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Ágrip 
 
 
Ritgerð þessi byggir á eigindlegri rannsókn á lífi og upplifun albanskra kvenna á 
Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar er að auka skilning þess fólks, sem konurnar hitta í 
sínu daglega lífi, á tilfinningum þeirra, viðhorfum og aðstæðum, en það eru m.a. 
kennarar, heilbrigðisstarfsmenn og aðrir opinberir starfsmenn. Gengið er út frá 
rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla kvenna af Kosovo-albönskum uppruna af 
því að búa á Íslandi? Spurningin var opin og víðfeðm og er henni ætlað að opna á 
umræðu og hvetja til ígrundunar kvennanna, sem jafnframt eru meðrannsakendur. En 
það getur síðan leitt til enn fleiri spurninga og vangaveltna hjá þeim sem og 
rannsakanda.  

Gagnaöflun fór fram árin 2006 og 2007. Tekin voru tíu ýtarleg og opin viðtöl, í 
formi samræðna, við fjórar Kosovo-albanskar konur. Einnig var rýnihópur settur á fót 
þar sem þrjár kvennanna komu saman með rannsakanda og jafnframt voru hálf-opin 
viðtöl tekin við þrjá sérfræðinga, sem hafa þekkingu og reynslu af að vinna með 
Kosovo-Albönum, hver á sínu sviði. Gagnaöflun fól einnig í sér úttekt og greiningu á 
rannsóknum fræðimanna í málefnum innflytjenda og var þar meðal annars horft til 
Norðurlanda. 
 Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós hve mikilvægt það er fyrir aðlögun 
innflytjenda að ná valdi á ríkjandi tungumáli samfélagsins. Takmörkuð íslensku- og 
jafnvel enskukunnátta og lítil þekking á íslenskum aðstæðum getur skapað mikla 
vanlíðan og kvíða hjá innflytjendum. Það getur orðið til þess að innflytjendur taki 
minni þátt í félagslegum samskiptum og athöfnum en þeir annars hefðu viljað. 
Ennfremur koma fram vísbendingar um að fullorðnum innflytjendum, sem eiga börn 
sem tala íslensku og túlka fyrir foreldra sína, sé sérstaklega hætt við að einangrast 
félagslega og menningarlega frá meirihluta samfélagsins. Foreldrarnir reiða sig á börn 
sín í margskonar samskiptum og þurfa fyrir vikið minna að kljást við nýtt tungumál 
og sinn eigin vanmátt gagnvart því.  

Rannsóknin bendir til þess að fólk, sem nær góðum tökum á nýju tungumáli og 
tekur virkan þátt í nærsamfélagi sínu, þrói með sér sveigjanlega etníska sjálfsmynd og 
samþætti eigin menningu nýrri menningu. Það verður til þess að þátttaka, hlutverk og 
möguleikar þess í samfélaginu aukast og stuðlar um leið að mikilvægu hlutverki þess í 
aðlögunarferli samfélagsins að breyttum aðstæðum. 

Niðurstöðurnar gefa margvíslega innsýn í tilveru, sjónarmið og aðstæður Kosovo-
albanskra kvenna á Íslandi og fjölskyldna þeirra. Það er von mín að þessi reynsla og 
þekkingarmiðlun nýtist þeim, sem eiga náin samskipti við Kosovo-Albani eða aðra 
innflytjendur á Íslandi, sem og öðrum þeim sem áhuga hafa á fjölmenningarlegum 
málefnum. Einnig er það einlæg ósk mín að rannsóknin stuðli að enn frekari aðlögun 
Kosovo-Albana að íslensku samfélagi sem og annarra Íslendinga að Kosovo-
Albönum og innflytjendum almennt.  
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Abstract 
 
 

This thesis is based on qualitative research into the life and experience of Albanian 
women in Iceland. The objective of the research is to increase understanding of the 
feelings, opinions and circumstances in these women’s daily lives for use by those 
who interact with these women, such as teachers, health professionals and other 
public workers. The research question is: What is the experience of women of 
Kosovo-Albanian origin living in Iceland? The question is open-ended and is meant to 
encourage discussion and reflection by the women who are also acting as co-
researchers. This can lead to further questions and self analysis by both the women 
and the researcher. 

The data collection took place in 2006 and 2007. Ten thorough and open 
interviews in the form of dialogues took place with four Kosovo-Albanian women; a 
focus group took place where three of the women came together with the researcher. 
Further three semi-structured interviews were held with specialists all of whom have 
knowledge and experience of working with Kosovo-Albanians in their respective 
fields. The data collection phase also included appraisal and diagnosis of research 
publications by professionals in the field of immigration topics, amongst others, 
including those from Scandinavia. 

The research leads to the conclusion that it is very important to be able to speak 
the language in order to integrate and that little knowledge of Icelandic - or even 
English - combined with a lack of knowledge of Icelandic circumstances can cause 
great discomfort and anxiety amongst immigrants This can lead to immigrants 
participating less in social interactions and in events than they would want. 
Furthermore, there are clues that adult immigrants who have children who speak 
Icelandic and interpret for them are especially likely to be socially and culturally 
isolated from the majority of people in society. These parents who depend on their 
children in many kinds of communications therefore don’t need to struggle to learn 
the new language and have less incentive to address their own weakness in that 
language. 

The research indicates that people who gain good knowledge and ability in a new 
language, and participate in their local society will develop an open ethnic identity 
and integrate their own culture with the culture of the new land. This leads to 
participation, increased roles, and to greater opportunities and chances in society. At 
the same time it illustrates the important role played by these people in the integration 
process into society and towards changed circumstances in general. 

The research gives diverse insight into the different view points and circumstances 
of Kosovo-Albanian women in Iceland and their families. It is my hope that this 
experience and knowledge can be beneficial for those that have close interactions with 
Kosovo-Albanians and other immigrants in Iceland as well as those who are generally 
interested in multi-cultural matters. Also it is my sincere wish that this research will 
also help in the integration of Kosovo-Albanians in Iceland, as well as Icelander’s 
understanding towards them and other immigrants. 
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Përmbledhje 
Kjo temë është ndërtuar mbi bazë të një studimi modest mbi jetën dhe përvojën e 
grave shqiptare të Kosovës në Islandë. Qëllimi i studimit është të rritë të kuptuarit e 
disa njerëzve, të cilët këto gra i ndeshin në jetën e tyre të përditshme dhe janë midis të 
tjerash: mësues, punonjës shëndetësie dhe të tjerë punonjës publikë, mbi ndjenjat, 
këndvështrimet dhe kushtet e jetesës së këtij grupi njerëzish. Është marrë përsipër 
zbërthimi i pyetjes qendrore të studimit: Cila është përvoja e grave me origjinë 
shqiptare të Kosovës, gjatë qëndrimit të tyre në Islandë? Pyetja ishte e hapur dhe e lirë 
prej paragjykimeve dhe ishte bërë me qëllim që të hapë diskutimin dhe të nxitë 
vlerësimin e grave, të cilat janë këtej e tutje pjesë e këtij studimi. Kjo do të 
mundësonte që më vonë të ishte e mundur tu bëheshin atyre më shumë pyetje dhe 
reflektime si pjesëmarrëse në studim.  

Mbledhja e materialeve u realizua gjatë viteve 2006 dhe 2007. U morën dhjetë 
intervista të hapura dhe të hollësishme, në formë bashkëbisedimi, me katër gra 
shqiptare nga Kosova. Gjithashtu këtu u bashkëngjit dhe një grup studimi, atëherë kur 
tre nga këto gra u bashkuan me kërkuesin dhe për më tepër u morën intervista gjysmë 
të hapura me tre specialistë, të cilët kanë njohuri dhe përvojë pune me shqiptarë nga 
Kosova, secili në fushën e tij përkatëse. Gjithashtu materialet përfshinin në vetvete 
dhe nënvizime apo analizime të studimeve të bëra nga specialistë të çështjeve të 
emigrantëve dhe midis të tjerash u drejtua vëmendja tek vendet Nordike. 
 Rezultatet e studimit nxjerrin në pah sa e rëndësishme është për imigrantët dhe 
përshtatjen e tyre, të zotërojnë gjuhën e shoqërisë në të cilën ata jetojnë. Njohuri të 
pamjaftueshme të islandishtes, anglishte e kufizuar, si dhe një njohje e vakët e 
rrethanave islandeze, mund të shkaktojë një gjendje jo të mirë emocionale dhe ankth 
tek imigrantët. Kjo mund të sjellë që imigrantët të marrin më pak pjesë në 
marrëdhëniet dhe aktivitetet shoqërore, ndryshe nga ajo që ata do të kishin dëshiruar. 
Gjithashtu nga të dhënat del në pah se imigrantët në moshë të rritur, të cilët kanë 
fëmijë që flasin islandisht dhe përkthejnë për prindërit e tyre, nuk janë shumë të 
izoluar nga pjesa tjetër e shoqërisë, nga pikëpamja shoqërore dhe kulturore. Prindërit 
iu drejtohen fëmijëve në lidhje me probleme të ndryshme dhe kështu  kanë më pak 
nevojë të përballen me një gjuhë të re, si dhe me njohuritë e tyre jo të mira në këtë 
fushë.   

Studimi hedh dritë mbi faktin se, njerëzit që zotërojnë gjuhën e re dhe marrin pjesë 
aktive në shoqërinë e tyre të ardhshme, zhvillojnë në këtë mënyrë një portret etnik 
elastik dhe i bashkëngjitin kulturës së tyre kulturën e re të vendit. Kjo bëhet që të 
rritet pjesëmarrja, roli dhe mundësitë e tyre në shoqëri, si dhe fuqizon rolin përshtatës 
në një shoqëri në zhvillim. 

Rezultatet japin një shikim të thellë të shumëllojshëm, në qenien, pikëpamjet dhe 
kushtet e jetesës së grave shqiptare të Kosovës dhe familjeve të tyre. Shpresa ime 
është që kjo përvojë dhe dituri tu shërbejë atyre që kanë marrëdhënie dhe 
bashkëpunim të ngushtë me shqiptarë nga Kosova apo të tjerë imigrantë në Islandë, si 
dhe gjithë atyre që kanë interes në çështjet shumëkulturore. Gjithashtu është dëshira 
ime e sinqertë që, ky studim të mbështesë më shumë përshtatjen e shqiptarëve 
kosovarë në shoqërinë islandeze, si dhe nga ana tjetër përshtatjen e Islandezëve me 
shqiptarët kosovarë dhe kryesisht me imigrantët. 
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þakkir fyrir alúð sína og hlýju þegar hún túlkaði samræður og texta. Börnum mínum, 
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Jónsdóttur, þakka ég óendanlega þolinmæði og nákvæmni við yfirlestur ritgerðarinnar 

og gagnlegar ábendingar. Auk þess vil ég þakka Thurstan Felstead og Michelle Sonia 

Horne fyrir að ljá mér eyra löngum stundum þegar ég hef þurft að ræða atriði 

rannsóknarinnar og aðra ómetanlega aðstoð.  
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1. Inngangur  
 

 

Rajesh horfir niður fyrir sig og hlustar á norska kennarann sinn. Kennarinn er 

strangur, en ekki reiður og biður Rajesh að líta upp. Hann hafði kallað eina 

stelpuna „kú“ og hún hafði í kjölfarið orðið sár og leið. Rajesh finnst sem hann 

hafi gert eitthvað rangt, en er samt ekki viss. Kennarinn lyftir hökunni á Rajesh og 

segir: „Horfðu á mig þegar ég tala við þig!“ Nú heyrir Rajesh að kennarinn er 

orðinn reiður. Og e.t.v. mest út af því að Rajesh vill ekki horfa á hann. Með tárin í 

augunum lítur Rajesh á kennarann. Hann þarf að útskýra af hverju hann kallaði 

Kari „kú“. En hvað á hann að segja? Allt er á ringulreið innra með honum. Hann 

segir ekkert og kennarinn skrifar skilboð til foreldra hans.  

 Rajesh sýnir föður sínum skilaboðin. Hann verður reiður, hann hafði ekki gert 

ráð fyrir því að sonur sinn myndi óhlýðnast og vera ókurteis í skólanum. Hann 

skammast sín fyrir að drengurinn hafi komið illa fram fyrir hönd fjölskyldu sinnar 

Og finnst hegðun Rajesh gefa röng skilaboð um fjölskyldu hans. Rajesh heldur 

augnsambandi við föður sinn. Faðir hans brýnir raustina: „Horfðu niður, þú 

óforskammaði krakki. Sýndu mér virðingu. Sýndu að þú sjáir eftir því sem þú 

hefur gert!“ Rajesh lítur niður, ringlaður og sár.  

 Söguna af Rajesh, sem er hér í þýðingu höfundar, skrifaði 

uppeldisfræðingurinn Loveleen Rihel Brenna (2005:58,60-61) sem á uppruna sinn 

að rekja til Indlands en hefur búið í Noregi um árabil. Og er sagan ein af mörgum 

sem finna má í bókinni Typisk norsk å være uhøflig? Sögurnar fjalla um 

misskilning eða mistúlkun sem oft vill verða í samskiptum fólks sem á sér ólíkan 

menningarlegan uppruna. Með sögunni er Brenna m.a. að benda á að félagsmótun 

sem byggir á ólíkum gildum getur valdið því að börn ganga í gegnum mikla 

erfiðleika og sársauka þegar fólk sem það lítur upp til og er ríkjandi í tilveru þeirra 

gerir ólíkar og jafnvel andstæðar kröfur til þeirra. Þegar bakgrunnur fólks er ólíkur 
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og það þekkir ekki til hvers annars getur misskilningur auðveldlega átt sér stað. 

Hinir fullorðnu mistúlka hegðun og meiningar hjá hverjum öðrum og byggja 

túlkun sína á sínum eigin skilgreiningum um hvað sé rétt og rangt. Slíkt getur 

valdið óöryggi og ringulreið hjá börnum.  

Börn eiga ekki að líða fyrir misskilning og skort á innsæi og þekkingu hinna 

fullorðnu. Og má því með sanni segja að mikil ábyrgð liggi hjá kennurum og 

öðrum þeim sem vegna starfa sinna eiga samskipti við fólk af erlendum uppruna 

og þá sérstaklega börn. Það er óbilandi trú mín að aukin þekking fólks á því sem 

ólíkt er og ókunnugt auki skilning og innsæi fólks sem síðan leiðir til meira 

umburðarlyndis. Og tek ég því undir orð dönsku mannfræðinganna Lone A. 

Sperschneider og Mette Mølgaard (2007:18) í bók þeirra Flerkulturel håndbog, að 

fordóma sé hægt að minnka eða jafnvel fjarlægja með upplýsingum, aukinni 

þekkingu og samræðu. En þar fjalla þær um fjölmenningarleg samskipti.  

 Íslenskt samfélag hefur tekið stórfelldum breytingum undanfarin ár og áratugi. 

Tækninni fleygir fram, hin svokallaða útrás íslenskra stórfyrirtækja er orðin 

daglegt brauð og á götum og strætum landsins má sjá fólk alls staðar að úr 

heiminum. Fjölgun innflytjenda hefur óneitanlega breytingar á samfélaginu í för 

með sér. Breytingar sem koma misvel við fólk og sem hafa áhrif á þá sem fyrir 

eru í landinu sem og þá einstaklinga sem hingað koma. Þó e.t.v. sé hægt að 

minnka og jafnvel fjarlægja fordóma, líkt og fram kemur hér á undan, er ekki 

hægt að útrýma þeim eða uppræta þá algerlega. Við getum þó lagt okkur fram við 

að skilja það sem kemur okkur spánskt fyrir sjónir með því að afla aukinnar 

þekkingar.  

 

1.1. Skilgreining nokkurra lykilhugtaka 

Það er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir þýðingu þeirra orða sem það kýs að 

nota. Orð og hugtök eru full af tilfinningum og meiningum og geta stundum 

valdið vanlíðan og sárindum hjá ákveðnum einstaklingum eða hópum. Thomas 

Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim (2006:65) fjalla um hugtök og 

notkun þeirra í bókinni Kulturforskelle. Þau nefna m.a. danska hugtakið etniske 

danskere sem, þvert á það sem ætla mætti, sé notað yfir fólk af erlendum uppruna 
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en ekki fólk af dönskum uppruna. Til að undirstrika hve þessi tiltekna 

hugtakanotkun er í raun brengluð benda þau á að með sömu hugtakanotkun mætti 

segja að Ástrali af dönskum uppruna væri „etnisk australier“. En danskættaði 

Ástralinn er heldur langt frá því að vera líkur áströlskum frumbyggja.  

Dæmið hér á undan sýnir hve mikilvægt er að gera sér grein fyrir merkingu 

orða og hugtaka. Það er erfitt að koma með íslenskt dæmi sem er sambærilegt því 

sem Eriksen og Sørheim nefna, þ.e. þar sem talað er um hugtakið „etnik“. Og 

hefur mér reynst erfitt að finna íslenskt hugtak yfir enska hugtakið ethnic. Danir 

og Norðmenn hafa t.d. tekið hugtakið inn í sín tungumál og segja einfaldlega 

etnik. Guðrún Pétursdóttir (2003:10,154) skilgreinir hugtakið á eftirfarandi hátt í 

bók sinni Allir geta eitthvað, enginn getur allt: „Fólk, sem hefur sameiginlegan 

menningarlegan bakgrunn, sameiginlegt tungumál, býr yfir sameiginlegri 

sögulegri reynslu og byggir á þessum grunni gagnkvæmrar samsömunar og 

samstöðutilfinningar, tilheyrir sama etníska hópi“. Hún segir að hún hafi ekki 

fundið íslenskt orð sem henni þykir ná fullkomlega merkingu enska eða 

alþjóðlega orðsins ethnic. Því hefur hún brugðið á það ráð að nota hugtakið með 

íslenskri stafsetningu, þ.e. etník eða etnískur. Samkvæmt skilgreiningu hennar 

þarf etnískur hópur ekki að vera bundinn við ákveðið landsvæði, heldur getur 

slíkur hópur orðið til vegna sameiginlegra trúarbragða eða sögulegrar reynslu. Í 

því sambandi getum við nefnt Gyðinga eða Bandaríkjamenn af afrískum uppruna 

sem eiga sér sameiginlega sögu. Skilgreiningin gerir hins vegar ekki ráð fyrir að 

hópurinn þurfi að tilheyra sömu þjóðinni. Og í dæminu um Gyðingana þá tilheyra 

þeir mörgum þjóðum og það sama er auk þess hægt að segja um Sígauna. Ég hef 

því komist að sömu niðurstöðu og Guðrún og nota í þessari ritgerð enska hugtakið 

ethnic en aðlaga það að íslenskri stafsetningu; etník. 

Inntak orða getur einnig tekið breytingum og má í því sambandi nefna hið 

ágæta orð nýbúi. Hugtakinu var upphaflega ætlað að koma í stað orðanna 

útlendingur og innflytjandi sem þóttu frekar köld (Guðrún Pétursdóttir 2003:160-

161, Toshiki Toma 2001). Margir nota hugtakið án nokkurrar neikvæðrar 

merkingar, en oftar en ekki er það samt notað um innflytjendur frá Asíu og Afríku 

eða einstaklinga sem eru ólíkir Íslendingum í útliti. Merking þess hefur því breyst 

með notkun þess og líkt og Toshiki Toma, sem starfar sem prestur innflytjenda, 



8 

 

segir í grein sem hann hefur skrifað um hugtakið. Þá felur orðanotkun í sér 

viðhorf notenda og endurspeglar hugmyndir samfélagsins um viðkomandi 

málefni. Í ljósi þessa hef ég tekið þá afstöðu að nota orðið nýbúi ekki í ritgerðinni. 

Þess í stað nota ég hugtök eins og innflytjandi, fólk af erlendum uppruna eða 

útlendingur, eftir því hvað á við hverju sinni. 

 Í ritgerðinni bera hugtökin Kosovo-Albani, Albani og Íslendingur oft á góma. 

Þegar ég fjalla um Albani frá Kosovo eða Albani sem búa í Kosovo segi ég ýmist 

„Kosovo-Albani“ eða „Albani“. Í báðum tilfellum á ég við Kosovo-Albani. Þar 

sem ég fjalla ekki um Albani sem eru frá eða búa í Albaníu í þessari ritgerð, hef 

ég leyft mér þetta frelsi við notkun hugtakanna og beiti þeim eftir því hvernig mér 

finnst þau falla best að textanum. En ég hef einnig tekið eftir því í samtölum 

mínum við Kosovo-Albani að sjálfir nota þeir orðið Albani um uppruna sinn og 

þjóðerni. Þegar ég nota orðið „Íslendingar“ er ég að fjalla um fólk sem er af 

íslenskum uppruna. Þó eiga margir Íslendingar sér annan uppruna en íslenskan, en 

hafa öðlast íslenskan ríkisborgararétt og eru því með réttu Íslendingar. Ástæða 

þess að ég tek ekki alltaf fram að um íslenskan uppruna sé að ræða er sú sama og 

þegar ég tala Kosovo-Albani. Ég nota það orð sem fellur best að textanum, en í 

þeim tilfellum sem ég vil sérstaklega taka fram að „íslenskan uppruna“ sé að ræða 

geri ég það. 

 

1.2. Kveikjan að rannsókninni 

Í starfi mínu sem leikskólakennari hef ég öðlast nokkra reynslu af að starfa með 

nemendum af erlendum uppruna og foreldrum þeirra og einnig samhliða fólki frá 

öðrum menningarsvæðum. Í gegnum starf mitt hef ég tilfinnanlega fundið fyrir 

því hve litla þekkingu og skilning kennarar almennt hafa þegar kemur að því að 

taka á móti og starfa með nemendum af erlendum uppruna. Í langflestum tilfellum 

gerum við okkar allra besta, en fæstir kennarar hafa sömu forsendur og 

innflytjendur og hafa t.d. ekki kynnst því hvernig er að upplifa stríð og neyðast til 

að yfirgefa land sitt og þjóð. Mig þyrsti því í aukna þekkingu. Líkt og ég hef áður 

komið inn á er það bjargföst trú mín að með aukinni þekkingu og skilningi 

Íslendinga á tilveru fólks af erlendum uppruna, hugsanagangi, gildum og venjum 
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skapist betri grundvöllur fyrir aðlögun þeirra síðarnefndu að íslensku samfélagi og 

áframhaldandi samskiptum þessara hópa.  

 Í gegnum starf mitt myndaði ég tengsl við mæður nemenda sem voru 

upprunnir frá Kosovo. Þessi tengsl urðu til þess að ég átti auðveldan aðgang að 

Kosovo-Albönum. Þær konur sem ég hafði samband við treystu mér, tóku mér 

opnum örmum og veittu mér innsýn í líf sitt. Sá tími, sem annars hefði farið í að 

byggja upp tengsl, nýttist enn betur fyrir vikið. 

 

1.3. Markmið og tilgangur 

Líkt og áður hefur komið fram er það skoðun mín að með aukinni þekkingu og 

skilningi fólks á málefnum innflytjenda sé hægt að sporna við fordómum og 

ranghugmyndum sem fyrirfinnast í samfélaginu. Því er markmið mitt með þessari 

rannsóknarvinnu að auka skilning Íslendinga á lífi og tilveru kvenna frá Kosovo. 

Það geri ég í þeim tilgangi að auka skilning þess fólks sem þær hitta fyrir í sínu 

daglega lífi, eins og t.d. kennara á lífi þeirra, tilfinningum og viðhorfum. Og það 

er von mín að með rannsókninni verði lagt lóð á vogarskál aðlögunar Kosovo-

albanskra kvenna að íslensku samfélagi, sem og samfélagsins að Kosovo-

Albönum og öðrum innflytjendum á Íslandi.  

 

1.4. Rannsóknarspurningin 

Rannsóknarspurningin, sem ég fór af stað með, er opin og víðfeðm. Henni er 

ætlað að opna á samræður sem vakið geta upp fleiri spurningar, samræður og 

vangaveltur. Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla kvenna af Kosovo-

albönskum uppruna af því að búa á Íslandi? Rannsóknarspurningin felur í sér 

þrjú meginhugtök; reynsla, uppruni og að búa. Hugtakið reynsla er hér notað í 

þeim skilningi að vera það sem einstaklingur hefur upplifað eða reynt. Hugtakið 

uppruni er þýtt, samkvæmt íslensku orðabókinni (Tölvuútgáfa 2000), sem: 

„Upphaf, það hvaðan e-r er kominn, runninn“. Hér er því átt við konur sem eru 

komnar hingað frá Kosovo og eru þaðan að uppruna. Að lokum er það hugtakið 
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að búa sem er notað í þeirri merkingu að einstaklingurinn hafi átt og eigi heima á 

Íslandi. 

 

1.5. Forhugmyndir  

Forhugmyndir mínar varðandi rannsóknarefnið fólust að miklu leyti í almennum 

viðhorfum fólks af íslenskum uppruna til innflytjenda og félagslegri einangrun 

þeirra síðarnefndu. Ég tel að fordómar fólks af íslenskum uppruna í garð 

innflytjenda séu miklu meiri en við gerum okkur grein fyrir eða viljum 

viðurkenna. Það er e.t.v. vegna þess að það eru innflytjendurnir sjálfir sem finna 

fyrir þeim í formi lélegrar þjónustu, neikvæðs viðmóts, misskilnings og neikvæðra 

staðalmynda í garð þeirra. En það er nokkuð sem fólk af íslenskum uppruna tekur 

ekki eftir í sínu daglega lífi.  

Ég hef þá tilfinningu að fólk, og sér í lagi þeir sem hvorki tala né skilja 

íslensku, eigi á hættu að einangrast félagslega. Slíkt ástand getur skapað ákveðinn 

vítahring. Ástæðan getur verið sú að einstaklingurinn tekur ekki þátt í félagslegum 

samskiptum því hann talar ekki það tungumál sem er ríkjandi í samfélaginu. Það 

eykur enn frekar líkur á að hann læri ekki tungumálið því hann hefur ekki 

samskipti við þá sem tala þetta tiltekna tungumál. Það getur síðan leitt til þess að 

fólk finnur til einmanaleika og depurðar og treystir um of á aðstoð annarra í 

samskiptum, hvort sem það eru fjölskyldumeðlimir eða vinir og kunningjar. 

 

1.6. Rannsóknaraðferðir 

Með rannsókninni er gerð tilraun til að varpa ljósi á upplifanir, skilning og túlkun 

Kosovo-albanskra kvenna á reynslu sinni af að búa á Íslandi. Ég geri það í þeim 

tilgangi að auka skilning minn og annarra á fyrirbærinu. Með það í huga valdi ég 

rannsóknaraðferð sem kallast Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Aðferðin 

leggur áherslu á samræður við einstaklinga, í þessu tilfelli albanskar konur, sem 

hafa reynslu af því fyrirbæri sem rannsaka skal. Með samræðunum, þar sem 

meðrannsakendur (þátttakendur) skoða sína eigin reynslu og upplifanir og 
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textagreiningaraðferðum öðlast rannsakandinn heildstæða mynd af fyrirbærinu í 

huga sínum (Sigríður Halldórsdóttir 2003:249).  

 Til að öðlast enn betri og víðari skilning á tilveru Kosovo-albanskra kvenna í 

íslensku samfélagi setti ég saman rýnihóp og tók hálf-opin viðtöl við valda aðila. 

Rýnihópar eru gagnlegir þegar skoða skal margvísleg viðhorf, reynslu, gildismat 

og skoðanir þátttakenda á sama tíma (Sóley S. Bender 2003:86). Í hálf-opnum 

viðtölum hafa þátttakendur fullt frelsi til að tjá sig, en rannsakandi byggir viðtalið 

á viðtalsramma sem samanstendur af ákveðnum spurningum (Bernard 1994:210).  

