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Ágrip 
 
 
Þessi ritgerð greinir frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem gerð var á reynslu og 

upplifun pólskra innflytjenda á Íslandi. Hún skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er fjallað 

um fræðilegar stoðir sem rannsóknin byggði á og skiptist sú umræða í tvo kafla. Þær 

stoðir sem um ræðir eru þverþjóðleg samskipti og félagsleg tengslanet innflytjenda. 

Sjónarhorn þverþjóðlegra samskipta færir blik greiningarinnar af aðlögun innflytjenda og 

að því hvernig margir innflytjendur lifa lífi sínu þvert á landamæri þjóða. Sjónarhorn 

félagslegra tengslaneta veitir fræðimönnum möguleika á að greina hvoru tveggja áhrif 

einstaklinga og áhrif ytri formgerðar á fólksflutninga og líf innflytjenda. 

 Í öðrum hluta ritgerðarinnar er aðferðafræði rannsóknarinnar tekin fyrir. 

Kaflarnir eru tveir. Í þeim fyrri er að finna fræðilega umfjöllun um vettvang mannfræð-

innar. Er sú umræða dregin fram í ljósi þess að vettvangur rannsóknarinnar var ekki 

„hefðbundinn“ frá bæjardyrum mannfræðinnar séð. Síðari kaflinn lýsir aðferðum og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknin byggði á eigindlegri rannsóknarhefð og fellur 

undir etnógrafíska rannsókn að hætti mannfræðinnar. 

 Í þriðja og síðasta hluta ritgerðarinnar eru niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar. 

Sá hluti skiptist í fimm kafla og fæst hver þeirra við ákveðið málefni. Þessi málefni eru 

flutningarnir til Íslands, félagsleg tengslanet viðmælenda, samfélag Pólverja á Íslandi, 

samskipti innflytjenda við heimaland sitt og lífið á Íslandi. 



 

 

Abstract 
 
 
This thesis describes the research findings of a qualitative study conducted among Polish 

immigrants in Iceland. It has three main parts. The first one deals with the theoretical 

background of the study. This discussion is divided into two chapters: transnationalism 

and immigrant social networks. Transnationalism has shifted the analytical focus from 

immigrants’ assimilation to their transnational lifestyle and living across borders. Social 

networks have made it possible for researchers to discern the interplay of agency and 

structure in the lives of immigrants. 

 In the second part I discuss methodology. This part has two chapters. In the 

preceding chapter I discuss the position of the field in anthropology, seeing as my 

research field was not “traditional” from anthropological perspective. In the latter 

chapter I describe the methods used for gathering data. The study was grounded on 

qualitative research tradition and falls under the category of ethnography in the style of 

anthropology.  

 In the third part I describe my research findings. This part is divided into five 

chapters, each dealing with a certain topic that my analysis discerned. These topics are 

migration to Iceland, experience of immigrant social networks, Polish society in Iceland, 

participants’ transnational activities and the life in Iceland. 

 

 

 
 



 

 

Formáli 
 
 
Þessi rannsókn er metin til 30 eininga af meistaraprófi í mannfræði við félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var dr. Unnur Dís Skaptadóttir sem ég þakka kær-

lega fyrir gott samstarf og góð ráð gegnum árin. Þeim sem aðstoðuðu við vinnu og frágang 

ritgerðarinnar og gáfu ábendingar um efnistök og málfar þakka ég heilshugar. Þá vil ég 

sérstaklega þakka Balduro mio allan hringinn fyrir áhuga, skilning og geysimikla aðstoð. 

Ég vil einnig þakka samnemendum mínum sem hjálpuðu mér við rannsóknina, gáfu mér 

góðar ábendingar og gaukuðu að mér áhugaverðu lesefni. 

Fyrst og síðast vil ég þó þakka þeim Pólverjum sem gáfu sér tíma til að spjalla við 

mig, treystu mér fyrir sögum sínum, reynslu og tilfinningum og gáfu mér innsýn inn í líf 

innflytjandans. Þakka ykkur fyrir að kenna mér hvað hugrekki og kjarkur er, fyrir að láta 

ekki deigan síga þótt á móti blási, fyrir að hafa trú á sjálfum ykkur og treysta því að 

maður er jafnoki annarra sama hvað náunginn og umhverfið kunna að gefa til kynna. 

Dziękuję bardzo! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immigrant energy, admirable name though it has gained for itself, does not seem a 
wholly joyful phenomenon to me. I understand the desperado drive that fuels it. 
But I also understand how it happens that so many immigrant Horatio Algers 
overshoot themselves so unexpectedly as they move on their sped-up trajectories 
through several strata of society all the way to the top. From the perspective 
outside, everything inside looks equally impenetrable, from below everything 
above equally forbidding. It takes the same bullish will to gain a foothold in some 
modest spot as to insist on entering some sacred inner sanctum, and that 
insistence, and ignorance, and obliviousness of the rules and social distinctions — 
not to speak of “your own place” — can land you anywhere at all. As a radically 
marginal person, you have two choices: to be intimidated by every situation, every 
social stratum, or to confront all of them with the same leveling vision, the same 
brash and stubborn spunk. 
 

Eva Hoffman (1989, bls. 157) 
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Inngangur 
 
 
„Við erum alls staðar“ sagði Marianna Wadolowoski. Við sátum í matsal Norræna 

hússins yfir kaffi og kleinum og ræddum um pólska innflytjendur. Nokkrum mánuðum 

síðar sat ég námskeið um neyslu í Austur Evrópu við Kaupmannahafnarháskóla og tók þá 

tali nokkra pólska samnemendur mína. Þegar þau heyrðu að ég ynni að rannsókn um 

pólska innflytjendur á Íslandi ráku þau fyrst upp stór augu en ypptu svo öxlum og sögðu: 

„Við erum alls staðar“. Í þeirra huga var Ísland til marks um hve vítt og breytt samlandar 

þeirra hefðu farið í leit að nýjum tækifærum. Ef þá væri að finna á útnára á borð við Ísland 

hlytu þeir að finnast í öllum heimshornum. 

 Ég leyfi mér þó að efast að þau hafi vitað að Pólverjar skipi stærsta innflytjenda-

hópinn á Íslandi. Hvað þá að íslenskir fjölmiðlar hafi gert Pólverja að einhvers konar 

fulltrúum innflytjenda á Íslandi. Varla kemur frétt eða umfjöllun í blöðum landsins um 

málefni innflytjenda án þess að minnst sé á að Pólverjar séu stærsti innflytjendahópur-

inn. Þá eru birt blaðaviðtöl við pólskt verkafólk og leitað til pólskra innflytjenda til að fá 

skoðanir þeirra á ýmsum málefnum er þá varða. Greint er frá því þegar fyrirtæki ræður 

Pólverja í störf vagnstjóra, leitað er til þeirra eftir pólskum uppskriftum og upplifun 

þeirra af búsetunni á Íslandi góður gaumur gefinn. Pólverjar eru í kastljósi fjölmiðla og 

fyrir vikið skapast meðvitund meðal almennings um tilvist þeirra á landinu. Hin sífellda 

tenging við Pólverja í nær hverri einustu frétt er ekki einungis til marks um að þeir skipi 

hér stærsta hópinn heldur ber hún stöðu þeirra í hugum íslensku þjóðarinnar vitni: þeir 

eru innflytjendurnir. 

Fullyrðingin um að Pólverja sé að finna alls staðar er ekki svo galin sé litið til 

veraldarinnar og mannkyns samtímans. Fólk er í auknum mæli á faraldsfæti: það ferðast 

um heiminn, flýr aðstæður í heimalandi, sækir nám eða vinnu í útlöndum, sameinast 

brottfluttri fjölskyldu sinni og þar fram eftir götunum. Af þessum fólksflutningum eiga 

margir sér upphaf í Austur Evrópu og innan þess svæðis á Pólland vinninginn er kemur að 

fjölda þeirra sem flyst brott (Okólski, 2000). Í Póllandi flytur fólk frá bágum aðstæðum 

og til landa sem bjóða upp á möguleika að bættri stöðu. Til marks um hve algengir slíkir 

flutningar eru, er talið að þriðja hver fjölskylda í Póllandi eigi fjölskyldu eða vini búsetta 

erlendis (Morawska, 1999). 
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Með hliðsjón af hve umfangsmiklir fólksflutningar hafa verið frá seinni hluta 20. 

aldar er ekki fráleitt að segja að nú til dags megi innan hvers lands finna fólk af öllum 

þjóðernum. Fræðimenn hafa jafnvel vísað til samtímans sem tímabils fólksflutninga og 

spá því að umfang þeirra eigi eftir að vaxa á 21. öld (sbr. Castles & Miller, 1998). Ef mið er 

tekið af mannkynssögunni er erfitt að meta hversu réttmæt fullyrðing er þar á ferðinni en 

óhætt er að segja að undanfarin ár hafi fólksflutningar til Vesturlanda verið í kastljósi 

fjölmiðla, undir smásjá stjórnmálamanna og milli tannanna á almenningi. Fólksflutningar 

hafa vitaskuld alltaf átt sér stað þar eð mennirnir hafa iðulega fundið hjá sér einhverja 

hvöt til að yfirgefa heimahagana. Nú til dags eru fólksflutningar hins vegar svo umfangs-

miklir að ekki eru til dæmi um annað eins í mannkynssögunni. Ýmsar ástæður liggja að 

baki þessum vexti sem ekki verður farið í saumana á hér. Helsta orsökin liggur þó í 

breyttu eðli heimsins sem við lifum og hrærumst í: hnattvæddum og samtengdum. 

 

Hnattvædd og samtengd veröld 

Síðan á 9. áratugnum hefur hnattvæðingin verið eitt mikilvægasta umræðuefnið innan 

hinna ýmsu fræða og er mannfræðin þar engin undantekning. Fyrir tilstuðlan hnattvæð-

ingarinnar hefur blik mannfræðinnar færst frá tvípóla heimi afmörkuðum af kjarna, 

jarðarsvæðum og skýrum mörkum yfir á hnattvætt rými án marka (Kearney, 1995). 

Jonathan Inda og Renato Rosaldo (2002) benda á að mannfræðin hafi sitt sérstæði í 

þessari umræðu þar sem hún leggi áherslu á tengslin milli hins hnattræna og hins 

staðbundna.  

Inda og Rosaldo nálgast skilgreininguna á hnattvæðingu í gegnum verk David 

Harveys. Harvey skilgreinir hnattvæðingu fyrst og fremst með hliðsjón af breyttri 

upplifun okkar á tíma og rúmi, þ.e. að tími og rými séu upplifuð í dag sem samþjappaðri 

fyrirbæri en áður sökum þess að efnahagsleg og félagsleg ferli eru orðin svo hröð að 

heimurinn virðist minni og fjarlægðir og tími eru ekki lengur helsta hindrunin á 

athöfnum manna. Þessi tíma-rúms samþjöppun (e. time-space compression) vísar í hvernig 

tæknilegar og efnahagslegar breytingar hafa ógilt tíma og rúm, sem leitt hefur til þess að 

hraði tímans hefur eytt út rými. Harvey lítur því svo á að hnattvæðingin feli í sér 

minnkun á rými og styttingu á tíma. Inda og Rosaldo benda þó á að heimurinn sé ekki að 

minnka fyrir alla heldur sé reynslan af hnattvæðingu ójöfn. Þeir vekja athygli á að margir 

hafi hvorki pólitísk né efnahagsleg úrræði til að ferðast um heiminn og margir hafi lítinn 

sem engan aðgang að samgöngukerfi eða samskiptatækni.  



Inngangur  

 9 

Ein af sýnilegri hliðum hnattvæðingarinnar er hinn aukni hreyfanleiki fólks og 

hefur hugmyndin um hreyfanleika (e. mobility) tekið að skjóta rótum innan fræðanna (sjá 

t.d. Hastrup & Olwig, 1997; Sørensen & Olwig, 2002). Þannig hefur verið bent á að fólk 

er ekki ýmist að flytjast að eða frá með það fyrir augum að setjast að heldur sé fólk í 

auknum mæli á faraldsfæti í langan tíma. Morokvasic (2004) orðaði það svo að fólk væri 

farið að setjast að innan hreyfanleikans. Þá hefur verið bent á að setja þurfi spurningar-

merki við hugmyndir okkar um að það sé „eðlilegt“ að setjast að og koma sér fyrir á 

ákveðnum stað og líta frekar til þeirra fjölmörgu sem telja hreyfanleika og flakk milli 

staða vera eðlilegan hluta lífs síns (Olwig, 1997). Jafnframt hefur verið kallað eftir breyttu 

sjónarhorni rannsókna, í stað þess að einblína á stað ætti frekar að skoða hreyfanleika og 

hreyfingu (Olwig & Sørensen, 2002).  

Sem dæmi um hve hreyfanleiki fólks er sýnilegur í dag og mikið ræddur í 

fræðunum er nú til fyrirbæri sem kallast þverþjóðlegar fjölskyldur (sjá t.d. Parreñas, 

2001a). Þetta nýja fjölskylduform hefur tekið á sig mót með breyttri heimsmynd og 

hnattvæddari heimi og hefur vaxið fiskur um hrygg á undanförnum árum vegna betri 

samgangna og opnari samskipta milli þjóða. Þá hefur markaðsvæðing heimilisverka 

(Ehrenreich, 2000) einnig átt stóran hlut í máli. Svo er mál með vexti að konur frá þriðja 

heiminum hafa í auknum mæli tekið upp á því að sjá fjölskyldu sinni farborða með því að 

flytjast frá henni til að vinna sem húshjálp, fóstra eða umönnunaraðili inn á heimilum 

Vesturlandabúa (Anderson, 2000). Sjálfir geta þeir ekki séð um heimilið, börnin og gamla 

eða veika ættingja því þeir eru fastir í því sem Arlie Hochschild (1997) kallar tímasnöru1. 

Fellur þetta hlutskipti því í skaut fátækra kvenna frá þriðja heiminum. Margar þessara 

kvenna hafa síðan sjálfar ráðið konu í sínu heimalandi til að sjá um eigin börn og heimili – 

konur sem eru of fátækar til að geta sjálfar flutt til Vesturlanda og unnið þar sem húshjálp 

(Parreñas, 2001b). Er þá komin keðja umönnunaraðila eða það sem Hochschild (2000) 

kallar fóstrukeðjuna (e. nanny-chain). Hefur þessari þróun verið líkt við atgervisflótta (e. 

brain drain) frá þriðja heimi til velauðugra landa og talað í þessu samhengi um umönn-

unarflótta (e. care drain) sem vísar í þann mikla fjölda sem flyst frá þriðja heiminum til 

auðugra ríkja til að sinna umönnunarstörfum (Hochschild, 2002). 

Aðrar og dekkri hliðar hnattvæðingarinnar eru t.d. mansal, kynlífsþrælkun og 

nútíma þrælahald (sjá t.d. Bales, 2000, 2002; Hughes, 2000; Macklin, 2003; Ehrenreich & 

Hochschild, 2002), þrælakistur (sjá t.d. Rosen, 2002) og hnattræn sala á líffærum (sjá t.d. 

                                         

1 Íslenska þýðingin tímasnaran á time bind er fengin úr meistararitgerð Guðrúnar Hannesdóttur. 
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Scheper-Hughes, 2000). Því er ekki að undra að á tímum aukinnar hnattvæðingar hafi 

framkvæmdum og aðgerðum í nafni hnattvæðingar og þróunar verið mætt með kröftugri 

mótspyrnu fólks sem telur stafa af þeim ógn. Naomi Klein (2001) segir að í hugum flestra 

marki tímabilið 1995-96 upphaf andófsins því á þessu tímabili vaknaði fólk í Bandaríkj-

unum og víðar á Vesturlöndum til meðvitundar um aðstæður þær sem vörur þeirra voru 

framleiddar við, þ.e. í þrælakistum (e. sweatshops) þriðja heimsins. Þar áður höfðu 

vissulega tíðkast mótmæli og andóf gegn alþjóðlegum stórfyrirtækjum. Þannig má nefna 

andóf íbúa Evrópu og Bandaríkjanna sem sniðgengu vörur Néstle á 8. áratugnum til að 

mótmæla aðgerðum þeirra í þriðja heiminum, en þar gekk markaðssetningin út á að 

þurrmjólk þeirra væri betri en móðurmjólkin (Klein, 2001; sjá einnig Scheper-Hughes, 

1993). Eftir því sem útbreiðsla hnattræns kapítalisma hefur aukist hefur útbreiðsla og 

kraftur andófs gegn þessu kerfi vaxið. Viðleitni fólks til að standa vörð um hefðbundna 

lífshætti hafa til að mynda þróast út í baráttu fyrir verndun verkalýðsfélaga á þjóðarvísu 

og þaðan yfir í alþjóðlegar hreyfingar sem krefjast þess að staðið sé vörð um vinnu, 

mannréttindi og umhverfi (Podobnik & Reifer, 2004). 

 

Rannsóknarverkefnið 

Í þessari ritgerð er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknar minnar á lífi pólskra inn-

flytjenda á Íslandi. Pólverjar urðu fyrir valinu af tveimur ástæðum: annars vegar vegna 

stærðar hóps þeirra á Íslandi sem gerir það að verkum að þátttakendur rannsóknarinnar 

verða ekki eins þekkjanlegir og hins vegar vegna persónulegs áhuga á Austur Evrópu. Þá 

var það einnig persónulegur áhugi á málefnum innflytjenda sem ýtti undir val mitt á 

viðfangsefni. Það er gaman að geta þess að mannfræðingar hafa í auknum mæli beint 

sjónum sínum að innflytjendum. Er þessi áhugi tilkominn af þeim breytingum sem orðið 

hafa á vettvangi mannfræðinnar: á tímum hnattvæðingar eru „frumstæðu“ hóparnir að 

flytjast til vesturheims, nánast í bakgarð mannfræðinganna. Mannfræðingar urðu varir 

við þessar samfélagslegu breytingar þegar viðmælendur þeirra voru ekki lengur stað-

bundnir heldur á faraldsfæti. Fyrir vikið fylgdu margir mannfræðingar viðmælendum 

sínum eftir og rannsökuðu ferðir þeirra og flutninga (Foner, 1999). 

Sýn mín á vettvanginn er mótuð af rannsóknum og kenningum er lúta að þver-

þjóðlegum tengslum annars vegar og félagslegum tengslanetum hins vegar. Þannig snéru 

rannsóknarspurningar að því hvort og þá hvaða tengslanet kæmu að notum við flutning 

til Íslands og hvernig samskiptum við heimaland væri háttað. Markmið rannsóknarinnar 

var að afla þekkingar á lífi pólskra innflytjenda á Íslandi. Ég vildi lýsa skynjun og reynslu 
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þeirra af því að flytjast búferlum og koma sér fyrir í nýju landi, og þeim félagslegu 

tengslanetum sem skipta máli í því ferli. Með áherslunni á félagsleg tengslanet, en þau 

koma við sögu á öllum sviðum lífsins, vonaðist ég til að hafa hina kenningarlegu sýn á 

vettvanginn það opna að fjölþætt líf innflytjenda kæmi í ljós. Mikilvægi rannsóknarinnar 

felst í framlagi hennar til umræðunnar um málefni innflytjenda sem á köflum er lituð af 

staðalmyndum og fordómum. Þá felst mikilvægi hennar ekki síður í því að draga fram 

hinn hversdagslega veruleika fólks og leggja þannig áherslu á innflytjendur sem venjulegt 

fólk sem þarf að kljást við ýmislegt í sínu daglega lífi, rétt eins og aðrir. 

 

Fólksflutningar settir í samhengi 

Eins og Inda og Rosaldo (2002) benda á hefur mannfræðin það sérkenni að staðsetja 

rannsóknir og athuganir sínar innan stærra samhengis. Í rannsóknum á innflytjendum 

gildi það sama, líta þarf til sem flestra átta til að staðsetja fyrirbærið í félagslegu 

samhengi. Í þessu tilviki er fyrirbærið fólksflutningar Pólverja til Íslands og því þarf að 

líta til alla vega tveggja þátta: kringumstæða í heimalandi og kringumstæða á áfangastað. 

Kringumstæður í Póllandi 

Janine Wedel (1992) hefur bent á að fá samfélög hafi gengið í gegnum jafn skjótar og 

miklar breytingar og Pólland á seinni helmingi 20. aldar. Pólverjar hafa þurft að lifa við 

óstöðugleika um langt skeið og hafa þær aðstæður m.a. leitt af sér mikla fólksflutninga frá 

Póllandi. Á tímum kommúnismans litu margir Pólverjar svo á að ástandið sem þeir lifðu 

við væri óeðlilegt og flutningar þaðan voru oft álitnir brottför úr heimi hins fáránlega. Þar 

með voru flutningar frá Póllandi ávallt ákveðin uppreisn gegn ríkjandi ástandi (Kula, 

1996). Til marks um hve umfangsmiklir fólksflutningar frá Póllandi voru frá seinni heims-

styrjöld og fram til falls Berlínarmúrsins fluttust um 20 þúsund Pólverjar til Vestur 

Þýskalands á ári hverju á 8. áratugnum og á árunum 1981-1985 er talið að 120 þúsund 

Pólverjar hafi yfirgefið heimalandið (Wedel, 1992, bls 5). 

Eftir hrun kommúnismans jukust fólksflutningar frá Póllandi verulega. Til að 

skilja hvernig á því stendur er nauðsynlegt að lýsa aðstæðum í fyrrum ríkjum Sovétríkj-

anna. Afleiðingar hrunsins og þeirra efnahagslegu umbreytinga sem í kjölfarið fylgdu hafa 

orðið til þess að sumum hafa opnast endalausir möguleikar en fyrir öðrum hefur lífið 

snúist upp í harða lífsbaráttu (Arnstberg & Borén, 2003). Atvinnuleysi hefur aukist, 

dregið hefur verið úr félagsþjónustu hvers konar og aðgengi margra að húsnæði, rafmagni 

og jafnvel vatni skert (Pine & Bridger, 1998). Innan Póllands hefur hrun kommúnismans 
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haft ólíkar afleiðingar. Á meðan stórborgir á borð við Kraká og Varsjá hafa tekið á sig 

svipaðan brag og stórborgir Vestur Evrópu hafa sveitahéruð orðið fyrir barðinu á aukinni 

fátækt og hrakandi lífsgæðum (Pine, 1998; Halasiewicz o.fl., 1995). Á sama tíma og 

Pólland er talið til þeirra ríkja fyrrum Sovétríkjanna sem vel hefur gengið við að snúa frá 

kommúnisma yfir í kapítalískt hagkerfi er enn víða pottur brotinn. Ofbeldi og glæpir hafa 

aukist og verðbólga og atvinnuleysi eru vandamál sem enn eru til staðar. Atvinnuleysi 

hefur sérstaklega herjað á konur (Pine, 1998; Dziegiel, 1998). 

Margir velta fyrir sér hvernig hægt sé að draga fram lífið við slíkar aðstæður og 

svarið er að fólk beitir ýmsum brögðum. Innan mannfræðinnar sem og annarra félags- og 

hugvísinda hafa rannsóknir verið gerðar á því hvernig fólk í austurblokkinni lifir af og 

höndlar daglegt líf á tímum þessara miklu breytinga (sjá t.d. Berdahl ofl., 2000; Kideckel, 

1995; Dunn, 2004). Enda hafa mannfræðingar verið kallaðir meistarar í rannsóknum á 

samfélögum á tímum umbreytinga (Kürti, 2000) og félagsvísindamenn almennt hafa verið 

áhugasamir um breytingar á högum fólks (Smigielska, 1995). Hefur hugtakið bjargráð2 (e. 

survival strategies) verið notað í umræðunni yfir þær leiðir sem fólk notar til að komast af. 

Pine og Bridger (1998) benda á að bjargráð þurfi ekki endilega að vera rökrétt út frá 

hagfræðilegum sjónarmiðum eins og framboði og eftirspurn en sett í menningarlegt 

samhengi séu þau oft bestu viðbrögð fólks við aðstæðum sínum. 

Dæmi um bjargráð fólks í fyrrum ríkjum Sovétríkjanna er að stunda viðskipti á 

svarta markaðnum, múta og svíkja undan skatti (Sedlenieks, 2003) og taka þátt í ólög-

legri og glæpsamlegri starfsemi ýmiss konar (Morawska, 1999; Arnstberg 2003). Einnig er 

hægt að fara óvenjulegar leiðir eins og að bjóða upp á töfra (Lindquist, 2002) eða kaupa 

töfraþjónustu af þeim sem upp á hana bjóða (Lindquist, 2003), en hvoru tveggja eru leiðir 

til að komast af. Þá reynir fólk að bjarga sér sjálft með mat, t.d. með því að rækta 

matjurtargarð og tína sveppi og ber í skógum (Humphrey, 1999). Að lokum skipta félags-

leg tengslanet miklu máli. Að fá aðstoð frá ættingjum, vinum, samstarfsfólki og nágrönn-

um var algeng leið til að verða sér úti um varning, þjónustu og greiða á tímum kommún-

ismans (sjá t.d. Berdahl, 1999) og fólki fannst það verða að fara þessar óformlegu leiðir til 

að lifa „eðlilegu lífi“ (Borén, 2003). Þessi óformlegu tengslanet eru enn í fullu gildi nú 

þegar fyrrum ríki Sovétríkjanna eru í óða önn að aðlagast kapítalísku hagkerfi. Tengsla-

net eru leið til að skiptast á upplýsingum um hagnýt og arðbær tækifæri (Gustafsson, 

2003). Rannsóknir hafa sýnt að fólk í Rússlandi samtímans noti m.a. vináttu (Borén, 

2003) og sambönd sín við nágranna (Salmi, 2003) sem bjargráð. 

                                         
2 Íslenska þýðingin bjargráð á survival strategy er fengin úr meistararitgerð Gunnars Þórs Jóhannessonar. 
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Tengslanetin tengjast inn á enn eina leið sem fólk fer til að komast af: fólksflutn-

inga. Hrun kommúnismans ýtti úr vör ófyrirsjáanlegum fólksflutningum og hreyfanleika 

fólks sem skyndilega hafði hvoru tveggja frelsið til að fara til Vesturlanda og frelsið til að 

snúa aftur heim. Íbúar Austur Evrópu nota margir hverjir þennan nýfengna hreyfanleika 

sem leið til að bjarga sér á umbreytingatímum með því að leggjast í flutning (Morokvasic, 

2004). Þar sem annars staðar eru gömlu, góðu tengslanetin nýtt (Morawska, 1999). Þeir 

sem ekki hafa tengsl sem veita þeim aðgang að flutningum fara oft ólöglegar leiðir eins og 

að láta smygla sér yfir landamæri eða nýta sér þjónustu svokallaðra umboðsskrifstofa 

(Okólski, 2000). Þannig eru fólksflutningar fyrir mörgum bjargráðið sem þeir grípa í til 

að sporna gegn hrakandi aðstæðum sínum í heimalandi (Morokvasic, 2004). 

Hvað Pólland snertir er samfélag þeirra utan landsteina svo fjölmennt að það 

hefur hlotið heitið Polonia – latneskt orð sem vísar í eins konar annað Pólland (Sword, 

1994). Polonia samanstendur af Pólverjum sem flust hafa frá föðurlandinu á ólíkum tímum 

og þar með vísar hugtakið til ólíkra einstaklinga því fólksflutningar frá Póllandi hafa 

tekið á sig breyta mynd í gegnum árin. Þannig hefur meðalaldur þeirra sem flytjast 

hækkað og í stað menntafólks flytjast nú aðallega ómenntaðir einstaklingar brott Á 

árunum 1981-1990 voru konur í meirihluta þeirra sem fluttust brott en síðan þá hefur 

fjöldi karlmanna vaxið (Iglicka, 2001). Engu að síður vekur hátt hlutfall pólskra kvenna 

innan fólksflutninga athygli. Segir Morokvasic (2004) að rekja megi þetta til þess að á 

tímum kommúnismans varð það fólki í Sovétríkjunum eðlilegt að konur ynnu launa-

vinnu. 

Kringumstæður á Íslandi 

Hvatinn að baki því að fólk flyst búferlum er meðal annars eftirspurnin eftir vinnuafli í 

ákveðin störf á Vesturlöndum (Morokvasic, 2004). Þar er Ísland engin undantekning. 

Fólksflutningar til Íslands tóku kipp upp úr 1990 og hefur Unnur Dís Skaptadóttir 

(2004) sett þá flutninga í samhengi við breytingar á íslensku samfélagi. Vegna skorts á 

vinnuafli tóku frystihús á Íslandi að leita eftir vinnuafli erlendis frá, m.a. frá Póllandi. 

Ísland var raunar eitt fárra ríkja sem bauð Pólverjum lögleg störf eftir fall Berlínarmúrsins 

(Þórunn Þórsdóttir, 2006). Þessi skortur á vinnuafli í frystihúsum landsins stafaði af 

breytingum á útgerð og fiskverkun, þá helst einkavæðingu þessara atvinnugreina og 

afnámi ríkisstyrkja. Íslenskir sjómenn áttu erfitt með að fá vinnu og íslenskar konur 

kærðu sig ekki um að vinna við fiskverkun vegna lágra launa og þess hve starfið var 

einhæft og erfitt. Hins vegar hefur komið á daginn að margir útlendingar eru reiðubúnir 
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að ganga í þessi störf enda launin töluvert betri en gengur og gerist í heimalöndum þeirra 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). 

  Á 9. áratugnum fjölgaði erlendum borgurum verulega á Íslandi og í upphafi 21. 

aldar heldur hlutfall þeirra áfram að stíga. Eins og Unnur Dís Skaptadóttir (2003a) bendir 

á er íslenskt samfélag fyrir vikið að verða fjölmenningarlegt. Þá fullyrðir Kári Gylfason 

(2006) að fjölgun innflytjenda á Íslandi sé ein af stærstu breytingum sem íslenskt samfé-

lag hefur orðið fyrir. Til marks um það bendir hann á að fjöldi erlendra borgara hafi 

fjórfaldast á síðustu 25 árum. Í árslok 2004 voru 10.636 einstaklingar á Íslandi með erlent 

ríkisfang á meðan 20.669 einstaklingar voru fæddir erlendis. Af einstaklingum fæddum 

erlendis voru 10% fæddir í Póllandi (þar af tæp 20% með íslenskt ríkisfang), tæp 5% frá 

fyrrum Júgóslavíu (þar af tæp 30% með íslenskt ríkisfang), rúm 5% frá Filippseyjum (þar 

af rúm 40% með íslenskt ríkisfang) og tæp 4% frá Tælandi (þar af rúm 40% með íslenskt 

ríkisfang). Ég nefni þessi lönd sérstaklega því af þeim löndum sem standa utan Norður-

landa og EES koma flestir frá Póllandi, Bandaríkjunum, Filippseyjum, ríkjum fyrrum 

Júgóslavíu og Tælandi (Hagstofa Íslands, 2005). Af þeim sem hafa komið til landsins á 

grundvelli tímabundins atvinnuleyfis eru flestir frá Póllandi, Filippseyjum og Tælandi. 

Atvinnuleyfi eru fyrst og fremst gefin út í tengslum við störf í ræstingum, fiskverkun og 

verksmiðjum (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). 

 

Yfirlit ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta: kenningarlega umræðu, aðferðafræði og niðurstöður. Í 

fyrsta hluta ritgerðarinnar er fjallað um kenningarleg sjónarhorn rannsóknarinnar. Fyrsti 

kafli fjallar um þverþjóðleg tengsl innflytjenda og hvað þverþjóðernishyggja sem grein-

ingartæki hefur upp á að bjóða. Annar kafli tekur fyrir félagsleg tengslanet eins og þau 

birtast í fólksflutningum og lífi innflytjenda. Þar er áhugavert að sjá að samhliða því að 

hvetja til og stuðla að fólksflutningum með því að veita nýaðfluttum aðstoð, geta þau 

einnig verið varasamur vettvangur. 

 Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað um þá aðferðafræði sem rannsóknin byggir 

á og þær aðferðir sem beitt var við gagnaöflun fyrir rannsóknina. Í þriðja kafla er sjónum 

beint að vettvanginum sem rannsóknin var gerð á, þ.e. lífi pólskra innflytjenda á Íslandi. 

Þar reifa ég þá umræðu sem hefur átt sér stað um vettvanginn innan mannfræðinnar og 

hugmyndir mannfræðinga um hvað telst til vettvangs og hvað ekki. Í fjórða kafla er farið 

yfir fræðilega umræðu um aðferðafræði og rök færð fyrir vali á aðferðum við gagnaöflun. 
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 Í þriðja hluta er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og hvaða vísbend-

ingar þær gefa um líf Pólverja hér á landi. Í niðurstöðum hef ég kosið að taka fyrir þau 

fimm umfjöllunarefni sem besta mynd gefa af lífi viðmælenda minna. Hvert þessara fimm 

umfjöllunarefna fær sinn kafla. Í fimmta kafla er fjallað um flutningana til Íslands út frá 

aðstæðum viðmælenda í heimalandi og fyrstu upplifunar þeirra af Íslandi. Í sjötta kafla 

eru félagsleg tengslanet viðmælenda tekin fyrir því þau eru órjúfanlegur hluti af reynslu 

þeirra og lífi hér. Í sjöunda kafla eru viðhorf þeirra til pólska samfélagsins á Íslandi reifuð. 

Áttundi kafli fjallar um samskipti við heimaland og níundi kafli um lífið á Íslandi. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. hluti: 

Fræðilegar stoðir 
 
 
 

 



 

17 

1. kafli 

Þverþjóðleg tengsl 
 
 
Hinn mikli hreyfanleiki fólks, sem birtist meðal annars í auknum fólksflutningum og 

ferðalögum, hefur á undanförnum árum vakið áhuga mannfræðinga og er nú svo komið að 

hnattvæðing, fólksflutningar og innflytjendur eru í auknum mæli að færast inn á svið 

mannfræðinnar. Til marks um það hefur Ulf Hannerz (1996) skrifað um Transnational 

Connections, Aihwa Ong (1999) um Flexible Citizenship, Linda Basch, Nina Glick Schiller og 

Cristina Szanton Blanc (1994) um Nations Unbound og Arjun Appadurai um Modernity at 

Large (1996) (Hackenberg, 2000). Þá má nefna greinasafnið Migration, Diasporas and 

Transnationalism (1999) sem ritstýrt var af mannfræðingunum Steven Vertovec og Robin 

Cohen. Einnig má geta þess að tímaritið Ethnic and Racial Studies sá ástæðu til að gefa út 

sérblað þar sem tekið var á þverþjóðlegum samfélögum (e. transnational communities). 

Dæmin eru mýmörg og því leikur enginn vafi á að samfélagsbreytingar þær er hnattvæð-

ingin hefur í för með sér hafa fangað athygli fræðimanna. 

 Þessi aukni áhugi á hreyfanleika, flæði og fólksflutningum birtist einnig í breyttri 

hugtakanotkun innan fræðanna. Hugtök á borð við þverþjóðernishyggju og diaspora hafa 

öðlast vinsældir undanfarna áratugi auk hugtakanna þverþjóðlegir innflytjendur, 

afsvæðun, flæði, blöndun og mörk (sjá t.d. Hannerz, 1997). Að mati Caroline Nagel (2001) 

hafa þessi hugtök myndað nýtt orðasafn fyrir hnattvæðingu menningar. Segir hún 

þessum hugtökum ætlað að túlka og lýsa verulegum breytingum á samtímamenningu auk 

þess að koma til móts við hefðbundinn orðaforða fræðimanna sem að hennar mati er 

kominn til ára sinna. Á hún þá helst við hugtök á borð við menningu, etníska hópa og 

stað sem ganga út frá því að mörk séu á milli menningar og rýmis. Menning, staður og 

etnísk einkenni eru hins vegar ekki lengur föst innan ákveðinna vébanda heldur laus fyrir 

tilstuðlan flæðis fólks, varnings, auðmagns, ímynda og hugmynda. 

Hér verður sjónum fyrst og fremst beint að kenningarlegri umræðu er snýr að 

hugtakinu þverþjóðernishyggju. Um er að ræða tiltölulega nýtt hugtak sem hefur fyrst og 

fremst verið til umfjöllunar meðal fræðimanna sem fást við rannsóknir á fólksflutningum 

og innflytjendum. Slíkar rannsóknir eru að miklu leyti þverfaglegar og því gildir hið sama 

um umfjöllunina um þverþjóðernishyggju. Hugtakið er mikið til runnið undan rifjum 

mannfræðinga en til þróunar þess og mótunar hafa margir lagt hönd á plóg, einna helst þó 
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mannfræðingar, félagsfræðingar og landfræðingar. Eftirfarandi umfjöllun endurspeglar 

því hið þverfaglega eðli umræðunnar um þverþjóðernishyggju þar sem umfjöllun og 

gagnrýni mannfræðinga, félagsfræðinga og landfræðinga verður reifuð. 

 

Þverþjóðernishyggja: hugtak í mótun 

Rannsóknir hagfræðinga og félagsfræðinga á innflytjendum hafa síðan á 19. öld einblínt á 

tvö atriði: orsakir fólksflutninga annars vegar og aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi 

hins vegar. Hagfræðingar hafa einkum og sér í lagi skoðað hagræna þætti sem stuðluðu 

að ferðum farandverkamanna yfir Norður Atlantshafið á 19. og 20. öld. Hafa þessar 

rannsóknir leitt af sér ýmis líkön byggð á þáttum sem ýta fólki frá heimalandi og þáttum 

sem draga það til útlanda auk ýmissa kenninga um orsakir útflutnings vinnuafls. 

Félagsfræðingar hafa að sama skapi skoðað orsakir fólksflutninga en þeir hafa einnig 

beint sjónum að aðlögun innflytjenda að nýju umhverfi. Hugtök á borð við samlögun (e. 

assimilation), aðlögun (e. acculturation) og samruna (e. incorporation) hafa mikið verið notuð 

í umræðu félagsfræðinnar um innflytjendur. 

 Undanfarin ár hefur nýtt hugtak skotið upp kollinum sem á ensku útleggst 

transnationalism. Þetta er vandþýtt hugtak sem hefur margar merkingar. Ekki nást öll 

blæbrigði merkingarinnar ef ein þýðing er notuð yfir það. Hér verður hugtakið því ýmist 

þýtt sem þverþjóðernishyggja, þverþjóðleg samskipti eða þverþjóðleg tengsl og verður hverri 

þýðingunni fyrir sig beitt eftir samhengi. Hugtakinu má helst lýsa sem þjóðernishyggju 

sem gengur þvert á landamæri: tryggð við föðurlandið má finna meðal innflytjenda sem 

búsettir er utan við heimaland sitt og birtist hún m.a. í þátttöku þeirra og samskiptum 

við heimalandið. Þannig hafa sumir fræðimenn kosið að nota hugtakið langlínuþjóðernis-

hyggja (e. long-distance nationalism) og fundist það lýsa þessum félagslegu athöfnum betur 

(sbr. Glick Schiller & Fouron, 2001). Þverþjóðernishyggja býður upp á nýja leið til 

greiningar innan rannsókna á alþjóðlegum fólksflutningum. Í stað þess að líta til uppruna 

innflytjenda og aðlögunar þeirra að samfélaginu lítur þverþjóðernishyggja til áfram-

haldandi samskipta innflytjenda við upprunaland sitt og hvernig þessi samskipti skapa 

flókinn félagslegan vettvang sem gengur þvert á landamæri þjóða (Portes o.fl., 2002). 

Fræðimenn sem styðjast við sjónarhorn þverþjóðlegra tengsla hafa beint sjónum 

sínum að ýmsum hliðum þverþjóðlegs lífs innflytjenda. Þannig hafa þeir skoðað peninga-

sendingar og vörusendingar innflytjenda til ættingja og vina í heimalandi (sjá t.d. 

Menjívar o.fl., 1998), trúarlíf innflytjenda þvert á landamæri (sjá t.d. Levitt 2003, 2004; 

Werbner, 1990; Gardner, 2002a; Hagan & Ebaugh, 2003), sjálfsmynd innflytjenda í þver-
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þjóðlegu lífi (sjá t.d. Gardner, 2002b; Sørensen, 1998), heimsóknir innflytjenda til heima-

landsins (sjá t.d. Mandel, 1990), kynjamisrétti og aukna einangrun kvenna vegna þver-

þjóðlegra tengsla (sjá Gardner, 2002a), þátttöku innflytjenda í stjórnmálum heimalands-

ins (sjá t.d. Guarnizo o.fl., 2003; Smith, 1998), myndun þverþjóðlegra fjölskyldna (sjá t.d. 

Parreñas, 2001b, 2002; Gambud, 2002; Tung, 2000), makaleit í heimalandi (sjá t.d. Shaw, 

2001) og fjárfestingar innflytjenda í rekstri og viðskiptum í heimalandi sem og aðstoð sem 

þeir veita heimabæjum sínum (sjá t.d. Guarnizo, 2003; Portes o.fl., 2002).  

Ennfremur hefur verið litið til þess hvernig þátttaka í þverþjóðlegum athöfnum 

getur styrkt félagslega stöðu fólks (sjá t.d. Goldring, 1998), þverþjóðlegt eðli tengslaneta 

innflytjenda hefur verið rannsakað og kyngervi hefur á undanförnum árum öðlast aukið 

vægi í umræðunni um þverþjóðernishyggju (sjá t.d. Salih, 2003; Fouron & Glick Schiller, 

2001; Pessar, 1999b; Pessar & Mahler, 2003; Mahler, 1999). Einnig hafa fræðimenn litið til 

samfélagsbreytinga í heimalöndum innflytjenda sem verða fyrir tilstilli áhrifa (hug-

myndir, atferli, sjálfsmyndir) sem berast með innflytjendum til heimalanda sinna (sjá t.d. 

Levitt, 1998, 2001; Hirsch, 1999).  

Þá hefur verið kallað eftir frekari rannsóknum á kynslóðum og stéttum innan 

þverþjóðlegra samfélaga (Mahler, 1998) auk þess sem krafan um viðurkenningu á því að 

innflytjendur geti ræktað samband sitt við heimaland samtímis því að aðlagast að 

gestasamfélagi verður æ háværari (sjá t.d. Levitt & Glick Schiller, 2004). Þessar hliðar 

þverþjóðlegs lífs einblína á það sem Michael Peter Smith og Luis Eduardo Guarnizo 

(1998) kalla þverþjóðernishyggju frá grasrótinni, þ.e. aðgerðir og athafnir innflytjenda 

sem meðvitað beinast að því að sleppa undan yfirráðum að ofan. Aðrar hliðar 

þverþjóðlegs lífs hafa verið efldar að ofan, t.d. með aðgerðum stjórnvalda sem m.a. hafa 

endurskilgreint hugtökin þjóð og ríkisfang til að ná yfir aðflutta íbúa ríkisins (sjá t.d. 

Mahler, 1998; Glick Schiller & Fouron, 1998). 

Tilurð hugtaksins 

Uppruna hugtaksins sjálfs, eins og það er notað innan rannsókna á samfélögum 

innflytjenda, rekja flestir til mannfræðinganna Lindu Basch, Ninu Glick Schiller og 

Cristinu Szanton Blanc (héðan í frá Basch o.fl.) (sbr. Hackenberg, 2000; Kivisto, 2001). 

Árið 1994 kom út bók þeirra Nations Unbound þar sem hugtakið þverþjóðernishyggja var 

kynnt til sögunnar. Um miðbik 9. áratugarins stóðu þær allar að rannsóknum á 

innflytjendum og fóru hver í sínu lagi að veita athygli hinum tíðu og miklu samskiptum 

sem innflytjendur í New York áttu við heimaland sitt. Þær sáu að þessi samskipti höfðu 



Þverþ jóð l eg  t engs l  

 20 

mikil áhrif á samfélög innflytjenda í nýja samfélaginu sem og á ættingja þeirra og vini í 

heimalandinu. Sjálfar segja þær hugtakið hafa átt sinn undanfara. Áður en hugtakið 

þverþjóðernishyggja kom til sögunnar höfðu rannsakendur fólksflutninga tekið eftir 

ferðum hópa milli upprunalands og dvalarlands. Basch o.fl. taka dæmi af Elsu Chaney sem 

árið 1979 talaði um „fólk með fætur í tveimur samfélögum.“ Þá töluðu Schierup og Ålund 

(1986) um „migrancy“ þegar þau vísuðu til tengsla innflytjenda við heimaland sitt og 

Roger Rouse (1991) kallaði þessi samskipti „transnational migrant circuits“.  

Basch o.fl. segja að uppgötvun þeirra hafi því farið saman við þær hræringar sem 

áttu sér stað meðal margra fræðimanna. Hvað sig sjálfar varðar segjast þær hver um sig 

hafa reynt að skilgreina og skilja þá fólksflutninga sem fyrir augu þeirra báru. Þær sáu svo 

ekki var um villst að viðmælendur þeirra voru í miklum samskiptum við heimaland sitt. 

Þannig átti Basch erfitt með að greina á milli þeirra sem bjuggu á eyjunum Grenada og St. 

Vincent og þeirra sem flust höfðu til Trínidad og New York þar sem innflytjendurnir 

fluttust svo reglulega á milli og áttu greinilega heima á báðum stöðum. Þessi miklu 

samskipti gerðu það að verkum að erfitt reyndist að greina hvaða stað þeir tilheyrðu. 

