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Ágrip 

 

Með þessu verkefni er markmiðið að fjalla um gerð fjögurra útvarpsþátta. Útvarpsþættirnir fjalla um 

fjóra einstaklinga sem allir hafa búið á Íslandi og allir hafa búið við frábrugðnar aðstæður. Með 

útvarpsþáttunum er markmiðið að skoða þeirra upplifun á íslensku samfélagi og því hvernig íslenskt 

samfélag kemur fyrir sjónir með útlensk samfélög til hliðsjónar. 

 Við vinnslu útvarpsþáttanna og rannsóknavinnu þeim tengdum komu fyrir mörg álitamál sem 

nauðsynlegt var að gera betur skil en hægt var í þáttunum sjálfum. Þau voru skoðuð og nánar gerð grein 

fyrir þeim í verkefninu. Þessi álitamál eru af ýmsum toga. Þar má nefna flóttamannamál á Íslandi, áhrif 

stríðsátaka á börn og reynsla hjálparstarfsmanna. Kostir og gallar munnlegra heimilda og munnlegrar 

sögu eru til umfjöllunar og ástæður þess að munnlegar heimildir henta vel fyrir þetta verkefni. 

 Hlutverk útvarpsins í verkefninu var skoðaður og hversu hentugur miðill útvarp er fyrir verkefni 

sem þetta. Hljóðheimur útvarpsþáttanna, upplifunin að hlusta á útvarp og vinnan sem stendur að baki 

gerð útvarpsþátta kemur einnig fyrir. Rannsóknavinnan stóð yfir frá vorinu 2012 og lauk vorið 2013. 
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Inngangur 

 

Árið 2010 sat ég áfangann: Munnleg miðlun og útvarp, sem hluta af meistaranámi mínu í 

Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Hluti námsmatsins fyrir áfangann var gerð 

útvarpsþáttar sem síðar var útvarpað hjá Ríkisútvarpinu, Rás 1. 

 Þegar kom að því að vinna lokaverkefni í meistaranámi mínu hugðist ég fyrst um sinn 

gera heimildarmynd. Hugmyndin var að sú mynd yrði um menningarkima innan íslensks 

samfélags, ég vildi fjalla um þá hópa sem flestir hefðu spurnir af en fáir tilheyra. Þar voru 

ýmsir hópar sem komu til greina. Til dæmis vildi ég skoða afreksíþróttamenn, þá sem höfðu 

sökkt sér í teiknimyndasöguheima og marga fleiri. Ekkert varð af því verkefni en við 

undirbúninginn kviknaði sú hugmynd að heimildarmyndin yrði um minnstu trúfélögin á 

Íslandi. Það er angi íslenskrar menningar sem ég tel að fæstir þekki náið. Ég hóf vinnslu þess 

verkefnis og tók nokkur viðtöl, til að mynda við þá sem sjá um Kabbalah á Íslandi, sem þá 

hugðust hefja starfsemi hér, Aðventista, Mormóna og á dagskránni var viðtal við félag 

múslima á Íslandi. 

Þegar hér var komið sögu áttaði ég mig hins vegar á því að ég var ekki alls kostar 

ánægður með verkefnið. Annars vegnar hef ég mestan áhuga á einstaklingum og 

sagnfræðilegum rannsóknum út frá þeim. Einnig blundaði alltaf í mér áhuginn á að vinna að 

útvarpsþáttum hins vegar. Það er mjög heillandi miðill og aðgengilegur. Fyrst og fremst sá ég 

í hendi mér hvernig ég gat nýtt útvarpsmiðilinn til að miðla verkefni á við þau sem ég hafði 

mestan áhuga á sem sagnfræðingur. Ég vann verkefnið í Munnlegri miðlun og útvarpi fyrir 

áfangann undir miklum áhrifum frá námi mínu í sagnfræði og reyndi að blanda þar tveimur 

áhugasviðum saman. Verkefnið gekk ágætlega og fjallaði sá útvarpsþáttur um ungan 

innflytjanda á Íslandi, sem hafði verið boðið hingað á vegum íslenska ríkisins sem 

flóttamaður. Þar með var það ákveðið. Lokaverkefni mitt skyldi verða útvarpsþáttaröð. 
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1.2 Lýsing á verkefninu 

 

Ásamt útvarpsþáttum er hluti af lokaverkefninu greinargerð um vinnslu þáttanna. 

Greinargerðinni er ætlað að sýna vinnuferlið við gerð útvarpsþáttanna og fjalla um útvarpið 

sem miðil. Henni er jafnframt ætlað að fjalla um þá viðmælendur sem komu fyrir í þáttunum 

og kynna umhverfi þeirra og bakgrunn. 

 Meiginþorri greinargerðarinnar er þriðji kafli sem fjallar um viðmælendurna og 

viðfangsefni sem tengjast viðtölum þeirra. Heimildavinna kemur fyrir í fjórða kafla og þá er 

kafað dýpra í viðfangsefni sem komu fyrir í þriðja kafla. Sjötti kafli fjallar um vinnslu 

útvarpsþáttanna sjálfra. Kaflinn fjallar um úrvinnslu efnisins, handritavinnu og vangaveltur 

um hljóðheim útvarpsþáttanna. Annar kafli fjallar um verkefnið sjálft. Uppbyggingu þess, 

efnisval og markhóp. Fimmti kafli fjallar um munnlega miðlun og munnlegar heimildir. Í 

þeim kafla fæst ég við vangaveltur um útvarpið sem miðil og munnlega sögu sem heimild 

fyrir sagnfræðinga. Í sjöunda kafla má svo finna niðurstöður og lokaorð. 

 Greinargerðin á að sýna hvert rannsóknir sem fylgdu viðtölunum leiddu og að vinna úr 

þeim álitamálum sem upp komu í kjölfarið. Auk þess er ætlunin að fjalla um útvarpsþættina í 

sjálfu sér. Vinna með formið fræðilega og skoða þá út frá fræðilegri umræðu um útvarpsþætti 

og munnlega miðlun. Greinagerðin verður því ekki aðeins skýrsla um vinnuferlið heldur er 

henni einnig ætlað að svara því hvers vegna útvarp og þetta efni varð fyrir valinu. 

 Þættirnir eru fjórir og hefur hver þeirra ákveðið markmið. Tveir þættir fjalla um 

Íslendinga sem hafa fengið að kynnast ólíkri menningu náið. Hvernig upplifun er það og 

hvaða lærdóm getum við dregið af reynslu þeirra um okkur sjálf? Hinir þættirnir fjalla um 

erlent fólk sem sest hefur að á Íslandi og reynt verður að svara því hvernig sú upplifun er og 

hvað getur þeirra ferli sagt okkur um Ísland og íslenskt samfélag? 

 Heildarmarkmiðið með verkefninu er að skoða samfélag Íslendinga með augum 

einstaklinga sem hafa fengið tækifæri til að meta íslenskt samfélag að utan, hvort heldur sem 

innflytjendur eða sem brottfluttir Íslendingar. 

 Eftir að hafa ákveðið hverjir yrðu viðmælendur mínir lá ljóst fyrir hvert viðfangsefnið 

yrði. Viðfangsefnin eru í grunninn fjögur en skiptast svo í undirflokka. Þar ber fyrst að nefna 

flóttamenn á Íslandi frá tveimur mismunandi sjónarhornum. Síðan eru það Tansanía, 

hjálparstarf og krabbamein barna þar og hér ásamt borgarastyrjöld, barnæsku og hlutverki 

kvenna á Sri Lanka. Að lokum eru það ólíku menningarheimarnir, Óman og Ísland þar sem 

meðal annars er tekin fyrir einhliða fjölmiðlaumfjöllun.  
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2. Verkefnið 

 

Í þessum kafla verður fjallað um hugmyndavinnuna að baki verkefninu. Farið verður yfir það 

hvernig hugmyndin að verkefninu kviknaði og hvernig verkefnið var valið. 

Grunnhugmyndinni að baki verkefninu og markhóp verkefnisins verður lýst í öðrum og þriðja 

hluta kaflans. 

 

2.1 Val verkefnis og aðdragandi 

 

Áður en ég hóf nám í Hagnýtri menningarmiðlun útskrifaðist ég úr B.A. námi í sagnfræði við 

Háskóla Íslands. Það hafði alltaf vakið áhuga minn í sagnfræði að vinna einsöguverkefni. 

Svokölluð „micro history“ eða einsaga vekur áhuga minn aðallega vegna þess að mér þykir 

áhugavert að vita hvernig einstök dæmi geta sagt okkur frá raunveruleika heildarinnar. Nánar 

verður fjallað um einsöguverkefni og vinnubrögð tengd þeim hér á eftir. Sem B.A. verkefni 

vann ég einsöguritgerð um „þurfamann“ í Reykjavík á árunum 1914-1935. Sú rannsókn og sú 

fræðilega vinna sem ég fékkst við hvað hana varðaði kveikti áhuga minn á einsögu. Ég hef 

áhuga á því fólki sem samfélagið samanstendur af en ekki þeim sem stjórna samfélögum. 

Hvernig hafa breytingar í samfélögum áhrif á meðal-Jón? 

 Ég kynntist fyrir tilviljun ungum manni frá Kosovo þar sem við störfuðum saman og 

komst að því að við vorum jafnaldrar. Zija Krrutaj kom til Íslands nokkrum árum áður sem 

flóttamaður frá Kosovo. Hann hafði þá verið flóttamaður um árabil. Hann hafði búið í Bosníu 

í mörg ár í flóttamannabúðum. Samtöl okkar um sumarið þegar hann þurfti að flýja heimaland 

sitt komu upp í huga mér þegar kom að því að vinna verkefni fyrir áfangann Munnlega 

miðlun og útvarp. Upplifun okkar á sumrinu 1998 var annars vegar gerólík en hins vegar að 

mörgu leyti keimlík og mér þótti sú nálgun áhugaverður gluggi inn í barnæskuna og 

flóttamannalífið. Zija var mjög áhugasamur og fannst mjög gaman að segja sína áhugaverðu 

sögu. 

 Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir meistaraverkefni og ég var búinn að skera 

úr um að það sem ég vildi í raun gera væru útvarpsþættir var hugmyndin ekki langt undan. 

Fyrst um sinn hugðist ég vinna meira með Zija og frásögn hans. Þar sem verkefnið voru fjórir 

útvarpsþættir ákvað ég að fjalla ekki aðeins um flóttamenn. Mér þótti það heldur einsleitt í 

þeirri flóru af áhugaverðum sögum og sjónarhornum sem hægt er að kynna sér. Ég vildi nýta 
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mér fjögur ólík sjónarhorn á íslenskt samfélag. Ég ákvað því að taka viðtal við tvo aðflutta 

Íslendinga sem höfðu sest hér að og vildu búa hér og tvo sem höfðu alist hér upp og flutt burt. 

Nánar verður farið í það í þriðja kafla hverjir viðmælendurnir voru og hver saga þeirra er. 
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2.2 Grunnhugmynd 

 

Í grunninn er hugmyndin að verkefninu sú að gera útvarpsþætti sem geta sýnt hlustendum 

nýja menningarheima sem þeir hefðu að öllum líkindum ekki kynnst annars. 

Grunnhugmyndin var að vinna verkefnið eins og einsöguverkefni. Einsögurannsóknir miðast 

við það að rannsaka einstaklinga í samfélögum og sjá svo hvaða ályktanir er hægt að draga 

um samfélögin út frá þeim einstaklingum. Sagnfræðingar áður fyrr áttu það til að einbeita sér 

að „greinunum“ á trénu eins og Carlo Ginzburg orðar það en póst-módernískir sagnfræðingar 

og þar með taldir þeir sem fást við einsögurannsóknir einbeita sér að „laufblöðunum“.
1
 

Aðferðafræðin miðast við að einbeita sér að smæstu einingum samfélagsins og „reyna að 

svara stórum spurningum í litlu rými“.
i
 

2
 Vonast er til þess að með því að rannsaka smærstu 

einingar samfélagsins sé hægt að dýpka skilning á samfélaginu í heild sinni. 

 Margir á Íslandi hafa áhugaverðar sögur að segja og með því að skoða einsdæmin 

getum við lært margt um heildina. Ég vildi skoða íslenskt samfélag með augum þess sem 

kemur hingað að utan, eins og máltækið segir: glöggt er gest augað. Ég vildi líka fá 

sjónarhorn þess sem er alinn upp á Íslandi en hefur flust í ólíkan menningarheim og sjá 

hvernig það hefur mótað sýn viðkomandi á Ísland og hvað við getum lært um þá menninguna 

sem hann kynntist. 

 Þegar einsöguverkefni eru unnin þá er byrjað á einhverjum upphafspunkti og svo 

kemur í ljós hvert heimildirnar leiða. Í þessu verkefni var engin breyting þar á. Þar sem 

frásögn viðmælenda minna gaf færi á því leitaði ég að frekari heimildum sem hafði svo áhrif á 

sjálfa þættina. Þannig vindur frásögnin upp á sig og gefur okkur tækifæri til að skoða 

menningu okkar. Oft er naflaskoðun erfið en alltaf lærdómsrík. Það getur verið örðugt að 

horfast í augu við eigin breyskleika en jafnframt gott að sjá hversu margt við getum verið 

þakklát fyrir. 

 Í upphafi var ekkert vinnuheiti á verkefninu. Ég vildi ekki festa neitt niður þegar ég 

hóf vinnuna. Í ljós kom að það sem mér fannst vera rauði þráðurinn hjá öllum mínum 

viðmælendum var mikilvægi samfélagsins. Enginn er eyland. Það getur enginn þrifist án þess 

að vera hluti af samfélagi. Jafnframt sá ég hversu hverful samfélagsstaða getur verið og 

brothætt. Sumir lenda undir í samfélaginu eða jafnvel utan samfélaga og eiga ekki 

afturkvæmt. Heiti þáttanna varð því með tímanum „Hver er sinnar gæfu smiður?“. Ástæðan er 

                                                 
1
Ginzburg. Carlo. „Microhistory: Two or three things I know about it.“ Bls. 31. 

i
„Try to answer big questions in small places“ Þýðing mín. 

2
Joyner, Charles. Shared Traditions: Southern history and folk Culture. Bls. 1. 
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sú að viðmælendur mínir sýndu fram á það að hver og einn getur lítið megnað án 

samfélagsins sem hann er hluti af. Snúist samfélagið gegn einhverjum er lítið sem 

einstaklingurinn getur gert en taki samfélagið einstaklingnum opnum örmum eru honum allir 

vegir færir. Enginn getur alfarið treyst á sjálfan sig þó að það sé vissulega mikilvægur hlekkur 

í keðjunni. 
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2.3 Markhópur 

 

Markmiðið var að útvarpsþættirnir gætu höfðað til flestra. Þættirnir eru gerðir fyrir Rás 1 og 

það hafði ég hugfast þegar ég vann þættina. Ég ímynda mér að stærsti markhópur Rásar 1 sé 

fullorðið fólk og þeir sem hlusta mikið á útvarpsrásina geri ákveðnar kröfur til þess efnis sem 

þar er flutt. Markhópur er sérkennilegt hugtak. Það gefur til kynna hverjir það eru sem 

þáttagerðarmaður ætlar sér að ávarpa í þættinum og til hverra hann ætlar að ná. Málið er hins 

vegar ekki svo einfalt. Það getur til að mynda verið fleiri en einn markhópur hverju sinni og 

þá er hægt að nálgast hvern þeirra frá sínu sjónarhorni. Eins fer það ekki alltaf saman til 

hverra þáttastjórnandinn vill höfða og hverjir eru líklegir til að hlusta. 

 Það hafði mikil áhrif á hugmyndir mínar hvað varðar miðlun almennt að fá Valgeir 

Vilhjálmsson starfsmann markaðsteildar RÚV í kennslustund. Valgeir tók við niðurstöðum úr 

hlustendakönnunum Capacent og lýsti því fyrir okkur hvernig þær hafa áhrif á dagskrárgerð. 