 

1.7. Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin er þannig upp byggð að í kafla 2 er fræðilegur grunnur settur fram. 

Fjallað er um margskonar málefni er tengjast innflytjendum eins og aðlögun 

þeirra að nýju samfélagi, lög sem gilda um innflytjendur, staðalmyndir og 

fordóma. Í kafla 3 er fjallað um þá aðferðafræði sem rannsóknin byggir á og 

einnig eru meðrannsakendur og aðrir þátttakendur kynntir til sögunnar. Í 4. kafla 

eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar og í 5. kafla eru svo lokaorð. Að lokinni 

heimildaskrá eru viðaukar; kynningarbréf sem meðrannsakendur fengu við upphaf 

þátttöku þeirra.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

 

Frá örófi alda hefur maðurinn flutt sig um set í leit að betra lífsviðurværi. Ýmist 

vegna flótta undan ofsóknum eða náttúruhörmungum, fæðu- eða ævintýraleitar 

svo eitthvað sé nefnt. Og eru flutningar fólks milli landa eða landsvæða því ekki 

nýtt fyrirbæri. Nútímatækni og samgöngur gera það hins vegar að verkum að mun 

auðvelda er að ferðast og flytjast á milli landa en áður var. Um langt árabil hefur 

fjöldi Íslendinga flust frá landsbyggðinni til þéttbýlisstaða, sér í lagi á 

suðvesturhorni Íslands og hið sama hefur átt sér stað í nágrannalöndum okkar eins 

og t.d. Danmörku (Eriksen og Sørheim 2006:25). Líkt og Danir, eiga Íslendingar 

það til að gleyma fólksflutningum í eigin sögu. Það þarf ekki að fara margar 

kynslóðir aftur í tímann þegar miklir fólksflutningar áttu sér stað til Vesturheims. 

Áætlað er að á árunum 1871 til 1914 hafi ríflega 16.400 manns flust frá Íslandi 

vestur um haf (Vísindavefurinn 2005). Og til gamans má geta að árið 1904 voru 

Íslendingar ekki nema 78.802 talsins (Pechüle [1906]). Auk þess voru margir 

forfeður og formæður okkar sem námu Ísland, komnir hingað ýmist í ævintýraleit 

eða t.a.m. vegna deilna í Noregi, en hér var ekkert samfélag manna fyrir. Reyndar 

segir þjóðfræðingurinn Terry Gunnell, í viðtali við blaðamann Fréttablaðsins, 

Ísland vera eina af fyrstu fjölmenningarþjóðum heims þar sem fólk sem hér nam 

land hafi komið víða að, eins og frá Írlandi, Skotlandi, Danmörku, Lapplandi og 

Noregi eins og áður hefur verið nefnt (Karen D. Kjartansdóttir 2008:17). 

Flestir þeir sem flytjast á milli landa gera það vegna fátæktar, stríðsátaka eða 

pólitískra ofsókna. Fólk leitar að öryggi hvort sem það er af félagslegum, 

pólitískum eða efnahagslegum orsökum og oft á tíðum fléttast þessir áhrifavaldar 

saman. Og hið stækkandi efnahagslega bil á milli hinna svokölluðu vestrænu 

þjóða og þjóða á öðrum svæðum heimsins mun halda áfram að hvetja fólk til 

búferlaflutninga (Carballo 1998:941, Eriksen og Sørheim 2006:30). 



13 

 

 Í kaflanum er gerð grein fyrir ýmsum málefnum sem tengjast innflytjendum, 

m.a. er fjallað um staðalmyndir og fordóma, sjálfsmynd og menningu, 

fjölmenningu og ýmis lög sem gilda á Íslandi og varða innflytjendur. Þar sem 

rannsóknin beinir sjónum sínum sérstaklega að konum sem eru upprunnar frá 

Kosovo og hafa allar komið til Íslands vegna erfiðra aðstæðna þar í landi, er 

fjallað um flóttafólk bæði almennt og á Íslandi. Auk þess er stutt sögulegt yfirlit 

um Kosovo til að lesendur átti sig betur á bakgrunni kvennana.  

 

2.1. Innflytjendur í íslensku samfélagi 

Á undanförnum árum hefur íslenskt samfélag tekið miklum breytingum. Það hefur 

þróast frá því að vera menningarlega einsleitt í að vera fjölmenningarlegt 

samfélag. Á áttunda áratug síðustu aldar taldist það til tíðinda ef sást til fólks af 

afrískum eða asískum uppruna. Sjálf man ég vel eftir því þegar ég sá í fyrsta sinn 

mann af afrískum uppruna. Eins man ég vel eftir því þegar fyrsta asíska konan 

kom í þorpið sem ég ólst upp í. Í dag er öldin önnur. Þegar gengið er um fjölfarna 

staði má sjá fólk ýmist af afrískum, asískum, arabískum eða amerískum uppruna 

svo nokkur dæmi séu tekin um þá fjölbreyttu flóru sem einkennir íslenskt 

samfélag. Þessi mikla breyting skýrist að mörgu leyti af því að undanfarin ár hefur 

verið mikil eftirspurn eftir vinnuafli og fólk því streymt til landsins (Hagstofa 

Íslands 2007f:1, Félagsmálaráðuneytið 2007d). Auðveldara er að fara á milli landa 

í leit að vinnu eftir að samningurinn um evrópska efnahagssvæðið (EES) tók gildi 

árið 1994. En hann opnaði m.a. fyrir frjálsan atvinnu– og búseturétt launafólks 

innan EES. Og með stækkun Evrópusambandsins (ESB) fjölgaði þeim þjóðum, 

bæði innan EB og EFTA sem njóta þessara réttinda og má í því sambandi nefna 

Pólland, Litháen og Rúmeníu (Eiríkur Bergmann Einarsson 2004). 

 Í bók sinni Allir geta eitthvað, enginn getur allt skilgreinir félagsfræðingurinn 

Guðrún Pétursdóttir (2003:156-157) hugtakið innflytjandi (e. immigrant). Hún 

segir hugtakið lýsa einstaklingi sem hefur yfirgefið heimaland sitt og flutt til 

annars lands til að búa þar og starfa. Hugtakið nær þó ekki yfir einstakling sem 

fæðist eftir að fjölskylda hans sest að í nýju landi. Sá einstaklingur sem fæðist í 

hinu nýja landi en fluttist ekki þangað tilheyrir þ.a.l. því sem oft er kallað önnur 
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eða þriðja kynslóð innflytjenda. Á slíkt hefur þó ekki reynt mikið hér á landi, en 

ætla má að það hugtak heyrist æ oftar. 

Í árslok 2006 hafði erlendum ríkisborgurum fjölgað á einu ári um 4785 og 

voru þeir þá orðnir 18.563 eða um 6% af heildarfjölda landsmanna. Rúmum 

áratug áður, árið 1996, nam þetta hlutfall 2% af heildarmannfjölda þjóðarinnar 

(Fjármálaráðuneytið 2007, Hagstofa Íslands 2007f:1). Í árslok árið 2007 voru 

erlendir ríkisborgarar síðan orðnir 21.278 eða tæp 7% af mannfjölda á Íslandi 

(Hagstofa Íslands 2008a). Að þessu leyti er íbúasamsetning þjóðarinnar því orðin 

lík því sem gerist á hinum Norðurlöndunum. Þó er rétt að geta þess að hinar 

Norðurlandaþjóðirnar eiga sér lengri sögu hvað varðar innflytjendur og líklegt er 

að hlutfall innflytjenda sem hafa öðlast ríkisfang í nýju landi sé hærra þar en hér á 

landi (Hagstofa Íslands 2007f:7). Á mynd 1 má sjá hlutfall (af hundraði) erlendra 

ríkisborgara af mannfjölda hér á landi á árunum 1950 – 2007 (Hagstofa Íslands 

2007a, Hagstofa Íslands 2008a). Eins og sjá má hefur hlutfallslegur fjöldi þeirra 

farið stigvaxandi nú á allra síðustu árum. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1
9
5
0

1
9
6
4

1
9
8
0

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
7

 
Mynd 1. Hlutfall (af hundraði) erlendra ríkisborgara af mannfjölda 1950-2007. 

 

Þegar aldur erlendra ríkisborgara er skoðaður kemur áhugaverð mynd í ljós. 

Eins og sést á mynd 2 voru langflestir þeirra ungt fólk á „vinnualdri“, eða 25 til 35 

ára (Hagstofa Íslands 2008a). Fyrsta desember 2007 voru 6,7% 20 ára fólks sem 

búsett var á Íslandi erlendir ríkisborgarar. Á aldrinum 25 ára var hlutfallið 15,7% 
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og fór hæst í 17,7% á aldrinum 30 ára. Hlutfallið datt niður í 12% í 

aldursflokknum 35 ára og lækkaði enn frekar upp frá þeim aldri.  
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Mynd 2. Hlutfall (af hundraði) erlendra ríkisborgara af mannfjölda miðað við aldur 1. 
desember 2007. 

 

Pólverjar eru langstærsti hópur innflytjenda hér á landi (Hagstofa Íslands 

2007f:8). Þetta á við um alla landshluta nema Norðurland vestra þar sem stærsti 

hópurinn kemur frá Þýskalandi. Á mynd 3 má sjá hvaðan þeir erlendu 

ríkisborgarar sem búsettir voru hér á landi í árslok 2006 eru (Fjármálaráðuneytið 

2007). Það skal tekið fram að tölurnar vísa ekki til þeirra innflytjenda sem þegar 

hafa fengið íslenskan ríkisborgararétt. 
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Mynd 3. Erlendir ríkisborgarar eftir ríkisfangi í árslok 2006. 
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Fjöldi erlendra ríkisborgara sem búsettur er á Íslandi gefur ekki raunhæfa 

mynd af heildarfjölda innflytjenda sem búsettur er á landinu. Ár hvert fá 

fjölmargir einstaklingar íslenskan ríkisborgararétt og teljast þá með heildarfjölda 

landsmanna. Frá árinu 1991 til 2007 fengu 6217 einstaklingar íslenskan 

ríkisborgararétt (Hagstofa Íslands 2007b, Hagstofa Íslands 2008b). Og er þá hægt 

að segja með nokkurri vissu að tæplega 30.000 manns af erlendu bergi brotnu búi 

hér á landi auk þeirra einstaklinga sem fengu ríkisborgararétt fyrir árið 1991. Á 

mynd 4 má sjá fjölda þeirra einstaklinga sem fengu íslenskan ríkisborgararétt á 

árunum 1991-2006. 
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Mynd 4. Veiting íslensks ríkisfangs árin 1991-2007. 

 

Þrátt fyrir að erlendum ríkisborgurum hafi fjölgað tiltölulega ört hér á landi 

undanfarin ár hefur börnum með erlendan ríkisborgararétt fjölgað hlutfallslega 

lítið. Árið 2006 voru um 3% 0-4 ára barna með erlendan ríkisborgararétt 

samanborið við 2% árið 2001. Í aldurshópnum 5-9 ára hefur orðið mjög lítil 

fjölgun, úr tæpum 2% árið 2001 í rétt rúmlega 2% árið 2006 (Hagstofa Íslands 

2007f:11). Eins og sjá má á mynd 5 voru 318 börn með erlent ríkisfang í 

leikskólum landsins, en það voru tæp 2% leikskólabarna (Hagstofa Íslands 

2007e).  
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Mynd 5. Börn með erlent ríkisfang í leikskólum 2001-2006. 

 
Líkt og tölur um fjölda erlendra ríkisborgara sýna, það er m.t.t. heildarfjölda 

innflytjenda sem búa á Íslandi, gefa fyrrgreindar tölur um börn með erlendan 

ríkisborgararétt ekki raunhæfa mynd af fjölda barna af erlendum uppruna í 

landinu. Ef litið er á fjölda barna með erlent móðurmál í leikskólum landsins 

birtast öllu hærri tölur. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2007c) voru 1.333 börn með 

erlent móðurmál í leikskólum landsins árið 2006 (sjá mynd 6). Það eru tæp 8% 

allra leikskólabarna sama ár. Hlutfall þeirra í grunnskólum landins var öllu lægra 

en í leikskólunum, eða tæp 4%, þ.e. 1.613 börn. (Hagstofa Íslands 2007d).  
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Mynd 6. Fjöldi leik- og grunnskólabarna með erlent móðurmál. 
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Það er því ljóst að stór hópur nemenda í leikskólunum er af erlendum uppruna. 

Og það má ætla að hlutfall þeirra í grunnskólum landsins muni fara ört hækkandi 

á næstu árum. Margir skólar, jafnt á leik- sem grunnskólastigi, hafa nú þegar 

þróað kennsluhætti sína á þann hátt að þeir mæta þörfum þessa hóps betur en 

áður. Má þar nefna Austurbæjarskóla (sbr. Austurbæjarskóli 2007) og Lækjarborg 

(sbr. Lækjarborg 2007) en báðir þessir skólar eru í Reykjavík. Einnig hafa ýmis 

bæjarfélög mótað stefnu í málefnum útlendinga eins og t.a.m. Kópavogur (sbr. 

Kópavogur 2007).  

Í Lögum um leikskóla (1994) er hvorki fjallað um nemendur af erlendum 

uppruna né tvítyngda nemendur. Þegar Lög um grunnskóla (1995) eru skoðuð 

kemur í ljós að gert er ráð fyrir að nemendur sem hafa annað móðurmál en 

íslensku eigi rétt á sérstakri kennslu í íslensku. Þetta ákvæði er einnig að finna í 

norsku grunnskólalögunum, en frændur okkar Norðmenn hafa gengið skrefinu 

lengra og sett í lögin að ef þörf krefur eigi nemendur með annað móðurmál en 

norsku rétt á móðurmálskennslu (Lovdata 2007). Haustið 2007 voru lögð fram 

frumvörp til laga um leikskóla og grunnskóla á Alþingi Íslendinga (Stjórnarráð 

Íslands 2007). Fróðlegt verður að sjá hvort hið breytta samfélagsmynstur sem við 

búum við í dag muni endurspeglast í nýjum lögum og hvort við munum á næstu 

árum sjá aukna þjónustu til handa þessum ört stækkandi hópi, t.a.m. í formi 

móðurmálskennslu.  

Íslenskukunnátta er forsenda þess að innflytjendur fái gott starf (Sigurlaug 

Hrund Svavarsdóttir 2000:58). Í rannsókn Rannveigar Þórisdóttur o.fl. Aðlögun 

Íslendinga af erlendum uppruna og stefnumótun í málefnum þeirra (1997:35,37) 

kemur fram að þau störf sem þátttakendur rannsóknarinnar unnu voru oft erfið og 

sjaldan vel launuð og krefjast hvorki sérþekkingar né sérkunnáttu. Mun fleiri 

stunduðu sérhæfð störf í upprunalandi sínu en hér á landi. Og mjög margir telja 

menntun sína ekki nýtast að fullu í því starfi sem þeir sinna (Heiður Hrund 

Jónsdóttir o.fl. 2004:15, Eriksen og Sørheim 2006:28). Þetta er í samræmi við það 

sem fram kemur hjá þeim Sigurlaugu Hrund Svavarsdóttur (2000:57) og 

Rannveigu Þórisdóttur o.fl. (1997:37) þ.e.a.s. að svo virðist sem menntun og 

starfsreynsla sé ekki metin sem skyldi. Menntaðir kennarar, viðskiptafræðingar og 

hjúkrunarfræðingar eru meðal þeirra sem eiga erfitt með að fá störf sín metin. 
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Konum sem koma frá Filipseyjum og Tælandi er jafnvel bent á að sækja um 

ræstistörf áður en spurt er um menntun þeirra. Margir leggja sig fram við að læra 

íslensku til að geta sinnt sérhæfðari störfum í samræmi við menntun sína, því þeir 

gera sér grein fyrir þeim tengslum sem eru á milli íslenskukunnáttu og 

atvinnumöguleika. Þó eru þessi tengsl ekki algild því dæmi eru um að fólk með 

góða íslenskukunnáttu fái ekki tækifæri til að sanna sig vegna þess að það hefur 

ekki alist upp hér á landi. Rannveig Þórisdóttir og félagar segja að stundum sé 

gerð krafa um þekkingu á íslensku samfélagi, en hana er erfitt að öðlast nema með 

því að búa í samfélaginu um lengri tíma (1997:37-38,41). 

Í fyrrnefndri rannsókn Rannveigar Þórisdóttur o.fl. (1997:37-38) kom fram að 

viðmælendur þurftu að vinna mikið til að ná endum saman, enda voru þeir í illa 

launuðum störfum. Það vill oft verða til þess að fólk á erfitt með að finna tíma og 

orku til að stunda íslenskunám. Einnig komu lítil fjárráð í veg fyrir íslenskunám 

og sáu sumir sér ekki annað fært en að sætta sig við starfsvettvang sinn.  

Líkt og fram kemur í Stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda 

(Félagsmálaráðuneytið 2007:8) þykir íslenskukennsla sem fram fer á vinnutíma 

fólks skila bestum árangri. Undanfarin misseri hefur einmitt færst í vöxt að ýmis 

fyrirtæki sem hafa erlenda starfsmenn bjóði upp á íslenskukennslu á 

vinnustaðnum. Oft er kennslan fólki að kostnaðarlausu og laun ekki dregin af því 

á meðan námið stendur yfir.  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann könnun fyrir Fjölmenningarsetrið á 

Ísafirði á viðhorfi innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi (Heiður Hrund 

Jónsdóttir o.fl. 2004:12) Í könnuninni kemur m.a. fram að tæplega helmingur 

svarenda mætti alltaf í foreldraviðtöl barna sinna í leikskóla. Ríflega fjórðungur 

þeirra 33 einstaklinga sem ekki mættu sögðu það vera vegna tungumálaerfiðleika, 

en einungis einn þekkti ekki til þess að boðið væri upp á túlkaþjónustu. Nokkuð 

fleiri sögðust alltaf mæta í foreldraviðtöl barna sinna í grunnskóla, eða 69%. Tveir 

einstaklingar þekktu ekki til þess að boðið væri upp á túlkaþjónustu. 

Rúmlega helmingur svarenda í fyrrnefndri könnun Félagsvísindastofnunar 

(Heiður Hrund Jónsdóttir o.fl. 2004:13-14) tók þátt í almennu félagslífi, til að 

mynda íþróttum, líkamsrækt, kórastarfi, leiklist eða öðru. Ríflega fjórðungur 

svarenda hafði kosið í undangengnum sveitarstjórnarkosningum, en hins vegar 
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taldi 74% frekar eða mjög líklegt að þeir myndu kjósa í næstu 

sveitarstjórnarkosningum. Tæplega fjórðungur hafði tekið þátt í starfi 

stjórnmálaflokks eða annarra pólitískra samtaka í upprunalandi sínu, en einungis 

3% gert hið sama hér á landi. 

Það getur verið erfitt að koma til Íslands frá ólíkum menningarheimi. 

Sálfélagsleg (e. psychosocial) líðan vill oft gleymast hjá innflytjendum. Oft verða 

innflytjendur fyrir aðskilnaði, þ.e. fjölskyldumeðlimir og vinir eru aðskildir um 

lengri eða skemmri tíma. Þetta getur valdið miklu álagi og algengt er að vandamál 

komi upp í hjónaböndum. Þó hjón séu sameinuð að lokum í nýju landi fylgja 

skilnaðir oft í kjölfarið. Þetta á sérstaklega við ef annar aðilinn getur ekki fengið 

vinnu (Carballo 1998:939).  

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007:197) kemur fram að mikill munur sé á 

menningu Kosovo-Albana og Íslendinga. Til að mynda séu konur mun frjálsari 

hér á Íslandi og einnig börnin. Í Kosovo þekkist t.d. ekki að börn séu úti að leik 

langt fram á kvöld, líkt og tíðkast hér á landi. 

Íslensk veðrátta getur einnig valdið því að fólk frá löndum, þar sem hlýrra og 

mildara loftslag ríkir verði veikt, húð þeirra flagni í frosti og það eigi jafnvel erfitt 

með að hreyfa sig vegna þess að það hefur aldrei verið jafn dúðað (Sigurlaug 

Hrund Svavarsdóttir 2000:50).  

Í samanburði við önnur lönd er atvinnuþátttaka innflytjenda á Íslandi með því 

mesta sem gerist í heiminum (Félagsmálaráðuneytið 2007:11). Fram kemur hjá 

Rannveigu Þórisdóttur og félögum (1997:13) að innflytjendur sem koma hingað 

til lands í þeim tilgangi að vinna eru yfirleitt búnir að útvega sér vinnu er þeir 

koma til landsins. Og þeir sem koma til landsins ásamt íslenskum maka fá yfirleitt 

vinnu til að byrja með í gegnum tengslanet, þ.e. í gegnum vini, kunningja eða 

ættingja. Það getur hins vegar reynst innflytjendum erfitt að aðlagast 

starfsmannahópum. Þar sem margir innflytjendur eru á sama stað er fólk jafnvel 

hrætt við að vera útskúfað úr þeim hópi ef það hefur mikil samskipti við 

Íslendinga (Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir 2000:59). Fólk tengist oft innbyrðis í 

stað þess að tala við íslenska samstarfsmenn sína. Mörgum finnst þægilegra að 

geta talað móðurmál sitt og aðrir leggja á sig að læra ensku til að geta átt 
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samskipti við vinnufélaga af erlendum uppruna (Rannveig Þórisdóttir o.fl. 

1997:38-39). 

2.2. Samfélagsleg aðlögun innflytjenda og minnihlutahópa 

Rannveig Traustadóttir þýðir enska hugtakið integration sem samþættingu. Hún 

segir hugtakið fela í sér áherslu á að innflytjendur viðhaldi eigin menningu og 

siðum jafnframt því að tileinka sér menningu meirihluta samfélagsins og öðlast 

færni í henni (2001:21). Í skýrslu sem Félagsmálaráðuneytið sendi frá sér í apríl 

2005 um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi er hugtakið integration þýtt 

sem aðlögun. Hér er einnig lögð sú merking í hugtakið að einstaklingar eða hópar 

aðlagist samfélaginu án þess að tapa eigin menningu og þjóðernisvitund. Í þessari 

ritgerð mun ég nota hugtakið aðlögun yfir það ferli sem á sér stað þegar 

einstaklingur eða hópar eru að laga sig að breyttum eða nýjum aðstæðum. 

Hugtakið samþættingu nota ég hins vegar yfir það „ástand“ sem myndast þegar 

aðlögun hefur átt sér stað. Þ.e.a.s. ég líki aðlögunarferlinu við „ferðalag“ og 

samþættingu við „áfangastaðinn“. 

Í báðum fyrrgreindum skilgreiningum er einungis gert ráð fyrir að aðlögunin 

sé á annan veginn, þ.e. af hálfu innflytjenda en ekki þeirra sem fyrir eru í 

samfélaginu. Ég tel að þegar mismunandi menningarheimar mætast hljóti 

aðlögunin í það minnsta að þurfa að verða á tvo vegu. Fólk sem tilheyrir 

menningu meirihlutans, sem hefur jafnvel verið ríkjandi öldum saman, þarf 

tvímælalaust að aðlagast nýjum og breyttum tímum; menning þeirra þróast og 

tekur breytingum. Nørskov og Sperschneider (2004:17) skilgreina hugtakið 

samþættingu (dk. integration) í bók sinni Tværkulturelt forældresamarbejde. Þær 

segja hugtakið fela í sér að einstaklingur varðveiti ákveðna þætti úr eigin 

menningu og gefi aðra eftir til þess að geta tileinkað og innlimað nýja þætti í eigin 

menningarlegar athafnir. Í þessari skilgreiningu er ekki gert ráð fyrir að aðlögunin 

sé einungis af hálfu innflytjendanna, heldur getur hún átt við alla aðila sem að 

henni koma. Við getum hugsað okkur íslenska menningu og séð fjöldamörg dæmi 

um hvernig hún hefur tekið breytingum undanfarna tvo til þrjá áratugi. Fyrir 30 

árum eða svo þurfti fólk að fara til útlanda til að borða asískan mat en í dag eru 

asískir veitingastaðir algengir og þykja sjálfsagðir. Það er íslensk menning hefur 
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aðlagast menningu þeirra innflytjenda sem hafa flutt asíska matarhefð með sér til 

landsins.  

Þegar fólk viðheldur og þróar eigin menningu með því að verjast eða gera sem 

minnst úr utanaðkomandi áhrifum, eins og t.d. menningu meirihlutans í 

samfélaginu, er talað um að aðskilnaður eigi sér stað (dk. segregation). Í sumum 

tilfellum er um félagslegan aðskilnað að ræða, en í öðrum er einnig um að ræða 

efnahagslegan og jafnvel menntunarlegan aðskilnað. Samlögun (dk. assimilation) 

er hins vegar andstaða aðskilnaðar, þ.e. þegar fólk í raun afsalar eða afneitar sinni 

eigin menningu og gerir sér far um að tileinka sér alfarið menningu annarra 

(Nørskov og Sperschneider 2004:17, Sperschneider og Mølgaard 2007:9,15). 

Aðskilnaður og samlögun eru því andstæð ferli og ef við ímyndum okkur þessi 

tvö fyrirbæri á sitt hvorum endanum á vogarstöng, liggur samþætting fyrir miðju 

og vísar til jafnvægis. Samþætting er í raun útkoma aðlögunarferlis þar sem viss 

jafnvægis gætir á báða bóga, þ.e. milli aðskilnaðar og samlögunar. 

 

 
Mynd 7. Samþætting myndast þar sem jafnvægi ríkir milli aðskilnaðar og samlögunar. 

 

Margir fræðimenn, líkt og Sperschneider og Mølgaard (2007:15) og Sand 

(1997a:36) líta á aðskilnað sem það þegar minnihlutahópur er einangraður frá 

meirihlutahópi samfélagsins. Og eins og áður segir, fær hópurinn jafnvel minni 

aðgang að samfélagslegum verðmætum og réttindum líkt og menntakerfinu en 

meirihlutahópurinn. Ég tel augljóst að hægt sé að snúa dæminu við, því að í 

sumum tilfellum er það meirihlutinn sem einangrast eða er jafnvel útskúfað. Til að 

mynda var það minnihluti fólks af evrópskum uppruna sem hélt uppi 

aðskilnaðarstefnunni í S.-Afríku og í Kosovo ríkti minnihluti Serba yfir meirihluta 

Kosovobúa lengst af 20. aldarinnar (sjá nánari umfjöllun um Kosovo í kafla 2.12). 

James M. Jones fjallar um annað slíkt dæmi í bók sinni Prejudice and Racism 

Aðskilnaður Samþætting Samlögun 

Jafnvægi 
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(1997:242-243) þar sem hann skrifar um Mið-Afríkuríkið Rúanda. Þar ríkti fólk af 

Tutsi ættbálknum yfir meirihluta íbúa landsins, sem tilheyrir Hutus ættbálknum, 

þar til landið fékk sjálfstæði og fram að fjöldamorðunum sem áttu sér þar stað í 

lok 20 aldar og naut við það aðstoðar belgísku nýlenduherranna. Aðskilnaði var 

því viðhaldið í krafti valds eða valdastöðu fremur en fjölda íbúa.  