Reynsla þeirra og líf voru því ekki skýrt afmörkuð milli gesta- og heimasamfélags (Basch 

o.fl., 1994).  

Þá vöktu aðgerðir stjórnvalda þeirra landa sem innflytjendurnir komu frá athygli 

þeirra. Meðal landa á borð við Filippseyja og Haíti er svo komið að töluverður hluti 

þegnanna er búsettur utan síns upprunalega þjóðríkis. Leiðtogar og stjórnmálamenn hafa 

sem því svarar hafist handa við að skapa og byggja upp nýja gerð þjóðríkis. Í sumum 

tilvikum er um að ræða sérstakar stefnur sem komið er á en oftast er uppbyggingin á 

formi tákna, tungumáls og pólitískra ritúala. Hinir aðfluttu ásamt leiðtogum í uppruna-

landi sínu fást við að skapa hugmyndafræði þar sem hinir aðfluttu eru taldir til tryggra 

borgara fyrrum þjóðríkis síns. Þessi hugmyndafræði hvetur til áframhaldandi tengsla 

innflytjenda við heimaland sitt. Basch o.fl. benda þó á að litið er framhjá því að samtímis 

þessu á sér stað samlögun þessara innflytjenda að samfélaginu sem þeir hafa sest að í. 

Hins vegar felst mikilvægi innflytjenda í augum upprunalands síns ekki síst í því hversu 

vel þeir eru aðlagaðir hagkerfi og stjórnmálum nýja samfélagsins. 

Hvað varðar skilgreiningu á hugtakinu þverþjóðernishyggju vísa flestir fræðimenn 

til skilgreiningar og kenningarlegrar umræðu Basch o.fl. Að mati Hackenberg (2000) er 

skilgreining þeirra og nálgun á þverþjóðernishyggju frumkvöðlaverk sem enn ber höfuð 

og herðar yfir aðrar slíkar skilgreiningar. Hér verður farið nánar út í kenningarlega 

umræðu Basch o.fl. og stuðst við bók þeirra Nations Unbound. Sú bók er af mörgum talin 
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hornsteinn umræðunnar um þverþjóðernishyggju því fyrirbærið var í fyrsta sinn rætt þar 

og það kallað þverþjóðernishyggja og telst því til fyrstu tilraunar til kenningasmíði um 

þverþjóðlegt eðli samtímafólksflutninga. Því er vel við hæfi að gengið sé út frá umræðu 

hennar þegar umræðuefnið er þverþjóðernishyggja.  

 

Þrjár stöllur og þverþjóðernishyggja 

Í bók sinni Nations Unbound segja Basch o.fl. (1994) að innleiða þurfi nýja hugtakanotkun 

og greiningarramma til að geta fyllilega tekist á við upplifun innflytjenda nú til dags. Að 

þeirra mati er mikilvægara nú en áður að koma þessu í verk þar sem ný gerð innflytjenda 

hafi litið dagsins ljós: innflytjendur sem lifa lífi sínu þvert á landamæri þjóða og eiga í 

þverþjóðlegum samskiptum. Þær segja ennfremur að þverþjóðlegum athöfnum innflytj-

enda séu ekki gerð skil í kenningum og nálgunum þeim er ríkja innan rannsókna á 

fólksflutningum og innflytjendum þar sem áherslan hefur fyrst og fremst verið á að skoða 

hvernig innflytjendur aðlagist nýju samfélagi.  

Þá hefur ávallt verið gert ráð fyrir að vettvangur innflytjendarannsókna sé 

tvískiptur, þ.e. að annars vegar beri að skoða upprunaland innflytjenda og hins vegar 

áfangastað þeirra. Basch og aðstoðarmenn hennar sáu hins vegar að þessi tvískipta 

flokkun dugði ekki til þar sem hún gat ekki útskýrt afskipti innflytjenda af félags- og 

stjórnmálum innan fleiri en eins þjóðríkis. Þá sáu þau líka að reynsla innflytjenda af 

afskiptum á tveimur stöðum var ekki brotakennd eða uppskipt heldur virtist þessi iðja 

mynda sinn eigin vettvang, vettvang sem einkenndist af þverþjóðlegum, félagslegum 

tengslum. Þessar uppgötvanir urðu til þess að þau fóru að nota hugtökin þverþjóðernis-

hyggja og þverþjóðleg félagsleg svið (e. transnational social fields) til að lýsa þessari sam-

tvinnuðu veröld innflytjenda. 

 Basch o.fl. (1994) skilgreina þverþjóðernishyggju sem „ferlið þar sem innflytj-

endur mynda og viðhalda margvíslegum félagslegum samskiptum sem tengja saman 

uppruna- og búsetuland þeirra“ (bls. 7). Þær segjast kalla þetta ferli þverþjóðernishyggju 

til að leggja áherslu á að margir innflytjendur hafi skapað félagsleg svið sem gangi þvert á 

landfræðileg, menningarleg og pólitísk landamæri. Þær segjast ennfremur kalla þá 

innflytjendur, sem þróa og viðhalda margþættum tengslum, t.d. fjölskyldu-, efnahags-, 

félags-, trúar- og stjórnmálatengslum við heimaland sitt, þverþjóðlega innflytjendur (e. 

transmigrants). Kjarni þverþjóðernishyggjunnar er hin margþætta aðild eða þátttaka sem 

þverþjóðlegir innflytjendur viðhalda bæði í heimalandi og gestasamfélagi sínu. Basch o.fl. 

segja þessa skilgreiningu á þverþjóðernishyggju gera þeim kleift að greina hina marg-
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breytilegu reynslu fólks sem hagar sér á vegu sem ögrar eldri hugmyndum um 

landfræðilegt rými og félagslega sjálfsmynd. Þá segja þær skilgreininguna gera það kleift 

að greina hvaða áhrif þessar þverþjóðlegu athafnir hafa á innflytjendur og þjóðríkin.  

Þær benda á að þrátt fyrir að samtíminn markist af diaspora byggist sjálfsmynd 

innflytjenda á þjóðríkinu. Bæði leiðtogar og brottfluttir þegnar þjóða sem senda frá sér 

vinnuafl eru farnir að líta á þjóðríki sitt sem afsvæðað (e. deterritorialized). Hin nýja 

hugmynd um þjóðríkið telur ekki aðeins þegna sem búa innan yfirráðasvæðis þess heldur 

einnig þá sem búa innan landamæra annarra þjóða en halda áfram að vera hluti þjóðrík-

isins vegna afskipta sinna af félags-, stjórn-, menningar- og efnahagsmálum í uppruna-

landi sínu. Sjálfar byggja þær kenninguna um þverþjóðernishyggju á rannsóknum sínum á 

samfélögum í Karíbahafi og Filippseyjum og á innflytjendum þessara landa í New York. 

Þær segja að í augum þessara innflytjenda og ættingja þeirra í heimalandi sé þverþjóðlegt 

líf aðlögun að hinum ráðandi öflum hnattræns kapítalisma. 

Basch o.fl. (1994) staðhæfa að kenningarsmíð um þverþjóðernishyggju verði að 

byggja á hnattrænu sjónarhorni heimskerfiskenningarinnar, skilgreindri af Wallerstein 

sem félagslegt kerfi samsett úr landfræðilegum svæðum sem gegna ólíku og ójöfnu hlut-

verki í hnattrænni verkaskiptingu. Samkvæmt Wallerstein hefur innreið kapítalismans 

undanfarna áratugi verið hröð meðal þriðja heims ríkja og Basch o.fl. tengja aukna 

fólksflutninga íbúa þriðja heims ríkja til þróaðra kapítalískra ríkja við nýjar gerðir 

samsöfnunar auðmagns og hnattrænna fjárfestinga. Þær telja mikilvægt að nota hugtökin 

kjarna og jaðarsvæði til að gera grein fyrir valdaójafnvæginu í fólksflutningum. Hins vegar 

benda þær á að heimskerfiskenningar leggi fólksflutninga oft að jöfnu við farandverka-

mennsku og innflytjendur að jöfnu við verkamenn sem útiloki umræðu um hinar ólíku 

sjálfsmyndir sem móta gerðir fólks. Þær segja ómögulegt að neita því að innflytjendur 

útvegi kapítalískri framleiðslu vinnuafl en benda á að á sama tíma séu þeir pólitískir og 

félagslegir gerendur. 

Fjórar forsendur 

Í bókinni fjalla þær stöllur um þverþjóðlegar athafnir innflytjenda í Bandaríkjunum og 

áhrif þeirra á etníska, þjóðar- og kynþáttasjálfsmynd þverþjóðlegra innflytjenda. Til að 

geta skapað kenningu um þverþjóðernishyggju sem felur bæði þessi atriði í sér setja þær 

fram ramma sem skilgreinir nánar hvað þær eiga við með þverþjóðernishyggju. Ramminn 

fyrir kenningarsmíð þverþjóðernishyggju samanstendur af fjórum tengdum forsendum 

sem staðsetja þverþjóðleg ferli í hnattrænni sögu, leggja höfuðáherslu á atbeina og 
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gerendahæfni þverþjóðlegra innflytjenda og setja þrætuna um hollustu og sjálfsmynd 

innflytjenda í samhengi. Forsendurnar fjórar eru eftirfarandi: 

 

1. Þverþjóðlegir fólksflutningar eru óumdeilanlega tengdir breyttum aðstæðum 

heimskapítalismans og því verður að skoða þá í samhengi við hnattræn tengsl 

milli auðmagns og vinnuafls. 

2. Þverþjóðernishyggja er ferlið þar sem innflytjendur, með hversdagslegum gerðum 

sínum og félagslegum, efnahagslegum og pólitískum tengslum, skapa félagslegan 

vettvang sem gengur þvert á landamæri þjóða. 

3. Niðurnjörvuð hugtök félagsvísinda á borð við etníska hópa, kynþætti og þjóð geta 

takmarkað getu rannsakenda til að skilja og greina fyrirbærið þverþjóðernis-

hyggju. 

4. Með því að lifa lífinu þvert á landamæri upplifa innflytjendur sem þeir standi í 

uppbyggingu tveggja eða fleiri þjóðríkja. Sjálfsmynd þeirra og hegðun mótast af 

ríkjandi flokkum á borð við kynþátt og etnískan hóp sem eru samofnir þjóðar-

uppbyggingu þessara þjóðríkja. 

 

Hvað fyrstu forsenduna varðar segja Basch o.fl. að margir fræðimenn telji framfarir á sviði 

tækni vera helstu ástæðu þess að innflytjendur samtímans viðhaldi meiri og nánari 

tengslum við heimaland sitt en fyrri kynslóðir innflytjenda gerðu. Þær benda hins vegar á 

að tækniframfarir útskýri ekki af hverju innflytjendur eyði svo miklum tíma, orku og 

peningum í að viðhalda tengslunum við upprunaland sitt né af hverju þessi tækni brúi 

bilið milli sumra svæða en ekki annarra. Basch o.fl. telja að frekar megi rekja þetta til 

núverandi ástands kapítalismans sem hnattræns framleiðsluháttar. Hann hefur valdið því 

að nauðsynlegt er fyrir þá er búa utan landsteina sinna að viðhalda fjölskylduböndum og 

pólitískum samböndum. Þá segja þær að margir líti svo á að þverþjóðernishyggja sé 

gamalt fyrirbæri og bendi í því samhengi á að fyrri innflytjendur í Bandaríkjunum og 

Evrópu héldu sambandi við heimahagana. Basch o.fl. telja þó að núverandi þverþjóðernis-

hyggja sé ný gerð af reynslu innflytjenda og endurspegli aukna og ákafari innreið kapítal-

ismans á heimsvísu. Þá fullyrða þær að aðeins með hnattrænu yfirliti yfir fólksflutninga 

geti fræðimenn skilið hvað er sammerkt með og hvað aðskilur fyrrum fólksflutninga og 

samtímafólksflutninga.  

Máli sínu til stuðnings fjalla þær um hinar efnahagslegu breytingar sem hafa átt 

sér stað undanfarna áratugi. Þær segja þverþjóðernishyggju hafa tekið á sig mynd sam-
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hliða efnahagslegri kreppu heimshagkerfisins og alþjóðavæðingu fjármagns. Um miðbik 

8. áratugarins sáu fyrirtæki í kapítalískum kjarnaríkjum sér hag í því að koma á iðnaðar-

framleiðslu á svæðum sem stóðu á jaðri hinnar kapítalísku þróunar, þar sem vinnuafl var 

ódýrt auk þess sem ríkjandi harðstjórn tryggði frið meðal vinnuaflsins. Þetta leiddi til 

mikilla breytinga á vinnumarkaði þeirra þjóðríkja sem tóku þátt. Þeim voru veitt há lán 

frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðabankanum sem ýta áttu undir þróun og vöxt í 

hinum síður þróuðu ríkjum. Þetta leiddi hins vegar til röskunar, atvinnuleysis og aukins 

þrýstings á að flytjast brott. Basch o.fl. benda á að alþjóðleg fyrirtæki hafi m.a. stuðlað að 

þessari röskun með því að loka verksmiðjum sínum, sem oft voru helsta lifibrauð heilu 

þorpanna, og flytja þær þangað sem vinnuafl var ódýrara, stéttafélög veikari o.s.frv. Við 

slíkar aðgerðir hafi skapast framboð mögulegra farandverkamanna þegar hinir atvinnu-

lausu sáu ekkert annað í stöðunni en að flytjast brott til að hafa ofan í sig og sína. 

Hvað varðar aðra forsenduna segja Basch o.fl. skilgreiningu sína á þverþjóðernis-

hyggju beina athyglinni að tengslum milli fólks sem og að flæði hugmynda og hluta. Þær 

vilja skoða hvernig innflytjendur endurskapa rými á þann máta að lífi sínu lifi þeir 

samtímis í tveimur eða fleiri þjóðríkjum. Þá vilja þær skoða flæði veraldlegs varnings og 

hvernig hann er ofinn inn í félagsleg tengsl. Sem dæmi taka þær að sendi einhver gasgrill 

heim til Port-au-Prince á Haíti standi það fyrir meiru en efnislegri menningu. Grillið er 

tákn um félagslega velgengni í Bandaríkjunum og er leið aðfluttra Haítibúa til að byggja 

upp og bæta félagslega stöðu sína í heimalandinu. Basch o.fl. segjast líta til innflytjenda 

sem skapara félagslegra sviða. Sú sköpun er að þeirra mati grundvöllurinn að uppbygg-

ingu og endurmati á athöfnum og sjálfsmynd. Basch o.fl. leggja því mikla áherslu á 

gerendahæfni innflytjenda. Þær segja margar rannsóknir hafa skoðað fólksflutninga út frá 

þessu sjónarhorni og taka dæmi af rannsókn Roger Rouse. Hann sagði félagsleg tengsla-

net íbúa smábæja í Mexíkó við fjölskyldu og vini í Kaliforníu vera svo þéttriðin að hægt 

væri að tala um einstætt samfélag sem teygði anga sína þvert yfir landamæri. 

Með þriðju forsendunni vilja Basch o.fl. vekja athygli á hættunni sem stafað getur 

af niðurnjörvuðum hugtökum félagsvísindanna. Helsta hættan er sú að fyrirbæri á borð 

við þverþjóðernishyggju verði einfaldlega ekki greind með gömlum gleraugum. Þær leggja 

því til að hugsað sé út fyrir hugtök á borð við etnískan hóp, kynþátt og þjóð. Máli sínu til 

stuðnings benda þær á að áður en hugtakið þverþjóðernishyggja þróaðist hefðu mann-

fræðingar mótað stórt safn fræðitexta til að lýsa flutningum fólks milli ólíkra félagslegra 

staða. Það sem hins vegar vantaði var leið til að skilgreina og leggja áherslu á tengslin sem 

gerðu innflytjendum kleift að vera gerendur á mörgum aðgreindum stöðum í einu. 
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Margar rannsóknir voru gerðar á innflytjendum sem sendu fjármagn heim og héldu 

sambandi við heimaland sitt en engin þeirra skoðaði áhrifin sem þessi tengsl höfðu né 

náðist hugtakið þverþjóðernishyggja að mótast. Þær benda á að hugtök eins og ætt-

flokkur, etnískur hópur, kynþáttur og þjóð séu félagslega sköpuð og endurspegli tengslin 

milli menningar og valds. Þá telja þær að hnattræn yfirsýn yfir söguna gefi okkur tækifæri 

til að yfirstíga hina niðurnjörvuðu sýn á menningu og samfélag. 

Með fjórðu og síðustu forsendu sinni beina Basch o.fl. sjónum okkar að því að 

þverþjóðlegir innflytjendur leggja sitt af mörkum til uppbyggingar tveggja eða jafnvel 

fleiri þjóðríkja. Þær telja mikilvægt að skilja hvernig hugtök eins og kynþáttur, etnískir 

hópar og þjóð eru mótuð af ríkjandi öflum og eru hluti af sögulegri valdbeitingu ríkisvalds 

og ríkisyfirráða. Þessi sýn gerir fræðimönnum kleift að greina hvernig þverþjóðleg samfé-

lög mótast af og taka þátt í mótun ríkjandi hugmynda eins og t.d. uppbyggingu þjóðrík-

isins. Að þeirra mati er uppbygging þjóðríkja falin í forræðishyggju ríkjanna og daglegri 

iðju sem undirokaðar stéttir samþykkja. Samkvæmt Basch o.fl. viðhalda stéttirnar þannig 

yfirráðum annarra yfir sér og kalla í raun sitt eigið valdaleysi yfir sig. Innflytjendur lifa 

flóknu lífi sem neyðir þá til að horfast í augu við, byggja á og endurskapa ólíkar hug-

myndir forræðishyggjunnar um sjálfsmynd sem þróuð hefur verið í heimalandi þeirra eða 

nýja þjóðríkinu. Þeir taka samtímis þátt í þjóðaruppbyggingu í heimalandi sínu og í nýja 

samfélaginu. Þá segja Basch o.fl. að mismunun og kynþáttafordómar sem mæta innflytj-

endum í nýja samfélaginu ýti undir að þeir taki þátt í þjóðaruppbyggingu hinna nýlega 

afsvæðuðu þjóðríkja sem leiðtogar í heimlandi þeirra hafa skapað. 

  

Alejandro Portes 

Annar fræðimaður sem mikið hefur fjallað um þverþjóðernishyggju er Alejandro Portes. 

Að hans mati hefur mikilvægi þverþjóðlegra samskipta innflytjenda verið ofmetið af 

fræðimönnum og segir hann það líklegast stafa af nýmæli þessarar nálgunar sem olli 

spennu og eftirvæntingu meðal þeirra sem rannsaka fólksflutninga og innflytjendur. 

Hann gagnrýnir Basch o.fl. fyrir að alhæfa um slíka iðju yfir á alla innflytjendur og segir að 

nýjar rannsóknir staðfesti vissulega tilvist þverþjóðlegra samskipta en sýni jafnframt fram 

á hve takmarkað umfang þeirra er meðal innflytjenda. Að hans mati er gagnlegra að líta á 

þverþjóðernishyggju sem eina leið til efnahagslegrar, pólitískrar og menningarlegrar 

aðlögunar. Þá segir Portes marga gagnrýnendur kenningarinnar hafa bent á að innflytj-

endur fyrri tíma hafi einnig átt í þverþjóðlegum samskiptum og því sé ekkert nýtt við það 

að athafnir innflytjenda í dag nái yfir landamæri og gangi þvert á þjóðir. Að mati Portes er 
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þó munur þarna á því þangað til hugtakið þverþjóðernishyggja innflytjenda var mótað 

hafi eðli og mikilvægi þessa fyrirbæris ekki verið mönnum ljóst. Hann segir að fræðimenn 

séu nú að enduruppgötva og endurmeta þverþjóðleg samskipti innflytjenda (Portes, 

2001).  

 Portes (2001) segir að þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að þverþjóðleg sam-

skipti innflytjenda við heimaland sitt heyri frekar til undantekninga séu mörg teikn á lofti 

um mikilvægi fyrirbærisins þegar fram líða stundir. Hann segir að þrjár ástæður liggi að 

baki því að honum finnist að veita beri fyrirbærinu sérstaka athygli. Í fyrsta lagi segir 

hann að þrátt fyrir að fáir innflytjendur taki þátt í þverþjóðlegum samskiptum séu allar 

líkur á því að fjöldi þeirra muni aukast í framtíðinni. Í öðru lagi segir hann mikilvægi 

þverþjóðlegra samskipta felast í því að þau geta breytt ferli samlögunar innflytjenda að 

gestasamfélaginu. Þverþjóðleg tengsl geta t.a.m. auðveldað aðlögun að gestsamfélagi því 

þau eru oft uppspretta fjárhagslegs stuðnings (sjá nánar í Portes o.fl., 2002).  

Í þriðja lagi telur hann mikilvægt að rannsaka áhrif þverþjóðlegra samskipta á 

þróun í heimalandi innflytjenda. Meðal sumra þjóða býr um einn tíundi þegnanna utan 

landsteina og ríkisstjórnir þeirra landa hafa reynt að efla samskipti sín við þessa þegna og 

koma þeim inn í málefni þjóðarinnar, m.a. með því að veita þeim kosningarétt og 

tvöfaldan ríkisborgararétt. Þessi áhugi ríkisstjórnanna á utanlandsþegnum er skiljanlegur 

í ljósi þess að innflytjendur senda mikið fjármagn heim. Þá eru þessi þverþjóðlegu sam-

skipti ekki síður mikilvæg fyrir lítil bæjarfélög sem oft standa betur að vígi ef þau eiga sér 

fulltrúa erlendis. Að sögn Portes dreymir unglinga í slíkum bæjum ekki lengur um að 

verða bændur heldur undirbúi þeir sig fyrir að verða nógu fullorðnir til að geta farið brott 

og freistað gæfunnar. 

Á öðrum stað, og þá í fylgd Luis Guarnizo og Patriciu Landolt, hefur Portes (1999) 

gagnrýnt hugtakið transmigrant og ekki talið það eiga rétt á sér þar sem fyrri hugtök á 

borð við innflytjanda er eldra og þekktara hugtak sem fullkomlega er í stakk búið til að 

lýsa innflytjendum sem eiga í þverþjóðlegum samskiptum. Að þeirra mati á ekki að búa 

til hugtak yfir athafnir sem nú þegar er búið að finna hugtak yfir. Þá finnst þeim 

mikilvægt að skipta þverþjóðernishyggju niður í efnahagslega, pólitíska og menningar-

lega þverþjóðernishyggju og segja slíkt vera gagnlegt við að henda reiður á annars mjög 

ólíkum athöfnum. Þau verja þetta nýja hugtak og segja að þrátt fyrir að innflytjendur fyrri 

tíma hafi átt í samskiptum við heimaland sitt hafi slíkt heyrt til undantekninga. 

Efnahagsleg og pólitísk afskipti fyrri innflytjenda voru ekki algeng meðal meirihluta 

hópsins né voru samskiptin svo tíð og mikil sem í dag. Þau segja þverþjóðleg samskipti 
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innflytjenda nú til dags heyra undir annað tímabil í sögu heimshagkerfisins og viðbrögð 

fólks verði að skoða í samhengi við þann stakk sem hinn ráðandi efnahagur sníði fólki.  

 

Gagnrýni á þverþjóðernishyggju 

Gagnrýni fræðimanna á kenningar um þverþjóðleg samskipti hefur verið þó nokkur. 

Mirjana Morokvasic (2004) segir hugmyndina um þverþjóðlegt líf innflytjenda hafa verið 

hjálplega við að losa um takmarkanir sem hugtök eins og aðlögun, samlögun og menn-

ingarlegur margbreytileiki settu hugsun fræðimanna. Þá ruddi kenningin tvíhyggjunni 

sem tengd var við fólksflutninga úr vegi (brottför–koma, sest að–flust til baka) og gerði 

nýrri sýn á fólksflutninga kleift að líta dagsins ljós. Að mati Daniel Segal (1995) tekst 

Basch o.fl. vel til við að sýna fram á hve hefðbundnar hugmyndir um innflytjendur eru 

gallaðar. Þá lofsamar hann etnógrafísk dæmi þeirra sem að hans mati auðvelda lesendum 

að öðlast skilning á þverþjóðernishyggju. Þó gagnrýnir hann hugmyndir þeirra um að 

þverþjóðlegir innflytjendur stuðli að hnignun hins afmarkaða þjóðríkis og segir 

etnógrafísk dæmi þeirra mjög sérhæfð dæmi. Hefðu þær skoðað Tyrki í Þýskalandi, segir 

Segal, hefðu þær e.t.v. ekki komist að þeirri niðurstöðu að afmörkuð þjóðernishyggja og 

fullveldi ríkja væru á undanhaldi.  

Peter Kivisto (2001) telur þau rök Basch o.fl. að breyttir tímar og aðstæður kalli á 

nýja kenningarlega nálgun ekki sannfærandi og gagnrýnir réttmæti kenningarinnar á 

þeim forsendum að hvorki sé um nýtt fyrirbæri að ræða né séu þverþjóðleg samskipti 

innflytjenda nú til dags í eðli sínu öðruvísi en sambærileg samskipti fyrri innflytjenda. Þá 

finnst honum rök Basch o.fl. fyrir því að þverþjóðlegar athafnir séu nýr valkostur við 

samlögun eða fjölmenningarhyggju ekki sterk. Að hans mati er unnt að beita samlögunar-

kenningum á þá sem veita samlögun mótspyrnu og telur hann að Basch o.fl. hafi ekki velt 

því fyrir sér hvort þverþjóðleg samskipti geti heyrt til samlögunarkenninga. Í stað þess að 

stilla þverþjóðernishyggju og samlögun upp sem andstæðum finnst Kivisto ráðlegast að 

hugsa um þverþjóðernishyggju sem eitt afbrigði samlögunar. Hann segir þetta vera vegna 

þess að á sama tíma og þverþjóðlegir innflytjendur vinna við að viðhalda tengslum við 

heimalandið fáist þeir einnig við að aðlagast gestasamfélaginu. Að hans mati er hugtakið 

frekar hlutmengi af samlögunarkenningum heldur en nýr valkostur við þær. 

 Að lokum ber að nefna gagnrýni Caroline Nagel (2001). Að hennar mati reyna 

fræðimenn að nota hugtök eins og þverþjóðernishyggju og diaspora til að losa um takmörk 

hugmynda og hugtaka en niðurstaðan verði oft sú að lagður er mjög hefðbundinn 

skilningur í hugtök eins og menningu, etníska hópa og staði. Þá bendir hún á að slík 
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umræða hafi beinst að því að grafa undan umræðu forræðishyggjunnar um þjóðríkið en 

rengi ekki þá þungamiðju sem ríkið hefur innan sjónarhorns félagsvísindanna nú til dags. 

Almennt séð finnst Nagel umræðan um þverþjóðernishyggju byggja á þeirri forsendu að 

hnattvæðingin hafi haft í för með sér grundvallarbreytingar á félagslegu skipulagi. 

Hugtök eins og þverþjóðernishyggja gefa í skyn að eðli þjóðríkisins hafi breyst, ekki 

aðeins vegna efnahagslegrar hnattvæðingar heldur einnig hinna víðfeðmu tengslaneta 

innflytjenda. Þá hefur mikið verið lagt upp úr því að innleiða hugtök á borð við þverþjóð-

ernishyggju til að losa umræðuna undan niðurnjörvuðum og afmörkuðum hugtökum og 

hugsunarhætti í tengslum við menningu.  

Að mati Nagel eru þessir þættir þó vandkvæðum bundnir. Til að byrja með er 

mjög umdeilanlegt hvort samtíminn sé nýtt og sögulegt tímabil hnattræns efnahags og 

menningar og vísar hún þar til umræðunnar um að þensla á hnattræna vísu sé ekki ný af 

nálinni. Þá telur hún réttlætingunni fyrir nýrri hugtakanotkun vera mjög ábótavant. 

Talað er um að eldri hugtök félagsvísindanna séu ekki lengur gild þar sem þau taki ekki 

mið af samtímanum. Þannig sé menning t.d. ekki stöðnuð né staðir lengur afmarkaðir og 

ákveðnir, innflytjendur dveljast ekki lengur á einum stað o.s.frv. Nagel bendir hins vegar á 

að hvorki menning, staðir né sjálfsmyndir hafa nokkurn tímann verið stöðnuð, afmörkuð 

eða einsleit fyrirbæri. 

 Nagel (2002) hefur einnig borið upp gagnrýni á áherslur þverþjóðernishyggjunnar 

sem ég tel mjög brýnt að veita athygli. Hún segir að þar sem þverþjóðleg samskipti sigli 

hraðbyri að því að verða ný fyrirmynd í rannsóknum á fólksflutningum og innflytjendum 

sé nauðsynlegt að gera sér grein fyrir göllum kenningarinnar og greiða úr þeim. Það sem 

Nagel gagnrýnir helst er áhersla kenningarinnar á að innflytjendur haldi sterkum 

tengslum við heimaland sitt og bendir á að engri athygli sé beint að þeirri staðreynd að 

innflytjendur eru á sama tíma að samlagast. Segir hún fræðimenn og stjórnmálamenn 

fullyrða að innflytjendur nú til dags séu bundnir heimalandi sínu og etnískri sjálfsmynd 

og hafi minni löngun til að taka upp gildi og venjur nýja samfélagsins en fyrri 

innflytjendur. Að mati Nagel hefur umræðan tengd þverþjóðernishyggju ýtt undir 

hugmyndir á borð við að innflytjendur samlagist ekki. Þá hefur umræðan vanmetið og 

vikið athyglinni frá hinu mikla valdi sem gestasamfélög hafa yfir innflytjendum. Þar að 

auki vanmetur þessi nálgun löngun margra innflytjenda til að falla í hópinn þrátt fyrir að 

þeir vilji halda í einkenni sín og hefðir (Nagel, 2002). Umræðu Nagel má semsé að 

einhverju leyti túlka sem andstæðu við viðhorf Kivistos. Kivisto telur m.a. að flokka megi 

þverþjóðernishyggju sem mótþróa við því að samlagast og því falli hún undir samlögunar-
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kenningar. Þetta er einmitt það viðhorf sem Nagel gagnrýnir og telur ekki réttlætanlegt 

að leggja þverþjóðernishyggju að jöfnu við tregðu innflytjenda til að samlagast nýju 

samfélagi. 

Sú hugsun sem helst situr í mér eftir þessa umfjöllun er hve ómarkviss öll umræða 

um hugtak eins og þverþjóðernishyggju er þegar það er ekki sett í samhengi við önnur og 

þekktari hugtök eins og hnattvæðingu og diaspora. Hver er til dæmis munurinn á 

hnattvæðingu og þverþjóðernishyggju? Ef marka má marga fræðitexta, sem lauslega koma 

inn á bæði hugtökin, mætti halda að hann væri enginn þar sem skilgreining þeirra er oft 

nær samhljóða. Hvað þá með hugtakið diaspora? Hver er munurinn á diaspora og þverþjóð-

ernishyggju? Hann er langt frá því að vera skýr enda virðast margir fræðimenn nota þessi 

tvö hugtök handahófskennt yfir sama fyrirbærið. Það sama gildir um hugtökin innflytj-

endur og þverþjóðlega innflytjendur. Svo lengi sem engin almenn sátt er um skilgreiningu 

á innflytjendum virðist myndun hugtaksins þverþjóðlegir innflytjendur hjákátleg. Það 

sem ég vil því helst benda á er nauðsyn þess að skilgreina þessa flóru hugtaka betur áður 

en hafist er handa við að skapa ný hugtök eins og þverþjóðernishyggju og þverþjóðlega 

innflytjendur. Rétt eins og Portes og Nagel benda á er mjög grunnt á réttlætingu nýrrar 

hugtakanotkunar ef fyrri hugtök eru fullfær um að lýsa veruleika samtímainnflytjenda.  

 Mikilvægi umræðunnar um þverþjóðleg samskipti er að mínu mati best greind sé 

hún sett í samhengi við mismunun og fordóma sem innflytjendur verða fyrir. Þjóðernis-

sinnar byggja hreyfingar sínar á þeirri hugmynd að þjóð sé náttúrulegt fyrirbæri og 

þjóðerni sé hverjum manni meðfætt. Þannig réttlæta þeir þá fordóma og aðkast sem fólk 

af ólíku þjóðerni þarf oft að þola sé það búsett innan marka annarrar þjóðar. Fræðimenn 

hafa lengi sett spurningarmerki við þá hugmynd að þjóð sé náttúrulegt fyrirbæri og bent 

á að ýmislegt gefi til kynna að svo sé ekki (sjá t.d. Hutchinson, 1994). Akhil Gupta (1992) 

segir að athafnir sem kalla megi þjóðlausar (e. nonnational) veki fólk til umhugsunar um 

meinta „eðlislægni“ þjóða og því verði rannsóknir á þjóðernishyggju að líta til þeirra 

fyrirbæra sem fara út fyrir mörk þjóðarinnar. Til þessa teljast félagsleg fyrirbæri eins og 

fólksflutningar og þverþjóðleg samfélög sem hafa grafið undan hinum „eðlislægu“ 

tengslum milli menningar og landsvæðis og afsvæðað sjálfsmyndina að því leyti að fólk 

samsamar sig ekki endilega við einn stað lengur (Gupta & Ferguson, 1992). Sem slík eru 

þessi félagslegu fyrirbæri þjóðernismiðuðum hugmyndum á borð við „ein þjóð í einu 

landi“ mikil ögrun (Castles, 2002) og þar með hugmyndum þjóðernissinna. 
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Litið fram á veginn 

Snemma á 10. áratugnum upphófst umræðan um þverþjóðernishyggju. Nú rúmum áratug 

síðar hefur mikið vatn runnið til sjávar, fræðimenn hafa deilt fram og til baka um 

hugtakið og samt er enn í mörg horn að líta. Ewa Morawska (2003) segir að umfjöllunin 

um rannsóknir á þverþjóðernishyggju sé nú komin yfir á 3. stig. Það þýði að tímabært sé 

að hinar ólíku fræðigreinar, sem hingað til hafa haft sinn háttinn á við að fjalla um og 

rannsaka þverþjóðleg samskipti, þrói með sér sameiginlegt hugtakasafn og orðfæri í 

tengslum við málefnið svo auðveldara sé að „þýða“ á milli fræðigreina. Þá hefur verið lögð 

áhersla á að skoða takmarkanir fyrri rannsókna á þverþjóðlegum samskiptum til að koma 

í veg fyrir að þverþjóðleg samskipti verði skammvinnt tískufyrirbrigði innan fræðanna 

(Guarnizo o.fl., 1999). 

 Nýjar rannsóknir styðja við fullyrðingar margra fræðimanna um að þverþjóðleg 

samskipti séu hvorki einsleit né algild og að vafasamt sé að fullyrða nokkuð um umfang 

þeirra eða þróun. Stafar þetta af því að innflytjendur eru ekki einsleitur hópur sem hægt 

er að alhæfa um. Þátttaka þeirra í þverþjóðlegum samskiptum er háð ýmsum þáttum eins 

og fjárhagsstöðu, stétt, kyni, félagsauði og aðgengi að tengslanetum svo fátt eitt sé nefnt 

(Smith & Guarnizo, 1998). Rannsóknir hafa sýnt að þverþjóðleg samskipti innflytjenda 

fylgja ekki línulegri leið né fara þau óhjákvæmilega stigavaxandi (sjá t.d. Guarnizo o.fl., 

1999).  

Þá hafa rannsóknir einnig brugðið birtu á hve einföld mynd hefur oft verið dregin 

upp af þverþjóðlegum samskiptum og afleiðingum þeirra. Þannig hefur því verið haldið 

fram að þverþjóðleg samskipti auki félagsleg tengsl, bæti samskipti við vini og ættingja í 

heimalandi og dragi úr félagslegri einangrun. Katy Gardner (2002a) hefur hins vegar bent 

á að um ofureinföldun sé að ræða þar sem litið er framhjá kynjamisrétti og valdbeitingu 

sem á sér stað í þverþjóðlegum samskiptum. Að sama skapi hefur Ruth Mandel (1990) 

bent á að innan fræðanna hafi ávallt verið gert ráð fyrir að ferðir innflytjenda heim styrki 

tengsl þeirra við fjölskyldu og heimaland. Rannsókn hennar á ferðalögum tyrkneskra 

innflytjenda í Þýskalandi til heimalandsins sýndi hins vegar að félagsleg staða þeirra í 

Tyrklandi er veik og innflytjendurnir upplifðu aðgreiningu og fordóma sem fékk þá til að 

endurskoða hug sinn til heimalandsins. Því er augljóst að þverþjóðleg tengsl eru ekki 

einföld og verða seint afskrifuð með einu pennastriki. 

 Þrátt fyrir deilur fræðimanna um tilurð og umfang þverþjóðlegra samskipta eru 

fræðimenn sammála um helstu galla nálgunarinnar hingað til og hafa sameinast um hvert 

beina skuli rannsóknum á þverþjóðlegum samskiptum í framtíðinni. Til að mynda eru 
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fræðimenn nú almennt sammála um það að þverþjóðernishyggja sé nýtt sjónarhorn á 

málefnið frekar en nýtt fyrirbæri undir sólinni (Portes & DeWind, 2004). Þá taka flestir 

undir það sjónarmið að ekki beri að líta framhjá þætti stjórnvalda í þverþjóðernishyggju 

því þau hafi enn mikil áhrif á þróun hennar og stefnu. Einnig er lögð áhersla á að veita 

ákveðnum hliðum lífs innflytjenda aukna athygli, eins og trúarbrögðum og kyngervi. Að 

lokum vilja fræðimenn vekja athygli á því að innflytjendur geti aðlagast gestasamfélaginu 

sínu samtímis því að vera þátttakendur í þverþjóðlegum samskiptum (Levitt o.fl., 2003). 

 

Samantekt 

Í þessum kafla var rætt um þverþjóðernishyggju sem er tiltölulega nýtt hugtak innan 

þeirra fræða er skoða fólksflutninga og reynslu innflytjenda. Með bók sinni Nations 

Unbound ruddu Basch o.fl. (1994) nýja braut fyrir rannsóknir á fólksflutningum og 

innflytjendum með því að benda á að innflytjendur eru ekki bundnir við landfræðilega 

staðsetningu sína heldur lifa þeir lífi sínu þvert á landamæri þjóða. Aðrir fræðimenn hafa 

tekið kenninguna upp á sína arma og þróað hana áfram. Þannig hefur Portes gagnrýnt 

Basch o.fl. fyrir að ofmeta umfang þverþjóðlegra athafna og heimfæra þær yfir á alla 

innflytjendur. Þó telur hann þverþjóðernishyggju vera efnilegt hugtak sem hafi mikla 

burði til að greina og lýsa reynslu samtímainnflytjenda. Æ fleiri fræðimenn hafa bent á 

mikilvægi þess að líta ekki framhjá því að samhliða því að halda tengslum við heimaland 

sitt rækti innflytjendur einnig tengsl sín við gestasamfélagið. Þverþjóðernishyggja er 

hugtak sem enn er í mótun og því hefur verið kallað eftir frekari rannsóknum á fyrir-

bærinu til að fá sem réttasta mynd af því. 
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2. kafli 

Félagsleg tengslanet 
 
 
Sá skóli hugsunar sem einna helst ræður ríkjum innan fólksflutninga- og innflytjenda-

rannsókna nú til dags er nálgun sem kennd er við félagsleg tengslanet. Hefur þetta sjónar-

horn reyndar verið ráðandi stef innan slíkra rannsókna um langt skeið. Margir fræðimenn 

telja að félagsleg tengslanet gegni veigamiklu hlutverki við að auðvelda fólksflutninga og 

viðhalda þeim. Þá fullyrða sumir að félagsleg tengslanet séu kjarni fólksflutningarann-

sókna þar eð þau skýri orsakir þær sem að baki fólksflutningum liggja og bregði auk þess 

birtu á dreifingu innflytjendabyggða.  

Í ljósi þessa ver ég nú heilum kafla til umræðu um félagsleg tengslanet eins og þau 

koma við sögu í fólksflutningum og lífi innflytjenda. Fyrst útlista ég fyrri rannsóknum og 

kenningum sem voru fyrirrennarar félagslegu tengslanetsnálgunarinnar. Ég tel mikla þörf 

á þeirri umræði því hún varpar ljósi á hinn fræðilega jarðveg sem kenningin um félagsleg 

tengslanet sprettur úr. Því næst tek ég til umfjöllunar hugtakið félagsleg tengslanet (e. 

social networks) og fer yfir mikilvægi þeirra, virkni og tengsl við etnísk samfélög. Síðast en 

ekki síst tek ég fyrir helstu gagnrýni sem beinst hefur að nálgun félagslegu tengslanet-

anna og hvaða skref hafa verið tekin til að bæta úr göllum nálgunarinnar. 

 

Tilurð nálgunarinnar 

Cecilia Menjívar (2000) fullyrðir að félagsleg tengslanet gegni veigamiklu hlutverki í 

fólksflutningum. Hún bendir jafnframt á að það hafi tekið sinn tíma fyrir fræðaheiminn 

að gera sér grein fyrir mikilvægi þessara tengslaneta. Fyrst um sinn einblíndu kenningar 

um fólksflutninga á að skilja orsakir þeirra og á þætti sem móta þá. Helstu kennismiðir 

komu úr röðum hagfræðinga og segir Menjívar það hafa endurspeglað tíðarandann þar 

sem fólksflutningar um miðbik síðustu aldar einkenndust af farandverkafólki. 

Því var það svo að útskýringar nýklassískrar hagfræði nær einokuðu fræðin fram á 

8. áratug síðustu aldar. Helstu orsakir fólksflutninga voru taldar vera launamismunur og 

misjöfn lífsgæði landa á milli. Kennismiðir á borð við Ravenstein studdu frekar við þetta 

sjónarhorn með því að segja fólksflutninga tilkomna af mikilli skattabyrði og slæmu veðri 

en fyrst og síðast væri það þó þráin eftir betra lífi sem orsakaði fólksflutninga. 

Annmarkar þessarar nálgunar komu þó í ljós þegar eðli og einkenni fólksflutninga tóku 
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að breytast á 8. áratugnum. Þannig gátu nýklassískar útskýringar ekki varpað ljósi á hinn 

félagslegra raunveruleika sem við blasti: af hverju svo fáir flytjast búferlum í heimi þar 

sem launamunur er svo mikill og af hverju munur er á fjölda brottfluttra milli landa sem 

hafa áþekka formgerð hvað snertir atvinnuhorfur og almenn lífsgæði (Arango, 2000; 

Castles, 2000). 

 Sem svar við aukinni gagnrýni á nýklassískar útskýringar hófust fræðimenn handa 

við að móta ný hugtök og kenningar. Kenningin um nýja hagfræði farandverkamennsku 

(e. the new economics of migration) tók á sig mynd sem útgáfa af nýklassískum kenningum. 

Kjarni hennar er fjölskyldan sem eining og fólksflutningar sem úrræði hennar til að bæta 

lífsskilyrði sín. Í stað þess að horfa til launamismunar sem aðaldrifkrafts fólksflutninga 

leit þessi nýja kenning svo á að fjölskyldur flyttust búferlum til að auka öryggi sitt, t.d. 

með því að draga úr hættunni á atvinnuleysi og tekjumissi.  

Önnur nálgun sem kom fram á sjónarsviðið á þessum tíma var heimskerfiskenn-

ingin (e. world system theory). Hornsteinn kenningarinnar er hugmyndin um nútímaheims-

kerfi sem samanstendur af þremur sammiðja sviðum: kjarnaríki, hálfjaðarsvæði og jaðar-

svæði. Kjarnalöndin koma jaðarsvæðum í tengsl við heimshagkerfið og kapítalísk fram-

leiðsla dreifist til jaðarsvæðanna. Kjarnalöndin notfæra sér síðan jaðarsvæðin til að fá 

hráefni og ódýrt vinnuafl. Við þessa íhlutun verða miklar breytingar á jaðarsvæðum og 

m.a. missa heimamenn niður hefðbundna atvinnuhætti sína. Mikið framboð vinnuafls 

myndast sem jaðarsvæðin ráða ekki við og leiðir þetta til fólksflutninga til borga og 

kjarnalanda (Arango, 2000). 

Menjívar (2000) bendir á að fræðimönnum heimskerfiskenningarinnar hafi yfir-

sést mikilvægi gerendahæfni einstaklinga (e. human agency) sem skilin hafði verið eftir í 

viðleitninni til að leiðrétta þá annmarka sem höfðu verið á nýklassísku útskýringunum. 

