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Útdráttur 
 
Útlendingum hefur fjölgað mjög mikið á Ísland á undanförnum árum, sérstaklega á 
Vestfjörðum þar sem fjölgunin hefur verið mun meiri en á landinu að meðaltali. En það 
er athyglisvert að 60% erlenda ríkisborgara á norðanverðum Vestfjörðum eru pólskir. 
Pólverjar eru hinsvegar tæp 47% af erlendum ríkisborgurum á landinu öllu. Í 
rannsókninni hefur verið einblínt á stöðu útlendinga á norðanverðum Vestfjörðum til þess 
að leita að svörum við eftirtöldum spurningum: Hvaða álit hafa Íslendingar, og þá 
sérstaklega Vestfirðingar á útlenskum innflytjendum? Hvernig finnst útlenskum 
innflytjendum að Íslendingar taki ámóti þeim og hvernig taka Íslendingar, og þá 
sérstaklega Vestfirðingar á móti þeim? Og loks, hver er staða útlendinga innan 
samfélagsins á norðanverðum Vestfjörðum? Umfjöllunin sýnir fram á að Íslendingar 
virðast hafa litla fordóma gagnvart útlendingum, en hinsvegar er þetta í mótsögn við álit 
útlendinga hérlendis að þeir verða fyrir miklum fordómum og fá neikvæðar móttökur frá 
Íslendingum. Þar að auki er almennt illa tekið á móti þeim hjá stofnunum hins opinbera. 
Hinsvegar má ekki gleyma því að nokkrar stofnanir þess, t.d. Alþjóðahús og Alþjóðastofa 
taka vel ámóti þeim. Hér bera norðanverðir Vestfirðir af, því þar er Fjölmenningarsetrið 
(opinber stofnun) staðsett og er þar rekin öflug starfsemi og tekið vel á móti útlendingum.  
 Einnig er greint frá því að þeir útlendingar sem eru búsettir á norðanverðum 
Vestfjörðum hafa fyrst og fremst atvinnu á sviði sjávarútvegs og þar að auki taka þeir 
lítinn þátt í félagsstarfi með Íslendingum. Hversu samfélagið á norðanverðum 
Vestfjörðum skiptist í tvo heima rennur eins og rauður þráður í gegnum rannsóknina. 
Þannig virðist staða útlendinga í samfélaginu að mörgu leyti vera slæm. 
 Loks er bent á að samfélagið á norðanverðum Vestfjörðum þurfi betur að leggja 
sig fram ef þessir íbúar eigi að standa jafnfætis öðrum og ætti að byrja með sameiningu 
,,heima“ yngstu kynslóðanna. 
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Abstract  
 
The number of foreigners living in Iceland has increased tremendously in the last few 
years, especially in the Westfjords where the increase has been a lot more then generally 
in Iceland.. But it is interesting that 60% og foreign citizens in the northern Westfjords 
are Polish. Poles are however just under 47% of all foreign citizens in Iceland. This 
research concentrates on the situation of foreign individuals in the northern Westfjords to 
find answers to the following questions; What opinion do Icelanders, especially those 
living in the Westfjords, have on foreign immigrants? What kind of welcome do foreign 
immigrants feel that they receive from Icelanders, and how do Icelanders, especially 
those living in the Westfjords welcome them? and finally, what position do foreigners 
hold in society of the northern Westfjords? The report shows that Icelanders appear to 
have little predjudices towards foreigners, but on the otherhand this goes against the 
opinion held by foreigners in Iceland that they are subject to a lot of prejudice against 
them and they do not recieve good welcomes from Icelanders. Also, state institutions do 
not generally give them a good welcome However it must not be forgotten that a few of 
it´s instituions, for example Alþjóðahús and Alþjóðastofa welcome them with open arms. 
In this area the northern Westfjörds stand out because that is where Fjölmenningarsetur 
(state institution) is situated, which is effective in welcoming foreigners to the local 
society. 
 It is also mentioned that those foreigners which live in the northern Westfjords are 
employed in, first and foremost, in the seafood industry and they take little part in social 
activities with Icelanders. But the fact that society in the northern Westfjords splits into 
two separate world´s is very apparent throughout the report. Therefore the position of 
foreign indiviuals in society can be considered to be poor in many ways. 
 Finally it is proposed that society in the northern Westfjords needs to make more 
of an effort if all of its members are to be equal, and they should start by combining the 
younger generation’s separate “world’s”.    
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Ísafirði leitt áhuga minn að þeim útlendingum sem þar búa. Ég hef sjálf verið erlendur 

ríkisborgari erlendis í mörg ár og því hafði ég mikinn áhuga á hvernig það er að vera 

útlendingur í mínu heimalandi. Með þessu verkefni hef ég því náð að sameina áhuga 

minn á byggðamálum á Vestfjörðum og málefnum erlendra íbúa. 
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1. Inngangur 
 
Um allan heim eru kynþættir og þjóðir að blandast, tími þjóðríkisins er liðinn og fólkið 

sem er í kringum mann er orðið að hrærigraut af mismunandi litarháttum og þjóðernum. 

Þetta hefur verið áberandi í flestum vestrænum löndum í marga áratugi en varð fyrst 

áberandi hérlendis á seinni hluta tíunda áratug síðustu aldar, og er nú svo komið að 

flestum þykir það líklega fullkomlega eðlilegt að vinna og starfa með útlendingum og 

rekast á þá úti á götu. Þar að auki eru þetta ekki einungis ferðamenn heldur íbúar landsins 

og margir ,,nýir“ Íslendingar, þ.e.a.s. einstaklingar af erlendum uppruna með íslenskan 

ríkisborgararétt. 

 Sú bylting sem hefur orðið í íbúasamsetningu landsins getur ekki skilið 

samfélagið eftir óbreytt. Þetta er einfaldleg of stór og viðamikil breyting. Sem dæmi um 

þær breytingar sem orðið hafa má nefna að við getum ekki lengur gert ráð fyrir því að 

allir íbúar skilji íslensku og haldi upp á Jól og Páska. Með nýbúnum komu þannig ekki 

einungis nýjar þjóðir inní landið og samfélagið, heldur fylgja þeim m.a. : ný tungumál, 

nýir litarhættir, ný trúarbrögð, nýjar matarhefðir, nýir siðir og nýjar venjur. 

 Þetta er gríðarlega mikið af nýjungum fyrir fámenna þjóð til að takast á við á 

stuttum tíma enda höfum við hingað til verið afar einsleit þjóð og að miklu leyti 

einangruð frá mismunandi menningu í heiminum.Við fengum aðeins að smakka á þeim í 

utanlandsferðum eða í gegnum fjölmiðla, gátum einfaldlega kveikt eða slökkt á þeim eftir 

eigin geðþótta. En það heyrir nú fortíðinni til. 

 En það er ekki nóg með það að svona mikið flóð innflytjenda hafi komið inn í 

landið, heldur hafa innflytjendur verið sérstaklega áberandi á ákveðnum landssvæðum, 

þar ber sérstaklega að nefna Vestfirði. Vegna fámennis landshlutans þá er væntanlegt að 

samfélagslegu áhrifin séu enn ýktari þar en annars staðar á landinu, eins og t.d. á 

höfuðborgarsvæðinu.  

 Þó að íbúarnir séu fáir eru Vestfirðir stórt svæði landfræðilega en samt sem áður 

búa flestir íbúar þess á norðanverðum fjörðunum, þar ber helst að nefna Ísafjörð og 

nærliggjandi svæði. Dæmi um augljós áhrif útlendinga á samfélagið á norðanverðum 

Vestfjörðum eru veitingahúsið Thai Koon og kaþólsk kirkja. 
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Innflytjendurnir eru afar mikilvægir fyrir samfélagið þar sem íbúafækkun hefur 

verið mjög mikil á þessu svæði og hugsanlega væru minnstu þéttbýlisstaðirnir að fara í 

eyði ef útlendingarnir hefðu ekki flust á svæðið.  

 Að sjálfsögðu er ekki nóg að vita af því að útlendingar eru sjáanlegir í 

samfélaginu, það er auk þess mikilvægt að komast af því hvernig staða þeirra er innan 

samfélagsins. En það er einmitt viðfangsefni þessara verkefnis. Hér á eftir verður því 

leitað svara við eftirfarandi spurningum: í fyrsta lagi, Hvaða álitt Íslendingar, og þar 

sérstaklega Vestfirðingar hafa á útlenskum innflytjendum? Í öðru lagi hvernig finnst 

útlenskum innflytjendum að Íslendingar taki ámóti þeim og hvernig taka Íslendingar, og 

þá sérstaklega Vestfirðingar á móti þeim? Og í þriðja lagi, hver er staða útlendinga innan 

samfélagsins á norðanverðum Vestfjörðum?   
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2. Vestfirðir og samfélagið þar 
 
Vestfirðir eru oft á tíðum álitnir afskekktasta landsvæðið á Íslandi, enda erfitt landslag og 

þjóðvegur nr. 1. liggur ekki um fjórðunginn. Landslagið einkennist af fjöldamörgum 

fjörðum og bröttum og ógnvekjandi fjöllum sem renna til sjávar en inná milli þeirra er 

fólkið sem, þrátt fyrir fámenni er tiltölulega vel dreift um svæðið, þótt að sumstaðar hafi 

byggð farið í eyði. Þann 1. desember 2007 voru Vestfirðingar 7309 (Hagstofa Íslands, 

2007 b). Landssvæðið er þannig eitt hið fámennasta á landinu og má til dæmis bera það 

saman við Suðurnesin (þar sem landsvæðið er töluvert minna) en þar bjuggu á sama tíma 

20.415 (Hagstofa Íslands, 2007 b). Ef nefna á þætti sem einkenna samfélag á 

Vestfjörðum má meðal annars nefna að íbúar á Ísafjarðarsvæðinu og sunnanverðum 

Vestfjörðum voru með hlutfallslega minni menntun árið 2004 en aðrir landsmenn, en 

36% voru aðeins með grunnskóla- eða landspróf, 12% með háskólanám til fyrstu gráðu 

og aðeins 1% með framhaldsnám á háskólastigi. Hinsvegar hefur hlutfall þeirra sem hafa 

lokið háskólanámi hækkað síðan og hlutfall þeirra sem hafa aðeins grunnskóla- eða 

landspróf farið lækkandi (Hjalti Jóhannesson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Kjartan 

Ólafsson, 2007). Auk þess má nefna það að á árunum 2000 til 2002 fjölgaði 

atvinnulausum að meðaltali, frá 73 upp í 155 (Hagstofa Íslands, 2003). Þar að auki ber að 

nefna það að á árinu 2005 voru stærstu atvinnugreinarnar landbúnaður, dýraveiðar og 

skógrækt, og fiskveiðar. Engin atvinna var í námugreftri og vinnslu hráefna úr jörðu og 

starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt. Hinsvegar ber að minnast á 

það að þegar fyrirtæki með aðeins einn starfsmann eru undanskilin eru fiskveiðar lang 

stærsta atvinnugreinin á Vestfjörðum (Hagstofa Íslands, 2007a). 