Þá gerði ég mér grein fyrir að hlustandinn sem er við viðtækið er ekki endilega sá sami og 

þáttagerðarmaðurinn hafði í huga. Þetta er nátengt hugmyndinni um innbyggðan lesenda í 

bókmenntum.
3
 Innbyggði lesandinn er sá ímyndaði lesandi sem höfundurinn hefur í huga 

þegar hann skrifar og reynir að ná fram ákveðnum hughrifum. Raunverulegur lesandi rímar 

svo ekki alltaf við þann sem höfundurinn hafði í huga þegar hann var að skrifa.
4
 Í útvarpinu 

þarf því að taka tillit til fjölbreytileika hlustenda og höfða til þeirra sem eru við viðtækin fyrir 

ásamt því að reyna að trekkja nýja að. Ég ákvað þar af leiðandi að hafa markhópinn 

tvískiptan. Annars vegar þá sem nú þegar eru að hlusta á Rás 1 og vilja geta hlustað á vandað 

áhugavert efni og hins vegar mögulega nýja hlustendur sem leita eftir því sama. 

 Markhópurinn er því fólk á aldrinum 25 ára og eldri. Viðmælendurnir eru allir ungt 

fólk, á aldrinum 22 til 35 ára. Þeir hafa allir áhugaverða sögu að segja og ættu sögurnar að 

geta höfðað til flestra. Efni þáttanna og samfélagsrýnin sem þar kemur fyrir er á þann veg að 

fólk á öllum aldri ætti að geta látið sig málin varða. 

 Sjóndaprir og blindir geta hlustað á útvarp og það án þess að þátturinn líði nokkuð 

fyrir það . Útvarpið er í raun eini fjölmiðillinn sem hægt er að njóta eins og 

þáttagerðarmaðurinn eða „producer“ hugsaði sér sé maður sjónlaus eða sjóndapur. Ég vildi 

hafa verkefnið eins aðgengilegt og hugsast gat. Sjón hlustandans hefur því engin áhrif á 

markhópinn sem mér þykir mikill kostur. 

                                                 
3
Svensen, Åsfrid. Tekstens mønstre. Innføring i litterær analyse. Bls. 15 – 16. 

4
Richardson, Brian. Unnatural Voices. Extreme narration in Modern and contemporary fiction. Bls. 114 
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3. Viðmælendur og tengd málefni 

 

Kaflinn er kynning á viðmælendum og því sem tengist þeim og útvarpsþættinum um þá sem 

mér finnst skipta máli. Nokkrir viðmælendur koma fyrir í þáttunum til að styðja frásögn þeirra 

viðmælenda sem þættirnir fjalla um. Þeir viðmælendur eru flokkaðir sem undirkaflar. 

 

3.1. Brynja 

 

Brynja Hjörleifsdóttir er sjúkraþjálfari úr Mývatnssveit. Hún er alin upp þar fyrir norðan og 

fór í Menntaskólann á Akureyri og þaðan í Háskóla Íslands. Eftir að hún útskrifaðist úr námi 

vann hún fyrir sér á Húsavík til að fjármagna það að geta unnið sem sjálfboðaliði við 

hjálparstarf í Tansaníu. Í Tansaníu vann Brynja með börn sem þjáðust af krabbameini og 

höfðu aðsetur í spítala sem rekinn var af góðgerðasamtökum. 

 

3.1.1 Krabbamein í Tansaníu 

Það er mikilvægt að átta sig á því hvers vegna þörfin fyrir hjálparstarfsemi í Tansaníu er 

svona mikil þegar krabbamein er annars vegar. Vandamálið er í rauninni það sama og flestir 

myndu búast við. Íbúar landsins eru fátækir og það hefur margvísleg áhrif til hins verra hvað 

varðar sjúkdóminn. Krabbameinsmeðferðir fyrir börn virðast vera að mestu á vegum 

góðgerðasamtaka sem bjóða sína þjónustu ókeypis. Vandamálið er að þegar börn skila sér í 

krabbameinsmeðferð er það oft orðið of seint. Brynja lýsir því hvernig börn eru oft fyrst látin 

leita til heilara eða annars í ættbálknum þegar vart verður við einhver einkenni. Það er ekki 

fyrr en öll ráð sem hefðirnar segja til um að eru reynd sem leitað er til læknis. Dánartíðni 

krabbameinssjúklinga í Tansaníu er 87%. Vonast er til að dánartíðni lækki nú eftir að byrjað 

var að bólusetja fyrir HPV vírus sem veldur krabbameini í leghálsi en leghálskrabbamein er 

um 60% krabbameinstilfella í Tansaníu.
5
 

 

 

 

                                                 
5
Msaki. P og Lyimo. R.E. „Cancer survival rates and gender bias in Tanzania“ Sótt. 16. mars 2013. 
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3.1.2 Breytt viðhorf eftir hjálparstarf 

Það hafði mikil áhrif á Brynju að búa í Tansaníu og upplifa samfélagið þar. Þar hefur mikið að 

segja hversu mismunandi samfélagið á Íslandi og samfélagið í Tansaníu er. Stéttskipting er 

mun minni á Íslandi en hún er í Tansaníu. Það er almennt ekki samþykkt á Íslandi að fólk fái 

aðra þjónustu eftir því hver uppruni þess er. Íbúar Dar es Salaam eru mjög opnir og 

vingjarnlegir að sögn Brynju sem hefur einnig haft mikil áhrif á hana. Henni finnst 

Íslendingar geti lært margt af þeim og verið opnari. Íslendingar velta fyrir sér sínum 

vandamálum rétt eins og aðrir en henni þykir mörg vandamál sem Íslendingar leggja mikla 

orku í undanfarið séu léttvæg miðað við raunveruleika íbúa Tansaníu. 

   Fyrst og fremst hafa viðhorfin breyst til neytendasamfélagsins. Brynja segir frá þeirri 

upplifun að millilenda í London eftir að hafa verið í Tansaníu. Það sé svo ótrúlegt að sjá hvað 

mikil orka og hvað miklir peningar fara í hluti sem eru í rauninni hrein munaðarvara. Þegar 

fólk getur verið hamingjusamt í Tansaníu sem á varla nokkuð er verslun á fimm hæðum í 

miðborg Lundúna sem selur ekkert nema M&M sælgæti og vörur sem tengjast því. 
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3.2. Edgar 

 

Edgar Alejandro Arango Hurtado býr á Íslandi og hefur gert síðan í október árið 2007. Edgar 

er frá Kólumbíu en hefur verið á flótta þaðan síðan árið 2000. Edgar og fjölskylda hans komu 

til Íslands í boði íslenska ríkisins á vegum Rauða krossins eftir að hafa búið í 

flóttamannabúðum í Ekvador í sjö ár. Ég ákvað að hafa samband við Edgar vegna þess að ég 

sá frétt um hann á vefmiðlinum www.dv.is. Fréttin fjallaði um að hann hefði klárað 

framhaldsskóla aðeins fimm árum eftir að hann fluttist til Íslands. Edgar byrjaði í 

Verzlunarskóla Íslands með öðrum sem komu með honum til Íslands í sama hópi flóttamanna. 

Honum fannst ekki ganga nógu vel þar vegna þess að hann gat átt svo mikil samskipti við 

kólumbíska vini sína á spænsku og hann talar enga ensku. 

 Edgar hafði mikinn áhuga á að læra íslensku og vildi taka virkan þátt í íslensku 

samfélagi. Hann ákvað að hætta í Verzlunarskólanum og sótti um að byrja í 

framhaldsskólanum á Laugum. Hann vildi fara þangað, langt frá Reykjavík og öllum sem 

hann þekkti á Íslandi til að komast ekki hjá því að læra íslensku. Það er aðdáunarvert framtak 

og það gekk mjög vel og hann útskrifaðist á réttum tíma eins og áður hefur komið fram. Í dag 

býr Edgar í Reykjavík og stefnir á að læra trésmíðar eða tæknifræði. 

 

3.2.1 Katrín Oddsdóttir lögfræðingur 

Katrín Oddsdóttir er lögfræðingur búsettur í Reykjavík. Hún hefur unnið mikið fyrir 

flóttamenn á Íslandi sem hafa sótt um hæli. Ég ræddi við hana um það hvernig Íslenska ríkið 

tekur á málefnum hælisleitenda. 

 

3.2.2 Hælisleitendur á Íslandi 

Hælisleitendur eiga á brattann að sækja á Íslandi rétt eins og alls staðar í Evrópu. 

Hælisleitendur hafa ekki rétt á að vinna á Íslandi og geta ekki fengið kennitölur. 

Hælisleitendur eru utan heilbrigðiskerfisins og eiga ekki rétt á læknisþjónustu. Það er 

samkvæmt Katrínu Oddsdóttur brot á stjórnarskrá Íslands. Öll lönd Evrópu leggja mikið á sig 

til að vera óaðlaðandi kostur fyrir hælisleitendur. Sérstaklega lönd norður-Evrópu.
6
 Colin J. 

Harvey orðar það sem svo: 

 

                                                 
6
Harvey, Colin J. „Dissident Voices: Refugees, Human Rights and Asylum in Europe“. Bls. 368. 

http://www.dv.is/
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Northern states, in particular, are now openly hostile to the plight of many of the world's 

forcibly displaced. A barrage of devices is in operation to ensure that asylum seekers 

never reach the North. If they do, states have implemented punitive schemes which 

include detention and the removal or restriction of welfare entitlements.
7  

 

 

Þessi lýsing á fullkomlega við Ísland eins og staðan er á Íslandi í dag. Ísland og lönd Evrópu 

hafa skapað nokkurs konar stéttaskiptingu flóttamanna. Þeir sem koma hingað eftir 

viðurkenndum leiðum eru velkomnir. Ísland tekur á móti mjög fáum flóttamönnum miðað við 

nágrannaþjóðir okkar. Þeir flóttamenn sem koma til Íslands á annan hátt og sækja um hæli eru 

vistaðir á Fit Hostel og oftast sendir aftur þangað sem þeir komu Fit Hostel er gistiheimili í 

Reykjanesbæ sem er nýtt sem húsnæði fyrir hælisleitendur á meðan þeir bíða þess að mál 

þeirra eru tekin fyrir. Nokkrir stjórnmálamenn og stjórnendur Útlendingastofnunar hafa verið 

gagnrýndir fyrir ummæli sín um hælisleitendur. Sjá viðauka 4. 

 

3.2.3 FARC 

Styrjöldin sem Edgar og fjölskylda hans flúðu geisar enn. Þar eigast við skæruliðar FARC 

hreyfingarinnar og stjórnaherinn í Kólumbíu. Átökin hafa varað mjög lengi og munu að öllum 

líkindum gera það einhvern tíma í viðbót. Skæruliðar fylla raðir sínar samkvæmt Edgar með 

því að ræna ungu fólki, gera það háð eiturlyfjum og heilaþvo það. Þessi aðferð hefur 

viðgengist lengi til að mynda í Afríku til að fjölga hermönnum. Börn átta sig síður á 

afleiðingum gjörða sinna og með því að byrla þeim eiturlyf og láta þau berjast eru þau ekki 

eins hrædd. Markmiðið virðist ekki vera að fá hæfa hermenn heldur einfaldlega nógu marga.
8
 

Human Rights Watch stundar rannsóknir á mannréttindabrotum og vinnur að því að vernda 

mannréttindi. Human Rights Watch telur að um það bil 11.000 börn séu í fylkingum 

skæruliðahreyfinga í Kólumbíu.
9
 Sjálfur slapp Edgar naumlega þegar bílar komu að þar sem 

hann lék við vini sína og skæruliðar reyndu að handsama sem flesta drengi til að taka með sér. 

  

 

                                                 
7
Harvey, Colin J. „Dissident Voices: Refugees, Human Rights and Asylum in Europe“. Bls. 368 – 369. 

8
http://edition.cnn.com/2007/WORLD/africa/02/12/btsc.koinange.childsoldiers/index.html sótt 26. apríl 2013. 

9
http://www.hrw.org/en/news/2005/02/21/colombia-armed-groups-send-children-war Sótt 26. apríl 2013. 

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/africa/02/12/btsc.koinange.childsoldiers/index.html
http://www.hrw.org/en/news/2005/02/21/colombia-armed-groups-send-children-war
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 FARC hreyfingin hefur oft komið fyrir í fjölmiðlum á Íslandi. Oftast er það vegna þess 

að hreyfingin tekur gísla sem eru svo notaðir til að kúga fé út úr ættingjum þeirra og 

stjórnvöldum. Árið 2008 fékk mál Íngrit Betancourt mikla athygli eftir að henni var bjargað 

frá FARC eftir að hafa verið gísl í sex og hálft ár.
10

 

 

3.2.4 Transnationalismi 

Transnationalismi er hugtak sem er notað til að lýsa alþjóðavæðingu. Það eru í rauninni tvær 

áþekkar merkingar orðsins sem samt er blæbrigðamunur á. Annars vegar er átt við siði og 

venjur sem sameina hópa fólks óháð landamærum. Hins vegar er hugtakið notað fyrir þær 

aðstæður sem nú blasa við, til dæmis í Evrópu. Það er að flutningur fólks á milli landa er svo 

mikill og svo algengur að það er í rauninni úrelt hugtak að ræða um þjóðríki. 

Transnationalismi á þá við þá hugmynd að þjóðir séu svo tengdar sín á milli og flæði á milli 

þjóða sé svo mikið að það sé í rauninni búin að skapast ein sameiginleg menning. Hugtakið er 

einnig notað fyrir þá sem telja sig til ákveðinnar þjóðar en búa ekki í upprunalandi sínu. 

Þannig er til dæmis um að ræða „Tyrki“ í Þýskalandi sem hafa þó aldrei búið í Tyrklandi.
11

 

 Hugtakið kemur við sögu í þessu verkefni vegna þess að Ísland er þáttakandi í þessum 

transnationalíska heimi að mínu mati. Íslendingar flytja í nágrannalönd sín og líta ekki 

endilega á sig sem útlendinga þar og fólk flytur til Íslands. Íslendingar halda einnig í uppruna 

sinn og halda íslenskar hátíðar í útlöndum og halda tengsl við Ísland. Peggy Levitt og Nina 

Glick Schiller segja að hugtakið feli í sér lönd sem eru orðin svæði sem fólk býr á frekar en 

þjóðríki en hefðir og venjur tengjast þeim uppruna sem hver og einn vill tileinka sér.
12

 

Flóttamenn sem koma hingað ættu ekki að ógna þessari transnationalísku sjálfsmynd okkar 

enda byggir hún að miklu leiti einmitt á þessu menningarflæði. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dngrid_Betancourt Sótt 8. apríl 2013. 
11

Blanc, Cristina Szanton o.fl. „Transnationalism, Nation-states, and culture“ Bls. 684. 
12

Levitt. Peggy og Schiller, Nina Glick.„Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective 

on Society“ Bls. 1002. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Íngrid_Betancourt
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3.3 Jón 

 

Jón Ágúst Guðmundsson býr í Múskat í Óman ásamt eiginkonu sinni og tveimur börnum. 

Hann fluttist þangað frá Reykjavík til að vinna þar sem flugumferðarstjóri. Margt í menningu 

araba í Óman hefur komið Jóni spánskt fyrir sjónir en að hans sögn var hann fljótur að 

aðlagast samfélaginu þar og honum líður vel í Óman. 

 Það sem Jón talaði mikið um í viðtali okkar var að honum þykir umfjöllun um Óman í 

fjölmiðlum á Íslandi ekki sanngjörn. Það sé aldrei minnst á Óman nema þegar eitthvað slæmt 

gerist. Það á í raun einnig við um nágrannalönd Óman. 

 

3.3.1 Álitsgjafar á förnum vegi 

Til að fá álit nokkurra Íslendinga á því hvað þeim finnist um fréttaflutning á Íslandi frá 

svokölluðum „arabalöndum“ fór ég á stúfana og tók nokkur viðtöl við fólk af handahófi. Ég 

tók viðtöl í miðbæ Reykjavíkur, við Perluna í Öskjuhlíð og í Háskóla Íslands. Ég tók mörg 

viðtöl og valdi þrjú þeirra til að koma fyrir í þættinum. Það sem skar úr um hvort ég notaði 

viðtölin var ekki það sem sagt var heldur hversu góð hljóðgæðin voru í viðtalinu. 

Viðmælendurnir svöruðu allir á svo líkan hátt að ég gat leyft mér að velja út eftir hjóðgæðum. 

Enginn viðmælenda var ósammála hinum. Viðtölin þurftu að passa við hljóðheim þáttanna. 

Nafna viðmælenda verður ekki getið. 