Eins og áður segir virkar aðlögun á fleiri en einn veg. Tökum íslenskt 

samfélag sem dæmi. Mikil umræða hefur átt sér stað um flæði innflytjenda til 

landsins og afleiðingar þess og sýnist sitt hverjum. Í desember 2006 voru erlendir 

ríkisborgarar um 6% af fólksfjöldanum (sjá kafla 2.1). Þetta er mikil breyting fyrir 

hinn almenna Íslending, þ.e. einstaklinga af íslenskum uppruna, og fólk þarf tíma 

til að átta sig á og aðlagast breyttum aðstæðum. En hvað skyldi hugtakið aðlögun 

almennt þýða í hugum fólks? Uppeldisfræðingurinn Therese Sand (1997a:36) 

fjallar um hugtakið í bókinni Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Hún 

segir að í hinni opinberu orðræðu um innflytjendamál í Noregi sé hugtakið 

aðlögun (no. integration) sífellt oftar notað á þann hátt að innflytjendur þurfi að 

samlaga sig norsku samfélagi á sem stystum tíma. Þeir megi ekki skilja sig frá 

norsku samfélagi, skuli klæða sig og haga sér líkt og Norðmenn og helst ættu þeir 

að temja sér norskar venjur og gildi. Það sama kemur fram í rannsókn Choudhury 

og félaga (2006:31) þar sem hugtakið aðlögun (e. integration) er í raun notað í 

merkingu hugtaksins samlögunar (e. assimilation) í hinni almennu orðræðu hjá 

Evrópubandalaginu. Ég velti fyrir mér hvort af þjóðhverfum (e. ethnocentric) 

ástæðum sé samskonar merking lögð í hugtakið hér á landi. 

 

2.3. Félagsleg tengsl og stuðningur 

Í baráttunni gegn þjóðernis- og kynþáttafordómum og fyrir heillavænlegri aðlögun 

innflytjenda er nauðsynlegt að byggja upplýsingar á marktækum rannsóknum. 

Rannsóknum á því hvernig fólk upplifir mismunun, hvernig hún birtist þeim og 

gerendum hennar (Félagsmálaráðuneytið 2005:32). Með aukinni þekkingu og 

skilningi er fyrst hægt að beina baráttunni á skilvirkan og árangursríkan hátt í 

farsælan farveg. 
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Til skamms tíma hefur verið skortur á rannsóknum og fræðilegri þekkingu um 

hagi innflytjenda hér á Íslandi sem og hinum Norðurlöndunum 

(Félagsmálaráðuneytið 2005:32, Alþjóðahús 2005). Þó hafa nemar í grunn- og 

framhaldsnámi í háskólum hér á landi unnið ýmis lokaverkefni og rannsóknir sem 

tengjast málfaflokknum eins og fram kemur í samantekt sem Rauði kross Íslands 

hefur gert á rannsóknum og ritgerðum um málefni útlendinga (sbr. Rauði kross 

Íslands 2004, Félagsmálaráðuneytið 2005: 47-77). Þess ber þó að fagna að 

fræðslu- og kennslubók sem ber heitið Fjölmenning á Íslandi var gefin út á 

haustdögum 2007 (Hanna Ragnarsdóttir o.fl. 2007:5).  

Í fyrrgreindri bók Fjölmenning á Íslandi er einnig yfirlit yfir rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á fjölmenningarsamfélaginu á Íslandi (Ragna Lára Jakobsdóttir 

2007:185-245). Hér mun ég nefna nokkrar þeirra sem gerðar hafa verið síðastliðin 

þrjú, fjögur ár og tengjast viðfangsefni þessarar ritgerðar, án þess þó að fara nánar 

út í niðurstöður: Árið 2004 gerði Alma Jenný Sigurðardóttir viðtalsrannsókn á 

aðlögun útlendinga að íslensku dreifbýlissamfélagi. Sama ár gerði Sigrún 

Valgarðsdóttir rannsókn á aðstæðum fólks af erlendum uppruna á 

fjölmenningarlegum vinnustað í Reykjavík. Árið 2005 gaf Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands út skýrslu þar sem greindi frá könnun um það hvernig 

flóttamönnum hafi gengið að aðlagast lífinu á Íslandi og viðhorfum þeirra til 

íslensks samfélags (Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik 

H. Jónsson 2005). Árið 2006 gaf Rauði kross Íslands út skýrslu þar sem reynt var 

að varpa ljósi á ýmislegt í núverandi aðstæðum innflytjenda á Íslandi (Guðrún 

Margrét Guðmundsdóttir 2006). Sama ár gaf Rauði krossinn út aðra skýrslu sem 

hafði það að markmiði að finna þá hópa sem færu halloka í íslensku samfélagi 

(Rauði kross Íslands 2006a). Guðlaug Erlendsdóttir (2006) gerði eigindlega 

rannsókn í þeim tilgangi að athuga hvernig innflytjendum á Vestfjörðum hafi 

gengið að aðlagast íslensku samfélagi og hvernig þeim líður á Íslandi. Ásdís 

María Elfarsdóttir gerði eigindlega rannsókn með það að markmiði að afla 

þekkingar á lífi pólskra innflytjenda á Íslandi. Tanja Tzoneva (2006) gerði 

rannsókn um samskipti starfsmanna af mismunandi þjóðerni á 

fjölmenningarlegum vinnustað á Íslandi. Og Sonja Scott (2006) gerði eigindlega 

rannsókn með það að markmiði að kanna stefnu gagnvart erlendu starfsfólki hjá 
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stjórnvöldum, samtökum launþega og samtökum atvinnurekenda. Að lokum vil ég 

nefna rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007) sem hún nefnir Collisions and 

Continuities: Ten Immigrant Families and Their Children in Icelandic Society and 

Schools. Rannsóknina gerði hún í tengslum við doktorsverkefni sitt og var 

meginmarkmið hennar þríþætt: Að rannsaka aðlögun tíu innflytjendafjölskyldna 

að íslensku samfélagi og skólakerfi; að rannsaka hugsanleg áhrif uppruna og 

trúarbragða á skólagöngu barnanna; og að rannsaka á hvaða hátt samskipti heimila 

og skóla, svo og félagslegar aðstæður fjölskyldnanna hefðu áhrif á velgengni 

barnanna fyrstu skólaárin og tækifæri þeirra til framfara félagslega og í námi. 

Í rannsókn Brynju Daggar Friðriksdóttur (2002:36,38,40) á aðlögun 

júgóslavneskra flóttamanna á Hornafirði kemur fram að þegar ár var liðið frá 

komu þeirra og formlegri aðstoð lokið hafi aðlögun að samfélaginu reynst erfið. 

Litla aðstoð og ráðleggingar var að fá. Fólk hélt mestum tengslum við 

kjarnafjölskyldu sína. Þátttakendur virtust eiga lítil samskipti við aðra Serba eða 

Króata, en þeir hjálpuðu og aðstoðuðu hverjir aðra og samskiptin voru á 

vinsamlegum nótum. Fáir höfðu myndað vináttutengsl við Íslendinga. 

Fjölskylduböndin voru sterk og fólk hélt góðu sambandi við fjölskyldur sínar úti í 

fyrrum Júgóslavíu. Þjóðerni annarra íbúa frá fyrrum Júgóslavíu á Hornafirði 

virtist ekki skipta máli. Fólkið sagðist búa í sátt og samlyndi, þó svo að því væri 

öðruvísi háttað í Júgóslavíu.  

 Samkvæmt rannsókn Rannveigar Þórisdóttur o.fl. fá þeir innflytjendur sem 

tilheyra blönduðum fjölskyldum, þ.e. fjölskyldum sem samanstanda af fólki af 

íslenskum og erlendum uppruna, yfirleitt mestan stuðning. Þeir tengjast íslensku 

samfélagi í gegnum fjölskyldumeðlimi af íslenskum uppruna. Það eru oft þessir 

fjölskyldumeðlimir sem sjá um að finna skóla fyrir ungmennin, margir fá vinnu 

með aðstoð þeirra og hjálp ef þeir þurfa að nýta sér opinbera þjónustu. Þessi 

stuðningur getur leitt til þess að innflytjendum finnist þeir geta tekið meiri þátt í 

samfélaginu en ella. Í fyrstu getur innflytjendum reynst erfitt að kynnast fólki af 

íslenskum uppruna og eru tungumálaörðugleikar nefndir sem ástæða þess. Flestir 

kynnast Íslendingum í gegnum nám, vinnu eða fjölskyldubönd. En jafnvel þó 

þessir aðilar séu vinsamlegir og hjálpsamir virðast þeir sjaldnast tilbúnir til að 

tengjast vináttuböndum við innflytjendur (Rannveig Þórisdóttir o.fl. 1997:42-43).  
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 Í ljósi áðurnefndra breytinga á íslensku samfélagi, þ.e. þeim samfélagslegu 

þörfum og áskorunum sem fjölgun innflytjenda hefur í för með sér er fróðlegt að 

skoða stefnu íslenskra stjórnvalda í málefnum innflytjenda. 

 

2.4. Stefna íslenskra stjórnvalda varðandi aðlögun innflytjenda 

Snemma árs 2007 gaf Félagsmálaráðuneytið út skýrsluna Stefna ríkisstjórnar 

Íslands um aðlögun innflytjenda. Í henni er tekið á málaflokkum eins og atvinnu- 

og menntamálum, heilbrigðisþjónustu og hlutverki sveitarfélaganna 

(Félagsmálaráðuneytið 2007d:4-5). Eiríkur Bergmann fjallar m.a. um skýrsluna í 

bók sinni Opið land (2007:86-87) en þar segir hann að heldur lítið bitastætt sé að 

finna í stefnunni, en að hún sé þó skref í rétta átt.  

Í skýrslunni er rík áhersla lögð á íslenskukennslu fyrir innflytjendur 

(Félagsmálaráðuneytið 2007d:8). Meðal annars má nefna að stefnt er að 200 tíma 

íslenskunámi sem á að mæta þörfum innflytjenda og að námskeiðskostnaði sé 

haldið í lágmarki. Áhersla er lögð á að samfélagsfræðslu verði fléttað inn í námið. 

Hér er um mikilvægt aðtriði að ræða því líkt og fram kemur í kafla 2.10 skiptir 

færni í hinu nýja tungumáli afar miklu máli varðandi aðlögun innflytjenda og 

afkomenda þeirra og er hún lykillinn að samfélagslegri þátttöku þeirra. 

 Í kaflanum um menntamál (Félagsmálaráðuneytið 2007d:13-16) er m.a. 

kveðið á um að réttur leikskólabarna af erlendum uppruna til náms í íslensku skuli 

verða liður í frumvarpi til nýrra laga um leikskóla. Einnig er talað um að 

íslenskum börnum sem dvalist hafa lengi erlendis verði veittur stuðningur í 

íslensku. Ýmislegt fleira kemur fram í skýrslunni eins og t.d. leiðir til að auðvelda 

foreldrum af erlendum uppruna þátttöku í skólastarfi barna sinna.  

Skýrslan lítur út fyrir að vera nokkurs konar samantekt á málefnum 

innflytjenda. Ég vil þó benda á að þetta var einungis stefna fyrrverandi 

ríkisstjórnar Íslands en áhugavert verður að fylgjast með því hvaða markmið sem í 

henni eru að finna verði uppfyllt. Og hvort núverandi ríkisstjórn komi með stefnu 

í málaflokknum og ef af því verður hvernig framkvæmdir hennar þá verður. 
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2.5. Lög um málefni útlendinga á Íslandi 

Á Íslandi gilda ýmis lög um málefni útlendinga. Hér verður fjallað um þau helstu 

er snerta hagi þeirra, þ.e.a.s. þau lög sem gilda um komu útlendinga til landsins og 

dvöl þeirra hér í lengri sem skemmri tíma.  

Í 65 gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands (1944) er m.a ákvæði um trúfrelsi 

einstaklinga, að þeir geta iðkað sína trú í samræmi við sannfæringu sína. Einnig 

segir: „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.“  

Dvalarleyfi 

Samkvæmt 8. 10. og 11 grein í Lögum um útlendinga (2002) þarf útlendingur, 

sem kemur til Íslands og hyggst dvelja í landinu lengur en þrjá mánuði í senn, eða 

lengur en vegabréfsáritun hans segir til um, til þess sérstakt leyfi, svo kallað 

dvalarleyfi. Þegar dvalarleyfi er gefið út í fyrsta sinn gildir það að jafnaði til eins 

árs og skal gefið út áður en umsækjandi kemur til landsins. Umsækjandi verður að 

sýna fram á sjúkratryggingu og að framfærsla hans og húsnæði sé tryggð. 

Ríkisborgarar Norðurlandanna þurfa hins vegar ekki sérstakt dvalar- eða 

atvinnuleyfi til að dveljast og starfa hér á landi, né gilda fyrrgreind skilyrði um þá. 

 Samkvæmt 35. grein Laga um útlendinga (2002) gilda sérreglur um útlendinga 

sem falla undir samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) og stofnsamning 

Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA). Þeir einstaklingar mega dvelja á landinu án 

sérstaks leyfis í allt að þremur mánuðum eða 6 mánuðum ef viðkomandi er í 

atvinnuleit. Eftir þann tíma þarf viðkomandi dvalarleyfi. 

Eins og fram kemur í 10. 47. og 51. gein Laga um útlendinga (2002) gilda 

sérreglur um gildistíma dvalarleyfis fyrir flóttamannahópa. Þegar stjórnvöld hafa 

ákveðið komu flóttamanna til landsins, að tillögu Flóttamannaráðs Íslands, gefur 

Útlendingastofnun út heimild fyrir komu þeirra til landsins. Þeir fá dvalarleyfi 

sem gildir til þriggja ára og er ekki háð takmörkunum, þ.e. að framfærsla 

viðkomandi þurfi að vera tryggð, sjúkratrygging hans sem og húsnæði. Þegar 

útlendingur hefur endanlega fengið réttarstöðu flóttamanns, en það er 

Útlendingastofnun sem tekur ákvörðun um það, á hann rétt á hæli og 
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ferðaskírteini fyrir flóttamenn sem þýðir að viðkomandi hefur réttarstöðu 

flóttamanns og nýtur verndar sem slíkur. Þessi réttur gildir skv. íslenskum lögum 

og Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1951 (sjá nánar í kafla 

2.6), eða öðrum þjóðréttarsamningum sem gilda um flóttamenn og Ísland á aðild 

að.  

 Í 13. gr. Laga um útlendinga (2002) geta aðstandendur íslensks ríkisborgara 

eða útlendings sem hefur dvalarleyfi á Íslandi, óháð takmörkunum eða 

búsetuleyfi, fengið dvalarleyfi á landinu. Í þeim tilfellum sem um maka er að ræða 

verður viðkomandi að vera orðinn 24 ára gamall. Í grein sem birtist í 

Morgunblaðinu (Halla Gunnarsdóttir 2008:4) er haft eftir Hauki Guðmundssyni, 

skrifstofustjóra í Dómsmálaráðuneytinu, að þessi regla sé að danskri fyrirmynd. 

Með henni er ætlunin að koma í veg fyrir nauðungar- og málamyndahjónabönd. 

Auk þess á reglan að stemma stigu við því að svindlað sé á kerfinu með því að 

stofna til hjónabanda í þeim tilgangi að fá dvalarleyfi. Þetta ákvæði laganna hefur 

verið þó nokkuð umdeilt (sbr. Rauði kross Íslands 2006b:14, Eiríkur Bergmann 

Einarsson 2007:97). Til útskýringar langar mig að setja fram ímyndað dæmi um 

hjónaband þar sem „24 ára reglan“ svonefnda myndi hafa áhrif. Segjum sem svo 

að íslenskur karlmaður af vestfirskum ættum leggi stund á nám í rússneskum 

bókmenntum í Moskvu. Á námstímanum, sem er þrjú ár, kynnist hann menningu 

landsins, siðum og venjum og eignast fjölda rússneskra vina og síðast en ekki síst 

verður hann ástfanginn. Hann fellir hug til rússneskrar stúlku og þau giftast. Að 

námi loknu ákveða þau að flytjast til Íslands, en þá áttar hann sig á því að 

eiginkona hans fær ekki dvalarleyfi þar sem hún er 22 ára. Það er því augljóst að 

reglan, sem á að koma í veg fyrir misbeitingu á því kerfi sem við búum við, getur 

auðveldlega haft hvimleið áhrif á hinn venjulega borgara, fólk af erlendum sem 

íslenskum uppruna. Þessa reglu má flokka undir stofnanarasisma (e. institutional 

racism) en með honum mismuna opinberar stofnanir eða lög og reglur fólki 

(Guðrún Pétursdóttir 2003:162). 
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Búsetuleyfi  

Í 15. grein Laga um útlendinga (2002) segir að til þess að útlendingur geti sótt um 

búsetuleyfi þarf hann að hafa dvalist samfellt hér á landi í þrjú ár samkvæmt 

dvalarleyfi, sem ekki er háð takmörkunum og hafa sótt námskeið í íslensku fyrir 

útlendinga. Auk þess mega engar ástæður, sem leitt geta til þess að viðkomandi sé 

meinuð landganga eða dvöl hér á landi skv. öðrum ákvæðum laganna, liggja fyrir. 

Þegar útlendingur hefur fengið búsetuleyfi hefur hann öðlast rétt til að dveljast hér 

á landi ótímabundið. Í 16. grein ofangreindra laga segir hins vegar að hafi 

útlendingur visvitandi leynt eða veitt rangar upplýsingar sem mikilvægar eru 

vegna leyfisveitingarinnar getur Útlendingastofnun afturkallað dvalar- og 

búsetuleyfið.  

Atvinnuleyfi  

Í 5. gr. Laga um atvinnuréttindi útlendinga (2002) kemur fram að atvinnuleyfi 

veiti útlendingi rétt til að starfa hér á landi  og að það er Vinnumálastofnun sem 

gefur leyfið út. Í 7. og 11. gr. fyrrgreindra laga er tekið fram að um tvennskonar 

atvinnuleyfi er að ræða; tímabundið – og óbundið atvinnuleyfi. Tímabundið 

atvinnuleyfi til handa útlendingi er veitt atvinnurekanda. Það er, atvinnurekandinn 

fær leyfi til að ráða viðkomandi til starfa. Þetta leyfi er þó háð ýmsum 

takmörkunum og kvöðum. Til að mynda verður að sýna fram á að kunnáttumenn 

fáist ekki til starfsins hér innanlands eða að vinnuafl skorti, liggja verður fyrir 

undirritaður samningur sem tryggir starfsmanni laun og önnur starfskjör til jafns 

við heimamenn og atvinnurekanda er einnig skylt að sjúkratryggja starfsmanninn. 

Í 8. gr. kemur fram að leyfið þurfi að liggja fyrir áður en viðkomandi einstaklingur 

kemur til landsins, sem þýðir að ef viðkomandi er staddur hér á landi og fær boð 

um vinnu, verður hann að fara af landinu svo atvinnurekandinn geti ráðið hann til 

starfa. Og í 9. grein segir að atvinnurekanda sé skylt að veita útlendum 

starfsmönnum sínum (sem starfa skv. tímabundnu atvinnuleyfi) upplýsingar m.a. 

um grunnnámskeið í íslensku fyrir útlendinga.  

Brot eða vanræksla á þeim skyldum sem atvinnurekendur þurfa að uppfylla 

geta haft alvarlegar afleiðingar. Í ágúst 2007 varð slys í Fljótsdal þegar rúta varð 

bremsulaus og fór út af vegi full af erlendum verkamönnum (Mbl.is 2007a). Slys 
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urðu á mönnum og voru einhverjir þeirra fluttir með sjúkraflugi til Reykjavíkur. 

Slys þetta tengist umræðunni um atvinnurétt útlendinga að því leyti að fljótlega 

vaknaði grunur um að mennirnir hefðu ekki atvinnuleyfi á Íslandi. Það er að 

atvinnurekandinn hafi ekki farið að lögum. Ef það hefur reynst rétt þýðir það að 

öllum líkindum að enginn mannanna var slysatryggður, sem getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir þá slösuðu t.d. hvað slysabætur varðar (Mbl.is 2007b).  

Samkvæmt 11.gr Laga um atvinnuréttindi útlendinga (2002) má veita 

útlendingi sem hefur átt lögheimili og dvalið hér á landi samfellt í þrjú ár óbundið 

atvinnuleyfi. Hann þarf einnig að hafa búsetuleyfi á landinu og hafa áður öðlast 

tímabundið atvinnuleyfi. Einstaklingar sem komið hafa til landsins og hafa fengið 

landvist sem flóttamenn, eiga kost á óbundnu atvinnuleyfi án þess að hafa áður 

haft tímabundið leyfi. 

 Það eru ýmsir undanþegnir kröfunni um atvinnuleyfi til að geta starfað á 

Íslandi. Og í 14. grein fyrrgreindra laga eru til þeirra taldir ríkisborgarar evrópska 

efnahagssæðisins þ.e. innan ríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka 

Evrópu, útlenskir makar íslenskra ríkisborgara og útlendir einkastarfsmenn 

sendimanna erlendra ríkja.  

Ríkisborgararéttur 

Samkvæmt 6. og 7. gr. Laga um íslenskan ríkisborgararétt (1952) veitir Alþingi 

íslenskan ríkisborgararétt með lögum. Einnig er dómsmálaráðherra heimilt að 

veita ríkisborgararétt í þeim tilfellum þar sem enginn vafi er á að umsækjandi 

uppfylli tilskilin skilyrði. Eftir að umsækjandi hefur lagt fram umsókn um 

ríkisborgararétt eru það lögreglustjóri viðkomandi umdæmis og útlendingastofnun 

sem leggja umsögn fyrir dómsmálaráðuneytið.  

 Í 8. gr. fyrrgreindra laga þarf einstaklingur sem sækir um íslenskan 

ríkisborgararétt að hafa verið búsettur á landinu í sjö ár, en ríkisborgarar 

Norðurlandanna aðeins fjögur ár. Einstaklingur sem skilgreindur er sem 

flóttamaður skv. alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna frá 1951 (sjá nánar kafla 

2.6) og hefur verið búsettur hér á landi í fimm ár hefur rétt á að sækja um 

ríkisborgararétt. Það sama gildir um einstakling sem fengið hefur dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum. 
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 Í 9. grein Laga um íslenskan ríkisborgararétt (1952) fylgja ýmis skilyrði því 

að fá íslenskan ríkisborgararétt. Sem dæmi má nefna að umsækjandi þarf að 

leggja fram „... álit tveggja valinkunnra íslenskra ríkisborgara [á að viðkomandi] 

...sé starfhæfur og vel kynntur ...“ Umsækjandi þarf að geta séð sér farborða og 

má ekki hafa þegið framfærslustyrki frá sveitarfélagi sl. þrjú ár. Ströng ákvæði eru 

um veitingu ríkisborgararéttar til einstaklinga sem hafa gerst brotlegir skv. 

íslenskum lögum, og gildir þá einu hvort brotið var framið hér á landi eða 

erlendis. Einstaklingur sem hefur brotið af sér og fengið sekt sem er lægri en 

50.000 kr., þarf að bíða í eitt ár til að fá ríkisborgararétt. Ef sektin er hærri en 

50.000 kr. þarf hann að bíða í þrjú ár. Einstaklingur sem hefur sætt fangelsisvist 

allt að 60 dögum þarf að bíða í sex ár, en ef vistin hefur numið einu ári þarf 

viðkomandi að bíða í tíu ár. 

 Í 1. og 5. gr. Laga um íslenskan ríkisborgararétt (1952) kemur fram að börn 

útlendra ríkisborgara, sem fæðast á Íslandi öðlast ekki sjálfkrafa íslenskan 

ríkisborgararétt. Það gera þau hins vegar ef foreldrar þeirra öðlast ríkisborgararétt. 

Í 1. og 2. grein laganna má jafnframt finna ákvæði sem flokkast geta undir 

stofnanarasisma. Þ.e. að ef íslenskur ríkisborgari eignast barn er ekki þar með sagt 

að barnið öðlist íslenskan ríkisborgararétt. Til þess að svo verði þarf móðir 

barnsins að vera íslenskur ríkisborgari. Hins vegar, ef faðirinn er íslenskur 

ríkisborgari og móðirin erlendur ríkisborgari, öðlast barnið ekki sjálfkrafa réttinn, 

nema þau séu gift. Ef barnið er fætt á Íslandi þarf útlenda móðirin að færa sönnur 

á að íslenski karlmaðurinn sé faðir þess skv. barnalögum. Í þeim tilfellum sem 

barnið er fætt erlendis hefur faðirinn kost á að sækja um íslenskan ríkisborgararétt 

fyrir barnið áður en það nær 18 ára aldri. Það er greinilegt að lagabókstafurinn 

lítur kynin ekki sömu augum. Og má ætla að í þessu lagaákvæði sé karlmönnum 

og hvítvoðungum þeirra mismunað.  

 

2.6. Flóttafólk  

Markmið þessarar rannsóknar, líkt og fram kemur í kafla 1, er að auka skilning 

Íslendinga á lífi og tilveru kvenna frá Kosovo sem hér eru búsettar. Konurnar, sem 

eru þátttakendur í rannsókninni, eiga það sameiginlegt að hafa komið til Íslands í 

leit að betra lífi, ýmist tilneyddar eða að eigin vali. Því er vert að líta nánar á hvað 
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það er að vera flóttamaður og hvaða afleiðingar sú staða getur haft fyrir 

einstaklinga og fjölskyldur þeirra.   

Á Íslandi er venja að nota hugtakið flóttafólk eða flóttamaður þegar vísað er 

til þeirra einstaklinga og hópa sem ríkisstjórn Íslands ákveður að veita hæli hér á 

landi (Guðrún Pétursdóttir 2003:156). Í 1. gr. Flóttamannayfirlýsingar Sameinuðu 

þjóðanna frá árinu 1951 (Office of the High Commissioner for Human Rights) er 

orðið flóttamaður (e. refugee) skilgreint. Þar segir að hugtakið eigi við hvern þann 

mann sem: 

 

...af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, 
trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða 
stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa 
sér í nyt vernd þess lands; eða þann, sem er ríkisfangslaus, og er utan 
þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, vegna slíkra 
atburða og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, hverfa aftur 
þangað. 
 
(Sjá Guðrún Pétursdóttir 2003:156) 

 

Fólk getur þurft að flýja land sitt vegna ofsókna, harðstjórnar eða kúgunar. Af 

þessum völdum hefur t.d. fjöldi flóttamanna komið til Skandinavíu frá Chile og 

Íran og einnig Kúrdar sem flúið hafa kúgun tyrkneskra eða írakskra stjórnvalda. 

Það er þó ekki aðeins vegna skoðana sinna eða trúar sem fólk getur þurft að flýja 

heimili sín. Það getur einnig gerst þegar fólk býr á svæðum sem leggjast undir 

stríðsátök (Eriksen og Sørheim 2006:31). Í ríkjum fyrrum Júgóslavíu, þurfti fjöldi 

fólks að yfirgefa heimili sín í kjölfar átaka undir lok síðustu aldar (Jong o.fl. 

1999:1616, Davíð Logi Sigurðsson 2001:71-72, Iacopino o.fl. 2001:2015). Þegar 

NATO hóf hernaðaraðgerðir í Kosovo árið 1999 höfðu yfir átta hundruð þúsund 

manns verið hraktir frá heimilum sínum af serbneskum öryggissveitum (Davíð 

Logi Sigurðsson 2001:73). Sumir þeirra voru með vopnavaldi neyddir til fara, 

aðrir fengu nokkrar klukkustundir til að yfirgefa heimili sín (Jong o.fl. 

1999:1616).  

Í rannsókn sem ber heitið A population-based assessment of human rights 

abuses committed against ethnic Albanian refugees from Kosovo voru tekin viðtöl 

við Kosovo-albanska flóttamenn sem bjuggu í flóttamannabúðum í Albaníu og 
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Makedóníu (Iacopino o.fl. 2001:2015-2016). Í rannsókninni kemur m.a. fram að 

91% þátttakenda höfðu yfirgefið heimili sín annað hvort af beinum völdum Serba 

eða vegna ótta við serbneskar her- og lögreglusveitir. Yfir helmingur þátttakenda 

urðu vitni að því þegar Serbar brenndu hús annarra en 16% horfðu upp sín eigin 

hús brennd (Iacopino o.fl. 2001:2013). 