Segir hún þeirrar tilhneigingar hafa gætt innan nálgunar heimskerfiskenningarinnar að 

líta á innflytjendur sem einsleitan hóp gjörsneyddan gerendahæfni og atbeina. Um svipað 

leyti voru fræðimenn farnir að veita mikilvægi fjölskyldu og vina í flutningsferlinu eftir-

tekt. Þessi athygli leiddi til þess að fræðimenn 9. áratugarins fóru að reyna að bæta úr 

göllum fyrri útskýringa á fólksflutningum með því að færa hina félagslegu hlið fólks-

flutninga aftur inn í ramma greiningarinnar. Var sjónum aðallega beint að heimilishaldi 

og félagslegum tengslanetum en þessar stofnanir voru kjörinn vettvangur fyrir athuganir 

á samspili formgerðar og gerendahæfni einstaklinga og leiðrétti þannig agnúa fyrri 

útskýringa. Náði þessi nálgun fljótt fótfestu meðal fræðimanna fólksflutningarannsókna. 
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 Jafnvel þó félagsleg tengslanet innflytjenda hafi komist í kastljós fólksflutnings-

fræðanna á 9. áratugnum er gaman að geta þess að mikilvægi hugtaksins á sviði fólks-

flutninga var ekkert nýtt í mannfræðinni. Frá bæjardyrum mannfræðinnar séð hafa fólks-

flutningsrannsóknir yfirleitt falist í athugunum á sifjum og félagslegum stofnunum og þar 

hafa félagsleg tengslanet gegnt veigamiklu hlutverki (Brettell, 2000). Breskir mannfræð-

ingar tóku á 6. áratugnum að hörfa frá sjónarhorni formgerðarvirknishyggju og menn-

ingarkerfa og einblíndu þess í stað á kerfi áþreifanlegra tengsla og tengslaneta. Rann-

sóknir mannfræðinga í Afríku eftir heimsstyrjöldina síðari sköpuðu síðan tenginguna 

sem vantaði milli hugtakanna félagsleg tengslanet og fólksflutningar þar sem viðfangsefni 

þeirra voru í auknum mæli á faraldsfæti vegna þéttbýlisþróunar (Menjívar, 2000). 

 

Félagsleg tengslanet innflytjenda 

Það var sem sagt á 9. áratugnum að kennismiðir fólksflutninga hófu að líta til félagslegu 

hliðar fólksflutninga og allar götur síðan hafa þeir mestmegnis beint sjónum sínum að 

félagslegum tengslanetum innflytjenda. Er svo komið að tengslanet innflytjenda eru nú 

talin til mikilvægasta þáttarins í greiningu á fólksflutningum. Í grófum dráttum má 

skilgreina tengslanet innflytjenda sem net persónulegra tengsla sem færa innflytjendur í 

samband við ættingja, vini og samlanda í heimalandinu sem og í nýja samfélaginu. Oft eru 

þessi tengslanet óformlegs eðlis en geta öðlast formlega stöðu í krafti þeirra stofnana sem 

komið er á fót (Bürkner, 2000). Félagsleg tengslanet innflytjenda beinast mestmegnis að 

fjölskyldu og ættingjum og öðrum samlöndum og ná þau jafnt til heimalandsins sem og til 

þeirra sem búa nær (Schweizer o.fl., 1998; McMichael & Manderson, 2004). 

Kosturinn við að beita sjónarhorni félagslegra tengslaneta felst í því að hægt er að 

fylgjast með samskiptum sem ganga þvert á mörk afmarkaðra eininga eins og hverfa, 

fjölskyldna, stétta eða þjóða. Þá eru félagsleg tengslanet gagnleg við að útskýra búsetu-

mynstur og atvinnuástand innflytjenda (Kofman o.fl., 2000). Vertovec (2003) bendir hins 

vegar á að tilvist félagslegra tengslaneta ein og sér segi lítið til um gæði sambandanna sem 

um ræðir. Engu að síður hafa ýmsar rannsóknir á fólksflutningum í gegnum árin stuðst 

við sjónarhorn félagslegra tengslaneta og segir Vertovec það skiljanlegt í ljósi þess að 

félagsleg tengslanet eru álitin vera farvegur fólksflutninga. 

Tengslanet viðhalda fólksflutningum 

Joaquín Arango (2000) fullyrðir að félagsleg tengslanet séu einn helsti orsakavaldur 

fólksflutninga og því sé varla hægt að leggja of mikla áherslu á mikilvægi þeirra. Megind-
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legar rannsóknir hafa sýnt að líkurnar á að fólk flytjist búferlum aukast verulega ef einn 

ættingi hefur þegar flust brott (Curran & Rivero-Fuentes, 2003). Upplýsingar frá 

innflytjendum berast til ættingja og vina í heimalandinu, þá einkum upplýsingar um laus 

störf. Það getur hvatt einhverja fjölskyldumeðlimi og vini til að flytjast brott. Þannig eru 

félagslegu tengslanetin orðin hvati fólksflutninga og er í slíkum tilvikum talað um 

„keðjuflutninga“.  

Gott dæmi um mikilvægi félagslegra tengslaneta til viðhalds fólksflutninga kemur 

úr rannsókn Cörlu Tamagno (2002) á félagslegum tengslanetum meðal Perúmanna. Hún 

segir fátæka Perúmenn gera allt sem í þeirra valdi stendur til að komast inn í tengslanet 

sem auðveldað geta flutning þeirra til Bandaríkjanna. Til marks um hve meðvitaðir 

viðmælendur hennar voru um mikilvægi félagslegra tengslaneta í fólksflutningum höfðu 

þeir þróað með sér viðhorfið debes ganarte su cariño, þ.e. að hafa fólk á sínu bandi. Til að eiga 

möguleika á að komast inn í félagsleg tengslanet og hafa auk þess gagn af þeim, skipti þá 

máli að stofna aldrei til leiðinda við neinn, heldur hafa fólk á sínu bandi. 

Annað áhugavert dæmi um áhrif félagslegra tengslaneta á fólksflutninga kemur frá 

Karsten Pærregaard (2002) sem einnig gerði rannsókn meðal farandverkamanna frá Perú. 

Viðmælendur hans greindu frá því að ómögulegt væri að finna vinnu erlendis ætti maður 

ekki ættingja fyrir í landinu. Því er það svo að margir Perúmenn vilja komast í vinnu 

erlendis en skortir aðgang að félagslegum tengslanetum til að láta drauminn rætast. Að 

sama skapi þrýsta þeir sem eiga ættingja erlendis verulega á þá um að finna vinnu fyrir 

ættingja sem enn eru í heimalandinu. 

Tengslanet sem dempari 

Innan fræðanna hafa félagsleg tengslanet innflytjenda iðulega verið lögð að jöfnu við 

félagslegan stuðning og gengið hefur verið að því sem vísu að þangað megi leita sér 

aðstoðar. Rannsóknir hafa sýnt að félagsleg tengslanet auðvelda fólksflutninga á ýmsa 

vegu: þau draga úr kostnaði við flutning og áfalli við komuna til nýja samfélagsins. Með 

þessum tengslanetum berast upplýsingar og fjárhagsaðstoð, þau auðvelda atvinnu- og 

húsnæðisleit og veita stuðning á margvíslegan máta. Þannig draga félagsleg tengslanet úr 

þeirri óvissu sem óneitanlega fylgir flutningum og gera flutningana auðveldari og öruggari 

fyrir innflytjendur. Því eru félagsleg tengslanet mikilvæg auðlind fyrir innflytjendur 

(Arango, 2000). Þau tengslanet sem skipta innflytjendur mestu máli eru fjölskyldu-

böndin. Félagsleg tengslanet grundvölluð á sifjum örva og greiða fyrir fólksflutninga, þau 

auðvelda innflytjendum að finna starf í nýja landinu og veita stuðning í daglegu lífi 
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(Foner, 1997). Þá hafa rannsóknir leitt í ljós að sifjatengslanet gegni mikilvægu hlutverki á 

öllum stigum fólksflutninga: fyrir, á meðan og á eftir (Menjívar, 2000). 

Í orði eru innflytjendur færir um að ganga inn í félagsleg tengslanet og nýta sér 

uppsafnaða reynslu og upplýsingar fyrri innflytjenda. Rannsóknir sýna að svo á líka oft 

við á borði. Í rannsókn Menjívar (2002) meðal innflytjenda frá Guatemala í Bandaríkj-

unum kom í ljós að konurnar voru mjög virkar í því að notast við óformleg tengslanet til 

að afla sér ýmissa upplýsinga. Þær stóðu reglulega í óformlegum samskiptum við konur af 

vinnustaðnum og úr hverfinu og stofnuðu jafnvel til samskipta við konur sem þær hittu í 

verslunum og almenningssamgöngum. Menjívar bendir hins vegar á að þessi lýsing eigi 

alls ekki við um alla innflytjendur og varar við því að dregin sé upp of einföld mynd af 

félagslegum tengslanetum. Hún segir félagsleg tengslanet vera mjög flókin og að ekki 

megi horfa til þeirra sem uppsprettu endalausrar aðstoðar. Þessi varnarorð eru ekki af 

ósynju því þeirrar tilhneigingar hefur gætt innan fræðanna að líta framhjá öfund, spennu 

og samkeppni sem oft ríkir innan félagslegra tengslaneta innflytjenda (McMichael & 

Manderson, 2004). 

 

Etnísk samfélög 

Pessar (1999) bendir á að rannsóknir á félagslegum tengslanetum tengist iðulega 

etnískum samfélögum (e. ethnic enclaves) því innan þeirra megi fá aðstoð við upplýsinga-

öflun. Þessi tenging milli etnískra samfélaga og félagslegra tengslaneta er skiljanleg sé 

litið til þess að það er fyrst og fremst þjóðerni sem innflytjendur í sama tengslanetinu eiga 

sameiginlegt (Bürkner, 2000). Morokvasic (2004) hefur reyndar bent á að félagsleg 

tengslanet þurfi ekki alltaf að byggja á þjóðerni og sameiginlegum uppruna þátttakenda 

heldur geti þau líka byggt á sameiginlegum markmiðum og þörfum innflytjenda sem 

skiptast á upplýsingum og aðstoð óháð þjóðerni. 

Myndun menningarkima innflytjenda innan samfélaga Vestur Evrópu og Norður-

landanna hefur komið af stað umræðu um hugmyndir okkar um samsömun og aðlögun. 

Rannsóknir benda til þess að sterk samsemd við eigin hóp hafi ekki þau áhrif að 

einstaklingar útiloki sig frekar frá meirihlutasamfélaginu. Þetta bendir til þess að ekki 

þurfi að felast mótsögn í því að virkja þjóðernissjálfsmynd innflytjenda annars vegar og 

virkja tengsl þeirra við aðra hópa hins vegar (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997). Þá hafa 

Schierup og Ålund (1986) bent á að myndun slíkra menningarkima sé ekki tilkomin af 

einangrun innflytjenda, ekki sé um að ræða flótta frá aðlögun heldur séu slíkir afkimar 

afurð aukinnar samþættingar innflytjenda við hið stærra samfélag og hinnar auknu 
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meðvitundar um sitt eigið þjóðerni eða etníska sjálfsmynd sem kemur í kjölfar aukinna 

samskipta við menningu heimamanna. Að þessu leyti líkist nálgun þeirra mjög 

hugmyndum Frederiks Barth sem talaði um að mörk milli hópa skapist ekki í tómarúmi 

heldur í samskiptum þeirra á milli (Eriksen, 1993). 

Tilhneiging innflytjenda til að mynda með sér lokuð samfélög er yfirleitt talin vera 

meiri í óvinveittu eða ógnandi umhverfi (Bürkner, 2000). Ágætisdæmi um myndun sér-

samfélags innflytjenda kemur úr rannsókn Anne Sigfrid Grønseth (2001) sem hún gerði 

meðal tamílskra flóttamanna í Norður Noregi. Hún segir þeirra leið til að kljást við þetta 

gjörólíka umhverfi hafi verið að leitast við að skapa samfélag sín á milli með því að mynda 

formleg og óformleg tengslanet og stofnanir sem tengdu þá saman. Grønseth lítur svo á að 

Tamílar í Noregi séu í leit að samfélagi. Ummæli viðmælenda, eins og að þeir vilji flytja til 

Kanada þar sem fleiri Tamílar eru og þar af leiðandi stærra Tamílasamfélag með Hindúa 

hofum og þeirra eigin læknum, eru vísbendingar í þá veruna. Á sama tíma getur það 

reynst mörgum erfitt að vera hluti af Tamílasamfélaginu. Þannig benti einn viðmælenda 

hennar á að sér fyndist erfitt að þurfa að eiga samskipti við þá Tamíla sem honum 

geðjaðist ekki að. Engu að síður varð svo að vera því fjölskyldan, þó svo hún reyndi 

mestmegnis að halda sig út af fyrir sig, varð í ljósi aðstæðna að láta undan þörfinni til að 

vera hluti af Tamílasamfélaginu í Noregi. 

 Myndun etnískra samfélaga innflytjenda er þó langt frá því að vera óhjákvæmileg. 

Brettell (2000) vitnar í orð Pessar um að aldrei megi gera ráð fyrir etnískri samstöðu 

innflytjenda og að ólíklegt sé að myndun etnískra samfélaga eigi sér stað við aðstæður þar 

sem innflytjendur mæta litlu mótlæti frá gestasamfélaginu. Sem dæmi um slíkt samfélag 

innflytjenda má nefna Kólumbíumenn í Bandaríkjunum. Luis Eduardo Guarnizo o.fl. 

(1999) komust að því að reynsla Kólumbíumanna af því að vera stimplaðir eiturlyfja-

barónar hefur haft slæm áhrif á samfélag þeirra utan landsteina. Félagsleg upplausn og 

almennt vantraust hefur komið til af þessu, fólk kærir sig ekki um að stofna til kynna við 

ókunnan samlanda ef svo kemur í ljós að viðkomandi á sér skuggahliðar. Því eru tengslin 

milli samlanda utan landsteina með litlu móti. Innan stofnana sem þeir hafa komið á fót 

ríkir oft mikil stéttaskipting, afbrýðisemi og samkeppni sem kemur í veg fyrir traust í 

samskiptum þeirra á milli. Það er þó ekki þar með sagt að ekkert traust sé á milli 

Kólumbíumanna en stuðningur og upplýsingar fara um vel afmörkuð og persónuleg 

tengslanet.  

 



Félags l eg  t engs lanet  

 38 

Gagnrýni og nýjar áherslur 

Fræðimenn eru almennt sammála um að tengslanetsnálgunin hafi hjálpað við að bregða 

birtu á þætti sem stuðla að myndun og viðhaldi fólksflutninga og áhrifanna sem þeir hafa 

(Pessar, 1999a). Merkasta framlag tengslanetsnálgunarinnar að mati Menjívar (2000) var 

að gera fræðimönnum kleift að skoða fólksflutninga sem félagslega afurð, þ.e. nálgunin 

færði fræðunum það sjónarhorn að fólksflutningar mótist annars vegar af athöfnum 

einstaklinga og ákvörðunum þeirra og hins vegar af hinni ytri formgerð. Þannig felur 

sjónarhornið hvoru tveggja í sér formgerð og gerendahæfni. Með því að styðjast við þetta 

sjónarhorn gátu félagsleg tengslanet varpað skýrara ljósi á það af hverju sum svæði hafa 

hærra hlutfall brottfluttra en önnur svæði sem sambærileg eru að formgerð og aðstæðum.  

Þrátt fyrir þetta á tengslanetsnálgunin enn við það sem Menjívar kýs að kalla 

vandamál hugtakalegs eðlis. Þær tvær félagslegu stofnanir sem álitnar voru vera 

undirstaða nálgunarinnar – félagsleg tengslanet og heimilishaldið – voru ávallt taldar vera 

samloðandi og samrýmdar. Meðlimir tengslaneta voru álitnir geta reitt sig á vina- og 

sifjatengsl og fræðimenn gáfu sér að samstaða ríkti meðal meðlima tengslaneta. Hefur 

þessi ályktun verið gagnrýnd mjög á undanförnum árum af mörgum sérfræðingum 

fólksflutninga og mun ég nú beina umræðunni að þeirri gagnrýni. 

Heimilishald og kyngervi 

Fræðimenn sem beint hafa sjónum sínum að stöðu einstaklinga innan fjölskyldna 

innflytjenda hafa komist að því að fjölskyldan er ekki alltaf vin í eyðimörkinni heldur eigi 

átök og deilur sér oft stað innan hennar (Foner, 1997). Þannig hafa femínistar gagnrýnt þá 

hugmynd að á heimilum innflytjenda ríki andi lýðræðis, fórnfýsi og auðsveipni og bent á 

að alveg sé litið framhjá spennu og stríðandi hagsmunum sem þar má finna. Þá vekja 

þessar sömu fræðikonur athygli á að þættir eins og kyn og kynslóðir, sem veruleg áhrif 

hafi á athafnir einstaklinga, séu ekki sýnilegir í þessari nálgun. Grasmuch og Pessar hafa 

bent á að aðgengi að völdum og öðrum mikilsmetnum auðlindum sé takmarkað við kyn 

og kynslóðir. Þetta ójafna aðgengi að auðlindum leiðir til ágreinings inn á heimilum 

innflytjenda. Það er því að þeirra mati nauðsynlegt að taka þessa þætti með í reikninginn 

þegar stuðst er við nálgun félagslegra tengslaneta (Menjívar, 2000). 

Rannsóknir hafa almennt gert ráð fyrir að félagsleg tenglanet gegni sama hlutverki 

gagnvart kven- og karlinnflytjendum og að kven- og karlinnflytjendur veiti sömu aðstoð 

til annarra innflytjenda gegnum tengslanet. Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt að 

flutningar karla og kvenna eru tilkomnir af ólíkum ástæðum og eru háðir mismunandi 
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gildum. Að sama skapi er reynsla kven- og karlinnflytjenda af félagslegum tengslanetum 

ólík. Þannig eru tengslanet karlinnflytjenda oftar víðtækari á meðan tengslanet kvenna ná 

oftsinnis aðeins til nánustu fjölskyldumeðlima (Curran & Rivero-Fuentes, 2003).  

Rannsókn Jacqueline Hagan (1998) meðal Mayabúa í Houston er gott dæmi um 

þetta. Rannsókn hennar leiddi í ljós að félagsleg tengslanet breytast með tímanum fyrir 

karl- og kveninnflytjendur. Hagan veitti því athygli að í upphafi búsetunnar gegndu 

félagsleg tengslanet jafnstóru hlutverki meðal karla og kvenna við að koma sér fyrir og 

aðlagast. Með tíð og tíma breyttust þó félagslegu tengslanetin. Tengslanet karlanna í 

Maya samfélaginu víkkuðu og stækkuðu vegna samskipta á vinnustað og gengu út yfir 

þeirra etníska hóp. Þannig höfðu karlarnir fleiri möguleika á því að mynda veik tengsl en 

þau eru álitin sérlega hjálpleg þegar kemur að aðlögun að nýja samfélaginu. Félagsleg 

tengslanet kvennanna liðu hins vegar mjög fyrir vinnu þeirra: þar sem flestar þeirra unnu 

sem húshjálp og bjuggu inn á heimilum vinnuveitenda sinna höfðu þær lítinn frítíma 

aflögu og fá tækifæri til að styrkja félagsleg tengslanet sín. Félagsleg tengslanet þeirra 

einskorðuðust því við vina- og sifjatengsl og þær höfðu fá tækifæri til að mynda veik 

tengsl. 

Átök, sundrun og ósamstaða 

Rannsóknir hafa bent til þess að samheldið samfélag innflytjenda auðveldi aðlögun seinni 

kynslóða með því að styrkja sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust og veita þeim aðgang að 

upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að þeim farnist vel í samfélaginu (Portes & 

DeWind, 2004). Hins vegar benda nýlegar rannsóknir til þess að ekki megi ganga að því 

sem vísu að samfélög innflytjenda séu samheldin. Má þar til dæmis nefna uppgötvun 

Patriciu Pessar (1999a) en rannsókn hennar leiddi í ljós að félagsleg tengslanet geta í raun 

verið varasöm og svikul. Þeir samlandar sem hafa meiri reynslu í nýja samfélaginu notfæri 

sér oft reynsluleysi hinna nýaðkomnu og svindli á þeim. 

Pessar bendir á að blinda fræðimanna gagnvart árekstrum og deilum innan 

félagslegra tengslaneta innflytjenda megi rekja til áherslunnar á að einstaklingar tilheyri 

heimilum og innan þeirra séu teknar sameiginlegar ákvarðanir. Hins vegar er langt frá því 

að félagsleg tengslanet snúi jafnt að öllum. Þannig er kynjamisrétti til að mynda fest í 

sessi og endurstaðfest í gegnum þau. Telur Pessar þetta vísbendingu um að ný nálgun að 

félagslegum tengslanetum sé þörf, þ.e. nálgun sem ekki gerir ráð fyrir félagslegri eða 

etnískri samstöðu. 



Félags l eg  t engs lanet  

 40 

 Í sama streng tekur Mary Patrice Erdmans (1995) þegar hún bendir á að ekki megi 

ganga að etnískri samstöðu sem vísri. Rannsókn hennar meðal pólskra innflytjenda í 

Chicago leiddi í ljós að stórt skarð er í félagslegum tengslanetum pólskra innflytjenda. Að 

sömu niðurstöðu komst Jo Anne Schneider (1990) með rannsókn sinni á samfélagi 

Pólverja í Fíladelfíu. Hún segir að í skrúðgöngum á The Polaski Day hafi einingu Pólverja 

verið hampað. Markvisst var dregin upp mynd af sameinuðu pólsku samfélagi en sú 

staðreynd að alveg var horft framhjá ákveðnum hópum innan pólska samfélagsins bar að 

hennar mati vitni um þá spennu sem í raun ríkir innan þess.  

Þá hafa Hamilton og Chinchilla (2001) vakið athygli á að etnísk félagsleg tengsla-

net geti leikið tveimur skjöldum. Annars vegar geta slík tengsl kennt innflytjendum að 

komast af í nýju samfélagi og þannig auðveldað þeim að koma sér fyrir. Hins vegar geta 

slík tengslanet tafið eða komið í veg fyrir aðlögun og þar með takmarkað tækifæri inn-

flytjenda, t.d. með því að leiða þá í störf sem ekki bjóða upp á neina stöðuhækkun. Að 

lokum má nefna rannsókn Celiu McMichael og Lenore Manderson (2004) meðal sómal-

ískra flóttamanna í Ástralíu. Aðstæðurnar sem Sómalarnir fluttu úr (stríðshörmungar) 

höfðu áhrif á félagsleg tengslanet þeirra á milli. Vantraustið sem ríkir milli ólíkra ætt-

bálka, sem eiga í stríði í Sómalíu, hverfur ekki við komuna til Ástralíu heldur smitast inn í 

tengslanetin og fyrir vikið ríkir vantraust meðal samlanda og tengslanetin líða fyrir það. 

Takmarkanir ytri formgerðar 

Menjívar (1997, 2000, 2002) varar við því að ofmeta félagsleg tengslanet innflytjenda þar 

sem þau séu háð hinu ytra samhengi. Segir hún ytri formgerðina sníða innflytjendum 

ákveðinn stakk sem þeir síðan lifi og hrærist innan. Rannsókn hennar meðal innflytjenda 

frá El Salvador í Kaliforníu leiddi í ljós að ákveðins óstöðugleika gætti í félagslega tengsla-

netinu. Menjívar (2000) kennir „formgerðum tækifærum“ (e. structure of opportunities) um 

þennan óstöðugleika. Með þessu hugtaki vísar Menjívar í ytri þætti sem hafa áhrif á 

daglegt líf fólks eins og atvinnuleysi, innflytjendalöggjöf, stjórnmálaástand, viðhorf í garð 

innflytjenda, aðgengi að menntun og heilsugæslu o.s.frv. Þessir ytri þættir hafa áhrif á 

tækifæri innflytjenda til að byggja sér afkomu í nýju samfélagi. Þar með hafa þessir ytri 

þættir einnig áhrif á félagsleg tengslanet. 

Ef formgerð tækifæri (þ.e. tækifæri sem mótast af ytri þáttum) eru af skornum 

skammti við komuna til nýs lands geta innflytjendur ekki fengið þann stuðning frá félags-

legum tengslanetum sem þeir höfðu ráðgert því þeir einstaklingar sem mynda félagslegu 

tengslanetin eiga sjálfir fullt í fangi með að skrimta. Það reynist þeim því erfitt að veita 



Félags l eg  t engs lanet  

 41 

nýaðfluttum ættingjum og vinum stuðning. Menjívar viðurkennir að einhverjum kunni 

að finnast sem viðhorf hennar geri lítið úr gerendahæfni einstaklingins en því er hún ekki 

sammála. Hún bendir á að hin ytri formgerð takmarki óneitanlega athafnir fólks þó hún 

stjórni þeim ekki algjörlega. 

 Á grundvelli þessara niðurstaðna gagnrýnir Menjívar (2000) þá ályktun að félags-

leg tengslanet séu bjargráð og notuð til að bæta eigin stöðu. Hún hvetur til að lesið verði 

ofan í kjölinn á málinu í ljósi þess að aðstæður í gestasamfélagi kunna að koma í veg fyrir 

að innflytjendur geti veitt hver öðrum hjálparhönd. Hún bendir á að hafi maður sjálfur úr 

litlu að moða hafi maður ekki ráð á því að deila með öðrum upplýsingum um laus störf 

þar sem slíkt muni draga úr manns eigin möguleikum á að fá umrætt starf. 

Sú hugmynd að innflytjendur hjálpi hver öðrum og þannig nái allir að græða er því 

að mati Menjívar einfeldningsleg. Hún kallar eftir breyttu sjónarhorni á félagsleg tengsla-

net innflytjenda: í stað þess að líta svo á að innflytjendur hagnist af óformlegum skiptum 

við ættingja og vini ættu fræðimenn að athuga formgerð tækifæri sem ákvarða hvort 

innflytjendur hafi yfirhöfuð möguleika á að hjálpa hver öðrum. Þá fullyrðir hún að bliki 

tengslanetsnálgunarinnar verði að beina að hinu ytra samhengi. Niðurstöður rannsóknar 

Menjívar sem og hinna fræðimannanna sem hér voru nefndir gefa fulla ástæðu til að taka 

undir með ósk hennar um nýtt sjónarhorn. Með því að líta til ytri þátta á borð við 

efnahags- og stjórnmálaástands eða kynferðis og kynslóða öðlumst við skýrari mynd af 

gangverki félagslegra tengslaneta innflytjenda. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um hugtakið félagsleg tengslanet. Farið var yfir forsögu 

hugtaksins og tilurð og mikilvægi þess fyrir fólksflutningsrannsóknir og rannsóknir á 

etnískum samfélögum rakið. Að lokum var stuðst við dæmi frá fræðimönnum til að gefa 

yfirlit yfir helstu gagnrýni sem haldið hefur verið á lofti gagnvart þessari nálgun. Framlag 

Menjívar og annarra fræðimanna til víkkunar og styrkingar á tengslanetsnálguninni er 

mikið. Niðurstöður rannsókna þeirra ganga í berhögg við rótgrónar hugmyndir um 

félagsleg tengslanet sem ósveigjanlegan hluta í lífi innflytjenda. Tengslanetin eru enginn 

fasti sem ganga má að sem vísum heldur mjög svo lifandi fyrirbæri sem þrífst fyrir 

tilstuðlan einstaklinga og takmarkast af ytri formgerð. Sem slík eru þau í eðli sínu 

síbreytileg en ekki njörvuð á klafa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II. hluti: 

Aðferðafræði 
 
 
 



 

43 

3. kafli 

Vettvangur mannfræðinnar 
 
 
Það sem öðru fremur einkennir mannfræðina og aðgreinir hana frá öðrum áþekkum 

fræðum er áhersla hennar á vettvanginn (e. field) og vettvangsvinnu/ vettvangsaðferðir (e. 

fieldwork). Innan mannfræðinnar er vettvangurinn miðlægur, svo mikilvægu hlutverki gegnir 

hann. Það er á vettvangi sem mannfræðingar fá tækifæri til að beita hinum rómuðu vett-

vangsaðferðum fræðigreinarinnar (etnógrafísku verklagi) og það er í raun vettvangs-

vinnan sem umbreytir rannsakanda í mannfræðing. Á vettvanginum grundvallast sjálfs-

mynd mannfræðingsins.  

Akhil Gupta og James Ferguson (1997) vilja meina að það sem skeri úr um hvort 

rannsókn sé mannfræðileg eður ei sé að hve miklu leyti hún byggi á vettvangsvinnu. Þeir 

benda á að þrátt fyrir að hugmyndin um vettvanginn sé miðlæg í fræðilegri og starfs-

tengdri sjálfsmynd mannfræðinga hafi lítilli sem engri gagnrýni verið beint að vettvangi 

mannfræðinnar og telja þeir það kynlegt í ljósi þess að önnur miðlæg hugtök á borð við 

menningu og etnógrafísk skrif hafa lengi legið undir gagnrýni. Vettvangurinn hefur hrein-

lega verið sjálfgefinn og staðið utan við þá afbyggingu og endurhugsun sem mannfræðin 

hefur lengi beitt á sína innviði.  

Áhugavert er að skoða hvernig stendur á því að mannfræðingar hafa ekki tekið 

gagnrýnni tökum á vettvanginum en raun ber vitni þar sem um er að ræða miðlægt 

hugtak innan fræðanna. Áður en farið er út í þá sálma skal þó litið stuttlega yfir uppruna 

vettvangs mannfræðinnar því eins og Henrika Kuklick (1997) bendir á er nauðsynlegt að 

skoða sögu hans innan mannfræðinnar til að skilja stöðuna innan fræðanna nú til dags.  

 

Tilurð vettvangs mannfræðinnar 

Í umfjöllun sinni um tilkomu vettvangsins sem miðlægs þáttar í iðkun mannfræði bendir 

Kuklick á að mannfræðingar hafi verið hluti af stóru samfélagi vísindamanna og að þetta 

samfélag hafi haft geysileg áhrif á þróun mannfræðinnar og þeirrar þekkingar sem fræðin 

sköpuðu í upphafi. Að sögn Kuklick fylgdu mannfræðingar í raun straumi annarra 

vísindamanna þegar þeir tileinkuðu sér vettvangsaðferðir sem leið til að aðlagast „vits-

munalegu umhverfi þess tíma“ (bls. 47). Mannfræðingar tileinkuðu sér þessa aðferð til að 

sanna að þeirra fræði tilheyrðu heimi vitsmuna og akademíu og þannig varð vett-
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vangurinn og vettvangsvinnan til þess að skapa mannfræðinni rými meðal annarra fræða 

og móta hana í núverandi mynd. 

Kuklick lýsir því hvernig vettvangsvinnan var í fyrstu álitin sóðaleg og óspenn-

andi fyrir hinn menntaða fræðimann og hvernig slík vinna var falin ómenntuðum einstak-

lingum. Þetta viðhorf tók þó að breytast upp úr aldamótunum 1900 þegar bera fór á 

aukinni gagnrýni á „sófafræðimenn“ sem létu öðrum það eftir að safna upplýsingum á 

vettvangi. Gagnrýnar raddir fullyrtu að ekki væri lengur hægt að treysta á kennisetningar 

sem sófafræðimenn settu fram, byggðar á gögnum sem þeir ómögulega kynnu að meta að 

verðleikum þar sem þeir hefðu hvorki vísindalega þjálfun né persónulega reynslu af við-

fangsefni sínu. Það viðhorf varð ríkjandi að vísindamenn gætu ekki gert trúverðuga 

greiningu á gögnum og dregið af þeim ályktanir nema þeir söfnuðu þeim sjálfir. Ennfrem-

ur var fullyrt að ekki væri hægt að vinna úr slíkum gögnum nema þekkja til samhengisins 

og að slík þekking fengist aðeins með dvöl og viðveru á vettvangi. Kuklick tekur dæmi af 

líffræðingnum A. C. Haddon sem lagði ríka áherslu á nauðsyn þess fyrir náttúrufræðinga 

að „fara á vettvang til að sjá hvernig viðfangsefni þeirra höguðu sér í sínu náttúrulega 

umhverfi“ (bls. 50). Þetta brot úr sögu líffræðinnar væri ekki í frásögur færandi hér nema 

fyrir það eitt að Haddon snaraði þessari rannsóknartækni líffræðinga yfir á mál 

félagsmannfræðinnar í viðleitni sinni til að útskýra mismun innan manntegundarinnar. 

Upp frá þessu varð vettvangsvinnan brú sem tengdi náttúruvísindin saman. Sú 

áhersla sem Haddon lagði á að rannsaka nákvæmlega afmarkaðar einingar náði fótfestu 

innan vísindanna og varð fljótlega einkennandi rannsóknaraðferð innan náttúrufræða á 

borð við mannfræði og haffræði. Fræðimenn í upphafi 20. aldar vísuðu því á bug fyrirlitn-

ingu fyrirrennara sinna á vettvangsvinnunni. Í raun umturnuðu þeir stöðu vettvangsvinn-

unnar og vegsömuðu hana. Til marks um það varð för og dvöl á vettvangi að vígsluathöfn. 

Ekki var hægt að stunda vettvangsvinnu nema hafa ákveðinn stað til þess og þannig varð 

vettvangurinn sem slíkur að veigamiklum þætti innan vísindanna. Þar með var vettvangur 

náttúrufræða fæddur og tóku mannfræðingar hann upp á sína arma rétt eins og önnur 

náttúrufræði. Það sem aðgreindi mannfræðina frá öðrum fræðum hvað þetta snerti var 

hve hratt og djúpt vettvangurinn skaut rótum sem ein meginstoð hennar. Því hlutverki 

gegnir hann enn þann dag í dag og er að mörgu leyti takmark mannfræðinnar en ekki 

leiðin að takmarkinu (Kuklick, 1997). 
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Af–/endurbygging vettvangsins 

Í ljósi þess hve mannfræðin hefur verið hneigð til sjálfsgagnrýni og sjálfskoðunar kemur 

það ef til vill spánskt fyrir sjónir að eitt af meginhugtökum hennar hefur lítið sem ekkert 

verið skoðað. Eins og fram kemur í yfirlitinu hér að ofan um uppruna vettvangsins í 

mannfræði er greinilegt að hann má rekja til pósitívískra náttúruvísinda og hinnar 

megindlegu hefðar aðferðafræðinnar. Eins og fram kom hér að ofan er það vettvangurinn 

sem skapar mannfræðinginn og skilgreinir eðli hans og verund. Ef skapari mannfræðings-

ins er sjálfur upprunninn úr þeirri aðferðafræði sem mannfræðingar beita síst allra er í 

raun stórmerkilegt að svo lítilli athygli og gagnrýninni umræðu hafi verið beint að 

honum. Það liggur því í hlutarins eðli að mikilvægt er fyrir mannfræðina að líta 

gagnrýnum augum á vettvanginn þar sem um kjarna mannfræðinnar er að ræða.  

Hvernig stendur þá á því að vettvangurinn gleymdist í allri gagnrýnu umræðunni 

um menningu og mannfræðinginn? Af skrifum fræðimanna að dæma er ekki um gáleysi 

eða hugsunarleysi að ræða heldur stafar þetta af ótta við þær afleiðingar sem slík umræða 

getur haft í för með sér fyrir mannfræðina. Gupta og Ferguson (1997) tala í þessu 

samhengi um smástjórnmál fræðanna og vísa þar til þess að hugmyndin um vettvang 

þjóni hagsmunum mannfræðinnar sem leið til aðgreiningar í heimi annarra fræða. Þeir 

benda réttilega á að munurinn á mannfræði og öðrum fræðum liggi síst í viðfangsefni 

mannfræðinga. Munurinn felst frekar í aðgreinandi aðferð sem mannfræðingar nota, þ.e. 

vettvangsvinnu sem byggir á þátttökuathugun og er stunduð á vettvangi. Vettvangsvinnan 

hjálpar mannfræðinni sem fræðigrein með því að skapa rými möguleika á sama tíma og 

hún dregur skýr mörk utan um þetta rými. Þeir benda á að með því að velta fyrir sér af 

fullri alvöru möguleikum og takmörkum hugmyndarinnar um vettvang opni mannfræð-

ingar fyrir umræðunni um merkingu mannfræðinnar og tilgang. Þeir viðurkenna að um 

örðugt verkefni sé að ræða en engu að síður telja þeir það nauðsynlegt fyrir fræðigreinina. 

Önnur ástæða til að endurskoða vettvanginn í mannfræði kemur til af efasemdum 

sem vaknað hafa um hæfni hefðbundinna etnógrafískra aðferða og hugtaka til að takast á 

við samtímann. Gagnrýnendur hafa bent á að ýmis vandamál samtímans séu í eðli sínu 

hreyfanleg, breytanleg og hnattræn og að aðferðir mannfræðinga nái ekki utan um þessi 

fyrirbæri. Gupta og Ferguson (1997) segja að þeim gagnrýnisröddum hafi fjölgað á undan-

förnum árum sem draga í efa þessa fullkomnu hefðbundnu vettvangsvinnu. Margir hafa 

bent á að vandamálið felist helst í því að heimurinn sem mannfræðingar lýsa með etnó-

grafíum sínum hefur breyst á meðan vettvangsaðferðir fræðigreinarinnar hafi engum 

breytingum tekið síðan vettvangsvinna varð einráð innan mannfræðinnar. Í þessu sam-
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hengi benda þeir félagar á ákveðna mótsögn innan mannfræðinnar. Annars vegar virðist 

mannfræðin ákveðin í að gefa upp á bátinn gamlar hugmyndir um staðbundnar, varan-

legar menningar og taka þess í stað upp sýn á heiminn sem samtengdan þar sem fólk, 

hlutir og hugmyndir færast hratt úr stað. Á hinn bóginn hefur mannfræðin í auknum 

mæli lagt áherslu á hina aðferðafræðilegu skuldbindingu að dveljast langa stund á einum 

stað. 

Gupta og Ferguson (1997) benda á að þessi áhersla á vettvang í mannfræðinni 

leiði af sér aðskilnað vettvangs frá heimahögum. Heimavettvangurinn er ekki talinn eins 

„hreinn“ og vettvangur sem er „ekki heima“ og skapast því ákveðin stigskipting vett-

vanga eftir hreinleika þeirra. Þá benda þeir á að áherslan á vettvang – á kyrrstöðu staðar – 

hamli mannfræðingum sýn á önnur fyrirbæri sem ekki eru staðbundin eða kyrr. Þeir 

ítreka þó að með þessari umfjöllun séu þeir ekki að gefa í skyn að mannfræðingar eigi að 

láta af því að stunda rannsóknir á fjarlægum stöðum og jaðarsvæðum heldur er 

umræðunni ætlað að vekja athygli á því hvernig ríkjandi hugmyndir hafi skapað þessa 

staði. Þeir telja að með gagnrýninni umræðu og hugsun um verklag mannfræðinnar og 

hugmyndir hennar um vettvang sé hægt að endurhugsa og endurlífga vettvangsaðferðir 

mannfræðinnar. 

 

Ný sýn á vettvanginn 

Þrátt fyrir að mannfræðin haldi að mestu leyti enn fast í sínar gömlu hugmyndir um 

vettvang og hvað skilgreini og afmarki hann hafa margir mannfræðingar haldið út á 

óhefðbundinn vettvang og komið til baka með nýja og ferska sýn í farteskinu. Hér verður 

fjallað um fjóra ólíka vettvanga sem allir eiga það sameiginlegt að bera með sér nýja sýn á 

vettvang mannfræðinnar. 

Vettvangurinn sem ný stærð 

Liisa Malkki (1997) gerði sína rannsókn meðal flóttafólks sem bjó í flóttamannabúðum í 

Vestur Tansaníu. Í upphafi áttu margir erfitt með að skilja hvernig slík rannsókn heyrði 

til mannfræði, flóttamannabúðir væru ekki eiginlegt samfélag með sérmenningu. Þá væri 

um að ræða tímabundið ástand, samfélag sem gæti horfið eins og hendi væri veifað. Til að 

svara þessum gagnrýnisröddum bendir Malkki á – og vísar þar í orð Sally Falk Moore – 

að breytingar í mótun séu hluti af greiningu mannfræðinga og ekki sé lengur hægt að 

ganga út frá því að áframhald eða samfella einkenni vettvanginn eða viðfangsefnið. Hún 

leggur áherslu á að mannfræðingar geri ráð fyrir að eðli þess sem þeir rannsaki sé 
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skammvinnt, afsvæðað og losaralegt. Hún segir að mannfræðin verði að stíga frá gömlum 

hugmyndum um varanleg eða stöðug samfélög sem hægt sé að rannsaka aftur og aftur og 

sjá þannig samfellu myndast. Hún telur mikilvægt að skoða breytingar innan samfélaga 

og bendir á að með nýrri sýn á vettvanginn nái rannsóknarsvið mannfræðinnar yfir 

viðfangsefni sem heyri undir sögulegar tilviljanir, neyðarúrræði, skammtímalausnir 

o.s.frv. en ekki eingöngu yfir formgerðir og kerfi. 

Gagnrýni Malkki á þessa áherslu á varanleg samfélög er sú að miðlæg staða slíkra 

samfélaga í greiningu mannfræðinga varni þeim sýn á önnur fyrirbæri sem eru skamm-

vinn, einstæð eða frábrugðin. Malkki telur að þau svið mannlegs lífs er samanstanda af 

samböndum, reynslu og hópum sem ekki byggja á fjölskylduböndum, samfélagi eða hinu 

dæmigerða menningarsvæði séu gott dæmi um fyrirbæri sem ekki fanga athygli 

mannfræðinga vegna áherslunnar á varanleg samfélög. Það sem hún hefur í huga er ný sýn 

á vettvang mannfræðinnar – ný leið til að skilgreina og afmarka hópa eða samfélag. Hún 

byggir á hugmynd Barböru Myerhoff um accidental communitas og skapar úr því hugtakið 

tilviljanakennd samfélög minninga (e. accidental communities of memory). Slík samfélög eru í 

huga Malkki ekki bundin við áður viðurkenndar stærðir eins og fjölskyldu, þjóð eða 

uppruna heldur samanstanda þau af minningum. Fólk sem deilir sömu tilfinningum gagn-

vart ákveðnu tímabili myndar með sér sögulega kynslóð fólks. Þar erum við, samkvæmt 

Malkki, komin með tilviljanakennd samfélög minninga, samfélög sem eru til fyrir 

tilstuðlan sameiginlegrar reynslu. Það sem gerir slík fyrirbæri að samfélögum eru þau 

áhrif sem minningar geta haft á fólk. Minningar geta breytt því hver einstaklingurinn er, 

lífsskoðun hans, trúfestu og hugmyndum en tilviljanakenndu samfélögin samsvara ekki 

neinum viðurkenndum etnógrafískum samfélögum. 

Vettvangurinn sem hnattrænt þorp 

Joanne Passaro (1997) telur áhersluna á vettvang í mannfræðinni vera leifar nýlendu-

tímans. Hún gengur svo langt að leggja hinn hefðbundna vettvang mannfræðinnar til 

jafns við nýlenduhugsun. Rök hennar fyrir því eru að ýmsar forsendur mannfræðinnar 

varðandi vettvanginn eru upprunnar úr heimsmynd nýlendutímans og nefnir hún þar 

helst viðleitni mannfræðinga til að beygja óhefðbundna vettvanga undir forsendur sem 

eiga einungis við um hinn hefðbundna vettvang mannfræðinnar, þann sem ættaður er frá 

nýlendutímanum. Sem dæmi nefnir hún rannsókn sem hún gerði á meðal heimilislausra í 

New York borg á 10. áratugnum. Að mörgu leyti var sá vettvangur afbrigðilegur þar sem 

hvorki var um viðurkennt menningarsvæði að ræða né varanlegt samfélag. Rétt eins og 
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hún bendir á var vettvangur hennar ekki tekinn á eigin forsendum heldur var hann 

þvingaður inn í ramma hins hefðbundna vettvangs mannfræðinnar. Þannig var þrýst á 

Passaro að finna menningarkima (e. subcultures) heimilislausra. Þegar það mistókst var 

henni bent á að beita réttum aðferðum og leita á réttu stöðunum. Þá var þrýst á hana að 

finna samloðun, samræmi eða samhengi meðal heimilislausra og vinnubrögðum hennar 

kennt um þegar viðleitni hennar bar engan árangur.  

Auk þessa voru uppi vangaveltur um vettvanginn og fjarlægðina milli Passaro og 

vettvangsins. Passaro segir að ekki hafi verið nóg með að vettvangurinn væri talinn 

óviðeigandi heldur taldist hann sérlega óviðeigandi í hennar tilfelli. Fólk virtist líta svo á 

að hin félagslega fjarlægð milli hennar og vettvangsins væri ekki nægjanleg og að hún væri 

of nálægt til að skapa etnógrafíska þekkingu. Passaro bendir hins vegar á að það sem lá að 

baki þessum ummælum var sú hugmynd að framandleiki (e. otherness) væri besta leiðin til 

hlutlægni og að hennar hugmyndafræðilegu síur væru ekki fjötur um fót í slíkum 

aðstæðum. Passaro nefnir að nú til dags sé vitað að fjarlægð leiði ekki til hlutlægni og að 

fjarlægðin felist í fræðilegri afstöðu, kenningum og sýn mannfræðingsins. 

 Passaro (1997) segir mikilvægt að endurstilla mannfræðina þannig að hún sjái út 

fyrir viðurkennda flokka heildarsjálfsmyndar (e. collective identity) sem settir eru fram í 

krafti ákveðinnar þekkingarfræði. Vandamál samtímans eru aðkallandi og þau undir-

strika mikilvægi þess að verkefni mannfræðinnar verði endurskilgreind. Til þess að það 

verði mögulegt þurfa mannfræðingar að láta af hugmyndinni um þorpið sem að hennar 

sögn er ekkert annað en þægileg eining sem mannfræðingar ráða við. Þorpið er orðið 

hnattvætt og mannfræðingar þurfa því að skilgreina vettvang sinn í hnattvæddum og 

afsvæðuðum heimi. Aðeins þannig takist mannfræðingum að koma fram með nýjar leiðir 

til greiningar, leiðir til að sjá og skilja reynslu sem er óstöðug, blönduð og óheildræn. 