 

3.3.2 Stutt kynning á Óman 

Samfélagið í Óman hefur tekið stakkaskiptum síðastliðna hálfa öld eða svo. Núverandi soldán 

steypti af stóli föður sínum sem vildi halda samfélaginu eins og það hafði alltaf verið. Þegar 

núverandi soldán tók við völdum hafði geisað borgarastyrjöld í landinu. Breskir hermenn og 

málaliðar hjálpuðu til við að kveða niður þá styrjöld. Nafni landsins var breytt úr Múskat og 

Óman í Óman eingöngu. Það var gert að sögn soldáns til að sýna einingu landsins. Í dag er 

landið eitt af þeim framsæknustu á svæðinu. Það hafa verið gríðarlegar framkvæmdir síðan 

árið 1970. Vegir, skólar og önnur mannvirki sem eru nauðsynleg í nútíma þjóðfélagi hafa 

verið byggð. 

 Samfélagið í Óman er mjög frábrugðið því íslenska. Það er mjög afslappað að sögn 

Jóns og það má búast við því að það sem Íslendingur myndi vilja gera á klukkutíma gæti tekið 

hálfan dag í Óman. Til dæmis tekur langan tíma að fara á markaðinn að kaupa epli. Það er 
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ókurteisi að koma á markaðinn, kaupa og fara. Það er venja í Óman að ræða um daginn og 

veginn við kaupmanninn, spyrja út í heilsu fjölskyldu hans og hvernig lífið leikur við hann. 

Svo má ræða viðskipti.
13

 

 Konur njóta í dag lagalega sömu réttinda og karlar. Það er ekki lengur bundið í lög að 

konur skuli vera á einhvern hátt annars flokks í Óman. Það er þó enn þannig að margar konur 

verða af tækifærum vegna þess að hefðin fyrir því að konur séu ekki jafn réttháar körlum er 

mjög sterk. Samt sem áður hefur tekist að efla konur og í dag er hæst hlutfall vinnandi kvenna 

í Óman af ríkjunum á svæðinu að Ísrael undanskildu. 

 

3.3.3 Hans hátign Qaboos bin Said al Said 

Það er ómögulegt að ræða samfélagið í Óman í dag án þess að nefna til sögunnar soldán 

landsins. Soldáninn er einvaldur og orð hans eru lög. Soldáninn hefur algert vald í Óman. 

Vissulega er það ekki alveg svo einfalt. Eftir borgarastyrjöld sem geisaði í landinu vildi 

Qaboos ekki þurfa að reiða sig aftur á erlenda hermenn til að aðstoða hann. Síðan þá hefur 

uppbygging hersins í Óman verið mjög öflug og soldáninn er höfuð hersins. Ómanir eiga þó 

enga óvini á svæðinu formlega. Qaboos hefur fengið mikið lof meðal stjórnmálamanna á 

Vesturlöndum fyrir að vera öflugur talsmaður friðar á svæðinu. 

 Qaboos er menntaður í Bretlandi og hefur mjög framsæknar skoðanir. Hann hefur það 

nú fyrir eitt af verkefnum sínum að virkja konur og vill reyna að styrkja hag þeirra.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

Viðtal við Jón Ágúst Guðmundsson. 29. júní 2012. 
14

 Viðtal við Jón Ágúst Guðmundsson. 29. júní 2012. 
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3.4 Maduvanthi 

Maduvanthi Kumari Abeyrathne, venjulega kölluð Madu, er fædd og uppalin í Sri Lanka. Hún 

fluttist til Íslands fyrir tíu árum og býr í vesturbæ Reykjavíkur. Hún er leikskólakennari að 

mennt og hefur starfað sem slíkur um árabil. Madu flutti til Íslands þegar hún kynntist 

íslenskum manni og þau ákváðu að gifta sig. Madu á einn son sem er 8 ára. 

 Fyrir tíu árum var margt við Ísland sem Madu þótti áhugavert. Henni fannst mjög 

áhugaverð uppbygging samfélagsins. Sem dæmi má nefna að Íslendingar flytja frá foreldrum 

sínum til þess að búa sjálfir yfirleitt um tvítugt. Það er ekki venjan í Sri Lanka. Þar búa saman 

stórfjölskyldur og venjan er að allir hjálpist að við að sjá um fjölskylduna. Margir ættliðir búa 

saman, þeir eldri hugsa um börnin og þeir yngri hugsa um þá eldri. Það eru engin elliheimili á 

Sri Lanka fyrir almenning og leikskólar taka við börnum í eitt ár til að búa þau undir 

grunnskólanám. 

 

3.4.1 Upplifun Madu á borgarastyrjöld 

Madu upplifði borgarastyrjöldina á Sri Lanka sem barn og finnst í dag erfitt að tala um það og 

hugsa um það. Hún er mjög viðkvæm fyrir því að sjá til dæmis ofbeldi í fjölmiðlum og lýsti 

því þegar hún sá í sjónvarpinu fyrir stuttu mann sem hafði verið drepinn í stríðsátökum. Það 

fékk mjög á hana og hún þurfti það sem eftir leið kvöldsins til að jafna sig. Sem barn sá Madu 

oft lík við vegakantinn á leiðinni í skólann og það vissu auðvitað allir af því að það geisaði 

borgarastyrjöld. Það voru ekki aðeins stríðandi fylkingar sem áttust við heldur voru 

stjórnmálamenn á svæðinu með eigin vígasveitir sem drápu stuðningsmenn andstæðinga 

sinna. 

 Eitt kvöldið eftir að fjölskyldan hafði komið sér fyrir heima hjá sér og bjó sig undir 

svefn ruddust inn vopnaðir menn á heimili þeirra. Madu vissi ekki hverjir þeir voru en hún var 

þá tíu ára. Mennirnir þekktu eitthvað til eldri systur Madu og vissu að hún ætti eitthvað af 

skartgripum og tóku þá alla með sér. Sem betur fer meiddist enginn við innrásina. 
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4. Heimildavinna 

 

Þegar að það lá fyrir hvert verkefnið væri og hvaða nálgun ég ætlaði að taka hófst 

heimildaleitin. Fyrst og fremst þurfti að velja viðmælendur sem eru sjálfir mikilvægasta 

heimildin fyrir verkefnið. Í þessum kafla verður fjallað um hvernig það ferli fór fram. 

  

4.1 Fyrir þáttinn „Flóttamenn á Íslandi“ 

 

Til að fá sem heilsteyptasta mynd af viðfangsefnunum reyndi ég að afla heimilda víða. 

Fljótlega eftir að ég hóf að vinna verkefnið fór af stað mikil umræða um aðstæður þeirra 

einstaklinga sem dvelja á vistheimilinu Fit Hostel í Reykjanesbæ. Fit Hostel er gistiheimili 

sem er notað sem húsnæði fyrir hælisleitendur á meðan þeir bíða þess að umsóknir þeirra séu 

meðhöndlaðar af Útlendingastofnun. Ég gerði afrit af ótal blaðagreinum um meðhöndlun 

Íslendinga á flóttamönnum sem koma hingað sem hælisleitendur. Vandinn við þær heimildir 

er að þær eru nær allar byggðar á skoðunum þeirra sem skrifuðu þær. Þar eru meðal annars 

nokkrar heimildir sem eru ekki endilega um raunveruleika þeirra sem búa á Fit heldur þeirra 

sem vinna við að meðhöndla mál þeirra einstaklinga. Til að mynda má nefna greinar sem 

vitna í starfsfólk útlendingastofnunar svo eitthvað sé nefnt. 

 Þegar mál Mouhamde Lo
15

 kom upp sá ég aðra nálgun á það.  Mouhamde Lo komst til 

Íslands eftir að hafa flúið frá Máritaníu þar sem hann var þræll. Mouhamde sótti um hæli á 

Íslandi á þeim grundvelli. Íslenska ríkið hugðist senda Mouhamde Lo úr landi sem myndi svo 

verða til þess að hann yrði sendur aftur til Máritaníu.  

 Það mál kveikti áhuga minn á raunum hælisleiteinda og þar sá ég möguleika til að 

fjalla um mál þeirra án þess að byggja þáttinn á skoðunum eins hóps. Mál Mouhamde er þess 

eðlis að Íslenska ríkið braut sín lög og fór gegn sáttmálum sem Ísland hefur skuldbundið sig 

til að virða. Þar með er ekki verið að fjalla um þá skoðun að íslenska ríkið standi ekki nógu 

vel að málum hælisleitenda heldur þá staðreynd að lög eru brotin á þeim.
16

 

Það ætti að mínu mati að fjalla um mál sem þetta. Þegar tilgangurinn er að vinna 

útvarpsþátt sem útvarpa á í fjölmiðli allra landsmanna og þegar skoðanir eru skiptar um 

hvernig skuli meðhöndla hælisleitendur dugir þó ekki að byggja þáttinn á skoðunum fólks. 

                                                 
15

http://eyjan.pressan.is/frettir/2011/07/19/segja-log-og-mannrettindi-brotin-a-thrael-sem-geti-att-yfir-hofdi-ser-

geldingu-eda-liflat/ sótt: 7. mars 2013. 
16

 Viðtal við Katrínu Oddsdóttur lögfræðing. 14. mars 2013. 

http://eyjan.pressan.is/frettir/2011/07/19/segja-log-og-mannrettindi-brotin-a-thrael-sem-geti-att-yfir-hofdi-ser-geldingu-eda-l
http://eyjan.pressan.is/frettir/2011/07/19/segja-log-og-mannrettindi-brotin-a-thrael-sem-geti-att-yfir-hofdi-ser-geldingu-eda-l
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Það þótti mér of pólitískt. Mál Mouhamde Lo sýndi hins vegar að Ísland brýtur eigin lög og 

fer gegn alþjóðlegum sáttmálum í meðhöndlun á málum sem hans. Þrælahald er enn stundað í 

Máritaníu heimalandi Mouhamde
17

 og með því að synja Mouhamde um hæli og þar með sjá 

til þess að hann gæti átt á hættu að vera sendur heim braut íslenska ríkið lög. Íslenska ríkið 

braut á mannréttindum Mouhamde Lo samkvæmt Mannretindasáttmála Evrópu. Það lá ekki 

fyrir að hann gæti búist við réttlátri málsmeðferð eins og hún er skilgreind í sáttmálanum ef 

hann yrði sendur heim sem brýtur gegn 6. grein mannréttindasáttmálans. Mouhamde hafði 

áður lifað sem þræll í Máritaníu sem er brot á 4. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Með því 

að tefla því í tvísýnu hvort Mouhamde yrði frjáls og hver örlög hans yrðu braut íslenska ríkið 

einnig 6. grein mannréttindasáttmála Evrópu.
18

  

Það var mál Mouhamde Lo sem vakti áhuga minn á þessum málaflokki. Það var mér 

áhyggjuefni að Ísland fremdi mannréttindabrot og ynni gegn þeim sem á Íslandi í dag mega 

sín hvað minnst. Ég vildi athuga það nánar og komast að því hvort það reyndist alfarið rétt 

eða hvort þar væru enn um skoðanir fólks að ræða. Í Silfri Egils kom Eva Hauskdóttir fram og 

ræddi mál Mouhamde Lo.
19

 Ég hafði samband við Evu og vonaðist til að geta fengið hjá henni 

einhverjar upplýsingar um málið og önnur sambærileg. Eva sagðist ekki geta aðstoðað sjálf en 

benti mér á að hafa samband við lögfræðing sem hefur unnið mikið með mál hælisleitenda. 

Þannig komst ég í samband við einn viðmælenda minna, Katrínu Oddsdóttur lögfræðing. 

 Til að koma höndum yfir fræðiefni um flóttamenn og hælisleitendur hafði ég samband 

við Unni Dís Skaptadóttur mannfræðiprófessor við Háskóla Íslands. Hún hafði aðgang að 

miklu greinasafni um einmitt það málefni og naut ég góðs af því. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/af/154358.htm sótt 8. mars 2013. 
18

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf. Sótt 26. apríl 2013. 
19

http://www.ruv.is/sarpurinn/silfur-egils/15042012/eva-hauksdottir-pistlahofundur. Sótt 7. mars 2013. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/af/154358.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://www.ruv.is/sarpurinn/silfur-egils/15042012/eva-hauksdottir-pistlahofundur
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4.2 Fyrir þáttinn „Tansanía – Ísland.“ 

 

Heimildavinna fyrir þáttinn um Tansaníu, hjálparstarf og krabbamein barna var annars eðlis. 

Þátturinn á að miðast að mestu við upplifun viðmælandans. Þær heimildir sem ég hafði helst 

áhuga á voru um sjálfboðaliða sem höfðu unnið hjálparstarf. Einnig þurfti ég svolitlar 

heimildir um krabbamein í Tansaníu til að sýna umhverfið sem viðmælandi minn vann í. Það 

sem snéri að upplifun viðmælanda þurfti ekki mikla heimildaöflun en til að hægt væri að ræða 

þann raunveruleika sem blasir við þeim sem þurfa að nýta sér þjónustu 

krabbameinsdeildarinnar, þar sem viðmælandi minn vann, þurfti ég nánari upplýsingar. 

 Mikið er til af alls kyns tölfræði og gögnum um krabbamein. Til að bera saman 

muninn á dánartíðni og meðhöndlun á krabbameini á Íslandi og í Tansaníu þurfti ég einkum 

tvenns konar heimildir. Í fyrsta lagi tölfræði sem varðar greiningar á krabbameini í Tansaníu. 

Hvernig krabbameinið er meðhöndlað og hvað tölfræðin segir um greiningar og lifun. Í öðru 

tölfræði um efnahag í Tansaníu og hvernig staða fólks í samfélaginu spilar inn í greiningar á 

krabbameinum og hvaða áhrif það hefur á batalíkur. 

 Til að byrja með skoðaði ég tölfræði frá samvinnuverkefni hjá University of Dar es 

Salaam, háskóla í höfuðborg Tansaníu og Ocean Road Cancer Institute sem vinnur með 

krabbameinssjúka. Rannsóknin átti að sýna hvort kyn hefði eitthvað með það að gera hverjar 

batalíkur sjúklinga væru. Leghálskrabbamein er langalgengasta krabbamein í Tansaníu. Það 

eru um það bil 60% krabbameinstilfella. 
20

 Rannsóknin sýndi einnig að um það bil 87% þeirra 

sem greindir eru með krabbamein í Tansaníu lifa það ekki af. 

 „Journal of the National Medical Association“ fæst við læknavísindi í Tansaníu. Þar 

birtist grein um tíðni krabbameina og hvernig þau dreifðust um landið. Þar segir að tíðni 

ákveðinna krabbameina sé mis há eftir landshlutum og ættbálkum. Það er talið samkvæmt 

greininni að hægt hefði verið að fyrirbyggja langflest tilfelli sem greinast í Tansaníu.
21

 

 Á Íslandi er lítið mál að nálgast tölfræði. Mörg lokaverkefni við Háskóla Íslands hafa 

fjallað um þetta málefni og stofnanir ríkisins standa vel að varðveislu gagna. Ég fann meðal 

annars greinina: „Lifun og dánarorsakir barna sem greindust með krabbamein á Íslandi 1981-

2006“.
22

 Sú grein er um sama aldurshóp á Íslandi og krabbameinsdeildin sem viðmælandi  

 

                                                 
20

Msaki. P og Lyimo. R.E. „Cancer survival rates and gender bias in Tanzania“ Sótt. 16. mars 2013. 
21

Alexander, George A. „Geographical aspects of cancer in Tansania“. 
22

Trausti Óskarsson o.fl. „Lifun og dánarorsakir barna sem greindust með krabbamein á Íslandi 1981-2006“ Bls. 

675. 
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minn, Brynja, vann á í Dar es Salaam. Í henni eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem gerð 

var á tölfræðinni hér á Íslandi. 