Margir hafa misst vini og ástvini og orðið vitni að aftökum og eyðileggingu 

heimila sinna og annarra, aðrir hafa upplifað pyntingar. Þegar fólk upplifir þess 

háttar áföll er hætta á að það missi trúna á framtíðina. Algengt er að flóttafólk eigi 

við sálræn vandamál að stríða og hafi þörf fyrir sálfræðilega aðstoð, enda hefur 

það oftast orðið fyrir miklum áföllum og lifir við mikinn ótta. Búast má við 

áfallaviðbrögðum (e. post-traumatic stress disorder), andlegum og líkamlegum 

einkennum kvíða og þunglyndis og sterkri þörf fyrir að viðhalda voninni um að 

snúa aftur til heimkynna sinna (Watters og Ingleby 2004:8, Drumm o.fl. 

2001:475, Jong o.fl. 1999:1616, Eriksen og Sørheim 2006:28). Einkenni eins og 

höfuð- og magaverkur, ótti, svefntruflanir og endurminningar (e. flashbacks) 

ásamt ofskynjunum, dofa og félagslegri einangrun geta verið algeng. Sjálfsmynd 

fólks getur verið niðurbrotin þar sem margir hafa m.a. upplifað þá auðmýkingu (e. 

humiliation) að vera stjórnað af utanað komandi öflum og að vera algerlega háðir 

aðstoð annarra þjóða. Loks þegar flóttafólk upplifir öryggi brotna sumir 

einstaklingar saman og aðrir lenda í geðrænu (e. psychotic) ástandi (Jong o.fl. 

1999:1616-1617).  

Eins og þegar hefur komið fram (sjá kafla 2.1) er algengt að fjölskyldur 

sundrist eða meðlimir þeirra tvístrist þegar fólk flýr land sitt. Andlegt álag við 

aðskilnað frá ástvinum eða hugsanlegt hvarf þeirra birtist einnig í geðrænum 

vandamálum og streitu (Jong o.fl. 1999:1617). Fólk grípur þau tækifæri sem 

bjóðast til að komast frá átökum sem getur t.d. leitt til þess að einn 

fjölskyldumeðlimur sé staðsettur í Bandaríkjunum, annar í Evrópu og sá þriðji í 

Ástralíu (Weine o.fl. 2004:155,158). Þessu fylgir mikið andlegt álag því eins og 

Weine og félagar komust að þá gegnir fjölskyldan veigamiklu hlutverki í lífi 

flóttamanna sem þurfa að vinna sig í gegnum áföll og missi.  

Sú aðstoð sem veitt er flóttafólki er óneitanlega gagnleg (Drumm o.fl. 

2001:467). Góð sálfræðileg- og félagsleg aðstoð tekur tillit til sérstæðrar reynslu 
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og menningar þess tiltekna fólks sem um ræðir og gerir ráð fyrir aðlögun þess, 

aðgengi að aðstoðinni og pólitískri vitund (Watters og Ingleby 2004:19). 

Almennt er talið að mikið álag fylgi því að flytjast til annars lands. Því fylgir 

mikið rót fyrir einstaklinga og fjölskyldur og það er margt sem þarf að setja sig 

inn í og læra. Norski sálfræðingurinn Leo Eitinger (1981) skiptir því ferli sem 

innflytjandi gengur í gegnum í fimm þrep: 

 

1. Undirbúningsferlið (Det forberedende stadium): Taka þarf 
ákvarðanir sem seinna verður e.t.v. séð eftir. Það þarf að skipuleggja 
og áætla ferðina/flóttann á hagnýtan sem fjárhagslegan hátt. Oft þarf 
fólk að fá lánaða peninga. 
 
2. Flutningurinn (Migrasjonsakten): Flutningurinn getur verið 
átakanlegur og flóttamönnum hættulegur. Ef flóttamenn þurfa að búa 
um sig á mörgum stöðum, eins og t.d. í flóttamannabúðum, getur 
ferlið staðið yfir í langan tíma. Löng dvöl í flóttamannabúðum getur 
verið afar niðurbrjótandi. 
 
3. Ofbóta- / varnaruppbótatímabilið 
(Overkompenseringsperioden): Oft einkennir óraunsæ bjartsýni 
innflytjendur fyrst eftir flutning. 
 
4. Niðurbrotstímabilið (Dekompenseringsperioden): Bjartsýnin 
breytist í svartsýni þegar raunveruleikinn stendur ekki undir 
væntingum. Vonbrigði, einangrun, vanhæfni og söknuður til 
heimalandsins, vina og ættingja einkenna líðanina. 
 
5. Millikynslóðarfyrirbærið (Transgenerasjonsfenomenet): 
Heimalandið er borið ljóma og þannig lýst fyrir yngri kynslóðum.  
 
(Sjá Therese Sand 1997b:14-15. Þýðing höfundar). 

 

Flóttafólk á Íslandi 

Íslendingar hafa tekið á móti flóttafólki frá árinu 1956 þegar tekið var á móti 52 

Ungverjum (Félagsmálaráðuneytið 2007b). Ólíkt öðrum Norðurlandaþjóðum er 

Ísland ekki með ákveðinn árlegan kvóta fyrir fjölda flóttamanna sem boðin er 

landvist (Rauði kross Íslands 2008). Finnar taka á móti 750 manns, Svíar 1800, 

Danir 500 og Norðmenn 1000 (kvóti Norðmanna er sveigjanlegur, allt að 3000 

manns á hverjum þremur árum). Alls hafa Íslendingar tekið á móti 481 

flóttamanni. Í október 2007 kom 30 manna hópur af konum og börnum frá 
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Kólumbíu (Félagsmálaráðuneytið 2007c, Félagsmálaráðuneytið 2008). Í töflu 1 

má sjá yfirlit yfir komu og fjölda flóttamanna sem Íslendingar hafa tekið á móti 

frá 1956.  

 

Komuár Heimaland Fjöldi 

1956 Ungverjaland 52 

1959 Júgóslavía 32 

1979 Víetnam 34 

1982 Pólland 26 

1990 Víetnam 30 

1991 Víetnam 30 

1996 Krajina 30 

1997 Krajina 17 

1998 Krajina 23 

1999 Kosovo 75 

2000 Krajina 24 

2001 Krajina 23 

2003 Krajina 24 

2005 Kosovo 7 

2005 Kólombía 24 

2007 Kólombía 30 

Alls fjöldi 481 
 
Tafla 1. Koma flóttamanna frá 1956. 

 

Á árunum 1995 til 2005 var Flóttamannaráð Íslands ríkisstjórninni til ráðgjafar 

varðandi móttöku flóttafólks og hafði yfirumsjón með móttöku þess 

(Félagsmálaráðuneytið 2005:16, Félagsmálaráðuneytið 2007a). Árið 2005 var 

Innflytjendaráð stofnað auk nefndar um flóttafólk sem tók við hlutverki 

Flóttamannaráðs. Flóttamannanefndin sér m.a. um að leggja ríkisstjórninni til 

heildarstefnu og skipulag varðandi móttöku flóttafólks og hefur jafnframt 

yfirumsjón með móttöku flóttamannahópa (Félagsmálaráðuneytið 2008b). 
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Nefndin starfar í samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 

(UNHCR) auk þess sem samráð er haft við Útlendingastofnun.  

Á haustdögum 2007 voru settar Viðmiðunarreglum flóttamannanefndar 

(Félagsmálaráðuneytið 2008b) Í reglunum er m.a. gerð grein fyrir fyrirkomulagi 

varðandi málefni flóttafólks, aðstoð sem því er veitt og rétti þess og skyldum. 

Fram kemur að markmið aðstoðar við fóttafólk er að tryggja aðlögun þess að 

íslensku samfélagi eins vel og kostur er og stuðla að því að samfélagið komi til 

móts við þarfir þess. Einnig skal leitast við að gefa flóttamönnum tækifæri til að 

verða virkir þátttakendur í samfélaginu á sama tíma og réttur þeirra til að vernda 

og að rækta eigin menningu er virtur.  

Félagsmálaráðuneytið gerir samning við Rauða kross Íslands um verkefni sem 

tengjast móttöku flóttamannahópa (Félagsmálaráðuneytið 2008b). Samningurinn 

felur m.a. í sér samvinnu við val á flóttafólki, móttöku þess, samskipti við 

UNHCR og umsjón með stuðningsfjölskyldum. Sú aðstoð sem flóttafólkið fær er 

veitt í eitt ár frá því það kemur til landsins. Aðstoðin skiptist í 10 liði sem eru:  

 

a) Fjárhagsaðstoð.  

b) Félagsleg ráðgjöf.  

c) Húsnæði, ásamt nauðsynlegu innbúi og síma.  

d) Menntun, einkum íslenskukennsla, móðurmálskennsla og 

samfélagsfræðsla.  

e) Leikskólakennsla.  

f) Tómstundastarf.  

g) Heilbrigðisþjónusta og tannlækningar.  

h) Þjónusta túlka.  

i) Aðstoð við atvinnuleit.  

j) Önnur nauðsynleg aðstoð.  

 

Flóttafólki er tryggð fjárhagsaðstoð í a.m.k. eitt ár. Þegar einstaklingur stundar í 

það minnsta hálft starf skerðist aðstoðin við hann um 1/3 og um 2/3 við fullt starf. 

Flóttafólk skal eiga kost á ókeypis kennslu í íslensku sem öðru tungumáli ásamt 

samfélagsfræðslu. Þetta á einnig við um börn á leik,- grunn- og 
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framhaldsskólaaldri. Kennsla fullorðinna er að lágmarki 720 kennslustundir og 

miðað er við að hún fari fram á dagvinnutíma. Börn flóttamanna í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum skulu fá kennslu í og á eigin móðurmáli. Hlutaðeigandi aðilar, 

þ.e. stuðningsfjölskyldur, viðkomandi sveitarfélag og Rauði kross Íslands eiga að 

stuðla að því að flóttafólk kynnist íbúum og staðháttum eins fljótt og hægt er til að 

auðvelda aðlögun þeirra. Flóttafólk fær alla nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og 

það skal einnig tryggt samkvæmt íslenskum almannatryggingum frá komudegi. 

Greitt er fyrir heilsugæsluþjónustu fyrstu sex mánuðina auk þess sem 

lyfseðilsskyld lyf, gleraugu og heyrnartæki eru greidd. Flóttafólk fær nauðsynlega 

tannlæknaþjónustu sér að kostnaðarlausu (Félagsmálaráðuneytið 2008b). 

Flóttafólki er gert skylt að sækja námskeið í íslensku því að kostnaðarlausu 

fyrsta dvalarárið, ásamt því að taka virkan þátt í atvinnuleit með stuðningi 

Vinnumálastofnunar eða félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags. Auk þess er því 

skylt að hefja störf eða nám innan árs frá komu til landsins, nema sérstakar 

aðstæður komi í veg fyrir það. Áhersla er lögð á að flóttafólk þiggi viðtöl hjá 

sálfræðingi á vegum búsetusveitarfélags að tveimur árum liðnum eftir komu til 

landsins og eru þau veitt að kostnaðarlausu (Félagsmálaráðuneytið 2008b).  

Flóttafólk sem kemur til Íslands en tilheyrir ekki svo kölluðu „kvóta 

flóttafólki“ sem Rauði krossinn tekur á móti, fær ekki fyrrgreindan stuðning, en 

misskilnings hefur gætt um að það njóti sömu aðstoðar (Guðrún Pétursdóttir 

2003:156).  

Stuðningsfjölskyldukerfið hefur reynst mikilvægt varðandi aðlögun flóttafólks 

að íslensku samfélagi. Það kerfi hefur Rauði kross Íslands skipulagt og séð um 

(Félagsmálaráðuneytið 2005:16). Allt að þrjár stuðningsfjölskyldur eru hverri 

fjölskyldu innan handar hvað varðar það sem til fellur í hinu daglega amstri og í 

þeim tilgangi að auðvelda aðlögun þess að samfélaginu og efla félagsleg tengsl.  

 

2.7. Menning 

Til eru ýmsar skilgreiningar til á hugtakinu menning (e. culture), enda um afar 

margþætt hugtak að ræða og í raun ekki hægt að skilgreina það á einfaldan hátt. Í 

bókinni Humanity. An Introduction to Cultural Antropology fjalla James Peoples 
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og Garrick Bailey (1997:18) m.a. um menningu. Þeir segja menningu vera 

mynstur félagslega miðlaðrar þekkingar og atferlis sem hópur fólks deilir með sér. 

Kennarinn og sálfræðingurinn Patricia G. Ramsey (2004:104) segir í bók sinni 

Teaching and Learning in a Diverse World menningu vera margslungið fyrirbæri 

sem er í sífelldri þróun og hefur djúp áhrif á það hvernig fólk skynjar veröldina og 

tengist öðru fólki, náttúru og hlutum. Ingibjörg Hafstað (2003) vísar til þessa 

víðfeðma fyrirbæris með því að benda á „Hin menningar- og félagslegu öfl og 

gildi sem móta sjálfsmynd einstaklingsins og gera honum kleyft að lifa og starfa í 

sínu menningarsamfélagi. Allt sem maðurinn tekur sér fyrir hendur.“ Thomas 

Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim (2006) fjalla um menningu í bókinni 

Kulturforskelle. Þau segja menningu vera hugsanir, þekkingu og færni sem 

einstaklingar hafa tileinkað sér sem meðlimir í samfélagi. Þau halda áfram og 

segja mögulegt að hugsa sér að einstaklingar innan sama samfélagsins hafi 

mismunandi hugmyndir, þekkingu o.þ.h. og þar með geti eitt samfélag verið 

fjölmenningarlegt. Ingibjörg Hafstað (2003) segir jafnframt að menning hafi áhrif 

á hvernig einstaklingurinn lítur á sjálfan sig og aðra. Eftir því sem 

einstaklingurinn þekkir og skilur sjálfan sig betur er hann betur í stakk búinn til að 

skilja aðra sem eru öðruvísi en hann. Í samskiptum fólks af mismunandi etnískum 

uppruna skapast ágreiningur helst vegna ómeðvitaðra menningarbundinna 

viðmiða, gilda og reglna sem eiga við ákveðnar aðstæður. Sú menning sem 

einstaklingurinn elst upp í hefur því áhrif á ákvarðanir hans, hegðun og 

hugsanahátt.  

 Í bókinni Flerkulturel håndbog fjalla Lone A. Sperschneider og Mette 

Mølgaard (2007:12) reyndar um menningu í fleirtölu, þ.e. „menningar“ sem við 

notum orðið menningarheimar um. Það gera þær vegna þess að einstaklingar 

geta haft fleiri en eina menningarlega sjálfsmynd (dk. kulturelle identiteter) eða 

tilheyrt fleiri menningarkimum á hverjum tíma. 

 Garcia (1990) skiptir menningu í tvo þætti, innri og ytri. Ytri þættir 

samanstanda af hlutum eins og fatnaði, mat, trúarathöfnum, listum og tónlist. Innri 

þættir samanstanda af þekkingu og skilningi, gildum, merkingu, heimsmynd, 

viðhorfum, meiningum og lífssýn (sjá Ramsey 2004:104). Eins og t.d. hvaða 

skoðanir einstaklingur hefur á uppeldi barna. Spurningar geta vaknað um 
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hversdagslega hluti í lífi barna, eins og hvort lítil börn eigi að borða sjálf eða vera 

mötuð, eða hvort þau eigi að ganga sjálf eða vera hvött til að ganga. Hve gömul 

þau eigi að vera þegar þau byrja að hjálpa til við heimilisstörfin eða líta eftir 

systkinum sínum. Hvernig börn eigi að haga sér í kringum fullorðna eða hvernig 

best sé fyrir börn að læra, með því að fylgjast með fullorðnum eða vera kennt af 

fagfólki (Ramsey 2004:109). Sagan af Rajesh, sem sögð er í inngangi að 

ritgerðinni, er dæmi um mismunandi kröfur eða væntingar sem fullorðnir hafa til 

barna. Einnig má taka dæmi úr íslenskum veruleika þegar ungabörn eru látin sofa 

úti undir beru lofti í vögnum sínum. Mörgum útlendingum finnst þessi venja 

Íslendinga afar einkennileg og jafnvel óásættanleg. Það sem Ramsey kallar innri 

þætti menningarinnar má líkja við það sem Sperschneider og Mølgaard (2007:18-

19) kalla forhugmyndir (dk. forforståelser). Það eru þættir í samfélaginu sem 

fólk með mismunandi bakgrunn leggur ólíkan skilning í. Þessir þættir geta t.a.m. 

tengst fjölskyldunni, atvinnulífinu eða heilbrigðiskerfinu. 

 

2.8. Staðalmyndir og fordómar 

Fólk myndar sér ákveðnar skoðanir um einstaklinga og hópa út frá myndum og 

hugmyndum sem það fær úr umhverfi sínu. Það ber saman þær myndir sem það 

hefur í huga sér við það sem það sér í raunveruleikanum. Þessar myndir kallast 

staðalmyndir (e. stereotypes). Þær gera ráð fyrir að allir einstaklingar ákveðins 

hóps hugsi og hegði sér á sama hátt og að hópurinn sé einsleitur. Það er, hver 

einstaklingur er stimplaður sem afrit af öðrum einstaklingum og fjölbreytileiki er 

lítill sem enginn. (Guðrún Pétursdóttir 2003:163, Jones 1997:167, Eriksen og 

Sørheim 2006:62). Etnískar staðalmyndir (dk. etniske stereotyper) eru oft 

hlaðnar siðferðislega neikvæðum gildum. Sem dæmi má nefna að stundum er sagt 

að svertingjar séu latir, Gyðingar ríkir og að ekki skuli treysta á Araba (Eriksen og 

Sørheim 2006:62-63). Þess háttar viðhorf getur styrkt hópinn sem fordæmir (þ.e. 

gerandann) og þjappað fólki saman. Staðalmyndir geta einnig verið innan hópa, 

og þá á jákvæðan hátt. Sem dæmi um það má nefna Máritus-kreóla sem lýsa 

sjálfum sér sem heiðarlegum og örlátum, þvert á þær staðalmyndir sem ýmsir 

aðrir hafa af þeim. Þó svo að staðalmyndir séu stundum úr lausu lofti gripnar er 
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það ekki alltaf svo. Heldur getur verið um að ræða ólíkan skilning á sama 

atferlinu. Þegar Máritus-Kreólar segja að Indverjar geti ekki notið lífsins, er það í 

mótsögn við skoðun Indverjanna sjálfra sem telja sig vera vinnusama og 

ábyrgðarfulla. Og þegar Danir ásaka innflytjendur fyrir að hugsa aðeins um sína 

eigin fjölskyldu, getur verið að innflytjendum finnist þeir sjálfir vera 

ábyrgðarfullir og tryggir. Staðalmyndir geta virkað niðurbrjótandi, jafnvel fyrir 

heilu hópana. Ríkjandi hópur getur gert annan hóp að töpurum. Meðal Sama, sem 

er minnihlutahópur t.a.m. í Noregi, var þar til nýlega nokkuð algengt að fólk hefði 

lélega sjálfsmynd. Margir höfðu neikvæðar tilfinningar gagnvart eigin sögu og 

menningu og skömmuðust sín jafnvel fyrir að vera Samar. Annað dæmi um 

neikvæð áhrif staðalmynda er þegar fólk sem lítur út fyrir að vera innflytjendur er 

frekar stoppað af lögreglu en aðrir (Eriksen og Sørheim 2006:63-64). 

Fordómar (e. prejudice) birtast/myndast í kjölfar staðalmynda þegar fólk 

dæmir einstakling eða hóp á forsendum staðalmyndanna. Það dæmir án þess að 

þekkja (Guðrún Pétursdóttir 2003:155). Fordómar eru í raun það að dæma 

fyrirfram (no. forhåndsdømming); það að dæma einhvern án þess að kynna sér 

viðkomandi eða þær aðstæður sem um ræðir (Øzerk 1997a:97). Fordómar fela það 

einnig í sér að skilja ekki aðra eða það að halda að einstaklingar séu eitthvað 

annað en þeir eru og bregðast við slíkum hugsunum og tilfinningum á þann hátt 

sem eykur ágreining og óvild (Jones 1997:136). Bæði einstaklingar og hópar geta 

haft fordóma gagnvart öðrum. Þeir eru gjarna tengdir mjög sterkum tilfinningum 

fólks, en eins og Sperschneider og Mølgaard (2007:18) benda á má með aukinni 

þekkingu og samskiptum draga úr og jafnvel útrýma fordómum. Fordómar virka 

ekki einungis í eina átt líkt og Walid al-Kubaisi (2000:60) bendir á í bók sinni 

Norske poteter og postmodernistiske negre. Í henni fjallar hann m.a. um fordóma 

sem Norðmenn hafa gagnvart innflytjendum. Hann segir jafnframt að 

innflytjendur geti haft fordóma gagnvart Norðmönnum, eins og að þeir séu upp til 

hópa rasistar, sé illa við innflytjendur og vilji ekkert með þá hafa. 

Þegar fordómar hafa áhrif á hegðun fólks gagnvart einstaklingum eða hópum, 

leiða þeir til mismununar. Þegar sá eða þeir sem er mismunað leita réttlætis getur 

mismununin valdið átökum (Guðrún Pétursdóttir 2003:155).  
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 Þegar fólk er flokkað eða stimplað (no. stigmatisering), útilokað, útskúfað og 

lítilsvirt á meðvitaðan og kerfisbundinn hátt er um rasisma (no. rasisme) að ræða 

(Øzerk 1997a:99). Til að átta sig betur á hvað rasismi er, getur verið gott að 

flokka ólíkar birtingarmyndir hans. Einnig getur verið erfitt að átta sig á muninum 

á fordómum og rasisma og e.t.v. skarast þessi tvö hugtök að einhverju leyti. Hér 

mun ég aðallega fjalla um einstaklingsrasisma (e. individual racism) og 

hversdagsrasisma (e. every day racism) þar sem hvort tveggja er algengt á 

Íslandi í dag. En eins og fram kemur hjá Guðrúnu Pétursdóttur (2003:162-163) er 

auk þess talað um; menningarbundinn rasisma (e. cultural racism), 

stofnanarasisma (e. institutional racism), skipulagðan rasisma (e. collective 

racism) og nýrasisma (e. neo-racism). 

Óþægindi sem fólk af erlendum uppruna og sér í lagi frá vissum löndum og 

heimshlutum verður fyrir á Íslandi má flokka sem einstaklings- og 

hversdagsrasisma, öðru nafni dulda fordóma. Það er þegar fólk af íslenskum 

uppruna byggir viðhorf sín og skoðanir gagnvart innflytjendum á staðalmyndum. 

Sú tegund rasisma er einmitt algengust á Vesturlöndum í dag og lýsir sér í 

pirringi, óvingjarnlegri framkomu, tortryggni, uppnefnum, háði, hroka, 

afskiptaleysi og verri þjónustu (Guðrún Pétursdóttir 2003:162-163). Eftir 

hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum 11. september 2001 hafa múslimar fundið 

fyrir aukinni tortryggni í sinn garð. Yfirleitt verða þeir fyrir munnlegu áreiti, en í 

kjölfar hryðjuverkaárása eru meiri líkur á beinu líkamlegu áreiti (Choudhury o.fl. 

2006:44). Viðmælendur í rannsókn Choudhury og félaga töluðu einnig um að 

óttinn við íslam (e. Islamophobia) birtist í daglegum athöfnum, eins og sem 

kaldhæðnislegar athugasemdir og brandarar um múslima. Annað dæmi um 

hversdagsrasisma er þegar fólk af annarri eða þriðju kynslóð innflytjenda er spurt 

hvenær það fari til baka. Hvert ætti það að fara spyr það til baka því það er fætt í 

því landi sem það býr í og þekkir ekkert annað heimaland.  

Ég tel að flokka megi bæði einstaklings- og hversdagsrasisma sem dulda 

fordóma. Báðar þessar tegundir rasisma geta leynst undir yfirborðinu og fólk gerir 

sér gjarna ekki grein fyrir eigin fordómum. Duldir fordómar birtast m.a. í því 

hvernig fólk talar og í orðanotkun þess. Fólk gæti t.d. sagt: Ég fékk mér „Tæju“ til 

að koma og þrífa hjá mér. Og sem dæmi um pirring og jafnvel hræðslu er þegar 
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foreldrar af íslenskum uppruna telja að börn þeirra fái verri þjónustu í grunnskóla 

vegna þess hve mikill tími fari í að sinna útlenskum börnum.  

Í rannsókn um viðhorf fólks af erlendum uppruna á Íslandi sem GALLUP 

gerði (2000:96-98), kemur fram að tæplega helmingur svarenda hefur orðið fyrir 

dónalegum athugasemdum vegna þess að þeir eru útlendingar. Einnig kemur fram 

að 50% svarenda hefur upplifað að talað sé niður til þeirra og að tæplega 

þriðjungur hefur oft eða stundum upplifað að þeir fái ekki þá þjónustu sem þeim 

ber vegna þess að þeir eru útlendingar. Í ljós kom að afskiptaleysi er sá þáttur sem 

flestir hafa orðið varir við, eða alls 65%. 

Í rannsókn, sem Rannsóknir og greining gerði, á viðhorfi ungs fólks til 

innflytjenda (Inga Dóra Sigfússdóttir o.fl. [2007]:13-14) kemur í ljós að hlutfall 

nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla, sem telur að sú menning sem innflytjendur 

bera með sér, hafi jákvæð áhrif á íslenskt samfélag hefur lækkað örlítið á 

undanförnum árum. Árið 1997 nam hlutfallið 32% en 27% árið 2003. Hlutfall 

þeirra sem telur hana hafa neikvæð áhrif, hækkaði um 12 prósentustig á sama 

árabili og var komið í 27% árið 2003. Þegar viðhorf framhaldsskólanema var 

skoðað kom svipað hlutfall í ljós. Hins vegar hafði þeim framhaldsskólanemum 

sem voru jákvæðir gagnvart árhifum menningar innflytjenda fjölgað milli áranna 

2000 og 2004. Þegar viðhorf 9. og 10. bekkinga gagnvart því hvort innflytjendur 

eigi að hafa sömu réttindi og aðrir Íslendingar er skoðað kemur tilhneiging til 

neikvæðs viðhorfs þessa hóps í ljós. Hlutfall þeirra sem voru mótfallnir því að 

innflytjendur hefðu sömu réttindi, hafði hækkað um 8% milli áranna 1997 og 

2003 og að sama skapi hafði hlufall þeirra sem voru sammála lækkað um sama 

prósentustig milli áranna og var orðið 51% árið 2003. Greinilegur munur er á 

viðhorfi kynjanna og eru drengirnir mun neikvæðari í afstöðu sinni til réttinda 

innflytjenda. Svipað viðhorf kemur í ljós hjá framhaldsskólanemum, þ.e. um 

helmingur aðspurðra eru sammála því að innflytjendur skuli hafa sömu réttindi og 

aðrir Íslendingar. Í þeim hópi hefur hlutfallið reyndar staðið í stað milli áranna 

2002 og 2004 (Inga Dóra Sigfússdóttir o.fl. 2007:16-18). 

Í fyrrgreindri rannsókn Ingu Dóru Sigfúsdóttur og félaga (2007:19) er 

áhugavert að sjá viðhorf 9. og 10. bekkinga til þess hvort of margir innflytjendur 

séu á Íslandi. Í ljós kemur að hlutfall þeirra sem finnst of margir innflytjendur 
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vera hér á landi hefur nánast tvöfaldast, var 24% árið 1997 og var komið í 41% 

árið 2003. Þegar afstaða þessa sama aldursflokks til innflytjenda er almennt 

skoðuð kemur í ljós að hlutfall þeirra sem eru neikvæðir í garð innflytjenda hefur 

hækkað úr 18% árið 1997 í 34% árið 2003. Í ljósi þess hve innflytjendum hefur 

fjölgað frá því á árinu 2003, líkt og fram kemur í kaflanum um innflytjendur, væri 

áhugavert að vita hver staðan er í dag.  