 Á Vestfjörðum er byggðin nánast einangruð við svæðið sunnan við Ísafjarðardjúp, 

og eru flestir þéttbýlisstaðirnir í ekki lengri en 90 mínútna akstri frá Djúpinu. Bíldudalur, 

Patreksfjörður og Tálknafjörður eru á sunnanverðum Vestfjörðum, Reykhólar liggja við 

Breiðafjörð og Drangsnes og Hólmavík eru á ströndum. En hér verður eins og áður var 

nefnt einblínt á norðanverða Vestfirði þar sem er að finna sveitarfélögin; Bolungarvík, 

Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhrepp. 

 Með öðrum orðum Vestfirðir eru þrjú mismunandi svæði. Samgöngur á milli svæðanna 

eru í verri kantinum og því fær maður oft tilfinninguna að þetta séu svo aðgreind svæði 
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að þau séu aðeins eitt landsvæði í landfræðilegum skilning. Þar sem það eru svo miklar 

vegalengdir þar á milli að erfitt er að fjalla um hugtakið ,,Vestfirskt samfélag“. Hinsvegar 

er mögulegt að fjalla um samfélagið á norðanverðum Vestfjörðum, sunnanverðum 

Vestfjörðum, við Breiðafjörð og á Ströndum.  

2.1. Ísafjarðarbær 
 

Sveitarfélagið Ísafjarðarbær varð til þann 1. júní 1996 þegar sveitarfélögin: 

Flateyrarhreppur, Ísafjarðarkaupstaður, Mosvallahreppur, Mýrahreppur, 

Suðureyrarhreppur og Þingeyrahreppur sameinuðust. En innan þess eru þéttbýlisstaðirnir. 

Flateyri, Hnífsdalur, Ísafjörður, Suðureyri og Þingeyri (Ísafjarðarbær, 2006).  

 Ísafjörður er stærsti þéttbýliskjarninn en þar voru 2.693 íbúar þann 1. desember 

2007. Bærinn liggur við Skutulsfjörð, utarlega í Ísafjarðardjúpi. Hvað varðar samgöngur 

er flogið þaðan til Reykjavíkur 16 sinnum í viku en frá Reykjavík til Ísafjarðar 14 sinnum 

í viku að vetri til og er flugtími u.þ.b. 40 mínútur (Flugfélag Íslands, e.d. a og b). Þar að 

auki er Ísafjörður u.þ.b. sex klukkustunda akstur frá Reykjavík við bestu skilyrði, eða 

440km. Þar að auki er Ísafjörður 23km frá Suðureyri, 49km frá Þingeyri, 22km frá 

Flateyri og 4km frá Hnífsdal (Vegagerðin, e.d.). 

 Næst stærsti þéttbýlisstaðurinn í sveitarfélaginu er Suðureyri með 304 íbúa í 

byrjun þessa árs (Hagstofa Íslands, 2008) og liggur hann í Súgandafirði. Þaðan er 23km 

akstur til Ísafjarðar (Vegagerðin, e.d.), að hluta til í gegnum Vestfjarðagöngin sem voru 

opnuð árið 1996. Næsti flugvöllur er á Ísafirði. Auk þess ber að minnast á það að 

Suðureyri er 463km frá Reykjavík, 23km frá Ísafirði, 56km frá Þingeyri, 29km frá 

Flateyri og 27km frá Hnífsdal (Vegagerðin, e.d.). 

 Þar næst er Þingeyri þar sem íbúatalan þann 1. janúar 2008 var 297 manns. 

Þingeyri liggur við Dýrafjörð og er 49km akstur frá Ísafirði, að hluta til í gegnum 

Vestfjarðagöngin en þar að auki yfir Gemlufallsheiði (Vegagerðin, e.d.). Á Þingeyri er 

varaflugvöllur Ísafjarðar og því þurfa Þingeyringar og Dýrfirðingar (oftast) að sækja sér 

flugsamgöngur frá Ísafirði. Þess má geta að Þingeyri er 409km frá Reykjavík, 49km frá 

Ísafirði, 56km frá Suðureyri, 41km frá Flateyri og 53km frá Hnífsdal (Vegagerðin, e.d.).  

Síðan er Flateyri með 285 íbúa þann 1. janúar 2008 (Hagstofa Íslands, 2008) en 

hann liggur á eyri í Önundarfirði. Mikilvægt er að minnast á það hér að mikið og skaðlegt 
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snjóflóð féll á Flateyri haustið 1995 en þá létust 20 íbúar (Morgunblaðið, 1995). Flateyri 

er u.þ.b. 22 km frá Ísafirði (Vegagerðin, e.d.) og þar að hluta til í gegnum 

Vestfjarðagöngin. Og er næsti flugvöllurinn á Ísafirði. Auk þess er Flateyri 448km frá 

Reykjavík, 49km frá Ísafirði, 29km frá Suðureyri, 41km frá Þingeyri og 27km frá 

Hnífsdal (Veggerðin, e.d.). 

Minnsti þéttbýlisstaðurinn í Ísafjarðarbæ er Hnífsdalur sem liggur við 

Ísafjarðardjúp rétt utan við Skutulsfjörð en þar bjuggu 236 manns í byrjun þessa árs 

(Hagstofa Íslands, 2008). Næsti flugvöllur er á Ísafirði en Hnífsdalur er 445km frá 

Reykjavík, 4km frá Ísafirði, 27km frá Suðureyri, 53km frá Þingeyri og 29km frá Flateyri 

(Vegagerðin, e.d.).  

 

2.2. Bolungarvík 
 

Sveitarfélagið Bolungarvík er ysti þéttbýlisstaðin í Ísafjarðadjúpi og voru íbúar þar 905 

þann 1. janúar 2008 (Hagstofa Íslands, 2008). Bolungarvík liggur við enda þjóðvegarins 

um Ísafjarðardjúp, en á milli Bolungarvíkur og Hnífsdals er Óshlíðin sem er afar 

hættulegur vegur og því mun Vegagerðin fara í jarðgangagerð á milli Bolungarvíkur og 

Hnífsdals (Vegagerðin, e.d.). Engin flugvöllur er í Bolungarvík en sá næsti er á Ísafirði. 

Vegalengdin til Ísafjarðar er, 14km (Vegagerðin, e.d.) en hugsanlega verður hún styttri 

með gerð Óshlíðargangana og af sjálfsögðu öruggari. Bolungarvík er í 455km 

akstursvegalengd frá Reykjavík. 

Lengi hafa verið uppi umræður um hugsanlega sameiningu Bolungarvíkur við 

Ísafjarðarbæ en almennt hafa Bolvíkingar staðið á móti þeim hugmyndum. 

 

2.3. Súðavík 
 

Sveitarfélagið Súðavíkurhreppur liggur frá mynni Álftafjarðar sem er næsti fjörður fyrir 

innan Skutulsfjörð og teygir sig alla leið í botn Ísafjarðardjúps. Súðavík er eini 

þéttbýlisstaðurinn í sveitarfélaginu og er hann í Álftafirði. Íbúatala Súðavíkur var 180 

þann 1. janúar 2008. Þess ber að minnast á Súðavík féll mjög mannskætt snjóflóð árið 
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1994 og var bærinn einfaldlega „fluttur“ nokkur hundruð metra innar í fjörðinn en margir 

búa í „gamla“ þorpinu að sumri til. Til að sækja flugsamgöngur þurfa Súðvíkingar að 

ferðast til Ísafjarðar. Veglengdin til Ísafjarðar er 20km en á milli Súðavíkur og 

Reykjavíkur eru 470km (Vegagerðin, e.d.).   

 Eins og með Bolungarvík og Ísafjarðarbæ hafa verið uppi hugmyndir um 

sameiningu Súðavíkurhrepps og Ísafjarðarbæjar en raddirnar þar hafa ekki verið eins 

háværar og í Bolungarvík. 
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3. Gögn og aðferðir 
 
Verkefnið er fyrst og fremst heimildaritgerð sem byggir á fyrirliggjandi gögnum þannig 

að í aðferðafræðinni felst fyrst og fremst það að afla fyrirliggjandi gagna og greina þau.  

 Fyrirliggjandi töluleg gögn voru fyrst og fremst fengin af vef Hagstofu Íslands í 

febrúar og mars 2008 og er í öllum tilvikum notast við nýjustu gögn sem unnt var að fá 

varðandi þau atriði sem til skoðunar eru. Um áreiðanleika þessara gagna má segja að á 

vef Hagstofunnar er að öllum líkindum að finna áreiðanlegustu hagtölunnar um íslenskt 

þjóðfélag vegna þess að Hagstofu Íslands er skylt að fylgja því sem kemur fram í 

Verklagsreglum í evrópskri hagskýrslugerð sem voru gefnar út af framkvæmdarstjórn 

Evrópusambandsins (ESB) sem tilmæli nr. 217/2005. Markhópur þessara reglna eru 

hagstofur sem stunda gerð opinbera hagskýrsla innann ESB. Hinsvegar, taka EFTA ríkin 

fullan þátt í öllu evrópska hagskýrslusamstarfinu á grundvelli EES-samningsins, en 

Ísland er aðildarríki EFTA og þarf því að fylgja reglunum þar sem að ,,Tilmælin nr. 

217/2005 hafa verið tekin upp í EES-samninginn en í því felst að mælst er til að 

verklagsreglurnar gildi fyrir íslensk stjórnvöld, Hagstofu Íslands og aðrar opinberar 

stofnanir sem fást við opinbera hagskýrslugerð hér á landi“ (Halldór Ásgrímsson, 2006, 

bls. 1). Þar með er Hagstofa Íslands að fylgja þessum verklagsreglum við gerð hagskýsala 

samkvæmt lögum um hagstofu Íslands nr. 24/1913.  

 Í þessum verklagsreglum kemur það m.a. fram að sá aðili sem kemur að gerð 

hagskýrslnanna (í þessu tilefni Hagstofa Íslands) skuli standast kröfum um eftirfarandi 

þætti: faglegt sjálfstæði, óhlutdrægni, hlutlægni, trausta aðferðafræði, viðeigandi verklag, 

notagildi, nákvæmni, áreiðanleika, samræmi og samanburðarhæfni (Halldór Ásgrímsson, 

2006).  Því liggur það í augum uppi að þær hagtölur sem teknar eru frá Hagstofu Íslands 

eru úr hæsta gæða flokki og þar með er hægt að ganga út frá því að þær séu góðar og 

traustar heimildir. 