 Brynja gerði athugasemd við það í viðtali okkar að í Tansaníu væri mikil spilling. Ég 

átti erfitt með að finna góð gögn til að sjá hvernig sú spilling birtist. Spillingu virðist oft vera 

erfitt að mæla og skilgreiningin er ekki eins alls staðar. Transparency International eru samtök 

á vegum sameinuðu þjóðanna sem ætlað er að taka á spillingu. Samtökin gerðu rannsókn á 

spillingu í Tansaníu.
23

 Greinin geymir mjög áhugaverðar upplýsingar um málaflokkinn og 

hvernig hún hefur áhrif á samfélagið í Tansaníu. Sú grein fjallaði um spillingu sem fólk varð 

vart við í sínu daglega lífi. Spilling sem er stærri í sniðum kemur minna fyrir og það er ekki 

slík spilling sem Brynja hafði upplifað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

Marie Chéne. „Overview of corruption in Tanzania“ Bls. 2. 
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4.3 Fyrir þáttinn „Óman og umfjöllun um „arabalönd““ 

 

Sá hluti verkefnisins sem fjallar um samfélagið í Óman og upplifun Íslendings af því er slíkur 

að hann krafðist ekki mikillar heimildavinnu. Ég vildi láta þann þátt fjalla um upplifunina af 

því að búa í því sem Íslendingar og fjölmiðlar á Íslandi, Bandaríkjunum og Bretlandi hafa 

kallað „arabaland“. Þátturinn fjallar líka um það hvernig fjölmiðlar fjalla um þessi svokölluðu 

„arabalönd“ og það hvernig sú umfjöllun litar skilning okkar á þeim samfélögum. Við höfum 

flest ákveðnar hugmyndir um það hvernig lífið sé í þessum samfélögum en í raun þekkjum við 

fæst raunveruleikann. Það er ekki þar með sagt að umfjöllun fjölmiðla sé röng, hún er 

einfaldlega einhæf. Það þykir ekki eins fréttnæmt á Íslandi að vita að lífið gangi sinn 

vanagang í fjarlægu landi. Fréttir af mannfalli eru hins vegar alltaf fréttaefni. Við getum borið 

það saman við umfjöllun um Ísland annars vegar á til dæmis www.dv.is og hins vegar á 

www.inspiredbyiceland.com. Hvort tveggja fjallar um sama efnið, þ.e.a.s Ísland. Annar 

vefurinn er tileinkaður því að flytja fréttir af því sem á sér stað á Íslandi og annarsstaðar. Því 

fylgja fréttir af neikvæðum atburðum, svosem líkamsárásum og ofbeldi, og stundum 

jákvæðum fréttum eins og af hátíðarhöldum. Hinn vefurinn er ætlaður til að selja Ísland sem 

áfangastað fyrir ferðamenn. Þangað ratar aðeins efni sem er talið geta gefið jákvæða ímynd 

fyrir þá sem lesa. 

 Þátturinn um Óman fjallar einnig um það hvernig soldáninn Qaboos hefur reynt að 

draga samfélagið í Óman inn í nútímann og hvernig menning Óman eins frábrugðin og hún er 

okkar er samt nátengd. Frá Arabíu komu ævintýrin sem við þekkjum sem „Þúsund og ein 

nótt“ og þaðan höfum við tölustafina okkar, nánast alla okkar stærðfræði og auðvitað kaffi svo 

eitthvað sé nefnt. 

 Eins og í hinum útvarpsþáttunum er aðalheimildin mín viðmælandinn sjálfur. Viðtal 

mitt við viðmælandann Jón gaf mér aðra mynd af Óman en ég bjóst við. Heimildavinnan tók 

því aðra stefnu en ég átti von á. Það sem orkaði sterkast á mig þegar ég tók viðtalið var að sú 

mynd sem ég hafði í huga varðandi Óman reyndist að miklu leiti röng. Arabíska vorið, 

mótmæli gegn einræðisherrum og íhaldssömum stjórnum við botn Miðjarðarhafs og 

uppreisnin í Líbýu voru í fjölmiðlum á hverjum degi. Nýjar fréttir frá hverju landinu á fætur 

öðru sýndu blóðug átök yfirvalda við mótmælendur og ég bjóst við svipuðum fréttum frá 

Óman. Annað kom á daginn. Ég vildi þess vegna fjalla um fréttaflutning frá svæðinu og 

hvernig Íslendingur upplifir raunveruleikann í Óman. 

 

http://www.dv.is/
http://www.inspiredbyiceland.com/
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 Frábrugðinni menningu er alltaf ævintýri að upplifa. Öll þekkjum við ,,Þúsund og eina 

nótt“ og þau ævintýri eru orðin hluti af vestrænni menningu fyrir löngu síðan. Það leiddi mig 

á aðra braut í umfjölluninni um Óman. Ég vildi finna þjóðsögu frá Óman sem fjallar um ástir 

og fólk sem flytur milli landa ef ég gæti. Ég fann nokkurn veginn það sem ég var að leita að. 

Það var gömul þjóðsaga sem ég þýddi hluta úr fyrir þáttinn og birtist hérna í viðauka.
24

 Sagan 

sýnir gömlu sögusagnahefðina, frábrugðin gildi og viðhorf ágætlega. 

 Soldáninn Qaboos bin Said al Said er af fjórtándu kynslóð konungsættarinnar í Óman. 

Hann kemur ítrekað fyrir í viðtali mínu við Jón og er eins og gefur að skilja stór hlekkur í allri 

stjórnsýslu í Óman. Soldáninn er framsækinn og vill nútímavæða landið. Hann kemur Jóni 

fyrir sjónir sem gott afl í Óman þó svo að hann sé einræðisherra. Hann er áhugaverður maður 

sem reyndist auðvelt að finna heimildir um. Reyndar er til svo mikið af heimildum um hann 

að það var hægara sagt en gert að sigta út lofsönginn á síðum tileinkuðum honum og 

blaðagreinum. Ég ákvað að láta það sem hægt er að sjá um manninn á Wikipediu fylgja með 

til að dýpka aðeins umfjöllunina. Ef tilgangurinn væri rannsóknarritgerð um manninn sjálfan 

en ekki eingöngu að dýpka skilninginn á því hvernig hann kemur fyrir sjónir væri það að 

sjálfsögðu ófullnægjandi heimild, en þar sem ímynd mannsins er til umfjöllunar hlýtur síðan 

að sýna þá ímynd ágætlega.
25
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„Tell me a story: The princess' choice“  

http://www.recordonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110214/LIFE/102140301/-1/LIFE 

Sótt 12. mars 2013. 
25

http://en.wikipedia.org/wiki/Qaboos_bin_Said_al_Said Sótt. 11. mars 2013. 

http://www.recordonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110214/LIFE/102140301/-1/LIFE
http://en.wikipedia.org/wiki/Qaboos_bin_Said_al_Said
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4.4 Fyrir þáttinn „Sri Lanka – börn og styrjaldir“ 

 

Þátturinn fjallar um Sri Lanka og áhrif styrjalda á börn. Því vildi ég fyrir þáttinn um 

Maduvanthi skoða heimildir sem tengjast annars vegar hlutverki kvenna og konum sem 

innflytjendum og hins vegar segja frá borgarastyrjöldinni í Sri Lanka, barnæskunni þar og 

áhrifum stríðs á börn. 

 Rannsóknir á konum sem innflytjendum hafa að mestu verið á þeim konum sem hafa 

orðið undir í samfélaginu og neyðst til að flytja. Mér fannst ég ekki geta nálgast Madu á 

slíkan hátt en hún fluttist til Íslands til að vera með íslenskum manni. Vissulega eru tækifærin 

fleiri hér en á Sri Lanka og þá sérstaklega ef höfð eru í huga þau kynjahlutverk sem eru 

viðurkennd þar. 

 Í flestum samfélögum eru konur ekki eins réttháar og karlmenn og þar sem konur hafa 

sama rétt og karlar eiga þær samt undir högg að sækja. Til að mynda er ennþá launamunur 

kynja á Íslandi í dag.
26

 Konur sem eru innflytjendur og sérstaklega konur sem eru einstæðar 

eru helstu fórnarlömb þessa mismunar. Konur sem flytja á milli landa vinna oft mjög illa 

launuð störf við erfiðar aðstæður.
27

 Ég vildi finna mér heimildir um konur sem innflytjendur 

og hvernig þeim vegnaði vegna þess að Madu hefur unnið af kappi og sýnt mikinn dugnað við 

að koma sér vel fyrir á Íslandi. Ég vildi leggja áherslu á þá staðreynd, ekki vegna þess að það 

væri nálgun sem ég vildi fjalla um í þættinum, öllu heldur vildi ég átta mig á stöðu kvenna 

sérstaklega sem innflytjenda. Leit að slíkum heimildum gekk hægt þar til ég fann greinar um 

stöðu kvenna sem innflytjenda með greinum sem Unnur Dís Skaptadóttir mannfræðiprófessor 

við Háskóla Íslands afhenti mér. 

 Til að bera saman hlutverk kvenna í Sri Lanka og á Íslandi fannst mér best að nýta 

Madu sjálfa sem heimild og hennar upplifun. Hlutverk kvenna og þau smáatriði sem skipta 

þar svo miklu máli, svo sem siði og venjur en ekki lagabókstaf, fannst mér best að fjalla um á 

þann hátt. 

 Hvað varðar heimildavinnu um börn og stríðsátök var verkið enn tvíþætt. Fyrst og 

fremst hefur Maduvanthi sína sögu að segja. Hins vegar man Madu eftir barnæsku sinni sem 

almennt jákvæðri og skemmtilegri. Hún náði að halda í barnið í sér og njóta þess sem lífið 

hafði upp á að bjóða þrátt fyrir að sjá afleiðingar borgarstyrjaldar. Hún upplifði stríðið á sinn 

sársaukafulla hátt og segir frá þeirri upplifun. Nokkrar fræðigreinar hafa verið byggðar á 
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áhrifum stríðsátaka á börn. Edward Goldson tók saman niðurstöður rannsókna á afleiðingum 

stríðsátaka á börn. Þar hafa líkamlegar afleiðingar mest að segja og þau börn sem verða fyrir 

beinu ofbeldi. Goldson nefnir að samfélög séu jafnvel nokkrar kynslóðir að jafna sig eftir 

stríð. Þar nefnir hann til dæmis að ýmis verkefni eins og menntun og bólusetningar stöðvist 

oft þegar styrjöld geisar og Goldson nefnir einnig að börn sem alast upp í stríði verði oftar 

veik sem fullorðnir einstaklingar. 
28

 

 Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Sri Lanka árið 2007 hafa 82.4% barna í Sri Lanka 

upplifað afleiðingar stríðsins þar á einhvern hátt. Þar af höfðu 43.6% séð með eigin augum 

limlest lík 39% verið innan um vopnuð átök og 33.1% orðið fyrir stórskotahríð eða orðið fyrir 

annars konar skotárás.
29

 Það eru nýrri tölur en þær sem búast mætti við þegar Madu upplifði 

stríðið en það var einn af ofbeldisfyllstu köflum stríðsins. Árið 2007 varð annar slíkur kafli. 

Það er ekki svo langsótt að áætla að hlutföllin seú svipuð þó eflaust séu þau eitthvað breytt. 

Mér þótti mikilvægt við að kanna bakgrunn Madu að kynna mér átökin og afleiðingar þeirra 

að einhverju leyti. 

Heimildavinnan fyrir útvarpsþættina og greinargerðina um þá tók á sig það snið sem 

ég lýsi hér að ofan. Viðtölin voru tekin við viðmælendurna og þegar þeim var lokið tók við 

heimildaleit út frá þeim umræðupunktum sem komu fyrir í viðtölunum. Ég byggi mikið af 

heimildum og efni þáttanna á munnlegum heimildum og frásögn viðmælenda. Þar sem um 

útvarpsþætti er að ræða er nauðsynlegt að fjalla um munnlegar heimildir sem slíkar. Það er 

viðfangsefni næsta kafla. 
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5. Munnleg miðlun og munnlegar heimildir 

 

Í þessum kafla mun ég fjalla um útvarpið sem miðil, munnlega miðlun og munnlegar 

heimildir. Það er mun meira efni í sjálfu sér heldur en þarf til að fylla upp í meistaraverkefni. 

Þess vegna verður aðeins komið að því sem skiptir máli fyrir þetta tiltekna verkefni. Til að 

mynda verður farið yfir það hvers vegna útvarp hentar sem miðill fyrir þetta verkefni. 

Munnlegar heimildir verða skoðaðar sem sagnfræðilegar heimildir og út frá hugmyndum 

sagnfræðinga um þær. Það sem ég þurfti að hafa til hliðsjónar við vinnslu mína á 

útvarpsþáttum og við að afla munnlegra heimilda verður reifað. 

 

5.1 Útvarpið sem miðill 

 

Útvarpið sem miðill og hvaða eiginleikar þess voru hafðir í huga við vinnslu verkefnisins. 

 

Útvarpið sem miðill er þeim eiginleika gætt að það krefst ekki fullrar athygli þess sem er að 

hlusta. Það er hægt að ná til fólks í útvarpi sem hefur ekki endilega ætlað sér að taka við. Ég 

hugsaði markhópinn fyrir útvarpsþættina sem svo að ég vildi hafa þættina aðgengilega fyrir 

alla. Útvarpið er eins og Robert McLeish orðar það „blindur“ miðill. Þar á hann við það að 

það sé ekkert myndrænt efni. Áheyrandinn þarf sjálfur að ímynda sér það umhverfi sem 

útvarpsþátturinn á sér stað í. Hlustandinn tekur þannig þátt í sköpuninni rétt eins og þegar 

verið er að lesa.
30

 Þessi eiginleiki útvarpsins er sérlega heillandi. Sögurnar sem viðmælendur 

mínir höfðu að segja kæmust ekki eins vel til skila sem kvikmynd. Ég get ekki með nokkru 

móti skapað það með myndum og myndvinnslu sem hlustandinn sér fyrir sér. 

 Útvarpið er einnig vegna þess að það er „blindur“ miðill gott til að segja sögur. Það 

þarf ekki að horfa eða gefa útvarpinu alla sína athygli til að sagan fái að njóta sín og 

ímyndunaraflið fari á flug. Það er hægt að ná til hlustanda sem er upptekinn við annað. Til 

dæmis hlustanda sem er að vinna en er með kveikt á útvarpinu eða þess sem er úti að hlaupa 

svo eitthvað sé nefnd. Þetta er einn helsti styrkur útvarpsins samkvæmt McLeish og í raun 

þess helsti veikleiki. Það er mjög auðvelt að verða fyrir truflun þegar verið er að hlusta og  

ýmislegt getur komið upp á sem truflar hlustandann sem getur þá tapað þræðinum. Þannig 
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getur útvarpið skilað efni til hlustanda þegar sjónvarp og dagblöð til dæmis gætu það ekki.
31

 

 Sá sem vinnur útvarpsþætti þarf að læra að „hugsa í hljóðum“ eins og Charles Hardy 

III orðar það. Þegar unnið er með hljóð þarf að semja frekar en að skrifa. Þegar samið er fyrir 

útvarp er það ekki góð vinnuaðferð að skrifa efni þáttarins og lesa það svo upp. Upplestur 

gerir ekki góða útvarpsþætti.
32

 

 Útvarpið getur að sögn Mcleish kallað fram önnur skilningarvit. Það er til að mynda 

hægt að kalla fram minningar og tilfinningar með útvarpsþætti sem er ekki hægt á sama máta 

með sjónvarpi. Sú gæfa útvarpsins að meginþorri útvarpsþáttarins á sér stað í höfðinu á 

hlustandanum gerir það að verkum að með því til dæmis að segja sögu af barni sem vaknar 

spennt á aðfangadagsmorgni og athugar hvort einhver hafi skilið eftir skógjöf man 

hlustandinn eftir að hafa upplifðað það sama.
33

 Engir tveir hafa sömu minningar og engir tveir 

skapa sömu myndina en ef þáttagerðarmanni tekst vel til þá getur upplifunin orðið ljóslifandi 

og orðið áhrifameiri en hægt er að skapa með kvikmynd. 

 Minningin frá því í æsku verður þannig hluti af þættinum og tilfinningarnar tengdar 

því. Minningin um þáttinn sem olli öllum þessum tilfinningum varir svo líka. Al Tompkins 

kemst svo að orði að við munum eftir því sem vekur með okkur tilfinningar. Tompkins vill 

meina að þær sögur og fréttir sem hræra í tilfinningum okkar endist lengur í minningunni.
34

 

Þessum hughrifum er vel hægt að ná fram með útvarpi. Útvarpið hefur þennan eiginleika að 

geta skapað með hlustandanum öflug hughrif sem gerir miðilinn tilvalinn fyrir verkefni eins 

og mitt sem fjallar um minningar og sögur fólks. 