Í rannsókn Ragnheiðar Kristinsdóttur (2002:76) Íslenska fyrir alla kemur fram 

að kennarar sem kenna fullorðnum innflytjendum íslensku hafa orðið varir við 

fordóma gagnvart nemendum sínum. Dæmi eru um að ókvæðisorðum hafi verið 

hreytt í fólk og að sumir hafi jafnvel orðið fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi af 

hálfu maka. 

Asískar konur verða oft varar við að allir innflytjendur af asískum uppruna séu 

settir undir sama hatt. Oft er það umfjöllun í fjölmiðlum sem hefur veruleg áhrif á 

þær. Umræðan er oft á tíðum neikvæð og fjallar ekki einungis um konur sem hóp 

frá Asíu, heldur einnig um upprunalönd þeirra og vill einkennast af umfjöllun um 

fátækt og félagsleg vandamál. Þeim finnst ekki vera litið á sig sem persónur 

heldur á grundvelli staðalmynda. Þegar greint er frá neikvæðum fréttum í 

fjölmiðlum, þar sem fólk af erlendum uppruna kemur við sögu, eru dæmi þess að 

meiri áhersla sé lögð á að greina frá uppruna afbrotamannsins en atburðinum 

sjálfum. Það hefur í sumum tilfellum orðið til þess að fólk t.d. frá Asíu er litið 

tortryggnum augum af verslunarfólki (Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir 

2000:80,82). Neikvæð umræða fjölmiðla kemur einnig fram í rannsókn 

Choudhury og félaga (2006:37). Viðmælendur þeirra segja t.d. að ef að múslimi 

gerir eitthvað neikvætt leggi fjölmiðlar áherslu á að músliminn hafi verið 

gerandinn. Það sama sé ekki hægt að segja ef Kristinn maður, Hindúi eða 

trúleysingi brýtur af sér. Toshiki Toma (2007:59-60) segir ábyrgð fjölmiðla mikla. 

Hann segir fjölmiðla vera í þeirri stöðu að geta búið til ákveðna mynd um menn 

eða hluti og dreift henni til almennings. Þessi mynd getur síðan mótað 

staðalmyndir sem síðan geta leitt af sér fordómafullum hugmyndum. 

Algengt virðist vera að Íslendingar líti á tælenskar konur sem vændiskonur 

(Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir 2000:81, Rannveig Þórisdóttir o.fl. 1997:50). 

Margar þeirra hafa orðið fyrir barðinu á drukknum íslenskum karlmönnum á 
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skemmtistöðum sem bjóða þeim greiðslu fyrir nóttina, jafnvel fyrir framan 

eiginmenn þeirra. Einnig hafa eiginmenn þeirra verið spurðir hve mikið þeir taki 

fyrir að lána konu sína (Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir 2000:81). Eins og gefur að 

skilja, leiðir þessi áreitni til vanlíðunar og þess að sumar konurnar geta vart farið 

út að skemmta sér, bæði vegna áreitni og einnig vegna þess að þeim hefur verið 

meinaður aðgangur að ákveðnum skemmtistöðum vegna uppruna síns (Rannveig 

Þórisdóttir o.fl. 1997:50). Þeir fordómar sem fólk af erlendum uppruna, og þá sér í 

lagi fólk frá vissum löndum eða heimshlutum, verður fyrir í samfélaginu geta 

orðið til þess að það dregur sig í hlé og lætur sem minnst fyrir sér fara. Margir 

forðast að lenda í aðstæðum þar sem líklegt er að þeir verði fyrir aðkasti 

(Rannveig Þórisdóttir o.fl. 1997:50). 

Það er ljóst að bæði fordómar og rasismi fyrirfinnast á Íslandi líkt og hjá 

öðrum þjóðum. Í íslenskum lögum er refsivert að sýna öðrum einstaklingum háð, 

hroka og lítilsvirðingu vegna trúarbragða þeirra eða kynþáttar (Almenn 

hegningarlög 1940:20). Og getur sá sem það gerir átt von á sekt eða fangelsun í 

allt að tveimur árum. Ef fólki er af sömu ástæðu neitað um vöru eða þjónustu til 

jafns við aðra getur það leitt til fangelsisvistunar allt að 6 mánuðum. Vegna þess 

hve innflytjendum hefur fjölgað undanfarin ár má gera ráð fyrir að árekstrum milli 

menningarhópa eigi eftir að fjölga og það fari að reyna á þessi lög. Það má einnig 

ætla að rödd innflytjenda muni heyrast æ oftar, eftir því sem þeir aðlagast 

samfélaginu og verða virkari þátttakendur í því. Hér á eftir vitna ég í tvær konur 

sem eru innflytjendur á Íslandi. Ég geri það til að draga fram raunveruleg dæmi 

um fólk sem upplifir fordóma í íslensku samfélagi eins og það er í dag. Önnur 

kvennanna heitir Solveiga Urboniene og kemur frá Litháen. Hin heitir Joanna 

Dominiczak og kemur frá Póllandi. Fyrir utan það að vera innflytjendur á Íslandi 

eiga þær það sameiginlegt að skrifa um fordóma í Morgunblaðið: 

 

... Í dag geta Litháar ekki fengið íbúð á leigu á Íslandi, við fáum ekki 
vinnu, eða það sem verra er, við erum rekin úr vinnunni. Af hverju? 
Ég get svarað því, það er vegna þess að við erum frá Litháen ... Við 
[hún og fjölskylda hennar] komum til Íslands fyrir sex árum í von um 
að öðlast betra líf. Nú þurfum við hins vegar að hlusta á allskonar 
dónaskap og fordóma fyrir það eitt að vera frá Litháen. Kona ein 
sagði mér að þetta væri eins og með skemmdu eplin, það væri nóg að 
eitt skemmt epli væri í körfunni, þá smitaði það út frá sér. Ég get 
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nefnt dæmi um það hvernig fordóma við búum við. Bróðir minn 
ætlaði að leigja sér íbúð. Ég hringdi fyrir hann og talaði við konu sem 
var til í að hitta okkur. Rétt í lok símtalsins spurði hún mig hvaðan við 
værum. Ég svaraði því að við værum frá Litháen. Svarið sem ég fékk 
frá konunni, áður en hún skellti á mig var: „Íbúðin er ekki laus.“... 
 
(Solveiga Urboniene 2007) 
 
 
Neikvæð umfjöllun í fjölmiðlum gagnvart útlendingum hefur í för 
með sér afleiðingar sérstaklega fyrir okkur – saklaust fólk sem vill 
ekki annað en að lifa sínu venjulega lífi: fara í skóla eða vinnu, fara að 
versla, fara út að borða eða út að skemmta sér. Í hvert skipti sem einn 
landa okkar fremur glæp þurfum við hin að líða fyrir það. Þetta er 
ekki beint ofbeldi gagnvart okkur hinum en þetta kallast andlegt 
ofbeldi að fólk þurfi að finna fyrir óvingjarnlegum svip, fá verri 
þjónustu eða heyra niðurlægjandi athugasemdir ... Fyrsta skiptið sem 
maður mætir slíkri framkomu er ekki svo slæmt – maður gleymir því 
strax og gengur áfram. En þegar það endurtekur sig aftur og aftur á 
öllum sviðum lífsins: á húsaleigumarkaði, í búðum, út á götu, í strætó, 
í skóla, í vinnu þá er það ekki lengur tilviljun og það verður alltaf 
erfiðara og erfiðara að hrista það af sér og láta eins og ekkert sé. Það 
versta er þegar maður fer að halda að það sé raunverulega eitthvað að 
manni og maður fer að trúa því að maður sé annars flokks 
manneskja... 
 
(Joanna Dominiczak 2007) 

 

2.9. Sjálfsmynd  

Í bók sinni Religion and the Politics of Identity in Kosovo skilgreinir 

mannfræðingurinn Ger Duijzings (2000:18) enska hugtakið identity sem tengingu 

milli einstaklings og ákveðins hóps af fólki. Þessi tenging byggir á því að 

einstaklingurinn eigi eitthvað sameiginlegt með hópnum sem síðan verður til þess 

að hann sker sig frá öðrum hópum. Therese Sand (1997a:23) talar um að 

sjálfsmynd (no. identitet) sé tilfinning einstaklingsins fyrir því hver hann er, hvað 

hann kann og hverju hann tilheyrir. Og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007:78) notar 

hugtakið sjálfsmynd um þær hugmyndir sem einstaklingurinn hefur um sig sjálfan 

á hvaða aldri sem hann er. Reyndar talar Sand (1997a:23-24) um að ekki sé um 

skýran mun á notkun norsku orðanna identitet, selv, selvbilde, selfoppfatning og 

selvfölelse. Hún segir identitet og selv gjarna notuð samhliða þegar um hlutlæga 

og huglæga persónulega eiginleika einstaklings er að ræða. Hin orðin þrjú segir 
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hún aðeins vera notuð um upplifun einstaklingsins af sjálfum sér. Ég tel að einnig 

sé erfitt að finna eitt íslenskt heiti yfir enska hugtakið identity. Með notkun sinni á 

orðinu identity hér á undan er Duijzings greinilega að tala um samsömun. Það að 

einstaklingur samsami sig ákveðnum hópi. Sand talar bæði um 

sjálfsmynd/sjálfskennd (no.identitet) einstaklingsins, hvernig hann upplifir sig 

sjálfan (sjálfsupplifun) og hvernig hann samsamar sig ákveðnum eða ólíkum 

hópum. Enska hugtakið identity og norska hugtakið identitet eru notuð þegar 

fjallað er um einstaklinga og allt upp í heilar þjóðir. Þegar um hópa er að ræða, 

etníska hópa eða þjóðir finnst mér eiga betur við að nota hugtakið ímynd, þ.e. 

ímynd ákveðins hóps. Einstaklingur getur því samsamað sjálfsmynd sína ímynd 

ákveðins hóps. Líkt og þegar ég sjálf bjó í Noregi samsamaði ég mína íslensku 

sjálfsmynd þeirri ímynd sem Íslendingar hafa í Noregi. Þegar ég bjó í Texas í 

Bandaríkjunum samsamaði ég mig frekar við finnska, norska og þýska unglinga 

heldur en bandaríska. Og jafnvel við unglinga frá Eþíópíu, því við áttum það 

sameiginlegt að vera útlendingar í Bandaríkjunum.  

Einstaklingar eiga ávalt samsetta sjálfsmynd/sjálfskennd (e. multi-layered 

identity), þ.e. þeir samsama sig fleiri en einum hópi (Duijzings 2000:19). Þessa 

samsömun sjáum við alls staðar í umhverfi okkar. Fólk samsamar sig og hópar sig 

saman eftir uppruna, aldri, kynferði, skoðunum og trú svo eitthvað sé nefnt. Við 

fæðumst inn í ákveðinn etnískan hóp, t.d. sem Íslendingur eða innflytjandi. Síðan 

gegnum við ólíkum hlutverkum, sumum þeirra samtímis, eins og litla systir, stóra 

systir eða einkabarnið, nemandi, kennari eða skólastjóri (Sand 1997a:25, 

Sperschneider og Mølgaard 2007:22). Eftir því sem við eldumst tökumst við á við 

fleiri hlutverk eins og nemandi, maki, foreldri, verkamaður, yfirmaður o.s.frv. Við 

hvert þessara hlutverka myndum við tengingu, þ.e. samsömum okkur hlutverkinu 

eða hópnum. Þessi samsömun fer einnig í gegnum ólík stig og er mismunandi eftir 

umhverfi og aðstæðum. Til dæmis finnst verkamanninum hann e.t.v. ekki eiga 

mikið sameiginlegt með forstjóranum en þegar þeir hittast í fríi úti á Spáni 

samsama þeir sig báðir Íslendingnum. Auk þess geta hlutverk fólks tekið 

skyndilegum breytingum. Eins og t.d. þegar einstaklingar þurfa að flýja heimili 

sín í skyndi og eru þá á einum vettvangi orðnir flóttamenn, innflytjendur, fátækir 

eða atvinnulausir (Sand 1997a:25). Iben Jensen (1998) dregur mörg hlutverk fólks 
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saman undir eitt hugtak sem hún kallar menningarlega sjálfsmynd (dk. kulturel 

identitet). Hún segir að þegar um fjölmenningarleg samskipti fólks er að ræða (sjá 

nánari umfjöllun um fjölmenningarleg samskipti í kafla 2.11), eigi sér stað 

samskipti á grundvelli einnar eða fleiri ólíkra samsömunar, sjálfsmyndar og 

sjálfskenndar (sjá Sperschneider og Mølgaard 2007:22). Þ.e. ólík hlutverk fólks 

fléttast oft á tíðum saman; einstaklingur getur t.d. á sama tíma tjáð sig sem móðir, 

útlendingur og kaþólikki. 

Það að tilheyra einhverjum og geta samsamað sig ákveðnum hópi er mikilvægt 

hverjum einstaklingi. Fyrir einstaklinga af erlendum uppruna getur það verið erfitt 

og valdið togstreitu og sálarangist. Þeim finnst stundum sem þeir lifi í tveimur 

menningarheimum og upplifa oft mismunun og ósamræmi. Þeir velta fyrir sér 

spurningum um það hverjir þeir í raun og veru eru og finnst þeir vera fastir á milli 

etnískra hópa (Ramsey 2004:76). Þessi togstreita birtist einnig í rannsókn 

Aleksöndru Ålund (1997:149,153,156) sem sýnir að erfitt er fyrir innflytjendur að 

velja og hafna og taka um leið tillit til fjölskyldu, hefða og menningar. 

Einstaklingar reyna þá gjarna að þróa með sér opna og/eða sveigjanlega etníska 

sjálfsmynd (e. open ethnic identity) þar sem þeir blanda saman 

menningarheimum sínum. Aðrir lifa eða athafna sig samkvæmt lífsháttum tveggja 

samhliða menningarheima (e. two parallel lives) sem eru aðskildir, t.d. í 

meirihlutamenningunni í starfi sínu og ákveðnum félagslegum samskiptum og 

síðan í upprunamenningu sinni með fjölskyldu og vinum. Það er þó hvorki 

sjálfsagt né einfalt að þetta takist vel þar sem þetta opna lífsviðhorf og 

sveigjanlega sjálfskennd getur verið í óþökk fjölskyldu og þess etníska hóps sem 

hún tilheyrir.  

Oft gera hópar sem eiga menningarlegan bakgrunn sem er ólíkur ríkjandi 

menningu samfélagsins, kröfu um skýrar línur milli þessara tveggja heima (Ålund 

1997:158). Togstreita getur t.d. myndast hjá annarri og þriðju kynslóð 

innflytjenda þegar eldri kynslóðirnar halda fast við gamlar hefðir og fylgjast 

jafnvel ekki með því hvernig hinir ýmsu hlutir þróast í þeirra nánasta samfélagi. 

Þetta kom m.a. fram í rannsókn European Monitoring Centre on Racism and 

Xenophobia þar sem ungum múslimum í Hollandi fannst þeir ekki fá tækifæri til 

að hafa áhrif innan moskunnar (Choudhury o.fl. 2006:19,25). Þeim fannst sem 
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eldra fólkið fylgdist ekki með og þekkti ekki þarfir unga fólksins, en lifði í raun 

og hrærðist í málefnum gamla landsins. Í raun má segja, líkt og fram kemur í 

rannsókninni, að einstaklingar sem tilheyra fyrstu kynslóð innflytjenda flytja 

stundum „líkamlega“ en ekki „andlega“. Einnig er talað um hina „týndu kynslóð“ 

(e. the „lost generation“). Þá er átt við börn fyrstu kynslóðar innflytjenda sem 

fluttust til hins nýja lands á eftir foreldrum sínum. Einn viðmælandinn í 

rannsókninni sagði að oft væri sem þessir einstaklingar næðu ekki að aðlagast 

hinu nýja samfélagi, en tilheyrðu samt ekki sínu gamla landi. Og að smátt og 

smátt byrjuðu þeir að missa tökin á móðurmáli sínu án þess að læra hið nýja 

tungumál.  

Unglingar berjast oft fyrir viðurkenningu og upplifa gjarna innri togstreitu, 

hvort þeir eigi að fylgja foreldrum sínum eða vinum. Þeim finnst jafnvel að þeir 

þurfi að velja á milli þess hverjum þeir tilheyra. Þegar fólk nálgast fullorðinsaldur 

hefur sjálfsmynd þess þróast og það finnur ekki fyrir sömu eða jafn mikilli 

togstreitu og áður (Ramsey 2004:76). Aðrir vilja ekki velja um það hverjum þeir 

tilheyra. Þeir vilja geta samtvinnað þá tvo menningarheima (opin/sveigjanleg 

etnísk sjálfsmynd) sem þeir lifa og hrærast í og telja það styrk sinn að afneita ekki 

menningu sinni og uppruna (Weine o.fl. 2004:157).  

Þó svo að einstaklingar sem fundið hafa fyrir fyrrgreindri togstreitu þrói og 

þroski sjálfsmynd sína er ekki þar með sagt að þeir muni ekki upplifa samskonar 

togstreitu einhverntíma síðar á lífsleiðinni (Ramsey 2004:76-77). Margir upplifa 

hana jafnvel aftur og aftur. Fólk horfist í augu við hugarburð sinn, vinnur úr reiði 

sinni og ójafnvægi. Það nýtir sér síðan reynslu sína til að þróa með sér enn strekari 

sjálfsmynd. Sjálfsmynd þróast yfir lengri tíma og eins og áður segir er bæði um 

sjálfsmynd einstaklings og hóps að ræða. Sjálfið (e. the „self“) mótast þegar 

félagsleg og menningarleg breytni hefur áhrif á hvernig einstaklingurinn 

skilgreinir sjálfan sig (Ålund 1997:157).  

Þrátt fyrir að við samsömum okkur ólíkum hlutverkum við mismunandi 

aðstæður og samhengi, upplifum við okkur sem eina heild. Erikson (1982:15) 

segir heilbrigða sjálfsmynd (no. identitet) vera tilfinninguna um persónulega 

heild, samhengi og sögulega samfelldni (sjá Sand 1997a:26). En hvað gerist þegar 

þessi gegnheila sjálfsmynd er ekki til staðar? Þegar sjálfsmyndin er klofin og 
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einstaklingurinn upplifir togstreitu innra með sér vegna þess að hann tilheyrir 

hvorugum menningarheiminum, þeim upprunalega og þeim nýja.  

Tungumálið gegnir veigamiklu hlutverki í mótun sjálfsmyndar. Að hluta til 

læra börn í gegnum tungumál sitt hverjum þau tilheyra og hverjum þau tilheyra 

ekki. Þau finna fyrir skyldleika við þá sem þau skilja, þá sem tala á sama hátt og 

þau og tilheyra sama hópi (Skutnabb-Kangas 1981:44). Takmarkaðir möguleikar í 

umhverfi barna til að þróa sjálfsmynd sína í gegnum móðurmál sitt geta leitt til 

tilfinningalegra vandkvæða og námsörðugleika (Øzerk 1997b:158-9). Øzerk tekur 

fram að þó svo að öll börn lendi ekki í slíku sé mjög mikilvægt að skólar sem 

sinna minnihlutahópum (no. minoritetsvennlig skole) bjóði upp á 

móðurmálskennslu. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem vitað er að skólinn 

gegnir þýðingarmiklu hlutverki í þróun jákvæðarar sjálfsmyndar margra barna af 

erlendum uppruna.  
 

2.10.  Mikilvægi tungumálsins 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:20) segir: „Tungumálið er mikilvægasta tæki 

manna til boðskipta. Sameiginlegt tungumál - móðurmálið - tengir fólk saman og 

eflir samkennd þess. Tungumálið er snar þáttur í menningu þjóða og þjóðarbrota.“ 

Afar mikilvægt er að börn fái tækifæri til að rækta móðurmál sitt þar sem góð 

móðurmálskunnátta er grundvöllur fyrir árangri í öðru námi 

(Félagsmálaráðuneytið 2005:34). Ýmsar skilgreiningar eru á hugtakinu 

móðurmál. Hefðbundið er að skilgreina það sem tungumál sem einstaklingur telur 

á, dreymir á og hugsar á. Einnig getur móðurmál verið það mál sem einstaklingur 

ræður best við eða lærir á undan öðrum málum (Menntamálaráðuneytið 2005). Í 

íslenskri orðabók (Tölvuútgáfa 2000) segir að móðurmál sé: „Mál sem e-r hefur 

lært sem barn og er alinn upp við.“ Miðað við að móðurmál sé það tungumál sem 

einstaklingur ræður best við, hugsar á, telur á og dreymir á þýðir það að móðurmál 

getur breyst og hægt er að hugsa sér að einstaklingur geti haft fleiri en eitt 

móðurmál. Í þessari rannsóknarritgerð styðst ég við að móðurmál sé það mál sem 

einstaklingur lærir á undan öðrum tungumálum og elst upp við á heimili sínu. 
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Þetta geri ég vegna þeirra miklu áhrifa sem móðurmálið hefur á mótun 

einstaklingsins, sjálfsmyndar hans og menningarvitundar. 

Þegar við heyrum barn tala heyrum við aðeins orðin sem það segir. Við 

þekkjum ekki til þess sem liggur að baki, hvað barnið hefur upplifað og lært áður 

en það lærði málið nægilega vel til að geta tjáð sig svo vel. Við getum ekki séð 

hve djúpt rætur móðurmálsins liggja í reynsluheimi barnsins. Það má líkja 

tungumálinu við vatnaliljur. Þegar við heyrum barnið tala sjáum við vatnaliljuna 

fljóta á yfirborðinu. Við sjáum hins vegar ekki rætur móðurmálsins sem eru undir 

yfirborðinu. Þegar barn lærir síðan annað tungumál getur það litið út eins og falleg 

vatnalilja sem flýtur á vatninu, en yfirleitt án róta (Skutnabb-Kangas 1981:52). Til 

að ná rótfestu er því mikilvægt að barn læri móðurmál sitt vel.  

Vegna þess hve móðurmál og menning eru samtvinnuð, líkt og fram kemur hjá 

Sonia Nieto (2004), er hætt við að einstaklingur sem hefur gleymt upprunalegu 

móðurmáli sínu, skorti þann menningarlega bakgrunn sem er afar mikilvægur við 

myndun sjálfsmyndar hans (sjá Ramsey 2004:111). Í viðtalsrannsókninni Family 

Consequences of Refugee Trauma sem Stevan Weine o.fl. (2004:156-157) gerðu 

um fjölskyldulíf flóttamanna frá Bosníu-Herzegóvínu kom í ljós að foreldrar hafa 

oft á tíðum miklar áhyggjur af að börn þeirra tapi arfleifð sinni, að þau viti ekki 

hver þau eru og hverjum þau tilheyra. Um leið og tungumálið gleymist er hætt við 

að umræddir einstaklingar glati mikilvægum sérkennum sínum (e. identity). 

Foreldrar tala gjarna móðurmál sitt inni á heimilinu, hvetja börn sín til að lesa 

bækur og nýta veraldarvefinn til að æfa sig í tungumálinu. Menningarlegt 

mikilvægi móðurmálsins birtist einnig í fyrrnefndri rannsókn Rannveigar 

Þórisdóttur o.fl. (1997:43) en þar kemur fram að ungum þátttakendum 

rannsóknarinnar þótti afar mikilvægt að geta talað móðurmál sitt við móður sína. 

Með því kynntust þau og héldu við ýmsum venjum og hefðum úr 

upprunamenningu sinni, eins og trúarhefðum og matargerð. Einnig lærðu þau að 

þekkja og bera virðingu fyrir upprunamenningu sinni.  

Flestir eru sammála því að kunnátta í því tungumáli sem ríkjandi er í hverju 

samfélagi sé lykillinn að samfélaginu. Án þessa lykils er nánast ómögulegt að 

aðlagast hinu nýja samfélagi (Félagsmálaráðuneytið 2005:26). Margir 

innflytjendur verða menningarlega einangraðir. Hver svo sem ástæða þess er getur 
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menningarlegt rof verið rótin að álagi og streitu hjá börnum og fjölskyldum þeirra 

(Ramsey 2004:110). Í grein sinni When learning a second language means losing 

the first fjallar Wong-Filmore (1991) um það að börn séu yfirleitt fljótari að læra 

nýtt tungumál en foreldrar þeirra. Það getur leitt til þess að börn gegni hlutverki 

túlka, viðsemjenda og kennara fyrir foreldra sína (Sjá Ramsey 2004:111). Therese 

Sand (1997a:32-33) fjallar einnig um þetta í bókinni Flerkulturell virkelighet i 

skole og samfunn. Þessi breyttu hlutverk geta orðið til að auka ábyrgðarkennd 

barnanna og tungumálakunnáttu þeirra, en það getur líka orðið til þess að grafa 

undan virðingu þeirra fyrir foreldrum sínum og breyta valdahlutföllum innan 

fjölskyldunnar. Í sumum tilfellum neita börn að tala móðumál sitt sem getur gert 

foreldrum þeirra erfitt að kenna þeim gildi og þekkingu menningar sinnar.  

Í könnun á viðhorfi innflytjenda, sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

vann fyrir Fjölmenningarsetur, kemur fram að mikill meirihluti, eða 89% 

svarenda, talar oftast eða alltaf móðurmál sitt við börn sín, en einungis þrjú 

prósent sjaldan eða aldrei (Heiður Hrund Jónsdóttir o.fl. 2004:35-36). Tæplega 

helmingur svarenda sagðist hvorki hafa góðan né slæman skilning á íslensku. Þeir 

sem höfðu mjög eða frekar góðan skilning á íslensku, voru þeir einstaklingar sem 

lokið höfðu bóklegu námi á framhaldsskólastigi eða háskólastigi. Athyglisvert er 

að einungis 4% taldi sig geta tjáð sig mjög vel á íslensku. Mikill meirihluti 

svarenda var jákvæður gagnvart því að læra íslensku. Nánast allir, eða 92%, höfðu 

áhuga á að læra tungumálið eða bæta við sig námi í því. Fáir þeirra töldu sig 

kunna íslensku nægilega vel og einungis 1% hafði ekki áhuga á að læra 

tungumálið eða læra það betur. Stór hluti svarenda hafði sótt námskeið í íslensku 

og af þeim hafði tæplega helmingur sótt þrjú námskeið eða fleiri. Eins og áður 

hefur komið fram er það lögfest skylda á Íslandi að innflytjendur sæki námskeið í 

íslensku til að fá búsetuleyfi (Lög um útlendinga 2002:2). Í Noregi er svipað við 

líði, en ólíkt því sem hér gerist er námið fólki að kostnaðarlausu 

(Félagsmálaráðuneytið 2005:30).  

Í rannsókn Brynju Daggar Friðriksdóttur (2002:36-37) um aðlögun 

júgóslavneskra flóttamanna á Hornafirði, kemur fram að í byrjun upplifði fólk 

mikinn þrýsting á að læra tungumálið og að komast inn í samfélagið. Fólkinu 

gekk misvel að ná tungumálinu, en þó gekk þeim einstaklingum sem voru á 
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grunnskólaaldri betur að ná tökum á málinu en þeim sem eldri voru. Þátttakendur í 

rannsókninni voru almennt sammála um að íslenskukennslan hafi verið ómarkviss 

og ekki skilað tilætluðum árangri. Viðmælendur voru þó sammála um að 

tungumálið væri mikilvægt til að kynnast Íslendingum og stunda nám á Íslandi. 

