg um þau við minnsta tilefni, kannski lagast það með tímanum.  Ef ég ætti 
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að lýsa veru okkar á Íslandi, þá vorum við í helvíti en erum núna í himnaríki, við 

vorum á einum enda en erum núna á hinum endanum. 

 

5.2 Stríðið 
 

Í viðtölum mínum við flóttafólkið bar ýmislegt á góma.  Þrátt fyrir að vera með 

ákveðnar spurningar sem ég leitaðist við að fá svör við, þróast hvert viðtal á sinn á 

hátt og viðfangefnið nálgast frá ýmsum sjónarhornum.  Flest þeirra áttu mjög erfitt 

með að rifja upp stríðið og lífið í flóttamannabúðunum en það kom mér virkilega á 

óvart hversu opinskátt þau töluðu um fortíð sína.  Þetta voru á stundum 

tilfinningaríkar samverustundir og stutt í tárin.   

Öll höfðu þau orð á því að það væri mjög erfitt að lýsa stríðinu og hörmungum  

þess í orðum, ekki síst fyrir fólki sem ekki hefur upplifað stríð í eigin persónu.  Flest 

reyndu þó eftir bestu getu að lýsa því sem gerðist og þeirri upplifun að missa, í einni 

svipan, tökin á lífi sínu, fara á skömmum tíma frá því að eiga allt og yfir í að eiga ekki 

neitt.  Það er erfitt að lýsa óvissunni og hræðslunni að vera á flótta og vita ekki hvert 

stefnir, að hafa ekki aðgang að nauðsynjavöru, hvað þá munaðarvöru og að mega ekki 

segja sína skoðun á hlutunum af hættu við að vera refsað grimmilega fyrir.  Það er 

erfitt að lýsa ástvinamissi í stríði og því að vera aðskilin frá öðrum ástvinum og vita 

ekki um afdrif þeirra, að missa heimili sitt og lífsviðurværi - að missa líf sitt. 

Þeim var tíðrætt um lífið fyrir stríð og hvernig það var um margt líkt því lífi 

sem þau lifa nú í dag hér á Íslandi, a.m.k. þegar litið er til veraldlegra hluta, 

atvinnumöguleika og framtíðarhorfa.  Einn komst svo á orði að stríðið hefði einungis 

sett líf hans í pásu, því að á Íslandi hafi hann möguleika á að halda áfram að lifa, því 

lífið í stríðinu og í flóttamannabúðunum var ekkert líf. 

 

5.3 Flóttamannabúðir og umsóknarferlið 
 

Eftir að hafa flúið heimili sín í Króatíu bjuggu þau flest í flóttamannabúðum hér og 

þar um Serbíu, en sum bjuggu við bág kjör hjá ættingjum eða vinum í Belgrad.  Í 

flóttamannabúðunum dvöldust þau í mislangan tíma, flest í meira en 6 ár og nokkur í 

allt að 12 ár.  Ekkert þeirra bjó á sama stað áður en þau komu til Íslands og enginn 

fjölskyldanna þekktist fyrir þann tíma.   
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Flóttamannabúðirnar voru allt frá því að vera 20 manna uppí vel yfir hundrað 

manna, og allt þar á milli.  Í flóttamannabúðunum var mjög þröngt á þingi, og margar 

fjölskyldur um sömu aðstöðu. Sem dæmi voru allt uppí 20 fjölskyldur með  

sameinginlegt eldhús og salernisaðstöðu, og margar fjölskyldur bjuggu saman í einu 

herbergi.  Lífið í Serbíu bauð ekki upp á neina möguleika eða framtíðarhorfur fyrir 

þau og fjölskyldur þeirra.  Atvinnuleysi var mikið og þó einhverjum tækist að snapa 

sér vinnu hér og þar var oft erfitt að eiga fyrir mat. 

 Ástandið var þannig að fólkinu stóð á sama hvert það færi, það eina sem skipti 

máli var að komast úr flóttamannabúðunum.  Það var ótrúlegt að hlusta á þau þegar 

þau sögðu frá lönguninni í það eitt að komast í burtu þaðan og hefja nýtt líf 

annarsstaðar og maður komst ekki hjá því að skynja að þau voru knúin áfram af  

lífsneistanum og sjálfsbjargarviðleitninni er þau kváðust hafa verið reiðubúinn að 

leggja hvað sem er á sig til þess að komast í burtu.  Enda var það raunin að mörg 

þeirra lögðu á sig ómælt erfiði til að komast hingað til lands.  Ferlið sem þau þurftu að 

ganga í gegnum var og er strembið og sumir þurftu að sækja um nokkrum sinnum til 

að fá samþykki, t.a.m. sótti ein fjölskylda sex sinnum um áður en samþykki fékkst.   

Umsóknarferlið reyndi greinilega á þau, mismikið þó, en flest voru þau 

sammála um að viðtölin hefðu verið erfið og í raun lík yfirheyrslum.  Það er vel 

skiljanlegt að viðtölin hafi reynt mikið á þau þar sem ekkert minna en framtíðin sjálf 

byggðist á þeim og það má leiða að því líkum að það hefði engu skipt hversu 

nærgætnir og tillitssamir spyrlarnir hefðu verið, viðtalið hefði alltaf reynt mikið á þá 

sem sátu fyrir svörum.  Flestum stóð til boða að fara annað hvort til Ástralíu eða 

Íslands en öll völdu þau Ísland af þeim sökum að það er innan Evrópu og ekki eins 

langt frá heimahögunum og Ástralía: „Það var heppni og guðsvilji sem varð til þess að 

við vorum valin til að fara til Íslands.“ 

Þrátt fyrir það vissu þau lítið um Ísland áður en þau komu en allt var betra en 

flóttamannabúðirnar og hér eygðu þau möguleikann á betra lífi fyrir sig og börnin.  

Þau vissu lítið um Ísland en gerðu sér ekki stórkostlegar væntingar til landsins.  Einu 

væntingarnar voru möguleikinn til betra lífs. 
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5.4 Til Íslands 
 

Flóttafólkið upplifði fyrstu dagana í nýju og framandi landi á mismunandi hátt.  Sumir 

voru spenntir og glaðir og líktu fyrstu dögunum við „ameríska drauminn.“  Þau höfðu  

upplifað að eiga allt, missa allt en svo eignast það að ný, bara í ólíkri mynd.  Aðrir 

voru óttaslegnir og fullir söknuði og vildu helst af öllu komast aftur heim til Serbíu.   

Einn viðmælandinn hafði orð á því að það hafði komið honum á óvart hve fátt fólk 

var á ferli hér á Akureyri, ekkert fólk á götunum, í hverfinu sem hann bjó eða í 

miðbænum ólíkt því sem hann átti að venjast að heiman fyrir stríð.  Annar sagðist 

varla hafa þorað að fara út fyrir hússins dyr og hringt í flóttamannabúðirnar nánast 

daglega.  Einn viðmælandinn sagðist strax hafa fundist hann vera komin heim. Einn 

sagði: „mér fannst við vera eins og sauðir í réttum, við þurftum ekkert að hugsa neitt 

sjálf og var sagt hvert við ættum að fara og hvað við ættum að gera...“  Það minntust  

nokkrir á það að þau hefðu viljað fá nokkra daga í friði fyrstu dagana, til að „anda að 

sér nýja loftinu“ eins og einhver orðaði það.   