 Þáttagerðarmaður þarf að vanda sig við það að fanga athygli hlustandans strax. Vegna 

þess að útvarpið krefst þess ekki af hlustandanum að hann tileinki útvarpinu alla sína athygli 

getur hlustandinn fljótt misst athyglina.
35

 Þáttagerðarmaður þarf að fanga athygli hlustandans 

með því að byrja þáttinn á einhverju sem hlustandinn hefur áhuga á. Þannig er hálf orrustan 

unnin. Eftir það þarf hlustandinn að halda athyglinni. Það er mjög krefjandi verk og ekki við 

allra hæfi. Athyglinni þarf að ná strax og það er hægt að gera með ákveðinni setningaskipan. 

Setningar hafa áhrif og þáttagerðarmaður þarf að hafa í huga að hafa áhugaverða sögu að 

segja og segja hana vel. Það er hægt að gera góða sögu enn betri með því að byrja hana vel og 

enda hana með eftirminnilegum ummælum.
36

 

                                                 
31

McLeish, Robert. Radio Production. Bls. 5. 
32

Hardy III, Charles. „Authoring in sound“. 
33

McLeish, Robert. Radio Production. Bls 49. 
34

Tompkins, Al. Aim for the heart. Bls. 8-9. 
35

McLeish, Robert. Radio Production. Bls. 5. 
36

Tompkins, Al. Aim for the heart. Bls. 32. 



 

34 

 

 Rödd í útvarpi getur skapað andrúmsloft sem líkist þægilegri nærveru einhvers. Það 

getur dregið úr einmannakennd þess sem hlustar og það gerir efnið móttækilegra.
37

 Þegar saga 

er sögð vel og henni gerð góð skil kemst hún vel til skila í útvarpi. Góð nærvera í útvarpi 

gefur efninu mikið. Góð saga sem er sögð vel á ekki síður heima í útvarpi en í sjónvarpi. 
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5.2 Munnleg saga og heimildir 

 

Í þessum kafla verður fjallað um munnlegar heimildir og munnlega sögu frá sagnfræðilegu 

sjónarhorni. 

 

5.2.1 Munnlegar heimildir og umræða um áreiðanleika þeirra 

Munnlegar heimildir eru ekki álitnar mjög áreiðanlegar í sagnfræði. Það er vegna þess að 

minnið er ekki fullkomið og fólk á það til að leggja áherslu á misjafna hluta atburðarásar.
38

 

Minning fólks frá sama atburðinum verður ekki nákvæmlega eins. Þess vegna hafa 

sagnfræðingar í gegnum tíðina litið niður á munnlegar heimildir og frekar viljað notast við 

gögn og skjöl. 

 Það má færa fyrir því rök að engar heimildir séu í rauninni áreiðanlegar. Í það minnsta 

engar eftirheimildir og fáar frumheimildir. Það sé í raun aldrei hægt að segja til um það með 

nokkurri vissu að heimildin sé „góð“ og hvort hún endurspegli raunveruleikann. Póst-

módernískir sagnfræðingar hafa tekið mis-afgerandi afstöðu til heimilda. Það getur verið allt 

frá því að enginn geti vitað nokkuð um sannleikann því að allt sé háð túlkun hvers og eins á 

upplifun sinni til þess að sagan sé alltaf lituð af þeim sem skrifar hana.
39

 Það er rétt að vissu 

leiti. Margar heimildir sem eru skrásettar athugasemdir einhverra einstaklinga geta ekki talist 

vera áreiðanlegri heimildir en munnleg heimild sem er vel unnin og skrásett. Sagnfræði þarf 

ekki að vera skrásetning á „sannleikanum“ vísindaleg aðferð gerir ráð fyrir því að til sé 

einhver sannleikur sem mögulega sé hægt að nálgast. Sagnfræðingar reyna að nálgast það 

markmið en sagan verður alltaf sú niðurstaða sem best útskýrir þau gögn sem nú liggja fyrir. 

Það er svo aftur sagnfræðingurinn hverju sinni sem metur þau gögn, ákveður hvað á að leggja 

áherslu á og svo framvegis svo segja má að sagan sé alltaf háð duttlungum hvers og eins að 

einhverju leyti. 

 Það er margt hægt að gera til þess að vinna á þeim vanda sem fylgir munnlegum 

heimildum. Algengasta leiðin er að leita annarra heimilda varðandi þann atburð eða lykilþætti 

frásagnarinnar. Þegar hægt er að staðfesta frásögnina með öðrum heimildum styrkir það 

heimildagildi frásagnarinnar. Oft er hægt að finna gögn sem renna stoðum undir frásögnina og 

oft er hægt að finna önnur ótengd vitni að atburðinum. Alice Hoffman vill meina að frásagnir  
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og munnlegar heimildir séu ekkert síðri en aðrar heimildir. Það segir hún með þeim fyrirvara 

að sá sem skrásetur frásögnina og tekur viðtalið sé fagmaður og hlutlaus.
40

 

 Hlutleysi er annar veikleiki munnlegra heimilda. Sigrún Sigurðardóttir minnist á það í 

ræðu sem hún hélt á vegum Sagnfræðingafélags Íslands að munnlegar heimildir séu vel til 

þess fallnar að dýpka skilning okkar á atburðum. Sigrún tók viðtöl við flóttamenn frá Kosovo 

og vildi gera sögu þeirra skil.
41

 Með því að taka viðtöl og vinna með þessar heimildir 

munnlega er hægt að skrásetja sögur sem annars yrðu jafnvel aldrei skráðar. Sigrún segir sjálf 

„Munnleg saga hefur síðastliðin þrjátíu árin verið notuð markvisst til að gefa hinum kúguðu 

rödd.“
42

 Með vali á viðfangsefni og við að velja þessa nálgun er verið að taka ákveðna 

afstöðu. Það er það sem póst-módernistar eiga við með því að öll sagnfræði sé alltaf háð 

túlkun þess sem vinnur með hana. Sigrún segir „ Undir áhrifum frá Foucault, Bourdieu og 

fleirum, urðu sagnfræðingar í auknum mæli meðvitaðir um að hin opinbera saga var ætíð saga 

sigurvegaranna, rakin í beinan karllegg frá fyrstu valdhöfunum til þeirra síðustu.“
43

 

 Munnlegar heimildir hafa hlotið sömu gagnrýni og sjálfsævisögur að miklu leiti. 

Sjálfsævisögur eru háðar minningum þeirra sem segja söguna og minni fólks er ekki 

fullkomið. Minningar taka breytingum og þegar verið er að segja frá er alltaf valið hverju 

skuli segja frá og hverju skuli sleppt. Sigurður Gylfi Magnússon vill meina að í rauninni séu 

allir sem skrá sjálfsævisögur þáttakendur í ritskoðun.
44

 

 Miðað við þetta kann að vera að munnlegar heimildir virðist óáreiðanlegar og það sé 

almennt álit sagnfræðinga. Það er ekki svo einfalt. Sagnfræðingar átta sig hins vegar á því að 

engin heimild er óskeikul og að taka alltaf öllu með fyrirvara. Nálgun Sigrúnar hefur verið til 

umræðu hér að ofan sem dæmi um það hvernig afstaða sagnfræðinga og þeirra sem vinna með 

heimildir hafi alltaf áhrif á heimildina. Það gerir heimildina ekki slæma eða óáreiðanlega. Það 

er mikilvægt fyrir sagnfræðinga að gera sér ljóst að enginn er hlutlaust. Ekki maður sjálfur og 

enginn annar. Þegar það gleymist verður heimildin óáreiðanleg. Komi ný gögn til sögunnar 

sem hrekja þá skoðun sem sagnfræðingurinn taldi fyrir rétta er nauðsynlegt að endurskoða þá 

skoðun. Sigrún sjálf orðar það mjög vel hvernig heimildir eins og hennar bera vitni um það 

hvernig sagnfræðingur á að hugsa og hvers vegna vel unnar munnlegar heimildir eiga fullt 
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erindi í sagnfræði og aðrar fræðigreinar: „Sagnfræðingurinn þarf að vera móttækilegur fyrir 

hinu óvænta. Hann þarf að varast að útiloka ekki það sem fellur ekki að hans eigin forsendum 

og orðræðu og gefa þannig heimildinni færi á að gagnrýna þá orðræðu og þær forsendur sem 

hann sjálfur gengur út frá.“
45

 

 

5.2.2 Styrkur munnlegra heimilda 

Munnlegar heimildir eru mjög gagnlegar þegar kemur að því að vinna einsöguverkefni. Viðtöl 

og munnlegar heimildir geta verið góður upphafspunktur og góður leiðarvísir fyrir frekari 

rannsóknir. Munnlegar heimildir hafa verið notaðar mikið til þess að rannsaka hópa sem eru 

ekki í þeirri aðstöðu að geta skilið eftir sig mikið af opinberum gögnum eða skrám. Alice 

Hoffman rekur ágætlega þá sögu sem munnleg saga og heimildir hafa átt í Bandaríkjunum. Sú 

saga er gott dæmi um það hvar styrkur munnlegu sögunnar birtist. Í Bandaríkjunum hefur 

munnleg saga verið nýtt til að skrásetja sögu ýmissa minnihlutahópa sem hafa að miklu leyti 

verið raddlausir. Það eru mjög margir minnihlutahópar í Bandaríkjunum sem hafa átt undir 

högg að sækja. Hoffman tekur sem dæmi, sögu svartra og frumbyggja, sögu gyðinga í 

Bandaríkjunum og sögu fátækra í Bandaríkjunum.
46

 

 Minnið, þótt það sé oft gloppótt og háð því hverju viðmælandinn ákveði að segja frá er 

oft eini glugginn inn í sögu ákveðinna þjóðfélagshópa. Munnleg saga hefur verið mjög 

dýrmætt verkfæri fyrir sagnfræðinga undanfarna áratugi. Án munnlegra heimilda væri saga 

alþýðunnar mun styttra á veg komin. Það eru ekki aðeins sagnfræðingar sem hafa fundið not 

fyrir munnlegu söguna, eins og oftast er raunin með góð verkfæri eru not fundin fyrir þau 

víða. Ótrúlega fjölbreytt fræðasvið hafa tileinkað sér vinnubrögð munnlegu sögunnar. Til 

dæmis nefnir Hoffman lækna, mannfræðinga, félagsfræðinga, geðlækna, bókasafnsfræðinga, 

safnafræðinga, kennara, eðlisfræðinga og þjóðfræðinga.
47

 Við þetta má svo bæta ýmiskonar 

listamönnum, svo sem hvers kyns rithöfundum og handritshöfundum. 

 Munnlegar heimildir færa söguna og viðfangsefnið nær manneskjunni og fjær 

stjórnsýslunni. Almenningur hefur ekki átt sess í sögunni þar til nýlega heldur hefur einkum 

verið fjallað um „Yfirstéttir og stofnanir þeirra.“
48

 Það hefur ekki verið forgangsverkefni í 

gegnum aldirnar að skrásetja upplifun almennings. Það er ekki fyrr en eftir að sagnfræðingar 
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fóru að fást við marxíska söguskoðun sem farið var að skrásetja sögu almennings. Jón 

Guðnason segir það hafa verið tilviljun hvaða skjöl og gögn varðveittust um almenning frá 

síðari öldum. „Þessi skjöl eru einkum bænaskrár, dómabækur, lögregluskýrslur og hvers konar 

manntöl.“
49

 Semsagt skjöl „yfirstéttar og stofnanna þeirra“. 

 Þegar markmiðið er, eins og í þessu verkefni, að skrásetja upplifun og skoðun þeirra 

sem fjallað er um er munnleg saga tilvalin. Það verður auðvitað að hafa það í huga að saga 

viðmælenda minna er lituð af fyrri upplifun þeirra, skoðunum og auðvitað duttlungum 

minnisins. Markmiðið með þessu verkefni er að vinna með heimildirnar út frá einsögulegu 

sjónarmiði og þannig geta þær nýst til frekari rannsókna svo dæmi sé tekið. Einar og sér eru 

þær ekki fullnægjandi til að segja alla söguna en viðtölin og þær upplýsingar sem í þeim 

fengust eru góðar heimildir um það hvernig viðmælendurnir upplifðu þær breytingar sem þeir 

gengu í gegn um. 
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6. Vinnsla útvarpsþátta 

 

Í þessum kafla er fjallað um ýmis tæknileg atriði varðandi vinnslu útvarpsþáttanna. Kaflinn 

segir frá viðtölum, viðtalstækni, úrvinnslu, handritagerð og hljóðheimi þáttanna. 

 

6.1 Viðtöl og viðtalstækni 

 

Ég vildi nýta mér viðtalstækni sem hentaði fyrir útvarpsþáttagerð en fyrst og fremst vildi ég 

hafa í huga þá hefð sem hefur skapast í munnlegri sögu. Paul Thompson lýsir þessari 

aðferðafræði mjög vel í bókinni The Voice of the Past. Þar er viðtalstækninni skipt í þrennt. Í 

fyrsta lagi er það að safna upplýsingum um viðfangsefnið áður en viðtöl eru tekin. Það þarf að 

hafa góða hugmynd um það hvert efni viðtalsins á að vera og til þess þarf þekkingu á efninu. 

Næst eru tekin óformleg viðtöl við viðmælendur. Þau eru þannig byggð upp að það er engin 

upptaka í gangi og markmiðið með þeim viðtölum er að kortleggja umræðuefnin enn frekar 

fyrir eiginlega viðtalið. Annað markmið með þessum for-viðtölum er að ganga úr skugga um 

það að viðmælandinn hafi þá þekkingu og búi yfir þeim upplýsingum sem þörf er á. Síðast eru 

það viðtölin sjálf sem eru framkvæmd á hvern þann hátt sem manni þykir sjálfum henta sér 

best.
50

 

 Fyrir útvarpsþættina voru alls níu viðtalsdagar. Það voru viðtöl við fjóra viðmælendur 

sem eru aðalviðmælendur mínir, einn viðmælandi fyrir þátt um flóttamenn og þrír fyrir þátt 

um Óman og einhliða umfjöllun fjölmiðla. Ég þurfti að taka þrjú viðtöl við einn viðmælanda 

minn. Það var vegna þess að bakgrunnshljóð voru svo áberandi í fyrstu tveimur tilraununum. 

Ég hafði ekki áttað mig á hversu áberandi þau yrðu þegar þátturinn yrði spilaður því ég varð 

ekki var við þau nema að litlu leiti þegar ég tók viðtölin. 

 Ég fékk lánaðan FlashMic hjá Háskóla Íslands sem er samskonar og sá sem við nýttum 

við útvarpsþáttaverkefnin í áfanganum Munnleg miðlun og útvarp. Hann reyndist mjög vel og 

einfaldur í notkun. Helsti kostur hans fyrir utan að sjálfsögðu hljóðgæðin sem fást með notkun 

hans er að hann er lítill og meðfærilegur. Það er hægt að fylgjast með hljóðgæðum með því að 

nota heyrnartól á meðan á viðtali stendur en það er líka hægt að beita hljóðnemanum svo að 

hann sé ekki áberandi. 
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 Kristín Einarsdóttir ráðlagði okkur í áfanganum Munnleg miðlun og útvarp að finna 

okkur tækni sem við værum ánægð með og að vera örugg þegar við tökum viðtölin. Það 

skiptir öllu máli að fá viðmælandann til að tjá sig og opna sig. Það eru ýmsar brellur sem við 

lærðum til að ná þessu fram. Til dæmis er „óþægilega þögnin“ eitt ráð sem ég reyndi að nýta 

mér. Fólki finnst þögn óþægileg, sérstaklega þegar það veit að verið er að taka viðtal og reynir 

að fylla þögnina. Það er einföld leið til að gera stutt svar sem svarar kannski ekki alveg því 

sem verið var að spyrja um að lengra og innihaldsríkara svari. 

 Ég vildi reyna að láta viðmælendur mína gleyma því að ég væri með hljóðnemann því 

að það var nokkuð augljóst að þegar ég kveikti á honum þá urðu viðmælendur mínir 

meðvitaðri um sjálfa sig. Ég tók upp á því að kveikja á hljóðnemanum og segja 

viðmælendunum frá því. Þegar það var búið þá reyndi ég að spjalla á léttu nótunum og sjá 

hvort ég gæti fengið þá til að láta hugann reika. Það gekk ekki alltaf en í flestum tilfellum 

ágætlega. Tæknin nýttist ekki vel þegar ég tók viðtöl við fólk á förnum vegi. Ég tók 

fjöldamörg viðtöl og aðeins þrjú þeirra eru nothæf vegna bakgrunnshljóða og hávaða. 