 Önnur fyrirliggjandi gögn koma úr ýmsum áttum. Ýmist úr fræðilegum ritrýndum 

tímaritum, almennum tímaritum (t.d. Mannlíf og Vera), dagblöðum, frá hinum opinbera 

(t.d. Félagsmálaráðuneytinu) og frjálsum félagssamtökum, s.s. Rauða Krossi Íslands. Af 

sjálfsögðu eru þessar heimildir í mismunandi gæðaflokkum, en þar má að líkindum setja 

fræðilegu ritrýndu tímaritin í efsta flokk, því næst frjálsu félagssamtökin og hið opinbera 
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og í neðsta flokk dagblöðin og almennu tímaritin. Að sjálfsögðu er mjög mikill 

gæðamunur á gögnum frá hinu opinbera og gögnum frá dagblöðum og almennum 

tímaritum. Mun meiri munur en er t.d. á milli fræðilegra ritrýndra tímarita og gögnum frá 

hinu opinbera. Þess ber að geta að þær heimildir sem teknar eru úr dagblöðum og 

almennum tímaritum eru fyrst og fremst viðtöl og því, að mati höfundar, í hærri 

gæðaflokki en almennar greinar út frá fræðilegu sjónarmiði. 

Þá voru fyrirspurnir sendar til ýmsa aðila í gegnum tölvupóst og þar eru svörin 

aðeins jafn góð og gild og samviska viðkomandi einstaklings. 

Fróðlegt er að segja frá því að ef orðin „útlendingar Vestfjörðum“ eru rituð í 

leitarvélina Google finnur hún 17,600 möguleg svör. Þar að auki ef leitað er á fréttavef 

héraðsblaðsins Bæjarins besta, www.bb.is, eftir orðinu „útlendingar“ fást 250 möguleg 

svör. Í næstsíðasta kafla verkefnisins, Athugun á umfjöllun um útlendinga á fréttavefnum 

www.bb.is, eru allar heimildir teknar af vefsíðunni www.bb.is en henni er haldið úti af 

héraðsblaðinu Bæjarins besta og stendur því jafnfætis öðrum dagblöðum hvað varðar 

gæði heimilda. 
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4. Tölfræðilegar staðreyndir um fjölda og umfang 
útlendinga á norðanverðum Vestfjörðum 
 
Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (2008b) voru útlenskir ríkisborgarar búsettir í 

sveitarfélögunum Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhrepp þann 1. janúar 425 og 

eru þeir með ríkisföng frá a.m.k. þrjátíu mismunandi ríkum, eða:

Ástralíu,  

Bandaríkjunum,  

Belgíu,  

Bretlandi,  

Búlgaríu,  

Danmörku,  

Eistlandi,  

Ekvador,  

El Salvadora,  

Filippseyjum,  

Frakklandi,  

Hollandi,  

Hvíta- Rússlandi,  

Ítalíu,  

Lettlandi,  

Litháen,  

Marokkó,  

Noregi,  

Perú,  

Portúgal,  

Póllandi,  

Ríkjum í fyrrum 

Júgóslavíu,  

Rússlandi,  

Suður-Afríku,  

Sviss,  

Svíþjóð,  

Taílandi,  

Tékklandi og Slóvakíu,  

Ungverjalandi og  

Þýskalandi.  

 

Skiptingin milli ríkisfangs í sveitarfélögunum þrem, á norðanverðum Vestfjörðum sem 

heild og á landsvísu, er sú sem kemur fram í töflu 1.  
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Tafla 1.: Fjöldi erlenda ríkisborgara eftir ríkisfangi búsettir á 
norðanverðum Vestfjörðum, í sveitarfélögunum Bolungarvík, 
Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhreppi, og á Íslandi sem heild 
 

Ríkisfang 

Norðan-
verðum 
Vestfjörðum % Bolungarvík % 

Ísa-
fjarðarbær %  Súðavík % Íslandi %  

Danmörk 7 1,65% 1 0,98% 6 1,90% 0 0% 966 5,34% 

Noregur 2 0,47% 1 0,98% 0 0% 1 14,28% 301 1.66% 

Svíþjóð 7 1,65% 0 0% 7 2,22% 0 0% 407 2,25% 

Belgía  1 0,24% 0 0% 1 0,32% 0 0% 44 0,24% 

Bretland 7 1,65% 1 0,98% 6 1,90% 0 0% 420 2,32% 

Eistland 10 2,35% 0 0% 10 3,16% 0 0% 99 0,55% 

Frakkland 2 0,47% 1 0,98% 1 0,32% 0 0% 184 1,02% 

Holland 2 0,47% 1 0,98% 1 0,32% 0 0% 153 0,85% 

Ítalía 1 0,24% 0 0% 1 0,32% 0 0% 228 1,26% 

Lettland 3 0,71% 3 2,94% 0 0% 0 0% 431 2,38% 

Litháen 2 0,47% 0 0% 2 0,63% 0 0% 1332 7,36% 

Portúgal 8 1,88% 0 0% 8 2,53% 0 0% 890 4,92% 

Pólland 255 60% 75 73,53% 179 56,66% 1 14,28% 8488 46,92% 

Tékkland 9 2,12% 0 0% 9 2,89% 0 0% 0 0% 

Ungverjaland 1 0,24% 0 0% 1 0,32% 0 0% 67 0,37% 

Þýskaland 13 3,06% 3 2,94% 10 3,16% 0 0% 984 5,44% 

Búlgaría 4 0,94% 0 0% 1 0,32% 3 42,86% 96 0,53% 
Hvíta-
Rússland 1 0,24% 0 0% 1 0,32% 0 0% 34 0,19% 
Ríki í fyrrum 
Júgóslavíu 8 1,88% 2 1,96% 6 1,90% 0 0% 651 3,60% 

Rússland 2 0,47% 0 0% 2 0,63% 0 0% 202 1,12% 

Sviss 2 0,47% 1 0,98% 1 0,32% 0 0% 51 0,28% 

Bandaríkin 2 0,47% 0 0% 2 0,63% 0 0% 598 3,31% 

Ekvador 4 0,94% 0 0% 4 1,27% 0 0% 0 0% 

El Salvador 4 0,94% 0 0% 4 1,27% 0 0% 0 0% 

Perú 5 1,18% 1 0,98% 4 1,27% 0 0% 0 0% 

Marokkó 1 0,24% 0 0% 1 0,32% 0 0% 89 0,49% 

Suður-Afríka 2 0,47% 0 0% 0 0% 2 28,57% 23 0,13% 

Fillipseyjar 24 5,65% 0 0% 24 7,59% 0 0% 743 4,11% 

Taíland 34 8% 12 12% 22 6,96% 0 0% 545 3,01% 

Ástralía 2 0,47% 0 0% 2 0,63% 0 0% 65 0,36% 

Alls 425 100% 102 100% 316 100% 7 100%   

Eins og sést í töflunni þá eru Pólverjar í miklum meirihluta þeirra erlendu 

ríkisborgara sem eru búsettir á norðanverðum Vestfjörðum, og þar á eftir koma 
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Taílendingarnir. Að auki sýnir taflan að langflestir erlendir ríkisborgarar á norðanverðum 

Vestfjörðum búa í Ísafjarðarbæ, en þetta liggur hinsvegar í augum uppi þar sem 

Ísafjarðarbær er miklu fjölmennara sveitarfélag en hin tvö og því eru miklar líkur á því að 

staðan sé eins og hún er. Auk þess virðist það vera jákvætt samband á milli stærðar 

sveitarfélagsins og fjölda ríkisfanga íbúa, það er að segja, því fjölmennara sem 

sveitarfélagið er, því fleiri löndum íbúarnir koma frá. Erlendir ríkisborgarar búsettir í 

Ísafjarðarbæ eru frá 27 mismunandi ríkjum, erlendir ríkisborgarar búsettir í Bolungarvík 

eru frá tólf mismunandi ríkjum og í Súðavíkurhreppi búa erlendir ríkisborgarar frá fjórum 

mismunandi ríkjum. Þar að auki er athyglisvert að stærstu hóparnir, þ.e.a.s. Pólverjarnir 

og Taílendingarnir virðast ekki búa allir í sama sveitarfélagi heldur dreifa þau sér frekar, 

fyrst og fremst á milli Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar. Áhugavert er að sjá að Pólverjar 

eru ekki einungis langflestir meðal útlendinga sem eru búsettir á Vestfjörðum, þeir 

virðast auk þess hafa sömu stöðuna á landsvísu en samkvæmt Hagstofu Íslands voru 

46,92% erlendra ríkisborgara búsettir á Íslandi pólskir (Hagstofa Íslands, 2008b). 

 Í þessu samhengi er hægt að skoða hlutfall erlendra ríkisborgara af íbúum landsins 

og breytingar á þessu frá árinu 2000. Samkvæmt mynd 1. hefur hlutfall þeirra u.þ.b. 

tvöfaldast frá aldamótunum (Hagstofa Íslands, 2008 a). Þetta sýnir einfaldlega fram á hve 

hraðar breytingar hafa orðið á fjölda útlendinga hérlendis, og þar með að áhrif þeirra á 

samfélagið, hafa verið mikil. 
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Mynd 1.: Hlutfall (%) erlendra ríkisborgara af íbúum Íslands á 
árunum 2000 til 2008 
 

Hér er auk þess fróðlegt að skoða frá hvaða heimshlutum erlendu ríkisborgararnir 

á svæðinu koma en það kemur fram á mynd 2. hér fyrir neðan.  
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Mynd 2.: Erlendir ríkisborgarar búsettir á norðanverðum 
Vestfjörðum eftir uppruna (Hagstofa Íslands, 2008 b) 
 

Á mynd 3. kemur það glögglega fram að mjög stór meirihluti erlendra 

ríkisborgara á norðanverðum Vestfjörðum er af Austur Evrópskum uppruna, næstflestir 

koma frá Asíu, því næst Vestur Evrópu, þá hinum Norðurlöndunum, Suður Ameríku, 

Afríku og loks Eyjaálfu og Norður Ameríku. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar 

sem eins og kemur fram í myndum 1 og 2 eru langflestir erlendu ríkisborgararnir frá 

Póllandi, og þar með Austur Evrópu, og þar næst Taílandi og Filippseyjum, þ.e. Asíu. 

 Þegar erlendir ríkisborgarar á norðanverðum Vestfjörðum eru skoðaðir út frá kyni 

kemur fram að kynjahlutföllin eru nokkuð jöfn eins og sést á mynd 3. hér fyrir neðan. 
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Mynd 3.: Erlendir ríkisborgarar á norðanverðum Vestfjörðum 
flokkaðir eftir kyni (Hagstofa Íslands, 2008b) 
 

Mikilvægt er að minnast á það að vissulega eru mun fleiri einstaklingar af 

erlendum uppruna búsettir á norðanverðum vestfjörðum en þessar tölur gefa til kynna þar 

sem að mörgum erlendum ríkisborgurum er veitt íslenskt ríkisfang ár hvert, og á árunum 

2000 til 2006 jókst fjöldi þeirra mjög mikið eða úr 286 í 844 en árið 2007 voru þau 647 

(Hagstofa Íslands, 2008c). Mynd 4. hér fyrir neðan sýnir hversu hraðar breytingar hafa átt 

sér stað í þessum málum.  
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Mynd 4.: Fjöldi nýrra íslenska ríkisborgara á árunum 2000 til 
2007 
 

Af mynd 4. má draga þá ályktun að íbúar á norðanverðum Vestfjörðum af 

erlendum uppruna, eru að öllum líköndum mun fleiri en talan um íbúa með erlent 

ríkisfang segir til um. Því miður er ekki hægt að fá nákvæmar upplýsingar um uppruna og 

fjölda útlendinga á norðanverðum Vestfjörðum því eftir að þeim hefur verið veitt íslenskt 

ríkisfang eru þeir einfaldlega taldir sem Íslendingar í opinberum gögnum. Hugsanleg 

orsök fallsins í ríkisfangsveitingum árið 2007 er að árið 2006 var samdráttur í þorskkvóta 

hérlendis og auk þess batnandi efnahagur í Póllandi þannig að hvatinn til þess að flytja til 

Íslands hefur minnkað.   