Vettvangurinn sem staðsetning  

Hugmyndir Sigríðar Dúnu Kristmundsdóttur (2004) um vettvang mannfræðinnar eru 

gott dæmi um þær gagnrýnisraddir sem farnar eru að heyrast um að löngu sé tímabært að 

fræðigreinin hætti að einblína á vettvang sinn sem bundinn við landfræðilegt svæði og 

uppfæri hugmyndir sínar um vettvang ætli mannfræðin að halda í við þá breyttu 

heimsmynd sem við okkur blasir í samtímanum. Í fræðilegu starfi hefur vettvangur 

Sigríðar Dúnu að mestu fallið undir heimavettvang og þess vegna tók hún því fagnandi 

þegar hún heyrði að áhugi væri fyrir því að endurskoða hugtakið vettvang og jafnvel 

endurstaðsetja hann. 
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 Eitt svið sem mannfræðin hefur útilokað (m.a. vegna áherslunnar á vettvang) er 

ævisagan þar sem hún er ekki vettvangur í hefðbundnum skilningi. Sigríður Dúna bendir 

á að vissulega eigi ævisögulegar rannsóknir sér landfræðilega bundinn vettvang þar sem 

fólk eigi sér ávallt búsetu á ákveðnum stað. Hins vegar eru landfræðilegir staðir ekki hinn 

sanni vettvangur slíkra rannsókna, heldur er það líf viðfangsefnisins sem verður 

vettvangurinn og til hans teljast allir atburðir lífsins og hið félagslega og menningarlega 

samhengi. Því fullyrðir Sigríður Dúna að vettvangurinn geti ekki verið staður (e. locality) í 

hefðbundnum skilningi heldur verður vettvangurinn staðsetning (e. location). Þar er mann-

fræðingurinn líka staðsettur, vettvangurinn er innra með honum og því er hann ávallt á 

vettvangi þegar hann vinnur að rannsókninni. Í ævisögurannsóknum hefur staðsetning 

vettvangsins því breyst úr því að vera landfræðileg yfir í það að vera huglægt skilgreind 

staðsetning. Það sem hefðbundin mannfræði á sameiginlegt með ævisögurannsóknum er 

að rannsakandi þarf að hafa skilning á ákveðinni menningu, ákveðnu samfélagi eða 

ákveðnu svæði. Þannig varðveitir vettvangurinn landfræðilega vídd í ævisagnarannsókn-

um. 

Vettvangurinn sem líf Pólverjar á Íslandi 

Meistaraverkefni mitt snýr að pólskum innflytjendum á Íslandi, reynslu þeirra og 

upplifun af því að flytja frá heimalandi sínu og koma sér fyrir í nýju landi. Minn 

vettvangur er því líf Pólverjar á Íslandi og samfélag þeirra hér á landi, reynsla þeirra og 

upplifun, gleði og sorg. Sýn mín á vettvanginn byggist á hugmyndum um breytingar, 

hreyfanleika og þverþjóðleika. Sjónarhornið er hnattvætt að því leyti að ég skoða 

samskipti innflytjenda við heimaland sitt, flutninga þeirra hingað og ferðalög þeirra aftur 

til heimalandsins. Þannig er sýn mín ekki bundin við einn stað. Rannsóknin snýst um 

breytingar í mótun eins og Sally Falk Moore orðaði það. 

Samkvæmt Kirsten Hastrup (1990) fellur rannsókn mín undir heimamannfræði 

því hún segir að allir vestrænir mannfræðingar sem stunda rannsóknir á Vesturlöndum 

séu á heimavelli enda sé mannfræðin afurð vestræns samfélags. Hún bendir á að líta megi 

svo á að heimamannfræðingar hafi þegar innleitt menningu sína og því séu þeir búnir að 

taka stökkið sem krafist er af mannfræðingum. Hins vegar er nauðsynlegt fyrir alla 

mannfræðinga að halda fjarlægð og til þess er hugmyndin um gagngeran „Hinn“ nauðsyn-

leg. Ólíkt Kath Weston (1997) hefur mér aldrei fundist mig skorta þennan gagngera 

„Hinn“. Í því samhengi finnst mér umræða Hastrup (1990, bls. 300) um það einkenni 

íslensks samfélag að skipta heiminum í „inni“ og „úti“ vera hjálpleg. Pólskir innflytjendur 
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eru klárlega ekki inni, þeir eru úti að því leyti að þeir eru ekki Íslendingar og þar af 

leiðandi nokkurs konar „Hinn“. Fáir efast um réttmæti þess að ég rannsaki innflytjendur 

og reynslu þeirra hér og í raun er þetta viðfangsefni næst því sem ég kemst „Hinum“ án 

þess að breyta landfræðilegri staðsetningu minni.  

Þannig hef ég að mörgu leyti ákveðna fjarlægð milli mín og viðfangsefnis míns. En 

þar sem mannfræðingar skoða samhengi félagslegra fyrirbæra er íslenskt samfélag 

vissulega hluti af greiningu. Þar með er minn heimahagi orðinn hluti af greiningunni og 

þá þarf ég sem heimamannfræðingur að beita afbyggjandi greiningu á það sem ég sem 

heimamaður „tel mig vita“ (Hastrup, 1990, bls. 308). Ég þarf að skapa mér fjarlægð 

byggðri á „fræðilegri afstöðu“ (Passaro, 1997, bls. 153) sem er í raun ekkert annað en 

„mannfræðilandið“ sem Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (1997, bls. 20) hefur talað um. 

 

Hvernig er þetta mannfræði? 

Dæmin hér að ofan sýna svo ekki verður um villst að mannfræðin hefur hafið innreið sína 

á óhefðbundna vettvanga. Í augum þeirra sem telja það löngu tímabært að mannfræðin 

líti til aðstæðna í veröldinni og beiti verkfærum sínum til að skilja þær betur leikur 

enginn vafi á því að slíkt teljist til mannfræði. Fjölmargir aðrir mannfræðingar (og e.t.v. 

aðrir fræðimenn) krefjast hins vegar haldbærra raka og svars við þeirri spurningu hvernig 

sú vettvangsvinna sem stunduð er á þessum vettvöngum teljist til mannfræði. Hér verður 

hulunni svipt af nýjum heimi sem mannfræðinni er frjálst að ganga inn í. 

 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (2004) færir góð rök fyrir því hvernig ævisagan 

sem vettvangur geti talist til mannfræði. Fyrir það fyrsta taldi hún líf Bjargar C. 

Thorláksson endurspegla vel hinar hröðu breytingar sem íslenskt samfélag gekk í gegnum 

á tímum Bjargar og því væri ritun ævisögu hennar viss félagsleg og menningarleg greining 

á liðnum tíma. Til að setja líf Bjargar í samhengi þurfti Sigríður Dúna að kynna sér 

samfélag og menningu hennar tíma og þannig varð nálgun hennar heildræn og 

mannfræðileg. Sigríður Dúna bendir á að ævisögurannsóknir feli í sér viðleitni til að 

öðlast sama skilning á menningu og samfélagi og mannfræðingar á hefðbundnari 

vettvöngum leitast eftir. Nauðsynlegt er fyrir mannfræðinginn að hafa haldbæra og 

áreiðanlega þekkingu á menningunni og gagnrýna sýn á hana. Sigríður Dúna telur að „til 

þess að ævisaga sé mannfræði [sé] gagnrýnin athugun á téðri menningu nauðsynleg og til 

þess hafa mannfræðingar bæði ríka hefð og birgðir af fræðilegum skilningi og 

etnógrafískri þekkingu til umráða“ (bls. 4). Þá segir hún að ævisaga sem ráðist er í á 

þessum forsendum sé í raun etnógrafía lífs og ákveðins félagslegs og menningarlegs 
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samhengis og þar af leiðandi falli hún alveg innan marka þess sem við skilgreinum sem 

mannfræði. 

Sigríður Dúna (2004) segir að margir óttist að með því að beita ólíkri þekkingu sé 

mannfræðin gerð að ólögulegri hrúgu aðferða og þekkingar þar sem allt er leyfilegt. Sjálf 

telur hún að með breyttri skilgreiningu á vettvanginum sé verið að sprengja mannfræðina 

inn á við og víkka þannig út svið hennar og tækifæri til nýrrar þekkingar og kenningar-

legs skilnings. Hún segir að svo lengi sem við varðveitum og þróun okkar aðalkenningar 

og helstu hugtök fræðigreinarinnar sé mannfræðin á grænni grein. Hugtakið vettvangur 

er eitt af helstu hugtökum fræðigreinarinnar og því ætti að vera í lagi að mannfræðin ræði 

þessi hugtök og haldi þeim fyrir sig. Hún leggur því til að mannfræðingar afbyggi og 

endurbyggi hugmyndir sínar um vettvanginn en leyfi honum áfram að vera miðlægur 

innan fræðanna. 

Ég tel rökin sem hún færir fyrir því að heimavettvangur og fortíðin geti hvort 

tveggja talist til vettvangs mannfræðinnar haldbær og góð. Nauðsyn þess að koma með 

slík rök gæti við fyrstu sín virst sérkennileg í augum yngri mannfræðinga sem e.t.v. eru 

„aldir upp“ í fræðilegu umhverfi sem viðurkennir heimavettvanginn. Vilji mannfræðin 

hins vegar halda velli er nauðsynlegt að færa rök fyrir því að óhefðbundinn vettvangur 

geti í raun og sann talist til mannfræði án þess að slík viðurkenning komi höggstað á 

afmörkun og sjálfstæði mannfræðinnar sem fræðigreinar. Ég tek heilshugar undir með 

Sigríði Dúnu þegar hún bendir á að sérstaða mannfræðinnar felist vissulega í vettvang-

inum og vettvangsaðferðunum en að mannfræðin eigi sér líka fleiri samnefnara, til að 

mynda kenningar, hugtök og þekkingarfræði. Þó tel ég mikilvægasta þá áherslu sem 

Sigríður Dúna leggur á að vettvangurinn verði áfram meginstoð mannfræðinnar eftir að 

hafa verið af- og endurbyggður. Þar með heldur mannfræðin flaggskipi sínu undir 

breyttum formerkjum. 
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4. kafli 

Aðferðir & framkvæmd 

 
 
Michael Crotty (1998) fjallar í bók sinni The Foundations of Social Research: Meaning and 

perspective in the research process um tengslin milli aðferða, aðferðafræði, fræðilegra 

sjónarhorna og þekkingarfræði. Hann leggur áherslu á að rannsakendur ígrundi vel val 

sitt á aðferðum og kanni hvaða aðferðafræði stýri vali þeirra og notkun á aðferðum. Hann 

telur slíkar vangaveltur styðja við rannsóknina, gera hana meira traustvekjandi og niður-

stöður hennar meira sannfærandi. Þá segir hann rannsakendur einnig verða að rökstyðja 

val sitt á aðferðafræði og aðferðum. Í þessum kafla leitast ég því við að útskýra hvaða 

ástæður lágu að baki því að ég valdi eigindlegar rannsóknaraðferðir sem grunninn til að 

byggja rannsókn mína á, af hverju etnógrafía lýsir rannsókninni best og hvernig viðtöl og 

vettvangsathuganir reyndust bestu tækin til gagnaöflunar. 

 

Eigindleg fræði 

Í rannsókninni var svokölluðum eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt en þær hafa átt 

vaxandi fylgi að fagna innan félagsvísindanna sem og annarra vísinda á undanförnum 

áratugum. Í eigindlegri nálgun er engin tilgáta lögð fram sem síðan skal afsanna eða styðja 

heldur er lögð áhersla á að skilja aðstæður, þankagang og sýn fólks á líf sitt og aðstæður. 

Gögnum, sem aflað er með eigindlegum rannsóknaraðferðum, er best lýst sem ríkulegum 

lýsingum á fólki, stöðum, samtölum o.þ.h. Eigindlegar rannsóknaraðferðir nýtast vel í 

rannsóknum á málefnum sem krefjast þess að djúpt sé kafað í leit að svörum. Slíkar rann-

sóknir eru tímafrekar en veita hins vegar góðan skilning og innsýn inn í málefni viðkom-

andi rannsóknar. Til að öðlast þennan skilning þarf rannsakandi yfirleitt að verja 

drjúgum tíma með þátttakendum rannsóknarinnar á þeirra vettvangi, hver sem hann er 

(Bogdan & Biklen, 2003). Aðferðafræði eigindlegra rannsókna felst aðallega í vettvangs-

rannsóknum þar sem framkvæmdar eru þátttökuathuganir og opin viðtöl tekin.  

Aðferðafræði: Etnógrafía 

John Creswell (1998) fjallar í bók sinni Qualitative inquiry and research design: Choosing among 

five traditions um fimm hefðir í eigindlegum rannsóknum. Hefðirnar sem hann tekur fyrir 

eru lífssögurannsóknir, fyrirbærafræðilegar rannsóknir, grunduð kenning, etnógrafía og 
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tilviksrannsókn. Hann telur mikilvægt að eigindlegir rannsakendur velti fyrir sér 

muninum á mismunandi hefðum og nálgunum til að geta tekið upplýsta ákvörðun um 

hvaða hefð á að nota og af hverju. 

 Creswell talar um að etnógrafían gangi út á að lýsa ákveðnum menningarhópi og 

reyna að skilja viðhorf meðlima hans og gjörðir. Rannsókn mín á Pólverjum á Íslandi 

fellur inn í þann ramma og telst því til etnógrafíu. Etnógrafían er hvoru tveggja hefðin sem 

rannsóknin grundvallast á og sú aðferðafræði sem ég beitti við öflun gagna. Etnógrafía á 

sér rætur í mannfræði og félagsfræði og er lýsing og túlkun á menningarheimi, 

félagslegum hópi, etnískum hópi o.s.frv. Í etnógrafískum rannsóknum er gagna aflað með 

þátttökuathugunum og viðtölum. Slíkar rannsóknir hafa talist vera heildrænar (e. holistic) 

þar sem litið er til allra þátta sem mynda eitt kerfi. Sá skilningur á etnógrafíunni er þó að 

breytast með nýjum straumum og stefnum. Nú til dags geta etnógrafískar rannsóknir 

beinst að ákveðnum þætti innan menningar og þar með er ekki lengur um sömu 

heildrænu nálgunina að ræða. Hins vegar snýst etnógrafían ávallt um túlkun á menningu 

(Creswell, 1998). 

Aðferðir: Viðtöl og þátttökuathuganir 

Í anda fjögurra þátta skiptingar Crottys byrja ég á lýsingum á aðferðum rannsóknarinnar, 

þ.e. verklagi, aðferðum og tækni. Undir þetta flokkast fyrst og fremst aðferðir við 

gagnaöflun og gagnagreiningu. Við gagnaöflun beitti ég aðferðum sem falla undir 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Val mitt á aðferð helgaðist af tvennu: þeim bakgrunni 

sem ég kem úr og eðli verkefnisins. Ég kem úr mannfræði þar sem áhersla á beitingu 

eigindlegra aðferða er mikil. Þá hafði ég sótt grunnnámskeið í beitingu eigindlegra 

aðferða áður en ég hóf rannsóknarvinnu og var því meðvituð um kosti og galla þeirrar 

aðferðar og þá staðreynd að hægt er að nálgast hvaða rannsóknarverkefni sem er með 

þessum aðferðum. Þar sem mig langaði að skilja betur þá upplifun að setjast að í nýju 

landi og þau ferli sem eru þar að verki sá ég að samtöl við innflytjendur væru besta 

lausnin. Á grundvelli efniviðarins valdi ég því aðferðirnar. 

 Aðferðir eigindlegra rannsókna felast m.a. í opnum viðtölum og þátttökuathugun-

um. Í rannsókninni studdist ég fyrst og fremst við viðtöl í gagnaöflun. Vissulega hafa þau 

sína kosti og galla, þá helsta að þau veita miklar upplýsingar á skömmum tíma (kostur) 

en þær koma ekki frá fyrstu hendi (galli). Þátttökuathugun sér við galla viðtala þar sem 

rannsakandi aflar gagna mestmegnis með athugun og þátttöku og fær því upplýsingar frá 

fyrstu hendi. Hins vegar eru slíkar athuganir tímafrekar og í mínu tilviki ekki mögulegar. 
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Þar sem ég skoðaði upplifun og reynslu innflytjenda af þverþjóðlegum samskiptum og 

félagslegu tengslaneti liggur í augum uppi að erfitt hefði reynst að skoða þessa þætti með 

þátttökuathugun. Máli mínu til stuðnings má t.d. nefna að þverþjóðleg samskipti Pól-

verja fara fram á pólsku, en það er tungumál sem ég hef engin tök á. 

 

Framkvæmd rannsóknarinnar 

Undirbúningur og vinna við rannsóknina hófst í september 2004 og lauk í júlí 2006. 

Undirbúningsvinnan fólst m.a. í því að setja saman rannsóknaráætlun og spurningalista, 

leita eftir tengiliðum sem auðveldað gætu aðgang að vettvanginum og kynna sér fyrir-

liggjandi kenningar og skrif um innflytjendur. 

Gagnasöfnun  

Gagnasöfnun fór aðallega fram á tímabilinu september 2004 til júní 2005. Alls voru tekin 

átta viðtöl og fjórar þátttökuathuganir gerðar. Öll fóru viðtölin fram á heimilum 

viðmælenda en þátttökuathuganir fóru fram á opinberum vettvangi eins og þjóðahátíðum 

og málþingum. Lengd viðtala var allt frá rúmum klukkutíma upp í tæpar þrjár stundir. Í 

viðtölunum var stuðst við sama spurningalistann sem hafði að geyma ákveðin umfjöll-

unarefni en að öðru leyti voru viðtölin opin og eðlilegu flæði samtals leyft að halda sér. 

Með því tel ég mig hafa fengið upplýsingar um þætti sem mér sjálfri hugkvæmdist ekki að 

spyrja út í. Eftir hvert viðtal var spurningalistinn þó yfirfarinn og lagfærður gerðist þess 

þörf. Var það gert til að fylla upp í gloppur í gögnunum. 

Úrvinnsla gagna og gagnagreining  

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og síðan afrituð nákvæmlega. Þátttöku-

athuganirnar fóru þannig fram að ég skráði niður ítarlega lýsingu af því sem fram fór á 

vettvangi. Rannsóknargögn eru rúmar 900 blaðsíður. Samhliða gagnasöfnun fór fram 

frumgreining á gögnunum þar sem hugmyndum og þemum, sem fram komu í fyrri viðtöl-

um, var fylgt eftir í þeim sem á eftir komu. Lokagreining gagnanna var mjög skipuleg og 

fylgdi ég nákvæmlega leiðbeiningum úr fræðunum. Viðtölin voru innihaldsgreind, þemu 

voru afmörkuð, skilgreind og að lokum lykluð. 

Þau verkfæri til gagnagreiningar sem reyndust gefa af sér auðugustu upplýsing-

arnar úr gögnunum, fyrir utan innihaldsgreiningu, voru orðræðugreining og túlkunar-

fræði. Orðræðugreining er samheiti yfir ólíkar aðferðir til að nálgast texta og fá úr honum 

upplýsingar. Það er því í raun ekki um neina staka aðferð orðræðugreiningar að ræða en 
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þær eiga þó þetta sameiginlegt: Innbyggt í orðræðugreiningu er afneitun á þá hugmynd 

að tungumál sé einfaldlega hlutlaus leið til að lýsa eða endurspegla heiminn. Að sama 

skapi er litið svo á að orðræðan skipi veigamikinn sess í sköpun hins félagslega lífs (Gill, 

2000). Við not á túlkunarfræði til greiningar gagnanna studdist ég við þriggja þrepa 

aðferð Anders Gustavsson (1996). 

Þátttakendur  

Ýmsar leiðir voru farnar til að hafa upp á viðmælendum. Leitað var til samtaka Pólverja og 

milligöngu þeirra óskað í leit að viðmælendum, sendur var tölvupóstur á stofnanir sem 

annast málefni útlendinga og persónuleg sambönd nýtt. Ég beitti veltiúrtaki, þ.e. 

viðmælendur vísuðu mér á vini sína og kunningja. Vali á viðmælendum var upphaflega 

ætlað að vera markvisst að því leyti að viðmælendur áttu að vera ungt fjölskyldufólk sem 

búsett hafði verið á Íslandi í þrjú til sjö ár. Sökum þess hve erfitt reyndist að fá 

viðmælendur varð úr að ég ræddi við þá sem fúsir voru að gefa af tíma sínum. Tel ég nú að 

ákveðins fjölbreytileika gæti meðal þátttakenda og hafa hin skörpu skil milli einstaklinga 

auðveldað mér að sjá líf þeirra í nýju ljósi. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru tíu talsins, sjö konur og þrír karlar. Öll voru 

þau búsett hér á landi nema ein kvennanna. Til þess að lesendur eigi auðveldara með að 

setja sig inn í kaflana sem hér fara á eftir gef ég stutta lýsingu á viðmælendum 

rannsóknarinnar. Viðmælendum hafa verið gefin gervinöfn í þessari ritgerð og öðrum 

smávægilegum atriðum breytt sem hvorki hafa áhrif á niðurstöður né túlkun. Er þetta 

gert svo þátttakendur rannsóknarinnar verði síður þekkjanlegir. 

Hjónin Agnieszka og Krzysztof Bobrowski eru fædd í kringum 1980. Þau komu 

til landsins í kringum síðustu aldamót til að vinna. Þau eru búsett í Reykjavík og eiga eitt 

barn. Barbara Jankowski er fædd upp úr 1960 og kom til Íslands fyrir rúmum áratug í 

atvinnuleit. Hún skildi ungan son sinn eftir í umsjá foreldra sinna í Póllandi og kom til 

landsins í gegnum vinkonu sína. Hún býr nú með syni sínum í Reykjavík. Teresa 

Kowalski er fædd upp úr 1960. Hún kom til landsins fyrir tæpum tveimur áratugum fyrir 

milligöngu vinkonu sinnar. Hún er gift íslenskum manni og á eitt barn. Hjónin Katarzyna 

og Szymon Polek eru fædd í kringum 1980. Þau komu til Íslands upp úr aldamótunum 

síðustu til að vinna. Þau búa í Reykjavík og eiga eitt barn.  

Zofia Raczycka er fædd upp úr 1960. Hún kom til Íslands í byrjun 10. áratugarins 

í því augnamiði að reyna eitthvað nýtt og ævintýralegt. Milligöngu fyrir komu hennar 

hafði fjölskylduvinur sem sjálfur var búsettur hér um skeið. Hún býr í Reykjavík með 



Aðferð ir  &  f ramkvæmd  

 56 

íslenskum eiginmanni sínum og barni. Hjónin Ewa og Pawel Zakrzewski eru fædd upp 

úr 1970. Þau komu til landsins fyrir um fimm árum síðan til að vinna. Bæði hafa menntun í 

farteskinu en vinna sem ófaglærðir starfsmenn. Þau búa í Reykjavík og eiga eitt barn. 

Marianna Wadolowoski er fædd upp úr 1970. Hún kom til Íslands fyrir um fimm árum 

síðan til að stunda háskólanám. Eftir eins árs dvöl flutti hún frá Íslandi og býr núna á 

Norðurlöndunum þar sem hún stundar nám og störf. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. hluti: 

Niðurstöður 
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5. kafli 

Flutt til Íslands 
 

Fyrst hérna þegar við vorum að lenda hérna í Keflavík þá hérna systir mín horfði hérna 
út um gluggann „Zofia, veistu ég held við bara séum að lenda í hérna flugslysi, hann er 
að lækka og þetta er ennþá sjór núna“, það sást ekki neitt! En allir voru svo rólegir í 
vélinni svo við náttúrulega bara það er örugglega engin hætta á ferðinni, það er 
örugglega allt í lagi. Svo við hérna lendum og það var allt í lagi, svo hérna… En við vorum 
að lenda í hérna fórum að keyra hérna frá Keflavík til Reykjavíkur, þetta var bara eins og 
maður væri á tunglinu, þetta var svo tómlegt eitthvað, grátt [hlær], ekkert kringum 
mann, ofsalega svona ólíkt hérna þessu umhverfi hjá okkur. Svo er það náttúrulega 
hérna þegar við komum í bæinn þá þetta var svona meira lík eins og heima. En… en þú 
veist ferðin þarna milli Keflavík og Reykjavík ég aldrei gleyma. 

Zofia Raczycka 

 
 
Rétt eins og Zofiu varð fyrsta upplifun sín af Íslandi minnisstæð var einnig svo farið með 

aðra viðmælendur mína. Öll lýstu þau reynslunni af því að flytjast til Íslands með orðum á 

borð við erfitt, spennandi, ævintýralegt, nýtt. Óhjákvæmilega veltir maður því fyrir sér hvað 

komi til að fólk leggi á sig flutning frá heimalandi sínu til lands sem það hefur varla heyrt 

getið um áður, hvað þá stigið þar fæti fyrr. Nýjar etnógrafískar rannsóknir mannfræðinga 

benda til að fólk flytjist ekki endilega búferlum til þess að hefja nýtt líf annars staðar 

heldur sé það í leit að nýjum tækifærum og leiðum til að bæta líf sitt og aðstæður (Olwig 

& Sørensen, 2002). Þetta má til sanns vegar færa í tilviki viðmælenda minna. Aðstæður í 

heimalandi voru þess eðlis að erfitt var að finna vinnu og erfiðleikum bundið að verða sér 

úti um menntun. Hér verður fjallað um það hvernig kom til að þessir einstaklingar fluttu 

til Íslands og hver fyrstu kynnin af landi og þjóð voru. 

 

Af hverju flutningar? 

Viðmælendur höfðu allir sínar ástæður fyrir flutningum til Íslands og öll tóku þau á 

sínum tíma ákvörðun um að flytja hingað. Þannig eru flutningarnir sem slíkir ákveðin 

endurspeglun á gerendahæfni þeirra. Engu að síður er mikilvægt að setja flutning þeirra 

til Íslands í samhengi við hina ráðandi formgerð eins og t.d. samfélagsþróun í Póllandi því 

enginn framkvæmir í tómarúmi. Flutning Teresu verður að setja í samhengi við aðstæður 

í Póllandi kommúnismans þar sem það voru kringumstæður á borð við pólitískan 

óstöðugleika sem helst réðu því að hún flutti þaðan: „Það voru bara allir að flýja Pólland á 

þessum tíma, allir reyndu komast eitthvað eitthvað annað og ég vildi bara nota tækifærið 
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og gera það líka“. Hvernig það kom til að Ísland varð fyrir valinu útskýrði hún með vísan í 

félagsleg tengslanet sín: vinkona hennar bjó hér og aðstoðaði hana við að komast til 

Íslands. Sjálf hafði þessi vinkona komið til Íslands í gegnum skyldmenni og Teresa sagði: 

„Þetta er svona þú veist keðjuverkandi“.  

Flutning Barböru og Zofiu verður að setja í samhengi við fall járntjaldsins og þau 

gífurlegu efnahags-, samfélags- og menningarumskipti sem í kjölfarið fylgdu. Eins og fram 

kom í inngangskaflanum kreppti skóinn meðal almennings í fyrrum ríkjum Sovétríkjanna 

á þessum tímapunkti: atvinnuleysi, verðbólga, verðhækkanir og glæpir urðu allt í einu 

daglegt brauð. Zofia hafði reyndar atvinnu í Póllandi en vildi reyna fyrir sér á nýjum stað 

nú þegar möguleikinn var fyrir hendi. Í gegnum vin föður síns, sem hafði tengsl inn á 

atvinnumarkaðinn á Íslandi, fékk hún starf í frystihúsi á Vestfjörðum. Hún taldi systur 

sína á að koma með sér enda báðar lausar og liðugar og tilbúnar að prófa eitthvað nýtt. 

Hún minntist flutninganna sem ævintýrafarar og í ljósi þess að aðstæður hennar heima 

fyrir voru ekki svo bágbornar má segja að þessi sýn hennar á flutningana markist af þeim 

forréttindum. Hún kom ekki hingað af illri nauðsyn heldur af áhuga.  

Barbara var einnig með starf í Póllandi en hún var einstæð móðir og gat ekki 

framfleytt sér og syninum með tekjum sínum. Í gegnum æskuvinkonu sem þá var búsett á 

Íslandi kom Barbara til Íslands til að vinna í fiski fyrir vestan. Hún skyldi son sinn eftir í 

umsjá móður sinnar í Póllandi og sú staðreynd varpar skýru ljósi á aðstæður hennar: lágar 

tekjur og erfiðleikar við að ná endum saman urðu til þess að hún greip fegins hendi 

tækifærið til að afla sér tekna á Íslandi og sjá þannig fyrir syni sínum. Sýn hennar á flutn-

ingana markaðist semsé af aðstæðunum sem þeir spruttu úr: í hennar huga var ekki um 

neina ævintýraför að ræða heldur hreina lífsbaráttu. Barbara kom hingað til að afla sér fjár 

og vildi búa sér í haginn með því. Þar með var þetta leið til betra lífs frekar en einhvers 

konar ævintýraþrá og áhugi á að prófa eitthvað nýtt eins og var í tilviki Zofiu. 

Ákvörðun unga fólksins um að flytja til Íslands verður að setja í samhengi við þær 

aðstæður sem ríkja í Póllandi samtímans. Að finna vinnu í Póllandi reynist mörgu ungu 

fólki erfitt. Þeir sem vilja mennta sig eiga erfiðara um vik en áður þar sem almennir náms-

styrkir hafa verið aflagðir og því þurfa ungir námsmenn að reiða sig á fjölskyldur sínar sér 

til stuðnings. En jafnvel þó ungt fólk hafi menntun í farteskinu er það síður en svo 

trygging fyrir góðu og vellaunuðu starfi. Eins og ástandið er í Póllandi í dag reynist það 

ungu fólki oft erfitt að nýta menntun sína til að framfleyta sér. Þá finnst mörgu ungu fólki 

of mikið velta á þeim tengslum sem maður hefur þegar kemur að því að finna starf. Því er 

svo komið að ungt fólk í Póllandi treystir ekki á að menntun muni færa þeim vellaunuð 
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störf og því eru æ fleiri sem velja að fara aðrar leiðir. Þessar aðstæður hafa breytt 

viðhorfum til gildi menntunar og helst sú þróun í hendur við örar breytingar á viðhorfum 

í garð vinnu, lífsgæða og peninga. Þessi breyttu viðhorf hafa orðið til þess að æ fleiri 

ungmenni í Póllandi leggja áherslu á lífsgæði og að fara þangað sem hægt er að lifa lífinu 

vel í stað þess að mennta sig og vera jafnvel ekki viss um að fá vinnu, hvað þá geta 

viðhaldið ákveðnum lífsstíl. Þægindi, peningar, aðgengi að góðum varningi og þjónustu 

og notalegt líf eru í auknum mæli þeir þættir sem ungir Pólverjar álíta eftirsóknarverðari 

en hin virta félagslega staða sem hlýst af því að hafa mikla menntun sem hvorki tryggir 

starf né eftirsóknarverðan lífsstíl (Narvselius, 2003).  

Með þessar kringumstæður Póllands í huga má betur skilja hvernig stendur á 

búferlaflutningum ungs fólks á borð við viðmælendur mína. Agnieszka kærði sig ekki um 

frekari menntun að loknu stúdentsprófi og tók að sér ýmis tímabundin og illa launuð 

verslunarstörf þangað til hún ákvað að nota tímann frekar til að ferðast: „It’s so boring to 

work in a shop with the clothes and so you know it’s really not my idea for a life“. Hún 

vann fyrir sér sem ólöglegur innflytjandi víða um Evrópu en fékk síðan vinnu í fiski á 

Íslandi. Milligöngu með komu hennar hingað hafði umboðsaðili í Póllandi sem hafði 

tengsl við frystihús hérlendis. Agnieszka greiddi semsé dágóða upphæð fyrir að koma til 

Íslands en agnið var að sjálfsögðu öruggar tekjur og löglegt starf:  

 
When you’re young you don’t think so much about the future and something so we were just 
going to get some money and there is nice but you know later you have to you just start to 
think a little bit you know slowly about the future. So I have idea ok maybe I I need some 
normal work because I need everything like legal […]. So that’s why I come came here, because 
of this actually. 
 

Þar sem Ísland bauð upp á lögleg störf, sem Agnieszka skilgreindi sem venjuleg, sá hún 

fram á að geta lifað eðlilegu lífi á Íslandi og þar með átt sér einhverja framtíð. 

Krzysztof sagði að ástandið í Póllandi væri á þessa vegu: það er auðvelt að fá 

háskólagráðu en hvar á maður að fá vinnu? Hann fór því með hálfum hug í háskólanám í 

heimabæ sínum og vann með námi. Tekjur hans dugðu honum þó ekki og því var hann að 

gæla við að vinna erlendis um skamma hríð. Hann hafði engan ákveðinn áfangastað í 

huga og þegar móðir hans stakk upp á Íslandi ákvað hann að slá til: 

 
[M]y mother comes home and she says like you know I have a good offer for you. And I said 
what kind of offer? Would you like to go to Iceland? I said yes. But you have to make a 
decision like in one hour. I say no I’ve made a decision already. And I called the woman, she 
was like like the woman for Agnieszka in my city, in my city and she told me it cost like 1,000 
dollars […]. I asked my father he said ok, he could help me no problem, we can buy thousand 
thousand dollars, if you like you can go. 
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Hann fékk aftur á móti þá ráðleggingu frá vini sínum í Póllandi að greiða ekki fyrir 

þjónustu miðlarans sem hann og fór eftir. Þannig áskotnaðist Krzysztofi vinna í fram-

leiðslufyrirtæki fyrir sunnan án þess að þurfa til þess félagsleg tengslanet eða peninga. 

Reyndar má segja að ráðlegging vinarins flokkist undir aðstoð frá félagslegum tengsla-

netum því óneitanlega auðvelduðu þessar upplýsingar flutning hans til Íslands.  

Auk þess að hafa verið leið til að afla sér peninga lögðu Agnieszka og Krzysztof 

áherslu á að flutningarnir hefðu verið tækifæri til að reyna eitthvað nýtt, standa á eigin 

fótum og öðlast það líf sem þeim þótti eftirsóknarverðast. Afstaða þeirra til flutninganna 

kristallaðist í ummælum Krzysztofs: „I don’t care I have money or not but I did 

something you know, I’ve changed something in my life“. 

Szymon hafði vinnu í Póllandi en þegar honum bauðst annað starf í Þýskalandi 

greip hann tækifærið. Þar upplifði hann meiri lífsgæði og skemmtilegra líf: 

 
The life in Germany was little bit more fun you know, it was like maybe not much more in the 
shops like we have in Poland because this is not communist country you know for many many 
years but it was like the service in the shops was better you know, the people was more nice 
you know and when you going to the discotheque the people was not freak out like in Poland, 
drink so much and just the fight you know. And it was nice time living you know in this 
country. 
 

Það bar hins vegar við að ætlast var til af honum sem Pólverja að vinna svart fyrir 

helmingi lægra kaupi en tíðkaðist. Því stökk hann til þegar vinur hans hringdi og sagðist 

geta útvegað honum starf á Íslandi. Szymon bjóst hins vegar aldrei við að flytja til Íslands 

þegar hann var yngri: „If somebody like 10 years ago will be tell me so you will be for sure 

living in Iceland, I will send them to the shrink you know“. Katarzyna kom ári á eftir 

Szymoni til Íslands og um ástæður þess sagði hún: 

 
That was easier you know to came to come here because you have somebody to lead you in 
and also I came here because I know that in Poland I couldn’t like learn more you know 
because my parents was not able to pay for you know university or something or just support 
me you know so I I had to start working. Finding work in Poland is difficult, even for learnt 
peoples. 
 

Henni fundust valmöguleikar sínir í Póllandi vera af skornum skammti. Hún gat ekki 

skráð sig í háskólanám þar sem fjölskyldan hafði ekki bolmagn til að framfleyta henni 

meðan á námi stæði og henni fannst vonlaust að ætla sér að finna vinnu. Þegar Szymon 

fór til Íslands sáu þau fram á tækifæri fyrir bæði tvö. 

 Ewa sagði að aðstæður í Póllandi hefðu verið mjög slæmar þegar hún flutti til 

Íslands. Þær voru slæmar að því leyti að erfitt var fyrir ungt fólk að finna vinnu og auk 

þessu voru launin ekki freistandi. Hún gældi við að fara í háskólanám en vildi þó frekar 
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komast í vellaunað starf. Hún hafði engin tengsl við Ísland og nýtti sér því milligöngu-

mann í heimaborg sinni til að útvega sér atvinnu á Íslandi sem hún vitaskuld greiddi fyrir. 

Pawel fylgdi Ewu síðan til Íslands ári seinna. Eftir nokkra mánaða leit fann hann vinnu 

sem verkamaður og hélt þá aftur til Póllands til að geta fengið atvinnu- og dvalarleyfi. 

Þrátt fyrir að hafa góða menntun sem líklegast hefði tryggt honum starf í Póllandi vildu 

þau reyna fyrir sér á Íslandi þar sem möguleiki á atvinnu fyrir bæði var meiri en í Póllandi. 

 

Fyrstu kynnin af Íslandi 

Viðmælendur höfðu flestir einhverjar hugmyndir um Ísland í kollinum fyrir flutninginn. 

Þannig hafði Krzysztof lært um Ísland í landafræðitímum í grunnskóla og heitið sjálfum 

sér að fara aldrei þangað. Agnieszka las sér til um staðhætti og fékk fræðslu frá milli-

göngumanninum sem sýndi henni m.a. myndskeið af eldgosi og snævi þöktum tindum, 

Agnieszku til mikillar hrellingar. Barbara vissi ekkert hvað hún var að fara út í og Szymon 

var ekki með á hreinu hvar landið lægi: 

 
Katarzyna: Yeah when he told me that he’s going to work in Iceland I was like where? Are you 
sure? And he was like yeah maybe it wasn’t Iceland, maybe it was Finland, I’m not sure. But he 
was like hey where is Reykjavík? I was like yeah I think it’s in Iceland. So it was like if you 
know if you would take a map it’s like in the end of the world, it’s like a little island- 
Szymon: Yeah, in the middle of the ocean exactly you know. 
Katarzyna: By the huge Greenland you know. 
 

Hugmyndir þeirra um land og þjóð voru semsé byggðar á landfræðilegri staðsetningu og 

náttúru: á hjara veraldar, eyja úti í ballarhafi, upp við Grænland, eldfjöll, snjór, bjartir 

dagar og bjartar nætur. Agnieszka gat ekki ímyndað sér hvernig yrði á Íslandi og fannst 

hún hálfpartinn vera á leið til annarrar plánetu. Hvernig kom Ísland þeim hins vegar fyrir 

sjónir í návígi? Hér er fjallað um hvernig þeirra fyrsta upplifun af landinu var. 

Where I am, on the moon or what? 

Nær allir viðmælendur lýstu upplifun sinni af því að koma til Íslands sem lendingu á 

tunglinu. Krzysztof sagði um það þegar hann kom fyrst: „Ok, first what I have to do I 

have to call my parents to let them know I’m in Iceland, you know, I’m on the moon, I’m 

on the moon actually“. Szymon sagði: „When I was comes here you know it was daytime 

and it was like this lava around you know and stuff like this and I say where I am, on the 

moon or what?“ Ef þau líktu landinu ekki við tunglið var önnur líking notuð: hjari 

veraldar. „[M]anni finnst maður var bara alveg í enda heimi“ eru orðin sem Zofia notaði 
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þegar hún minntist upplifunarinnar af því að koma á Vestfirði. Hugsanlega í þeirri 

merkingu að umhverfið þar hafi verið á jaðri þess að teljast samfélag. 

Eins og fram kemur í ummælum Zofiu í byrjun kaflans er það gráminn og tómleik-

inn – „ekkert í kringum mann“ – sem gerir það að verkum að Ísland minnir á tunglið. Það 

að rýmið sé „ofsalega ólíkt hérna þessu umhverfi hjá okkur“ ýtir enn frekar undir 

tilfinninguna fyrir framandleika. Tré og gróður eru venjulega það sem fyllir upp í rýmið 

hjá fólki sem kemur frá meginlandinu og gerir rýmið eðlilegt. Ísland er andstæðan við allt 

sem þau þekkja: enginn gróður, ekkert grænt og því upplifa þau ákveðinn framandleika. 

Á Íslandi er rýmið útlenskulegt, sérkennilegt, ókunnugt, líkt engu sem þau hafa áður séð 

og þar með af öðrum heimi. 

Fyrstu viðbrögð Agnieszku við komuna til Íslands voru að hér gæti hún ekki 

hugsanlega dvalið í heilt ár. Allt var tómlegt, ekkert nema fjöll og lítil þorp og hún 

hugsaði með sér að héðan yrði hún að sleppa – eins og hún hefði verið tekin til fanga og 

vistin væri verri en hún hafði búist við:  

 
I saw the mountain and nothing else there I and I was thinking: no I’m crazy. Then I just call 
to my mom and I just tell her: please can you send me some very very you know warm clothes 
because it’s very cold. This is my first things and we then then then the man coming and then 
we driving to [Lúðuvík] you know around the mountain and I was thinking my God where is 
the village, where is the village my God and he told- just show me few houses somewhere in a 
down you know and around this like mountain, you cannot escape from there you know, it’s 
like Alcatraz, we’re just laughing always. So I have the feeling like this you know. I have a 
feeling: I’m coming here, I have a contract and I cannot move, I’m dying you know. I have a I 
have a feeling like this. 
 

Það er áhugavert að sjá að fyrstu viðbrögðin voru að hringja heim og leita stuðnings 

þaðan. Hún þekkti engan á Íslandi enda nýlent og henni því eðlilegast að leita þangað 

sem hún vissi að hún hefði vísan stuðning. Þá var umhverfið henni svo framandi og 

ógnvekjandi að henni fannst að sér þrengt og tilfinningin að hún myndi deyja slyppi hún 

ekki héðan sótti á hana. Hún benti þó á að þessi upplifun rímaði við upplifun annarra af 

komunni til Íslands: „But you know all people have same feeling around maybe two 

weeks, everybody want to go back you know“. 

 Barbara upplifði sambærilegt áfall og Agnieszka. Þegar hún kom til Vestfjarða sá 

hún hve lítið samfélagið var sem hún kæmi til með að búa í á næstunni: 

 
Ég sá ekkert, það var september og ég kom í ég man ekki klukkan hvað það var, einhvern 
tímann fyrir miðnætti, ég sá ekkert og þegar ég fór að morgni til þá ég sá ekki heldur því þá var 
allt dimmt en [hlær] þegar ég kom til [Vestfjarða] þá ég fékk ég sjokk. Það var ekkert – út af 
því að ég bjó í Póllandi þar sem er það er lítil bær sem er rúmlega 300 þúsund manns, það er 
lítið. En á [Vestfjörðum] er ekki neitt. Og já það var já var hvít í fjöllum og… mér fannst það 
ekki skemmtilegt fyrst. 
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Það var aðallega fámennið og smæð bæjarins sem fékk á hana. Gróðurleysið truflaði hana 

ekki svo, hún tók ekki einu sinni eftir því fyrst að það væri enginn gróður því eins og hún 

lýsti því hafði hún um annað að hugsa en umhverfið og náttúruna: 

 
Ég var líka veistu ég var svo hrædd og ég skildi ekkert, það var mjög erfitt af því ég talaði ekki 
ensku þá og ég skildi bara ekki neitt. Ég hugsaði ekki um að það vantar tré hérna eða gras eða 
hvað annað, ég hugsa ekki um það. 
 

Henni reyndust þessar nýju aðstæður það erfiðar að hún veitti sínu ytra umhverfi ekki 

neinar gætur. Óttinn við aðstæðurnar virðist hafa stjórnað því hvernig hún leit umhverfi 

sitt og upplifði fyrstu dagana hér. Þá hafði hún heldur enga aðra Pólverja til að hjálpa sér í 

þessu nýja umhverfi, hún var einhvern veginn algjörlega ein: „Það var bara þú er eins og 

þegar þú talar ekki, þú skilur ekkert, þú er eins og fötluð“. Hennar fyrsta upplifun af 

Íslandi var sem sagt hræðsla og fötlun. 

Eru ormar í fisknum? 

Mörg þeirra fengu áfall við að sjá bera náttúru landsins, há fjöll og þverhnípt berg. Þá brá 

mörgum við að koma á áfangastað sem oftar en ekki var lítið sjávarþorp á Austfjörðum 

eða Vestfjörðum. Hins vegar var það vinnan sjálf sem reyndist mörgum erfiðasti bitinn að 

kyngja. Ewu fannst vinnan í frystihúsinu mjög erfið og var það einna helst kuldinn sem 

fór illa í hana. Zofia hafði enga reynslu af því að vinna í fiskvinnslu: 

 
Ég kom hingað og ætlaði að vinna í frystihúsi í [Álfadal]. Það var algjört ævintýri, í fyrsta 
skipti á ævinni sjá frystihús. Og ég vissi ekki einu sinni hvað ég átti að gera fyrst, eins og þessi 
hérna vinur pabba sagði hérna taka orma úr fiski. Ég sagði oj bara, eru ormar í fisknum? 
 