Hver upplifir hlutina á sinn hátt og í þessu tilviki var um að ræða hóp af 24 

einstaklingum sem þrátt fyrir mismunandi upplifun, stóðu allir á krossgötum í 

framandi landi, einum kafla var lokið og nýr að hefjast.  Eftirfarandi þrjú ljóð eru 

vitnisburður hennar Nenu. 

Hvort ég lifi. 
Fyrir þrettán árum 

yfirgaf ég svæðið mitt 
þá var hamingjan 

komin á enda. 
Núna er ég hér á Íslandi 

bara útlendingur. 
Hvort ég lifi 

stundum spyr ég mig 
þreytt er sálin mín 

þreytt er hendin mín 
Ég er að lifa af með mikilli þjáningu. 

Ég skil ekki hvað þú segir 
þú talar of hratt. 

Fyrir mér er allt í lagi að skilja ekki 
þrettán ár, bara útlendingur. 

Og ef ég er dapur fyrirgefðu mér 
vegna þess að ég  þetta ekki skil. 

Ég bið, ég vil, ég sé 
en hvort sjáið þið? 

1.12.2003 
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Hvort ég get. 

Í sjálfri mér er mikill efi 
og veikburða von. 
Ég spyr sjálfa mig, 

hvað er ég að gera núna? 
Reika ég um án vonar. 

Hve langur tími mun líða? 
Mig vantar orð. 

Ég er vonlaus eins og bátsskel 
í feikna brimróti. 

Reika ég um án vonar? 
Hve langur tími mun líða? 

Það er erfitt alla daga. 
Alla morgna nýjar áhyggjur. 

Ég er vonlaus eins og bátsskel 
í feikna brimróti. 

Að lokum mun ég vita 
hvort ég flýt eða sekk. 

 
2.12.2003 

Ég mun aldrei aftur hata snjó 
Þetta er land víkinga 
af litlu kom mikið 

Öllum þykir vænt um tré og blóm 
þess vegna er Ísland svona fallegt. 

Á Íslandi hatar engin snjó 
líkt og þar sem ég áður bjó. 
Íslendingar bera umhyggju 

hvort um annan. 
Mér líður eins og í draumaheimi 
hver segir að lífið sé ekki fallegt? 

Ég mun aldrei aftur hata snjó. 
 

7.04.2005 
 

Okkur hættir til að setja fólk undir sama hatt.  Konur eru svona, meðan karlar 

eru hinsegin, við skiptum fólki eftir búsetu, uppruna, stöðu í þjóðfélaginu og fleira í 

þeim dúr.  Við höfum staðlaðar hugmyndir um okkur sjálf og aðra.  Við höfum líka 

staðlaðar hugmyndir um flóttafólk.  Fólkið í þessum hópi hefur margt sameiginlegt, 

en þau eru í sama mund ólík á marga vegu.  Þau hafa ólíkar lífsskoðanir, ólíkan 

uppruna, ólíka persónuleika og þess háttar.  Það hafði ég í huga þegar ég talaði við 

þau, því þrátt fyrir að þau séu öll komin hingað af sömu ástæðu, þá er ekki þar með 

sagt að upplifun þeirra sé sú sama. 
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5.5 Andleg líðan 
 

Í hugum og hjörtum fólksins situr ýmislegt eftir, hörmungar stríðsins og það sem við 

tók dregur stóran dilk á eftir sér.  Þau töluðu mörg um andlega vanlíðan sína og þrátt 

fyrir bætt lífskjör væri erfitt að hrista af sér drauga fortíðarinnar.  Þau töluðu um að  

þau væru stundum stressuð og undir álagi og sum hver sögðust vera þung í skapi og 

sorgmædd endrum og sinnum.  Öll vilja þau gleyma því sem liðið er.  Í daglega lífinu 

virðast þau þurfa að hafa hlutina í föstum skorðum og það má lítið útaf bregða til þess 

að koma á ójafnvægi og valda áhyggjum.  Nú þarfnast þau fyrst og fremst öryggis, 

stöðugleika og engra óvæntra uppákoma. Ef til vill er mælirinn orðin fullur hjá þeim,  

hvað varðar óvissu og óöryggi og því eru þau sértaklega viðkvæm fyrir raski og hafa 

því sterka þörf fyrir að hafa hlutina á hreinu.  Hlutir sem í okkar huga eru 

hversdagslegir og sjálfsagðir geta raskað ró þeirra svo um munar.  Sem dæmi þurftu 

flest þeirra að flytjast á milli húsnæðis eftir ársdvöl á Íslandi, sum hver fóru í 

leiguhúsnæði á meðan aðrir keyptu íbúðir.  Öll töluðu þau um að það hefði verið erfitt 

að skipta um húsnæði sem og að kaupa sér íbúðir en þau hefðu öll viljað kaupa 

íbúðirnar sem þau bjuggu í,  ekki síst til að komast hjá þeirri óöryggistilfinningu sem 

fylgdi því að skipta um húsnæði.  Einn sagði: „Mér leið eins og ég væri komin aftur til 

Serbíu, allt óöryggið sem fylgdi því að kaupa íbúð og flytja, ég hefði helst viljað 

kaupa íbúðina sem við bjuggum í.“  

Flest þeirra keyptu húsnæði eftir að hafa búið hér í eitt ár en nokkrir 

framlengdu leigusamningnum við Akureyrarbæ vegna þess að þau treystu sér ekki 

fjárhagslega til að kaupa íbúð.  

Þau voru sammála um að fjárhagsaðstoðin hafi komið að mjög góðum notum, 

en þau hefðu viljað sjá greiðslum dreift með öðrum hætti.  Hugsanlega hefði mátt 

minnka mánaðarlegu greiðslurnar meira á ákveðnum tímapunkti í því augnamiði að til 

yrði hærri eingreiðsla í lokin sem nýtast myndi sem útborgun til íbúðarkaupa, og 

jafnframt hefðu þau viljað fá meiri hjálp við kaupin sjálf, því það ferli reyndist þeim 

erfitt.  „Við fengum mikla aðstoð, en svo allt í einu þurftum við að bjarga okkur sjálf, 

við íbúðarkaup og fleira.“ 
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5.6 Sálfræðiaðstoð? 
 