Því miður eru ekki aðgengilegar upplýsingar um aldur erlendra ríkisborgara eftir 

sveitarfélagi, þótt þær hefðu að vissu leyti verið mjög gagnlegar og fræðandi. Hinsvegar 

eru þær aðgengilegar á landsvísu, en þess má geta að meðaldur útlendinga búsettra á 

Íslandi þann 1. janúar 2008 var 32,86 ár en hinsvegar var meðalaldur Íslendinga búsettra 

hérlendis 35,93 (Hagstofa Íslands, 2008). Athyglisvert er hversu lítill munur er á 

meðaltölunum tveimur.  
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Að auki reyndist erfitt að fá upplýsingar um fæðingartíðni á norðanverðum 

Vestfjörðum. Hinsvegar eru upplýsingar um íbúafjölda sveitarfélaganna á norðanverðum 

Vestfjörðum aðgengilegar hjá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2008b). Út frá þeim 

upplýsingum hefur mynd 5. verið gerð en hún sýnir íbúavísitöluna á norðanverðum 

Vestfjörðum á árunum 2000 til 2008 miðað við 1. janúar ár hvert (2000=100).  
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Mynd 5.: Íbúavísitala á norðanverðum Vestfjörðum árin 2000 til 
2008 miðað við 1. janúar ár hvert 
 

Það kemur augljóslega fram á mynd 5. að það hefur dregið mjög mikið úr 

íbúafjölguninni á svæðinu á síðastliðnum átta árum, þó sérstaklega milli áranna 2000 og 

2002 og þar að auki síðastliðin tvö árin. 

Loks er áhugavert að sjá hvort að hlutfall erlendra ríkisborgarar af íbúafjöldanum 

þróast með svipuðum hætti á norðanverðum Vestförðum og landinu öllu (Hagstofa 

Íslands, 2008 a,b).  
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Mynd 6.: Hlutfall erlendra ríkisborgara af íbúum Norðanverða 
Vestfjarða og á landinu öllu, árin 2000 til 2008  
 

Mynd 6. sýnir fram á það að undanfarin átta ár hefur hlutfall erlendra ríkisborgara 

af íbúafjöldanum á norðanverðum Vestfjörðum verið hærri en á landinu öllu. Þó hefur 

bilið þar á milli minnkað töluvert á undanförnum árum. Þetta er fyrst og fremst vegna 

þess að hlutfall erlendra ríkisborgara af  mannfjöldanum hérlendis hefur hækkað mjög 

mikið, þótt að hann hefur einnig hækkað á norðanverðum Vestfjörðum. 
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5. Álit Íslendinga á útlendingum 
 
Samkvæmt Lífsgildakönnun 1999 er mjög lítið um það að Íslendingar hugsi illa til 

útlendinga (Friðrik H. Jónsson, 2003). En rannsókn Friðriks H. Jónssonar Afstaða 

Íslendinga til útlendinga  byggist á lífsgildakönnunum sem hafa verið gerðar af Hagvangi 

árið 1984 og af Félagsvísindastofnun á árin 1990 og 1999. Með niðurstöðum kannana er 

mögulegt að skoða afstöðu Íslendinga til ólíkra þjóðfélagshópa og bera Íslendinga saman 

við aðrar evrópskrar þjóðir. Í könnuninni árið 1999 (en Friðrik lagði megin áherslu á hana 

í rannsókninni) var afstaða Íslendinga til útlendinga mæld með þrennum hætti, í fyrsta 

lagi var spurt ,,Á þessum lista eru taldir upp ýmsir ólíkir hópar fólks. Veldu þá úr sem þú 

vildir ekki hafa sem nágranna“ (Friðrik H. Jónsson, 2003, bls. 496). Og voru þeir hópar á 

listanum sem Friðrik athugaði eftirfarandi: múhameðstrúarmenn, gyðingar, fólk af öðrum 

kynþætti, innflytjendur/erlent verkafólk og sígaunar. Önnur spurningin var ,,Hvað finnst 

þér um það að fólk frá vanþróaðri löndum komi hingað til að vinna. Hvert af eftirtöldu 

finnst þér að stjórnvöld ættu að gera“ (Friðrik H. Jónsson, 2003, bls. 497) en þar voru 

svarmöguleikarnir að: leyfa fólki að koma meðan næg atvinna er í boði, banna 

útlendingum að koma hingað til vinnu, leyfa öllum að koma hingað sem vilja, og 

takmarka verulega fjölda útlendinga sem geta komið hingað til að vinna. Í þriðja lagi var 

spurt ,,Hver eftirfarandi staðhæfinga kemst næst þinni skoðun: Það er betra fyrir 

þjóðfélagið í heild að innflytjendur viðhaldi sínum sérstöku siðum og hefðum. Það er 

betra fyrir þjóðfélagið í heild að innflytjendur viðhaldi ekki sínum sérstöku siðum og 

hefðum, heldur tileinki sér siði þess lands sem þeir setjast að í“ (Friðrik H. Jónsson, 

2003, bls. 497).   

 Ef skoðaðar eru niðurstöður úr svörum þeirra 968 Íslendinga sem tóku þátt í 

Lífsgildakönnun 1999 við fyrstu spurningunni sem var nefnd hér fyrir ofan, kemur í ljós 

að Íslendingar eru í samanburði við 32 aðrar evrópskar þjóðir sú þjóð sem sýnir öllum 

hópunum mestan velvilja. Íslendingar hafa samkvæmt könnuninni mestan velvilja 

gagnvart innflytjendum, því næst fólki af öðrum kynþáttum, svo gyðingum, síðan 

sígaunum og minnsta velviljann höfum við gagnvart múslímum. Áhugavert er að 

Íslendingar og Danir eru einu þjóðirnar sem ekki hafa minnsta velviljann gagnvart 

sígaunum en ,,Líklegasta skýringin á því er að lítið sem ekkert er um sígauna á Íslandi og 
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það er mjög lítið fjallað um þá í fjölmiðlum. Það er helst að Íslendingar þekki sígauna úr 

lestri barnabóka. Hins vegar eru múslímar allnokkrir á Íslandi, meira er fjallað um þá í 

fjölmiðlum og sú umfjöllun er oft ekki mjög velviljuð“ (Friðrik H. Jónsson, 2003, bls. 

499). Þegar að litið er á svör svaranda eftir aldri, kyni og búsettu kemur í ljós að 

Íslendingar eru langt frá því að vera einsleitur hópur í viðhorfum sínum gagnvart 

óæskilegum nágrönnum. En könnunin sýndi fram á það að andstæðan við hópana eykst 

með aldri og þar að auki hefur yngsta fólkið mesta velviljann gagnvart fólki af öðrum 

kynþætti (Friðrik H. Jónsson, 2003) en hugsanleg ástæða fyrir þessu er að þegar 

könnunin var gerð árið 1999 hafði unga fólkið líklegast ferðast meira en eldra fólkið og 

höfðu þar með séð fleiri mismunandi hópa mannkynsins en eldra fólkið. Karlar hafa mest 

á móti því að hafa fólk af öðrum kynþætti eða verkafólk/innflytjendur sem nágranna en 

þeir eru tvöfalt fleiri (sem prósentutala) en kvenmenn með sama álit, og loks fá hóparnir 

meiri velvilja af dreifbýlisbúum en þéttbýlisbúum (Friðrik H. Jónsson, 2003). Hugsanlega 

er það vegna þess að í þéttbýli eru nágrannarnir nálægðri en í dreifbýlinu og auk þess er 

fjölmenning meiri í þéttbýli en dreifbýli og því hafa dreifbýlisbúar minni reynslu af 

ólíkum þjóðfélagshópum en þéttbýlisbúar. Þar að auki ber að minnast á það að Friðrik tók 

eftir því að andstaða við alla hópanna hafði minnkað frá árinu 1990, að 

múhameðstrúarmönnum undanskildum því þar hefur andstaðan staðið í stað (Friðrik H. 

Jónsson, 2003).  

 Þegar svörin við spurningunni ,,Hvað finnst þér um það að fólk frá vanþróaðri 

löndum komi hingað til að vinna. Hvert af eftirtöldu finnst þér að stjórnvöld ættu að 

gera“ (Friðrik H. Jónsson, 2003, bls. 497) eru skoðuð kemur í ljós að:  

 

,,meirihluti Íslendinga telur að leyfa eigi fólki frá  
vanþróuðum löndum að koma til landsins meðan næg  
atvinna er í boði. Næst algengasta afstaðan er að  
takmarka verulega fjölda útlendinga sem geta komið  
hingað til vinnu. Tæplega þriðjungur landsmanna er á  
þessari skoðun. Þetta er samhljóma niðurstöðu sem  
fékkst í spurningarvagni Félagsvísindastofnunar um  
afstöðu Íslendinga til þess að takamarka fjölda  
útlendinga hér á landi (Félagsvísindastofnun, 1996)“ 
 (Friðrik H. Jónsson, 2003, bls. 501) 
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Hér kom enginn munur fram á afstöðu einstaklinga eftir kyni eða búsetu. En hinsvegar óx 

mótstaðan við komu fólks frá vanþróuðum löndum hingað til lands með aldrinum. 

 Því næst fjallaði Friðrik um svör við spurningunni: ,,Hver eftirfarandi 

staðhæfinga kemst næst þinni skoðun: Það er betra fyrir þjóðfélagið í heild að 

innflytjendur viðhaldi sínum sérstöku siðum og hefðum. Það er betra fyrir þjóðfélagið í 

heild að innflytjendur viðhaldi ekki sínum sérstöku siðum og hefðum, heldur tileinki sér 

siði þess lands sem þeir setjast að í“ (Friðrik H. Jónsson, 2003, bls. 497). En þar sýndu 

svörin fram á það að ,,Tæplega þrír að hverjum fjórum Íslendingum telja að innflytjendur 

eigi að tileinka sér siði þess lands þar sem þeir setjast að“ (Friðrik H. Jónsson, 2003, bls. 

501). Þess ber að geta að hér hafði hvorki, aldur, kyn né búseta áhrif á afstöðu svarenda 

(Friðrik H. Jónsson, 2003). Þessi afstaða er hugsanlega vegna þess að hingað til hafa þeir 

útlendingar sem hafa flutt til landsins ekki verið að taka störfin frá Íslendingum. Staðan 

mundi líklega breytast ef atvinnuleysi myndi aukast. 