Þá var fyrsti vinnudagur Agnieszku þess eðlis að henni fannst hún hafa gert hroðaleg 

mistök með því að koma til Íslands. Henni fannst hún hreinlega vera að deyja og að 

vinnustaðurinn með sinni vondu lykt myndi sjá til þess. Þannig reyndist vinnustaðurinn 

og starfið sjálft vera henni meira áfall en nokkurn tímann landið eða fólkið. Hún hafði 

aldrei unnið í framleiðslu áður og jók sú nýbreytni á áfallið. Hennar viðbrögð voru því 

áfall og vantrú: „When I came first time and I saw this company I was thinking my God, I 

can’t believe it, what I’m doing here, ok. So you know this is the shock you know“. Á 

vinnustaðnum þurfti hún síðan að klæðast sérstökum klæðnaði: „I have to take the the 

shoes, this something for my hair, my God I’m looking like you know like old movies in 

Poland you know“. Hún upplifði flutningana á eigin skinni: að klæðast sérskóm og 

hárneti færði heim áþreifanlegar sönnur á flutningnum. Með því að klæðast flutning-
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unum og breytingunum holdi (e. embodiment) og þannig líkamsgera þá fann hún fyrst fyrir 

breyttum aðstæðum sínum. 

 Að lokum er áhugavert að skoða upplifun Krzysztofs. Hann hafði fengið vinnu í 

sláturhúsi fyrir sunnan en fékk algjört áfall fyrsta vinnudaginn: skepnur færðust eftir 

færibandi og allt flóði í blóði. Upplifunin var svo hræðileg að hann íhugaði að snúa aftur 

til Póllands: 

 
After like one one one week I called to my parents, I said no way, I will come back, I’m not 
gonna work like that, even for 2-3-4 thousand dollars, no way I’m not gonna stay in this place. 
But after you know some time I changed my mind because it was not so much important to be 
at work, what what was more important you know to be in Iceland, to be in Iceland, make 
some money and to have some you know nice future. 
 

Hans fyrstu viðbrögð voru að leita sér stuðnings heim til Póllands. Hann varð að vega og 

meta gallana við að vera á Íslandi og svo virðist sem kostirnir hafi vegið þyngra á 

metunum. Hann minntist á að afla sér peninga og hugsa um framtíðina sem þá aðalþætti 

er hvöttu hann til að vera áfram á landinu. Ísland var greinilega tákn möguleika þess að 

afla sér peninga sem hann gat ekki með góðu móti í Póllandi, peningar voru í hans huga 

gott veganesti fyrir seinni tíma og því má segja að Ísland hafi í hans huga skipað þann sess 

að vera gott upp á framtíðina að gera. 

Það var epli, appelsína og bananar! 

Sú upplifun sem viðmælendur minntust á að hefði verið framandi og erfið við komuna til 

Íslands var að fara út í búð og versla í matinn. Barbara útskýrði hvernig á því stóð: „Þú 

kannast ekki við vörur, það er ekki, það er skrifað á öðru tungumáli, þú veist ekki hvað 

það er. Þú veist hvernig lítur brauð og mjólk [hlær], það var mjög erfitt fyrst að fá sér 

mat“. Viðmælendur þurftu því að læra af reynslunni í þeim efnum. Í ofanálagt var vöru-

úrval ekki sambærilegt við það sem þau áttu að venjast frá Póllandi og Zofia lýsti þeirri 

upplifun skemmtilega: 

 
Við fórum […] í búðina það var bara ekkert til að borða mér finnst! Þetta var svo lítið úrval, þú 
veist ávextir, grænmeti þetta var hérna… ég gleymi þessu aldrei, það var epli, appelsína og 
bananar! Og rófur og eitthvað kartöflur og lauk… Veistu þetta var hrikalegt.  
 

 Þau þeirra sem áttu maka í Póllandi og komu ein til Íslands lýstu einverunni sem 

erfiðustu reynslunni við að vera nýflutt til Íslands. Þegar Szymon kom út varð Katarzyna 

eftir í Póllandi og þau voru aðskilin í tæpt ár. Szymon sagði það hafa verið sér erfiður 

tími. Hann saknaði hennar auk þess sem það var lítið við að vera fyrir hann að vinnudegi 

loknum. Þar sem hann hafði lítið fé á milli handanna var hann mikið heima við eða skrapp 
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á barinn með vinnufélögunum og einbeitti sér að því að læra ensku og íslensku. Sömu 

sögu var að segja af Ewu sem kom ein til Íslands og var þannig aðskilin frá Pawel í um árs 

tíma. Fyrstu tvær vikurnar reyndust skástar en eftir það tók hún að finna fyrir því hve ein 

hún var. Jafnvel sambúðin með öðrum Pólverjum fyrir austan jók á einsemd hennar því 

allt voru þetta pör og því var hún ein um að vera ein. Að standa ein og hafa engan til að 

halla höfði að reyndist henni erfitt í þessum aðstæðum. 

 Upplifunin af því að flytjast til Íslands var þó ekki í alla staða óþægilega óvænt. 

Þannig kom það Krzysztofi og Agnieszku á óvart hve indælir Íslendingar voru, allir 

reyndust boðnir og búnir að hjálpa þeim og því áttu þau ekki venjast frá Evrópu og 

Póllandi: „It’s not like in Poland, nobody help you, you have to be for yourself“ útskýrði 

Krzysztof. Til marks um liðlegheit Íslendinga minntist hann á að við komuna til landsins 

fékk yfirmaður hans íslenska konu til að vera honum og öðru nýju pólsku starfsfólki 

innan handar við að koma sér fyrir. 

 

Samantekt 

Viðmælendur mínir fluttust til Íslands af ýmsum ástæðum: til að leita betra lífs, öðlast 

betri framtíð, standa á eigin fótum og prófa eitthvað nýtt. Ytri formgerð hafði vissulega 

áhrif á ákvarðanatökuna en öll tóku þau ákvörðunina upp á eigin spýtur og lögðu sig fram 

um að finna leiðir til að komast hingað. Fyrir þeirra eigin atbeina urðu flutningarnir að 

veruleika þó óneitanlega hafi þeir átt sér stað innan ákveðins samhengis. Það sem vekur 

athygli er hve mörg þeirra komu til landsins með aðstoð frá vinum og/eða ættingjum í 

Póllandi og Íslandi. Umrædd aðstoð var oft í formi lána, upplýsinga, stuðnings og ráð-

legginga. Hvernig fólk fer að því að flytja milli landa og hvernig það kemur sér fyrir í nýju 

umhverfi er mikið til undir aðstoð annarra og eigin bjargræðis komið. Það er til umfjöll-

unar í næsta kafla. 
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6. kafli 

Aðstoð, tengslanet og bjargræði 
 

I was driving like every morning and woke up in [Suðurnes] and driving to Reykjavík 
because was this time just like four five years ago it was so difficult to get even room in 
Reykjavík, it was very difficult to rent some room so I was I was you know I was 
starting job like 7 o’clock and was wake up like half six, driving to Reykjavík, finished 
my job 3 o’clock, looking for apartment to maybe 8 o’clock […]. If I was foreigner, I was 
Polish, no this was you know I saw in eyes you know like you have no chance, you are 
here but you have no chance. So I came home like 9 o’clock to [Suðurnes] because I had 
to take to drive to [Suðurnes] and again: wake up, drive [Suðurnes]-Reykjavík, 
Reykjavík-[ Suðurnes], like two months. Some days I spent I just slept in my car you 
know. It was difficult, really difficult. 

Krzysztof Bobrowski 

 

Í Sögunni af Pí eftir Yann Martel (2002) ber söguhetjan Pí saman búferlaflutninga manna 

og dýra. Þar segir hann að villt dýr yfirgefi aldrei heimahaga sína sjálfviljug þar eð þau þoli 

ekki óöryggið sem því fylgi að þekkja ekki umhverfi sitt. Síðan bendir hann á að jafnvel 

maðurinn – „djarfasta og greindasta lífveran“ – sé sjálfur óviljugur að leggja á sig slíkt 

flakk milli staða, „ókunnugur og óháður öllum í kringum sig“ (bls. 27). Þar hittir Pí 

naglann á höfuðið því eins og kom fram í kaflanum Félagsleg tengslanet hafa rannsóknir fært 

heim sanninn um að fólk leggur mun frekar á sig flutning til annars lands, sé þar að finna 

öryggisnet sem nýtist í nýju umhverfi og kennir því að komast þar af. Eins og kom fram í 

síðasta kafla var þessu þannig farið um marga af mínum viðmælendum sem komu til 

Íslands með hjálp kunningja sem gátu verið þeim innan handar. Hins vegar er ekki hægt 

að ganga að slíkri aðstoð vísri og ummæli Krzysztofs hér að ofan eru til vitnis um að oft 

þurfa innflytjendur að standa á eigin fótum. 

 

Aðstoð frá tengslanetum 

Því fylgir ákveðin áhætta að taka sig upp og flytja til nýs lands. Nálgast þarf atvinnu og 

húsnæði auk þess sem læra þarf á nýtt samfélag með sínum stofnunum, tungumáli og 

reglum. Fólk reynir eftir fremsta megni að draga úr þessari áhættu með því að leita eftir 

aðstoð frá tengslanetum, t.d. með því að tryggja sér atvinnu og húsnæði fyrir komuna til 

nýs lands. Að sama skapi er leitað eftir upplýsingum og aðstoð úr óformlegum tengsla-

netum þegar til landsins er komið. Hér verður fjallað um þá aðstoð sem viðmælendur 
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kváðust hafa fengið frá ýmsum óformlegum tengslanetum og á hvaða sviðum sú aðstoð 

var veitt. 

Aðstoð við flutningana 

Eins og kom fram í síðasta kafla fengu flestir viðmælenda aðstoð í gegnum félagsleg 

tengslanet við að flytja til Íslands. Barbara og Teresa áttu vinkonur á landinu sem 

aðstoðuðu þær við að flytja og finna vinnu, Zofia fékk aðstoð fá vini föður síns, Pawel og 

Katarzyna áttu hér sinn betri helming og í gegnum vin sinn í Póllandi barst Szymoni 

tilboð um atvinnu á Íslandi. Ewa, Krzysztof og Agnieszka, sem ekki gátu hagnýtt tengsla-

net sín til að komast til Íslands, nýttu sér þær leiðir sem til boða stóðu í Póllandi: fyrir 

milligöngu miðlara fengu þau vinnu á Íslandi og þar með atvinnu- og dvalarleyfi. Pawel 

sagði: „Icelandic people they paid one person in Poland to catch some people and this 

people they had to pay to this Polish person a lot of money“. Þau þrjú voru reiðubúin að 

greiða fyrir þjónustuna því með tengslum sínum gat milligöngumaðurinn útvegað 

atvinnu og tilskilin leyfi á Íslandi og þannig dregið úr áhættunni við að flytja. Kjarni þess 

að kaupa sér slíka þjónustu lá í aðgenginu að tengslum við áfangastað eða eins og Ewa 

orðaði það: „[S]he gave me contact this woman and because I couldn’t find job in Poland 

I decide to do like this“. 

 Jafnvel þótt fjölskyldu- eða vinatengsl færðu þeim þremur ekki tengslin sem þau 

þurftu til að komast til Íslands er ekki þar með sagt að tengslanetin hafi ekki verið þeim 

stoð við flutningana. Þvert á móti fengu þau alla þá aðstoð frá vinum og ættingjum sem 

þau voru fær um að veita. Til að greiða miðlaranum gekk Ewa í sparnað sinn en fékk þar 

að auki lán frá tengdamóður sinni. Að sama skapi fékk Krzysztof góðan stuðning frá 

fjölskyldu og vinum: kunningjakona hans sem þá var búsett á Íslandi hvatti hann til að 

koma hingað í vinnu, foreldrar hans settu hann í samband við miðlarann og buðust auk 

þess til að lána honum peninga og vinur hans gaf honum góð ráð varðandi flutninginn: 

 
Yes, [my father] you know he said ok it’s your choice if you like to go you have to try of course, 
I cannot stop you. Ok, he was with me you know, my family was with me you know, with 
everything. And he said even if you need like thousand [dollars] we can pay it, we can help you 
if you like. 
 

Rétt eins og Krzysztof áttu Ewa og Agnieszka kunningja á Íslandi fyrir komuna en fengu 

enga aðstoð frá þeim við flutningana. Pawel útskýrði: „Yes, but this is not so easy because 

always first they some Polish people they will be trying to help for family not for friend“. 

Þessi ummæli bera með sér staðfestingu á því að ekki er alltaf hægt að ganga að því sem 

vísu að félagsleg tengslanet komi að gagni. Hins vegar styðja gögnin við ummæli Pawels 
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um að fólk sé reiðubúið að hjálpa fjölskyldu sinni að koma til landsins. Þannig höfðu 

Agnieszka og Ewa reynt að finna vinnu fyrir foreldra sína á Íslandi og Barbara og 

Katarzyna fyrir systkini sín. 

Aðstoð við atvinnu- og húsnæðisleit 

Öll höfðu þau þegið aðstoð við atvinnu- og/eða húsnæðisleit á Íslandi og hafði sú aðstoð 

borist frá vinum, kunningjum og samstarfsfólki, Pólverjum jafnt sem Íslendingum. Þegar 

Agnieszka sagði starfi sínu hjá frystihúsinu lausu fékk hún með aðstoð íslenskrar kunn-

ingjakonu vinnu í Reykjavík og með aðstoð íslensk kunningja fékk hún þar herbergi á 

leigu. Þegar Ewu var sagt upp hjá frystihúsinu sem hún vann í stóð hún uppi slipp og 

snauð: „I was completely – because I send money for Pawel – and I was completely with-

out money and without work and and yeah and I survive only because of my Polish 

friend“. Hún varð að reiða sig á pólskan vin sinn og fékk aðstoð frá honum á þessum 

óvissutímum. Þökk sé honum gat hún farið til Reykjavíkur í leita að starfi. Þar dvaldi hún 

hjá pólskum vinahjónum frá frystihúsinu sem einnig hafði verið sagt upp. Þau aðstoðuðu 

hana við að finna vinnu með því að setja hana í samband við pólska konu sem þau höfðu 

kynnst og þannig fékk Ewa starf í Reykjavík.  

Marianna fékk aðstoð frá samnemanda á Íslandi við að finna herbergi í Reykjavík 

en í einu Norðurlandanna fann hún íbúð á eigin spýtur því eins og hún orðaði það: „I was 

confident enough to start looking on my own for a flat“. Þau báru þó ekki öllu gæfu til að 

fá aðstoð við húsnæðisleit. Saga Krzysztofs í upphafi kaflans ber þess glögg merki að 

hann stóð einn að því að finna sér húsnæði í Reykjavík. Skortur á aðstoð frá tengsla-

netum varð til þess að hann þurfti að bjarga sér sjálfur og gerði það ferlið mun erfiðara en 

ella. Að lokum fann hann húsnæði í gegnum tengsl við samstarfsfélaga en ekki fyrr en 

eftir tveggja mánaða strit. 

Stuðningur frá fjölskyldu 

Allir viðmælendur sóttu styrk og stuðning til fjölskyldu sinnar í Póllandi jafnvel þótt höf 

og fjöll skildu á milli og því var greinilegt að fjölskyldan var mikilvægur hlekkur í 

félagslegum tengslanetum þeirra. Um gagnkvæm skipti var að ræða því margir viðmæl-

enda kváðust senda peninga til ættingja sinna í Póllandi til að létta undir með þeim. 

Aðstoð sem viðmælendur sögðu fjölskylduna veita var af ýmsum toga: ráðleggingar og 

upplýsingar, hvatning, hughreysting og uppörvun. Zofia sagði t.d.: 
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[E]f það var eitthvað þú veist sem… ég var alltaf í mjög góðu sambandi við systur mínar þú 
veist […] og ég held þetta ég var mest tala við þeim ef að var eitthvað svona ef ég var eitthvað 
svona tvístígandi þú veist. 
 

Systur Zofiu í Póllandi voru henni innan handar með ýmsar ákvarðanir og voru þar með 

hluti af hennar félagslega tengslaneti. Sömu sögu var að segja af Agnieszku sem á 

meðgöngu leitaði til systur sinnar í Póllandi til að fá stuðning, hughreystingu og 

upplýsingar svo hún gæti undirbúið sig fyrir væntanlegt móðurhlutverk: 

 
[W]hen I was pregnant of course I’m calling and calling and talk to her about everything you 
know, in the internet, she just sent me a lot of things for the child you know, lot of papers, lot 
of books so I can reading you know about the child everything so I complete to know what I 
can do. 
 

Barbara fékk einnig stuðning frá sinni fjölskyldu í Póllandi. Þegar hún lenti í vinnuslysi 

flaug móðir hennar til Íslands til að vera hjá henni meðan hún var að jafna sig. Aðstoð, 

góð ráð og stuðningur var því allt tiltækt fyrir viðmælendur þótt fjölskyldan væri búsett í 

Póllandi og þau á Íslandi. 

Innan fræðanna þekkist að fjölskyldur innflytjenda flytjist tímabundið til þeirra 

til að veita þeim ýmsa aðstoð (Treas & Mazumdar, 2004). Viðmælendur mínir greindu 

margir hverjir frá slíkum stuðningi. Mæður Teresu og Katarzynu kom t.d. til Íslands 

þegar börn þeirra fæddust og bjuggu hjá þeim í nokkra mánuði auk þess sem faðir Teresu 

kom til að hugsa um barnabarnið svo Teresa gæti farið út á vinnumarkaðinn. Þegar sonur 

Agnieszku fæddist kom systir hennar til Íslands og skipti sá stuðningur Agnieszku miklu 

máli: „Yes, because she is older and she has a child so she helped me to do and I need 

someone someone close, family“. Móðir Ewu kom til að gæta barnsins og létta undir með 

þeim Pawel, og Agnieszka kvaðst vonast til að móðir sín komi til Íslands að sjá um 

barnabarnið: „And now I want to I want to find ee I want to make you know work 

permit for my my mom so maybe she came to us to help us a little bit with Tomasz 

because I want to get a job“. Hún sá fram á að með aðstoð frá móðir sinni gæti hún farið 

út á vinnumarkaðinn. 

Stuðningur frá vinum og kunningjum 

Nú þegar hefur verið minnst á að með hjálp vina og kunningja fengu viðmælendur störf 

og húsnæði. Auk þess töluðu Ewa og Pawel um að fá hjálp frá vinum sínum við að mála 

íbúðina og setja upp gervihnattadisk, Krzysztof sagðist fá allar fréttir af íslensku samfé-

lagi í gegnum íslenskt samstarfsfólk sitt, á meðgöngunni fékk Agnieszka ýmsar upplýs-

ingar frá pólskum vinkonum sínum á Íslandi, Teresa gat alltaf leitað sér aðstoðar meðal 
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vinkvenna sinna við ýmsa þætti daglegs lífs eins og matreiðslu og veikindi barna, og 

Barbara fékk aðstoð frá íslenskum og pólskum vinkonum þegar hún lenti í vinnuslysinu. 

Við sama tækifæri bauðst henni aðstoð frá kaþólsku kirkjunni sem hún þáði þó ekki: 

„Það var pólskar nunnur sem mig langaði ekki að sjá út af því þær koma alltaf í tíma og 

ótíma [hlær], aldrei ég vissi ég vissi aldrei hvenær átti von á þeim“. Agnieszka sótti 

mikinn styrk til pólskrar vinkonu sinnar sem hún kynntist stuttu eftir komuna til 

Íslands. Vinkonan var henni stoð og stytta þessar fyrstu erfiðu vikur og stappaði í hana 

stálinu: 

 
But I have one good friend there and she always told me: please just wait for the you know 
summertime and you can get your money, you can go to home, don’t worry we can do some-
thing here, and she always do for me like this you know.  
 

Vinkonan reyndi að gera vinnuna meira aðlaðandi í huga Agnieszku með því að segja 

henni að þær myndu hlusta á tónlist, rabba saman og hlæja og þannig liði vinnudagurinn 

hratt. Í staðinn reyndi Agnieszka að gera þorpið sem þær bjuggu í meira spennandi fyrir 

vinkonuna með því að draga hana út í lífið. Þannig studdu þær við bakið hvor á annarri 

og veittu gagnkvæma aðstoð. Agnieszka kvað þær enn halda góðu sambandi en auk 

hennar átti Agnieszka nokkrar vinkonur í borginni sem hún sagðist geta leitað til þyrfti 

hún þess. Hún sagði þær vinkonur skiptist oft á upplýsingum tengdum börnunum. Í 

þessum tengslanetum fann hún einnig vináttu og því sem henni fylgir: félagsskap. Hún 

sagði þær vinkonur hittast reglulega, drekka kaffi saman og spjalla „like normal people“. 

 

Pólska tengslanetið 

Eins og fram hefur komið kváðust viðmælendur hafa fengið ýmsa aðstoð frá pólskum 

kunningjum. Þegar talið barst hins vegar að pólsku tengslaneti á Íslandi sögðust þau ekki 

taka þátt í því. Mörg þeirra sögðust aldrei hafa haft þörf fyrir aðstoð frá samlöndum 

sínum. „[É]g fann aldrei neitt óöryggi hér“ sagði Teresa. Agnieszka viðraði sömu skoðun: 

„Because I don’t need actually, I don’t need. I I like to know and I like to help for self“. 

Fyrir vikið kváðust þær aldrei hafa leitað sér aðstoðar í pólska tengslanetinu. Hins vegar 

er málið ekki svo einfalt að viðmælendur þurftu ekki á aðstoð að halda eða væru svo 

sjálfstæðir. Til að svara því af hverju þau tóku ekki þátt í pólsku tengslaneti þarf að líta 

annars vegar til markmiðanna með þátttöku í tengslanetum og hins vegar hvernig 

tengslanetunum tókst að uppfylla þessi markmið. Belinda Brown (2003) hefur bent á að 

Pólverjar í London treysti ekki hverjir öðrum því þeir séu gjarnir á að svíkja hvern annan. 

Þessar niðurstöður koma heim og saman við ummæli viðmælenda minna. Að sögn þeirra 
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liðu félagsleg tengslanet Pólverja á Íslandi fyrir vantraust og tortryggni sem Pólverjar 

höfðu í garð landa sinna. Þá voru pólsku tengslanetin einnig vanhæf um að veita þeim það 

sem þau helst þurftu, þ.e. áreiðanlegar upplýsingar og gagnkvæma aðstoð. 

Vanþekking + vantraust = varasöm tengsl 

Viðmælendur töluðu um að Pólverjar á Íslandi væru illa að sér um íslenskt samfélag og 

því væri lítið á því að græða að sækja í pólskt tengslanet. Um aðra Pólverja sagði 

Krzysztof: „They are lost in the space. Really, they’re lost in the space, they are just 

working. They know the rules what the boss likes them to do they know that. Only that, 

nothing else“. Þá sagði Barbara frá því að þegar hún vann í fiski fyrir vestan hefði verið 

nokkur samgangur milli Pólverja en samskipti þeirra hefðu aðallega gengið út á að rabba 

um daginn og veginn frekar en að veita upplýsingar, einfaldlega af því enginn var betur að 

sér um íslenska kerfið en annar. Þegar Pólverjar deildu upplýsingum sín á milli staðhæfðu 

viðmælendur að þær væru óáreiðanlegar þar sem þær væru allajafna byggðar á misskiln-

ingi, vanþekkingu eða hreinlega uppspuna og lygum. Fyrir vikið kváðust viðmælendur 

ekki treysta pólska tengslanetinu, það gæti verið varasamt að hlusta um of á hvað aðrir 

Pólverjar segðu. 

Katarzyna útskýrði hvernig ranghugmyndir bærust um pólska tengslanetið: „It’s 

like gossip you know going around. Somebody heard something but they just don’t know 

exactly what it was about or they didn’t understand very well you know and yeah this is 

how it grows“. Agnieszka var sama sinnis: „It’s many people, many people talking and 

talking but not everything is true“. Sjálf hafði hún reynslu af því að fá upplýsingar um 

atvinnuleyfi frá pólsku samstarfsfólki sínu sem byggðar voru á ranghugmyndum og 

misskilningi og áttu því ekki við rök að styðjast. Auk þess voru upplýsingar frá öðrum 

Pólverjum oft taldar hreinn uppspuni. „They make it up“ sagði Katarzyna og bætti við:  

 
Polish people like to pretend they are very smart and knowing everything, it happens like this, 
so what I learn is like never listen to what the Polish people say, just you know if I’m 
interested in some subject they are talking telling about, just calling and checking it out. 
 

Þessi viðhorf heyrði ég frá nær öllum viðmælendum. Szymon sagði: „If I don’t know 

something I never ask the Polish people you know, you know where to go, you go 

yourself and ask about this because Polish people have you know like he don’t he don’t 

know but he say so it’s like this“. Krzysztof tók í sama streng og sagðist aldrei trúa því 

sem aðrir Pólverjar segðu honum: „No, I don’t believe it, I have to check out myself, after 

that I can believe“.  
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 Eins og sjá má á ummælum viðmælenda hefur þessi reynsla af pólsku tengslaneti 

leitt til þess að þau treystu aðeins á sig sjálf um að afla upplýsinga. Það að ekki var hægt 

að reiða sig á aðstoð Pólverja ýtti undir sjálfsbjargarviðleitni þeirra. Þau sögðust frekar 

vilja læra á íslenska kerfið af eigin rammleik en að treysta á ráð annarra. Þá eru líkur á því 

að ytri formgerðin, t.d. gagnsæi íslensks samfélags, ýti undir að fólk snúi frá pólsku 

tengslaneti: þar sem auðvelt er að nálgast upplýsingar á eigin spýtur á Íslandi er betra að 

gera það en sitja uppi með gagnslausar upplýsingar. Því má segja að ytri formgerð sam-

hliða vantrausti á pólska tengslanetið ýti undir aðlögun viðmælenda. Jafnframt veikir 

þessi sjálfsbjargarviðleitni pólska tengslanetið því eins og Menjívar (2000) bendir á er 

það þörfin fyrir að nálgast upplýsingar sem viðheldur félagslegum tengslanetum milli 

innflytjenda. Þegar þangað er ekkert að sækja liggur það í augum uppi að tengslanetin 

veikjast. 

Are you help me in my life?  

Viðmælendur töluðu um að gagnkvæmni skorti í pólska tengslanetið. Krzysztof stóð til 

að mynda í því að veita samlöndum sínum aðstoð á fyrstu búsetuárum sínum á Íslandi en 

talaði nú um það sem mistök af sinni hálfu: 

 
I tell you I’m not proud of this but when I came to Reykjavík I helped a lot for Polish people, 
just to translate the papers […] you know, where you have to go, what you have to do, what 
you have to where you have to apply, […] what’s the best. I help a lot you know because when 
I came you know by myself you know I explore just by myself so I knew it. 
  

Upplifun hans var hins vegar sú að hann væri veitandinn innan tengslanetanna en gæti 

aldrei þegið neitt: „I felt like somebody tried to use me you know so I said no way I’m not 

gonna help any more, nobody“. Agnieszka bætti við: „We just help like lot of lot of people 

and nobody help us when we have a problem“. Þessi skortur á gagnkvæmni gerði þau 

afhuga þátttöku í pólsku tengslaneti og því rufu þau tengsl sín við það. Fyrst þau gátu 

komist af án aðstoðar samlandanna gátu samlandarnir komist af án þeirra aðstoðar. 

 Þá var það ekki eingöngu skortur á gagnkvæmni sem fældi frá þátttöku í pólsku 

tengslaneti heldur gagnrýni, baktal og svik sem viðmælendur sögðust hafa orðið fyrir 

eftir að hafa veitt samlanda hjálparhönd. Kunningi Szymons bað hann um að nota tengsl 

sín til að aðstoða ungan Pólverja við að fá vinnu, sem og hann gerði. „I was only one time 

that stupid and that’s it you know“ sagði hann. Ekki nóg með að hann útvegaði unga 

Pólverjanum vinnu heldur lánaði hann honum einnig peninga sem hann gæti lifað á fram 

að fyrstu útborgun. Þennan greiða fékk hann hins vegar í bakið: 
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[I]t was like after two years or something like this I was in the church or in some pub I don’t 
remember and I was talk with some guy and he tell me so I’m like a fucking jerk. Because I was 
take the guy you know, found him the work, then take like 2 thousand dollar for this. 
 

Í þessari sögu má sjá að Szymon veitir aðstoð í gegnum óformleg tengslanet en fær að 

launum baktal og lygar. Pólverjinn sem hann aðstoðaði laug því að öðrum að Szymon 

hefði rukkað sig um peninga fyrir greiðann. Viðbrögð annarra Pólverja, sem m.a. kölluðu 

Szymon fífl fyrir vikið, eru skiljanlegri, séu þau sett í samhengi við pólsk viðhorf og 

menningu. Á tímum Sovétríkjanna var það nefnilega talið til arðráns að taka við greiðslu 

fyrir greiða (Arnstberg & Borén, 2003). Szymon notaði þessa sögu til að sýna fram á að 

það hefði ekkert nema slæmt upp á sig að veita öðrum Pólverjum aðstoð: „[H]ow you can 

help the people if he do it stuffs like this to you? For what help them?“. Viðhorf hans til 

pólska tengslanetsins markaðist af þessari reynslu og afstaða hans og Katarzynu til 

tengslanetanna breytist í kjölfarið: 

 
Of course not everybody from Poland is like this but but plenty of the people is like this so we 
decide be away. We don’t need them anyway to the life you know. We just be just together, 
we have one friends from Poland, we have some Icelandic friends and that’s it you know. If 
somebody ask me now from Poland about the help I say no. Are you help me in my life? No, 
sorry not help you too. 
 

Þau litu svo á að þau þyrftu ekki á öðrum Pólverjum að halda og best væri að halda sér frá 

þeim. Það dró líka úr líkunum á því að lenda í baktali og því að vera beðin um hjálp.  

Rétt eins og Menjívar hefur Morokvasic (2004) bent á að félagsleg tengslanet 

innflytjenda séu sterk þegar þau ná að þjóna hlutverki sínu sem hagnýt og skilvirk leið til 

að öðlast aðstoð og upplýsingar. Hún segir að þau verði jafnframt að byggja á sameigin-

legu trausti og gagnkvæmum skiptum þátttakenda ellegar fái þau ekki dafnað. Það er 

skortur á þessu tvennu sem á mestan þátt í að brjóta niður pólska tengslanetið á Íslandi. 

  

Skortur á tengslanetum 

Viðmælendur gerðu sér fulla grein fyrir vægi tengslaneta eins og orð Agnieszka bera vitni 

um: „If you’re alone this is difficult“. Í ljósi þessara ummæla er áhugavert að sjá að mörg 

þeirra upplifðu sig sem ein á báti á Íslandi. Aftur eru það ummæli Agnieszku sem varpa 

ljósi á þessa tilfinningu: „We are completely alone here“. Hún og Krzysztof höfðu þurft 

að standa á eigin fótum frá því þau fluttu til Íslands og fundist þau hvergi eiga höfði að 

halla. Með hliðsjón af því að viðmælendur áttu ekki fjölskyldur á Íslandi og hinu, hve 

veikt pólska tengslanetið er koma þessi ummæli e.t.v. ekki á óvart. Hér verður nánar litið 
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á þessa hlið tengslanetanna og hvernig fólk bregst við þessum skorti: með því að standa á 

eigin fótum og treysta á sig sjálf. 

Óskast: ömmu fyrir barnið 

Margir viðmælenda töluðu um söknuð eftir tengslanetum, þá einkum fjölskylduböndum. 

Þegar sonur Zofiu var yngri fann hún oft fyrir því að hafa ekki foreldra sína og fjölskyldu 

hjá sér: „Já, þetta er þú veist mér finnst oft vanta hérna ömmu og afa. Á sínum tíma þegar 

Pétur var lítill mig langaði hérna að setja auglýsingu í BB, Óskast: ömmu fyrir barnið 

[hlær]“. Agnieszka var í sömu sporum og sagðist vel finna fyrir því að þau Krzysztof væru 

án fjölskyldu á Íslandi: 

 
Now I’m working at home with my child, yes I just waiting for him – I want I wanna send him 
to kindergarten but he’s always full everywhere so it’s like we just putting in a list and have to 
wait like maybe after summertime. So I’m just waiting for the place for him because I cannot 
move, I cannot move actually now. If I have some grandma here then I can move but I’m - not 
now. So then I can move around about the jobs or something. 
 

Skortur á sifjatengslum á Íslandi hafði áhrif á líf þeirra hér. Þau gátu ekki leitað til neinna 

ættingja eftir aðstoð við að hugsa um barnið meðan Agnieszka sótti vinnu og þurfti hún 

að sætta sig við að bíða eftir að sonurinn kæmist að á leikskóla. Sömu sögu var að segja af 

Katarzynu sem gat hvergi snúið sér til að fá aðstoð með dagvistun fyrir barnið sitt. Þá 

fundu Ewa og Pawel áþreifanlega fyrir því að eiga ekki fjölskyldu á Íslandi. Pawel var 

atvinnulaus um tíma og benti Ewa á að lítið mál væri fyrir Íslendinga að lenda í slíku, þeir 

gætu einfaldlega leitað til fjölskyldunnar en það gætu þau hins vegar ekki: 

 
If you stay without work you can to your mother: Give me some food because I’m without 
money. It’s easy and we are completely without here, we don’t have anybody. Because some 
Polish people they have family, like mam… ee mom or dad or brothers, sister, but we are 
completely without. 
 

Fjölskyldan er hér lögð að jöfnu við öryggisnet. Ewa og Pawel fundu vel fyrir öryggis-

leysinu sem fylgir atvinnuleysi og því að hafa enga fjölskyldu til að styðja sig við. Vissu-

lega áttu þau hér vini en þau bentu á að ekki væri hægt að treysta eins á vináttubönd sem 

öryggisnet eins og á fjölskylduböndin. 

Á eigin spýtur 

Rétt eins og vantraust í garð pólska tengslanetsins ýtir undir sjálfsbjargarviðleitni leiðir 

skortur á tengslanetum til þess að viðmælendur urðu að standa á eigin fótum og stóla á 

sjálf sig. Spurð að því hvert hún leitaði til að fá aðstoð sagðist Zofia vinna úr sínum 
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málum sjálf og væri því ekki mikið að leita sér hjálpar: „Þannig ég kannski er líka svona 

vön hérna kannski þú veist ef það er eitthvað þú veist ég vinna úr mínum málum sjálf“. 

Katarzyna og Szymon fengu enga aðstoð frá öðrum við að aðlagast íslensku samfélagi, 

engin tengsl nýttust þeim við að læra á skattamál, verkalýðsfélög og lög og reglur. Allt 

þetta lærðu þau upp á eigin spýtur eða eins og Katarzyna sagði: „We learnt by living 

here“. 

 Þegar Ewa og Pawel ákváðu að kaupa sér íbúð gátu þau ekki leitað sér upplýsinga 

og aðstoðar hjá vinum eða ættingjum eins og ungt fólk gerir gjarnan við fyrstu íbúðar-

kaup. Vinafólk þeirra á Íslandi hafði sjálft enga reynslu af íbúðakaupum. Þau urðu því að 

kynna sér til hlítar allt sem tengdist fasteignamálum og íbúðakaupum á Íslandi á eigin 

spýtur. Þegar vinir þeirra fylgdu í kjölfarið og fóru að kaupa sér íbúðir miðluðu Ewa og 

Pawel reynslu sinni og þekkingu til þeirra: „Yes, we gave give out information to to the 

rest of Polish people how to do it“ útskýrði Pawel. Jafnvel þótt þau hefðu enga aðstoð 

hlotið voru þau reiðubúin að hjálpa öðrum í gegnum þetta ferli, eflaust af því þau hefðu 

sjálf vilja fá slíka aðstoð. Með því að gera öðrum kleift að sækja áreiðanlegar upplýsingar 

til sín styrktu þau í raun pólska tengslanetið. 

 Agnieszka og Krzysztof urðu að gera allt á eigin vegum: „We always learn alone 

you know“ sagði Agnieszka og bætti við: „When you’re going to service institution like 

bank and we have some problem we’re just asking about this and this and we just 

remember this“. Spurð að því hvort þau hefðu fengið hjálp frá öðrum Pólverjum svaraði 

Agnieszka: „No, nobody help me no, nobody in Iceland please, no, no, we always together 

and we always help for self“. Hún skýrði frá því að þegar hana vantaði vinnu gengi hún 

milli vinnustaða og spyrðist fyrir, þegar hana vantaði upplýsingar færi hún á staðinn og 

fengi þær frá fyrstu hendi. „[W]e’re really independent you know, we don’t ask, we don’t 

need nobody, we have we have come alone in Iceland and we always try to make alone“ 

sagði hún til útskýringar. Þau eru sjálfstæð og sjálfbjarga og sögðust auk þess vera mjög 

viljug að læra á íslenskt samfélag og vilja bjarga sér sjálf eins og þessi ummæli Agnieszku 

eru gott dæmi um: 

 
Maybe I need help to get information about something, then I’m going to to ask but no no we 
are you know we are little bit diff different person like you know Krzysztof is also very, he he’s 
very energy people ee person, he is like you know he has so much energy so he like to talk and 
he like to going somewhere, to knowing, to knowing and to knowing. And I’m impulsive also, 
I want to know and I want to have action, not like maybe tomorrow, after tomorrow, no it’s 
not for me you know, I like to do today not like three days like I told you. And so every year 
we know more and more and now we know everything we feel like at home, like Icelandic 
people and if something coming new one and we reading I have to know, what is this exactly 
because we’re interesting what is this you know. 
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Með þessu móti hafði þeim tekist að viða að sér mikilli þekkingu og með eiginleika á 

borð við áræðni, sjálfstæði og hvatvísi hafði þeim tekist að kynnast samfélaginu svo vel 

að þeim fannst þau vera heima hjá sér. Því var það svo að skortur á tengslanetum þrýsti á 

þau að standa á eigin fótum og fór þar með saman við vilja þeirra til að vera sjálfstæð. Þeir 

eiginleikar sem Agnieszka eignaði þeim skötuhjúum – orkumikil, áhugasöm, sjálfstæð, 

forvitin og viljug – eru allt mjög jákvæðir eiginleikar í þessu samhengi, þ.e. þegar maður er 

í þeirri aðstöðu að kynnast nýju samfélagi. Þetta eru eiginleikar sem koma manni áfram, 

hjálpa manni að læra á og kynnast nýja samfélaginu fyrr og þar með gera manni kleift að 

farnast vel. Þannig gefa gögnin enn og aftur til kynna að félagsleg tengslanet þurfi ekki að 

vera eina leiðin til aðlögunar heldur verði að líta til ytri formgerðar og þeirra möguleika 

sem hún skapar innflytjendum auk þeirra eigin mannauðs, atbeina og eiginleika. 

 

Samantekt 

Sá stuðningur sem viðmælendur kváðust helst hafa fengið frá tengslanetum sínum 

varðandi flutninginn til Íslands var frá ættingjum í Póllandi, góðum pólskum vinum og 

síðan kunningjum á Íslandi. Veikt pólskt tengslanet og skortur á tengslanetum glæddu 

sjálfstæði viðmælenda. Gögnin benda til þess að ytri formgerð, t.d. auðvelt aðgengi að 

upplýsingum frá opinberum stofnunum, ýti undir þetta sjálfstæði. Áhrif frá formgerðinni 

verða þó að fara saman með veiku tengslaneti því þau hvetja fólk til að kynna sér nýja 

samfélagið af sjálfsdáðum. Þetta veika tengslanet Pólverja á Íslandi grundvallaðist á van-

trausti sem viðmælendur sögðu upprunnið frá Póllandi og smitast inn í samskipti Pól-

verja á Íslandi. Þar sem tengslanetin eru veik eru samskiptin milli Pólverja greinilega í 

lamasessi og þar með samfélag Pólverja á Íslandi. Nánar verður fjallað um það í næsta 

kafla. 
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7. kafli 

Samfélag Pólverja á Íslandi 
 

Það er svona sér pólskt samfélag sem er á Íslandi í dag en ég veit ekkert um þetta, ég á 
þessi eina pólska vinkonu sem… reyndar tvær, sem ég hef mjög gott samband við, við 
erum búin að vera þú veist svipað lengi hérna á Íslandi, ein vinkona er búin að vera 
náttúrulega lengur en ég, hin aðeins styttra en við þekkjum ekki þessi ný Pólverja sem 
eru að koma í dag og við þurfum ekki, við þurfum ekki… við náttúrulega eins og ég hef 
sagt, ég finn ekki þörf fyrir að sækja pólska messu eða fyrir þú veist fara í pólsk búð 
nema einstaka sinnum til að kaupa mér pólsk blað. 

Teresa Kowalski 

 
 
Í þessum ummælum Teresu má greina tvo þræði sem öðrum fremur móta umræðu þessa 

kafla. Sá fyrri er mjög veigamikill og felur í sér staðfestingu á því að til sé pólskt samfélag 

á Íslandi. Sá þráður er að sjálfsögðu grundvöllur þess að hægt sé að fjalla um samfélag 

Pólverja á Íslandi. Síðari þráðurinn er ein hlið þessa samfélags, þ.e. áhugaleysi og 

neikvæðni Pólverja í garð þessa pólska samfélags og í garð annarra Pólverja. Ummæli 

Teresu fela ekki einungis í sér persónulega afstöðu hennar heldur eru þau bergmál af 

viðhorfum annarra viðmælenda sem allir minntust á samfélag Pólverja á Íslandi á 

svipuðum nótum, með áhugaleysi, þekkingarleysi og neikvæðni. Því má segja að ummælin 

hér að ofan séu lýsandi fyrir þá sýn sem viðmælendur höfðu á pólskt samfélag á Íslandi. 

Rétt eins og Teresa gengust þau flest við því að til væri eitthvað sem kalla mætti pólskt 

samfélag á Íslandi en flest voru áhugalaus um samtök og stofnanir Pólverja á Íslandi sem 

og um samskipti við aðra Pólverja. 

Séu sjónarmið þeirra sett í samhengi við samfélög pólskra innflytjenda annars 

staðar kemur margt sammerkt í ljós. Eins og fram kom í kaflanum Félagsleg tengslanet ríkir 

oft mikill aðskilnaður innan samfélags Pólverja á erlendri grundu. Rannsóknir Erdmans 

(1995) og Schneiders (1990) eru gott dæmi um það og nýrri athuganir gefa það sama til 

kynna (sjá t.d. Brown, 2003). Þá má einnig benda á sígilt verk Znanieckis og Thomas, The 

Polish Peasant in Europe and America, sem kom út á árunum 1918-1920. Þar kemur fram að á 

meðal Pólverja í Ameríku í upphafi 20. aldar hafi oft komið upp deilur vegna 

stéttaskiptingar og samkeppni (Lopata, 1996). Hér verður litið til samfélags Pólverja á 

Íslandi frá nokkrum sjónarhornum: tilvist samfélagsins í hugum viðmælenda, sam-

skiptum þeirra við samlanda sína og viðhorfum þeirra í garð annarra Pólverja. 
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Tilvist og gerð samfélags  

Myndun etnískra samfélaga á sér einna helst stað þegar innflytjendur búa þétt saman 

(Castle, 2002) eða þegar gestasamfélagið er óvinveitt og ógnandi (Bürkner, 2000). 

Hvorugt á við um pólska innflytjendur á Íslandi: þeir búa dreift um landið og eiga sér 

engin pólsk hverfi auk þess sem staða þeirra á Íslandi er örugg sé litið til aðgengis að 

löglegri atvinnu, menntun, húsnæði og heilsugæslu. Hvernig er þá hægt að tala um samfé-

lag Pólverja á Íslandi? Slík umræða er möguleg ef viðkomandi samfélag fellur vel að 

skilgreiningunni um samfélag. Með samfélagi er vísað til hóps fólks sem á grundvelli 

sameiginlegra einkenna, er greina það frá öðru fólki, heldur sambandi hvert við annað og 

fær þar með tilfinningu fyrir sameiningu og samfélagi. Pólverjar á Íslandi eiga það 

sammerkt að vera frá Póllandi, tala pólsku, eiga sameiginlega sögu og vera innflytjendur á 

Íslandi. Þá halda þeir vissulega sambandi sín á milli. Þótt margir viðmælenda hafi verið 

tregir til að viðurkenna þátttöku í pólska samfélaginu lýstu þau öll fyrir mér einhverjum 

samskiptum við aðra Pólverja. Að lokum vísuðu allir viðmælendur í hugmyndina um 

pólskt samfélag og höfðu greinilega ákveðna tilfinningu fyrir því að um sérsamfélag væri 

að ræða. 