Ekki verður hjá því komist að velta upp þeirri spurningu hvort ekki sé þörf fyrir meiri 

sálfræðiaðstoð en áætlað er við komu flóttafólks til nýrra heimkynna.  Einn af 

einstaklingunum sem ég ræddi við fékk sálfræðimeðferð, þ.e. nokkra viðtalstíma með 

túlki og sálfræðingi og tók það fram hve gott það gerði honum. Er ekki hugsanlegt að 

fleiri hefðu nýtt sér þessa þjónustu ef þeim hefði staðið hún til boða?  Við komuna til 

landsins fá þau aðgang að öllu því sem snýr að því að búa í samfélagi; húsnæði, 

menntun, atvinnu og svo framvegis.  Aðgang að öllum þeim veraldlegu hlutum sem 

þau hafa not og þörf fyrir.  Þessir hlutir eru hluti þess öryggis sem þau þurfa á að 

halda til að líða vel.  Hins vegar kom það í ljós í viðtölum mínum að þetta fólk hefur 

gengið í gegnum svo mikla hörmungar að áðurnefnt öryggi er ekki nóg til að tryggja  

andlega vellíðan þeirra, þó svo að það hjálpi mikið.  Eins og áður hefur komið fram 

töluðu þau um andlega vanlíðan og þá oft andlega vanlíðan hjá öðrum í hópnum 

frekar en sjálfum sér.  Það var eins og þau ættu auðveldara með að benda á andleg 

vandamál hópsins í heild og annarra óskilgreindra einstaklinga, fremur en tala beint 

um sína eigin vanlíðan.  Þau tala um að aðrir hafi það ekki gott; „ég get fullyrt að 

enginn í þessum hópi flóttafólks er í andlegu jafnvægi eftir allt sem á daga okkar 

hefur drifið“ komst einn að orði.  Þarna er hann að tala almennt um hópinn og notar 

hann sem yfirskin til þess að tala um sína eigin vanlíðan. 

Vanlíðan fólksins stafar m.a. af áhyggjum af vinum og ættingjum heima í 

Króatíu og Serbíu, sem mörg hver búa við bág kjör og sum eru ennþá í 

flóttamannabúðum.  Þau takast á við áhyggjur sínar hvert á sinn hátt.  Sum senda 

peninga til Serbíu og eru í stöðugu sambandi við skyldfólk sitt á meðan aðrir virðast 

reyna loka á áhyggjur sínar og segjast eiga nóg með sitt, þau geti hreinlega ekkert 

gert.  Aðrir hafa verið að skoða möguleikann á að koma skyldfólki til Íslands.  Ein 

viðmælendanna orðaði svo: „Ég hugsa oft til alls fólksins sem ég þekkti en veit ekki 

hvar er statt í heiminum, ég veit ekkert um afdrif þeirra; sumir eru enn í Serbíu á 

meðan aðrir eru í Ástralíu eða Ameríku, ég hef reynt að komast að því hjá Rauða 

krossinum hvar þau eru niðurkomin en í flestum tilfellum án árangurs.  Ég reyni bara 

að sjá þau fyrir mér ánægð og glöð, það hjálpar.“   

Í ljósi þess að flóttafólk er oft illa farið á sálinni eftir stríð og örbrigð, velti ég 

því fyrir mér hvort þetta fólk þurfi ekki meiri faglegan og andlegan stuðning til að líða  
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vel?  Að minnsta kosti að sálfræðimeðferð stæði öllum opin og væri sjálfsagður hlutur 

af því ferli sem þau ganga í gegnum við komuna til landsins sem og einhvern tíma 

eftir að þau hafa komið sér fyrir.   

Þau lögðu ríka áherslu á að þau hafi það betra nú en við komuna hingað fyrir 

rúmum 2 árum.  Oft bar á góma hve gott þau hefðu það hér á landi, ættu hér allt til alls 

og börnin hefðu það gott.  Þau vilja umfram allt ekki hljóma vanþakklát þegar þau tala 

um andlega vanlíðan og lögðu mikla áherslu á að líðan þeirra tengdist ekkert 

aðstæðum þeirra hérna á Íslandi.  Ég fann hve mikilvægt það var þeim að sýna að þau 

væru þakklát fyrir að búa á Íslandi og ítrekuðu við mig að þeim gæti vart liðið betur.  

Að því leyti voru þau varkár þegar vanlíðan barst í tal, því þau vildu ekki hljóma 

vanþakklát.  Með því að ítreka að þeim liði vel hér á landi og þá sérstaklega á 

Akureyri, voru þau um leið að undirstrika þakklæti sitt í garð þeirra sem rétt hafa  

þeim hjálparhönd í gegnum langt og strangt ferli. Ég fann fyrir miklu þakklæti í garð 

þeirra sem komu að því að koma þeim hér fyrir.  Þau minntust á einstaka persónur, 

líkt og suma kennara, starfsmenn Rauða krossins, nágranna og vinnuveitendur. Einnig 

tala þau almennt vel um alla þá sem að verkefninu komu.  Þau höfðu mjög mikla þörf 

fyrir að lýsa því hversu þakklát þau eru en einnig voru þau ófeiminn við að gagnrýna 

það sem þeim fannst hefði mátt betur fara. 

5.7 Íslenskunámið og túlkamál 
 

Stór þáttur í aðlögunarferli flóttamanna í nýjum heimkynnum er tungumálakennsla.  Í 

þessu tilviki var starfræktur svokallaður vorskóli frá 2.apríl til 6. júní 2003, samtals í 

10 vikur og þá tók við sumarskóli í 6 vikur sem stóð frá 10. júní til 18. júlí sama ár.  

Kennslan fór fram í Giljaskóla á Akureyri sem var hentug staðsetning því fyrsta árið 

bjó fólkið allt í nágrenni skólans, og í raun búa þau öll enn í þessum hverfum, þ.e. 

Gilja- og Síðuhverfi á Akureyri.  

Í vor- og sumarskólanum stóð kennsla yfir í 4 kennslustundir, 5 daga vikunnar.  

Túlkur var í skólanum framan af, mest með fullorðna fólkinu, en fljótlega var dregið 

úr viðveru hans og í sumarskólanum kom hann aðeins á kynningar, í ferðir og ef 

óskað var eftir nærveru hans í skólanum.57  

Nemendum var skipt í aldurtengda hópa, börn og fullorðna.  Til að byrja með 

var hvorum hópi kennt í einu lagi og 2 kennarar saman en fljótlega fór að draga í 

                                                 
57 Sólveig Jónsdóttir 2003 
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sundur með nemendum  og var þá skipt eftir getu og kennt í 4 hópum.  Mikill 

þroskamunur var í barna- og unglingahópnum og sumir þurftu nánast 

einstaklingskennslu og einnig var mikill getumunur í hópi hinna fullorðnu.58  

Skv. þeim sjálfum þá voru þau flest ánægð með íslenskukennsluna sem þau 

fengu og þau höfðu flest allt gott um kennarana að segja.  Þau höfðu öll margt til 

málanna að leggja varðandi þetta viðfangsefni.  Öll voru þau sammála um að 

tungumálið sé lykilinn að því að geta lifað og starfaði í samfélagi, en kunnátta þeirra 

er mjög misjöfn á því sviði.  Sumir geta haldið uppi samræðum á íslensku um flókin 

málefni, nokkrir skilja málið ágætlega og geta bjargað sér í verslunum og þess háttar, 

á meðan aðrir tala nánast ekki neina íslensku. 