 Þannig virðast Íslendingar vera tiltölulega jákvæðir í garð útlendinga, hinsvegar 

virðast flestir halda íslenskum siðum ofar en útlenskum siðum. Þetta gengur á skjön við 

þá orðræðu sem uppi er í heiminum í dag, en hún er sú að allir siðir séu jafngildir. Í lokin 

segir því Friðrik:  

 
,, Er því rökrétt ályktun af þessari grein að engin    

 ástæða sé til að hafa miklar áhyggjur af afstöðu   
 Íslendinga til útlendinga. Fólk hér á landi sé mjög   
 velviljað útlendingum og þannig hljóti það að vera um   
 aldur og ævi. Það væru mistök að draga þá ályktun.   
 Vissulega voru Íslendingar mjög velviljaðir þegar    
 síðast var mælt, en eins og eldri mælingar sýna þá var  
 andstaða við útlendinga mun meiri 1990 en hún var    
 1999 eða 1984. Þetta er í sjálfu sér athyglisverð   
 niðurstaða vegna þess að á árunum 1990 til 1999 var   
 mjög mikið um að fólk frá ýmsum löndum flytti til   
 Íslands, jafnvel í stórum hópum. Sú reynsla sem    
 Íslendingar hafa haft af þessum nýbúum hefur ekki    
 orðið til að auka andstöðu við þá. Þvert í móti það    
 hefur dregið úr henni. En þessar niðurstöður sýna    
 einnig að afstaða til útlendinga getur breyst mjög hratt   
 og því þarf stöðugt að vera að vinna að því að   
 innflytjendur og nýbúar mæti velvilja hér á landi.“  

 (Friðrik H. Jónsson, 2003, bls. 503) 
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6. Álit íbúa á norðanverðum Vestfjörðum á útlendingum 
 

Í greininni Þar sem hulduþjóðin býr í tímaritinu Mannlíf í febrúar 2006 eftir Pál Ásgeir 

Ásgeirsson var m.a. sagt frá áliti íbúa á norðanverðum Vestfjörðum gagnvart 

útlendingum. Samkvæmt greininni eru viðhorfin almennt jákvæð en Vestfirðingunum 

þykir leitt að fólkið taki ekki nægan þátt í samfélaginu. Til dæmis segir Ólafur 

Kristjánsson fyrrverandi bæjarstjóri í Bolungarvík:,,Það hefur komið mikið af erlendu 

vinnuafli til að starfa í fiskinum. Þetta er indælisfólk og vinnusamt og sambúðin við það 

gengur vel en það tekur lítinn þátt í félagslífinu“ (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2006, bls. 63). 

En það þarf náttúrulega að fjalla varlega um orð Ólafs þar sem þau geta verið lituð af því 

að hann er fyrrverandi bæjarstjóri og talar því líklega um bæinn með afar jákvæðum 

hætti, frekar en að gefa raunsæja mynd af sveitarfélaginu. En það viðhorf íbúanna að 

útlendingarnir virðast taka lítinn þátt í félagslífi Íslendinganna er mjög ríkjandi meðal 

heimildamanna Páll Ásgeirs, en hann hefur það eftir einum heimildamanni sínum að hann 

líkur samfélaginu á svæðinu við tvo heima innan hvers þorps, með Pólverjum í einum og 

Íslendingum í hinum. Heimarnir tveir snertast ekki mikið og eiga varla samskipti utan 

vinnustaðins og eiga sitt hvort félagslífið. Þegar hann spyr Flateyringana Hildi 

Halldórsdóttur og Steinþór Kristjánsson um þessa tvo heima innan samfélagsins svara 

þau:,,Það vantar fólk til að halda saman þeirri samfélagsgerð sem við viljum hafa. 

Útlendingarnir taka engan þátt í samfélaginu nema sem vinnukraftur. Það er varla hægt 

að halda úti kirkjukór hér í firðinum lengur og hlutur eins og jólahlaðborð hefur lognast 

út af og þorrablótið Stútungur hefði horfið líka nema vegna markvissar markaðssetningar 

sem hefur orðið til þess að Ísfirðingar flykkjast á staðinn“ (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2006, 

bls. 66). Auk þess hefur Páll Ásgeir það eftir Hildi og Steinþóri ,,að í rauninni sé þannig 

aðeins helmingur íbúanna á Flateyri Íslendingar og vegna samskiptaleysis hinna ólíku 

heima þá hafi frá sjónarhóli íslenskra íbúa fækkunin orðið miklu meiri en íbúatölur gefa 

til kynna“ (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2006, bls. 66). Óðinn Gestsson á Suðureyri er 

sammála viðhorfinu um tvo heima innan samfélagsins, en hann er hinsvegar bjartsýnn um 

það að heimarnir eiga eftir að sameinast en hann sagði við Páll Ásgeir að  
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,,hér búa miklu fleiri útlendingar en nokkru sinni.    
 Þetta er allt gott fólk en með allt aðra menningu og    
 annan bakgrunn en við. Mér hefur fundist erfitt að fá   
 það til að taka þátt í okkar menningu og miðla sinni til   
 okkar. Ég skil vel að þetta fólk vilji ekki láta troða    
 ofan í sig hákarli eða einhverju úldnu. Við eigum að   
 taka þátt í að breyta samfélaginu. Við getum alveg    
 haldið þorrablót en það þarf kannski ekki að vera   
 nákvæmlega eins og það hefur alltaf verið. Það er   
 ákveðin tortryggni og togstreita milli hópa. Ég held að   
 þetta breytist með annarri kynslóð og þá munum við   
 færast nær hvert öðru. Verkefnið er að þessir ólíku  
 menningarheimar verði eitt og það mun gerast en    
 hægar en margir hefðu kosið.“       

 (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2006, bls. 68) 

 

Halldóri Halldórsson bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ tekur undir þessara skoðun Óðins og sagði 

hann að erlendir íbúar á Vestfjörðum væru ,,frekar einsleitur hópur en samsetningin er að 

breytast. Fólkið er að verða mannblendnara og tilbúnara að taka þátt í samfélaginu. Fram 

til þessa hefur verið hálfgerður farandverkablær á þessu.“ (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2006, 

bls. 68).    
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7. Hvernig íslenskt samfélag tekur á móti innflytjendum 
 

7.1. Almenningur 
 
Hún Katrín Thuy Ngo kom til Íslands frá Víetnam árið 1991 sem flóttamaður en árið 

2001 sagði hún frá því í viðtali við Elísabetu Þorgeirsdóttur að hún verði fyrir fordómum 

frá Íslendingum á hverjum einasta degi. Hún segir m.a. frá reynslu sinni þegar hún var 

nýflutt hingað til lands: ,,Fljótlega eftir að við komum fengum við ógeðslegt hótunarbréf 

með alls kyns kynferðislegum teikningum. Mér brá mjög og ætlaði varla að þora út á götu 

fyrstu dagana af ótta við að Íslendingar litu á okkur eins og fram kom í þessu bréfi. Það 

var margt erfitt fyrstu dagana“ (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001d, bls. 21). Þar að auki sagði 

Katrín frá því að það liði ekki dagur sem hún fyndi ekki fyrir fordómum hérlendis og tók 

hún sérstaklega eftir fordómum gagnvart henni og öðrum Asíukonum en hún sagði að ,,sú 

skoðun virðist lífseig að allar Asíukonur hafi verið keyptar til landsins og við verðum oft 

fyrir niðurlægjandi athugasemdum sem tengjast kynlífi. Þá sjaldan ég fer út á 

skemmtistaði líður mér hræðilega þegar ég verð fyrir slíkum árásum. Stundum fór ég út 

með tveimur vinkonum frá Asíu og þá mögnuðust fordómarnir og dónalegar 

athugasemdir frá ókunnugu fólki“ (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001d, bls. 22). Þar að auki 

sagði Katrín frá því að hún sé starfsmaður í Miðstöð nýbúa en þar hefur hún framkvæmt 

könnun meðal þeirra sem þangað koma, og sögðust 80% þeirra ekki eiga íslenska vini 

(Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001d). Hinsvegar er þetta að sjálfsögðu er þetta tilviljunarúrtak 

og þar með ekki marktækt. 

Fleiri dæmi um neikvæðar móttökur Íslendinga gagnvart útlendingum komu fram 

í viðtali Elísabetu við Angélica Cantú Davila sem kom til Íslands fyrst árið 1987 sem 

skiptinemi. Þá kynntist hún eiginmanni sínum, sem er Íslendingur og frá Vopnafirði. 

Síðan var Angélica alflutt hingað til lands árið 1989 og eiga hún og maður hennar tvær 

dætur sem eru íslenskir ríkisborgarar. Henni finnst Íslendingar gera útlendingum það 

mjög erfitt að kynnast þeim, en hún hefur þá tilfinningu að hún hafi aðeins kynnst fólki á 

yfirborðinu og að henni sé ávallt haldið utan við. Þar að auki er það skoðun Angéliucu að 

fordómar Íslendinga gagnvart útlendingum fari vaxandi (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001a). 
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Hinsvegar er mikilvægt að minnast á það að þrátt fyrir það að Katrín og Angélica 

hafi tekið eftir mjög neikvæðum viðbrögðum frá Íslendingum, þá hafi aðrir sagt frá því 

að þeim finnst að Íslendingar taki vel á móti þeim sem erlendum ríkisborgurum. Til 

dæmis segir Eimee Bernaldez Damasin, frá Filippseyjum, að hún hafi aldrei fundið fyrir 

kynþáttafordómum á árunum 1999 til 2001. Þessa skoðun samþykktu pólsku hjónin 

Dariusz og Malgorzata Jagusiak en Dariusz kom hingað til lands árið 1990 en Malgorzata 

sjö árum seinna (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001b,c)).  

Það er hinsvegar mjög athyglisvert að þau Katrín, Eimee, Dariusz og Malgorzata 

minnast öll á það að ef þau eiga íslenska vini, þá hafa þau kynnst þeim í vinnunni. Þannig 

að þetta bendir til þess að, almennt talað, reyna Íslendingar ekki að kynnast útlendingum 

nema þeir séu vinnufélagar þeirra (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001 b,c,d), en þess ber að 

geta að þetta eru ekki niðurstöður vísindalegrar rannsóknar og því er spurning hvort þessi 

dæmi séu lýsandi fyrir heildina.   

En það er athyglisvert að þegar niðurstöður rýnihópsrannsóknar Rauða Kross 

Íslands frá árinu 2006, Lífið á Íslandi út frá sjónarhorni innflytjenda eru skoðaðar koma 

svipaðar niðurstöður í ljós, þ.e.a.s. að það sé afar erfitt fyrir útlendinga að eignast íslenska 

vini nema í gegnum nám og störf. Þar að auki fjölluðu viðmælendur Rauða Kross Íslands 

um það að Íslendingar virðast líta mismunandi augum á vestræna útlendinga og aðra 

útlendinga. Til dæmis sagði ein hvít bandarísk kona búsett hér á landi að hún hefði verið 

,,stödd á vinnustað sínum þegar þáttargerðarfólk bar að garði. Það bað um að fá að 

kvikmynda innflytjendur að störfum og þegar hún hafi gefið sig fram hafi þau sagt, ,,nei 

ekki þú““ (Rauði Kross Íslands, 2006, bls. 26).     