Síðastnefndi þátturinn kallar á frekari umfjöllun. Útskýra má hvernig þessi 

tilfinning fyrir samfélagi skapast með því að líta til hugmynda Benedicts Anderson (1983) 

um ímynduð samfélög. Hann sagði prentmiðla gegna mikilvægu hlutverki við að skapa þá 

hugmynd meðal einstaklinga að þeir tilheyrðu ákveðnu samfélagi, m.a. með því að skapa 

aðgreiningu milli hópa. Pólverjar á Íslandi hafa reyndar ekki eigið dagblað en samfélagið 

er smátt í sniðum og gagnsætt að auki. Þannig hittast Pólverjar í messum, fréttabréfi er 

haldið úti þeirra á meðal, heil verslun þjónar þörfum þeirra, þeir hafa eigin samtök, þeir 

sameinast um að halda upp á pólska tyllidaga og fréttir, upplýsingar og slúður gengur 

þeirra á milli. Allt þetta skapar óneitanlega hugmynd um afmarkað samfélag Pólverja á 

Íslandi, ímyndað pólskt samfélag innan ímyndaðs íslensks samfélags. Þar með er einnig 

kominn grundvöllur fyrir umfjöllun um samfélag Pólverja á Íslandi. Hins vegar segir tilvist 

samfélagsins ein og sér lítið til um eðli þess og gerð. Nú sný ég umræðunni stuttlega að 

því hvaða augum viðmælendur litu samfélag Pólverja á Íslandi. 

Ósamheldið samfélag 

Viðmælendum þótti ekki mikið til pólska samfélagsins á Íslandi koma. Ewa og Pawel 

lýstu því sem „some kind“, þ.e. einhvers konar samfélagi og gáfu með því í skyn að lítið 

mark væri á því takandi. Aðrir viðmælendur báru það saman við önnur samfélög Pólverja. 
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Þannig sagði Agnieszka pólska samfélagið hér á landi vera slæmt miðað við það sem hún 

þekkti annars staðar frá í Evrópu og Katarszyna og Szymon álitu það veikt samanborið 

við samfélög Pólverja í Bandaríkjunum. Þar sögðu þau Pólverjar halda hópinn, búa í sömu 

hverfum, fá send til sín pólsk dagblöð og hafa komið upp ýmsum pólskum stofnunum til 

að viðhalda menningararfinum. Þau ýjuðu að því að Pólverjar á Íslandi héldu ekki hópinn 

og að samfélagið skorti samheldni. Aðrir viðmælendur tóku undir þetta viðhorf og töluðu 

beint eða óbeint um aðskilnað og óeiningu sín á meðal. Í því samhengi báru mörg þeirra 

Pólverja saman við aðra innflytjendahópa og sögðu Pólverja ekki vera eins samheldna og 

Tælendinga eða Kínverja. Meint samheldni þessara hópa byggðist í þeirra huga á því að 

alls staðar væru tælenskir veitingastaðir eða kínverskar verslanir og virðast þau hafa 

tekið þessum sýnileika sem staðfestingu á einingu og samheldni. 

Viðmælendur kvörtuðu ekki einungis undan óeiningu meðal Pólverja á Íslandi 

heldur einnig yfir vandamálum sem þau sögðu alltaf skapast í samskiptum sín á milli. 

„Við erum bara mjög skrýtin þjóð“ fullyrti Barbara. Hún sagði að sama væri hvar Pólverjar 

væru saman komnir, þeim tækist alltaf að skapa vandamál sín á milli. „We are strange 

people“ sagði Krzysztof og staðfesti þar með orð Barböru. Hann bætti við: „We are 

always unhappy everywhere, everywhere. We are never friends with each other, never 

anywhere“. Barbara taldi þetta sundurlyndi stafa af pólskri arfleifð: „Hjá okkur það er 

ennþá eins og stéttaskipting“. Hún sagði Pólverja skiptast í tvö horn. Þeir sem væru með 

góða menntun og í góðri stöðu héldu hópinn og Pólverjar í verkamannastörfum héldu 

sinn hóp. Hún tók dæmi af þessari ósamstöðu Pólverja og sagði að þegar henni voru 

greiddar bætur vegna vinnuslyss hefði sú saga gengið fjöllum hærra meðal Pólverja í 

Reykjavík að nú væri hún svo loðin um lófana að hún þyrfti aldrei framar að vinna 

handtak. Í stað þess að sýna samhug í verki fóru gróusögur á kreik og taldi Barbara þetta 

óneitanlega grafa undan samfélagi Pólverja hérlendis. 

 

Samskipti samlanda 

Samfélag grundvallast á samskiptum meðlima þess. Ef samfélag telst veikt er ljóst að 

vandamálið liggur í samskiptum milli meðlima samfélagsins. Sú er líka raunin um sam-

skipti Pólverja á Íslandi. Eins og sjá mátti í síðasta kafla töluðu viðmælendur allir um 

vantraust og slitrótt samskipti innan pólska tengslanetsins á Íslandi og komu ummæli 

þeirra heim og saman við reynslu Kólumbíumanna sem lýst var í kaflanum Félagsleg 

tengslanet. Þá styðja etnógrafískar rannsóknir þessar niðurstöður: Skort á samstöðu meðal 



Samfé lag  Pólver ja  á  Í s land i  

 81 

pólskra innflytjenda má finna víða (sjá t.d. Schneider, 1990; Erdmans, 1995; Brown, 2003). 

Ummæli viðmælenda á borð við „I’m not desperate to meet [other Poles]“ (Marianna), 

„We don’t want other Poles“ (Krzysztof) eða „[U]sually we trying to not find new Polish 

people“ (Pawel) gefa skýrt til kynna hvernig samskiptum við samlanda var háttað. Enn-

fremur kváðust viðmælendur þekkja fleiri útlendinga á Íslandi en Pólverja, sögðust 

forðast Pólverja og frekar vilja umgangast Íslendinga og þar fram eftir götum. Hvernig 

stóð á því að viðmælendur sýndu svo lítinn áhuga á samskiptum við aðra Pólverja? Hér 

ætla ég að reifa nokkrar ástæður þess. 

Metingur, öfundsýki og óheilindi 

Það sem viðmælendur kváðust ekki þola í samskiptum við aðra Pólverja var metingurinn 

og samanburðurinn sem þar færi fram. Agnieszka og Krzysztof sögðust aldrei eyða 

miklum tíma í pólskum mannfögnuði því þar vægju Pólverjar og mætu hvern annan út frá 

atvinnu og klæðnaði. Agnieszka sagði: 

 
Polish people have very strange mentalities […]. It’s like jealous, it’s like you know he thinking 
ee where you working, how much you have ok and he he looks like how you looks because 
when you looks good then you should have very big money, this is stupid. 

 
Sömu sögu var að segja af pólskum messum sem Agnieszka sótti ekki lengur vegna 

fólskunnar sem hún kvaðst skynja meðal samlanda sinna. Hún sagði Pólverja mæta til 

messu til að sýna sig og sjá aðra en ekki til að biðja. Þar færi einnig fram samanburður 

sem hún kærði sig ekki um að taka þátt í: „I don’t like atmosphere when I’m going to 

church and many Polish people looking look at you and listen, what are you doing or 

something, I don’t like it you know“. Messusókn þeirra var að mati Agnieszku 

yfirborðskennd og grunduð á sýndarmennsku og í því sá hún engan tilgang: „I like to go 

to really pray or I’m not going to the church“, sagði hún. 

 Þessi tilhneiging Pólverja til samanburðar er það sem Brettell (2000) kallar 

mörkun félagslegrar stöðu (e. status seeking) sem einmitt hefur verið rannsökuð í messu-

sókn innflytjenda. Messur veita fólki kjörinn vettvang til að leggja mat hvert á annað og 

dæma út frá því hver þeirra eigin félagslega staða er. Þetta mat er byggt á klæðnaði, 

bifreiðum, atvinnu og tekjum – í stuttu máli á öllu því sem gerir fólki kleift að leggja mat 

á einstaklinga, bera saman við sjálft sig og sjá hvar það stendur í ímyndaðri goggunarröð. 

 Öfundsýki, óheiðarleiki og baktal meðal Pólverja voru einnig ástæður sem 

viðmælendur nefndu fyrir því að forðast aðra Pólverja. Ummæli Agnieszku endurspegla 

þetta vel: 
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Community Polish in Iceland is very funny actually [hlær]. It’s depends because you know ee 
Polish community is like people is very jealous around so the community is always not 
honestly so people is maybe nice for someone but not not think exactly what he says so – you 
have to be careful sometimes. 
 

Undir þetta viðhorf tóku flestir viðmælenda. Öfundsýki var sögð vera mikil meðal 

Pólverja og eins og ummæli Agnieszku gefa til kynna leiddi hún til óheiðarleika sem aftur 

leiddi til þess að Pólverjar treystu ekki hverjir öðrum. Kemur þetta að öllu leyti heim og 

saman við það sem kom fram um pólsku tengslanetin í síðasta kafla. Öfundsýki leiddi 

einnig til þess að þeir baktöluðu og breiddu út lygum hver um annan. Það höfðu Szymon 

og Katarzyna fengið að reyna og í því samhengi lýsti Katarzyna Pólverjum sem óvinum: 

„Polish people abroad they are like mostly to each other they are like enemies so it’s 

better to keep far away from them, because they are they will tell lies about you“. Baktal, 

lygar og óheilindi voru reynsla viðmælenda af samskiptum sínum við samlanda á Íslandi. 

Þessi reynsla varð til þess að viðmælendur forðuðust samskipti við aðra Pólverja því 

þannig sluppu þau við baktal, lygar og óheilindi. 

We have no subject to talk 

Viðmælendur skýrðu allir áhugaleysi sitt á samskiptum við samlanda út frá muninum 

sem væri á þeim og hinum Pólverjunum á Íslandi. Þannig gerðu viðmælendur greinarmun 

á menntuðum og ómenntuðum Pólverjum, Pólverjum frá borg eða sveit, nýaðfluttum og 

langtímabúsetu-Pólverjum o.s.frv. Þessi munur fólst að mati viðmælenda í ólíkum 

lífsviðhorfum, ólíkum gildum og forgangsröðun, ólíkum hugsunarhætti, tungumáli, aldri 

o.fl. Munurinn gerði það að verkum að viðmælendur sögðust ekkert sameiginlegt eiga 

með öðrum pólskum innflytjendum á Íslandi. Greinilegt var á viðmælendum að þjóðernið 

eitt og sér var ekki fullgild ástæða til að halda sambandi og tjá ummæli Mariönnu þessa 

afstöðu vel: „I always think that it’s kind of stupid to stay close to people just because 

they are your countrymen“. 

Agnieszka fullyrti að flestir Pólverjar á Íslandi væru annarrar gerðar en hún 

Krzysztof þar sem þeir kæmu úr sveitum og smáþorpum á meðan þau væru bæði úr borg. 

Pólverjar úr sveitum höfðu að þeirra sögn ekki sama hugarfar og borgarbúar og þar með 

reyndist þeim erfitt að umgangast þá. Til marks um hve mikinn mun þau töldu vera á sér 

og Pólverjum úr sveitum sagði Agnieszka: „I don’t understand some people from small 

village sometimes“. Með þessum orðum gaf hún til kynna að hún ætti ekkert sameiginlegt 

með þeim og hefði því ekkert við þá að ræða. Krzysztof var enn afdráttarlausari: „With ee 

many we have no subject to talk, nothing, nothing, nothing“. Ólíkt hugarfar birtist í öðru-
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vísi hegðun. Þannig sögðu þau Pólverja úr sveit alltaf ræða peningamál sem að þeirra sögn 

flokkast undir „stupid things“. Þessi upplifun varð til þess að þau forðuðust samskipti 

við Pólverja því þau vildu ekki umgangast Pólverja sem þau ekki skildu. 

Pawel fullyrti að langflestir Pólverjar á Íslandi væru ómenntaðir og því væru þeir 

ólíkir þeim Ewu. Þessi munur birtist að þeirra sögn í ólíkri forgangsröðun: á meðan þau 

sögðust leggja áherslu á að lifa lífinu og njóta þess þá vilja ómenntuðu Pólverjarnir aðeins 

spara peninga og telja aura. Þau væru aftur á móti óhrædd við að verja peningum í fína 

matvöru og ýmsa munaðarvöru til að viðhalda ákveðnum lífsstíl. Það var þá í gegnum 

neyslu og lífsstíl sem þau aðgreindu sig frá öðrum Pólverjum. Áhugavert er að setja þessa 

viðleitni þeirra til aðgreiningar í samhengi við þau fræði sem snúa að neyslu. Innan þeirra 

hefur verið bent á að mótun sjálfsmyndar og lífsstíls grundvallist að miklu leyti á neyslu 

og feli m.a. í sér hugmyndina um aðgreiningu manns sjálfs frá öðrum í krafti varnings og 

neyslu (sjá t.d. Baudrillard, 1998; Featherstone, 1991, 1992). Sú greining á vel við um Ewu 

og Pawel sem skópu sjálfsmynd sína á grundvelli neyslu og undirstrikuðu þar með fjar-

lægðina milli sín og annarra Pólverja. 

Barbara, Zofia og Teresa aðgreindu sig allar frá öðrum Pólverjum á einn eða annan 

hátt. Þær sögðust vera eldri en þeir Pólverjar sem flutt hafa til Íslands að undanförnu, þær 

ættu ekkert sameiginlegt með þeim og þar með væri grundvöllur til frekari samskipta 

ekki nægur. Zofia benti á að hún ynni ekki með neinum Pólverjum og bætti við: „Svo ég 

hérna er ekki þú veist ekki mikið í þessu pólsku samfélagi, ég viðurkenna það þú veist“. 

Teresa aðgreindi sig frá öðrum Pólverjum á grundvelli þess að hún ætti íslenskan 

eiginmann: „Ég náttúrulega gift, ég er gift íslenskum manni, ef ég myndi bjóða einhverjum 

svona Pólverja hérna heim sem talar bara pólsku… mér finnst það rosalega erfitt“. Hennar 

leið til aðgreiningar var að líta svo á að samskipti við aðra Pólverja féllu ekki vel að lífi 

hennar. 

Öll aðgreindu þau sig sem sagt á einhvern hátt frá öðrum Pólverjum. Áherslan sem 

viðmælendur lögðu á muninn milli sín og annarra Pólverja er áhugaverð sé hún sett í 

samhengi við ferlið sem Mandel (1990) greindi meðal tyrkneskra innflytjenda og kallaði 

markvissa sköpun fjarlægðar (e. distancing mechanism). Hugtakið varpar ljósi á það hvers 

vegna viðmælendur drógu fram þennan mun á sér og öðrum Pólverjum: þeir vildu skapa 

fjarlægð milli sín og annarra Pólverja. Þessi þörf fyrir fjarlægð grundvallast á viðhorfum 

viðmælenda í garð samlanda sinna. Sný ég nú umræðunni að þessum viðhorfum. 
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Viðhorf í garð samlanda 

Nokkrir viðmælenda minna áttu það til að nota stór orð yfir samlanda sína hér á landi. 

Þegar talið barst að samfélagi Pólverja hér og samskiptum við Pólverja lýstu þau ekki 

einungis aðskilnaði og óeiningu sín á meðal heldur einnig oft viðhorfum sem jöðruðu við 

fyrirlitningu eða vorkunn. Þau höfðu til að mynda öll ákveðna staðalmynd af Pólverjum í 

huga, fyrir þeim samanstóð pólskt samfélag á Íslandi af ómenntuðu, ófaglærðu fólki sem 

flutt hafði úr litlum þorpum til Íslands með það eitt að markmiði að vinna af kappi og 

safna peningum. Þar sem þau litu á aðra Pólverja sem ómenntaða voru orð eins og einfalt 

og heimskt fólk gjarnan notuð yfir þá. Þar sem þeir komu úr sveitum voru þeir taldir hafa 

annað hugarfar en Pólverjar úr borgum og fyrir vikið ekki viðræðuhæfir. Þar sem þeir 

lögðu áherslu á að spara voru þeir kallaðir pylsu-Pólverjar með vísan í ódýra matinn sem 

þeir lifðu á. Þá voru þeir taldir öfundsjúkir, óheiðarlegir, varasamir, neikvæðir og skrýtnir. 

Þessi afdráttarlausu ummæli viðmælenda voru kjörinn vettvangur til orðræðu-

greiningar. Orðræðurnar, þ.e. hvaða orð viðmælendur notuðu um aðra Pólverja, sögðu 

margt um viðhorf þeirra til Pólverja á Íslandi en einnig ýmislegt um þá mynd sem þau 

vildu að aðrir hefðu af þeim. Þannig má líta svo á að orðræða sumra viðmælenda hafi 

verið það sem Gill (2000, bls. 174) kallar „functional or action orientation of discourse“. 

Með notkun sinni á tungumálinu leituðust sum þeirra við að bregða upp jákvæðri mynd 

af sér sem varð betri þegar hún var borin saman við þá mynd sem þau drógu upp af öðrum 

Pólverjum. Í neikvæðu tali sínu um Pólverja á Íslandi lögðu þau áherslu á muninn milli sín 

og annarra Pólverja og sköpuðu þar með ákveðna fjarlægð eins og komið hefur fram. Með 

fjarlægðinni náðu þau fram ákveðnum aðskilnaði frá öðrum Pólverjum og gátu í 

framhaldi af því skapað sig sjálf í andstöðu við þessa Pólverja, allt í krafti orðræðunnar. 

Greining á þessari orðræðu gaf af sér fjórar gerðir Pólverja: ný-Pólverja, þræla-Pólverja, 

pylsu-Pólverja og sveita-Pólverja. 

Ný-Pólverjar 

Eins og fram kemur í ummælum Teresu í byrjun kaflans sagðist hún ekki þekkja til þeirra 

Pólverja sem komið hafa til landsins á undanförnum árum. Í sama streng tóku Barbara og 

Zofia sem hvorug sagðist hafa afskipti af ný-Pólverjum. Engu að síður höfðu þær allar 

mjög mótaðar hugmyndir um þessa Pólverja sem þær ekkert þekktu til. Þannig töluðu 

Barbara og Zofia um að þessir Pólverjar kærðu sig ekki um að læra íslensku eða gæfu sér 

ekki tíma til þess vegna vinnuhörku. Barbara sagði þá aðeins horfa á pólskt sjónvarp og 

taldi það ekki vera gott því það myndi ekki auðvelda þeim að læra tungumálið. Zofia tók 
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undir þetta viðhorf en sagðist þó halda að það væru aðallega ómenntaðir Pólverjar sem 

horfðu á pólskt sjónvarp. Teresa taldi þá halda hópinn og einangra sig frá öðrum: 

 
Pólverjar líka þú veist, þessir sem eru að flytja núna eða fyrir nokkrum árum þau líka einangra 
sig rosalega þú veist, þau vilja vera bara svona [myndar hring með höndunum]. Þetta er svona 
sérsamfélag, þau vinna á sama stað, eyða kaffitíma og matartíma saman, eyða frítíma þú veist 
annað hvort já líka saman eða fyrir framan pólska sjónvarpið. 
 

Þá taldi Teresa þá mjög fastheldna á pólska siði og Zofia fullyrti að þeir vildu hafa hlutina 

eins líka því sem þeir væru vanir frá Póllandi: „Já, og þú veist bara eins og í Póllandi. Svo 

fara að versla í pólsk verslun í Hafnafjörður og […] lesa pólsk blöðin, lesa pólsku 

leiðbeiningarnar og svona, ekkert mál [hlær]“. 

Þræla-Pólverjar 

Agnieszka og Krzysztof höfðu bæði mjög ákveðnar skoðanir á samlöndum sínum hér á 

landi. Þessar skoðanir voru fyrst og fremst tilkomnar af reynslu þeirra af samskiptum við 

pólskt samstarfsfólk. Agnieszka hafði til dæmis unnið í nokkur ár í frystihúsi í litlu þorpi 

þar sem mjög margir Pólverjar bjuggu. Agnieszka sagði þá ekki hafa þekkt neinar reglur 

eða réttindi sín þótt þeir hefðu verið á Íslandi um dágott skeið: 

 
But is very strange you know in small village because inside of this village the people who 
working long time and who didn’t speak any English and Icelandic, nothing maybe little bit 
something, he don’t know really nothing and when we came, we we was young people you 
know and we try always to ask always about this because we was very interesting of course 
about my payment, what is this, what is this, what’s about the tax, what is this you know, 
everything I want to know […] But this people who working like five six years he never ask 
about this you know, he just working. 

 
Agnieszka sagði þessa Pólverja alveg grunlausa um réttindi sín og að þá skorti kjark til að 

breyta aðstæðum sínum. Hún sagði þá ekki hafa trú á neitt né treysta sér til eins né neins. 

Hún fullyrti að þeir hefðu ekki hugmynd um eigin möguleika á Íslandi: „Like like black 

minds you know, like empty really. I can’t believe it, I can’t believe it, like like slave! It’s 

amazing“. Hún áleit þessa Pólverja vera dimma í lund: engin hugsun, ekkert áræði, ekkert þor, 

ekkert líf. Hún sagði hug þeirra vera svartan og auðan og bar þá auk þess saman við þræla. 

Með því að segja hugann vera svartan gaf hún í skyn að þar væri aðeins niðamyrkur. Þetta 

er áhugavert í ljósi hefðarinnar um að þekking beri með sér birtu. Með notkun sinni á 

lýsingarorðinu svartur undirstrikaði Agnieszka þekkingarleysi Pólverjanna. Þá sagði hún 

hug þeirra vera auðan. Hugur þessara Pólverja voru því hvort tveggja svartur og auður af 

þekkingarleysi. 
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Að lokum bar hún þá saman við þræla. Ekki er það aðeins niðrandi leið til að tala 

um fólk heldur svipti hún það með orðnotkun sinni öllu sjálfstæði. Með því að líkja 

Pólverjum við þræla setti hún þá í raun í ánauð og sú ánauð var ekki eingöngu efnisleg 

heldur einnig huglæg: þeir voru fjötraðir í þekkingarleysi. Þessir Pólverjar höfðu hvorki 

þekkingu né þor til að segja upp starfi sem þeir voru óánægir með og því voru þeir í ánauð 

eins og þrælar. Þannig var lýsing Agnieszku hvort um sig ádeila á Pólverjana sem voru 

skyni skroppnir og á íslenska vinnuveitendur sem voru „þrælahaldarar“. 

Um leið og þau lýstu viðhorfum sínum í garð Pólverja sköpuðu Agnieszka og 

Krzysztof mynd af sér í andstöðu við þessa sömu Pólverjana. Þau furðuðu sig á þekk-

ingarleysi þeirra og sögðust sjálf alltaf vera áhugasöm um réttindi sín: „We were thinking 

person, we want to know“ fullyrti Agnieszka. Þá sagðist Krzysztof hafa verið í aðstöðu 

þar sem yfirmaðurinn lagðist gegn því að hann segði upp störfum. „And I said why I 

can’t, I’m not animal you know, I like I like to move“. Í krafti eigin þors og vits, hugrekkis 

og gerendahæfni mótmælti hann. Þannig fékk hann sínu framgengt og gat breytti 

aðstæðum sínum. Þau drógu sem sagt fram þá eiginleika sem þau töldu aðra Pólverja 

skorta eins og hugsun, atbeina, þor og vilja og eignuðu sér þá. 

Pylsu-Pólverjar 

Ewa og Pawel viðruðu að mörgu leyti sömu viðhorf. Pawel sagði 95% Pólverja á Íslandi 

hafa litla menntun og 5% miðlungs eða mikla menntun. Þessi 95% kallaði hann „pylsu-

Pólverja“ og vísaði þar í lífsstíl og hugarfar þeirra. Hann kvað flesta þessara Pólverja 

hingað komna til að afla sé fjár og gerðu þeir það með því að vinna mikið og lifa spart. Því 

snerist líf þeirra einvörðungu um vinnuna og að þeir kærðu sig ekki um að gera neitt 

annað. „Pylsu-Pólverjar“ versluðu að þeirra sögn alltaf í Bónus og lifðu nær eingöngu á 

brauði og kartöflum, þ.e. öllum ódýrum mat. Að sama skapi sögðu þau marga Pólverja 

tilbúna til að lifa þröngt til að spara við húsnæðiskostnað. Pawel sagði að hvorki hann né 

Ewa vildu haga lífi sínu svona. Þau sögðust vilja lifa lífinu og vera venjuleg. Þau bentu á að 

þau leyfðu sér að búa í rúmgóðri íbúð vel búinni húsgögnum og raftækjum og að þau 

keyptu sér inn þann mat sem þau vildu borða. Fyrir vikið sögðu þau marga Pólverja vera 

öfundsjúka í sinn garð. 

Þessir „pylsu-Pólverjar“ voru ekki fólk sem Ewa og Pawel vildu kynnast nánar því 

eins og Pawel orðaði það: „Because for this ee pulsur Polish have one main talkies: what 

did you buy last time, what I will buy and ee how much money… how big salary and… 

ahh… it’s boring“. Viðhorf, hugarfar og sýn pylsu-Pólverja á lífið og tilveruna voru að 
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þeirra mati gjörólík þeirra eigin áherslum og þau vildu fyrir vikið ekkert hafa saman við 

þá að sælda. Af þeim sökum sögðust þau ávallt vera vör um sig þegar þau væru á 

almannafæri: „Actually if you go shopping you have to you have to be careful what you 

are saying in Polish language“ útskýrði Ewa og bætti við: „Because there so many Polish 

people!“. Þau gættu þess að tala ekki pólsku sín á milli til að forðast að lenda á spjalli við 

„heimska pylsu-Pólverja“ og þurfa halda uppi leiðinlegum samræðum um kaup og kjör. Í 

eigin huga skipuðu þau annað hólf en pylsu-Pólverjarnir. Með lífsstíl sínum og neyslu 

mörkuðu þau skil milli sín og pylsufólksins og gerðu öllum ljós að þau væru ekki 

pylsufólk. Þau gerðu gys að þeim og forgangsröðun þeirra: í augum þeirra var lífið oft 

stutt til að vera pylsufólk. Þyngsta dóminn felldu þau með því að segjast vilja vera 

venjuleg en sú fullyrðing útilokar allt nema eina túlkun: pylsu-Pólverjar eru ekki 

venjulegt fólk því þeir lifa ekki eðlilegu lífi á Íslandi. 

Sveita-Pólverjar 

Að lokum greindi ég úr ummælum viðmælenda minna viðhorf til Pólverja sem komu úr 

sveitum Póllands, svokallaða sveita-Pólverja. Agnieszka og Krzysztof sögðu flesta 

Pólverja á Íslandi vera landsbyggðarfólk sem hefðu annað hugarfar og hugsunarhátt en 

Pólverjar sem koma úr borgum eins og þau. „So many you know like like simple people 

come to Iceland just for work“ sagði Krzysztof. Umræðuefni þessara einföldu Pólverja 

voru að mati Krzysztofs mjög takmörkuð: „It’s always the same questions: where are you 

working, how much can you get, always the same question“. Þá sögðu þau þessa Pólverja 

vera án menntunar sem í þeirra huga gerði þá einfalda. Eitt af því sem þau nefndu við 

þessa einföldu Pólverja var að þeir kæmu sér gjarnan beint að efninu með að spyrja um 

kaup og kjör. Slík hegðun fór fyrir brjóstið á þeim og sögðust þau ekki kæra sig um að 

umgangast slíkt fólk. Agnieszka tók þó fram að það væri ekki endilega menntunin sem 

gerði útslagið heldur mannkostir viðkomandi: 

 
You know some people is doesn’t matter, maybe some people don’t have education but is very 
good inside ok so and he have very good culture inside so he not ask me about the money or 
something straight away, he is like simple but nice, good. So there there’s great great but if 
someone is simple and without education and without nothing inside and you know and 
talking about always money, I don’t wanna have friends like this. 
 

Innrætið skipti þau miklu og á því valt hvort þeim fyndist fólk hafa eitthvað áhugavert 

fram að færa. Krzysztof hnykkti á þessu með því að segja: „[I]f I giving something to 

people I would like to get something from them you know“.  
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Agnieszka og Krzysztof bentu á að þau hefðu önnur lífsviðhorf en þessir sveita-

Pólverjar sem vilja spara peninga og tala um peninga. Þau sögðust vilja njóta lífsins. Þau 

töldu ekki eftirsóknarvert að einblína aðeins á vinnu og sparnað og lögðu frekar áherslu á 

að öðlast reynslu sem gæfi lífinu fyllingu sem þau gætu síðar meir miðlað áfram: 

 
I have to be some something you know, I have to use the life, not just you know save and save 
and save, save and save and save. What I will tell to my baby what your father did when he 
was like this and this old: working 16 hours at job. No! 
 

Með þessum ummælum lýsti Krzysztof forgangsröðun sveita-Pólverja sem óspennandi og 

undirstrikaði að hann vildi ekki haga sínu lífi á sömu lund. Með þessu móti drógu þau 

skötuhjú upp mynd af sveita-Pólverjum sem heimskum og einföldum og tóku síðan fram 

að þau ættu ekkert sammerkt með þeim. Þannig skópu þau sér sjálfsmynd á grundvelli 

gagnrýni á aðra Pólverja og þess að draga skýr mörk á milli sín og þeirra Pólverja sem þau 

gagnrýndu. 

 

Samantekt 

Rétt eins og pólska tengslanetið líður samfélag Pólverja á Íslandi fyrir vantraust, öfund-

sýki og óheilindi. Það hefur leitt til þess að viðmælendur sögðust forðast samskipti við 

aðra Pólverja. Þá lögðu viðmælendur ríka áherslu á að greina sig frá öðrum Pólverjum. 

Þessi aðgreiningarþörf grundvallast á neikvæðum viðhorfum sem viðmælendur kváðust 

hafa í garð samlanda sinna – viðhorfa sem líklegast eiga upphaf sitt að rekja til Póllands. 

Þetta ferli grefur að endingu undan samfélagi Pólverja á Íslandi.  

Unnur Dís Skaptadóttir (2003b) hefur bent á að Pólverjar kjósi ekki með 

meðvituðum hætti að tilheyra pólsku samfélagi. Mig langar að vekja athygli á að það er 

aftur á móti meðvitað val þeirra að umgangast ekki Pólverja. Á málþingi um innflytjendur 

sem ég sótti á vordögum 2005 var þeirri spurningu varpað fram hvort innflytjendur á 

Íslandi hópuðu sig saman og einangruðu sig. Af framansögðu má sjá að þeirri spurningu 

er auðsvarað þegar Pólverjar eru annars vegar. Samkvæmt viðmælendum mínum er hér 

„svona sér pólskt samfélag“ en fáir virðast taka þátt í því og enn færri viðurkenna 

þátttöku sína. Þótt áhugi viðmælenda á samskiptum og samfélagi Pólverja á Íslandi væri 

ekki mikill höfðu þau öll áhuga á samskiptum við ættingja og vini í Póllandi og þátttöku í 

samfélagi Póllands. Frá þeim samskiptum er greint í næsta kafla. 
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8. kafli 

Samskipti við heimaland 
 

Það var allt öðruvísi það þú veist manni finnst fannst þá að Pólland er rosalega rosalega 
langt í burtu, það er langt í burtu en í dag samskipti er allt þú veist öðruvísi. Í dag get ég 
talað í gegnum tölvu, í dag get ég bara taka síma og hringt þegar mér dettur í hug. Fyrir 
rúmlega tuttugu árum þegar ætlaði að hringja til Póllands þá þurfti byrja eftir miðnætti, 
þá þurfti svona stanslaust sitja við síma og stimpla númer og kannski tók þú veist 
kannski tvo þrjá tíma þangað til maður náði samband […]. Svo líka þegar ég var að fara 
til Póllands á þessum tíma þá var besta leiðin gegnum Danmark og þá þurfti samt bíða 
tólf tíma […]. Í dag ég fer til Póllands þá bíð ég kannski þú veist 45 mínútur, ég er svona 
stressuð hvort ég næ [hlær]. Já, það er það er allt öðruvísi í dag. 

Teresa Kowalski 

 

Ummælin hér að ofan eru nokkuð lýsandi fyrir reynslu viðmælenda minna. Öll halda þau 

sambandi við heimaland sitt og hafa bættar samgöngur og ný tækni auðveldað þeim 

verkið. Sé reynsla þeirra borin saman við reynslu annarra pólskra innflytjenda má sjá 

ýmislegt sammerkt. Ef litið er til sögu pólskra innflytjenda er ljóst að samskipti þeirra við 

föðurlandið hafa alltaf verið mikil og áhrifa frá heimalandinu gætt í lífi þeirra. Pólskir 

innflytjendur í Norður Ameríku í byrjun 20. aldar börðust fyrir sameinuðu Póllandi, 

söfnuðu fé til styrktar samlöndum sínum og sendu hermenn af stað frá Ameríku til að 

berjast með pólskum hersveitum í fyrri heimsstyrjöldinni (Lopata, 1996).  

Pólverjar sem fluttu til Ameríku eftir seinni heimsstyrjöld héldu sambandi heim 

og margir studdu við ættingja sína og vini í Póllandi með peninga- eða vörusendingum. Þá 

beittu þeir sér mjög fyrir sjálfstæði Póllands, þrýstu á bandarísk stjórnvöld um að berjast 

gegn hernámi Sovétríkjanna og veittu stríðshrjáðum samlöndum sínum í Evrópu mann-

úðaraðstoð. Fram til dagsins í dag hafa Pólverjar í Bandaríkjunum haldið tungumáli sínu 

og pólskri sjálfsmynd þrátt fyrir að hafa búið í Bandaríkjunum um nokkurra kynslóða 

skeið. Þá hafa þeir þróað með sér samfélag grundvallað á pólskum félagasamtökum og 

stofnunum. Í stórborgum á borð við Chicago, New York og Fíladelfíu hafa þeir t.d. komið 

á fót pólskum dagblöðum, skólum, klúbbum og kirkjum (McGinley, 2003). 

 Á Norðurlöndunum hafa fjölmiðlar brugðið upp ákveðinni mynd af þverþjóðleg-

um athöfnum pólskra innflytjenda. Í dönskum fjölmiðlum er greint frá því að Pólverjar í 

Danmörku skreppi reglulega til Póllands til að kíkja á fjölskylduna og hlaði bílinn af 

pólskum vörum á bakaleiðinni (Møller, 2006). Íslenskir fjölmiðlar greina frá því að 

Pólverjar á Íslandi hafi tekið sér frí frá störfum til að fylgjast með útför Jóhannesar Páls 
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páfa annars (Fréttablaðið, bls. 2). Þá greina þeir einnig frá því að bókasafn Ísafjarðar kaupi 

inn bækur á pólsku til að koma betur til móts við vaxandi hóp Pólverja í bæjarfélaginu 

(Björn Þór Sigurbjörnsson, 2005, bls. 16) og að fyrirtækið Digital Ísland bjóði nú upp á 

pólskar sjónvarpsstöðvar, pólskum innflytjendum til mikillar gleði (Fréttablaðið, 2004, bls. 

42). Dagblöð fjalla um pólsku búðina Stokrotka í Hafnarfirði á þeim nótum að nú hafi 

Pólverjar á Íslandi eignast sína eigin verslun (Fréttablaðið, 2005, bls. 10). Þessi sama búð 

auglýsir síðan afslátt á pylsum á pólsku: Nizsza cena wedlin! Fleiri auglýsingar á pólsku 

halda áfram að birtast í fjölmiðlum, íslenskt fyrirtæki auglýsir t.d eftir verkamönnum á 

pólsku: „Dobre warunki pracy i wypoczynku“ (Morgunblaðið, 2006). 

 Myndin sem fjölmiðlar hafa dregið upp af samskiptum pólskra innflytjenda við 

heimaland sitt er eitthvað á þessa vegu: Þeir vilja allir horfa á pólskt sjónvarp, lesa pólskar 

bækur og versla pólska matvöru. Þeir eru í miklum tengslum við heimalandið og sína 

þjóðernissjálfsmynd. Gert er ráð fyrir því að allir Pólverjar hafi áhuga, tíma og fjárráð til 

að standa í slíkum þverþjóðlegum athöfnum. Hversu mikið er til í þessari mynd sem 

fjölmiðlar hafa dregið upp? Hér verður sjónum beint að þverþjóðlegum athöfnum pólskra 

viðmælenda minna. Skoðað verður hvernig þeir halda sambandi heim, við hverja og 

hvernig þau samskipti hafa breyst í tímans rás. Þá verður fjallað um val viðmælenda á 

pólskum vörum og að lokum verða viðhorf þeirra til heimalandsins reifuð. 

 

Samband við Pólland 

Allir viðmælendur höfðu einhver samskipti við heimaland sitt, Pólland. Á heimilum 

þeirra voru pólskar bækur í hillum, ljósmyndir af heimabænum héngu uppi á vegg, ýmsir 

munir sem ættingjar í Póllandi höfðu sent til Íslands voru til sýnis á besta stað í stofunni, 

í skálum var að finna pólskar karamellur í boði fyrir mannfræðinemann, í sjónvarpinu 

voru pólskar auglýsingar með kynningu á nýjasta morgunkorninu og viðmælendur voru 

margir hverjir nýkomnir úr ferð til Póllands þegar viðtalið átti sér stað.  

Samskiptin við heimaland voru því áþreifanleg og sýnileg inni á heimilum þeirra. 

Umfang þessara samskipta fór þó fyrst og fremst eftir því hvort einhver væri í Póllandi til 

að hafa samband við. Fjölskyldan er Pólverjum mikilvæg, eitt af fáum gildum sem ekki 

hafa breyst við fall flokksins, og skipar fjölskyldan veigameiri sess meðal Pólverja en 

gengur og gerist í vestrænum löndum (Narvselius, 2003). Það útskýrir að mestu af hverju 

allir mínir viðmælendur höfðu eða höfðu haft mikil og góð samskipti við Pólland: 

fjölskyldan var hvatinn. 
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Hringt í mömmu, tölvupóstur á hina 

Eins og áður sagði héldu þau öll einhverjum tengslum við Pólland. Fyrst og fremst 

beindust þau samskipti að fjölskyldunni, öll höfðu þau reglulega samband við foreldra og 

systkin í Póllandi. Það sem helst greindi samskipti viðmælenda við fjölskyldu frá sam-

skiptum þeirra við vini og kunningja í Póllandi voru hugmyndir þeirra um félagslega 

nánd: því nær sem viðkomandi stóð því dýpra risti sambandið og því fremur var leitast 

við að halda sem bestu sambandi. 

Sú leið sem valin var til að halda sambandi við fólk í heimalandi gaf semsé til 

kynna hvers eðlis sambandið var. Þannig notuðust viðmælendur við símtöl til að halda 

sambandi við nánustu fjölskyldumeðlimi og þá sem stóðu þeim næst því símtöl eru á 

rauntíma og gefa betri tilfinningu fyrir nærveru og nánd. Til að halda sambandi við vini og 

kunningja var aðallega notast við tölvupóst og til fjarskyldra ættingja létu flestir sér duga 

að senda kort. Í raun má segja að því fjær sem viðkomandi stóð því seinvirkari leið var 

valin til samskipta. Ummæli Zofiu eru ansi lýsandi: 

 
Ég kannski senda svona meira e-mail til vinkona minna en ég hérna oftast hérna svona heyra 
svona og hringja til mömmu og þessa líka kannski besta vinkonu þú veist, svona tvær þrjár 
sem ég vil hafa svona mikið samband þá ég hringja. En svona þú veist fólkið sem ég kannski 
hafa svona lausara samband við eins og þið segið þá sendi ég oft e-mail þú veist. 

 
Það er áhugavert að sjá að tæknin er mælikvarði á nánd, samskiptaleiðin sem valin er 

miðast við hve náin hún er fólki. Hún hringir í þá allra nánustu, heyrir röddina og fær þar 

með á tilfinninguna að hún haldi nánari sambandi. Þá skipti hraði samskiptanna og 

rauntími máli við að halda sambandi, engin þeirra kvaðst t.d. senda bréf nú þegar auðvelt 

og ódýrt væri að hringja til Póllands. Fæstir ættingjanna í Póllandi höfðu aðgang að tölvu, 

hvað þá neti, og útskýrir það af hverju síminn var notaður eins mikið og raun bar vitni. Í 

þeim tilvikum sem ættingjar höfðu aðgang að tölvu og neti nýttu viðmælendur sér það til 

að auka gæði samskiptanna og þannig styrkja tengslin. Það var t.d. gert með því að senda 

myndir á tölvutæku formi og þannig yfirvinna landfræðilega fjarlægð enn frekar: nýjar 

myndir af ættingjum gefa tilfinningu fyrir samveru. 

Heim í heiðadalinn 

Besta leiðin til að rækta tengsl sín við ættingja og vini í heimalandi er með heimsóknum 

því þær taka símtölum fram í nánd og nærveru. Öll stóðu þau eða höfðu staðið í því að 

ferðast til Póllands. Barbara og Zofia lögðu mikla áherslu á að heimsækja Pólland a.m.k. 

einu sinni á ári og sögðust hafa gert það frá upphafi búsetu sinnar á Íslandi. Sama gilti um 
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Teresu meðan foreldrar hennar voru á lífi. Marianna kvaðst alltaf fara tvisvar á ári til 

Póllands á meðan Szymon og Katarzyna höfðu aðeins farið einu sinni til Póllands á þeim 

tæpu sjö árum sem þau höfðu búið á Íslandi. Ewa og Pawel höfðu ekki náð að kíkja eins 

oft til Póllands og þau vildu en sögðust stefna að því að fara þangað að lágmarki einu 

sinni á ári nú þegar flug til Póllands hefði lækkað í verði. 

Sem endranær beindust þessar heimsóknir fyrst og fremst að innsta hring fjöl-

skyldunnar. Ferðin var farin til að heimsækja hana og hjá henni var dvalið stóran hluta 

ferðarinnar. Þannig eyddu Agnieszka og Krzysztof tveimur vikum hjá fjölskyldu hennar 

og tveimur vikum hjá fjölskyldu hans og lögðu á sig langa keyrslu á milli bæjanna. Ferðin 

miðaðist því algjörlega við að heimsækja heimabæi þeirra og eiga stund með fjölskyld-

unni. Sumrin voru yfirleitt notuð til þessara heimsókna en þeir viðmælendur sem heim-

sóttu Pólland oftar en einu sinni á ári fóru einnig yfir hátíðir eins og jól og páska. 

Öll sögðust þau gefa sér tíma til að hitta vini sína þegar þau væru í Póllandi og 

Zofia kvaðst leggja sérstaka rækt við sína stórfjölskyldu. Því færi svo að þegar hún væri í 

Póllandi hitti hún öll skyldmenni sín og að foreldrar hennar hittu aldrei þessa ættingja 

nema þegar hún kæmi í heimsókn. Segja má að staðfesta hennar við að halda góðum 

tengslum við heimalandið og fjölskylduna hafi styrkt fjölskylduböndin milli þeirra sem í 

Póllandi bjuggu. Það sem skipti Zofiu þó mestu máli var að styrkja tengsl sonarins við 

ættingjana í Póllandi svo hann fengi tilfinningu fyrir því að til Póllands gæti hann alltaf 

snúið sér: 

 
Ég setja rosalega mikið út á það þú veist að hann finnast fjölskyldan fjölskyldan sem hann á 
hérna á Íslandi en líka þessa í Póllandi, ekki bara systkini mín en líka systkini pabba míns og 
börnin þeirra þú veist, því að mér finnst þetta skipta miklu máli líka þú veist í framtíðinni 
hans þú veist að hann líka finnur þú veist hann á ekki bara þessi systkini sem eru hérna á 
Íslandi, maður veit ekki hvað hann gera […] kannski hann ætla að búa úti. 
 

Í sama streng tók Barbara sem lagði áherslu á að samband sonar síns við Pólland og 

fjölskylduna þar væri gott. Þegar sonurinn var yngri dvaldi hann oft hjá ömmu sinni í 

Póllandi og nú þegar móðir hennar var veik vildi Barbara að hann færi í heimsókn til 

hennar. 

 Ferðir til Póllands voru þó ekki alltaf tilkomnar af sumarfríi og söknuði eftir 

fjölskyldunni. Þær voru líka farnar þegar eitthvað kom upp á og gerðu viðmælendum 

þannig kleift að vera til staðar og veita fjölskyldu sinni stuðning. Á tímabili þegar faðir 

Zofiu veiktist ferðaðist hún með svo reglulegu millibili til Póllands að hún var „bara eins 

og jójó“. Þarna kemur vel fram hve tengsl hennar við heimalandið eru sterk og mikil, hún 
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ferðast þangað reglulega og þegar eitthvað kemur upp reynir hún af fremsta megni að 

vera þeim stoð og stytta með því að fara til Póllands og vera þeim innan handar. 

Umfang samskipta 

Það var misjafnt hversu reglulega viðmælendur heimsóttu Pólland og hve langar þær 

heimsóknir voru. Að sama skapi var misjafnt hversu oft þau hringdu í ættingja sína eða 

hve góðu sambandi þau héldu við vini og kunningja í Póllandi. Hvað olli því að sumir 

viðmælendur voru í miklum tengslum við sitt heimaland, heimsóttu það árlega og 

hringdu vikulega, á meðan samskipti annarra við heimalandið voru mun stopulli? Áhuga-

vert er að bera saman Zofiu og Teresu í þessu samhengi því þær eru miklar andstæður að 

þessu leyti.  

Í Póllandi á Zofia marga að: foreldra, mörg systkin og ættingja auk kærra vina sem 

hún heldur góðu sambandi við. Þá á hún litla íbúð sem hún gistir í þegar hún er í Póllandi 

svo dvölin þar er eins auðveld og kostur er. Zofia heimsækir Pólland að minnsta kosti 

árlega og oftar ef eitthvað sérstakt kemur upp á. Þá eru ferðir hennar til Póllands ekki 

aðeins tíðar heldur einnig langar. Þegar sonurinn var yngri dvöldu þau að jafnaði tvo 

mánuði á ári í Póllandi en láta sér duga sex til sjö vikur nú þegar skólaganga er hafin hjá 

honum. Svo hringja þau að minnsta kosti einu sinni til tvisvar í viku út, þá í foreldra 

hennar, systkin og vinkonur. 