 Þegar ég tók viðtölin gerði ég það með það í huga að ég vildi ekki að mín rödd 

heyrðist. Ætlunin var að reyna að fá viðmælandann til að segja sína sögu eins opinskátt og ég 

gat og klippa mína rödd út algerlega í viðtölunum. Það er ákveðin kúnst. Það er til dæmis 

algengt að þegar viðmælandi er spurður ákveðinnar spurningar að svarið sé „já“ eða eitthvað 

annað sem svarar spurningunni beint. Það gerðist yfirleitt þegar ég vildi fá nánari útskýringu á 

einhverju ákveðnu sem við höfðum nýverið rætt. 

 Það gaf mér ákveðið frelsi að hafa mína rödd ekki með í viðtölunum. Þannig gat ég 

tekið virkari þátt í samtalinu án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því hvernig ég hljómaði 

fyrir útvarpið eða því hvar hljóðneminn væri staðsettur. Ég gat þá komið hljóðnemanum fyrir 

þannig að það heyrðist vel í viðmælandanum. Þegar ég þurfti ekki að velta því fyrir mér 

hvernig ég sjálfur hljómaði gat ég einnig leitt viðmælandann betur að því sem ég vildi ræða. 

Ég tel að ég hafi ekki nálægt því næga reynslu af útvarpsþáttagerð til þess að geta tekið viðtal, 

stýrt því og samt hljómað vel í útvarpinu, allt á sama tíma svo vel sé. Með minni aðferð gat ég 

einbeitt mér af því sem ég vildi ræða. 

 Ég vildi ekki að mínar athugasemdir úr viðtölununm sjálfum kæmu fyrir í þáttunum. 

Ég vildi frekar að mínar eigin athugasemdir væru teknar upp sér og klipptar saman við annað 

efni þáttarins. Það er fyrst og fremst vegna reynsluleysis. Ég held að það geri þáttunum gott 

að mínar athugasemdir sér teknar upp í stúdíói og séu vel hljóðunnar. Eins er svo unnið með  
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lesara sem fær það hlutverk að dýpka umfjöllun mína og viðmælandans með því að lesa efni 

sem tengist efni útvarpsþáttarins sem ekki kemur fram í viðtölum. 
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6.2 Uppbygging þátta og handritagerð 

 

Markmiðið með uppbyggingu þáttanna er að koma áhugaverðum sögum og efni þeim 

tengdum til skila. Það er ekki aðeins saga viðmælenda minna heldur saga samfélagsins út frá 

þeim útgangspunkti sem viðtölin veita. Með handritagerðinni vildi ég reyna að gera 

skemmtilega og grípandi þætti um málefni sem geta verið erfið og átakanleg en geta líka verið 

lífleg og skemmtileg. Það er markmiðið að hlustandinn geti séð fyrir sér umhverfið og 

samfélagið sem um ræðir, geti sett sig inn í frásögnina og tekið þannig þátt. Þetta vildi ég hafa 

í huga þegar kom að efnisvali. Hlustandinn hefur svo mikið um það að segja hver útkoman 

verður.
51

 

 Ég vildi hugsa fyrir því að það sem skipti máli væri lýst á lifandi hátt án þess að 

útkoman yrði upptalning. Þegar það er við hæfi er stöðum og aðstæðum lýst og saga sögð sem 

næst fólkinu sjálfu. Það sem fyrst og fremst er til umfjöllunar er fólk og það hvernig 

samfélagið fæst við þessa einstaklinga. 
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6.3 Hljóðheimur þáttanna 

 

Ég vildi hafa þættina eins hlutlausa og ég gat. Hugmyndin var þá að gera ekkert til að skapa 

stemmningu eða hafa áhrif á hlustandann. Ég vildi að efnið myndi tala fyrir sig sjálft. Ég féll 

frá því í þættinum um Óman og fréttaflutning frá „arabalöndum“. Lagstúfurinn sem ég valdi 

var valinn til að gefa til kynna að nú skyldi sögð saga frá mið-austurlöndum og lagstúfurinn 

hljómar svolítið framandi. 

 Ég íhugaði mikið hvernig væri best að nýta hljóð og tónlist í þáttunum. Tónlist getur 

gefið þáttunum aukna dýpt og með henni er hægt að setja tóninn fyrir það sem koma skal. Það 

sama á við um önnur hljóð. Með tónlist og hljóðum getur þáttagerðarmaður stýrt 

eftirvæntingu hlustandans. Til dæmis er hægt með ónotalegri tónlist að gera efni ógnvænlegra 

og með glaðlegum hljóðum er hægt að stýra tilfinningum hlustandans. Mér fannst það 

áhugaverðar vangaveltur og velti því mikið fyrir mér hvað ég vildi gera. 

 Ég ákvað að gera tilraun með það að láta efnið tala. Eitt og sér. Engin aukahljóð ef ég 

gæti komist hjá því og enga tónlist með einni undantekningu. Ég vildi láta efnið tala fyrir sig 

sjálft. Það kann að vera að með því að aðeins heyrist rödd viðmælanda, lesara eða mín eigin 

rödd sé tónninn settur á annan hátt. Þættirnir verða byggðir upp í kring um raddir og þagnir. 

Þegar ég hef lesið og lesari þá koma þagnir. Það sama á við um viðmælendur. 

 Þegar viðtölin voru tekin vildi ég hafa þau á heimilum viðmælenda minna. Ég vildi 

hafa einhver heimilisleg bakgrunns hljóð í viðtölunum en það gekk ekki upp. Þannig fór að 

lokum að ég tók tvö viðtöl í hljóðlausum herbergjum en hin tvö voru þegar á mjög hljóðlátum 

heimilum. Mér fannst í lagi ef það heyrðust hljóð eins og flugvélar í fjarska eða einstöku fugla 

tíst. Þess konar hljóð heyri ég oft á Rás 1 og öðrum útvarpsstöðum að mér þykja þau á 

einhvern hátt viðeigandi. En ég eltist ekki við þau. 

 Það er því ekki tónlist í þáttunum og ekki hljóð til að mynda tengingu á milli viðtala. 

Það gerir kröfur til mín að hafa þættina grípandi og áhugaverða. Mér þótti það áhugaverð 

tilraun að hafa ekki auka hljóð og ég vildi reyna að reyna efninu að tala fyrir sig sjálft en ekki 

hafa áhrif á hlustandann á annan hátt. 
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7. Lokaorð og niðurstöður 

 

Í greinargerðinni hefur ferlið að baki verkefninu verið rakið. Reynt hefur verið að sýna fram á 

það hvernig þættirnir urðu til og umfjöllunarefnið hefur verið kynnt. 

 Farið hefur verið um víðan völl í greinargerðinni. Það er ómögulegt að fjalla um 

málefni án þess að gera bakgrunninum ágæt skil. Til þess að lýsa grunnhugmynd þáttanna 

lýsti ég vangaveltum mínum um hvernig útvarpsþáttur það þyrfti að vera sem rannsakaði þau 

málefni sem ég tók fyrir í þáttunum. Þáttunum er ætlað að vera fræðandi og þeim er ætlað að 

vekja hlustandann til umhugsunar um samfélagið sem hann býr í. Ég komst að þeirri 

niðurstöðu að það væri best að miða við einfalda uppsetningu með áherslunni á söguna sem 

verið var að segja hverju sinni vegna þess hvers eðlis málefni þáttanna væru. 

 Fjallað var um heimildavinnnuna sem lá að baki hverjum þætti og hvernig 

einsögurannsóknir ganga fyrir sig. Það má líkja einsögurannsókn við runna eða tré. Það er 

stofn hvaðan allir angar og allar greinar eiga uppruna sinn. Viðmælendurnir eru þá stofninn og 

heimildavinnan tók stefnu út frá því hvaða stefnu viðtölin tóku. Með því að segja sögu 

einstaklinga og skoða dæmi þeirra er hægt að svara spurningum um samfélögin sem standa að 

baki þeim. 

 Þegar unnið er út frá heimildum er mikilvægasta skrefið í ferlinu öllu að leggja mat á 

heimildir sínar. Þegar búið er að ganga úr skugga um að heimildagildi heimildarinnar sé 

fullnægjandi þarf að bera kennsl á það hvort hún hæfi verkefninu. Fyrir þetta verkefni var 

reynt að vinna með heimildir allt frá opinberum tölfræðigögnum til frásagna viðmælenda. 

Markmiðið var alltaf að gefa skýra mynd af upplifun viðmælenda og til að skýra það sem kom 

fram var notast við önnur gögn. 

 Það er óhætt að segja að þegar flutt er á milli landa í samfélög þar hefðir og venjur eru 

mjög ólíkar manns eigin að það sé upplifun út af fyrir sig. Upplifun fjögurra viðmælenda 

minna var mjög keimlík. Það að flytja til Íslands er mjög eftirsóknarvert að því er virðist. 

Íslendingar geta boðið nýjum einstaklingum samfélagsins tækifæri sem bjóðast á mjög fáum 

stöðum öðrum. Íslendingar taka mjög vel á móti innflytjendum og eru almennt séð ekki 

fordómafullir. Það á við um þá sem flytja hingað löglega og eftir löglegum og hefðbundnum 

leiðum. Eins og umfjöllun um hælisleitendur hefur sýnt er Ísland mjög óaðlaðandi kostur fyrir 

þá flóttamenn sem eiga þess ekki kost að komast hingað eftir hefðbundnum leiðum. 

 Þegar flutt er frá Íslandi er margt nýtt sem þarf að læra. Undarleg smáatriði vöktu 

undrun viðmælenda minna. Stórar pöddur, hitinn í útlöndum og svo kuldinn heima þegar búið 
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var að venjast hitanum. Íslendingar eru velkomnir á flestum stöðum og góð menntun gerir 

Íslendinga eftirsóknarverða á þessum ákveðnu svæðum. Það eru átök að flytja í framandi land 

og þurfa að læra margt nýtt til þess eins að geta tekið þátt í daglegu lífi. Það á við á Íslandi 

sem og öðrum löndum. 

 Íslendingar geta lært margt á því að líta annað. Lífsgæðin á Íslandi eru með því besta 

sem búast mætti við í heiminum. Íslendingar þurfa ekki að óttast stríð, þrældóm eða hungur 

svo eitthvað sé nefnt og von mín er sú að þættirnir minni fólk á einmitt það. 
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14. mars 2013 – Viðtal við Katrínu Oddsdóttur Lögfræðing. Tekið á lögmannsstofunni Réttur
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Viðaukar 

 

Viðauki 1 

 

Eftirfarandi er upprunalega hugmyndin að útvarpsþáttum sem send var Ríkisútvarpinu. Hún 

hefur síðan breyst að nokkru leyti. Til að mynda hefur þátturinn um Zija Krrutaj verið felldur 

út þar sem honum var útvarpað áður og getur því ekki verið hluti af þessu verkefni. 

 

Hugmynd að útvarpsþáttaröð. 

 

Hugmynd mín er að gera fimm útvarpsþætti þar sem ég tek viðtöl við fólk um upplifun þeirra 

á íslenskri menningu. Þrír viðmælendur eru frá útlöndum og hafa flust til Íslands og þannig 

fáum við sjónarhorn að utan, tveir viðmælendur eru innfæddir Íslendingar sem hafa búið í 

útlöndum um skeið. Þannig fáum við margvísleg sjónarhorn sem byggjast að miklu leiti á 

upplifun viðmælenda á þeim löndum sem þeir hafa búið í. 

 

Fyrsti þáttur. Zija. 

Zija er fæddur í Kosovo og fluttist til Íslands sem flóttamaður eftir að hafa flúið styrjöld í 

heimalandi sínu. Í þættinum ber ég saman hans upplifun af sumrinu 1998 og mína eigin. Lífið 

á friðsæla Íslandi er sett í samhengi við stríðshrjáð Kosovo. 

 

Annar þáttur. Jón. 

Jón er fæddur og upp alinn í Reykjavík. Hann býr í dag með eiginkonu sinni og barni þeirra Í 

Múskat í Oman. Hann er þar flugumferðarstjóri. Jón eignaðist dóttur eftir að hann flutti til 

Óman og í þættinum er hugmynd Jóns um íslenskt samfélag eftir dvöl í Óman skoðuð ásamt 

föðurhlutverkinu í framandi landi. 

 

Þriðji þáttur. Maduvanthi - Madu. 

Madu er frá Sri Lanka. Hún fluttist til Íslands árið 2003 eftir að hafa gifst íslenskum manni. 

Hún er í dag leikskólakennari í Reykjavík og á einn son sem er átta ára. Í þættinum er æska 
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hennar og menning Sri Lanka skoðuð og Ísland í því samhengi. Einnig er móðurhlutverkið á 

Íslandi borið saman við Sri Lanka. 

 

Fjórði þáttur. Brynja. 

Brynja er sjúkraþjálfari úr Mývatnssveit. Brynja starfaði sem sjálfboðaliði á krabbameinsdeild 

fyrir börn í Tansaníu. Upplifun hennar af þeirri dvöl og hugmyndir hennar um samfélagið í 

Tansaníu og á Íslandi eru skoðaðar. 

 

Fimmti þáttur. Edgar. 

Edgar er frá Kólumbíu og fluttist til Íslands sem flóttamaður árið 2007. Hann útskrifaðist í vor 

úr framhaldsskóla og hyggst hefja háskólanám í haust. Í þættinum er æska hans í Kólumbíu 

skoðuð og hugmyndir hans um Ísland og íslendinga bornar saman við raunveruleikann í 

Kólumbíu. 
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Viðauki 3 

 

Upptökustaðir og dagsetningar 

 

29. Júní 2012 – Viðtal við Jón Ágúst tekið að Skeljagranda í Reykjavík á heimili hans. 

 

2. Júlí 2012 – Viðtal tekið við Maduvanthi Kumari Abeyrathne að heimli hennar við 

Meistaravelli í Reykjavík. 

 

10 ágúst 2012 – Viðtal tekið við Maduvanthi Kumari Abeyrathne að heimili hennar við 

Meistaravelli í Reykjavík. 

 

14. ágúst 2012 – viðtal við Edgar Alejandro Arango Hurtado tekið á heimili hans við Dalaland 

í fossvogi í Reykjavík. 

 

18. ágúst 2012 – Viðtal við Brynju Hjörleifsdóttur tekið í Nýja-Garði í Háskóla Íslands 

 

14. mars 2013 – Viðtal við Katrínu Oddsdóttur Lögfræðing. Tekið á lögmannsstofunni Réttur 

við Klapparstíg. 

 

19. mars 2013 – Viðtöl tekin við gangandi vegfarendur í miðbæ Reykjavíkur, við Perluna í 

Öskjuhlíð og við Háskóla Íslands. Nafna þeirra verður ekki getið. 

 

24. mars 2013 – viðtal tekið við Maduvanthi Kumari Abeyrathne í Gimli í Háskóla Íslands. 

 

30. mars 2013 – Viðtal tekið við Brynju Hjörleifsdóttur við Eggertsgötu í Reykjavík. 
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Viðauki 4 

 

Í þessum viðauka birtast afrit af greinum um hælisleitendur. Afritin voru tekin 11. Mars 2013. 

 

Falsað fólk 

http://www.visir.is/falsad-folk/article/2013701259967?fb 

 

Pawel Bartozek skrifar 

 

Nú seinast líkti forstjórinn flóttamönnum við ferðamenn í leit að fríu uppihaldi. En þetta er 

ekki í fyrsta skipti sem forstjórinn hjólar á hálu svelli án nagladekkja. Fyrir 18 mánuðum 

þegar nauðsynlega þurfti að reka 17 ára og 9 mánaða gamlan Kanadamann úr landi lét 

forstjórinn eins og engin lagaheimild væri til að leyfa honum að vera kyrrum. Það var ekki 

satt. Í nóvember var forstjórinn svo í viðtali þar sem hún taldi upp mögulegar ástæður fyrir því 

að nokkrar erlendar mæður með ung börn hefðu látið sjá sig hér á landi. Líklegu ástæðurnar 

voru: þær væru fórnarlömb mansals, þær væru burðardýr eða þær vildu ríkisborgararétt fyrir 

ung og ófædd börn sín. Hugsum nú í smá stund hvernig það væri ef öll OKKAR ferðalög 

væru skoðuð með sömu gleraugum. Til dæmis ef einhver í Noregi segði: „Íslendingarnir eru 

ólíkir, sumir eru fórnarlömb, aðrir glæpamenn." 