 

7.2. Opinberar stofnanir 
 
Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands hljómar 65. gr þannig að ,,Allir skulu vera jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ 

(Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands, 1944). Þannig að ef allt væri lögum samkvæmt ættu 
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allir íbúar Íslands að vera sammála því að allir fá sömu þjónustuna frá hinum opinbera. 

En sú virðist þó ekki raunin í öllum tilvikum. 

Viðmælendur Rauða Kross Íslands í áður nefndri rannsókn fjalla m.a. um það að, að 

þeirra mati mismunar Háskóli Íslands (opinber stofnun) útlenskum nemendum. En í 

rannsókninni stendur að:  

 

,,Þátttakandi frá Bólivíu kvartaði yfir óréttlátri meðferð   
 í Háskóla Íslands og sagðist ekki sjá betur en háskólinn  

kærði sig ekki um innflytjendur í námið miðað við þá  
meðferð sem fólk fengi hjá þeim. Háskólinn hafi t.d.   

 ekki samþykkt stúdentspróf hans frá heimalandinu og   
 honum hafi verið synjuð innganga. Hann sagðist    
 þekkja marga sem lent höfðu í því sama. Fleiri   
 þátttakendur lýstu svipaðri reynslu. Austur-evrópsk    
 kona sem er í háskólanámi á Íslandi á sviði   
 heilbrigðisvísinda kvartaði yfir ,,óliðlegheitum”. Ekkert   
 tillit væri tekið til þess að hún væri ekki Íslendingur.   
 Henni var t.d. ekki leyft að svara prófum á ensku og   
 ekki heldur að hafa orðabók með í prófið. Þar sem hún   
 væri ekki í tungumálanámi gat hún ekki séð að það    
 skipti máli.“   

 (Rauði Kross Íslands, 2006, bls. 24) 

 

Þar að auki voru allir nema þau yngstu óánægð með það hvernig íslenska 

skólakerfið hefur tekið á móti útlenskum börnum. Þeim fannst það vera einblínt of mikið 

á það sem börnin kunna ekki (hér er sérstaklega átt við íslensku) en of lítið á það sem 

börnin kunna (t.d. móðurmálið). Viðmælendur gagnrýndu líka skólakerfið fyrir það að 

leggja of mikla áherslu á íslenska menningu eins og t.d. mataræði og siði sem leiðir af því 

að útlenskir nemendur upplifa sig sem utangarðs í skólanum. En í skýrslu Rauða Kross 

Íslands kemur m.a. eftirandi fram: ,,Ef skólayfirvöldum væri alvara með 

fjölmenningarhugmyndina af hverju væri áherslan t.d. eingöngu á íslenskar bókmenntir 

og aldrei alþjóðlegar? ,,Smá fjölbreytni í bland gæti varla skaðað“ sagði viðmælandinn. 

Viðmælandann grunaði að þarna lægi ástæða þess að börn innflytjenda skiluðu sér síður í 

framhaldsskóla en börn innfæddra eða flosnuðu frekar úr námi“ (Rauði Kross Íslands, 

2006, bls. 24). En ,,í 36. gr. Laga um grunnskóla, nr. 66/1995, kemur fram að nemendur 

sem hafa annað móðurmál en íslensku eigi rétt á sérstakri kennslu í íslensku“ 
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(Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 18).  Þannig að fólkið sem er óánægt með of mikla 

áherslu á íslensku kennslu í skólakerfinu eru einfaldlega óánægð með það sem stendur í 

lögum landsins. Alþingi þyrfti að endurskoða grunnskólalögin til þess að sjá hvort að 

ekki væri hægt að breyta þeim með hætti að útlenskir nemendur fái (að mati viðmælanda 

Rauða Krossins) betri menntun.    

 Samt sem áður eru ekki allir sammála viðmælendum Rauða krossins hvað varðar 

áherslur á íslensku kennslu í skólum hérlendis. T.d. sagði hún Katrín Thuy Ngo í 

áðurnefndu viðtali árið 2001 að hún óttaðist það að börnin hennar myndu eiga erfitt með 

framhaldsnám vegna þess að þau standa ekki jafnfætis íslenskum börnum. En til þess að 

ná jafnri stöðu þá þurfa þau að fá sérkennslu í íslensku, sem samkvæmt Katrínu var ekki 

til boða í grunnskólum árið 2001 (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001d). Það er mjög 

athyglisvert að hún heldur því fram vegna þess að lög um sérkennslu útlendinga í 

íslensku höfðu þá verið í gildi síðastliðin sex árin. 

Hinsvegar höfðu yngsta fólkið í rannsókninni verið nemendur í íslenskum 

skólum, bæði á grunnskólastigi og framhaldsskólastigi, yfir engu að kvarta hvað varðar 

kennaranna, annað starfsfólk og íslenska skólakerfið í heild sinni. Þar að auki stefndu 

þrem þeirra í nám við íslenskan háskóla en hin voru óákveðinn um framtíðina (Rauði 

Kross Íslands, 2006). Það væri ekki ólíklegt að maður fengi svipuð svör frá íslenskum 

ungmennum um tvítugt. Það er mjög athyglisvert hvað það er mikill munur á skoðun 

þeirra útlendinga sem hafa gengið í gegnum íslenska skólakerfið og skoðun þeirra sem 

hafa staðið fyrir utan það. Hinsvegar virðist útlendingum vera settar ýmsar hömlur þegar 

þau koma í háskóla, en hugsanlega verður staðan öðruvísi þegar sá tími kemur að 

meirihluti þeirra útlendinga sem sækja um í íslenskum háskólum hafa verið í íslensku 

skólakerfi frá því í leiksskóla.   

En aftur að íslenskri menningu og máli, margir útlendingar hérlendis telja það 

vera mjög mikilvægt að ná haldi af íslenskri tungu, t.d. segir Katrín Thuy Ngo að 

,,Tungumálið er lykillinn að samfélaginu og þar þarf verulegt átak til þess að börn af 

erlendum uppruna verði ekki annars flokks þegnar í landinu“ (Elísabet Þorgeirsdóttir, 

2001c, bls. 22). Þar að auki töluðu aðrir einstaklingar af asískum uppruna, um það að 

einstaklingar sem ekki kunna íslensku séu utangarðs í samfélaginu og að Íslendingar séu 

oftast ánægðir með það að erlendir ríkisborgar séu að reyna að læra íslensku. En 
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hinsvegar geta Íslendingar verið neikvæðir gagnvart þeim sem virðast ekki leggja sig 

fram við það að læra málið þeirra. Til dæmis segir einn víetnamskur viðmælandi Rauða 

Kross Íslands það að ein vinkona hennar, (auk þess víetnömsk), sem hefur búið hér í 

nokkur ár en talar ekki íslensku, fær kaldar móttökur frá Íslendingum (Rauði Kross 

Íslands, 2003). 

En hvað finnst erlendum ríkisborgurum sem koma hingað til landsins um 

íslenskunámið sem þeim stendur til boða?  Almennt talað virðast allir nema yngsta fólkið 

vera óánægt með íslenskunám fyrir útlendinga. Eldri innflytjendur eiga t.d. erfitt með það 

að komast í nám í íslensku fyrir útlendinga við Háskóla Íslands. Þetta er vegna þess að í 

fyrsta lagi er einfaldlega erfitt að fá pláss í náminu þar sem að margir erlendir stúdentar 

sækja um námið, og í öðru lagi sé námið almennt talið of dýrt og sérstaklega þegar 

áhugasamir einstaklingar eru láglaunaðir (Rauði Kross Íslands, 2003) en eins og almennt 

er vitað eru erlendir ríkisborgarar hérlendis oft í láglaunuðum störfum. Hugsanlega 

tengist slök íslensku kunnátta þeirra því að þau eiga erfitt með það að fá vel launuð störf 

hérlendis. En þetta er vegna þess að þá yrðu kröfurnar um íslenskukunnáttu líklega meiri 

en í láglaunuðum störfum. Það er einmitt það sjónarmið sem kemur fram hjá 

viðmælendum Rauða Kross Íslands (Rauði Kross Íslands, 2003). Þar að auki gagnrýndi 

Angélica Cantú Davila nám  í íslensku fyrir útlendinga þar sem hún hefur sótt námið og 

sagði að henni fannst það einblína of mikið á málfræði en ekki íslenskt tal (Elísabet 

Þorgeirsdóttir, 2001c). Í lokin ber að segja frá því að með verri reynslu af íslensku 

kennslu fyrir erlenda ríkisborgara hlýtur að vera reynslan hennar Katrínar Thuy Ngo en 

hún segir að: 

 

,,Það var margt erfitt fyrstu dagana. Ég gleymi aldrei           
fyrsta íslenskutímanum.Við fengum blað sem að við        
áttum að fylla út með alls kyns upplýsingum um okkur            
en það var allt á íslensku! Við skildum ekkert, ekki          
einu sinni stafrófið sem er allt öðru vísi en okkar. Svo                      
fengum við langan lista með íslenskum nöfnum og var                      
sagt að velja okkur nafn. Ég sá engan mun á               
kvenmanns- og karlmannsnöfnum en fannst Katrín         
hlyti að vera kvenmannsnafn og valdi það. Okkur var         
bent á stutt nöfn en þá gat verið að þau þýddu eitthvað                            
allt annað á víetnömsku og það gat valdið vandræðum.“  
 (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001 c, bls. 21) 
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Athyglisvert er að erlendir ríkisborgarar í yngri kantinum virtust vera miklu 

jákvæðari hvað varðar íslenskunámið sem þau höfðu fengið. Yngstu viðmælendur Rauða 

Kross Íslands sögðust vera ánægðir með þá íslenskukennslu sem þau fengu í 

grunnskólum hérlendis (Rauði Kross Íslands, 2003).    

 En það eru ekki einungis móttökur hins opinbera á sviði menntunarmála sem 

erlendir ríkisborgarar eru óánægðir með. En Angélica Cantú Davila sagði frá lélegum 

móttökum hins opinbera á sviði heilbrigðis þjónustu þegar hún sagði:  

 

,,Ég varð t.d. vör við þetta [fordóma] í kuldalegri                  
framkomu afgreiðslufólks en versta upplifunin var á          
heilsugæslustöðinni minni þegar ég fór með yngri         
dóttur mína í barnaskoðun. Ég var búin að horfa á                 
hjúkrunarkonuna taka á móti börnum á undan mér og         
sýna þeim mikinn áhuga og vinsemd en þegar kom að        
okkur sýndi hún allt aðra framkomu, var ísköld og             
skipandi. Mér sárnaði þetta að innstu hjartarótum því          
þarna var um barnið mitt að ræða en ekki mig sjálfa             
og spurði konuna hvort eitthvað væri að. Hún sagði           
svo ekki vera“  

 (Elísabet Þorgeirsdóttir, 2001 c, bls. 25). 