 Teresa aftur á móti heldur litlu sambandi við Pólland, hún ferðast varla þangað 

lengur og sér ekki fram á að það myndi breytast. Henni finnst sérkennilegt að hugsa til 

innflytjenda sem búið hafa langan tíma í ákveðnu landi og komið sér upp fjölskyldu þar 

en sakna enn heimalandsins. „Ég náttúrulega þú veist lifa hérna svona eðlilegu lífi eins og 

þú veist flestir“ sagði hún og vísaði þar í aðlögun sína að íslensku samfélagi og lítinn 

áhuga á að halda sambandi við samlanda og heimaland: 

 
[Ég] hef ekki svona þú veist… náttúrulega ég er pólsk, búin að búa hérna svona og svona lengi 
en ég finn ekki, kannski ég er eitthvað svona skrýtin og öðruvísi, þegar maður heyrir þetta 
lesið í blöðunum, fólk búið að lifa svona og svona lengi í útlöndum og saknar svo rosalega 
eitthvað þá heima, með rosalega heimþrá og svona, þetta ekki til neitt svona þú veist hjá mér. 
En það er kannski kemur líka út af því að að ég ég á ekki fjölskyldu lengur þú veist út í 
Póllandi, ég á ekki vini í Póllandi, kannski þetta er út af því. 
 

Hún greinir aðstæður sínar og ástæður fyrir þessum stopulu tengslum við Pólland og 

segir að hún hafi í raun engan til að halda tengslum við. Hún hefur að engu að snúa í 

Póllandi og sér því engan tilgang með að halda tengslum við landið. Þegar foreldrar 

hennar voru á lífi voru samskipti hennar við Pólland hins vegar nokkuð áþekk því sem 
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Zofia lýsti: hún heimsótti landið a.m.k. árlega og hringdi reglulega. Hún var í Póllandi 

þegar móðir hennar dó og fór aftur þangað um jólin til að vera með föður sínum yfir 

hátíðirnar svo hann upplifði sig ekki einan og afskiptan. Nú þegar foreldrar hennar eru 

látnir sér hún engan tilgang í að hafa mikið samband við Pólland: 

 
Á meðan foreldrar mínir voru á lífi þá náttúrulega langaði mér að komast þú veist, ekki til 
Póllands, bara hitta þú veist foreldra mína en í dag þegar þau eru bæði dáin það er ekkert sem 
togar mig til Póllands, ekki neitt. Ég þarf fara núna til að ganga frá ýmsum svona pappírum, 
náttúrulega það er íbúð eftir þú veist foreldra mína og bíl og svona, ég þarf fara til að ganga frá 
þessu öllu. Og sjáðu þá verður, eftir mánuð verður ár frá því pabbi minn dó og ég er ekki farin 
ennþá, mig langar ekki, mig langar ekki. 
 

Nú sér hún fram á að fara að hámarki á 3ja-4ra ára fresti til Póllands, þá til að setja ljós á 

leiði foreldra sinna. Því má segja að það sem dragi hana til Póllands séu foreldrar hennar 

en nú er það til að votta þeim virðingu og halda minningu þeirra á lofti. Þannig er það 

fjölskyldan enn og aftur sem er sterkasta aflið og skapar sterkustu tengslin við 

heimalandið. Það sem fyrst og fremst útskýrir því tíð og mikil samskipti við heimaland er 

fjölskyldan. 

Breyttir tímar – breytt samskipti 

Þær breytingar sem hafa átt sér stað í samskipta- og samgöngumálum höfðu áhrif á 

samband viðmælenda við heimalandið. Helst var um að ræða aukið aðgengi fjölskyldu og 

vina í Póllandi að eldri tækni eins og símum og lægra verð á slíkri þjónustu, aukna notkun 

á nýrri tækni eins og netinu og farsímum og bættar samgöngur. Áður fyrr þegar Barbara 

vildi ná sambandi við móður sína þurfti hún að hringja til nágranna hennar í Póllandi því 

móðirin var sjálf ekki með síma: „Ég hringi bara heim en þegar hún kom til nágrannanna 

að tala hún gat ekki einu sinni talað eins og hefði langað segja eitthvað veistu út af því 

allir voru að hlusta [hlær]“. Eftir að hún fékk síma breyttust samskipti Barböru við móður 

sína. Áður fyrr var hún dugleg að skrifa henni bréf og senda kort en sagði að nú þegar hún 

hringdi svona reglulega væri það dottið upp fyrir.  

Ódýrari símaþjónusta hafði einnig sitt að segja. Til að mynda leyfði Teresa sér 

aldrei að hringja oftar en einu sinni í mánuði í foreldra sína en þegar verðið á þjónustunni 

tók að lækka fór hún að hringja oftar og við það breyttust símtölin: þar sem þau voru 

orðin svo tíð urðu þau einnig styttri enda ekki lengur sama þörfin fyrir hendi fyrir 

löngum samtölum í gegnum símann. 

 Breytingar á samgöngum milli Íslands og Póllands fólust einna helst í auknu fram-

boði á leiðum milli landanna og lægra verði á ferðum. Þessar breytingar höfðu gert það að 
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verkum að skynjun viðmælenda á fjarlægðir hafði breyst. Ummæli Teresu í upphafi 

kaflans eru skýrt dæmi um þetta en þar talaði hún um að á sínum fyrstu búsetuárum 

fannst henni Pólland langt í burtu að öllu leyti: það var mikið ferðalag að fara til Póllands 

og að halda sambandi í gegnum síma var mikið maus. Nú væri tíðin önnur og hún gæti 

tekið upp símtólið og hringt án þess að þurfa að eyða til þess drjúgum tíma. Það sem 

hefur því breyst með nýrri tækni er tíminn: með styttri tíma sem fer í að hafa samskipti við 

heimaland sitt, hvort sem er með því að hringja eða sækja það heim, hefur skynjun á 

rúminu breyst. Er þessi reynsla Teresu í samræmi við tíma-rúms samþjöppunina sem 

David Harvey hefur talað um sem eitt helsta einkenni hnattvæðingarinnar (sjá t.d. Inda & 

Rosaldo, 2002).  

Þá er áhugavert að sjá að þessi breytta skynjun á fjarlægðum átti sér stað meðal 

viðmælenda minna en ekki fjölskyldna þeirra. Viðmælendur mínir voru fólk á faraldsfæti í 

mun meiri mæli en fjölskyldur og vinir í Póllandi og höfðu sem því svaraði aðra sýn á 

heiminn. Þannig kváðust Agnieszka og Krzysztof ávallt þurfa að benda foreldrum sínum 

og kunningjum í Póllandi á að ekki væri langt á milli Póllands og Íslands, vegalengdin 

væri ekki svo mikil og ferðalagið því ekki langt. 

 

Pólskt – já takk 

Allir viðmælendur héldu í sína pólsku sjálfsmynd á einhvern hátt. Þau töluðu pólsku 

heima hjá sér og kenndu börnum sínum tunguna, fylgdust með fréttum að heiman, voru 

þátttakendur í samfélaginu í Póllandi og völdu pólskar vörur. Að sjálfsögðu var misjafnt 

hve mikil sú þátttaka og neysla var og reyndist hugtakið þörf gagnlegt við að útskýra 

þennan mun. Þannig tjáði Teresa mér til dæmis að hún hefði ekki þörf fyrir að umvefja sig 

pólskum munum því hún væri orðin það vön lífinu á Íslandi. Það má því færa rök fyrir því 

að þörfin fyrir pólskt umhverfi sé hvað mest fyrst þegar fólk er nýkomið í ókunnugt 

samfélag. Gögnin gefa til að mynda til kynna að því lengri sem dvölin er í nýju samfélagi 

því minni sé þörfin fyrir hvað eina sem minnir á heimahagana. Á sama tíma er vert að 

ítreka að öll tíu, óháð lengd búsetu á Íslandi, kváðust af og til velja það sem pólskt er – 

hvort sem það var ákvörðun um að halda pólsku ríkisfangi, segja já takk við pólskum 

vörum, versla í Póllandi eða fylgjast með pólskum fjölmiðlum. 

Crazy shopping í Póllandi 

Öll höfðu þau notað tækifærið og verslað þegar þau voru í Póllandi. Sum sögðust mark-

visst leggjast í verslunarleiðangra í þessum heimsóknum og kallaði Krzysztof þessa 
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leiðangra „crazy shopping“. Við þær aðstæður völdu viðmælendur pólskt að tvennu leyti: 

pólskar vörur og pólskar verslanir. Mikið af því sem þau sögðust kaupa í Póllandi voru 

pólskar vörur sem þau þekktu vel og treystu og voru auk þess ófáanlegar á Íslandi. Fyrsta 

árið sitt fór Zofia t.d. til Póllands og kom til baka hlaðin varningi sem hún hafði saknað 

að heiman og ekki getað nálgast á Íslandi. Þá kváðust viðmælendur einnig versla mikið af 

alþjóðlegum varningi eins og merkjavöru sem vel var hægt að nálgast á Íslandi. Þessi 

varningur var hins vegar mun ódýrari í Póllandi auk þess sem úrvalið var að sögn 

viðmælenda meira. Það sem einnig skipti máli voru verslanirnar og vörurnar sem þær 

buðu upp á. Enn þann dag í dag sagðist Zofiu til að mynda finnast þægilegra að versla úti 

í Póllandi, hún þekkti vörumerkin og vissi hver þeirra stæðu fyrir sínu. Þá var 

verðskynjun og verslun þverþjóðleg hjá viðmælendum mínum. Agnieszka og Krzysztof 

sögðust oft fara á netið til að kanna verð á vörum í Póllandi: „Yes, we’re always checking 

out the internet like if I want to buy some shoes for my child like from Ecco for example 

then we check it out in Poland how much the price“. Þau sögðust síðan bera saman við 

verðið á Íslandi og út frá því tækju þau ákvörðun um hvar varan skyldi keypt. 

Viðmælendur sögðust helst kaupa fatnað, bækur, tímarit og kvikmyndir í Pól-

landi. Szymon benti á að fyrir honum væri mikilvægt að fá kvikmyndir með pólskum 

texta og slíkt væri erfitt að nálgast á Íslandi. Bækur á pólsku var að sjálfsögðu auðveldast 

að nálgast í Póllandi og Marianna sagðist hafa það fyrir sið að kaupa ávallt nýútkomin 

verk eftir pólska höfunda þegar hún væri í Póllandi. Zofiu fannst mikilvægt að kaupa 

bækur á pólsku svo hún gæti lesið fyrir soninn á pólsku og Barbara kvaðst oft kaupa 

pólskar bækur gegnum bókabúð sem hún fengi sendar til Íslands. Þá bentu Ewa og Pawel 

á að margir Pólverjar keyptu sér gleraugu eða færu til tannlæknis meðan á heimsókn til 

Póllands stæði því slík þjónusta og varningur væru töluvert ódýrari þar. 

Til að nálgast pólska vöru á Íslandi fóru viðmælendur í pólsku búðina Stokrotka. 

Zofia sagðist sjaldan versla þar en fannst „ofsalega fínt hafa þú veist að hafa þessa 

möguleika“. Szymon og Katarzyna kváðust stundum kíkja þangað til að verða sér úti um 

pólsk matvæli en Krzysztofi fannst verðið of hátt og vildi frekar kaupa sams konar vöru í 

stórmörkuðunum. Szymon benti þó á að ýmislegt væri ekki hægt að fá í pólsku búðinni 

og þá var önnur leið farin til að nálgast vöruna: fá hana senda frá Póllandi. 

I like my food from home 

Þau höfðu öll staðið í því einhvern tímann að fá vörur sendar frá Póllandi til Íslands. Þrátt 

fyrir að mörg þeirra kvæðust enn stöku sinnum fá eitthvað sent frá Póllandi áttu slíkar 
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vörusendingar sér einkum stað í upphafi búsetunnar á Íslandi og rennir það því stoðum 

undir þá tilgátu að samskiptin við heimaland séu haldreipi fyrst þegar verið er að venjast 

og sætta sig við aðstæður í nýju samfélagi. Íslensk matarhefð var eitt af því sem mínum 

viðmælendum reyndist erfitt að venjast og því voru það matvæli sem aðallega voru send 

frá Póllandi til að byrja með. Þannig lýsti Zofia því fyrir mér að það reyndist henni 

næstum því lífsnauðsynlegt að fá send pólsk matvæli til Íslands því henni fannst matur-

inn sem í boði var óætur og ekkert úrval vera í búðunum: 

 
Já svona nálægt sex mánuði hérna sem við vorum alltaf að biðja mömmu að senda okkur hérna 
eitthvað svona alveg mat til að borða, við vorum alltaf þú veist við gátum ekki þú veist venjast 
þessu fyrst […]. Svo mamma var mjög dugleg að senda okkur fyrst og við hérna náðum hérna 
að lifa [hlær]. 
 

Í sama streng tók Szymon sem fannst maturinn á Íslandi ekki vera ætur: „[W]hen we 

comes here this food what we have here, it was not acceptable to eat, really“. Því gripu 

þau Katarzyna til þess ráðs að fá sendan mat frá Póllandi og skipti það Szymon miklu 

máli: „I like my food from home, you not prepare them here like this. If I have a shop I just 

go buy it in a shop, you know, I don’t buy it in the Poland because it’s cheaper, this is not 

the reason“ útskýrði hann. Katarzyna og Szymon sögðu að nú þegar hægt væri að kaupa 

pólska matvöru á Íslandi nýttu þau sér það í stað þess að fá hana senda til sín. Ewa og 

Pawel aftur á móti sögðust enn fá reglulegar sendingar af sérpakkaðri kjötvöru frá 

foreldrum sínum í Póllandi. 

Agnieszka og Krzysztof sögðust oft fá ýmislegt sent frá Póllandi sem þau gætu 

ekki nálgast á Íslandi: „If we need really something from Poland what we cannot get here 

we can call them and they can send us in flight“. Einna helst voru það lyf, vítamín og 

barnafatnaður sem þau fengu send frá Póllandi. Þessi varningur var að sjálfsögðu ódýrari í 

Póllandi en Krzysztof tók þó skýrt fram að þau væru ekki alltaf að hringja í fjölskylduna í 

Póllandi og láta senda sér eitthvað eins og margir aðrir Pólverjar gerðu. Agnieszka sagði 

ástæðuna fyrst og fremst vera þá að úrvalið í Póllandi væri meira en á Íslandi og það væri 

hreinlega auðveldara fyrir þau að nálgast ýmsa vöru í gegnum tengslin við Pólland: 

 
Yeah, that is yeah it’s difficult to find something in Iceland, it’s really difficult, like like 
amazing like if I’m looking for my child like swim wear for example, this is a small example, 
it’s always single things like from Speedo for example, one one you know choice and then I 
just call to my sister: did you can you send me some nice swim wear or something, it’s not here 
you know. She always laughing, just sending, ok I just find, it’s many, what do you like, what 
do you like you know. 
 

 Af öðrum vörum sem viðmælendur töluðu um að fá sendar frá heimalandinu ber 

helst að nefna tímarit og bækur. Marianna sagðist til að mynda fá uppáhaldstímaritið sitt 
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sent mánaðarlega frá foreldrum sínum auk bóka sem hún og pólsk vinkona hennar 

skiptast síðan á. Þar sem Ewu og Pawel fannst dýrt að kaupa pólskar bækur í pólsku 

búðinni sögðust þau fá ættingja sína til að kaupa þær í Póllandi og senda þær yfir til sín. 

Szymon og Katarzyna höfðu þann háttinn á að ýmist létu þau foreldra Katarzynu kaupa 

vöruna sem þau vanhagaði um eða þau keyptu hana sjálf í gegnum netið og létu senda til 

foreldra Katarzynu. Þegar varningurinn vægi 20 kg væri hann síðan sendur af stað til 

Íslands. Þetta sögðu þau vera hagkvæmustu leiðina til að senda vörur milli landanna. 

Í fréttum er þetta helst 

Það mátti merkja mun á því hversu vel viðmælendur fylgdust með pólsku samfélagi. 

Munurinn lá fyrst og fremst í lengd búsetu á Íslandi og þeirri aðlögun sem átti sér stað á 

þeim tíma. Þau sem skemur höfðu verið á Íslandi voru öll með aðgang að pólsku sjónvarpi 

sem þau nýttu til að horfa á pólsku fréttirnar og vera þannig með á nótunum um hvað 

væri að gerast í heimalandinu. Barbara, Teresa og Zofia, sem allar höfðu verið áratug á 

Íslandi eða lengur, voru hins vegar ekki með aðgang að pólskum sjónvarpsstöðvum og 

sáu engan tilgang með því þar sem þær gætu vel horft á íslensku fréttirnar og efni sem 

væri í boði á íslensku sjónvarpsstöðvunum. Þannig fylgdist Zofia til að mynda með gangi 

mála í Póllandi til að byrja með en eftir að hún náði tökum á íslenskunni fór hún að 

fylgjast með því sem var að gerast á Íslandi: „Í raun og veru þegar maður er búinn læra 

málið hérna ég var meira kannski bara hérna fylgja pólitíkinni sem var hérna á staðnum 

ekki þeirri sem var úti“ útskýrði hún. 

Sjónvarpið var ekki eini miðillinn sem viðmælendur notuðu til að styrkja tengsl 

sín við heimalandið. Marianna sagðist lesa pólsku dagblöðin á hverjum degi gegnum 

netið því henni fyndist gott að fylgjast með gangi máli í Póllandi. Barbara fékk áður fyrr 

dagblöð frá Póllandi en sagðist núna láta sér duga að kíkja á þau á netinu. Meðan 

foreldrar Teresu voru á lífi sendu þau henni reglulega pólsk tímarit og blöð til Íslands og 

nú til dags kvaðst hún stundum kíkja í pólsku búðina til að verða sér úti um pólsk 

tímarit. Þá var Szymon með áskrift að pólsku tímariti í gegnum netið. Hann vissi af 

möguleikanum að fá áskrift að dagblöðum í gegnum netið en fann ekki þörf fyrir að nýta 

sér það þar sem þau Katarzyna væru með svo margar pólskar sjónvarpsstöðvar sem birtu 

fréttir allan sólarhringinn. 
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Pólsk tunga 

Þeir viðmælenda sem áttu börn lögðu áherslu á að kenna þeim pólska tungu svo börnin 

hefðu jafna möguleika á lífi í Póllandi og Íslandi. Það að kenna börnunum pólsku tengdist 

því hugmyndum viðmælenda um framtíð þeirra. Þá var pólskan líka ein leið til að börnin 

kynntust pólskri menningu og sinni pólsku arfleifð. Þannig sögðust viðmælendur tala 

pólsku við börnin sín og að fyrir vikið töluðu börnin þeirra pólsku. Þá sögðu þau frá því 

hvernig dvöl hjá ættingjum í Póllandi styrkti tilfinningu barnanna fyrir pólskunni og 

Zofia benti á að í samskiptunum við Pólland lærði sonur hennar tungumálið en einnig 

aðra þætti þess að vera pólskur. Hún lagði ríka áherslu á að sonur hennar kynntist sínum 

pólsku rótum og benti á að framtíð hans gæti allt eins verið þar eins og á Íslandi: 

 
Já og hann ég vill gefa honum svona tækifæri, hann á jafn tækifæri þú veist… alveg sama hvað 
hann ákveða að búa hérna á Íslandi eða búa úti í Póllandi. Að þú veist hann verður undirbúinn 
hérna líka fyrir það þú veist að vera úti […]. En það er þetta sem mér finnst skipta mestu máli 
eins og núna þegar við förum í sumarfrí og ferðumst og svona, þú veist þetta er tungumálið, að 
hann getur talað við alla. 
 

Hún gætti þess að hann byggi yfir réttri kunnáttu sem gæti nýst honum kæmi hann til 

með að búa í Póllandi seinna meir, eins og tungumálinu og sterku félagslegu tengslaneti. 

Ef hann gæti talað við alla myndi hann styrkja sig í sessi hins pólska tengslanets og Zofia 

gerði sér grein fyrir mikilvægi góðra tengslaneta ætlaði maður sér að búa í Póllandi. 

Þátttaka í pólsku samfélagi 

Rétt eins og samskipti viðmælenda við heimalandið voru sprottin af viljanum til að halda 

sambandi við fjölskylduna beindist þátttaka viðmælenda í samfélagi Póllands að fjöl-

skyldunni. Þannig áttu mörg þeirra fasteign í Póllandi sem þau leyfðu ættingjum að hafa 

afnot af og gistu sjálf í þegar þau dvöldu í Póllandi. Þau sem voru að íhuga að kaupa sér 

fasteign í Póllandi voru með framtíð barna sinna í huga: íbúðin yrði griðastaður sem 

börnin gætu alltaf leitað til og þar með væri Pólland hluti af lífi þeirra.  

Hvað stjórnmál í Póllandi snerti reyndist enginn viðmælenda vera virkur. Ýmist 

var það áhugaleysi um að kenna eða eins og í tilviki Zofiu spurning um ábyrgð kjósenda: 

hún kvaðst ekki vera það vel að sér í málefnum Póllands að hún treysti sér til að taka 

afstöðu í kosningum. Hins vegar lögðu allir viðmælendur ríka áherslu á að halda sínu 

pólska ríkisfangi. Á meðan flestir viðmælendur sögðu það vera af hagkvæmnisástæðum 

(t.d. framtíð barnanna, auðveldara að heimsækja landið og eiga eignir, hafa sömu réttindi 

og aðrir pólskir ríkisborgarar) lagði Ewa áherslu á sína pólsku sjálfsmynd: 
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Why? Because I’m Polish and I always will be Polish. You know I’m on Iceland, ok, I can be in 
Greece or in Japan, I can… I always keep my Polish passport. You know this is my country, I’m 
born in in in Poland and and I always saying I’m Polish. 
 

Ewa lagði áherslu á að hún heyrði til Póllands, þar væri hún fædd og það gerði hana að 

Pólverja. Hún væri pólsk og yrði alltaf pólsk og að halda pólsku ríkisfangi var bara ein leið 

til að styrkja þessa sjálfsmynd. 

 

Viðhorf til heimalandsins 

Þegar talið barst að Póllandi mátti glöggt greina stolt í röddum viðmælenda: stolt vegna 

stórfenglegrar sögu þjóðarinnar, stolt yfir því hve menningunni væri hampað í Póllandi, 

stolt yfir pólskri matargerð. Agnieszka og Krzysztof dásömuðu pólskar strendur, sveitir 

og náttúru og lofuðu í hásterti ferðalög um heimaland sitt. Krzysztof bar saman ferðalög 

um Pólland og Ísland: „That’s nice to drive because we have forests, you can stop go you 

know visit many places you know on the way, it’s nice. Not the same routine like driving 

to Akureyri, always the same: mountains, mountains and mountains“.  

Póllandi var lýst sem andstæðunni við Ísland eins og það var útmálað í kaflanum 

Flutt til Íslands. Þar væri gróður og bæir byggðir fólki, mannlíf og mikil athafnasemi. Það 

Pólland sem viðmælendur sögðu mér af og skópu með orðræðu sinni var dásamlegt, 

fallegt og listrænt: málverk, leikhús, tónlist, látbragðsleikur, ópera; frábær matreiðsla; 

reiðmennska og skíðaiðkun; dulúðlegt andrúmsloft, rómantík og töfrar; menning, 

aldagömul saga og fornleifar; fjöll, skógar, kastalar, náttúrufegurð og mild veðrátta. Það 

mátti semsé ekki einvörðungu greina stolt í tali þeirra heldur einnig söknuð. 

Heimþrá, söknuður og ímyndað Pólland 

Það virðist haldast í hendur að líta til heimalandsins með söknuði og að hafa alla mögu-

leika opna. Þannig töluðu yngri viðmælendur mínir, sem ekki höfðu tekið um það 

ákvörðun að setjast að á Íslandi til frambúðar, með söknuði um heimaland sitt og má líta 

svo á að þau gátu leyft sér slíkt tal. Ólíkt Zofiu, Teresu eða Barböru, sem allar áttu stálpuð 

börn og rætur á Íslandi og höfðu ekki í bígerð að flytjast héðan, höfðu yngri viðmælendur 

mínir engin slík bönd við landið. Þau litu til framtíðarinnar með augum þeirra sem geta 

hvað eina sem þau ætla sér og þar með voru flutningar aftur til Póllands ekki afskrifaðir í 

þeirra huga. Þau töluðu öll um hve þau söknuðu Póllands: Szymon og Katarzyna söknuðu 

þess að geta skroppið til vina sinna, Krzysztof saknaði þess að fara á ströndina eða í 

lautarferð við stöðuvatn. Það hve auðvelt var að ferðast frá Póllandi til annarra landa gaf 
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Agnieszka mikla frelsistilfinningu sem hún sagðist sakna á Íslandi: „So is very nice you 

have everything around so you feel free you know. This is what I miss. In in in in Iceland I 

feel little bit like you know like in prison sometimes“. Hún saknaði mannlífsins, félags-

lífsins og tækifæranna til útivistar. Hún benti hins vegar á að margs saknaði hún ekki frá 

heimalandinu: 

 
Yes I’m just miss about this but I’m not miss about is many things where I’m not miss: about 
the nervous people, about the rushing, running, you know fighting, I don’t like it. I don’t miss 
about this really so I have silence here. Yes, so it’s not perfect place like we talking always. 
 

 Teresa og Barbara höfðu sínar ástæður til að sakna ekki Póllands. Eins og áður var 

minnst á hafði Teresa að engu að snúa í Póllandi en auk þess var það hennar eigin 

aðlögun að íslensku samfélagi sem olli því að hún hafði ekki þörf fyrir að umvefja sig 

pólsku andrúmslofti: „Ég finn ekki þörf fyrir að sækja pólska messu eða fyrir þú veist fara 

í pólsk búð […] ég á meira hér en úti“. Upplifun hennar af því að eiga meira á Íslandi en í 

Póllandi dró úr löngun til gömlu heimahaganna og það virtist ekki passa inn í líf hennar á 

Íslandi að halda fast í þætti sem tilheyrðu öðru samfélagi. Þá benti Teresa einnig á að 

Pólverjar kvörtuðu sífellt undan veðrinu á Íslandi og lofsömuðu pólska veðrið en gleymdu 

því hve öfgakennd veðráttan í Póllandi gæti verið. Henni fannst þessir Pólverjar vera að 

blekkja sig með því að sakna Póllands sem aldrei var. „Þeir vilja ekki minnast landsins 

eins og það er heldur þess sem er gott“ fullyrti hún. 

 Kringumstæður Barböru voru ekki ólíkar Teresu. Henni fannst hún ekki hafa að 

neinu að snúa í Póllandi og lagði sig því fram við að aðlagast íslensku samfélagi. Hún 

sagðist ekki sakna margs frá Póllandi: „En kannski út af því ég er búin að ákveða að vera 

hérna þá var ekki svona þessi söknuður heima. Það var ekkert um annað að ræða“. 

Ákvörðun hennar um að setjast að á Íslandi með son sinn virðist hafa breytt afstöðu 

hennar til heimalandsins: þar beið þeirra engin framtíð og því tilgangslítið að fyllast 

heimþrá. Á sama tíma virðist hún ekki hafa talið sig eiga annarra kosta völ, það var ekki 

um annað að ræða en búa á Íslandi því það kom ekki til greina að snúa aftur til Póllands: 

 
Ég veit það ekki, ég er kannski eitthvað spes, ég er búin að ákveða að ég ætla að búa hérna og 
þá þá þér líður bara illa þegar þú hugsar alltaf um eitthvað annað sem er ekki til og verður ekki 
til. Ég fer einu sinni á ári ég er að reyna alltaf fara einu sinni ári til að heimsækja mömmu mína 
og… þetta verður að vera nóg, það verður ekki öðruvísi. Ég ætla ekki að flytja heim núna. 
 

Hún sá ekki til hvers hún ætti að láta sig dreyma um og sakna einhvers sem kæmi ekki til 

með að vera hluti af hennar daglega lífi. Hún virtist líta svo á að heimþrá þvældist aðeins 

fyrir og gerði líf hennar erfiðara, að hún skapaði þrá eftir því sem hún myndi ekki öðlast. 
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Á sama tíma heimsótti hún heimalandið reglulega og sagði að það yrði að vera nóg og því 

má greina eftirsjá hjá henni. Hún saknaði e.t.v. þess að búa í Póllandi en á sama tíma 

kærði hún sig ekki um að ala son sinn þar upp og vildi frekar að framtíð hans yrði á 

Íslandi. 

Pólland er landið…? 

Á sama tíma og viðmælendur töluðu margir hverjir lofsamlega um land sitt og þjóð litu 

þau ekki framhjá þeim veruleika sem Pólland hefur upp á að bjóða. Eins og fram hefur 

komið eru það þættir eins og fá tækifæri til atvinnu og mennta sem helst plaga pólskt 

samfélag að mati viðmælenda. Þeir Pólverjar sem hafa atvinnu bera mikla virðingu fyrir 

henni og helga sig starfinu. Þá er mikið álag á starfsfólki í Póllandi og vinnuharkan mikil. 

Ewa lýsti þessu vel: „You will be surprised how hard you have to work in Poland. Really. 

Sometimes you… people are working like like in a hell“. Pawel tók undir það og sagði að 

þar fengi fólk ekki regluleg hlé eins og á Íslandi: „You know job in Poland is very stressful, 

not like on Iceland, in Iceland you can have coffee time, you can have lunch“.  

 Þá eru laun lág og sagði Pawel þau rétt duga fyrir nauðsynjum eins og húsaleigu, 

rafmagni og mat. Launin dygðu ekki til sparnaðar, afborgana af lánum né til munaðarvara. 

Frelsi til neyslu væri því mun minna: „You can’t you can’t you know you can’t go 

shopping and decided I would like to buy this DVD and this DVD you know“. Gott dæmi 

um hvað Pólland hefur upp á að bjóða ungu fólki er reynsla Szymonar og Katarzynu. 

Szymon hafði lágar tekjur í Póllandi og Katarzyna gat ekki sótt háskóla og sá ekki fram á 

að fá starf í Póllandi. Pólland bauð þeim ekki upp á tækifæri til að vinna og afla sér tekna 

til að lifa á: 

 
[T]his money here what we make together this is enough for this. In the Poland for sure it 
would be not. Maybe if I have like good work in some huge discotheque you know as a 
doorman you know then if I have two jobs you know so maybe then will be little bit better but 
still not like here probably. 

 
Szymon gæti verið í tveimur vinnum í Póllandi og samt myndu þau ekki hafa það eins 

gott og á Íslandi. Á Íslandi sögðust þau ná að afla sér nægra tekna til að hafa í sig og á. 

Sem slíkt bauð Ísland upp á tækifæri til að lifa eðlilegu lífi. Orð Ewu lýstu vel 

togstreitunni sem þessar aðstæður skapa: „You know you would like to work in Poland 

and get the same you can buy on Iceland“. Pawel bætti um betur: „[I]f we could have half 

of our salary what we have on Iceland then we can already move to Poland“. Biði Pólland 

þeim upp á möguleika til að lifa eðlilegu lífi væru þau þar. 
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Samantekt 

Í þessum kafla var litið til samskipta viðmælenda við Pólland. Öll héldu þau sambandi við 

heimalandið en umfang þess var misjafnt. Þverþjóðlegar athafnir þeirra voru greinilega 

tengdar fjölskyldum þeirra í Póllandi og koma þær niðurstöður heim og saman við rann-

sóknir annarra fræðimanna á þverþjóðlegum athöfnum innflytjenda (sjá t.d. Chinchilla & 

Hamilton, 1999). Þau sem áttu fjölskyldu og vini í Póllandi höfðu ástæðu til að hringja og 

sækja landið heim á meðan hin sem ekki áttu fjölskyldu þar fannst sem þau hefðu ekkert 

þangað að sækja. Einnig voru börnin hvati fyrir viðmælendur að halda góðu sambandi við 

heimalandið og var það með framtíð þeirra í huga sem margir viðmælendur lögðu kapp á 

að kenna þeim pólsku og leyfa þeim að kynnast ættingjum sínum í Póllandi.  

Þá gefa gögnin vísbendingar um að samskipti við heimaland skipti mestu máli 

fyrst um sinn þegar um megn reynist að venjast nýja samfélaginu í einni atrennu. Þannig 

veita símtöl við ættingja og varningur að heiman ákveðna huggun. Jafnvel þótt rann-

sóknir hafi sýnt að samskipti innflytjenda við heimaland fari samhliða aðlögun þeirra að 

nýja samfélaginu, gefa gögnin til kynna að þörfin fyrir að halda í það sem maður þekkir 

verður minni eftir því sem nýja samfélagið venst betur. Að venjast aðstæðum og sættast 

við lífið á Íslandi er hluti af reynslu viðmælenda minna. Um það verður fjallað í næsta 

kafla. 
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9. kafli 

Lífið á Íslandi 
 

I think Iceland is a great country, Iceland is a great country for foreigners. Because I eee 
I came from friends, he was working everywhere: he was working Belgium, France, 
Italy, somewhere else and I was I said: oh man I’m just moving you know, this is enough 
for me. He said: you really have no idea how is in Iceland, you really don’t. I was there 
and blah blah blah in France, Belgium, he said it was very difficult, here is like paradise 
[…]. Of course here’s easy you know, you can get everything what you like here. If you 
have like position, some position like for example I get like Icelandic citizen after few 
months I can do everything in this country. I will be always welcome in this country, 
even after I move to Australia, if I want to come I always can come here because I’m 
Icelandic, they will like: welcome, welcome home, velkominn heim. 

Krzysztof Bobrowski 

 
 
Segja má að þessi ummæli Krzysztofs endurspegli viðhorf viðmælenda. Öll töluðu þau 

um að lífið á Íslandi væri þeim gott og voru orð eins og auðvelt og eðlilegt líf notuð til að 

lýsa búsetunni á Íslandi. Sérstaklega átti það við um Barböru, Teresu og Zofiu, en lengd 

búsetu þeirra á Íslandi auk persónulegra aðstæðna höfðu orðið til þess að þær voru búnar 

að skjóta rótum á Íslandi. Yngri viðmælendurnir lýstu einnig yfir ánægju með lífið á 

Íslandi en voru þó gjarnari á að viðra pirring sinn í garð íslensks samfélags og gjarnari til 

samanburðar á Íslandi og Póllandi. Tel ég þennan mun stafa af því að þau höfðu ekki 

skotið rótum á Íslandi og það sem meira er, þau höfðu ekkert slíkt í hyggju. Krzysztof 

minntist á flutning frá Íslandi í náinni framtíð og slíkt hið sama gerðu hin pörin. Þessi 

framtíðarsýn unga fólksins hafði áhrif á hvaða augum þau litu búsetu og líf sitt á Íslandi. 

Hér verður fjallað um líf viðmælenda á Íslandi út frá því að venjast og sættast við 

aðstæður sínar, út frá þekkingu og samfélagsþátttöku, upplifun þeirra af íslensku samfé-

lagi og framtíðarsýn. 

 

Að venjast og sættast 

Það er eitt að flytjast til nýs lands til að stunda vinnu og annað að setjast þar að. Í tilviki 

viðmælenda minna reyndist það flestum auðveld ákvörðun að fara til Íslands til að vinna. 

Þeirri ákvörðun fylgdi lítil skuldbinding og viðmælendur sögðust hafa hugsað með sér að 

þeir ætluðu að sjá hvernig væri hér umhorfs og að alltaf væri hægt að snúa aftur heim. 

Ekkert þeirra kom því til að setjast að eins og ummæli Teresu gefa til kynna: „Þetta var 

ekki svona fyrirfram áætlun að setjast hérna að, alls ekki“. Þegar kom að því að taka um 
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það ákvörðun að setjast að á Íslandi vógu ytri aðstæður þungt á lóðarskálunum. Í tilviki 

Barböru voru það slæmar horfur í Póllandi sem fengu hana til að sækja son sinn þaðan og 

færa til Íslands, með það fyrir augum að setjast hér að til frambúðar. Fyrir Teresu og 

Zofiu voru það breyttar persónulegar aðstæður: þegar þær tóku ákvörðun um að setjast 

að á Íslandi voru þær báðar komnar í sambúð með íslenskum karlmönnum og auk þess 

barnshafandi. Þessar ytri aðstæður ruddu brautina fyrir því að aðlagast lífinu á Íslandi. 

Ekkert þeirra sá fyrir sér að snúa aftur til Póllands og eini kosturinn í stöðunni var að 

gera Ísland að heimili sínu. Þar með hófst ferli þar sem þær tóku að venjast íslensku 

samfélagi og sættu sig við það að lokum. 

Önnur sjón blasir við, sé litið til yngri viðmælendanna. Ekkert ungmennanna 

hafði ákveðið að setjast að á Íslandi. Þvert á móti voru pörin öll með það bak við eyrað að 

leggja í frekari flutninga. Það gerði það að verkum að aðstæður viðmælenda voru ólíkar: 

Zofia, Teresa og Barbara voru allar búnar að ákveða að búa áfram á Íslandi og höfðu enga 

frekari flutninga í huga. Viðhorf þeirra til íslensks samfélags bar þess einnig merki: þær 

voru umburðarlyndari gagnvart íslensku samfélagi en unga fólkið, þær voru reiðubúnari 

að líta eftir tækifærum sem þeim buðust í samfélaginu og höfðu greinilega sæst við líf sitt 

hér. Unga fólkið fann aftur á móti hvorki þörf né áhuga á að sætta sig við samfélagið. 

Afstaða þeirra var á þá leið að hætti þeim að líka búsetan á Ísland flyttu þau á brott. 

Ísland var þeim ekki lokaáfangastaður og jafnvel þótt þau sáu öll gagn í því að venjast 

samfélaginu þótti þeim engin ástæða til að sætta sig um of við það. Í viðhorfum þeirra til 

lands og þjóðar mátti oft greina gremju og gagnrýni. Upplifun þeirra af samfélaginu var 

því önnur en hinna þriggja og höfðu framtíðarhorfur mikil áhrif á viðhorf og afstöðu til 

lífsins á Íslandi. 

Maður svona smá svona bara venst þessu 

Teresa, Barbara og Zofia lögðu áherslu á að þær væru búnar að venjast lífinu á Íslandi. 

Þær bentu jafnframt á að það hefði tekið sinn tíma. Eins og kom fram í kaflanum Flutt til 

Íslands töluðu viðmælendur um að hafa fundist veðráttan erfið, tungumálið sérkennilegt 

og mannlífið fátæklegt. Þá saknaði Zofia mjög afþreyingar sem hún átti að venjast að 

heiman: kaffihúsa, leik- og kvikmyndahúsa, tónleika, listsýninga o.s.frv. Einnig fannst 

henni íslenskur matur óætur, brauðið var eins og bómull og skinkan sem plast: „Fyrsta 

tvö ár við vorum baka brauð, við gátum ekki borðað brauðið úr búðinni. En hérna svo 

maður svona smá svona bara venst þessu, hættir baka og svona“. Með því að venjast lífinu 

á Íslandi fór hún að sleppa tökunum á því sem hún þekkti að heiman og sló af kröfunum 
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um að finna fyrir það sama á Íslandi og í Póllandi. Henni fór að þykja heitt í veðri þegar 

henni fannst áður vera kalt, hún vandist íslenskum mat og í stað þess að leita dyrum og 

dyngjum að afþreyingu sem hún var vön fór hún að athuga hvað heimamenn gerðu sér til 

dægrastyttingar. 

 Unga fólkið sýndi aftur á móti lítinn áhuga á að breyta væntingum sínum og 

aðlaga áhugamál sín að íslenskum aðstæðum. Þeim gramdist mjög hve Ísland var ólíkt 

Póllandi hvað snerti náttúru og veðurfar. Þau kvörtuðu undan verðlagi, veðráttu og fáum 

tækifærum til útivistar. Krzysztofi fannst veðrið koma í veg fyrir að þau Agnieszka gætu 

notið lífsins eins og þau vildu á Íslandi: „[W]eather blocking you if you’re in the country 

in Iceland, the weather blocking you to make ee you know nice things“. Yngri viðmæl-

endurnir báru allir saman Ísland og Pólland á ýmsum sviðum og höfðu greinilega enn ekki 

sætt sig við aðstæður á Íslandi. Í stað þess að finna sér önnur áhugamál eða nýja 

dægrastyttingu í samræmi við það sem var í boði á Íslandi, pirruðu þau sig á veðri og 

vindum og gagnrýndu sínar ytri aðstæður. 

 

Þekking og þátttaka 

Þrátt fyrir að viðmælendur höfðu margir hverjir ekki sætt sig við íslenskt samfélag lögðu 

allir áherslu á að kynnast því. Greinilegt var að viðmælendur töldu þekkingu á íslensku 

samfélagi og þátttöku í því ekki einungis vera góða leið til aðlögunar heldur einnig kjörna 

leið til að bæta lífskjörin á Íslandi. Nú sný ég umræðunni stuttlega að þekkingu þeirra á 

samfélaginu, viðhorfum til tungumálsins og samfélagsþátttöku þeirra. 

Þekking á samfélaginu 

Með búsetu sinni á Íslandi höfðu þau öll öðlast þekkingu á ýmsum hliðum samfélagsins 

eins og viðhorfum og menningu, lögum og reglum. Katarzyna lýsti því hvernig það færi 

fram að læra á sitt nánasta umhverfi: „Of course you learn day by day, the environment 

you will learn by your eyes you know, just remembering the places where you should go“. 

Á sama hátt sögðust viðmælendur hafa nálgast aðra þekkingu á samfélaginu, með því að 

vera athugul og minnug. Eins og kom fram í kaflanum Aðstoð, tengslanet og bjargræði fengu 

fæst þeirra aðstoð við að afla sér þessara upplýsinga. Barbara var til dæmis frekar 

bjargarlaus fyrst um sinn þegar kom að þekkingu á kerfinu, réttindum og skyldum: 

 
Ég vissi ekki neitt um það, ekki neitt. Þegar ég vann í [Vestfjörðum] þá var enginn sagði mér 
einu sinni að ég varð að borga í lífeyrissjóð […] Og ég vissi ekkert þangað til ég kom [til 
Reykjavíkur] og og reyna að fatta þetta sjálf, veistu. Af hverju ég borga 40% í skatta en ekki 
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20% og eða já ég fann það sjálf út af því það var ekki… ég vissi ekki ég get sótt um meðlag fyrir 
Jan og ég vissi ekki neitt. 
 

Hún varð að læra á eigin spýtur og gerði það því. Hún benti á að það hefði lítið haft upp á 

sig ef íslenskt samstarfsfólk hennar hefði reynt að veita henni upplýsingar því hún hefði 

hvort eð var ekki skilið leiðbeiningar þeirra sökum skorts á tungumálafærni.  

Sama var upp á teningnum hjá Szymoni sem hafði hvorki ensku né íslensku til að 

afla sér upplýsinga við komuna til landsins. Hans leið til að læra á og skilja umhverfi sitt 

var að sitja með vinnufélögum sínum að vinnudegi loknum og læra ensku af þeim. Með 

aukinni færni í ensku öðlaðist hann aukinn skilning á aðstæðum sínum. Vinnufélagar 

hans bentu honum t.d. á að honum væri greitt of lágt kaup og að hann ætti að fara með 

málið til verkalýðsfélagsins: 

 
And then I start to understand what what talking to people around you know, try spoke to me 
you know. So why I work for so low money? So this what he pay me this just a robbery you 
know so I am like a donkey you know at the moment because I really know the work but I 
work for so low money. I have permission to work in this country so I not should do this, just 
go to union you know. 
 

Aðstoðin sem hann hlaut frá vinnufélögum við að læra ensku auðveldaði honum að öðlast 

betri skilning og þekkingu á samfélaginu. Með þekkingu í farteskinu gat hann brugðist 

við aðstæðum sínum og þar með bætt lífskjör sín á Íslandi. 

Agnieszka og Krzysztof lögðu mikið upp úr því að þekkja til réttar síns og kunna 

á samfélagið. Bæði höfðu kynnt sér launamál sín og réttindi til hlítar með því að afla sér 

þekkingar á aðstæðum sínum og umhverfi. Eins og kom fram í kaflanum Samfélag Pólverja á 

Íslandi sögðu þau marga Pólverja ekki hafa áhuga á að þekkja til réttinda sinna og mögu-

leika. Fyrir vikið hefði þessum Pólverjum ekki tekist að bæta lífskjör sín og aðstæður í 

krafti aukinnar samfélagsþekkingar. Sjálf höfðu þau góða yfirsýn yfir réttindi sín og 

möguleika og gátu nýtt þessa þekkingu til að bæta stöðu sína á Íslandi. Viðhorf þeirra var 

að það fælist styrkur í góðri þekkingu á umhverfi sínu. 