Þrátt fyrir að vera almennt ánægð með kennsluna sjálfa mátti greina ákveðna 

eftirsjá hjá sumum þeirra í sambandi við íslenskuna og tungumálakennsluna. Mörgum 

fannst sem þau ekki hafa lagt sig nógu mikið fram í tungumálanáminu og sumir sögðu 

að þau hefðu ekki nýtt sér kennarana og kennsluna til fullnustu.  Þau töluðu um að 

þau hafi ekki gripið tækifærið meðan það gafst; þ.e. tækifærið til að læra tungumálið.  

Öll sögðu þau dagsskólann hafa staðið of stutt yfir, þ.e. að þrír mánuðir í  

tungumálakennslu hefði verið alltof lítið. Upphaflega var talað um að þau yrðu fyrstu 

9 mánuðina í kennslu á daginn, en mörgum þeirra lá svo á að byrja að vinna að námið 

fór að hluta til forgörðum.  Mörg sögðust sjá eftir því að hafa sóst eftir því að fara svo 

snemma að vinna, sögðu að þau hefðu viljað einbeita sér betur að náminu áður en þau 

héldu út á vinnumarkaðinn.  „Þegar ég byrjaði í nýju vinnunni þá skammaðist ég mín 

vegna þess að ég talaði svo lítið.“ 

Eftir að þau fóru út á vinnumarkaðinn stunduðu þau nám tvo tíma á dag og þá 

eftir kl. sex á daginn, þ.e. eftir vinnu og einnig um helgar. Mörg töluðu um að það hafi 

verið erfitt, þau hefðu verið þreytt og einbeitningalaus eftir langan vinnudag.   

Ég velti því fyrir af hverju þessu var ekki fylgt eftir: „Allir flóttamenn, þar á 

meðal börn á leikskólaaldri, skulu eiga kost á íslenskukennslu og samfélagsfræðslu 

sem skal hefjast sem fyrst eftir komu þeirra til landsins.  Miða skal við að kennsla 

fullorðinna fari að jafnaði fram í fjórar kennslustundir á dagvinnutíma í a.m.k. níu 

mánuði. Ef þeir hefja vinnu skal íslenskukennsla eftir sem áður fara fram á 

dagvinnutíma fyrstu níu mánuðina.“59 

                                                 
58 Sólveig Jónsdóttir 2004 
59 Reglur um móttöku flóttamanna og aðstoð við þá III. Kafli/10. gr 
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Ekki verður hjá því komist að sýna því skilning, að fólkið hafi viljað komast 

útá vinnumarkaðinn sem fyrst og afla tekna.  Að vinna, færa björg í bú og sjá 

fjölskyldunni sinni farborða er ákveðið sjálfstæði, sem þau hafa farið á mis við í 

rúman áratug.  Þau hafa kynnst því að lifa við skort og þau hafa kynnst því að geta 

ekki séð fyrir sér og sínum og því var í þeirra augum, á þeim tíma, ekki eftir neinu að 

bíða með að hefja störf.  

Þau hafa e.t.v. í fyrstu ekki áttað sig á mikilvægi íslenskunámsins og mín 

tilfinning er sú að sumir í hópnum hafi verið ákafari að komast út á vinnumarkaðinn 

en aðrir, og það hafi engu að síður orðið til þess að þau fóru öll að vinna og við það 

færðist námið á kvöldin eftir vinnu, sem mörgum þótti erfitt.  Ég tel að þeir sem 

standa að móttöku og aðlögun flóttafólks ættu að leggja ríkari áherslu á að fylgja 

reglunum um íslenskunámið eftir; þ.e. að klára dagskólann áður en fólkið fer út á 

vinnumarkaðinn.  Til langs tíma litið er það betra fyrir alla að flóttafólkið tali 

íslensku, bæði fyrir þau sjálf og vinnuveitendur. 

Túlkurinn, sem ráðin var til verkefnisins, var með þeim hluta af 

íslenskunáminu, fyrst um sinn var hann mikið með þeim en svo dró úr viðveru hans 

jafnt og þétt þegar líða tók á.  Öll lögðu þau ríka áherslu á að túlkur hefði átt að vera 

viðstaddur íslenskukennsluna allan tímann, að það hafi farið alltof mikill tími hjá 

kennurunum í að reyna að útskýra hvað þeir voru að reyna að segja.  Kennararnir 

reyndu að útskýra eftir bestu getu hvað þeir áttu við, en það kom oft fyrir að aðeins 

hluti hópsins skildi um hvað málið snérist.  Einhverjir komu með þá hugmynd að best 

væri að hafa kennara sem talaði bæði tungumálin, þannig myndu hlutirnir komast til 

skila.  Skv. reglum Flóttamannaráðs um flóttafólk er stefnt að því að kennari þeirra í  

íslenskunáminu tali móðurmál þeirra60, þannig að þetta er greinilega eitthvað sem þörf 

er á.   

5.8 Félagsleg tengsl fullorðinna 
 

Flest segjast þau hafa það mjög gott á Íslandi.  Það kom hins vegar fram í viðtölunum 

að þau hafa það misgott, og þar spilar félagslegi hlutinn stóran þátt.  Þrátt fyrir að 

segjast eiga allt til alls, þ.e.a.s. t.d. hús, bíl og vinnu, þá eru þau í burtu frá sínum 

heimahögum og í burtu frá ástvinum og ættingjum.  Þau er í burtu frá sínu 

menningarsvæði, sem er á margan hátt líkt okkar en einnig mjög ólíkt.  Það hlýtur að 
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hafa áhrif á líðan einstaklings að vera í burtu frá ættingjum og vinum, sem og að 

aðlagast nýjum menningarháttum í nýju umhverfi.  Það tekur líka einstakling nokkur 

ár, ef ekki áratugi, að aðlagast nýju umhverfi, eins og veðurfari, menningu og 

tungumáli.  Það hafa orðið miklar breytingar á lífi þessa fólks síðastliðin 15 ár,  

breytingar sem þau hafa þurft að aðlagast og vissulega hefur það verið erfiðleikum 

bundið fyrir sum þeirra. 

Þau eru fá í hópi fullorðna fólksins sem eiga íslenska vini sem þau umgangast 

reglulega.  Þau segjast eiga góða nágranna, samstarfsaðila, stuðningsfjölskyldur og 

þess háttar en virðast ekki umgangast mikið af Íslendingum dagsdaglega, þ.e. utan 

vinnutíma.  Í fyrsta lagi vinna þau mörg hver mjög mikið og þá gefst ekki mikill tími  

til að stunda félagslíf og hitta fólk.  Í öðru lagi virðast þau vera sjálfum sér nóg, þ.e. í 

því tilliti að fjölskyldurnar og hópurinn eru samheldin og eyða þau mikið af frítíma 

sínum saman.  Það veitir þeim öryggi að umgangast þá sem þau þekkja, þau halda sig 

innan síns lokaða heims, og umgangast fólk með svipaðan bakgrunn, með sömu 

vandamál og hugrenningar.  Hópurinn í heildina skiptist þó í nokkra minni hópa, og 

fólk umgengst suma meira en aðra.   