 

Það var líka í nóvember sem umræða spannst í kjölfar orða forstjórans um að menn væru hér 

að fá ríkisborgararétt á grundvelli falsaðra gagna. Og þá væri bara „ekkert hægt að gera" nema 

að dæma fólk fyrir skjalafals. Ekki kom fram hvort raunverulega hefði tekist að kæra og 

dæma marga fyrir skjalafals. Kannski þótti það aukaatriði. 

Augljóslega er þetta aðeins „vandamál" í tilfelli barna, og ef til vill maka. Annars þarf 

nefnilega að búa á Íslandi í góð sjö ár til að eiga rétt á íslensku ríkisfangi. Ef einhver býr á 

Íslandi í sjö ár þá er hann líklegast nokkuð ekta manneskja, sama hvað fæðingarvottorðinu 

líður. Og varðandi börnin: Hvað með það þótt barn fái ríkisborgararétt án þess að „verðskulda 

það"? 

 

 

 

http://www.visir.is/falsad-folk/article/2013701259967?fb
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Íslendingar með fyrirvara 

Það er til lítils að reiðast orðum embættismanna ef menn gera svo nákvæmlega ekkert til að 

breyta þeim lögum sem þeir vinna eftir og ætla jafnvel að festa ýtrustu lagabreytingarkröfur 

þeirra í stjórnarskrá. 

 

Nú hefur allsherjar- og menntamálanefnd, þar sem Björgvin G. er formaður, afgreitt 

frumvarpið til stjórnskipunarlaga og lagt til þá breytingu (bæði á gildandi stjórnarskrá og 

frumvarpi stjórnlagaráðs) að heimilt verði að svipta „útlendinga" íslenskum ríkisborgararétti 

ef hans hefur verið aflað með ólögmætum hætti. Þar með verða Íslendingar orðnir tvenns 

konar. Sumir alvöru, aðrir „með fyrirvara". 

 

Ef breyta á stjórnarskrá þarf að hugsa það vel. Ekkert hefur komið fram sem kallar á að ríkinu 

sé gert auðveldara að svipta fólki ríkisfangi. Munum líka eitt: Jafnvel þótt lög eru sett með 

algjör undantekningartilfelli í huga er ekki vitað hvernig stjórnvöld framtíðarinnar muni túlka 

þau. Mun fólk verða svipt ríkisfangi fyrir að ljúga til um ökuréttindi og menntun? Maður veit 

aldrei hvað dyravörðunum dettur í hug. Frjálslyndari stefnu, takk. 

 

Það er hægt að reka ýmsar innflytjendastefnur. Bandaríkin ráku til dæmis mjög frjálslynda 

innflytjendastefnu til ársins 1875. Þá þurfti varla annað en farmiðann. Svo fóru menn að herða 

tökin. Fyrst bönnuðu menn kínverskar vændiskonur. Svo alla Kínverja. Svo alla sem litu út 

fyrir að vera Kínverjar. Nú fara flest Vesturlönd eins að. Því miður. 

 

Við ættum að taka upp frjálslyndari innflytjendastefnu. En embættismennirnir gera það ekki 

fyrir okkur. 

 

Segjum að einhver meðalmenntaður íbúi Malí vilji flytja til Íslands því hann fílar Björk og 

jökla. Hann á nánast enga löglega leið að því. 

 

Eina löglega leiðin fælist í því að fá dvalarleyfi á „vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar" 

því ekkert annað dvalarleyfi veitir mönnum rétt til að setjast að á Íslandi til lengri tíma. Hvað 

á hann að gera? 
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Það er ekki víst að allir þeir sem sæki um hæli á Íslandi séu sannarlega ofsóttir af 

dauðasveitum heima fyrir, en það er alveg sama. 

 

Þótt fólk sé „bara" að leita að betra lífi ætti það ekki að vera nóg til að neita að taka við því. 

Það er ekki eins og við séum að drepast út af því hvað við erum mörg. 
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Segir hælisleitendur á Íslandi í leit að fríu fæði og húsnæði 

http://www.dv.is/frettir/2013/1/17/segir-haelisleitendur-islandi-i-leit-ad-friu-faedi-og-

husnaedi/ 

 

Ummæli Kristínar Völundardóttur, forstjóra Útlendingastofnunnar, við fréttastofu 

Ríkisútvarpsins hafa vakið töluverða athygli en hún sagði hælisleitendur líta á Ísland sem 

vænlegan kost því úrvinnsla þeirra mála sé tímafrek á Íslandi og geti þeir nýtt sér tímann til að 

kynnast landi og þjóð og fá frítt uppihald í leiðinni. 

„Það getur verið dálítið aðlaðandi fyrir fólk sem að er ekki beinlínis hælisleitendur, sem ætla 

að vinna ólöglega eða koma í öðrum tilgangi, að koma til Íslands. Þetta getur verið fýsilegur 

kostur, að fá frítt fæði og húsnæði þegar málsmeðferðin er svona hrikalega löng,“ sagði 

Kristín við RÚV en Kristín sagði vísbendingar um að fólk komi til Íslands og stundi „asylum 

shopping“, eða ferðamenn í hælisleit. 

„Þá er fólk bara að fara til útlanda og kynnast landi og þjóð og nýti sér þá þjónustu sem 

hælisleitendum stendur til boða.“ 

RÚV greinir frá því að 115 umsóknir höfðu Útlendingastofnun í lok árs 2012. Það er töluverð 

fjölgun frá árunum á undan en 76 sóttu um árið 2011 og 51 árið 2010. Hægir þessi fjöldi á 

umsóknarferlinu og eru hælisleitendur sagðir dvelja lengur hér á landi á kostnað ríkisins. 

Kostnaður ríkisins vegna hælisleitenda fór úr 108 milljónum árið 2011 í 220 milljónir árið 

2012. 

Kristín sagðist ekki vita hve margir af þeim sem sækja um dvalarleyfi á Íslandi séu hér í leit 

að fríu fæði og húsnæði. Stofnuninni hafi ekki verið stætt að leggja í slíkar rannsóknir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dv.is/frettir/2013/1/17/segir-haelisleitendur-islandi-i-leit-ad-friu-faedi-og-husnaedi/
http://www.dv.is/frettir/2013/1/17/segir-haelisleitendur-islandi-i-leit-ad-friu-faedi-og-husnaedi/
http://www.ruv.is/frett/saekja-til-islands-til-ad-fa-fritt-uppihald?fb_action_ids=10151363388491248&fb_action_types=og.likes&fb
http://www.ruv.is/frett/saekja-til-islands-til-ad-fa-fritt-uppihald?fb_action_ids=10151363388491248&fb_action_types=og.likes&fb
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Vigdís vill að sumir flóttamenn beri ökklabönd 

http://www.dv.is/frettir/2013/2/15/vigdis-vill-ad-sumir-flottamenn-beri-okklabond/ 

 

„Hafa stjórnvöld ákært eða vísað úr landi þeim aðilum sem eru skráðir flóttamenn og eru að 

reyna að flýja Ísland? Ef ekki, hvers vegna er það ekki gert?“ spyr Vigdís Hauksdóttir, 

þingkona Framsóknarflokksins í fyrirspurn til innanríkisráðherra,en hún hefur beðið við svör 

við átta spurningum er varða dvöl flóttamanna sem dvelja á Íslandi. 

Spurningarnar snúa allar að því hver staða flóttamanna sem hafa reynt að komast burtu frá 

Íslandi eru, hvers vegna þeir hafi ekki verið ákærðir fyrir að reyna að komast héðan af landi 

brott og hvernig eigi að stemma stigu við því að þeir noti Ísland sem „Stökkpall.“ 

Þá spyr Vigdís einnig hvort að eftirmálar hafi orðið í alþjóðaflugsamfélaginu eftir að tveir 

piltar komust óséðir í flugvél á síðasta ári. Þá spyr hún hvort ráðherrann, Ögmundur Jónasson, 

hafi íhugað að láta þá flóttamenn sem hafa reynt að komast af landi brott, með því að fela sig 

um borð í skipum, ganga með ökklabönd svo hægt sé að vita um nákvæma staðsetningu 

þeirra. 

Spurningarnar eru eftirfarandi: 

1.   Hver er staða mála varðandi þá flóttamenn sem hafa brotið af sér hér á landi með 

tilraunum til að komast ólöglega um borð í skip sem sigla til Ameríku?  

 

  2.   Urðu einhver eftirmál í alþjóðaflugsamfélaginu varðandi Keflavíkurflugvöll þegar tveir 

flóttamenn komust óséðir um borð í flugvél fram hjá öllum öryggisþáttum?  

 

  3.   Hafa stjórnvöld ákært eða vísað úr landi þeim aðilum sem eru skráðir flóttamenn og eru 

að reyna að flýja Ísland? Ef ekki, hvers vegna er það ekki gert?  

 

  4.   Með hvaða hætti hyggst ráðherra stemma stigu við þeirri þróun að sífellt fleiri 

flóttamenn koma ólöglega til landsins og óska eftir hæli hér á landi þó að sumir þeirra segist 

eingöngu líta á Ísland sem „stökkpall“ til annarra landa?  

 

  5.   Hvers vegna eru umsóknir flóttamanna um hæli hér á landi ekki felldar niður um leið og 

þeir brjóta landslög og þeim skilyrðislaust vísað úr landi?  

 

 

http://www.dv.is/frettir/2013/2/15/vigdis-vill-ad-sumir-flottamenn-beri-okklabond/
http://www.althingi.is/altext/141/s/1001.html
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  6.   Hefur verið svarað bréfum og fyrirspurnum stjórnenda Eimskips til ráðuneytisins um 

vanda fyrirtækisins varðandi tilraunir flóttamanna til að komast í skip og ef ekki, hvers vegna 

ekki?  

 

  7.   Hvernig hyggst ráðherra bregðast við þrýstingi frá bandarískum yfirvöldum um að 

íslensk yfirvöld hækki vástig hafna á stig 2 og hugmyndum um að banna íslenskum skipum 

hugsanlega að hafa viðkomu í Bandaríkjunum?  

 

  8.   Hefur ráðherra skoðað þann möguleika að flóttamenn sem framið hafa húsbrot hjá 

skipafélögunum beri ökklabönd sem sýni staðsetningu þeirra þannig að hægt sé að aðvara 

lögreglu ef þeir nálgast hafnarsvæði eða millilandaflugvelli á grunni 29. gr. laga nr. 96/ 

2002?  
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Viðauki 5 

 

Handrit að útvarpsþáttum 

Brynja 

Tansanía Ísland 

 

Styrmir 

Hvers vegna vilja sumir leggja á sig ómælt erfiði, tíma og jafnvel sálarkvalir til að hjálpa fólki 

sem kannski býr hinum megin á hnettinum? Sem betur fer eru ýmsir sem velja að taka sér það 

fyrir hendur og Brynja Hjörleifsdóttir sem er sjúkraþjálfari ættuð úr Mývatnssveit er ein þeirra 

. Hún lagði land undir fót og hélt til Tanzaníu til að vinna þar við hjálparstarf árið 2012. Þegar 

til Tanzaníu var komið vann Brynja á krabbameinsdeild fyrir börn. Það er heldur frábrugðið 

því sem hún hefur fengist við áður og að hennar sögn mjög erfið og lærdómsrík lífsreynsla. 

 

Brynja1 

10:24 Ég var á krabbameinsdeild barna 

11:26 Klippa út spurningu svo lýsingin komi beint á eftir. 

út. 13:05: hafa ofan af fyrir sér. 

 

Styrmir 

Aðeins 12.4 prósent þeirra sem greinast með krabbamein í Tanzaníu læknast. Það veltur að 

miklu leyti á því hve efnaður sá sem veikist er en fátækt og skortur á læknum sem geta 

meðhöndlað krabbamein verður oft til þess að sú aðstoð sem hægt er að sækja sér er ekki sótt 

fyrr en of seint.
52

 

 

 Brynja1 

Inn. 13:52: Þau voru öll með krabbamein. 

14:42 Klippa burt athugasemd Brynju til 15:02 

út. 16:30: þegar ég var úti. 
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   Geographical aspects. 
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Styrmir 

Spilling er mikil í Tanzaníu og samkvæmt upplýsingum frá World bank er spilling helsta 

fyrirstaðan í efnahagslífi Tansaníu. 49% fyrirtækja í Tansaníu segjast þurfa að múta 

opinberum starfsmönnum til að geta fengið lögbundna þjónustu og til að liðka um fyrir sér. 
53

 

 

Brynja1 

inn: 52:41. Ég veit ekki af hverju Tanzanía er ekki ríkt land. 

Út: 53:48 

inn: 54:00 svo er kannski 

út. 55:20. Það fer kannski að breytast 

 

Brynja1 

Inn. 56:10. Ég veit það ekki. 

57:35. taka út þögn þar sem Brynja hugsaði sig um. 

Út: 58:42. er það það sem heimurinn þarf? 

 

Styrmir 

Það reynist mörgum erfitt að koma heim aftur eftir hjálparstarf. Þá þarf að venjast vestrænu 

samfélagi aftur og neyslusamfélaginu. Brynja talaði um stóru sælgætisverslunina og það 

hvernig það sló hana út af laginu. Árum saman hafa skiptinemar og starfsmenn 

hjálparstofnana fengið aðstoð eftir heimkomu ef þeir telja sig þurfa á því að halda. Það er 

algengt að menningaráfallið sem margir upplifa við heimkomu reyni mjög á fólk. Erlendar 

hjálparstofnanir hafa komið á fót ráðgjöf og hópastarfi til aðstoðar þeim sem heim koma. 

 Þunglyndi og einskonar heimþrá er mjög algeng þegar heim kemur. Það orsakast til 

dæmis af því að það er mjög erfitt að sætta sig við að geta ekki hjálpað lengur á sama hátt og 

áður. Það fylgir því oft mikill söknuður að skilja við vini sína sem eru eftir og þeir sem vinna 

með veikt fólk þurfa að horfast í augu við það að þeir sem eru kvaddir eru oft einnig 

dauðvona. 

 Ég ákvað að athuga líðan Brynju ári eftir að hún kom heim og athuga hvernig henni 

leið. Hvernig voru hugmyndir hennar um Íslenskt samfélag í dag og hjálparstarf almennt? 
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http://www.u4.no/publications/overview-of-corruption-in-tanzania/
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Brynja 2 

inn: 1:36. Miklu minna en... 

út. 2:23. öðruvísi forgangsröðun. 

Inn. 2:33 ég held að ég hafi kannski ekki 

út. 3: 35. um heiminn. 

Inn. 3:47 þrír mánuðir eru náttúrulega 

út. 5:03 ári síðar. 

 

Styrmir 

Það er mikil fórn og áhættusamt að fara til framandi landa til að sinna hjálparstarfi. Það 

breytir fyrir lífstíð þeim sem leggur það á sig. Hundruð Íslendinga hafa gert það sama og sem 

betur fer eru alltaf einhverjir tilbúnir til þess. 
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Edgar 

Flóttamenn á Íslandi 

 

Styrmir 

Árið 2007 kom til Íslands hópur flóttamanna frá Kólumbíu í boði íslenska ríkisins og Rauða 

krossins. Þeirra á meðal var Edgar Alejandro. Edgar og fjölskylda hans fengu aðstoð Rauða 

krossins við að setjast hér að og þau fóru strax að gera sitt besta til að verða þáttakendur í 

íslensku samfélagi. 

Hvaðan koma Edgar og fjölskylda hans og hvað gerði það að verkum að þau flúðu heimili 

sín? 

 

Viðtal Edgar master 

Inn: 26:27 : Það er þarna cali þarna stórborginni 

út: 28:41: flytja í burtu strax 

Inn: 35:19: það er eins og ég sagði. Þetta er svo stór land. 

Út: 35:49: kannski er bara hermaður þar og allt öðruvísi 

Inn: 38:09: fólkið sem ég þekki bara hatar skæruliða. 