 

Þar að auki voru önnur atriði sem viðmælendur Rauða Kross Íslands kvörtuðu yfir 

í móttökum frá hinu opinbera þau að: þau hafa oft lent í fýluferðum á milli stofnana 

sökum rangra upplýsinga frá starfsfólki stofnana. Það er ekki hægt að finna upplýsingar 

um Alþjóðahúsið hjá Útlendingastofnun og útlendingalöggjöfin væri hindrun í 

aðlögunarferli erlendra ríkisborgara á Íslandi (Rauði Kross Íslands, 2003). 

 

7.3. Alþjóðahús 
 
Alþjóðahús er staðsett í Reykjavík og hefur það hlutverk að vera málsvari einstaklinga af 

erlendum uppruna og er þar rekin fjölbreytileg starfsemi sem stuðlar að 

fjölmenningarlegum samskiptum. Nokkrir þættir í starfsemi Alþjóðahúss eru m.a. : 

upplýsingar, ráðgjöf, fræðsludeild, lögfræðiráðgjöf, íslenskukennsla og túlka- og 

þýðingaþjónusta. 
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 Á sviði upplýsinga er gefin ráðgjöf um allt á milli himins og jarðar, þ.e.a.s. allt frá 

því hvernig á að nálgast eyðublöð til þess að sækja um kennitölu, yfir í tryggingarmál. Á 

sviði ráðgjafar er meðal annars hægt að fá ráðgjöf hjá Toshiki Tomi, presti innflytjenda, 

áhersla er þó lögð á það að þetta er almenn ráðgjöf og alls ekki kristið trúboð. Á sviði 

fræðsludeildar geta einstaklingar sótt námskeiði m.a. um íslenskt samfélag. Á sviði 

lögfræðiráðgjafar er starfandi lögfræðingur sem veitir skjólstæðingum Alþjóðahússins 

ókeypis ráðgjöf. Á sviði íslenskukennslu er útlendingum boðið upp á starfstengda 

íslenskukennslu. Á sviði túlka- og þýðingarþjónustu er boðið upp á þýðingar og túlkun á 

u.þ.b. 50 mismunandi tungumálum (Alþjóðahús, 2006). 

 

7.4. Alþjóðastofa 
 

Alþjóðastofa er staðsett á Akureyri og er miðstöð útlendinga auk þess að sjá um málefni 

þeirra (Fjölmenningarsetur, e.d. a). 

 

7.5. Ýmsir aðrir 
 

7.5.1. Rauði Kross Íslands 
 

Rauði Kross Íslands veitir erlendum ríkisborgurum aðstoð hérlendis í talsverðum mæli 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005). En ,,Í endurskoðaðri stefnu félagsins [Rauða Kross 

Íslands] Byggjum betra samfélag, sem samþykkt var á aðalsfundi félagsins 2007, er lögð 

áhersla á að Rauði kross Íslands komi að málefnum innflytjenda með virkum hætti“ 

(Rauði Kross Íslands, e.d.). En á fundinum var auk þess samþykkt að veita kr. 45.000.000 

til innflytjendamála innan félagsins og þar með auðvelda félaginu að efla starfið á því 

sviði. Fjármagnið á einnig að nota til þess að auka hlut erlendra ríkisborgara á öllum 

sviðum félagsins og þar með efla áhrif þeirra innan Rauða Kross Íslands. Þar að auki eru 

helstu áherslur Rauða Kross Íslands í málefnum útlendinga þær að ,,hvetja deildir 
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félagsins til að þróa verkefni sem lúta að málefnum innflytjenda á öllum aldri, sérstaklega 

verkefni er stuðla að aukinni samfélagslegri þátttöku þeirra“ (Rauði Kross Íslands, e.d.). 

En félagið er nú þegar farið að reka og þróa ný verkefni með og fyrir útlendinga hérlendis 

í þeirri von að flýta fyrir og auðvelda aðlögun þeirra að því samfélagi sem er hér er 

(Rauði Kross Íslands, e.d.). Það kemur auk þess fram í skýrslu Félagsmálaráðuneytisins, 

Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi, árið 2005 að þá hafi 

félagið nú þegar, m.a., ,,haft forgöngu um aðlögun flóttamannafólks að íslensku 

samfélagi, staðið vörð um réttindi hælisleitenda, komið að svokölluðum þjóðahátíðum á 

Vestfjörðum og Austfjörðum, svo og Reykjavík í gegnum Alþjóðahúsið“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005, bls. 24). En þar að auki hefur félagið staðið að 

rannsóknarvinnu og málþingum um málefni útlendinga hérlendis (Félagsmálaráðuneytið, 

2005).  

 

7.5.2. Útlendingafélög á Íslandi 
 
Á Íslandi eru starfrækt nokkur félög útlendinga og eru þau m.a.: Búlgaríufélagið, Félag 

frönskumælandi á Íslandi, Indverska félagið, Félag Kínverja á Íslandi, Félag 

Nígeríumanna á Íslandi, Tælensk -  íslenska félagið,  Félag Víetnama, Filippínska – 

íslenska félagið, Færeyingafélagið, Italazzura, Félag nýrra Íslendinga, Samtök Pólverja á 

Íslandi, Félagið Ísland – Ungverjaland og Kanadafélagið á Íslandi (Fjölmenningarsetur, 

e.d. b).  

 

7.6. Sérstaða norðanverðra Vestfjarða í málefnum útlendinga 
 

7.6.1. Fjölmenningarsetur 

Fjölmenningarsetrið sem er staðsett á Ísafirði, og þar með á norðanverðum Vestfjörðum,  

var stofnsett árið 1996 (Helga Alberta Ásgeirsdóttir og Þórlaug Ásgeirsdóttir, 2006) og 

,,rekur m.a. upplýsingasíma á ensku, serbnesku/króatísku, pólsku og tælensku auk þess að 
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flytja fréttir á pólsku og serbnesku/króatísku á textavarpi Ríkisútvarpsins“ 

(Fjölmenningasetur, e.d. d). Auk þess heldur setrið úti heimasíðunni www.mcc.is þar sem 

hægt er að nálgast upplýsingar um íslenskt samfélag og landið sjálft með áherslu á það að 

erlendir innflytjendur séu vel upplýstir um réttindi sín og skyldur (Fjölmenningasetur, 

e.d. c). Þar að auki hefur Fjölmenningarsetrið m.a. staðið fyrir fjölþjóða þjóðhátíð (Elsa 

Arnardóttir, 2001).   

 

7.6.2.Almennt 
 
Unnur Dís Skaptadóttir (2003) sagði frá því Vestfirðir hafi ávallt verið í miklum 

samfélagslegum breytingum og að hreyfanleiki íbúa væri mikill. Þar að auki hafi sambúð 

mismunandi menningarhópa gengið vel í landsfjórðungnum að hennar sögn. 

Sveitarfélagið Ísafjarðarbær lítur þannig ekki á fjölmenningarlegt samfélag sem 

vandamál heldur frekar sem ögrun samkvæmt Unni Dís. Þar að auki sagði hún að á 

Vestfjörðum sé komið á legg ákveðið pólskt samfélag (Unnur Dís Skaptadóttir, 2003). 

Það er líklegast hægt að líta á Fjölmenningarsetrið og þar að auki pólska 

samfélagið sem sérstöðu norðanverðra Vestfjarða í málefnum útlendinga hérlendis.    
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8. Þátttaka útlendinga í atvinnulífi á norðanverðum 
Vestfjörðum 
 

8.1. Fjöldi 
 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2006) voru starfsmenn með erlent ríkisfang á Vestfjörðum 

árið 2005, 320 manns. Þar af voru 170 konur og 160 karlar. Þetta endurspeglar að nokkru 

leyti þá staðreynd að þann 1. janúar 2008 voru kynjahlutföll erlendra ríkisborgara 

búsettra á norðanverðum Vestfjörðum nokkurn veginn jöfn, eða 54% karlar og 46% 

konur. Að ýmsu þarf þó að hyggja þegar tölurnar um erlenda starfsmenn eru skoðaðar. Í 

fyrsta lagi eru einstaklingar af erlendum uppruna, sem hafa fengið íslenskan 

ríkisborgararétt, ekki taldir með og í öðru lagi eru þetta tölur fyrir Vestfirði sem heild en 

ekki aðeins norðanverða Vestfirði. Það er þó líklegt að stór meirihluti erlenda 

starfsfólksins búi á norðanverðum Vestfjörðum þar sem flestir Vestfirðingar búa. 

 

8.2. Starfssvið 
 
Þau svið sem erlendir ríkisborgarar starfa á, á Vestfjörðum, auk fjölda útlenska 

starfsmann koma fram á mynd 7. hér fyrir neðan. 
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Mynd 7.: Fjöldi erlenda starfsmanna eftir starfssviði á 
Vestfjörðum árið 2005 (Hagstofa Íslands, 2006) 
 

Eins og kemur fram á mynd 7. þá vinna langflestir erlendir ríkisborgarar á 

vestfirska vinnumarkaðinum við fiskvinnslu og þar á eftir við fiskveiðar, en örfáir starfa á 

öðrum sviðum. En með öðrum sviðum er átt við það að starfa við:annan iðnað, 

mannvirkjagerð, verslun og viðgerðaþjónustu, hótel- og veitingahúsarekstur, 

fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónustu og aðra þjónustu (Hagstofa Íslands, 

2006).  

 Hinsvegar ber að hafa gát á því að hvað varðar kynjahlutföll innan starfssviðanna 

virðast tölurnar vera eitthvað brenglaðar þar sem að á sumum sviðum virðast 

kynjahlutföllin samanlagt vera meiri en samanlagður fjöldi starfsmanna. En tölurnar 

koma frá Hagstofu Íslands.  
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9. Þátttaka einstaklinga af erlendum uppruna í ýmissi 
félagsstarfsemi á norðanverðum Vestfjörðum 
 
Eins og hefur komið fram hér fyrir ofan þá virðast vera tveir heimar í samfélaginu á 

norðanverðum Vestfjörðum, heimur Íslendinga og heimur útlendinga. Þessir heimar 

tengjast fyrst og fremst í gegnum vinnumarkaðinn en hvað með starfsemi frjálsra 

félagasamtaka?  Mögulega er þar vettvangur fyrir samskipti íslendinga og útlendinga utan 

vinnutímans.  Til að svara þessu var fyrirspurn um þátttöku útlendinga í starfi send til þó 

nokkurra íþrótta- og tómstundafélaga á norðanverðum Vestfjörðum. En í þessum 

skrifuðum orðum hafa aðeins tvö félög svarað fyrirspurninni en þau eru Ungmannafélag 

Bolungarvíkur (UMFB) og Skíðafélag Ísfirðinga. Sá sem svaraði fyrir hönd UMFB var 

Jónas L. Sigursteinsson formaður félagsins og sagði hann m.a. : ,,Það eru ekki margir 

erlendir ríkisborgarar sem eru að æfa hjá UMFB. Einhverjir eru virkir í íþróttastarfinu en 

aðeins lítill hluti þeirra sem hingað koma [til Bolungarvíkur]. Ég veit ekki hversu stór 

hluti það er“ (Jónas L. Sigursteinsson, 2008). Friðgerður Ómarsdóttir svaraði fyrir hönd 

Skíðafélags Ísfirðinga en hún er gjaldkeri þess og greindi frá því að það eru þrír erlendir 

ríkisborgarar sem stunda æfingar á gönguskíðum hjá Skíðafélagi Ísfirðinga (Friðgerður 

Ómarsdóttir, 2008). 