Að mínu mati er einnig sterk tenging milli félagslega þáttarins og 

tungumálakunnáttunnar.  Það gefur auga leið að ef fólk getur ekki tjáð sig á íslensku, 

(og þau tala ekki heldur ensku) þá á það ansi erfitt með að eiga samskipti við 

Íslendinga. Varðandi tungumálakunnáttuna þá upplifði ég uppgjöf hjá sumum 

einstaklingum, það var líkt og þau væru búin að ákveða að þau myndu ekki ná tökum 

á tungumálinu og að þau væru búin að sætta sig við það.  Á meðan virtust aðrir ekki 

eiga sér neina ósk heitari en að læra málið betur og töluðu um að þau hefði áhuga á að  

komast í frekara íslenskunám.  Eins og ein sagði „ég vildi óska þess að einn daginn 

gæti ég setið og spjallað og hlegið á íslensku.“ 

Einnig er menningarlegi þátturinn mikilvægur þegar skoða skal félagslega 

þáttinn, því menning þeirra og menning Íslendinga er á margan hátt ólík.  Þau segja að 

í menningu þeirra sé fólk meira félagslynt á meðan Íslendingar haldi sig meira útaf 

fyrir sig.  Þaðan sem þau koma er alls staðar fólk en eins og einn orðaði það: „fyrstu 

dagana fannst mér bara eins og enginn byggi hérna á Akureyri, það var alveg sama 

hvar ég var, ég sá alltaf bara eina og eina manneskju...“  Íslendingar vilja e.t.v. meira  

næði en þau hafa vanist og því er erfitt að bera saman þeirra gamla og nýja líf, þar 

sem félagsleg menning þeirra og Íslendinga er ólík. 
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Eitt af því sem vakti sérstaka athygli mína var að það er nokkur munur á 

körlunum og konunum þegar litið er til tungumálakunnáttu og félagslega þáttarins. 

Konurnar standa mun betur að vígi og virðast hafa náð að aðlagast betur en karlarnir.  

Þeim hefur í heildina gengið betur að læra tungumálið og því eru þær betur staddar 

félagslega.  Við þetta breikkar svo enn bilið á milli kynjanna því því meiri samskipti 

sem konurnar eiga við Íslendinga því meira fleygir þeim fram í tungumálinu og öðlast  

aukið sjálfsöryggi fyrir vikið.  Konurnar eru einnig margar í störfum sem krefjast þess 

að þær eigi í samskiptum og því hreinlega verða þær að tala.  Þær sem eru það ekki, 

tala minna.  Það er mín skoðun að það væri ekki úr vegi að hvetja fólk af erlendum 

uppruna til að sækja um störf sem krefjast samvinnu/samveru með öðru fólki. 

Einn karlmaður komst svo á orði að hann þyrfti ekki að læra íslensku vegna 

þess að hann á í lágmarkssamskiptum í vinnunni og lýsir það e.t.v. hans viðhorfi til 

tungumálsins.  Það mætti jafnvel túlka það svo að hann hefði ekki þörf fyrir að læra 

tungumálið og teldi það í raun og veru óþarfa.  Þær konur sem ekki standa vel að vígi 

tungumálalega séð, virðast hins vegar hafa mikinn áhuga og vilja til að læra meira.  

Þær sem tala góða íslensku segjast vera duglegar við að spyrja samstarfsfólk sitt og 

segjast vera algjörlega ófeimnar, e.t.v. er það þá stolt sem letur karlana í að gera slíkt 

hið sama?   

5.8 Atvinna 
 

Öll eru þau í vinnu, að undanskildum einum sem er öryrki.  Það er ekki óalgengt að 

fyrirvinnur fjölskyldunnar séu í tveimur til þremur vinnum, sem sýnir að þau veigra 

sér ekki við að vinna.  Flest þeirra eru mjög ánægð í vinnunni og þau tala með 

virðingu um þau störf sem þau vinna, það segir ýmislegt.  Það segir t.d. að þau séu 

ánægð með sín hlutskipti og sín störf, störf sem Íslendingum finnst e.t.v. ekki mikið 

til koma.  Þau vinna margskonar störf; í mötuneyti, í þvottahúsi, í frystihúsi, við 

byggingarvinnu, í kjötvinnslu og fleira.  

Þau fengu mörg hver vinnu frekar fljótt, sumir hafa verið í sömu vinnunni frá 

upphafi á meðan aðrir hafa skipt.  Öll höfðu þau sömu sögu að segja af sínum 

vinnustöðum, þeim var öllum vel tekið af vinnuveitendum og samstarfsfólki.  Ekkert  

þeirra hefur fundið fyrir fordómum í sinn garð heldur þvert á móti  fundið fyrir 

einstaklega mikilli velvild og þolinmæði.  Hins vegar höfðu þau orð á því að sumir 

vinir þeirra og samstarfsfólk vissu ekki hvað það felur í sér að vera flóttamaður, og 
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settu það undir sama hatt og hinn hefðbundna útlending sem kemur hingað til lands í 

atvinnuskyni.  Þau sögðust þó sýna þessu skilning og sögðust með glöðu geði útskýra 

það fyrir þeim sem hefðu áhuga.   

5.10 Börnin 
 

Þegar fólkið talaði um börnin sín, ljómaði það.  Í raun er það hverjum 

eðlislægt að gera það, það er ekkert í heiminum sem er foreldrum mikilvægara en 

börnin og velferð þeirra.  Nú býr þetta fólk á stað þar sem möguleikarnir fyrir börnin 

þeirra eru miklir og velferðarkerfið gott og mjög ólíkt því sem áður var í Serbíu og í 

flóttamannabúðunum.  Þau voru öll ánægð með hvernig börnin þeirra hafa náð að 

aðlagast og segja í heildina að þeim líði vel.  „Krakkarnir mínir blómstra á Íslandi, 

sértaklega dóttir mín, hún fær stundum ennþá martraðir tengdar stríðinu en það er 

mjög auðveldlega hægt að sjá það á henni að á Íslandi líður henni vel.“  Einn sagði að 

dóttir hans bæri þess merki að hafa upplifað stríð og erfiðar aðstæður, hún væri mjög 

viðkvæm og brothætt; það mætti stundum lesa óttann úr augum hennar eins og hann 

orðaði það.  Mörg voru þau sammála um að börnin hafi verið ástæða þess að þau 

vildu komast í burtu á stað sem bauð uppá meira en Serbía, „þó svo að við séum ung 