Fram kemur hjá Rannveigu Þórisdóttur o.fl. (1997:43) að innflytjendur sem 

eiga blandaða fjölskyldu, þ.e. þar sem fjölskyldumeðlimir eru bæði af íslenskum 

og erlendum uppruna, fái yfirleitt mikla aðstoð við íslenskunám innan 

fjölskyldunnar. Margir læra málið með því að tala það heima við og fá um leið 

æfingu og leiðréttingar í öryggi heimilisins áður en farið er út í samfélagið.  

 

2.11. Fjölmenningarleg samskipti 

Breytt samfélagsmynstur þar sem einstaklingar úr ólíkum menningarhópum starfa 

hlið við hlið, hvort sem það er á vinnumarkaði eða í skólum landsins, gerir kröfur 

um breyttan hugsunarhátt landsmanna. Kennarar þurfa að taka tillit til 

fjölbreytileika nemendahópsins og atvinnurekendur og stjórnendur til 

fjölbreytileika starfsmanna sinna. Foreldrar geta átt von á að félagar barna þeirra 

séu af öðrum uppruna en þeir sjálfir og stjórnmálamenn þurfa að taka tillit til 

fjölbreytileika þjóðarinnar. Ein af þeim aðferðum sem hægt er að leggja áherslu á 

er fjölmenningarleg samskipti (dk. interkulturel kommunikation). 

Mannfræðingarnir Lone Sperschneider og Mette Mølgaard segja í bók sinni 

Flerkulturel håndbog (2007:21-22) að það teljist fjölmenningarleg samskipti 

þegar samræður eiga sér stað milli einstaklinga sem hver um sig er boðberi eigin 

menningarlegra gilda sem ekki eru sameiginleg. Hér er t.d. átt við samtöl sem eiga 

sér stað á milli innflytjenda og starfsfólks af íslenskum uppruna í einka- og 

opinberum stofnunum. Ég tel þó að einnig sé um að ræða almenn og persónuleg 

samskipti milli fólks sem á sér ólíka menningu og er það í samræmi við 

skilgreiningu Unn Stålsett (1997:54) á fjölmenningarlegum samskiptum. Hún 

segir að þegar einstaklingar eiga sér sína eigin menningu sem er hluti af 

sameiginlegri menningu margra og við getum kallað menningarkima eða 

örmenningu (no. felleskultur) feli það í sér að öll samskipti séu í raun 

fjölmenningarleg. Með því á hún við að við eigum öll okkar eigin menningu. Í 
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raun má segja að við berum hana með okkur líkt og bakpoka og þegar við hittum 

aðra einstaklinga bera þeir einnig sína bakpoka, hvort sem þeir eru frá 

mismunandi landshlutum eða öðrum löndum. 

 Til þess að fjölmenningarleg samskipti eigi sér stað á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt tel ég nauðsynlegt að fólk hafi til að bera færni í 

fjölmenningarlegum samskiptum (dk. interkulturel kompetence), m.ö.o. 

fjölmenningarlega færni. Fjölmenningarleg færni er hæfileiki einstaklinga til að 

eiga samskipti við aðra sem hafa ólíkar menningarlegar forsendur á 

uppbyggilegan og viðeigandi hátt (Sperschneider og Mølgaard 2007:20-21). 

Viðmælendur eru þá bæði meðvitaðir um eigin menningarlegar forsendur og 

annarra og geta skýrt eða varpað ljósi á eigin menningarleg gildi. Sperschneider 

og Mølgaard skipta fjölmenningarlegri færni í tvennt.; þ.e. eigin framkomu og 

viðmót (dk. affektive kompetencer) og vitsmunaleg og þekkingarleg færni (dk. 

kognitive kompetencer). Mynd 8 lýsir mínum skilningi á því hvað felst í 

hugtakinu. Með eigin framkomu og viðmóti er átt við tilfinningar fólks, skynsemd 

og viðhorf. Eins og að vera opin og forvitin, geta sett sig í spor annarra og hræðast 

ekki öðruvísi eða nýja reynslu og tjáningarform annarra. Með vitsmunarlegri og 

þekkingarlegri færni er átt við kunnáttu og þekkingu fólks á ýmsum 

menningarheimum, menningarkimum og gildum. Ef til vill má kalla það 

menningarlæsi (dk. kulturforståelse).  

 
Mynd 8. Fjölmenningarleg hæfni 

Tilfinninganæmi 
Hluttekning 
Uppbyggilegt 
viðhorf 
Jákvætt viðmót 
Forvitni 

 

Fjöl-
menningarleg 

færni 

Meðvituð 
-kunnátta 
-þekking  
-menningarlæsi 
-víðsýni 
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Sperschneider og Mølgaard (2007:20-21) segja að til þess að fjölmenningarleg 

samskipti beri árangur þurfi í það minnsta einn af samtalsaðilum að geta undrast 

og hafa löngun í meiri þekkingu. Auk þess er gott að geta horft inn á við og á 

eigin menningu, geta sýnt hluttekningu og hafa þor til að láta eigið óöryggi í ljós 

ásamt því að geta skilið menningarlegt og félagslegt ferli.  

 

2.12. Kosovo – Albanir 

Kosovo er land á Balkanskaga. Til suðurs liggja landamærin að Makedóníu, til 

vesturs að Albaníu, til norðvestur að Svartfjallalandi og til norðaustur að Serbíu 

(Encyclopædia Britannica 2007). Íbúar landsins eru um 2,2 milljónir og eru 

Albanir um 95% af þeim (Gunnar Hólmsteinn Ársælsson 2008:27). Yfir 90% 

þeirra eru múslimar, en þrátt fyrir það hafa fylgismenn íslam ekki haft mikil 

pólítísk áhrif í landinu (Duijzings 2000:159). Albanir og Serbar hafa öldum saman 

búið í landinu í grennd við hverja aðra, en Serbar álíta sig „eiga“ landsvæðið. 

Sögulegar ástæður hafa orðið til þess að Serbar álíta Kosovo vöggu serbneskrar 

menningar (Gunnar Hólmsteinn Ársælsson 2008:27). Sagnfræðingurinn Noel 

Malcolm (1998:xxvii) telur tvennt aðskilja Albani og Serba. Annars vegar séu 

tungumálin nokkuð ólík og hins vegar sé um ólík trúarbrögð að ræða. Hann segir 

að þegar bæði tungumál og trú skilur fólk að séu öll skilyrði til staðar til að skapa 

átök milli hópa fólks (sjá Duijzings 2000:8). 

 Richard Jansen (2007) skrifar um sögu Albana og Serba í Kosovo í grein 

sem hann kallar Albanians and Serbs in Kosovo: An Abbreviated History. An 

Opening for the Islamic Jihad in Europe. Þar kemur fram að fyrstu íbúar sem 

vitað er um á svæðinu, þar sem nú er Kosovo, hafi verið kallaðir Illyrians af bæði 

Grykkjum og Rómverjum. Í gegnum aldirnar hefur héraðið verið undir ýmsum 

yfirráðum, eins og Alexanders hins mikla um 300 árum fyrir Krist og sem hluti af 

rómverska héraðinu Dardania á 4. öld. Þegar kom fram á 6. öldina höfðu Slavar 

komið sér fyrir á Balkanskaga og sest þar að. Það varð til þess að fólk, sem talaði 

Illyri-ísku og kallað var af nágrönnum sínum Albanir, fluttist austur á bóginn frá 

Adríahafinu og inn á landssvæði Kosovo. Tungumál þeirra varð síðar þekkt sem 

albanska. 
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 Á 12. öld var nánast allt ræktunarland á því svæði sem nú er þekkt sem 

norður Albanía og Kosovo í höndum Slava (Richard Jansen 2007). Undir 

aldamótin 1200 var Kosovo orðið að vöggu menningar og stjórnunar 

miðaldarríkis Serba sem kallaðist Nemanjic (e. Nemanjic Dynasty). Um 200 árum 

síðar, í hinum fræga bardaga um Kosovo (famous battle of Kosovo Polje), sem 

kenndur er við Svartþrastavelli, unnu Ottoman-Tyrkir mikinn sigur á Serbum. Í 

bardaganum féll serbneskur prins að nafni Lazar fyrir hendi Tyrkja og í framhaldi 

af því varð Kosovo hluti af Ottoman-veldinu (Jansen 2007, Gunnar Hólmsteinn 

Ársælsson 2008:27). Á 15. öld urðu miklir flutningar Albana til Kosovo og 100 

árum eftir bardagann mikla, eða 1489, höfðu Ottoman-Tyrkir einræðisvald á 

svæðinu. Á þessum tíma voru Albanir að miklum meirihluta kristnir, líkt og 

Serbar, en smám saman snérust þeir til múslimskrar trúar. Á seinni hluta 17. aldar 

höfðu Serbar flust frá héraðinu í stórum stíl sem varð til þess að fjöldi Albana 

kom úr fjallahéruðum Albaníu og settist að í Kosovo. Á þeim tíma voru Albanir 

ýmist kristnir eða múslimar.  

 Í áðurnefndri grein eftir Jansen (2007) kemur fram að Tyrkir réðu ríkjum í 

Kosovo allt þar til 1912, en á árunum 1912 og 1913 geysaði stríð á Balkanskaga. Í 

Kosovo voru tyrknesk og albönsk mannvirki eyðilögð og var mikið blóðbað í 

þeim átökum. Tyrkir og Albanir töpuðu stríðinu og meðan Albanir flúðu til 

fjallahéraða Albaníu flykktust serbneskir bændur til Kosovo og settust að á 

yfirgefnum landssvæðum. Kosovo féll þar með í hendur Serba og var hérað í 

Serbíu allt þar til það lýsti yfir sjálfstæði frá Serbíu þann 17. febrúar 2008 (Baldur 

Arnarson 2008:14). 

 Öldum saman börðust Rétttrúnaðarkirkjan og rómversk kaþólska kirkjan um 

völd á Balkanskaga. Í bók sinni Religion and the Politics of Identity in Kosovo 

segir mannfræðingurinn Ger Duijzings (2000:14-15) að aðalsmenn og klerkar hafi 

notfært sér þessa baráttu og hollusta þeirra flakkað á milli Konstantínóbel og 

Rómarborgar. Þessi barátta milli trúarbragðastofnana jókst til muna með tilkomu 

íslam. Hann segir jafnframt að á þeim svæðum, þar sem kirkjurnar höfðu lítil 

áhrif, hafi fólk auðveldlega skipt á milli helgisiða. Í Bosníu fóru þessi trúarskipti 

að mestu friðsamlega fram. Almúginn fylgdi í kjölfar aðalsins, játaði íslamstrú að 

miklu leyti upp sjálfviljugur og hreifst af glæsibrag og mikilfengleika hins nýja 
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íslamska veldis. Í Kosovo og Albaníu var íslamstrú hins vegar lengi vel 

einskorðuð við bæi og borgir. Það var ekki fyrr en á sautjándu öld þegar stríð urðu 

algengari milli kristinna manna og Ottoman-veldisins og kristnir voru ofsóttir að 

íbúar fjallahéraðanna snérust til íslamstrúar. Vegna þess hvernig trúskiptin áttu sér 

stað var það ekki fyrr en eftir nokkrar kynslóðir að fólk var í raun orðið 

íslamstrúar. Fram kemur hjá Stavro Skendi (1956:315-16) að konur, sem 

hefðbundið héldu sig heima við, hafi haldið áfram að hlúa að kaþólskri trú á 

meðan karlarnir, sem voru meira út á við, hafi tekið hinni nýju trú opnum örmum 

(sjá Duijzings 2000:15).  

 Líkt og fram hefur komið hefur fólk frá þessu svæði skipt um sína etnísku 

ímynd (e. ethnic identity) í gegnum aldirnar eða skipt um trú án þess að skilja við 

eða gleyma fyrri siðum og venjum (sjá nánari umfjöllun um ímynd í kafla 2.9). Í 

Kosovo er mikilvægur þáttur í pólitískri orðræðu samtímans að deila um uppruna 

og etníska ímynd og þjóðernismörk tiltekins fólks (Duijzings 2000:15-16). Noel 

Malcolm (1998:55-56) segir að Albanir fullyrði að margir Serbar séu í raun 

Albanir að uppruna og hafi þeir snúist að Rétttrúnaðarkirkjunni á tíma serbneska 

miðaldarveldisins. Á sama hátt fullyrða Serbar að margir Albanir séu í raun 

Serbar sem játuðu íslamstrú og tóku upp albanska tungu á tímum Ottoman-

veldisins (sjá Duijzings 2000:16). 

 Meirihluti múslima í Kosovo eru súnnítar, en minnihluti þeirra tilheyrir hópi 

sjíta múslima sem kalla sig Bektashi (Duijzings 2000:158). Súnnítar, líkt og aðrir 

múlsimar, trúa á Allah, hinn eina guð (Haraldur Ólafsson 2002). Orðið Súnna 

merkir erfikenning, hin rétta kenning sem Múhammeð lét skrá í Kóraninn eftir 

opinberunum sem hann fékk frá Allah. Helstu fyrirmæli Kóransins eru 

sameiginleg öllum múslimum; að aðeins sé einn guð og að Múhammeð sé 

spámaður hans, að biðja bænir fimm sinnum á dag, að fasta í Ramadan-mánuði, 

gefa ölmusugjafir og að fara í pílagrímsför til Mekka að minnsta kosti einu sinni á 

ævinni. Í íslam eru ekki kirkjur eða prestar. Moskurnar eru bænastaðir og auk þess 

fer þar stundum fram fræðsla um ýmis trúarleg efni. Og þó Múhameð sé fremstur 

spámanna Allah, eru einnig aðrir mikils metnir spámenn í íslam, eins og Jesús og 

Móses.  
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 Átökin sem voru undir lok síðustu aldar í fyrrum Júgóslavíu eru enn í fersku 

minni. Upplausn ríkjasambandsins kostaði hryllilegar blóðsúthellingar, dauða og 

hörmungar. Í Kosovo kom til átaka árið 1996 og júgóslavneski herinn réðist inn í 

héraðið árið 1998 með það að markmiði að brjóta niður frelsisher Kosovo (KLA). 

Í kjölfarið fóru fram þjóðernishreinsanir og mörg grimmdarverk voru framin. Það 

var síðan árið 1999 að NATO gerði loftárásir á Serbíu sem varð til þess að 

Sameinuðu þjóðirnar tóku við stjórn héraðsins (Gunnar Hólmsteinn Ársælsson 

2008:27). Samningaviðræður um framtíð héraðsins stóðu yfir um langt skeið. 

Albanir vildu sjálfstæði, en Serbar vildu ekki fallast á það. Allar sáttatillögur fóru 

út um þúfur, hvort sem þær lutu að fullu sjálfstæði, sjálfstæði undir eftirliti eða 

sjálfsákvörðunarrétti undir eftirliti (Gunnar Hólmsteinn Ársælsson 2008:27). Eins 

og fram hefur komið lýsti Kosovo yfir sjálfstæði frá Serbíu þann 17. febrúar 2008. 

Á meðan Kosovobúar fagna nýfengnu sjálfstæði ríkir mikil reiði meðal Serba sem 

segjast aldrei munu viðurkenna sjálfstæðið Kosovo (Baldur Arnarson 2008:14).  

 

2.13. Samantekt og umræða  

Fjöldi innflytjenda hefur komið til Íslands undanfarin ár og eru erlendir 

ríkisborgarar nú orðnir tæp 7% af mannfjölda á Íslandi. Við þetta breytist 

óneitanlega íbúasamsetning þjóðarinnar og menningin, sem löngum hefur verið 

frekar einsleit, er orðin fjölmenningarleg. Það eru ekki einungis þeir, sem flytjast 

inn í landið sem þurfa að laga sig að breyttum aðstæðum, heldur einnig þeir sem 

fyrir eru. Sumir einstaklingar samlagast nýrri menningu og aðrir verða aðskildir. 

En þegar einstaklingar viðhalda ákveðnum þáttum í sinni eigin menningu, gefa 

aðra eftir og tileinka sér nýja í staðinn, er um samþættingu að ræða. 

 Félagslegur stuðningur er innflytjendum mikilvægur, en oft er um að ræða 

mjög sterk fjölskyldurtengsl meðal þeirra. Þeir innflytjendur sem búa í blönduðum 

fjölskyldum, eiga t.d. íslenskan maka, fá yfirleitt mestan stuðning t.d. við að fá 

vinnu eða nýta ýmsa þjónustu. Sökum þess hve félagslegur stuðningur er 

mikilvægur fyrir aðlögun einstaklinga að nýju samfélagi er mikilvægt að hugað sé 

að þessum þætti samfélagsins. Félagsmálaráðuneytið hefur gerið út skýrslu um 

stefnu stjórnvalda varðandi aðlögun innflytjenda. Í skýrslunni er fjallað um 
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atvinnu- og menntamál, heilbrigðisþjónustu og hlutverk sveitarfélaganna, svo fátt 

eitt sé nefnt.  

 Ýmis lög gilda um málefni útlendinga. Í þeim er t.d. fjallað um það hverjir 

mega koma til landsins og hvað þeir þurfa að uppfylla til þess, skilyrði þess að fá 

dvalarleyfi, búsetuleyfi og ríkisborgararétt og svo atvinnuleyfi. Hin svokallaða 24 

ára regla hefur vakið upp spurningar um mismunun. En hún gerir ráð fyrir að 

makar íslenskra ríkisborgara sem flytja til landsins verði að vera orðnir 24 ára til 

að fá dvalarleyfi. Þessa reglu mætti jafnvel flokka undir stofnanarasisma því með 

henni er fólki mismunað af ríkisvaldinu.  

Fróðlegt er að vita hvernig flóttafólki gengur að vinna úr reynslu sinni og 

upplifunum af stríðsátökum, ofsóknum eða öðrum þeim þjáningum sem það kann 

að hafa orðið fyrir. Og hvernig þeim síðan tekst að byggja upp líf sitt í nýju landi. 

Meðal innflytjenda á Íslandi og íbúa landsins af erlendum uppruna eru margir sem 

komið hafa sem flóttamenn, en Íslendingar hafa alls tekið á móti 481 flóttamanni. 

Flóttafólk fær aðstoð í eitt ár eftir komuna til landsins. Aðstoðin felst m.a. í 

húsnæði, félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntun. Ég velti fyrir mér 

hvernig því fólki líður sem hefur neyðst til að yfirgefa heimili sitt, land og þjóð og 

allt sem það þekkir vel. Hvernig líður því í daglegu lífi sínu? Hvernig gengur því 

að eiga samskipti við hinar ýmsu stofnanir og þjónustuaðila í samfélaginu? 

Hvernig viðmóti mætir það hjá kennurum, læknum eða nágrönnum? Stundar það 

einhverjar tómstundir svo sem kórastarf og leiklist eða sækir það sér hin ýmsu 

námskeið sem boðið er upp á? Einnig velti ég fyrir mér hvort og hvernig því tekst 

að viðhalda eigin menningu, siðum, venjum og gildum. Og hvernig það nær að 

aðlagast íslenskri menningu og einnig hvernig fólki af íslenskum uppruna gengur 

að aðlagast nýjum þjóðfélagsþegnum.  

Kosovo hefur nýverið fengið sjálfstæði frá Serbíu. Frá því á miðöldum hefur 

landið ýmist verið undir yfirráðum Serbíu eða Tyrklands. Margar orustur hafa 

verið háðar og er frægust þeirra orustan um Kosovo, sem kennd er við 

Svartþrastavelli, en þá unnu Ottoman-Tyrkir frækinn sigur á Serbum. Með 

mismunandi yfirráðum í gegnum aldirnar hefur sjálfsmynd Albana tekið 

margskonar breytingum. Trúskipti áttu sér stað yfir langan tíma og þó fólk hafi 

tekið nýja trú hélt það áfram að hlú að gömlum trúarlegum siðum. Þegar Tyrkir 
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hörfuðu síðan undan Serbum í byrjun 20 aldar, voru Albanir búnir að taka játast 

íslam. 

Sagt er að menningin móti manninn. En menning er margslungið fyrirbæri og 

mismunandi menning mótar fólk á mismunandi vegu. Menningarlegir árekstarar 

geta orðið í kjölfar fordóma sem spretta m.a. upp frá staðalmyndum sem fólk 

hefur í huga sér. Árekstrar stafa gjarna af þekkingarleysi og bitna stundum á þeim 

sem síst skyldi, líkt og sagan af Rajesh í inngangi ritgerðarinnar ber vott um. 

Menningin mótar einnig sjálfsmynd einstaklinga. Þá tilfinningu sem þeir hafa 

fyrir því hverjir þeir eru, hvað þeir kunna og hverjum þeir tilheyra. Einstaklingar 

samsama sig ávallt fleiri en einum hópi og eiga sér fleiri en eitt hlutverk sem 

myndar menningarlega sjálfsmynd þeirra.  

Tungumálið er mikilvægasta tæki manna til boðskipta og er lykillinn að 

samfélaginu. Með því að læra tungumál hins nýja samfélags opnast nýjar dyr og 

tækifæri myndast fyrir innflytjendur. Aðlögun þeirra að samfélaginu verður 

auðveldari og þeir geta lagt sitt fram til samfélagsins, enn frekar en ella. 

Fjölgun innflytjenda í samfélaginu kallar m.a. á breyttan hugsunarhátt allra 

sem að því koma og jafnvel vinnubrögð. Fólk má eiga von á því að eiga samskipti 

við aðra sem eiga sér ólíkan bakgrunn, hvort sem það er í vinnu, félagslífi eða 

annars konar samskiptum. Hæfni í fjölmenningarlegum samskiptum verður því 

sífellt mikilvægari. Í henni birtast hæfileikar fólks til að eiga samskipti við aðra 

sem eiga sér ólíkan bakgrunn á jákvæðan og uppbyggilegan hátt,.  

Eins og fram hefur komið hefur til skamms tíma verið skortur á rannsóknum 

og þekkingu á högum innflytjenda hér á landi. Þó hafa á undanförnum misserum 

verið teknar saman skýrslur og gerðar viðhorfskannanir um efnið og ná þær yfir 

breitt svið. Auk þess sem fræði- og kennslubókin Fjölmenning á Íslandi kom út á 

haustdögum 2007 (Hanna Ragnarsdóttir o.fl.). Til að dýpka þá þekkingu, sem nú 

þegar er til staðar, og öðlast aukinn skilning tel ég mikilvægt að gerðar séu 

viðtalsrannsóknir þar sem rannsakaður er reynsluheimur einstaklinga og þeim 

gefið tækifæri til að útskýra og tjá tilfinningar sínar, upplifanir og túlkanir á eigin 

aðstæðum og afstöðu. Með það að markmiði að auka skilning Íslendinga á lífi og 

tilveru kvenna frá Kosovo velti ég upp þeirri spurningu hver reynsla Kosovo-

albanskra kvenna er af því að búa á Íslandi. Til að öðlast skilning og innsýn í 
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upplifanir þeirra og reynslu og til að bæta við þá þekkingu sem nú þegar er til 

staðar á ég samræður við konur frá Kosovo sem búsettar eru hér á landi. Sú 

rannsóknaraðferð sem ég styðst við felst í opnum- eða óstöðluðum viðtölum, en 

ég mun fjalla nánar um þá aðferðafræði í kafla 3. Að auki tek ég viðtöl við valda 

aðila sem reynslu hafa af starfi með Kosovo-albönum.  

Í samræðum mínum við meðrannsakendur mína velti ég ýmsu fyrir mér. Líkt 

og hvernig félagsleg staða þeirra sé, hver þátttaka þeirra í atvinnu- og félagslífi sé 

og hvernig samskipti þeirra séu við nærsamfélag sitt. Með nærsamfélagi á ég t.d. 

við skóla. Taka þær konur sem eiga börn þátt í foreldrastarfi? Eiga þær samskipti 

við aðra foreldra? Og hvernig ganga samskipti þeirra t.d. við kennara? Einnig velti 

ég fyrir mér í þeim tilfellum sem konurnar eiga börn á grunnskólaaldri, hvort 

fjölskyldan fái einhvern stuðning vegna heimanáms barnanna. Það reynist 

nefnilega íslenskum foreldrum oft á tíðum erfitt að veita börnum sínum aðstoð við 

heimanám, hvað þá í þeim tilfellum þar sem foreldrarnir eru jafnvel illa læsir á 

íslensku eða lesa hana alls ekki. Auk þess er áhugavert að vita hvort og þá hvernig 

hin ýmsu skilaboð komast til skila hvað varðar börn þeirra vegna skóla eða 

tómstunda.  
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3. Aðferðafræði 
 

 

Til að auka skilning minn og annarra á því fyrirbæri sem rannsóknin beinist að, 

sem er reynsla kvenna af Kosovo-albönskum uppruna af að búa á Íslandi, valdi ég 

sem megin rannsóknaraðferð Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Auk þess setti 

ég saman rýnihóp og tók hálf-opin viðtöl við valda aðila. Í kaflanum er gerð grein 

fyrir þessum aðferðum og framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendur eru kynntir 

til leiks og að nokkru er gerð grein fyrir siðfræði rannsókna. 

 

3.1.  Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði og heimspekilegur 

grunnur 

Fræðasýn er mikilvæg í öllum rannsóknum. Í fræðasýn felast grundvallarlögmál 

eða trú sem skilgreina eðli heimsins og stöðu einstaklingsins í honum ásamt 

tengslum og samspili alls sem í veröldinni býr (Guba og Lincoln 1998:200). 

Fræðasýn rannsakanda er leiðarljós hans varðandi það hvernig hann lítur á 

raunveruleikann, hvernig þekkingu hann telur hægt að öðlast og hvaða 

aðferðafræði hann notar (Guba og Lincoln 1998:195-196). Ef rannsakandi trúir 

því að reynsla fólks sé einstaklingsbundið og afstætt fyrirbæri og að það sé sjálft 

virkt í að byggja upp raunveruleika, sem er staðbundinn og sértækur, aðhyllist 

hann fræðasýn hugsmíðahyggju (e. constructivism) (Schwandt 1998:221-224). 

Til að nálgast reynsluheim og vitnisburð Kosovo-albanskra kvenna hef ég 

valið að nota rannsóknaraðferð sem nefnd er Vancouver-skólinn og er í anda 

fyrrgreindar fræðasýnar. Sú rannsóknaraðferð er byggð á fyrirbærafræði (e. 

phenomenology) innan eigindlegrar rannsóknarhefðar og felur í sér ítarlegt og 

skipulagt rannsóknarferli. Fyrirbærafræði er heimspekileg nálgun sem beinist 

aðallega að vitund og skynjun mannsins (Giorgi 1995:30). Upphafsmaðurinn 
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Edmund Husserl taldi m.a. að ef gera ætti sér grein fyrir heildarmynd einhvers 

fyrirbæris, þyrfti að byrja á að skoða reynslu fólks af því. Með því væri hægt að 

byggja upp merkingarkerfi, sem væri innbyrðis tengt og myndaði heildarmynd af 

fyrirbærinu (Ashwort 2003:12).  

Í bókinni Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum fjallar 

Sigríður Halldórsdóttir um Vancouver-skólann (2003:249). Aðferðin leggur 

áherslu á að hver einstaklingur sjái heiminn með sínum eigin augum og sýn hans 

mótist af fyrri reynslu og túlkun á henni. Því þurfi að eiga samræður við 

einstaklinga sem hafa upplifað þá reynslu sem skoða á og mynda smám saman 

með textagreiningaraðferðum heildstæða mynd í eigin huga af fyrirbærinu. Þannig 

fáist breiðari skilningur sem hægt sé að nota til þess að auka skilning fólks og 

bæta mannlega þjónustu, t.d. í skóla- og á sjúkrastofnunum.  