Þessi orð virðast gefa það í skyn að í a.m.k. Skíðafélagi Ísfirðinga og UMFB sameinast 

heimarnir tveir ekki í félagsstarfinu. Hugsanlega er staðan sú sama í öðrum íþrótta- og 

tómstundafélögum á norðanverðum Vestfjörðum. 
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10. Athugun á umfjöllun um útlendinga á fréttavefnum 
www.bb.is 
 
Fréttavefurinn www.bb.is er eins og áður var nefnt vefsíða sem er haldið úti af vestfirska 

héraðsblaðinu, Bæjarins besta, en eins áður var sagt þá er hægt að lesa þar 250 greinar 

sem innihalda orðið “útlendingar”. Vitaskuld fjallar stór fjöldi þeirra um útlenska 

ferðamenn hérlendis og aðrar lúta að íþróttum (til dæmis enska boltanum). En inná milli 

leynast pistlar þar sem að almenningur getur sagt sína skoðun á öllu á milli himins og 

jarðar. Þegar farið er yfir pistlana eru nokkrir sem fjalla fyrst og fremst um málefni 

útlendinga. Þeir pistlahöfundar sem hafa mest látið í sér heyra í þessum málum eru þeir 

Einar K. Guðfinnsson og Kristinn H. Gunnarsson, þingmenn norðausturkjördæmis og 

Bolvíkingar. Sú staðreynd að þeir séu heimamenn á norðanverðum Vestfjörðum hefur að 

öllum líkindum þau áhrif að skriftir þeirra eru litaðar af því samfélagi.    

 Í pistlum sínum fjallar Einar fyrst og fremst um mikilvægi þess að útlendingar 

sem hingað koma nái góðum tökum á íslensku máli (Einar K. Guðfinnsson, 2006, 2007) 

en það endurspeglar eins og áður hefur komið fram, það viðhorf margra útlendinga 

hérlendis að þeir nái ekki að aðlagast íslensku samfélagi að öllu leyti ef þau geta ekki tjáð 

sig á tungu nýja heimalandsins. Þar að auki fjallar Einar um það að, það að svo 

gríðarlegur fjöldi útlendinga hefur flust hingað til lands hefur leitt til þess að lífskjör 

Íslendinga hafa aukist (Einar K. Guðfinnsson, 2006). 

 Hinsvegar eru aðal umfjöllunarefni Kristins hvernig fordómar gagnvart 

útlendingum skapast út frá íslenskum fjölmiðlum (Kristinn H. Gunnarsson, 2007a og c) 

og það að erlendu starfsfólki hérlendis er mismunað í launum þannig að tekjur þeirra séu 

að jöfnu lægri en tekjur Íslendinga (Kristinn H. Gunnarsson, 2007 b). 

Athyglisvert hversu fáir tjá sig um málefni útlendinga á www.bb.is, hugsanlega er 

þetta vísbending um það að íbúarnir hafi ekki sterkar skoðanir á málefni útlendinga á 

svæðinu. 
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11. Lokaorð 
 
Útlendingum hefur fjölgað mjög mikið á Íslandi á undanförnum árum. Þessi þróun hefur 

verið sérstaklega áberandi á norðanverðum Vestfjörðum en þar eru útlendir ríkisborgarar 

425 meðal íbúa sveitarfélaganna Bolungarvíkur, Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps, en 

rætur þeirra liggja til þrjátíu mismunandi landa. Fjölmennasti hópurinn eru Pólverjarnir 

en 60% erlendra ríkisborgara búsettra á norðanverðum Vestfjörðum eru þaðan. Til 

samanburðar eru Pólverjar 47% af útlendum ríkisborgurum með lögheimili á landinu í 

heild. Hér þarf þó að leggja áherslu á það að tölur um erlenda ríkisborgara eru ekki það 

sama og fjöldi einstaklinga af erlendum uppruna sem stafar af því að margir einstaklingar 

hér á landi sem eru af erlendum uppruna öðlast íslenskan ríkisborgararétt ár hvert, en t.d. 

má nefna það að árið 2006 fengu 844 einstaklingar íslenskan ríkisborgararétt. 

 Í verkefninu var síðan fjallað um álit Íslendinga á útlendingum en í samanburði 

við aðrar evrópskar þjóðir höfum við tiltölulega litla fordóma gagnvart útlendingum. 

Hugsanlega er þetta vegna þess að við erum ekki aðildarríki af ESB og því er fólksflæðið 

hingað til lands ekki eins opið og í mörgum öðrum evrópuríkjum. Þegar afstaða íbúa á 

norðanverðum Vestfjörðum til útlendinga er skoðuð sérstaklega virðist hún einnig vera 

frekar fordóma lítil. Hinsvegar er mjög ríkjandi sjónarhornið um að í samfélaginu á 

norðanverðum Vestfjörðum séu í raun tveir heimar, þ.e.a.s. heimur Íslendinganna og 

heimur útlendinganna og að þessir heimar snertist lítið. 

 Sú staðhæfing að fordómar séu ekki miklir meðal Íslendinga endurspeglast ekki, í 

viðhorfum þeirra útlendinga sem hér búa. Hugsanlega er þetta vegna þess að fáir vilja fá á 

sig þann stimpil að vera fordómafullur gagnvart öðrum, hvað þá að vera ,,rasisti“. En 

útlendingarnir finna margir hverjir fyrir miklum fordómum hérlendis og t.d. minnist ein 

kona af Víetnömskum uppruna á það að hún finni fyrir fordómum á hverjum einasta degi. 

Þar að auki virðist það vera algengt viðhorf meðal útlendinga að það sé afar erfitt fyrir þá 

að kynnast Íslendingum og að þetta sé að miklu leyti vegna framkomu Íslendinganna, 

þ.e.a.s. við séum of lokuð að þeirra mati. 

 Ef einstaklingar í samfélaginu taka ekki vel á móti útlenskum íbúum, gera 

stofnanir ríkisins það þá? Samkvæmt lögum eiga innflytjendur að hafa jafnan rétt hér á 

landi og íslenskir ríkisborgarar en við nánari athugun virðast útlendingar standa höllum 
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fæti hvað varðar þjónustu ríkisins. Dæmi sem eru nefnd þessu til stuðnings eru m.a. úr 

skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu.  

 Síðan eru þeir sem taka á móti innflytjendum hérlendis en þar má t.d. nefna Rauða 

Kross Íslands, Alþjóðahús, Alþjóðastofu og útlendingafélögin. Þau hafa stóru hlutverki 

að gegn í málefnum innflytjenda hérlendis og skipta þau miklu máli í aðlögun þeirra að 

samfélaginu, enda bjóða þau upp á mikla og fjölbreytta þjónustu á mörgum sviðum 

dagslegs lífs.  

 Sérstaða norðanverðra Vestfjarða í móttöku útlendinga er fyrst og fremst sú, að 

þar er Fjölmenningarsetrið staðsett. En það er nokkurskonar þjónustumiðstöð fyrir 

einstaklinga af erlendum uppruna. Þar að auki hefur skapast sérstakt pólskt samfélag á 

norðanverðum Vestfjörðum. 

 Þannig að þótt að íslendingar virðast halda því fram að þeir komi vel fram við 

útlendinga, þá finnst útlendingnum að það sé illa tekið á móti þeim og sýnir þessi úttekt 

fram á það að þau hafi rétt fyrir sér. Hinsvegar virðast stofnanir svo sem Alþjóðahús og 

Alþjóðastofa, og frjáls félagssamtök eins og Rauði Kross Íslands og útlendingafélög taka 

best á móti útlendingunum. Vestfirðingar hafa skapað sér forstöðu í aðstoð fyrir 

útlendinga með stofnun Fjölmenningarsetursins og þar með má seiga að þar er tekið betur 

ámóti útlendingum en annars staðar á landinu. 

Þátttaka útlendinga í atvinnulífinu er að sjálfsögðu lykilatriði í þátttöku og stöðu 

þeirra innan samfélagsins en árið 2005 voru erlendir starfsmenn á Vestfjörðum 320 og 

þar af unnu flestir við fiskvinnslu. En lífið einkennist af bæði leik og starfi þannig að það 

er athugavert að þátttaka einstaklinga af erlendum uppruna í félagsstarfsemi UMFB og 

Skíðafélags Ísfirðinga virðist vera mjög lítill en ekki fengust svör frá öðrum aðilum. 

 Í lok verkefnisins er umfjöllunin um útlendinga á fréttavefnum www.bb.is skoðuð 

en þar eru helstu umfjöllunarefnin íslenskukunnátta útlendinga, fordómar Íslendinga 

gagnvart útlendingum og loks launakjör útlendinga.  

 Hér hefur verið sýnt fram á það að útlendingar eru veigamikill og stór hópur í 

samfélaginu á norðanverðum Vestfjörðum, en hinsvegar virðast þeir búa í sínu eigin 

samfélagi sem er aðskilið frá samfélagi Íslendinga á svæðinu. Hugsanlega er þetta vegna 

þess að þeim finnst að bæði einstaklingar og stofnanir í samfélaginu fæli þá í burt.  

Þannig ætti það að vera framtíðarhlutverk samfélagsins á norðanverðum Vestfjörðum að 
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opna sig og taka á móti nýbúunum með opnum örmum, því útlendingar munu líklegast 

aldrei standa Íslendingum jöfnum fótum í samfélaginu nema að það tekst að sameina 

þessa tvo heima á norðanverðum Vestfjörðum. En úttektin hefur sýnt fram á það að staða 

útlendinga í samfélaginu á norðanverðum Vestfjörðum er frekar slæm miðað við þau 

lífsgæði sem við teljum okkur búa við hér á landi.  

Í lokin er það mat höfundar að stofnanir á norðanverðum Vestfjörðum ættu að 

vinna saman af því að bæta aðstöðu erlendra ríkisborgara á svæðinu með því að auka 

umfjöllun um erlenda menningu,  kynna sér betur þarfir nýbúanna þannig að þeir geti 

komið til móts við þá með betri hætti, og reyna að efla félagstarf fyrir ungmenni af öllum 

þjóðernum enda eru það komandi kynslóðir sem eru framtíð samfélagsins og því ætti að 

hefja sameiningu heimanna þar. 
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