þá var það vegna barnanna sem við sóttum um að komast í burtu.“  Ein sagði að 

ástæða þess að hún legði ríka áherslu á að fara með dætur sínar í heimsókn til Serbíu, 

væri til að hitta ættingja og vini og líka sýna þeim að í Serbíu er ekkert líf; „ég er 

aldrei hrædd um börnin mín hérna- annað en þegar við bjuggum í Serbíu, þá hafði ég 

stöðugar áhyggjur af þeim.“   

Mörg eru sammála því að börnin séu  vel sett félagslega, en þau segja einnig 

að þau mættu eiga fleiri íslenska vini, en eru öll bjartsýn á að það breytist með tíð og 

tíma.  Einn sagði: „kannski eru íslensku krakkarnir feimnir að koma hingað, að því að 

ég tala litla íslensku og svona... hver veit? Annars eru börnin mín svo dugleg að 

umgangast hina krakkana úr hópnum... svo ég hef engar stórar áhyggur af þessu.“  Ein 

sagði: „fólk heldur oft að strákarnir séu íslenskir, svo ég hef engar áhyggjur af þeim.“  

Þegar ég heimsótti yngstu börnin þá heyrði ég að þau töluðu saman á íslensku en á 

Serbnesku við foreldra sína, það finnst mér segja ýmislegt; enda sögðu foreldrarnir að 

börnin væru meiri Íslendingar en Serbar. 
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5.10.1 Viðtalið við börnin 
 

Börnin/unglingarnir sem ég ræddi við eru á aldrinum 11 til 15 ára.  Ég hitti þau öll 

saman í Giljaskóla og átti með þeim mjög ánægjulegan tíma.  Ég ákvað að hitta þau á 

stað þar sem þau væru á heimavelli og ég fann um leið að í Giljaskóla líður þeim vel.   

Það var mikið hlegið og slegið á létta strengi en einnig báru á góma alvarlegri 

málefni.  Ég fann samstundis að þetta er samheldinn hópur og þau voru ófeimin við 

mig en ég hafði hitt nokkur þeirra áður vegna vinnu minnar á Alþjóðastofu og einnig 

þegar ég kom á heimili þeirra í viðtalserindum vikurnar á undan.   

Viðtalið sem ég tók við þessa einstöku krakka var í léttu spjallformi, þau voru 

opin og eðlileg, en sum höfðu meira að segja en önnur eins og gengur.  Á heildina 

litið höfðu þau þó margt að segja og svöruðu spurningum mínum óhikað.  Almennt 

má segja að þeim líði vel á Íslandi en virðast enn vera örlítið einangruð, þ.e. þau halda 

enn hópinn.  Selma Kristjánsdóttir hefur verið kennari þeirra frá upphafi og frá því að 

þau hófu nám sitt í vor- og sumarskólanum hefur hún haft umsjón með þeim og 

námsferli þeirra í Giljaskóla.  Að sögn Selmu hefur hópurinn breyst mikið á þessum 

tveimur árum sem þau hafa verið í hennar umsjá. Krakkarnir hafi þroskast mikið og 

greinilegt er að öryggið vex með aukinni hæfni í tjáningu. Þau eru farin að heilsa 

starfsliði, spyrja kennara, svara og jafnvel spyrja önnur börn.  Selma talaði um að 

andlit þeirra hafi breyst, í fyrstu hefðu þau horft niður hokin í baki og hökuna niður á 

bringu en nú bera þau höfuðið hátt og úr andliti þeirra flestra skín gleði og ánægja 

með lífið og tilveruna.61  

5.10.2 Króatía-Serbía-Ísland 
 

Þegar ég spurði þau um Króatíu og Serbíu sögðust einungis tvær elstu stelpurnar 

muna eftir Króatíu, en öll muna þau eftir lífinu í Serbíu.  Þegar ég reyndi að ræða við 

stelpurnar betur um Króatíu sló ég greinilega á viðkvæma strengi og þær gáfu mér 

ekki færi á að ræða það frekar.  Selma sagði að henni hefur fundist á elstu stelpunum 

að þeim liði stundum illa yfir þeim aðstæðum sem þau bjuggu við úti.  Kvað hún þau 

hafa haft það að orði að þær hefðu fundið mikið fyrir fordómum gagnvart 

flóttamönnum í skólunum sem þau gengu í úti í Serbíu.  

                                                 
61 Selma Kristjánsdóttir 2005 
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Það vakti athygli mína að þau drógu alls ekki upp slæma mynda af fyrri 

heimkynnum sínum og þeim finnst munurinn á Íslandi og Serbíu ekki mikill.  Þegar 

ég spurði þau hvernig hafi verið að búa í Serbíu, svöruðu þau á einfaldan hátt: „Bara 

mjög gaman.“ Þau kváðust hafa gert sömu hlutina þar og þau gera hér, þ.e. vera í 

skólanum, læra heima, spila fótbolta og vera með vinum sínum.  Þau sögðu að það 

hefði verið gaman að búa í Serbíu og þegar ég spurði þau hvort þeim þætti betra að 

búa í fínum húsum eins og á Íslandi játtu þau því, en það virtist alls ekki vera eitthvað 

sem skipti máli, það var líkt og þeim væri alveg sama.  Samkvæmt þeim er eini 

munurinn á Íslandi og Serbíu sá að á Íslandi er kaldara, fólkið er sumt ljóshært 

(„fólkið hérna er stundum með gult hár..“) og allir eru kurteisari.  Þau lögðu ríka 

áherslu á það að fólk væri kurteisara hér það má túlka á marga vegu; sem dæmi er 

fólk á Íslandi ekki undir sama álagi og fólk sem býr í flóttamannabúðum í Serbíu og 

því má ætla að samskipti fólks gangi betur hér en þar.  Einnig er líklegt að fólkið sem 

þau hafa umgengist hér hafi verið meðvitað um þeirra stöðu og reynslu og því komið 

fram við þau af meiri nærgætni fyrir vikið.  Þessi kurteisi flokkast einna helst undir 

virðingu í samskiptum við fullorðið fólk og þeirri öryggistilfinningu sem þau upplifa 

hér í samskiptum við það. 

Þegar ég spurði þau hver viðbrögð þeirra hefðu verið þegar þeim barst til 

eyrna sú hugmynd að fara til Íslands, svöruðu þau því þannig að þeim hafi ekki þótt 

það jákvæð tíðindi, þeim leist illa á hugmyndina.  Þau höfðu bara heyrt að hér væri 

kalt og því varla spennandi að búa. „Við vissum ekkert um Ísland, þess vegna langaði 

okkur ekkert til að fara.“ Þau sögðust hafa lært um Evrópu í skólanum en lítið um 

Ísland.   Það vakti athygli mína að þau fengu litla fræðslu um landið áður en þau 

komu.  Spurð hvort einhver hefði ekki kynnt fyrir þeim land og þjóð, svöruðu þau; 

„þessi sem sagði okkur frá Íslandi vissi heldur ekkert um Ísland, hann talaði bara um 

snjó og jökla..“  Þau voru fljót að sætta sig við veðrið og kunna vel við það, segjast 

kunna betur við sumrin hér en í Serbíu, því þar er svo heitt á sumrin, að þeirra sögn.  