Tungumálið 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa hvaða augum þeir litu íslenskukunnáttu. Teresa, 

Zofia og Barbara, sem allar töluðu reiprennandi íslensku, höfðu aðra sýn á þennan þátt en 

yngri viðmælendur sem töluðu betri ensku en íslensku. Þær lögðu ríka áherslu á að 

innflytjendur lærðu íslensku, það myndi létta þeim lífið. Yngri viðmælendur höfðu hvorki 

sömu tökin á íslenskunni né sömu sannfæringuna um nauðsyn þess að læra hana. Þau 

höfðu þeim mun meiri áhuga á að læra ensku. Sú afstaða er að mörgu leyti skiljanleg. 
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Mörgum reyndist erfitt að læra tungumálið og þar að auki sáu þau ekki tilganginn með 

því þar sem íslenskan kæmi aldrei til með að gagnast þeim annars staðar. Hins vegar væri 

enskan gjaldgeng hvar sem er. 

 Þrátt fyrir þessa afstöðu lögðu allir viðmælendur áherslu á tungumálið sem leið til 

aðlögunar að íslensku samfélagi, leið sem auðveldað gæti aðgengi og skilning á íslensku 

samfélagi. Szymon dró fram mikilvægi tungumálsins með þessum orðum: „The language, 

this is the key in every country, doesn’t matter you live in Iceland you have to speak 

Icelandic actually, to be a mix really, like one of us“. Katarzyna sagði að það væri að vísu 

hægt að komast af á enskunni en að það væri jafnframt útilokandi aðferð því fólk lokaði 

iðulega á frekari samskipti þegar það heyrði að þau töluðu ekki íslensku. Þá bentu 

viðmælendur einnig á að aukin færni í íslensku yki möguleika á því að komast í betra 

starf og Agnieszka sagði að íslenskan kæmi e.t.v. til með að skipta sig máli þegar fram 

liðu stundir: 

 
I don’t want to have this situation when my child speaking better like me, this is really 
terribly. Tomasz start to speak Icelandic I say: Oh, I’m sorry I don’t understand you, you 
know. So that’s why I have to go. 
 

Agnieszku hryllti við þeirri tilhugsun að geta ekki skilið hvað sonur sinn segði. Viðhorf 

hennar til íslenskunáms markaðist því af framtíð sonarins og var á þá leið að ef sonur 

hennar færi að tala íslensku yrði hún að gera slíkt hið sama. 

Þátttaka í íslensku samfélagi 

Af samfélagsþátttöku nefndu viðmælendur sundferðir, íþróttaiðkun, útiveru, fundasókn, 

hátíðarhöld, siði og félagsstarf. Þannig sögðust Agnieszka og Krzysztof kíkja í Nauthóls-

víkina þegar veður leyfði. Enn fremur sögðust mörg þeirra sækja messur, leikhús og 

kvikmyndahús, lesa íslensku dagblöðin og hlusta á útvarpið, ferðast um landið og stunda 

áhugamál sín, halda upp á íslenska tyllidaga og prófa venjur landsmanna. Í þessari 

umræðu ítrekaði Teresa enn og aftur að hún lifði eðlilegu lífi á Íslandi og að athafnir 

hennar og þátttaka í samfélaginu væru í samræmi við það. 

 Lengd búsetu og aðlögun viðmælenda hafði áhrif á viðhorfin til þátttöku í samfé-

laginu. Zofia, Teresa og Barbara höfðu jákvæðara viðhorf gagnvart því að tileinka sér 

íslenska siði. Teresu fannst sjálfsagt að hún tæki upp íslenska siði og talaði íslensku: 

 
Það er líka þú veist, þegar það er svona þegar maður býr í blönduðu hjónabandi þá náttúrulega 
ef ég myndi búa með manninum mínum í Póllandi þá myndi ég ætlast til þess að hann tekur 
pólska siði ekki satt? Jú, ég bý hér og náttúrulega mér finnst sjálfsagt að ég tek íslenska siði en 
ekki svona halda fast þú veist í mína pólska siði. 
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Marianna sagðist einnig taka þátt í viðburðum þegar eitthvað væri um að vera, þá færi 

hún niður í bæ og fylgdist með skrúðgöngum og ræðum. Hún taldi samfélagsþátttöku 

sína góða og benti á að hún talaði tungumálið, ætti heimamenn að vinum og nýtti sér 

ýmsa þjónustu. Hún sagði að slík þátttaka kæmi að sjálfu sér þegar maður væri búinn að 

búa lengi í öðru samfélagi. Sömu sögu var að segja af Agnieszku og Krzysztofi sem 

sögðust hafa mjög gaman af því að taka þátt í íslenskum hátíðarhöldum, þau færu t.d. 

alltaf í bæinn á 17. júní því þá iðaði bærinn af mannlífi. Szymon og Katarzyna sögðust 

aftur á móti ekki taka þátt í íslenskum hátíðarhöldum þar sem þau þekktu ekki til þeirra, 

hvenær þau væru eða út á hvað þau gengju. Katarzyna sagði: 

 
Well, usually I don’t even know when the holidays are, this not like you know for me I can see 
the newspapers like this Fréttablaðið but I don’t understand everything you know so it can be 
advertised that it can be some gathering or something you know, I don’t really know what is it 
about. 
 

Slæleg þátttaka í íslenskum hátíðarhöldum gefur í þessu tilviki ekki endilega til kynna 

áhugaleysi á þeim. Þau sögðust til dæmis sjaldan fara út á lífið og Szymon sagði til 

skýringar að þau væru einfaldlega mjög heimakært fólk. Þeirra eigið lundarfar og val er 

besta skýringin á dræmri þátttöku þeirra í hátíðarhöldum. 

 

Upplifun, viðhorf og reynsla 

Fræðimenn hafa bent á að reynslu innflytjenda af nýja samfélaginu verði að setja í sam-

hengi við aðstæðurnar sem þeir flytjast brott frá (e. context of exit) og móttökurnar sem 

þeir hljóta í nýja samfélaginu (e. context of reception) (sjá t.d. Menjívar, 1997, 2000; Chin-

chilla & Hamilton, 1999). Nú þegar hefur verið fjallað um aðstæðurnar sem viðmælendur 

fluttu frá í kaflanum Flutt til Íslands. Sé litið til móttökuþáttarins má sjá að þau vandamál 

sem helst mæta innflytjendum á Íslandi eru málleysi, menningarlegt ólæsi á báða bóga og 

fordómar (Hallur Páll Jónsson, 2005). Viðhorf ungra Íslendinga í garð innflytjenda hafa 

t.d. harðnað á undanförnum árum. Engu að síður eru íslensk ungmenni almennt fremur 

jákvæð í garð innflytjenda (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2005). 

Jafnframt á sér stað mikil og jákvæð þróun. Vorið 2006 voru grasrótarsamtökin 

Ísland Panorama sett á laggirnar til að berjast gegn kynþáttafordómum, stjórnmálaflokkn-

um Flokki nýrra Íslendinga var komið á fót um svipað leyti, Alþjóðahús býður innflytj-

endum íslenskunámskeið og börnum þeirra leikjanámskeið, Rauði krossinn veitir 

börnum innflytjenda aðstoð við íslenskunám og aðlögun, knattspyrnufélagið Africa United 
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hefur að geyma leikmenn frá öllum heimshornum og víða um land eru svokallaðar 

þjóðahátíðir haldnar til að kynna menningu innflytjenda og fagna margbreytileikanum. 

Hvað Pólverja snertir er ýmislegt gert til að mæta þörfum þeirra á Íslandi. Ýmsar 

þjónustustofnanir bjóða upplýsingar á pólsku, þeir halda upp á þjóðhátíðardag sinn í 

nóvember og ráðgert var að blása til pólskrar menningarhátíðar haustið 2006 (Þórunn 

Þórsdóttir, 2006). Þá hefur þegar komið fram að viðmælendum þótti auðvelt að afla sér 

upplýsinga og kynnast íslenska kerfinu. Á þessari mjög svo stuttu greiningu má sjá að 

móttökurnar sem innflytjendur hljóta á Íslandi eru í senn neikvæðar og jákvæðar. Þó 

virðist óhætt að draga þá ályktun að íslenskt samfélag sé tiltölulega opið og vinveitt í 

garð innflytjenda. Viðhorf viðmælenda varpa þó bestu ljósi á upplifun þeirra og verður nú 

litið til þeirra. 

Viðhorf til íslensks samfélags 

Yfirleitt voru viðmælendur mjög jákvæðir í garð íslensks samfélags. Engu að síður mátti 

oft greina gremju í garð Íslendinga og íslensks samfélags. Gremjan stafaði fyrst og fremst 

af ólíkum hefðum og siðum. Þannig gagnrýndi Pawel aksturslag Íslendinga, Zofiu fannst 

skorta aga í uppeldi íslenskra barna, Agnieszka undraði sig á skipulagsleysi Íslendinga og 

Szymoni og Katarzynu blöskraði verðlagning á Íslandi. Í ýmsum ummælum viðmælenda 

mátti greina samanburð milli Íslands og Póllands og dulda gagnrýni á íslenskt samfélag. 

 Eins og ummæli Krzysztofs í byrjun kaflans bera með sér voru þau Agnieszka 

mjög jákvæð í garð íslensks samfélags og búsetu sinnar hér. Þau báru Íslendingum vel 

söguna og sögðu þá hafa reynst sér vel. Þau sögðu lífið vera auðvelt á Íslandi, maður gæti 

gert allt sem mann dreymdi um. Þau sögðust sérstaklega kunna vel við þá málhefð Íslend-

inga að segjast hafa það fínt þegar einhver spyrði hvernig gengi: „Fínt or not fínt, your are 

telling fínt“ sagði Krzysztof. Það sem þau settu út á var verðlag, veðrátta og framboð á 

afþreyingu. Þeim fannst úrval afþreyingar lélegt og þegar það færi saman við hátt verðlag 

væri erfitt væri fyrir ungt fólk eins og þau að gera eitthvað skemmtilegt í frítíma sínum. 

Veðráttan fannst þeim koma í veg fyrir að þau gætu verið úti við eins og þau voru vön frá 

Póllandi. „That is the life in Iceland. It’s minus and plus everywhere of course“ sagði 

Agnieszka. 

Reynsla af vinnumarkaði 

Það var einna helst undan íslenskum vinnumarkaði sem viðmælendur kvörtuðu. Yngri 

viðmælendur lýstu allir fyrir mér einhverri neikvæðri reynslu af vinnumarkaðnum á 
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Íslandi. Katarzyna hafði lent á vinnuveitanda sem ætlaðist til að hún útvegaði sér sjálf 

atvinnuleyfi, en hún benti réttilega á að það væri „the employer’s duty to do it“. Þegar 

Pawel var í verkavinnu í Reykjavík lenti hann upp á kant við yfirmenn sína þegar hann 

vildi segja upp. Þá sagði Agnieszka að hún hefði reynt að beita skipulagsgáfu sinni til að 

koma á röð og reglu á vinnustað en fengið neikvæð viðbrögð: „So when we try to fix it 

this organisation and we try to make something then Icelandic people don’t like“. 

Szymon var sá sem verstu reynsluna hafði af íslenskum vinnumarkaði. Á fyrstu 

búsetuárum sínum var hann margoft beittur misrétti af vinnuveitendum og fyrir vikið 

tíður gestur hjá verkalýðsfélaginu. Reynsla hans af íslenskum vinnumarkaði hafði mótað 

afstöðu hans til reglna um atvinnu útlendinga. Hann fullyrti að fyrirkomulagið um 

tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi, þar sem fólk væri bundið vinnuveitenda til eins árs í 

senn, væri ekkert annað en þrælahald: 

 
But you know for me it was like really really strange you know, so you have to be, for me is 
just really like like a slaving the people, you know. You don’t have opportunity and the choice 
you know, we are free people in free world and we always could have the choice so if we don’t 
like something we changing our lives. 
 

Hann sagði að jafnvel þótt hann væri komin með græna kortið væri hann mjög óánægður 

með þetta fyrirkomulag. Hann benti á að erfitt væri að sýna þá óánægju í verki öðruvísi 

en að flytja frá Íslandi. 

Upplifun af mismunun og fordómum 

Oft gerir fólk sér í hugarlund að hvítir innflytjendur verði fyrir litlu aðkasti þar sem þeir 

falli betur inn í hópinn og dragi þannig síður athygli að sér en innflytjendur sem dekkri 

eru á hörund. Vissulega er margt til í því en ekki má líta framhjá þeirri staðreynd að hvítir 

innflytjendur verða fyrir mismunun og fordómum (Brown, 2003). Viðmælendur mínir 

nefndu sjaldan fordóma og mismunun sem þeir hefðu orðið fyrir á Íslandi. Flest þeirra 

sögðu samfélagið hafa tekið sér vel, fólk hefði verið hjálpsamt og oft áhugasamt. Zofia 

benti hins vegar á að alls staðar fyndust fordómar í garð útlendinga og að hún hefði ekki 

farið varhluta af því: 

 
Auðvitað þetta er bara alls staðar fólki sem er með fordóma fyrir útlendinga við vitum það og 
þetta er ekki öðruvísi hérna eða einhvers staðar annars. Og það líka ég lenti í þú veist fólki sem 
þoldi ekki útlendinga eða þú veist eins og gerist. En þetta er líka margir sem voru svona mjög 
jákvætt og hérna þú veist mjög opin. 
 

Szymon talaði um að hafa upplifað óréttlæti og fordóma á Íslandi. Hann nefndi að 

ætlast hefði verið til af sér að hann ynni fyrir helmingi lægra tímakaupi en Íslendingar. 
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Honum fannst sú krafa fáránleg og benti á að hann þyrfti að lifa við íslenskt verðlag og 

hefði fyrir vikið þörf fyrir sömu laun og aðrir. Þá nefndi hann fordóma sem hann hafði 

orðið fyrir innan þjónustustofnana. Hann sagði að allt gengi vel svo fremi sem hann talaði 

íslensku en þegar kæmi að því að hann skipta yfir í ensku breyttist andrúmsloftið og 

viðkomandi liti hann ekki lengur sömu augum: „And it’s like you’re not the same person 

you was you know three minute ago“. Að sama skapi varð hann fyrir því að fólk hreytti í 

hann ónotum þegar hann vann um skamma hríð sem dyravörður á skemmtistað: 

 
You know how it was in my doorwork, when I was start work in the beginning of course then 
is like new words and I don’t understand, so I have to learn like „má ég sjá skilríki“ you know 
and just talk with somebody and just ask like this in Iceland like with the costumer you know 
before I start do it and I was really like nobody heard I’m not from Iceland. Then then you 
know it was like: huh, you know, foreigner on the door. He will be tell me plenty of the people 
was telling me like: you will be don’t tell me what I should do in my country and start fight 
with me, really, believe that. 
 

Þá bætti hann við að sömu fordóma væri að finna í heimalandi sínu, þá væri að finna alls 

staðar og við því væri lítið að gera: „I think so this is very normal and we don’t change 

this. This is like you know like will be you know like fight with wind“. Sjálfum fannst 

honum meira tilefni til að fagna muninum milli fólks en ergja sig á honum. 

Eðlilegt líf á Íslandi 

Öll töluðu þau á einn eða annan hátt um að líf þeirra á Íslandi væri eðlilegt og að athafnir 

þeirra væru eðlilegar. Þessi áhersla á eðlilegt líf kom upp hvort sem rætt var um vináttu 

og tengslanet, samband þeirra við heimaland eða þátttöku í íslensku samfélagi. Ég tel að 

um eðlilegt líf hafi verið að ræða í tvennum skilningi. Í fyrsta lagi notuðu viðmælendur 

þetta orðalag til að undirstrika að þótt þau væru útlendingar, innflytjendur og Pólverjar 

væru þau ekki óvenjulegt fólk að neinu leyti og í engu frábrugðin Íslendingum. Í öðru lagi 

var orðalagið notað til að undirstrika að ólíkt Póllandi gætu þau á Íslandi lifað lífi sem 

þau töldu eðlilegt. 

 Fyrri hugmynd viðmælenda um eðlilegt líf verður að setja í samhengi við líf þeirra 

á Íslandi sem innflytjendur og áherslu þeirra á að aðgreina sig ekki frá samfélaginu í heild. 

Teresa skýrði fyrir mér áhugaleysi sitt á pólsku samfélagi á Íslandi út frá því að hún lifði 

eðlilegu lífi hér. Þar með undirstrikaði hún að jafnvel þótt hún væri innflytjandi væri líf 

hennar í engu frábrugðið lífi íslenskra kvenna, athafnir hennar væri ekki hægt að flokka 

sem dæmigerðar fyrir innflytjendur. Þegar Zofia lýsti fyrir mér samfélagsþátttöku sinni 

sagðist hún fara út á lífið með vinkonum sínum og bætti við að það væri allt eins og gengi 

og gerðist: „[Þ]etta er svona það er svona eðlilegt, svona venjulegt líf skulum við segja“. Á 
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sama veg fór þegar Agnieszka lýsti fyrir mér félagslegum samskiptum sínum. Hún kvaðst 

eiga nokkrar pólskar vinkonur sem hún hitti reglulega og ræktaði með þeim vinskap: 

 
I have some friends where you know she just call me she ask me what I’m doing today when 
we going maybe we can going outside with child because we need some you know child 
around, sometimes going to shopping, to outside, to the home drink coffee, like in Poland, like 
normal, like normal people. 
 

Agnieszka brá upp mynd af daglegum athöfnum sínum og ítrekaði að þær væru 

eðlilegar athafnir venjulegs fólks. Með þessu sýndi hún að líf hennar á Íslandi ætti ekki að 

vera skilgreint út frá því að hún væri innflytjandi þar eð líf hennar væri alveg eðlilegt. Þá 

undirstrikaði hún að þessar daglegu athafnir hefðu verið þær sömu í Póllandi og varpaði 

þar með ljósi á að þessi hegðun tengdist því ekki að hún væri innflytjandi á Íslandi heldur 

henni sem manneskju. Að lokum má nefna Ewu og Pawel en eins og kom fram í kaflanum 

Samfélag Pólverja á Íslandi lögðu þau áherslu á aðgreiningu frá öðrum Pólverjum sem lifðu 

spart og þar með einhvers konar innflytjendalífi. Þau sögðust aftur á móti vilja lifa eins og 

aðrir Íslendingar eða eins og þau myndu vilja lifa í Póllandi. Líf annarra Pólverja á Íslandi 

var í þeirra huga óeðlilegt og með því að aðgreina sig frá þeim undirstrikuðu þau að líf 

sitt á Íslandi væri eðlilegt. 

Hina hugmynd viðmælenda um eðlilegt líf verður að setja í samhengi við umræðu 

og aðstæður í Póllandi. Á 9. áratugnum lá stjórnkerfi Póllands undir gagnrýni fyrir að 

skapa fólki engin tækifæri á vinnumarkaði né tryggja því sómasamleg laun. Eins og Kula 

(1996) hefur bent á upplifðu margir Pólverjar þá líf sitt í Póllandi sem óeðlilegt. Eftir fall 

kommúnismans kom upp sú umræða í Póllandi að nú væri kominn tími til að hverfa aftur 

til eðlilegs ástands, með vísun í að tími kommúnismans hefði aftrað íbúum frá að lifa 

eðlilegu lífi (sjá t.d. Rausing, 1998). Leszek Dziegiel (1998) fullyrðir að breytingarnar hafi 

ekki fært Póllandi þetta eðlilegt ástand, þ.e. friðsæld og velmegun. Þvert á móti einkenna 

hraðar samfélagsbreytingar lífið í Póllandi samtímans. Það sem gilti í gær þarf ekki 

endilega að gilda í dag og hver veit hvað gildir á morgun. Þetta skapar óöryggi fyrir íbúana 

sem ekki geta tekið ákvarðarnir varðandi framtíðina (Arnstberg & Borén, 2003).  

Að mati viðmælenda gerðu þessar aðstæður í Póllandi það að verkum að 

Pólverjum var ómögulegt að lifa þar eðlilegu lífi. Atvinnuhorfur væru slæmar, tekjur lágar, 

erfitt væri að lifa þar og öryggi þeirra væri ógnað. Því biði Pólland ekki upp á eðlilegt líf. 

Á Íslandi var aftur á móti næg atvinna í boði, mannsæmandi tekjur og auðvelt líf. Þar með 

væri hægt að lifa eðlilegu lífi á Íslandi. Þessi tilfinning fyrir eðlilegu lífi byggðist þar með á 

samanburði milli Póllands og Íslands. Lífið í Póllandi væri erfitt en það væri auðvelt á 
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Íslandi. Agnieszka nefndi barneignir sem dæmi: „In Poland many people planning, 

planning so much planning to to make the family, it’s very serious decision. Here it’s no 

serious thing, just ok ok we can get the child“. Þættir á borð við þessa ýttu undir þá upp-

lifun viðmælenda að lífið væri eðlilegt á Íslandi, eins og lífið ætti að vera. Agnieszka sagði: 

 
Yes yes just life, normal life. If you working, if you have good work and you working more, 
then you can building step by step your life. You know you can go to school if you like later or 
you can do what you like. For us is easy, maybe, for us from Europe because we don’t have to 
fight here. We have to be we have to be good at work you know, you have to maybe start 
maybe learning ok but if you do something you have. But in Poland if you do something you’ll 
never be sure how good you can have it because maybe you don’t have a place, maybe you have 
to wait, maybe something, something something something you know. So it’s easy here, it’s 
life, life, just life. 
 

Samkvæmt þessum ummælum upplifði hún að hún sæti við stjórnvölinn í eigin lífi. Hér 

myndi maður sá og uppskera í samræmi við það. Í Póllandi gæti maður hins vegar unnið 

baki brotnu og samt ekki verið öruggur um hlutskipti sitt. Það féll ekki undir hennar 

skilning á eðlilegu lífi. 

 

Horft til framtíðar 

Kjörið er að enda umræðuna um lífið á Íslandi með því að líta á framtíðarsýn viðmæl-

enda. Eins og komið var inn á í byrjun kaflans höfðu Teresa, Barbara og Zofia tekið um 

það ákvörðun að setjast að á Íslandi. Þær höfðu ekki í hyggju að flytja aftur til Póllands, 

hvað þá eitthvert annað. Framtíðarsýn þeirra var tengd Íslandi og draumar þeirra snéru 

að börnunum. 

 Framtíðarsýn yngri viðmælendanna var ekki fastmótuð. Öll áttu þau drauma sem 

þau vildu láta rætast en öll töluðu þau um framtíðina sem óráðna. Þó örlaði ekki á 

örlagahugsun hjá þeim því öll töluðu þau um að framkvæma samkvæmt eigin vilja og sitja 

við stjórnvölinn. Engu að síður gerðu þau sér grein fyrir áhrifum ytri formgerðar á líf sitt. 

Þannig benti Krzysztof á að hann hefði á sínum tíma sótt um vegabréfsáritun sem pólskur 

ríkisborgari en ekki fengið. Búsetan á Íslandi færði honum hins vegar von um íslenskt 

ríkisfang og íslenskt ríkisfang var í huga hans eins konar ávísun á ótal möguleika: 

 
So you have now you know, we have like open our world for us because you have you don’t 
have an open world if you are Polish. I tried to apply for Visa in Poland, I didn’t get it so it’s 
difficult but if I try to apply in Icelandic I will get like that [smellir fingri]. 
 

Krzysztof leit svo á að fengju þau Agnieszka íslenskt ríkisfang myndu dyrnar að 

heiminum opnast. Þannig gegndi íslenskt ríkisfang stóru hlutverki í framtíðarsýn þeirra. 

Sömu sögu var að segja af Ewu og Pawel og Katarzynu og Szymoni. Öll sáu þau fram á að 
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geta fært sig um set eftir að hafa öðlast íslenskt ríkisfang. Ewa og Pawel sögðust telja 

íslenskt ríkisfang tryggja þeim öruggari tilveru, flyttu þau til Norðurlandanna: „And also 

this is some kind of security for us in the future if we would like to change for a different 

Scandinavian country, for example like for Sweden which is much closer to Poland“. Fyrir 

þeim lá ástæðan fyrir frekari flutningum fyrst og fremst í nálægðinni við Póllandi. 

Szymon og Katarzyna sögðu vilja flytja frá Íslandi vegna smæðar samfélagsins: „[I]t’s very 

small society, very small working market and there’s not many opportunities to get job if 

you will lost one“ sagði Katarzyna. Szymon benti einnig á að lífið á Íslandi væri svo smátt 

í sniðum að oft leiddist þeim hreinlega á Íslandi: 

 
And also is like this so sometimes you feel the boring. Like you are in the Europe you just take 
your car, you drive to your friends you know, you like in next weekend you move to the 
Germany you know, but like here where I can go? Common. How many times you can see the 
Akureyri you know and stuffs like this you know. 
 

Sama sinnis voru Agnieszka og Krzysztof. Þeim fannst of lítið um að vera fyrir 

ungt fólk sem vill lifa lífinu. Eins og áður hefur komið fram settu þau mjög út á veðurfar á 

Íslandi og fannst sem þau gætu ekki verið utandyra og lifað því lífi sem þau vildu. Þetta 

var ástæða þess að þau hugðu á frekari flutninga og sáu þau Ástralíu fyrir sér sem 

spennandi valkost. Þar væri nógu heitt í veðri til að vera meira úti við og sonurinn þyrfti 

þar með ekki að alast upp innanhúss spilandi play station: 

 
In a country like in Australia I imagine like everyday I can just walk with him everywhere 
because of the sun, we can spend the time on the beach ok, maybe we can swim in together, 
we can go to outside. It’s really difference, I miss about this you know outside, outside. 
 

Ísland var í þeirra huga ekki lokaáfangastaður heldur stökkpallur inn í framtíðina. Þrátt 

fyrir að Ísland væri öruggur staður bauð það ekki upp á lífið sem þau sáu í hillingum: 

strandferðir, iðandi mannlíf, möguleikar á útiveru. Vissulega byðist þar möguleiki á 

eðlilegu lífi en hins vegar gætu þau ekki lifað draumalífi hér. Ástralía sameinaði aftur á 

móti í þeirra huga kosti Íslands og Póllands: góðar efnahagslegar aðstæður Íslands færu 

þar saman við menningu og náttúru Póllands. Til marks um þetta sagði Agnieszka að ef 

veðrið væri betra á Íslandi væri það hið fullkomna land: „Yeah, we always eee joking like 

if the in Iceland was very nice weather then was like perfect“. 

Ekkert þeirra minntist á Pólland sem hugsanlegan áfangastað í nánustu framtíð. 

Pólland virtist ekki vera hluti af framtíð þeirra að öðru leyti en því að sækja mætti það 

heim stöku sinnum. Agnieszka sagðist ekki vera spennt fyrir að flytja aftur til Póllands, 

hún kynni orðið vel við sig á Íslandi þar sem lífið væri gott og lífsbaráttan ekki eins hörð. 
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Ewa og Pawel sögðust ekki heldur sjá fyrir sér að þau flyttu aftur til Póllands í bráð þrátt 

fyrir að þau hefðu ýmis tækifæri nú sem þau höfðu ekki þegar þau fluttu til Íslands. Ewa 

sagði: „Actually no we don’t have so bad situation because we get already job, we have 

house we have place where we can stay, we can get already job when we would to go 

back. But the question is we would like to or not?“. Pawel tók undir og sagði að þau 

hefðu ýmsa valmöguleika í boði í dag. „But now our choice is still Iceland“ bætti hann við. 

 

Samantekt 

Framtíðarsýn viðmælenda hafði áhrif á afstöðu þeirra til lífsins á Íslandi. Þær þrjár sem 

ætluðu fyrir víst að búa áfram á Íslandi höfðu öðlast ákveðna sátt við samfélagið sem 

birtist m.a. í minni þörf fyrir að bera saman pólskt og íslenskt samfélag. Yngri viðmæl-

endurnir höfðu hins vegar ekki skotið neinum rótum á Íslandi og höfðu fullan hug á að 

flytja héðan einhvern daginn. Þar með eygðu þau ekki tilgang með því að sætta sig við 

aðstæður hér. Fyrir vikið voru þau gjörn á að bera saman Ísland og Pólland og viðra 

gremju sína í garð íslensks samfélags. Hins vegar þótti þeim, rétt eins og hinum þremur, 

mikilvægt að venjast íslensku samfélagi. Það gerðu þau með því að afla sér þekkingar um 

samfélagið og vera virkir þátttakendur í því. Samfélagsþekkingin gegndi því hlutverki að 

bæta lífskjör þeirra á Íslandi en samfélagsþátttakan gaf þeim færi á að njóta þess sem 

samfélagið hafði fram að færa. Með því móti tókst þeim að ná markmiðinu: að lifa hér 

eðlilegu lífi. 
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Efniviður þessarar ritgerðar grundvallaðist á eigindlegri rannsókn minni meðal pólskra 

innflytjenda á Íslandi. Fyrir vikið var viðfangsefni hennar málefni innflytjenda. Í því 

augnamiði að staðsetja umfjöllun mína innan fræðilegrar umræðu tengdri innflytjendum 

og fólksflutningum varði ég fyrsta hluta ritgerðarinnar til kenningarlegrar umfjöllunar. Í 

fyrsta kafla ræddi ég kenninguna um þverþjóðleg tengsl innflytjenda. Sú kenning hóf að 

mótast þegar fræðimenn fóru að veita tíðum samskiptum innflytjenda við heimaland sitt 

athygli. Svo tíð voru samskipti sumra við heimaland sitt að um þá mátti segja að þeir lifðu 

lífi sínu þvert á afmarkanir þjóða og þar með þvert á landamæri. Þessi sýn opnaði nýja 

vídd innan fræðanna og gat hún af sér ógrynni rannsókna á fyrirbærinu. Fyrir vikið 

komust rannsóknir fræðimanna og framsetning þeirra á lífi innflytjenda einu skrefi nær 

því að lýsa veruleika fólksflutninga.  

Í öðrum kafla voru félagsleg tengslanet innflytjenda til umræðu. Þau eiga sér 

lengri sögu innan fólksflutninga- og innflytjendarannsókna en kenningin um þverþjóðleg 

tengsl, en eins og umfjöllun kaflans leiddi í ljós er langt frá því að nálgunin sé fullmótuð 

og gallalaus. Helstu annmarkar hennar hafa fram til þessa falist í að gengið hefur verið að 

því sem vísu að félagsleg tengslanet séu öllum innflytjendum aðgengileg og að innan 

þeirra ríki jöfnuður og samstaða. Fræðimenn hafa á undanförnum árum viðrað efasemdir í 

tengslum við þetta og hafa þær sprottið af niðurstöðum rannsókna sem sýna að oft ríki 

vantraust og óeining innan félagslegra tengslaneta innflytjenda. 

 Þar sem ritgerðin greindi frá eigindlegri rannsókn var tveimur köflum varið til 

umræðu tengdri aðferðafræði og fræðilegri afstöðu. Í þriðja kafla var litið til hugmynda 

mannfræðinga um vettvanginn. Þrátt fyrir gagnrýna sýn á innviði fræða sinna hafa mann-

fræðingar verið tregir til að taka til umfjöllunar hugmyndir sínar um vettvang mannfræð-

innar. Hann hefur fram til þessa notið friðhelgi ólíkt öðrum hugtökum fræðigreinarinnar 

á borð við menningu og etnógrafíu. Hugmyndir um vettvanginn hafa verið njörvaðar á 

klafa þröngsýni, smástjórnmála og ímyndarinnar um hreinleika. Í fjórða kafla tíundaði ég 

aðferðafræðina að baki rannsókninni og færði rök fyrir vali mínu á eigindlegum rann-

sóknaraðferðum. Þá greindi ég frá helstu verkfærum gagnaöflunarinnar og hvernig gagna-

greining fór fram. 
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 Í þriðja hluta ritgerðarinnar var niðurstöðum rannsóknarinnar lýst. Niðurstöðun-

um var deilt á fimm kafla sem hver og einn tók fyrir eina hlið lífs viðmælenda minna. Í 

stað þess að telja upp helstu umræðuþræði hvers kafla fyrir sig finnst mér hyggilegra að 

taka fyrir þær niðurstöður sem að mínu mati eigi skilið ítarlegri umfjöllun. 

 

Nokkrir áhersluaukar 

Eigindleg rannsókn á borð við þessa getur af sér ógrynni upplýsinga. Í ritgerðinni hef ég 

einblínt á ákveðin umfjöllunarefni og niðurstöður þeim tengdum. Í þessum lokaorðum 

langar mig að draga fram þær niðurstöður sem ég tel þess virði að ítreka sérstaklega. Ég 

vil að þessi atriði greypist í huga lesenda svo enginn vafi leiki á hvaða lærdóm má draga af 

rannsókninni. 

Áhrif ytri formgerðar 

Ytri formgerð mótar óneitanlega líf einstaklingsins og setur því skorður. Gott dæmi um 

áhrif formgerðarinnar er flutningur viðmælenda til Íslands. Öll töluðu þau um að ytri 

aðstæður á borð við atvinnuleysi og bág kjör hefðu ýtt undir að þau fluttu frá Póllandi. Þá 

gefa gögnin vísbendingar um að formgerðin sem mætir innflytjendum á Íslandi hafi áhrif á 

þróun og mótun félagslegra tengslaneta. Eins og kom fram í kaflanum Aðstoð, tengslanet og 

bjargræði er tengslanet Pólverja á Íslandi veikt. Það líður fyrir vantraust og óheilindi sem 

viðmælendur sögðu ríkja þar. Þetta vantraust á sér rætur að rekja til Póllands og smitast 

inn í félagsleg tengslanet Pólverja á Íslandi. Gögnin gefa til kynna að formgerðin á Íslandi 

eigi hlut í máli við að grafa undan pólska tengslanetinu. Auðvelt aðgengi að upplýsingum 

frá opinberum stofnunum og hjálpsemi landsmanna, sem viðmælendur tóku sérstaklega 

fram, ýttu undir að þau stóluðu frekar á sjálf sig en á pólska tengslanetið. Þar með 

veikjast pólsku tengslanetin því fáir sjá tilgang með því að sækja sér þangað aðstoð og 

upplýsingar. 

Gjörðir og geta 

Jafnframt því að benda á áhrif ytri formgerðar ítreka ég mikilvægi þess að líta til 

gerendahæfni viðmælenda, þeirra eigin ákvarðana, staðfestu, hugrekkis og þors sem náði 

út fyrir ramma formgerðarinnar. Tilvísunin í orð Evu Hoffmans (1989) í byrjun ritgerðar-

innar eru vel til þess fallin að lýsa viðhorfum og afstöðu viðmælenda til lífsins. Þar sagði 

m.a.: 
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As a radically marginal person, you have two choices: to be intimidated by every situation, 
every social stratum, or to confront all of them with the same leveling vision, the same brash 
and stubborn spunk (bls. 157).  
 

Sjálf var Eva Hoffman innflytjandi, hún flutti á unglingsárunum frá heimalandi sínu 

Póllandi til Kanada. Hún segir innflytjendur hafa um tvo kosti að velja þegar þeir setjist 

að í nýju samfélagi: annars vegar að fallast hendur frammi fyrir nýjum aðstæðum og hins 

vegar að takast á við áskoranir sem óneitanlega fylgja flutningum og búsetu í nýju 

samfélagi. Viðmælendur mínir tóku þann pól í hæðina að skora á sjálfa sig og láta ekki 

hræðslu stjórna sér og sínum gjörðum. Eins og komið hefur fram í umræðu þessarar 

ritgerðar lögðu viðmælendur áherslu á að vera sjálfstæðir og geta staðið á eigin fótum. 

Krzysztof var stoltur af því að hafa komið til Íslands og þannig breytt stefnu lífs síns. 

Hann var ánægður með að vera ekki leiksoppur ytri aðstæðna eins og atvinnuleysis og 

bágra kjara sem hann sagði sig upplifa í Póllandi, heldur réði hann ferðinni í sínu lífi. 

Hann var ekki aðeins sannfærður um eigin getu til að vera sjálfs sín ráðandi heldur sýndi 

hann það og sannaði margoft í verki. Hann gat og hann gerði. Það sama má segja um aðra 

viðmælendur sem létu ekki ytri aðstæður aftra sér frá því að öðlast það líf sem sem þeim 

þótti eftirsóknarverðast.  

Sköpun aðgreiningar og fjarlægðar 

Gögnin gefa til kynna að hugmyndin um samheldið samfélag Pólverja á Íslandi eigi ekki 

við rök að styðjast. Allir viðmælendur bentu á ósamræmi og óeiningu innan hópsins og 

greinilegt er að menningarbundnar hugmyndir frá Póllandi berast milli landa og taka sér 

bólfestu í nýju samfélagi. Hér á ég við stéttaskiptingu milli Pólverja á Íslandi sem kom 

fram í máli viðmælenda. Tengsl viðmælenda við aðra Pólverja voru ekki mikil og ef þau 

voru einhver var um að ræða markvisst val kunningja úr hópnum og sumir innan hópsins 

jafnvel hunsaðir.  

Þá lögðu viðmælendur ríka áherslu á að greina sig frá öðrum Pólverjum og grund-

vallaðist sú þörf á neikvæðum viðhorfum sem viðmælendur báru í garð landa sinna. 

Viðmælendur höfðu lítinn áhuga á að halda sambandi við aðra Pólverja og höfðu ákveðna 

staðalmynd af pólskum innflytjendum í huga sér; þeir væru ómenntaðir, ófaglærðir og 

jafnvel óeðlilegir. Þeim var lýst sem einföldum, fávísum og illa upplýstum. Þá var þeim líkt 

við þræla, lund þeirra sögð dimm og vísað var til þeirra með niðrandi uppnefnum á borð 

við pylsu-Pólverja.  
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Aðlögun eftir aðstæðum 

Aðlögun viðmælenda að íslensku samfélagi var mismikil og að miklu leyti grunduð í 

aðstæðum hvers og eins. Zofia fann ekki þörf á að læra tungumálið og þannig aðlagast 

íslensku samfélagi fyrr en vissan um áframhaldandi búsetu hér var fyrir hendi. Gifting og 

koma barns voru staðfesting þess að hér myndi hún dvelja um dágóða hríð og þá fyrst var 

það þess virði í hennar huga að leggja á sig slíkt nám. Í tilviki Barböru höfðu aðstæður í 

heimalandi þau áhrif að hún sá sér þann kost vænstan að setjast hér að til frambúðar. 

Hún gerði sér engar grillur um að flytja aftur heim og því fannst henni eðlilegast í 

stöðunni að aðlagast íslensku samfélagi og læra tungumálið.  

Önnur sýn blasir við þegar litið er til Ewu og Pawels. Þau voru mjög tvístígandi og 

vissu í raun ekki hvar framtíð þeirra lægi, hvort hún biði þeirra í Póllandi, á Íslandi eða 

jafnvel í öðru Evrópulandi. Þeirra afstaða til íslenskunáms og aðlögunar markaðist af 

þessum möguleikum. Þar eð þau höfðu ekki tekið ákvörðun um það að setjast endanlega 

að á Íslandi sáu þau ekki tilgang með því að læra erfitt tungumál og aðlagast íslensku 

samfélagi, ef þau skyldu síðar meir ákveða að flytja héðan. Aðstæður þeirra neyddu þau 

ekki til þess, eins og virðist hafa verið raunin í tilfelli Barböru. Þannig höfðu ytri aðstæður 

viðmælenda áhrif á viðhorf og afstöðu til íslensks samfélags. 

Fjölskyldan og böndin 

Samskipti viðmælenda við Pólland voru töluverð en umfang þeirra fór þó fyrst og fremst 

eftir því hvort einhver væri í Póllandi sem þess virði var að halda tengslum við. Teresa átti 

til að mynda enga nána ættingja á lífi í Póllandi og hafði engan áhuga á heimsóknum 

þangað. Meðan foreldrar hennar voru á lífi voru samskipti hennar við Pólland aftur á móti 

mun meiri, hún hringdi mjög reglulega í foreldra sína og heimsótti þau til Póllands. Aðrir 

viðmælendur lýstu tengslum sínum við heimalandið út frá samskiptum sínum við 

fjölskylduna. Þau greindu frá því að þau heimsæktu landið reglulega, hringdu í vini og 

ættingja, sendu myndir með tölvupósti og þar fram eftir götum. Þá höfðu mörg þeirra 

reynt að útvega fjölskyldumeðlimum vinnu á Íslandi, með misjöfnum árangri. Önnur 

höfðu fengið ættingja frá Pólland í heimsókn til Íslands. Í flestum tilvikum var frekar um 

að ræða aðstoð heldur en heimsókn, foreldrar viðmælenda komu t.d. við fæðingu barna-

barns og dvöldu í nokkrar vikur til að hjálpa ungu foreldrunum. Greinilegt var að viðmæl-

endur sóttu styrk til fjölskyldunnar og mjög áhugavert er að sjá að sá styrkur náði yfir 

lönd og höf. 
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Viðhald og mótun eðlilegs lífs 

Það sem sameinar þá ólíku þræði sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð er áhersla 

viðmælenda á að þeir lifðu eðlilegu lífi á Íslandi. Viðmælendur lögðu áherslu á viðhald 

eðlilegs lífs þar sem samfella ríkti frá lífi þeirra í Póllandi og til lífsins á Íslandi. Þau 

sögðust gera hlutina eins og annað fólk, þau væru eins og fólk er flest, þau væru ekki svo 

ólík Íslendingum o.s.frv. Þegar umræðuefnið var samskipti þeirra við heimaland lögðu 

þau áherslu á að þau héldu sambandi við fjölskyldu sína eins og annað fólk gerði. Þegar 

rætt var um aðstoð og bjargráð bentu þau á að þau björguðu sér sjálf rétt eins og aðrir í 

landinu, að þau lifðu eðlilegu lífi og að það væri ekkert sérstakt við það sem þau gerðu 

hvunndags. Með þessari áherslu á venjulegt og eðlilegt líf vildu þau vekja athygli á að þau 

væru hvorki eins og geimverur né ómennsk að neinu leyti, þau hefðu komið til að vinna á 

Íslandi og þyrftu að lifa lífinu eins og aðrir landsmenn. Þau vildu ekki að fólk liti á sig sem 

óeðlileg fyrir það eitt að vera útlendingar á Íslandi. 

 Jafnframt lögðu viðmælendur áherslu á mótun eðlilegs lífs á Íslandi sem þau 

sögðu ógerlega í Póllandi. Þar með drógu þau mörk milli lífs síns í Póllandi og á Íslandi og 

lýstu ákveðnu rofi í lífinu í kjölfar flutninganna. Með flutningum sínum til Íslands 

sögðust viðmælendur hafa náð því takmarki að lifa eðlilegu lífi. Hér væri hægt að skipu-

leggja framtíð sína, huga að barneignum, leggja fyrir, sækja vinnu, búa í eigin húsnæði og 

svo mætti lengi telja. Þessi atriði töldu þau til eðlilegs lífs og bentu á að ekkert af þessu 

væri auðvelt eða sjálfgefið í Póllandi. Fyrir eigin gerendahæfni fluttu þau til Íslands, 

breyttu þannig stefnu lífs síns og kusu eðlilegt líf. 

 

Hugvekja: Einn heimur – eitt mannkyn 

Mig langar að enda þessa ritgerð á lítilli en þó vonandi kröftugri hugvekju. Á Þjóðahátíð 

Austfirðinga árið 2004, sem þá var haldin á Egilsstöðum, hélt prestur innflytjenda, sr. 

Toshiki Toma, ræðu. Hann byrjaði á því að tala um jörðina séða úr lofti og spurði hvað 

við gætum lært af loftmynd þeirri. Svar hans var á þessa leið: „Manneskjur lifa við ýmsar 

takmarkanir. Við eigum engan annan kost en að búa saman og lifa saman á þessum stað. Í 

dag er ómögulegt fyrir manneskjuna að flýja slæman stað og taka land annars staðar því 

alls staðar býr fólk. Við verðum að greina þá þætti sem við getum lifað með og lifað án. Á 

jörðinni eru engin landamæri, ef séð úr lofti. Landamæri eru dæmi um nokkuð sem má 

missa sín, þau hafa takmörkuð gildi. Við verðum líka að vera jákvæð í garð alls heimsins. 

Án jarðarinnar væri Ísland varla til“. 
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Þessi orð bregða birtu á þá staðreynd að mannkyn deilir þessari jörð, hvað sem 

tautar og raular. Ísland er hluti af hinum stóra heimi og íbúar hér á landi eru jafnmiklir 

íbúar jarðarinnar eins og íbúar annarra landa. Innflytjendur eru þar með ekki geimverur á 

framandi grund heldur jarðarbúar rétt eins og aðrir menn. Hins vegar skapast tilfinning 

fyrir aðskilnaði mannskyns þegar sett eru upp landamæri. Eins og Toshiki Toma bendir á 

hafa þau takmarkað gildi. Þau eru engu frekar náttúrulegt fyrirbæri en kynþættir og 

þjóðir, hugtök sem iðulega eru notuð til að skilgreina fólk og flokka. Slík hugtök kasta 

ryki í augu okkar og hvísla að okkur að heimurinn tali mörgum tungum. Vissulega gerir 

hann það – en heimurinn er engu að síður einn og mannkyn eitt. Með auknum samskipt-

um fólks af ólíku þjóðerni og uppruna er mögulegt að í hugum manna fari að skapast 

tilfinning fyrir samfélagi mannkyns. Rannsóknir á athöfnum og lífi innflytjenda geta 

hjálpað til við að koma þessu sjónarhorni á framfæri. Fræðin um fólksflutninga og 

innflytjendur hafa alla burði til að opna augu fólks fyrir því að heimurinn er einn og öllum 

opinn, samofinn eins og vera ber og landamæri aðeins fyrirbæri mannshugans. 
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