Rannsóknarferli Vancouver-skólans skiptist í tólf meginþrep sem 

rannsakandinn fylgir (sjá töflu 2). Þrepin eru rannsakandanum eins konar 

leiðarvísir sem leiðir hann í gegnum ferlið og veitir honum um leið stuðning og 

styrk (Sigríður Halldórsdóttir 2003:251). 

 

1. Að velja samræðufélaga (val á úrtaki) 

2. Fyrst er að vera kyrr (áður en byrjað er á samræðum) 

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun) 

4. Skerpt vitund varðandi orð (byrjandi gagnagreining) 

5. Byrjandi greining á þemum (að setja orð á hugmyndir) 

6. Að átta sig á heildarmynd reynslu hvers einstaklings 

7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum 

8. Að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu 

(meginniðurstöður rannsóknarinnar) 

9. Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin 

10. Að velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðu hennar í örstuttu 

máli (felur í sér túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar) 

11. Að sannreyna niðurstöðurnar með einhverjum meðrannsakendum 

12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar 
 
Tafla 2. Meginþrep rannsóknarferlis Vancouver-skólans.  
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Líkt og sést á mynd 9 fer rannsakandinn aftur og aftur í gegnum ákveðna vitræna 

þætti í sjálfu rannsóknarferlinu. Þetta þýðir t.d. að í hverju þrepi ferlisins ígrundar 

rannsakandinn og túlkar. Rannsakandinn þarf einnig að finna kyrrð, sem þýðir að 

hann staldrar við áður en hann fer inn í samræður. Í upphafi þýðir það að hann 

þarf að gera sér grein fyrir forhugmyndum sínum og leggja þær til hliðar eftir 

fremstu getu svo hann geti tekið við nýjum upplýsingum (Sigríður Halldórsdóttir 

2003:250,252). 

 
Mynd 9. Meginþættir rannsóknarferils Vancouver-skólans. 

 

Í Vancouver-skólanum er litið á hvern þátttakanda í rannsókn sem 

meðrannsakanda (e. co-researcher). Meðrannsakandi er einstaklingur sem hefur 

persónulega reynslu af því fyrirbæri sem rannsakandinn hefur áhuga á. Mikilvægt 

er að hann hafi áhuga og getu til að miðla þeirri dýrmætu þekkingu sem hann býr 

yfir. Í sameiningu byggja rannsakandinn og meðrannsakandinn upp ákveðna 

heildarmynd af reynslu meðrannsakandans (Sigríður Halldórsdóttir 2003:250-

251).  

Í samræðum, sem fram fara skv. Vancouver-skólanum, eiga sér stað styrkjandi 

tjáskipti þar sem báðir aðilar, rannsakandi og meðrannsakandi, virða persónu 

hvors annars, hlusta og tjá sig óhindrað (Sigríður Halldórsdóttir 2003:253). Burns 

og Grove (2001) kalla samræður af þessu tagi opin, óstöðluð viðtöl (sjá Sigríður 

Halldórsdóttir 2003:254), Helga Jónsdóttir (2003:73) talar um óstöðluð viðtöl (e. 

Að vera kyrr 

Að ígrunda 

Að koma auga á 

Að velja Að túlka 

Að raða saman 

Að sannreyna 
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unstructured, in-depth) og að þau séu notuð þegar tilgangurinn er að lýsa og auka 

skilning á ákveðnu fyrirbæri í tilveru fólks. Mannfræðingurinn Russel Bernard 

(1994:209) segir í grein sinni Unstructured and Semistructured Interviewing að 

ekkert „óformlegt“ sé við viðtöl af þessu tagi. Rannsakandi og meðrannsakandi 

vita báðir hvað þeir eru að gera og engin tilfinning er fyrir óformlegu spjalli. 

Rannsakandinn er með skýra áætlun í huga og þau atriði sem hann hefur hug á að 

meðrannsakandinn fjalli um. Aftur á móti hafa báðir aðilar fullt frelsi til að tjá sig 

og rannsakandinn hefur lágmarks stjórn á viðtalinu. Hugmyndin er að fá 

meðrannsakandann til að opna sig og tjá sig á eigin forsendum og á sinn eigin 

hátt. 

 

3.2. Hálf-opin viðtöl 

Russel Bernard (1994:209) fjallar einnig um hálf-opin viðtöl (e. semistructured 

interviews) í áðurnefndri grein sinni. Hann segir best að nota þessa viðtalsaðferð í 

þeim tilfellum sem rannsakandi fær aðeins eitt tækifæri til að ræða við 

viðkomandi. Líkt og heiti aðferðarinnar ber með sér er margt líkt með hálf-opnum 

viðtölum og opnum viðtölum eins og tekin eru í Vancouver-skólanum. 

Þátttakendur hafa frelsi til að tjá sig líkt og í opnum viðtölum, en rannsakandi 

byggir viðtalið á viðtalsramma sem samanstendur af ákveðnum spurningum. 

Þessa aðferð er gott að nota þegar ræða á við embættismenn, stjórnendur og aðra 

þá sem vanir eru að nýta tíma sinn á skilvirkan hátt (Bernard 1994:210). 

 

3.3. Rýnihópar 

Rýnihópur (e. focus group) er eigindleg rannsóknaraðferð sem gott er að nota 

þegar kalla á fram margvísleg viðhorf, reynslu, gildismat og skoðanir nokkurra 

þátttakenda á ákveðnu rannsóknarefni á sama tíma. (Sóley S. Bender 2003:85-

86,95). Aðferðin hefur t.a.m. þann kost að hún byggir á samskiptum og umræðum 

milli margra aðila sem geta gefið upplýsingar sem ekki nást t.d. með 

einstaklingsviðtölum eða könnunum. Einnig er aðferðin góð þegar rannsakandi 

leitast við að skilja menningarlegar venjur fólks og hvernig fólk skynjar og skilur 
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mismunandi fyrirbæri samfélagsins (Bryant 2007:118). Líkt og fram kemur hjá 

Madriz (2000) geta einstaklingar sem tilheyra minnihlutahópum og taka þátt í 

rýnihópum mátað eigin reynslu og hugsanir við annarra. Þeir geta því upplifað 

svipuð vandamál eða hugmyndir annarra og með því fengð staðfestingu á að 

þeirra eigin vandamál og hugmyndir séu góð og gild. Slík upplifun eða 

vitundarvakning getur síðan leitt til félagslegra breytinga hjá viðkomandi 

þátttakendum (sjá Sóley S. Bender 2003:96). 

 Fjöldi þátttakenda í rýnihópum eru yfirleitt á bilinu 4-12 (Dilorio o.fl. 1994 og 

Krueger 1994). Ákvörðun um fjölda þátttakenda þarf að vera vel ígrunduð. Þar 

sem fjórir einstaklingar eru í hópi getur hópurinn verið of fámennur og hópur með 

10-12 getur reynst of stór (sjá Sóley S. Bender 2003:88). Kostur þess að hafa fáa 

einstaklinga í hópi er sá að hverjum og einum gefst þá meiri tími til að íhuga og 

tjá sína reynslu. Auk þess sem smæð hópsins getur veitt þátttakendum öryggi, þ.e. 

þeim stafar ekki eins mikil ógn af öðrum þátttakendum. Einstaklingar sem vanir 

eru að tjá sig og koma skoðunum sínum á framfæri í hópi geta átt gott með að 

vera í stærri hópi (Bryant 2007:119). Yfirleitt er spurt opinna spurninga í 

rýnihópum (Schensul 1999:88). Það er gert til að gefa þátttakendum svigrúm og 

frelsi til að tjá sig. Gott er að rannsakendur hafi fimm til sjö grunnspurningar 

tilbúnar áður en farið er af stað. Við val á stærð hvers hóps er mikilvægt að hafa í 

huga að þátttakendum líði vel og þeir finni til öryggis. Innbyrðis tengsl innan 

hópsins eru mikilvæg og geta haft jákvæð áhrif. Þau skapa traust og þátttakendur 

eru öruggari með sig í hópnum sem getur stuðlað að einlægrari umræðu en ella 

(Sóley S. Bender 2003:89 og Bryant 2007:119).  

 

3.4. Siðfræði rannsókna 

Í bókinni Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum fjallar 

heimspekingurinn Sigurður Kristinsson (2003:161) um siðfræði rannsókna. Hann 

segir m.a.: ,,Eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar 

kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar.“ Eins og fram kemur hjá Christians 

(2000:138) verður hverjum þátttakanda kynntur tilgangur og afleiðingar þátttöku 

sinnar í rannsókninni og hann síðan beðinn um upplýst samþykki sitt. Honum 
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verður tryggt að geta hætt þátttöku hvenær sem er án persónulegra afleiðinga. 

Ekki skal leyna eða vísvitandi halda frá honum upplýsingum er þátttöku hans 

varða. Skaðleysis skal einnig gætt, því er reynt að lágmarka möguleikann á að 

hægt sé að rekja til hans upplýsingar sem fram koma. Sérstaklega þarf að huga að 

þessum þætti hér á landi í þeirri nálægð sem felst í smæð samfélagsins.  

Sigurður Kristinsson leggur áherslu á að réttlæting fyrir rannsókninni sé fyrir 

hendi, þ.e. að framlag þátttakanda skipti máli fyrir hann og rannsóknina þar sem 

framlag hans leiðir til velgjörnaðar (2003:164).  

Við upphaf þátttöku fékk hver meðrannsakandi bréf þar sem kynntur var fyrir 

honum, á albönsku, tilgangur rannsóknarinnar og hverju hún kynni að skila til 

kvenna frá Kosovo og samfélagsins í heild (sjá viðauka nr. I og II). Fyrir öðrum 

þátttakendum lét ég nægja að útskýra tilgang rannsóknarinnar munnlega, hvernig 

hún færi fram og fá munnlegt samþykki. Enda eiga þeir íslensku að móðurmáli, 

auk þess sem þeirra innlegg í rannsóknina er af faglegum toga en ekki 

persónulegum líkt og albönsku kvennanna.  

 

3.5. Söfnun og greining gagna og trúverðugleiki 

Hér verður rakið hvað liggur að baki vali meðrannsakenda, hvernig og hvenær 

gögnum var safnað og þau greind og hvernig rannsóknarvinnan gekk. Stuðst er 

við meginþrep Vancouver-skólans.  

Þýði og val á úrtaki 

Þýði rannsóknarinnar er konur frá Kosovo (Kosovo-Albanir) sem flutt hafa til 

Íslands, ýmist sem hluti af þeim flóttamannahópum sem Íslendingar hafa tekið á 

móti eða á eigin vegum. Í úrtakinu eru fjórar konur og fellur það undir 

tilgangsúrtak því það er valið í þeim tilgangi að fá fyllri mynd af aðlögun og líðan 

Kosovo-albanskra kvenna hér á Íslandi. Val á úrtakinu samrýmist fyrsta þrepi 

Vancouver-skólans en þar segir Sigríður Halldórsdóttir mikilvægt að 

meðrannsakendur hafi persónulega reynslu af því fyrirbæri sem rannsaka á. 

Einnig leggur hún áherslu á að velja, í þeim tilfellum sem hægt er, fólk sem ekki 

er statt í miðri reynslu, svo meðrannsakandinn geti horft til baka. Hún tekur þó 

fram að það sé ekki alltaf hægt (Sigríður Halldórsdóttir 2003:251). Í tilfelli 
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kvennanna fjögurra reyndist svo vera því þegar rannsóknin var gerð voru liðin um 

sjö til átta ár frá komu þeirra til landsins og gátu þær því litið yfir farinn veg. En 

þær veltu einnig fyrir sér lífi sínu eins og það var þegar samræðurnar fóru fram og 

horfðu auk þess fram á veginn. 

Samkvæmt fyrsta þrepi Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir 2003:252) 

er meðrannsakendum gefin ný nöfn sem rannsakandi velur. Það er gert til að 

tryggja skaðleysi meðrannsakenda, þ.e. að með lestri rannsóknarinnar sé ekki 

hægt að átta sig á hverjar þær í raun eru. Ég hef ákveðið að gefa konunum nöfnin: 

Brynja, Fjóla, Milla og Vala. Að auki hef ég ákveðið að nefna ekki hvar á Íslandi 

þær búa, enda tel ég búsetu þeirra ekki hafa áhrif á tilgang né niðurstöður 

rannsóknarinnar. Hér á eftir má sjá stutta lýsingu á konunum fjórum: 

 

• Brynja kom til Íslands á eigin vegum, þ.e. hún var ekki í hópi svokallaðra 

„kvótaflóttamanna“. Eiginmaður hennar hafði komið til landsins ári fyrr. 

Þau eiga fjögur börn á leik- og grunnskólaaldri.  

• Fjóla kom ásamt fjölskyldu sinni sem „kvótaflóttamaður“ til Íslands. Líkt 

og Brynja er hún einnig gift, fjögurra barna móðir og börn hennar eru á 

leik- og grunnskólaaldri. 

• Milla kom einnig ásamt fjölskyldu sinni sem „kvótaflóttamaður“ til 

landsins. Hún býr hér ásamt manni sínum og tveimur börnum sem eru á 

grunn- og framhaldsskólaaldri.  

• Vala kom ásamt foreldrum sínum til Íslands í sama hópi og Milla og Fjóla. 

Hún er nú gift, tveggja barna móðir og eru börnin bæði á leikskólaaldri. 

Vala hefur náð góðum tökum á íslensku og fljótlega í samræðum okkar 

varð ljóst að hún yrði lykilpersóna í heimildaöflun minni. Ég nýtti mér 

þetta tækifæri og þess vegna er mun oftar vitnað í Völu en Fjólu, Millu og 

Brynju. 

 

Auk kvennanna fjögurra, sem lýst er hér á undan, voru tekin hálf-opin viðtöl við 

nokkra aðra aðila sem vegna starfs síns hafa reynslu af málefnum innflytjenda. 

Guðrún, sem hefur fengið nafnleynd, starfar sem skólastjóri í leikskóla en í þó 

nokkur ár hefur hópur nemenda af erlendum uppruna verið í skólanum og er hluti 
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þeirra frá Kosovo. Sigríður, sem einnig hefur nafnleynd, er fagstjóri sérkennslu í 

grunnskóla. Þar hefur verið hópur nemenda af erlendum uppruna um árabil og 

eins og í leikskólanum hefur hluti þeirra verið frá Kosovo. Atli Viðar 

Thorstensen starfar hjá Rauða krossi Íslands en hann hefur umsjón með 

verkefnum tengdum hælisleitendum og flóttamönnum. 

 

Framkvæmd rannsóknar 

Líkt og áður hefur komið fram fór gagnaöflun fram í gegnum samræður (e. 

dialogues). Samræður mínar við Brynju, Fjólu, Millu og Völu fóru að mestu fram 

í skólahúsnæði nálægt heimili þeirra árið 2006. Þessi staðsetningin var valin 

vegna auðvelds aðgengis og þess að ég vissi að þar fengjum við algert næði fyrir 

samræður okkar. Í einu tilfelli fóru samræðurnar fram á heimili einnar konunnar. 

Aðstæður réðu því, hún var með lítið barn og átti ekki heimangengt, en 

auðveldara var fyrir mig að koma til hennar. Alls voru samræðurnar 10 talsins og 

stóðu mislengi, eða frá rúmri hálfri klukkustund upp í ríflega eina og hálfa 

klukkustund. Millu hitti ég einungis einu sinni, vegna veikinda, hinar konurnar 

hitti ég oftar. Allar samræður voru hljóðritaðar að fengnu samþykki hvers 

meðrannsakanda.  

Milla og Brynja skilja dálítið í íslensku og geta tjáð sig að einhverju leyti. 

Þegar samræður okkar áttu sér stað var íslenskukunnátta þeirra ekki nægilega 

mikil til að við gætum með góðu móti skilið hver aðra. Og því voru samræður 

mínar við þær túlkaðar jafnóðum yfir á íslensku. Samræður mínar við Völu og 

Fjólu voru aftur á móti ekki túlkaðar. Í tilfelli Fjólu hefði ég e.t.v. fengið meiri 

upplýsingar og betri innsýn í fyrirbærið ef samræðurnar hefðu verið túlkaðar. Ég 

ákvað hins vegar að tala við hana milligöngulaust þar sem hún tjáir sig sjálf á 

íslensku í daglegu lífi.  

Í maí 2006 tók ég hálf-opin viðtöl við fulltrúa úr leik- og grunnskólum ásamt 

fulltrúa frá Rauða krossi Íslands. Þau viðtöl fóru fram á vinnustöðum viðmælenda 

minna. Þetta var gert til í þeim tilgangi að fá heilsteyptari vitneskju og innsýn í 

það hvernig t.d. samskipti milli skóla og albanskra foreldra ganga, frá sjónarhorni 
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skólans. Einnig þótti mér fróðlegt að fá nánari vitneskju um málefni flóttamanna 

sem hingað koma.  

Í viðleitni minni til að fá fram fjölbreyttar umræðu og mismunandi skoðanir og 

reynslu meðrannsakenda minna á fyrirbærinu setti ég saman rýnihóp í byrjun árs 

2007. Ég hitti þær Fjólu, Brynju og Völu á sama stað og samræðurnar fóru fram á. 

Ég hafði reynt að fá fleiri konur til að taka þátt, til að fá enn meiri umræðu eða 

fleiri sjónarhorn, en því miður tókst það ekki og Milla komst heldur ekki sökum 

veikinda. Ætlun mín með rýnihópnum tókst með ágætum og þó ég gæti ekki fylgt 

samræðum og rökræðum þeirra á albönsku, voru þær túlkaðar jafnóðum yfir á 

íslensku. Í niðurstöðunum (kafla 4) er ekki gerður greinarmunur á því hvaða 

tilvitnanir eru fengnar úr rýnihópnum og svo úr samræðunum. Heldur er 

tilvitnunum fléttað saman í þemaskipta kafla. 

Trúverðugleika rannsókna skal byggja á sannfærandi og afgerandi 

röksemdarfærslu þar sem samræmi er á milli niðurstaðna og rannsóknargagna 

(Christians 2000:140). Sigríður Halldórsdóttir (2003:255) segir að í fjórða þrepi 

Vancouver-skólans sé mikilvægt að rannsakandinn leyfi rannsóknargögnunum að 

búa með sér. Ég tel að mér hafi tekist þetta þar sem ég afritaði sjálf allar samræður 

sem ég átti við konurnar, auk viðtalanna við aðila úr leik- og grunnskóla. Strax við 

afritun gagnanna hófst svo greining þeirra. Á þann hátt fór gagnagreining fram 

jafnhliða gagnaöflun og sem rannsakandi var ég því betur undir það búin að hitta 

og ræða við meðrannsakendur mína aftur. Þegar ég las samræðurnar, eftir að hafa 

afritað þær, hljómuðu orð meðrannsakenda minna í huga mínum. Orðin urðu sem 

lifandi og ég heyrði og skynjaði raddblæ þeirra, hlátur og hvernig þær urðu 

alvarlegar og hugsi. 

Eftir að hafa dregið fram það sem meðrannsakendur mínir lögðu áherslu á og 

mér þótti sérstaklega tengjast efninu eða áhugavert, eins og kemur fram í fimmta 

þrepi Vancouver-skólans, las ég samræðurnar enn á ný og dró fram þau þemu sem 

mér fannst lýsa best því sem fram kom (Sigríður Halldórsdóttir 2003:255-257). Í 

sjöunda þrepi Vancouver-skólans kemur fram að nauðsynlegt er að sannreyna 

sögu hvers meðrannsakanda með honum sjálfum. Þetta er m.a. gert vegna þeirrar 

aðferðafræðilegu hættu að rannsakendur sjái ekki það sem þeir búast ekki við. 

Þetta gerði ég jafnóðum þar sem ég hitti þær Fjólu, Brynju og Völu oftar en einu 
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sinni og spurði þær spurninga sem höfðu vaknað í greiningarferlinu og fékk 

staðfestingu á ýmsum atriðum. Hins vegar náði ég ekki að sannreyna sögu Millu 

með henni sjálfri, því eins og áður hefur komið fram átti ég aðeins einar samræður 

með henni. Að lokum fylgdi ég níunda til tólfta þrepi Vancouver-skólans. Bar 

saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin og fann heiti á rannsóknina sem er 

lýsandi fyrir fyrirbærið (Sigríður Halldórsdóttir 2003:258). 

Yvonna Lincoln og Egon Guba (1985) benda á að í eigindlegum rannsóknum 

sé hætta á að; a) rannsakandi telji sig hafa fyllri mynd af fyrirbærinu en hann 

hefur, b) að úrtakið sé of einsleitt og myndi því skekkju í heildarmyndinni, c) að 

of mikil nálægð sé við þátttakendur og d) að rannsakandi gefi sér ekki nægilegan 

tíma til gagnagreiningar (sjá Sigríður Halldórsdóttir 2003:261). Í þessari rannsókn 

hefði verið áhugavert að eiga samræður við fleiri albanskar konur og þá e.t.v. 

konur á miðjum aldri eða eldri. Þá hefðu eflaust birst fleiri sjónarhorn, úrtakið 

væri fjölbreyttara og heildarmyndin af fyrirbærinu heilsteyptari. Einnig kann það 

að hafa haft áhrif á túlkun mína að samband mitt við meðrannsakendurna varð 

fremur náið og að ég fann til samkenndar með þeim. Mér finnst erfitt að gera mér 

grein fyrir því hvort þetta sé raunin og hvort og þá hvernig það birtist í 

niðurstöðunum. Ég held hins vegar að þær umræður, vangaveltur og hin mikla 

rýni1 í rannsóknargögnin sem ég átti með leiðbeinanda mínum hafi hjálpað mér að 

halda ákveðinni fjarlægð og að horfa gagnrýnum augum á fyrirbærið. 

 

                                                
1 Að rýna í gögnin. 
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4. Niðurstöður 
 

 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar og er þeim skipt í þemu sem  

fléttast í eins konar söguþráð. Hann hefst þegar meðrannsakendur mínir koma til 

Íslands, lýsir margvíslegri reynslu þeirra af að búa í íslensku samfélagi og endar 

með framtíðarsýn þeirra. Meðrannsakendur mínir segja frá samskiptum sínum við 

Íslendinga og skóla á leik- og grunnskólastigi, upprunalandi sínu og trúarlegum 

viðhorfum sínum, svo fátt eitt sé nefnt. Einnig birtist sýn skólafólks og fulltrúa 

Rauða kross Íslands.  

 Ég leyfi rödd eða orðum meðrannsakenda minna að njóta sín sem mest. Þetta 

geri ég til þess að lesandinn geti sjálfur metið og dregið sínar eigin ályktanir af 

orðum þeirra, viðhorfum, gildum og tilfinningum. 

 

4.1. Ísland? 

Íslenskt þjóðfélag er fámennt á heimsmælikvarða og liggur lega landsins langt 

norður í Atlantshafi. En þrátt fyrir smæðina finnst okkur, sem hér búum, sjálfsagt 

að íbúar heimsins viti hverjir við erum og hvar okkar ástsæla land liggur. 

Meðrannsakendur mínir, þær Brynja, Fjóla, Milla og Vala, sem allar eru 

upprunnar í Kosovo, áttu það sameiginlegt að vita lítið sem ekkert um Ísland áður 

en þær fluttu hingað búferlum og var þetta t.a.m. í fyrsta sinn sem Fjóla fór út 

fyrir heimaland sitt. Milla segir að hún hafi ekki vitað neitt um Ísland og á leiðinni 

hingað gerði hún sér heldur ekki í hugarlund hvernig þar væri, það var um svo 

margt að hugsa. Vala segir að hún hafi munað ósköp lítið af því sem hún lærði um 

Ísland í skóla. Pabbi hennar, sem er kennari, vissi jú meira: „Við vissum sem sagt 
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að Ísland er eyja ...2 og er í Skandinavíu og ekki meir... Svo var jörðin hérna, það 

er mikið af svona gosum og svona.“ Brynja, Fjóla og Milla hafa svipaða sögu að 

segja. Brynja hlær þegar hún segist aðeins hafa vitað að Ísland væri eyja, að hér 

væri bara sjór, en bætir svo við að hér sé reyndar svo miklu meira að finna heldur 

en sjó. Þær vissu þ.a.l. lítið sem ekkert um fólkið sem býr í landinu, menningu 

þess og tungumál, einungis að Ísland væri eldgosaeyja sem tilheyrir Skandinavíu.  

Þegar ég spyr Völu hvað hafi komið henni mest á óvart þegar hún kom til 

Íslands nefnir hún strax tungumálið: „Mér fannst ég aldrei ætla að fara að tala 

íslensku, það var svo erfitt,“ segir hún hlæjandi og bætir svo við: „Og svo, já .. 

þegar við fórum betur að skoða menninguna og kynnast öllu, fannst soldið, fannst 

okkur soldið skrítið og allt var bara öðruvísi... Íslenskar fjölskyldur eru soldið 

öðruvísi en albanskar.“ Hún andvarpar þegar ég spyr hana hvernig þessi munur 

birtist henni og segir erfitt að útskýra það, hann birtist í svo mörgu: „... eins og t.d. 

hjá okkur byrjum við ekki að búa saman fyrst og giftum okkur eftir nokkur ár og 

svona... Eftir að hafa kannski eignast börn ... það er ekki svona ...“ Hún bætir svo 

við að henni finnist meira frelsi hér á Íslandi, frelsi fyrir einstaklinginn. Henni 

finnst fólk hér á landi geta gert svo margt svo ungt. Hún var greinilega búin að 

velta þessu fyrir sér því hún bætti við: „... en kannski það var öðruvísi þarna [í 

Kosovo] af því að þar var stríð, við gátum ekki fengið vinnu og það var lítill 

peningur og farið í skóla og svona. Þegar þú átt ekki peninga, þú getur ekki gert 

neitt.“ Hún leggur þó áherslu á að margt hafi breyst í Kosovo eftir að hún kom til 

Íslands og þó erfitt sé fyrir fólk að fá vinnu sé ástandið betra en fyrir stríð.  

Brynja kom til Íslands til að sameinast eiginmanni sínum, sem hafði verið á 

landinu í um það bil eitt ár. Mágkona hennar, sem býr hér á landi, hafði aðstoðað 

bróður sinn við að fá dvalarleyfi og atvinnu. Þegar ég tala við Brynju fæ ég á 

tilfinninguna að koma hennar til Íslands hafi verið henni erfið. Hún kom hingað í 

október og það var kalt og dimmt, henni leiddist og hún var einmana; fannst hún 

vera komin mjög langt í burtu frá Kosovo. Þó foreldrar hennar séu báðir látnir á 

hún á systkini og vini úti og hún saknar þeirra sárt. Um komu sína til landsins 

segir Brynja: 

                                                
2 Þegar þrír punktar eru í texta er um úrfellingu að ræða, en þegar tveir punktar eru í texta er um 
smá hik að ræða. 
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Mér þykir það leitt en mér fannst ekki gott hérna [í byrjun], svo venst 
þetta bara, svo fannst mér fátt fólk og allt vera lítið. Í Kosovo er svo 
mikið af húsum og svona ... þar er mikið af fólki og miklu meiri 
byggð... Og svo þekkti ég engan. 