Sömuleiðis sögðu þau veðrið hér betra, a.m.k. hlýrra en þau höfðu gert sér í  

hugarlund.   

Það má leiða að því líkum að ein helsta ástæða óöryggis þeirra og óánægju í 

kjölfar fréttanna af búferlaflutningum, hafi stafað af þekkingarleysi á aðstæðum í nýju 

landi.  Þá er eðlilegt að velta upp þeirri spurningu hvort nógu vel sé staðið að fræðslu 

til handa flóttamönnum og þá ekki  síst hvað varðar börnin, því þau þarf auðvitað að 

fræða líka um ný heimkynni og þá sérstaklega um hluti sem höfða til þeirra. 
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Þau voru öll sammála um að fyrstu dagarnir á Íslandi hefðu verið skemmtilegri 

en þau bjuggust við, en sum voru ekki hrifin af umfjöllun dagblaðanna áður en þau 

komu; það fékk þau til að finnast þau vera eitthvað „öðruvísi“ eins og þau orðuðu það, 

„og svo voru nöfnin okkar vitlaust skrifuð í blaðið í þokkabót!“  Börnin sögðu öll að 

það hafi ekki verið erfitt að byrja í vor- og sumarskólanum, því þá voru þau öll saman 

í bekk.  Hins vegar fannst þeim öllum mjög erfitt að byrja í skólanum um haustið, því 

þau þekktu mjög fáa og voru óörugg í tungumálinu.   

5.10.3 Skólinn 
 

Selma Kristjánsdóttir kvað flesta hafa gengið nokkuð vel að aðlagast náminu í sínum 

árgangi.  Tvö þeirra eru enn með nokkuð sérhæft námsefni en sýna engu að síður 

stöðugar framfarir.  Að sögn Selmu er hópurinn kominn mislangt í íslenskunámi en 

flestir ráða nokkuð vel við bekkjarefni í sínum árgangi.  Flest þurfa þau þó enn mikla 

hjálp við lestur á fræðitextum og í ritunarverkefnum. Selma talaði einnig um að í 

heildina væru þau dugleg að skrifa en hafa ekki tileinkað sér allar ritreglur og hætti 

sem íslenskir jafnaldrar þeirra hafi gert. Sértaklega tveir nemendanna hafa náð 

eftirtektarverðum árangri í sínum árgangi og standa mjög vel að vígi í samanburði við 

bekkjarfélaga sína. Annar hefur t.d. verið með þeim hæstu í lesskilningsverkefnum og 

stafsetningu í bekknum sínum. Þessir tveir einstaklingar sækja alla tíma með bekknum 

sínum og fylgja námsefninu til jafns við sína jafnaldra.62 

Krakkarnir sögðu öll að þeim liði vel í Giljaskóla.  Skólann segja þau líkan 

skólanum í Serbíu, en þar hafi þau ekki verið í greinum á borð við tölvufræði, 

heimilisfræði og sundi; greinilegt er að skólinn hefur takmarkast við hefðbundnar 

bóklegar greinar.  Einnig minntust þau á að kennararnir í Serbíu hafi verið mun 

strangari við nemendur en hér tíðkast, „krakkarnir hérna rífa stundum kjaft við 

kennarana og þeir kvarta líka mikið og segjast ekki nenna að læra og svoleiðis, það 

gerðu krakkarnir í Serbíu ekki.“  Þau eiga ekki erfitt með að tala íslensku en sum 

segjast eiga auðveldara með að lesa íslensku en serbnesku.  Þau sögðu að í fyrstu hafi 

þeim fundist erfitt að tala en þau hafi verið fljót að læra, og ekki laust við að beri 

aðeins á stolti, jafnvel dálitlu monti með árangurinn.  Færni þeirra í íslenskunni eykur 
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sjálfstraustið og líklegt þykir mér að fólk hrósi þeim fyrir kunnáttuna og séu þau borin 

saman við foreldrana þá standa þau sannanlega mjög vel að vígi.   

5.10.4 Félagslíf og vinir 
 

Strákarnir eru að æfa fótbolta en stelpurnar eru ekki í neinu skipulögðu tómstunda- 

eða íþróttastarfi, tvær þeirra eru þó að íhuga að fara æfa blak.  Ég spurði þau hvort 

þau ættu íslenska vini sem þau umgengust og játtu þau því, en með örlitlum trega þó.  

Þau töluðu um að á veturna færu þau stundum í heimsókn til vina úr bekknum og 

fengju vini heim til sín, en núna í sumar vissu þau ekkert um þá.  Það má þá túlka það 

þannig að þau eiga þá frekar kunningja úr bekknum og fótboltanum en virðast ekki 

eiga nána íslenska vini.  Þau segjast eyða miklum tíma saman og e.t.v. virðist 

hópurinn þeirra svo lokaður að íslensku börnin þora ekki að tengjast þeim meira en 

raun ber vitni.  Þau sögðu að þeim fyndist íslenskir krakkar ekkert sérlega opin en 

jafnframt vildu þau öll eiga fleiri íslenska vini. 

Að sögn Selmu Kristjánsdóttur er hópurinn mjög misjafn félagslega. Þau sem 

yngri eru, eru sterkari félagslega. Hún talaði um að til að byrja með var hópurinn 

mjög einangraður og safnaðist saman í frímínútum og gáfu sig ekki á tal við jafnaldra; 

gáfu þeim hreinlega ekki tækifæri til að kynnast sér.  Eftir einhvern tíma fóru 

strákarnir að æfa fótbolta og tengdust jafnöldrum sínum í gegnum það, en aftur á móti 

tengdust þeir síður í skólanum.  Hún talar þó um að í vor hafi henni fundist vera 

breyting á,  þar sem yngstu krakkarnir 3 voru farnir að tengjast öðrum krökkum í 

meira mæli.   Ávallt halda þau þó hópinn, en í minna mæli en áður.63   

 Þau gefa það í skyn að þeim finnist þau ekki vera öðruvísi en aðrir vegna þess 

að þau eru ekki fædd Íslendingar.  Þau segjast aldrei finna fyrir fordómum.  

Bekkjarsystkini þeirra eru stundum að spyrja þau um Serbíu og þau sýna því mikinn 

áhuga að læra orð og orð á serbnesku. 