Út: 39:19: mörg ár í Kólumbíu 

 

Styrmir 

Ísland verður að teljast friðsælt land að mestu leyti og mörgum þykir það forréttindi að hafa 

alist upp og geta alið börnin sín upp við slíkar aðstæður, að verða aldrei vör við vopnaburð né 

sjá fórnarlömb stríðsátaka nema í fjölmiðlum. Íslendingar hafa sem betur fer getað boðið þeim 

sem ekki búa við svipuð lífsgæði að flytjast hingað en oft eru þeir einstaklingar að koma úr 

allt annarri menningu og gjörólíku umhverfi. 

 Íslendingar taka á móti hópum af svokölluðum kvótaflóttamönnum nokkuð reglulega. 

Það er gert sem hluti af samningum sem Ísland hefur samþykkt. Þegar til Íslands er komið 

bíður húsnæði, vinafjölskylda og aðstoð Rauða krossins við að samlagast Íslensku samfélagi. 

Vinafjölskyldu er ætlað að hjálpa nýfluttum flóttamönnum að læra það sem þarf að kunna til 

að geta lifað daglegu lífi hjálparlaust. Þetta fyrirkomulag hefur gengið mjög vel og 

flóttamönnum sem koma til Íslands í boði íslenska ríkisins hefur gengið nokkuð vel að setjast 

hér að. 
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Lesari 

DV 27.maí 2012 

„Þetta var svolítið erfitt stundum en skemmtilegt,“ segir hinn kólumbíski Edgar Alejandro 

Arango Hurtado sem útskrifaðist sem stúdent frá Framhaldsskólanum á Laugum í 

Þingeyjarsveit um síðustu helgi. Fyrir fimm árum kom Alejandro, eins og hann er kallaður, í 

um þrjátíu manna hópi flóttamanna til landsins frá Ekvador, ásamt móður sinni og systur. 

Fjölskyldan er upprunalega frá Kólumbíu en flúðu stríð þar í landi og hafði dvalið í 

flóttamannabúðum þar í sjö ár áður en hún kom hingað til lands í október 2007.“
54

 

 

Viðtal Edgar master: 

inn: 9:54 :Það var bara mjög fínt... 

út: 10:48 spjallað og... 

inn: 11:17 eitthvað borgarstjóri 

Út: 12:20 mjög fínt 

inn: 12:30. það var ekki svona koma bara til Íslands 

Út: 13:05: Það var mjög þægilegur fyrsta ár. 

 

Lesari 

DV. 17. Janúar 2013. 

„Ummæli Kristínar Völundardóttur, forstjóra Útlendingastofnunnar, við fréttastofu 

 Ríkisútvarpsins hafa vakið töluverða athygli en hún sagði hælisleitendur líta á Ísland sem 

vænlegan kost “ 

„Það getur verið dálítið aðlaðandi fyrir fólk sem að er ekki beinlínis hælisleitendur, sem ætla 

að vinna ólöglega eða koma í öðrum tilgangi, að koma til Íslands. Þetta getur verið fýsilegur 

kostur, að fá frítt fæði og húsnæði þegar málsmeðferðin er svona hrikalega löng,“ sagði 

Kristín við RÚV en Kristín sagði vísbendingar um að fólk komi til Íslands og stundi „asylum 

shopping“, eða ferðamenn í hælisleit.” 

„Þá er fólk bara að fara til útlanda og kynnast landi og þjóð og nýti sér þá þjónustu sem 

hælisleitendum stendur til boða.“ 
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Styrmir. 

Árið 2012 sóttu 115 flóttamenn um pólitískt hæli á Íslandi. Fæstir fá það sem þeir vonast eftir 

og nánast undantekningarlaust sendir íslenska ríkið hælisleitendur frá Íslandi aftur. Á meðan 

beðið er eftir að útlendingastofnun meðhöndli mál þeirra sem hingað koma bíða 

hælisleitendur á Fit í Reykjanesbæ nema þeir hafi í önnur hús að venda. Fit Hostel er gistihús 

sem er notað sem tímabundið húsnæði þeirra sem leita hælis á Íslandi. Í dag eru 149 

hælisleitendur á Íslandi og má búast við að flestir verði aftur sendir til baka. 

 Mannréttindasamtök á Íslandi hafa barist fyrir réttindum þessara flóttamanna og segja 

íslenska ríkið ítrekað hafa brotið lög og stofnað fólki í hættu með því að senda það burt og þar 

með brotið mannréttindi hælisleitenda. Mannréttindasáttmáli Evrópu kveður meðal annars á 

um að hver og einn eigi rétt á réttlátri málsmeðferð og að allir eigi rétt til frelsis og mannhelgi. 

Þegar það er ekki tryggt að séu flóttamenn sendir aftur til baka er um mannréttindabrot að 

ræða. 

 Síðastliðinn áratug hefur þeim flóttamönnum fjölgað sem reyna að nýta sér það úrræði 

að sækja um hæli sem flóttamenn. Meðfram þeirri þróun hafa ríkisstjórnir í Evrópu markvisst 

gert hælisleitendum erfiðara fyrir að fá stöðu flóttamanns en í þeirri stöðu felst búseturéttur og 

rétturinn til að hafa fjölskyldu sína sameinaða hjá sér. Þannig geta fjölskyldur flóttamanna 

sameinast aftur eftir að hafa verið aðskildar sem er saga margra í þessari stöðu . Það eru mörg 

dæmi þess á Íslandi að hælisleitendur bíði mánuðum og jafnvel árum saman eftir að mál 

þeirra verði tekin fyrir og á meðan eru þeir réttlausir, utan sjúkratryggingakerfisins og allra 

annarra kerfa. Fæstir fá landvistarleyfi og stundum er heilsu flóttamanna stofnað í hættu með 

því og fjölskyldum er splundrað. Þeir fáu sem fá stöðu flóttamanns á Íslandi fá svo litla sem 

enga aðstoð til að fóta sig í samfélaginu. Það er alger andstæða við þá flóttamenn sem eru 

svokallaðir „kvótaflóttamenn“. 

 

Styrmir 

Katrín Oddsdóttir er lögfræðingur og hefur unnið mikið með flóttamönnum sem hafa aðsetur 

á Fit. Hún hefur barist mikið fyrir réttindum þeirra á Íslandi og reynt að gera ferlið á Íslandi 

skilvirkara og úrvinnslu mála hælisleitenda greiðari. 
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Katrín Oddsdóttir Lögfræðingur. 

Kataodds.Wav 

inn: 6:31 Mér finnst stundum 

út 7:48 það skil ég ekki 

inn. 4:34 ég tel mig oft hafa séð 

út. 6:18 sjá þau brotin. 

 

Viðtal Edgar master 

Inn:48:10: þið vita ekki hvað er að vera fátæk 

Út :48:48: og fá 40 þús kall í laun á mánuði. 
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Jón 

Óman og umfjöllun um “arabalönd” 

 

Hljóðbútur. 33 sekúndur lag. 

Aerials – System of a Down 

 

Styrmir 

Í Óman býr íslensk fjölskylda þau Jón Ágúst Guðmundsson og Inga Gerða Pétursdóttir sem 

fluttust þangað fyrir um fjórum árum og hafa síðan eignast tvö börn. Þessi fjögurra manna 

fjölskylda býr nú við góðan kost í Óman. 

 Eftir að þau Jón Ágúst og Inga settust að í Óman fór ungt fólk í Túnis að mótmæla því 

ástandi sem það bjó við. Kveikjan að mótmælunum var sá atburður að ungur ávaxtasali 

kveikti í sér til að mótmæla spillingunni í landinu. Síðan þá hafa mótmælin breiðst út . 

Arabíska vorið hefur nú þegar orðið til þess að einræðisherrum hefur verið steypt af stóli. 

Íbúar Líbýu, Sýrlands, Bahrein, og fleiri landa hafa upplifað blóðug átök og þau lönd þar sem 

friður hefur haldist hafa farið í gegn um mikið óvissutímabil. 

 Í Óman ríkir einræðisherra eða réttara sagt soldán. Soldáninn heitir Qaboos Bin Said. 

Hann er einvaldur og hans orð eru lög. Qaboos hefur verið mikils metinn af leiðtogum 

vesturlanda fyrir öflugt starf í þágu friðar í mið-austurlöndum. Hvernig maður er Qaboos 

soldán og hvernig hefur arabíska vorið verið í Óman? 

 

Viðtal jón master 

inn: 30:21 Sultan Qaboos. 

Út: 35:22 þú getur sagt þína skoðun. 

Inn: 39:10 Hans hátign sulta qaboos. 

út. 42:01 ættum á bak við sig. 

Inn: 44:11 hann er búinn að gera 

út: 46:07. Þá sem ráða hér. 
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Styrmir 

Fyrir Íslendinga eru konungar og soldánar óraunveruleg fyrirbæri . Hér sjáum við reglulega 

fréttir af hinum og þessum prinsum og konungum en það fólk virðist ekki taka mikinn þátt í 

stjórn ríkisins á hverjum stað. Hvernig ætli fréttaflutningur frá þessum fjarlægu löndum eins 

og Óman skili sér hingað – næstum því yfir hnöttinn? Hvaða hugmyndir hefur fólk á förnum 

vegi um þessi lönd og fólkið sem þar býr? 

 

Uti 1 

Inn. 35 sek. Mér finnst hann 

út. 45 sek. Sem þau gera 

inn: 51 sek. Ég get ekki 

út. 58 sek. Ég veit. 

 

Þögn 3 sekúndur 

 

Lesari 

Mbl.is 20. Maí 2006 

„Alls létust nítján manns og 58 særðust þegar sprengja sprakk í sjítahverfi í Bagdad í morgun. 

Fimm létust og tíu særðust í sjálfsmorðsárás á lögreglustöð við landamæri Íraks og 

Sýrlands.”
55

 

 

Uti 2. 

inn: 0:14 það er líklega 

út: hvað nákvæmlega 

inn: 0:30 ég held að við 

út: 0:43 veit það ekki 

 

Þögn 3 sekúndur 
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Lesari 

Mbl.is 4. Júlí 2005 

„Að minnsta kosti tveir menn létu lífið í dag í Kaíró í Egyptalandi, þegar sprengjuárás var 

gerð á einn helsta ferðamannastað borgarinnar.“
56

 

 

Þögn 1 sekúnda 

 

Lesari 

Mbl.is 23. apríl 2013 

„Bílsprengja sprakk við sendiráð Frakklands í Líbíu í dag með þeim afleiðingum að tveir 

franskir verðir særðust.”
57

 

 

Uti 3. 

inn: 0: 04 ég held stríðsfréttir 

út: 0: 06 fréttir... 

inn: 0:42. til dæmis 

út: 0:54. því jákvæða 

inn: 0:11nei ég er ekki viss um það 

út: 0:28 lífinu þarna. 

 

Þögn 3 sekúndur. 

 

Lesari 

„Að minnsta kosti 12 létu lífið í sprengjuárás á kaffihúsi í Bagdad, höfuðborg Íraks, seint í 

kvöld að staðartíma.”
58

 

 

Styrmir 

Eins og við heyrðum á vegfarendum hér á landi virðist fréttaflutningur frá Austurlöndum 

fremur einhæfur en en hvernig horfir lífið í Óman við þeim sem þar búa? 
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Jón 

inn: 48:24 maður lærir fyrst og fremst 

út: 48:40 

inn: 54: 17 því miður virðist það vera þannig 

út 56: 20 menningarheimi. 

 

Lagbútur 

33. sekúndur. 

Aerials – System of a Down 
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Madu 

Sri Lanka – börn og styrjaldir 

 

Styrmir 

Íslendingar ferðast víða eins og aðrar þjóðir og að ferðalaginu loknu koma ferðalangarnir 

heim með sögur og ýmsa dýrgripi í fórum sínum. 

  Sumir finna jafnvel ástina. Maduvanthi sem oftast er kölluð Madu er 36 ára gömul 

kona frá Sri Lanka. Hún fluttist til Íslands árið 2003 eftir að hafa kynnst Íslendingi og orðið 

ástfangin. Hún hefur síðan búið í vesturbænum í Reykjavík. Madu fór í leikskólakennaranám 

eftir að hún lærði íslensku og vinnur nú sem leikskólakennari. 

  Í fréttum heyrum við stundum um borgarastyrjöld á Sri Lanka sem staðið hefur árum 

og jafnvel áratugum saman. Hvernig ætli sé að alast þar upp og hvernig er það ólíkt og 

hvernig líkt því umhverfi sem við eigum að venjast hér á landi? Hvaða áhrif hefur stríð á 

börn? 

 

Þögn 3 sekúndur 

 

Maduvanthi 

Madu2. 

Inn: 6:46. Ég er nokkuð ánægð 

út: 8:15 þetta var skemmti 

inn: 8:21 öðruvísi en ég upplifa. 

Út: 8:50 það var meira leika sér úti. 

Inn: 9:12 þetta er líka ég meina 

út: 10:15 og svo fara heim aftur. 

 

lesari 

Dagblaðið vísir – 31. júlí 1987. 

Sjálfstæðisbarátta tamíla á Sri Lanka hefur nú staðið í ellefu ár og hefur kostað nokkuð á 

sjötta þúsund mannslíf. Hermdarverk þeirra hafa oft verið skelfileg og aðgerðir stjórnvalda 

gegn þeim hafa ekki síður verið harðar.... 
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Styrmir 

Stríðsátök hafa augljóslega mikil og slæm áhrif á börn. Það hefur sýnt sig að stríð hefur 

teljandi áhrif á næstu þrjár kynslóðir eftir að ófriðnum lýkur. Kvíði og margvíslegir kvillar 

geta fylgt því að verða vitni að miklu ofbeldi. 

 Blóðug átök og stríð einkenndu tuttugustu öldina víða í heiminum. Ný vopn og ný 

hugmyndafræði gerðu það að verkum að stríðsátök voru óvenju nálægt þeim borgurum sem 

komu hvergi nálægt átökunum. Áður fyrr höfðu óvopnaðir einstaklingar verið í miklum 

minnihluta þeirra sem létu lífið í stríðsátökum. Á tuttugustu öldinni létust tuttugu sinnum 

fleiri saklausir borgarar í stríðsátökum í heiminum en á 19. öldinni. 

 Sem Íslendingur hef ég alltaf litið á það sem sjálfsagðan hlut að heimili mitt og 

umhverfi séu öruggir staðir til að vera á. Átök voru til skamms tíma daglegt brauð á Sri Lanka 

og þau bitnuðu ekki síst á börnum og þeim sem ekkert vilja með átökin hafa. Madu upplifði 

afleiðingar borgarastyrjaldar í Sri Lanka nánast á hverjum degi. Hún var barn þegar átökin 

voru hvað hörðust. 

 

Maduvanthi 

Madu2 

inn: 3:00 eitt. Það var nokkura ára tímabil. 

Út: 4:45 það er svona 

inn: 4:56 já ég hef séð 

út: svona...já 

 

þögn 5 sek 

 

Styrmir 

Hlutverk konunnar í Sri Lanka er mjög svipað því sem var á Vesturlöndum í kring um síðari 

heimsstyrjöld. Það er ætlast til þess að konur séu mönnum sínum undirgefnar og þær hafa 

ekki sama sjálfsákvörðunarrétt og karlar. Þær eru í rauninni annars flokks þjóðfélagsþegnar. 

  Í dag er átökunum á Sri Lanka lokið og samfélagið breytist hratt. Íbúarnir eru farnir að 

tileinka sér í auknum mæli vestræna siði og venjur ásamt því að vera að venjast friði. Hægt og 

bítandi færast konur nær þeim réttindum sem konur á Vesturlöndum búa við og með auknu 

upplýsingaflæði vill ungt fólk ekki láta bjóða sér sömu gildi og kynslóðirnar á undan. Þessar 

breytingar höfðu ekki átt sér stað þegar Madu flutti til Íslands nema að örlitlu leyti og margt 
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hlýtur að hafa verið framandi á Íslandi fyrir Madu. 

 

Maduvanthi 

madu2 

inn: 10:21 ég er búin að vera 10 ár á Íslandi. 

Út: 14:40. þetta er eitthvað sem mér finnst jákvæð 

inn: 15:00 mamma mín 

út: 17:07 ef þú ert einstæð. 

 

 

 