5.10.5 Eruð þið íslensk?  
 

Ég spurði þau hvort þeim fyndist þau vera íslensk. “Þegar ég var í sumarfríi í Serbíu, 

þá hlakkaði ég mikið til að koma aftur heim til Íslands”, þessi setning lýsir e.t.v. því 

sem lýsa þarf.  Hún lýsir viðmóti þessarar stúlku til nýja landsins, hún hlakkaði til að 
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komast aftur heim til Íslands.  Þau sögðust ekki vilja flytja aftur til Serbíu, þau virðast 

gera sér grein fyrir að möguleikar þeirra til menntunar og betra lífs eru hér.  Þeim 

finnst sem Ísland sé heimalandið, en þau sögðust vilja fara í heimsókn til Serbíu, og 

eiga sér drauma um að eiga þar sumarhús.  Umfram allt eiga þau heima á Íslandi og 

hér vilja þau vera.  Ástæðan fyrir því að þau vildu ekki búa í Serbíu var sú að þar 

finnst þeim þau ekki vera örugg, „í Serbíu getum við ekki verið úti á kvöldin og svo er 

líka svo margir bílar alls staðar og mikil mengun“. Þau eiga sér mikla drauma um 

hvað þau ætla að gera í framtíðinni og þau ætla öll stóra hluti; flugmaður, leikari, 

dansari, flugfreyja, atvinnumaður í fótbolta svo eitthvað sé nefnt.  Vonandi munu 

draumar þeirra rætast. 

5.11 Unga fólkið 
  
Ég ræddi við unga fólkið í hópnum, þ.e. þau sem eru á framhaldsskólaaldri.  Einn 

strákur er að hefja 3ja ár í framhaldsskóla, ein stelpa sem er að hefja 2. ár og einn 

strákur sem hefur nám í framhaldsskóla nú í haust.  Ég ræddi við strákana saman en 

við stelpuna ræddi ég eina. 

Í fyrstu fannst mér ég ekki ná nógu góðu sambandi við þau meðan á 

viðtölunum stóð. Mér fannst eins og ég þyrfti að draga uppúr þeim svörin, oft voru 

svörin mjög stutt og mér fannst eins og ég hefði átt að fá meira frá þeim.  Ég skil 

viðmót þeirra betur þegar ég hugsa til baka til þess að vera unglingur og vera 

sértaklega viðkvæmur fyrir þeirri mynd af sjálfum sér sem maður sýnir öðrum.  

Unglingar hafa ekki áhuga á að skera sig úr og umfram allt hefur fólk á unglingsaldri 

ekkert endilega fundið út hver hún/hann er.  Þegar litið er á líf þessa unga fólks, þá 

virðist svo vera að þeim líði vel á Íslandi og að þau séu búin að aðlagast vel.  Þau 

standa sig vel í skólanum, stunda íþróttir, eiga vini, eru með góða sumarvinnu og 

stunda félagslíf, þau gera það sem heilbrigðir unglingar gera.  Strákarnir sögðust vera 

orðnir hálf íslenskir en stelpan sagði að henni fyndist það ekki.  Það er svolítið 

áhugavert að hún skyldi segja það, því að mínu mati er hún „íslenskust“ af öllum í 

hópnum, bæði hvað varðar tungumálið og félagslega þáttinn.  Kennarinn hennar í 

Giljaskóla, Selma Kristjánsdóttir, tjáði mér að hún hefði lagt gríðarlega mikið á sig frá 

fyrsta degi í tungumálanáminu, enda væri árangurinn eftir því.64  Hún tók öll 

samræmd próf og náði þeim með sóma. 
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Þau sögðust öll hafa verið spennt við fréttirnar að vera flytja til Íslands, og 

lítið hafi borið á kvíða.  Þau vissu öll töluvert um Ísland áður en þau komu, og höfðu 

lært um landið í skólanum.  Þau höfðu ekkert spáði í hvort að landið hafi verið eins og 

þau hefðu verið búin að ímynda sér.  Þeim leið vel hérna strax fyrstu dagana þó að 

það hafi borið á kvíða þegar þau voru að byrja í skólanum um haustið.  „ég var með 

kvíðahnút í marga daga áður en skólinn byrjaði, en svo var þetta í raun miklu 

auðveldara en ég hafði ímyndað mér, og allir voða almennilegir.“   Þau kváðust aldrei 

hafa fundið fyrir fordómum í sinn garð, og það kom þeim á óvart að þau skyldu ekki 

finna fyrir þeim.  Þau segja að vinir þeirra taki sér sem Íslendingum, a.m.k. finna þau 

ekki fyrir öðru. 

Strákarnir sögðust stundum hafa verið hræddir í Serbíu, en hérna finnst þeim 

þeir vera öruggir og ekki ástæða til að hræðast neitt.   

Það var sameiginlegt með þeim öllum að þau höfðu ekkert endilega hugleitt 

það sem ég spurði um og ypptu öxlum þegar ég bar fram spurningu.  Kannski bara 

eins og unglingar allra þjóða gera.   
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6.0 Lokaorð 
 

Það er ekki auðvelt að setja sig í spor annarra, ekki síst í spor flóttafólks sem hefur 

upplifað ólýsanlegar hremmingar.  Þrátt fyrir öll viðtölin, lesturinn og tilraunir  mínar 

til þess að skilja til fulls hvað gerðist á Balkanskaganum á síðasta áratug, þá er ég litlu 

nær.  Flóttafólkið lýsti atburðarrás sem því miður alltof margir í heiminum í dag hafa 

þurft að ganga í gegnum.  Atburðir sem eiga sér stað í kjölfar stríðs eru ólýsanlegir og 

það er erfitt að setja sig í spor fólks sem hefur misst aleiguna og ástvini, svo ekki sé 

minnst á þjóðerni sitt og uppruna í einum vetfangi.   Því fylgja sjálfsagt blendnar 

tilfinningar að horfa á bak föðurlandinu og alls þess sem er manni kunnugt og kært, 

og hefja nýtt líf í fjarlægju landi.  Þó það sé farsæl lausn og góð, ekki síst í 

samanburði við lífið í flóttamannabúðum, þá væri vissulega alltaf best ef allt yrði eins 

og áður, áður en stríðið braut út. 

Það er stórt skref og mikil ábyrgð fólgin í því að taka að sér á þriðja tug 

flóttamanna.  Akureyrarbær og Akureyringar tókust á við verkefnið og stóðu undir 

þeirri á ábyrgð sem alþjóðasamfélagið lagði á herðar þeirra.  Það hlýtur að vera skylda 

okkar sem svo fjarri flestum vandamálum heimsins búa, að rétta hjálparhönd þegar 

eftir því er leitað. 

Með dugnaði og áræðni fólksins sjálfs og samhentu átaki einstaklinga, 

stofnanna og félaga, tókst að skapa hópi fólk nýtt líf og bjartari framtíð.   Í dag eru 

þau ekki flóttamen, í dag eru þau Íslendingar, góðir og gegnir þjóðfélagsþegnar sem 

vinna og borga sína skatta og skyldur og leggja sitt af mörkum til samfélagsins. 

Ég spurði þau hvort þeim þætti möguleikinn á að snúa heim vera raunsær, og 

ein svaraði: „Heim? Heim hvert?“ 
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móttöku flóttafólks á Íslandi.  15. ágúst 2005. 

 

Ingibjörg Broddadóttir (ritari flóttamannaráðs Íslands). 4. ágúst 2005. Svar við 

fyrirspurn í tölvupósti. 

 

Selma Kristjánsdóttir (kennari við Giljaskóla, Akureyri).  Viðtal tekið um fræðslu 

flóttafólks. 8. ágúst 2005. 

 
 