 

Brynju þykir myrkrið erfitt á veturna en tekur fram hlæjandi að sú mikla birta, 

sem hér er á sumrin, sé alveg jafn erfið. Það sé mjög ólíkt því sem hún á að 

venjast í Kosovo, þar er orðið dimmt klukkan átta á kvöldin. Þegar ég spyr hvort 

hún hafi viljað fara til baka eftir að hún kom hingað segir hún: „Ef einhver myndi 

segja mér að fara heim núna, myndi ég kannski neita því. Mér finnst fínt hérna 

núna ... mig langar ekki strax til baka... Ég er búin að venjast þessu og fínt, bara 

fínt hérna.“ 

Millu finnst myrkið einnig erfitt á veturna. Auk þess hefur veðrið áhrif á hana 

og er það svo komið að hún þjáist af þunglyndi og líður mjög illa: „Þetta fer illa í 

mig, svona dimmt og myrkrið.“ 

Það getur verið erfitt að koma til nýs lands þar sem menningin er mjög ólík því 

sem fólk á að venjast. Þegar Brynja kom til landsins til að sameinast eiginmanni 

sínum komu Fjóla, Milla og Vala hingað sem flóttamenn ásamt nokkrum af 

nánustu fjölskyldumeðlimum sínum. Ferð þeirra hingað bar nokkuð brátt að og 

hugur þeirra varð í raun eftir í Kosovo, þó að líkamlega væru þær komnar til 

Íslands. Eðlilegt var að hugur þeirra væri þungur og þjakaður því ættingjar þeirra, 

eins og mæður, feður og systkini, frændur og frænkur voru eftir sem áður í 

stríðshrjáðu heimalandinu.  

Vala segir það mjög skrítna tilfinningu að ferðast eitthvert í burtu í þeim 

tilgangi að eiga heima þar og allt hafi verið mjög skrítið þegar þau hafi komið 

hingað. Allt var ólíkt því sem hún þekkti og hún upplifði sig í raun sem 

ósjálfbjarga barn „... mér fannst eins og ég þyrfti að læra eins og lítið barn ..“ segir 

hún um þá tilfinningu sem henni var innanbrjósts. Enda var íslenskur veruleiki og 

samfélagið allt annað en það sem hún þekkti og ólst upp í. 

 

4.2. Okkur er boðið að fara til Íslands! 

Vala, Milla og Fjóla komu til Íslands sem svo kallaðir „kvótaflóttamenn“ á vegum 

Rauða kross Íslands (sjá nánar um flóttafólk í kafla 2.6). Koma þeirra til Íslands 
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bar brátt að og má með sanni segja að í lífi þeirra hafi margt gerst á fáeinum 

sólarhringum. Vala lýsir fyrir mér því ferli sem átti sér stað frá því hún neyddist 

ásamt fjölskyldu sinni að yfirgefa heimili sitt þegar „... helminginn af Kosovo allt 

í einu rekin út [úr] Kosovo“, líkt og hún orðar það. Hún fór með fjölskyldu sinni 

að landamærum Makedóníu þar sem voru flóttamannabúðir og fólk hafðist við í 

tjöldum við erfiðar aðstæður. Þó að Vala hafi ekki þurft að dveljast lengi í 

flóttamannabúðunum er greinilegt að sú reynsla hefur haft djúpstæð áhrif á hana 

og er hún því afar þakklát að þau þurftu ekki að dveljast þar lengur en tvo daga: 

„... við vorum svo heppin, við vorum tvo daga bara... Það var fólk sem var alla 

sumar þarna ... en við vorum svo heppin, ég veit ekki [smá hlátur], bara strax.“ 

Þegar ég spyr Völu um það hvernig hún upplifði þessa tvo daga, segir hún:  

 

.. [andvarp] við vorum fyrst eitthvað strax inn á hvað heitir það, 
Kosovo hérna og hinum megin? [landamæri segi ég] ... landamæri, já, 
já, eftir sem við fórum, eftir þessa línuna, var mjög erfitt .. það voru, 
eins og bara með hm, ... sem voru að búa til eitthvað [úr] fötum og ég 
veit ekki hvað .. sumir bara þarna í moldina, það var bara hræðilegt að 
sjá þetta .. ég aldrei verið svona leið og .. það mjög, mjög erfitt. Samt, 
eins og ég segi, við vorum mjög heppin, fólk var svo lengi þarna og 
fólk var svo veik og börnin voru veik og svangir og allt bara og eftir 
sem að fóru úr heima það var alltaf eftir, allt skilja [allt skilið eftir]. 

 

Þegar Vala og fjölskylda hennar yfirgáfu heimili sitt tóku þau aðeins það allra 

nauðsynlegasta með sér eins og föt, náttföt og mat. Þau komu að landamærunum 

um nótt og biðu í röð þar til hermenn NATO tóku við þeim og fengu þeim tjald 

og mat. Í búðunum var vatn af skornum skammti, það var ekki hægt að baða sig 

neins staðar, auk þess sem klósett voru mjög fá:  

 

... það var svo mjög erfitt að finna [salerni] einhversstaðar, það var 
rosa mikið af fólki svona, mikið fólk að bíða í röð eftir vatni og svona. 
Þannig að ég sé fyrir mér að það vera mjög erfitt fyrir fólk sem voru 
þarna lengur, en við vorum [fórum] bara strax um kvöldið þannig að 
við vorum bara ein nótt og allan daginn hinn daginn ... 

 

Þegar fjölskyldan heyrði fyrst af þeim möguleika að fara til Íslands stóðu faðir 

Völu og bróðir hennar í biðröð hjá fulltrúum Rauða kross Íslands: „... það voru 

allir að bíða í röð, pabbi og bróðir minn voru þarna í röð. Pabbi var bara að kalla: 
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Bjóða fara til Íslands! Og vorum bara strax [komin] hingað.“ Fjölskyldan hafði 

skilið húsið sitt eftir, en þó ekki hafi verið kveikt í húsinu þeirra var það eyðilagt. 

Aftur á móti var kveikt í húsi föðurbróður Völu: 

 

... það var ekki kveikja húsin okkar. Það var, það bjó þarna .. Serbía, 
Serbar voru þarna í húsið og eyðileggja allt og henda allt um allt. Eins 
og bróðir hann [föðurbróðir hennar], húsið hans var kveikt [brennt], 
hann þurfti að vera þarna [í húsi fjölskyldu hennar]. Þurfti svo mikið 
að [gera við húsið] og svona, það var allt ónýtt... Við fluttum hérna, 
bróðir pabba fór í húsin okkar. 

 

Eins og fram hefur komið í umfjöllun minni um flóttafólk á Íslandi nýtur það 

aðstoðar frá Rauða krossinum í eitt ár eftir komu til landsins (sjá kafla 2.6). Fólkið 

nýtur aðstoðar stuðningsfjölskyldu og fær námskeið í íslensku svo fátt eitt sé 

nefnt. Fjóla, Milla og Vala hafa góða sögu að segja af þessari reynslu sinni. Vala 

segir Rauða krossinn hafa hjálpað þeim með allt og að mjög fínt hafi verið að hafa 

stuðningsfjölskyldu. Hún tekur dæmi af konu sem var með lítil börn og kom til 

Íslands á sama tíma og hún. Þessi kona fékk mikla aðstoð frá stuðningsfjölskyldu 

sinni með ýmislegt er varðaði börnin. Ég spyr Völu hvort hún hafi enn samband 

við sína stuðningsfjölskyldu en hún neitar því. Enda sé hún nú búin að stofna sína 

eigin fjölskyldu en þegar hún kom til landsins hafi hún búið með foreldrum sínum 

og þá hafi þau oft hitt stuðningsfjölskylduna. 

 Eftir komuna til landsins héldu flóttamannafjölskyldurnar til á hóteli í 

Borgartúni í Reykjavík. Þetta var erfiður tími fyrir flóttafólkið og greinilegt er 

þegar rætt er við Völu, Fjólu og Millu að þær voru undir miklu álagi eftir komuna 

til landsins. Þeim leið illa, höfðu áhyggjur af ástvinum sínum sem eftir voru úti í 

Kosovo og voru að flytjast til lands sem þær þekktu ekki neitt og vissu svo ósköp 

lítið um. Þessi mikla vanlíðan leiddi til þess að námskeiðið sem þær sóttu nýttist 

ekki sem skyldi. Hugur þeirra var of þungur til að þær gætu lært og meðtekið 

nýjar upplýsingar. Gefum Völu orðið: 

 
Það var mikið hugsunin var bara ... að koma í nýjum landi og .. það 
var ... svo mikið að gerast... Vorum einn mánuð í þarna .. í Borgartúni, 
í hótel þarna .. man ekki hvað heitir það, saman, allir. Við komum 
tuttugu, tuttugu og þrír .. hérna, já fjögur fjö- fjölskyldur... Kom Rauði 
krossin á hverjum degi að sækja okkur og fara í ferðalag og sýna 
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okkur hvað er þetta og hvað er þetta... Þetta var á hverjum degi. Svo 
við vorum, eh, Rauði Krossinn var að fylgjast með okkur í eitt ár. Já, 
hjálpa okkur, við vorum kannski að vinna bara hálfan daginn og hálfan 
daginn við vorum í skóla svo fengum við fullan laun. Bara til að læra 
íslenskuna og fara ... í skóla. 

 

Milla segir að hún hafi haft um of mikið að hugsa til að geta einbeitt sér að því að 

læra og meðtaka nýja þekkingu. Það sama má lesa út úr frásögn Völu: 

 

... af því að þetta var fyrsta árið, það var mikið stress fyrir okkur og 
mikið að gera og svona í kringum okkur... Ef þetta námskeið væri í 
dag, ég myndi nýta það miklu betur .. ég er tilbúin til að skilja það 
miklu betur og svona... Þetta var soldið erfitt því fjö- stríðið hélt áfram 
þarna [í Kosovo] og allir hinir í fjölskyldunni, amma og frændur og 
frænkur og allt voru þar... Og það var mikið hugsað bara ... og var bara 
að kom í nýtt land og .. það var og, svo mikið að gerast. 

 

Ég spyr Völu hvort henni hafi eitthvað fundist vanta varðandi aðstoð Rauða 

krossins við þau og að sama skapi hvort eitthvað hafi verið gert um of, eða mátt 

vera á annan hátt. Það var greinilegt að þau hafa ekki átt von á þeim viðtökum 

sem þau fengu, því hún segir: „Mér fannst vera gera of mikið fyrir okkur.“ Um 

móttökurnar segir Vala: 

 

Já, það var bara .. allt fínt, allt pörfekt. Það bara reyna að gera allt, taka 
vel á móti og það voru .. svo bara reyna að gera allt, íbúðar og .. það 
var allt tilbúið fyrir okkur ... já, húsgögn og föt og bara allt. 

 

Hún segir að þau hafi öll orðið mjög hissa:  

 

Já, við vorum hissa öll .. til dæmis það voru hérna í [nefnir götuna] ... 
íbúðin var allt tilbúið og húsgögn og allt. Svo voru nágrannar sem bjó í 
blokkinni það fóru allir að bíða okkur með blóm og kökur og bjóða 
bara velkomin. Og það var allt bara sem við fór, það vissi fólk. Var 
búið að sjá okkur í sjónvarpi og alltaf brosið til okkur og segja 
velkomin. Og eins og þegar fyrst að koma í Borgartúnið [þar sem 
hópurinn dvaldi fyrst eftir komuna til Íslands], eftir tvo daga fer ég og 
bróðir mínum út í búð og höfðum fullt af krónum, en við vitum ekki 
hvað voru ma-, mikið af peninga. Og svo fórum við, vildum að fá 
vídeó og poppkorn og ég var með peninga og ég sagði bara: Taktu 
bara þetta. Og hann [afgreiðslumaðurinn] sagði: Nei, nei þið þurfið 
ekki borga.  
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Vala hlær þegar hún minnist þess að hafa verið með næga peninga en ekki þurft 

að borga og hún var greinilega ennþá hissa á þessum góðu móttökum. Í síðari 

samræðum okkar kom í ljós að hún hafði velt móttökunum fyrir sér, því þá segir 

hún þetta:  

 

.. Ég get kannski ekki sagt neitt sem vantaði, en kannski við þurfum 
alveg þetta hjálp. En við vorum svo hissa bara hvernig þeir geta verið 
svona góðir og gera allt fyrir okkur, en okkur vantaði alveg þetta en, 
allt fólk sem kemur hérna auðvitað byrja frá eitt [grunni]. Já auðvitað 
vantað allt bara. 

 

Ári eftir að flóttafólk kemur til Íslands lýkur skipulagðri aðstoð við það (sjá 

kafla 2.6). Og þó aðstoðin minnki eftir því sem líður á árið má ætla að umskiptin 

geti reynst sumum einstaklingum erfið. Með þetta í huga spyr ég Völu hvernig 

henni og fjölskyldu hennar hafi gengið að fóta sig eftir að þessu skipulagða 

stuðningstímabili Rauða krossins lauk. Hvort það hafi ekki verið viðbrigði og 

hvort þau hafi verið búin að undirbúa sig að einhverju leyti undir það. Hún segir 

að það hafi gengið mjög vel og þau (í hennar fjölskyldu) hafi öll fengið vinnu.  

 

4.3. Viðtal við fulltrúi Rauða kross Íslands 

Atli Viðar Thorstensen er verkefnisstjóri hjá Rauða krossi Íslands og sér hann um 

verkefni tengd hælisleitendum og flóttamönnum. Atli Viðar var ekki tekinn til 

starfa þegar sá flóttamannahópur kom til landsins sem Fjóla, Milla og Vala voru í. 

Þegar viðtalið fer fram hefur hann þó unnið með flóttamannahópa frá Kosovo og 

Suður Ameríku. Ég spyr hann hvernig hann myndi vilja sjá þá aðstoð sem 

flóttmenn fá hér á landi þróast. Atli Viðar segir að sú aðstoð og þjónusta sem er í 

boði á Íslandi nái yfir tólf mánaða tímabil frá komu flóttamanna til landsins og að 

hún hafi reynst mjög vel. Hann segist vilja að það dragi smám saman úr 

aðstoðinni, þannig að viðbrigðin verði minni fyrir flóttafólkið þegar henni ljúki. 

Hann sér fyrir sér að einhver aðstoð og stuðningur sé veitt yfir lengri tímabil en 

tólf mánuði. Til að mynda að sálfræðiviðtöl og svokölluð stöðumatsviðtöl Rauða 

krossins nái yfir 18-24 mánaða tímabil. Þannig yrði til dæmis síðasta 

stöðumatsviðtal Rauða krossins tekið við fólkið um 18 mánuðum eftir komuna til 
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landsins og sálfræðiviðtöl á vegum sveitarfélags eftir 24 mánuði. Fyrri 

stöðumatsviðtöl Rauða krossins væru hins vegar eftir 3 og 9 mánuði.  

Atli Viðar segir að í rauninni sé engum greiði gerður með því að fá of mikla 

fjárhagslega aðstoð enda sé það ekki raunin hérlendis. Slíkt gæti í einhverjum 

tilfellum skapað öfund, auk þess væri hætta á að fólk gerði sér ekki raunverulega 

grein fyrir því hverjar ráðstöfunartekjur sínar væru, sem gæti leitt til 

fjárhagsörðuleika síðar meir. Því sé mikilvægt að flóttafólk fái fræðslu um fjármál 

og önnur mál sem lúta að útgjöldum heimilana á aðlögunartímabilinu.  

Fram kemur hjá Atla Viðari að ferlið sem flóttamannahópurinn frá Kosovo 

gekk í gegnum hafi verið mjög hratt. Venjan er hins vegar sú að flóttafólk fær 

fræðslu um Ísland og íslenskt samfélag áður en það þiggur að koma til landsins. 

Þessa fræðslu er reynt að hafa eins raunhæfa og kostur er svo fólk fái sem réttasta 

mynd af íslensku samfélagi. Oft hafi fólk búið lengi í flóttamannabúðum við mjög 

bágar aðstæður og ekki átt möguleika á að byggja þar upp eðlilegt líf eða jafnvel 

búið við mikið óöryggi og hættur. Af þeim sökum hefur Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna farið fram á við önnur ríki að flóttafólki í þess konar stöðu 

verði boðið að setjast að í nýju landi. Atli Viðar segir að sumir flóttamenn kjósi 

e.t.v. frekar að setjast að í stærri samfélögum heldur en minni þar sem jafnvel eru 

fyrir fleiri einstaklingar úr þeirra hópi. Það sé ekki óeðlilegt. Það er því mikilvægt 

að fólk fái meðal annars upplýsingar um þess háttar hluti áður en það kemur til 

landsins.  

Atli Viðar telur móðumálskennslu afar mikilvæga, en að hún hafi verið 

erfið í framkvæmd. Hann segir að heimanámsaðstoð mætti jafnvel skipuleggja 

innan menningarhópa. Það er að þeir sem lengra eru komnir í íslensku og geta 

lesið og skrifað, veiti þeim sem þess þurfa aðstoð. 

 Ég spyr síðan Atla Viðar hvort hann telji að flóttafólkið fái e.t.v. of mikla 

aðstoð, t.d. við húsnæði, húsgögn, fatnað og annað. Hann telur svo ekki vera en 

starfsfólk flóttamannaverkefna og sjálfboðaliðar Rauða krossins þurfi stundum að 

passa sig á að gera ekki of mikið fyrir flóttafólk og veita því ákveðið svigrúm 

sjálfu. Sumum finnst hugsanlega að of langt sé gengið þegar nöfn fólksins eru sett 

á póstkassa, en flóttafólki þykir afskaplega vænt um að fá slíkar móttökur og það 

skipti mjög miklu máli fyrir flóttafólk að upplifa að það sé velkomið í nýtt 
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samfélag. Fólk þurfi hins vegar líka að fá tækifæri til að koma sér fyrir sjálft og 

reyndin sé líka sú að fólk geri það.  

 

4.4. Aðlögun  

Börn Millu, sem bæði voru á grunnskólaaldri þegar þau komu til Íslands, voru 

fljót að aðlagast nýju samfélagi:  

 

Það var smá erfitt fyrst, en börnin þau voru fljót að læra... Þau fengu 
ekki að fara strax í [bekk] með íslensk börnin, þau fóru bara ... í einn 
bekk og það var bara einn kennari sem reyna að kenna [kenndi] þeim 
íslensku... Þar þurfa að læra alveg síðan við komum svona síðan í .. 
mars eða maí, byrja svo [í venjulegum bekk í grunnskóla] þar til í 
haust, ágúst. 

 

Börnin voru farin að skilja og geta tjáð sig aðeins á íslensku áður en þau hófu nám 

í grunnskólanum. Einnig voru þau búin að kynnast nokkrum krökkum úr hverfinu 

sínu, sem sóttu sama skóla. 

Milla segir að tungumálið sé mesta hindrunin í daglegum samskiptum við 

hinar ýmsu stofnanir og fyrirtæki: „Já, erfiðast finnst mér tungumálið, við þurfum 

annað hvort ... börnin með okkur eða túlkur.“ Börnin túlka mikið fyrir foreldra 

sína, en þó ekki alltaf: „Til læknis við pössum túlk alltaf. Það e eitthvað sem 

börnin getur ekki og við vilja ekki láta börnin þýða svona,“ segir Milla. Þegar ég 

spyr hana hvað börnunum finnist um það að túlka fyrir foreldra sína hlær hún og 

segir: „Æ, þeim finnst bara allt í lagi að þýða fyrir okkur, en finnst að við þurfum 

að læra sjálf líka.“ Fram kemur  

Líkt og fram kemur í kafla 2.10 um mikilvægi tungumálsins, getur komið upp 

sú staða að börn fari að bera aukna ábyrgð þegar þau túlka fyrir foreldra sína í 

hinum ýmsu samskiptum. Það er þó greinilegt að Milla og maðurinn hennar eru 

vakandi fyrir þessu þar sem þau láta börnin ekki túlka þegar þau fara til læknis. 

Það að foreldrar nýti sér tungumálakunnáttu barna sinna er skiljanlegt, þau eru jú 

að jafnaði fljótari að læra nýtt tungumál heldur en þeir sem eldri eru. Það getur þó 

verið varhugavert, því auk þeirrar augljósu kröfu sem gerð er til barnanna, getur 

það framlengt og jafnvel fest félagslega eða menningarlega einangrun foreldranna 
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í sessi. En það er afleiðing þess að þeir skilja ekki hið ríkjandi tungumál og geta 

ekki tjáð sig, sem síðan getur valdið óöryggi, vanlíðan og jafnvel einmanaleika. 

Það sem Völu finnst mikilvægast að fólk geri til að komast inn í nýtt samfélag, 

er að vera ófeimið, taka þátt og reyna að tala: „... reyna bara tala, læra tungumálið, 

þetta [er] það fyrsta sem skiptir máli um leið þú kemur til lands. Annars þú bara 

lost, skilur ekki neitt og getur gert ekki neitt.“ Hún segir að þegar hún kom til 

Íslands hafi hún verið mjög óörugg og feimin. Á fyrsta vinnustað sínum fann hún 

fyrir óörygginu og einnig til vanmáttar gagnvart tungumálinu og vildi t.d. ekki 

borða með vinnufélögum sínum eða vera með þeim í pásum. Ég spyr Völu hvort 

hún myndi gera hlutina á annan hátt ef hún væri að koma til landsins núna:  

 

Jú, jú, ég var, ég myndi ekki vera svona feimin eins og ég var. Það var 
ég langaði mikið til að læra tungumálið. Það bara halda áfram og ekki 
vera feimin og tala hvernig sem er. Mér fannst ég vera búin að missa 
mikið af þessu og svona. Og svo ekki vera .. svona .. eins og ég var: 
Nei ég ætla ekki reyna tala mikið... Eins og þegar ég var að vinna í 
mötuneyti, ég var aldrei ætla fara horfa með hinum og svona. [Þær] 
alltaf biðja mig komdu að horfa sjónvarp með okkur og svona. Ég 
[var] bara ein. Ég fór aldrei að, ég fór ekki aldrei að borða með og 
þegar þær fóru að borða ég fór að gera eitthvað. Ekki það ég þurfti að 
gera það núna, ég bara, ég bara gera þetta.  

 

Óöryggið birtist m.a. í því að Vala forðaðist aðstæður þar sem fólk gæti spurt hana 

að einhverju, því þá gæti hún e.t.v. ekki svarað því. Hún sótti vinnu sína og fór 

svo heim, en tók ekki þátt í afþreyingu eða félagsskapi utan vinnutíma:  

 

Ef að þær reyna að tala við mig, ég get ekki svarað. Og bara mér 
fannst við erum ekki alveg eins. Þannig að ég get ekki gert neitt og já, 
mér fannst það og jú það allt öðr- .. ég get bara gert. Við erum bara 
fólk .. við getum bara, en svona var hugsunin hjá mér. Mér fannst það 
þarf ekki vera svona mikið .. einmana.. Svo, já, [þannig leið] mér, ekki 
gera neitt, bara vinnunni, heim. Það bara þarf að skoða meira hvað er í 
boði hérna, t.d. ég ætla fara námskeið eða í skólann eða hvað. Meira 
sem ég gat ekki gert þarna... En tíminn bara líður og .. ef ég myndi 
koma núna væri, myndi vera öðruvísi soldið. Ég, ég, er að tala sjálfan 
mig [út frá sjálfri mér]. 
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Vala segir fólk þurfa að kynna sér hvað sé í boði í samfélaginu og hvernig það 

geti verið þátttakendur í því. Fólk þurfi að vera ófeimið og þora, það geti alveg 

eins tekið þátt og gert hluti hér á Íslandi eins og í upprunalandi sínu.  

 Það er greinilegt að það reynir á þor og áræðni fólks sem ekki getur tjáð sig á 

ríkjandi tungumáli samfélagsins. Og þegar menningin er auk þess mjög ólík því 

sem fólk á að venjast, reynir enn meir á hugrekkið. Það má því draga þá ályktun 

að fólki, sem er að eðlisfari feimið og hlédrægt, sé hættara við því að verða 

félagslega einangrað. Eins og fram kemur hjá Völu þóttu henni samskiptin mjög 

erfið og hún var einmana og jafnvel kvíðin. En þegar hún kom til landsins var hún 

rétt yfir tvítugt og barnlaus. Hún gat því ekki stuðst við íslenskumælandi börn sín, 

þar sem þau voru ekki til staðar, heldur treysti hún á aðra fullorðna í fjölskyldu 

sinni eins og t.d. bróður sinn. Það er því e.t.v. svo að foreldrar sem eiga 

íslenskumælandi börn, sem eru orðin „nógu gömul“ til að túlka, einangrist frekar 

en barnlausir einstaklingar. 

 Líkt og fram kemur í máli Völu hér á undan, telur Brynja að til þess að komast 

inn í samfélagið sé mikilvægast fyrir innflytjendur að eiga samskipti við fólk: 

„Hafa meiri samskipti við fólkið. Fara alveg út og sjá hvernig er lífið er og 

menningin.“ Hún segir að þegar hún hafi verið útivinnandi hafi hún átt meiri 

samskipti við fólk. Þá hafi hún farið daglega út og hitt fólk á vinnustað sínum. Nú 

hefur hún hins vegar verið heimavinnandi um tíma og finnur að íslenskur 

orðaforði hennar hefur minnkað: „... Ég búin að missa þessa orð sem ég vissi.“  

 Vala segir að þegar þau komu til landsins hafi það verið bróðir hennar sem 

hafi fyrst lært íslensku. Það hafi hann gert af því hann þurfti þess. Hann var 

fulltrúi fjölskyldunnar út á við, þ.e. í samskiptum við stofnanir og fyrirtæki í 

samfélaginu. Og þar sem hann þurfti reglulega að kljást við þessi samskipti náði 

hann fyrr tökum á tungumálinu en aðrir fjölskyldumeðlimir. Á sama hátt fór Völu 

fram í íslensku og hún varð sjálfstæðari þegar hún gifti sig. Eiginmaður hennar 

var þá nýfluttur til Íslands frá Kosovo og kunni þ.a.l. ekkert í íslensku. Hún gerði 

sér grein fyrir því að það var hún sem var búin að vera hér lengur og gat bjargað 

sér á íslensku og því sá hún um hin ýmsu samskipti fyrir sína nýju fjölskyldu:  

 

... það þurfti að vera einn í fjölskyldan sem .. [getur talað segi ég], já, 
sem getur eitthvað eða klára allt bara. Til að fara til læknis og kaupa 
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mat og allt. Fara í bæinn eða hvað sem þarf, til að gera allt fyrir 
fjölskylduna. Þannig hann [bróðir hennar] fór alveg fram, eins og eins 
... þegar ég gifti mig fór ég að búa bara með maðurinn minn. Hann 
kom hérna kunni ekki tala og svona, ég fór að gera allt... Svo já ég get 
allt það núna ... af því ég þurfti. Það var enginn annar sem gat gert 
fyrir mig. Já, ég fór .. já, ég klára þetta, ég klára þetta. 

 

Það að geta bjargað sér í samfélaginu og leyst hin ýmsu mál, sem krefjast 

samskipta við opinberar stofnanir eða aðra þjónustu og upp kunna að koma í 

fjölskyldunni, er í raun sjálfstæðisbarátta fjölskyldunnar; það að vera ekki upp á 

aðra komin eða öðrum háð. Fyrir Völu er eigið sjálfstæði greinilega mikilvægt. 

Hún er augljóslega stolt; stolt af því að hafa tekist á við eigið óöryggi og feimni, 

lært íslensku og yfirstigið hinar ýmsu hindranir á vegi sínum. Og fyrir vikið hefur 

hún vaxið sem manneskja.  

Eins og fram hefur komið búa foreldrar Völu hér á Íslandi. Móðir hennar getur 

ekki stundað vinnu af heilsufarsástæðum og er því heimavinnandi. Þegar 

samræður okkar áttu sér stað gat faðir hennar ekki heldur stundað vinnu af sömu 

ástæðum, en hafði þó áður verið í vinnu. Ég spyr hana hvernig foreldrum hennar 

líkar hér landi:  

 

Bara fínt .. þau segja. Mamma er bara heima, hún leiðist stundum 
kannski, en það konur hérna frá Kosovo sem hún getur stundum hittast 
og fara út að labba. Hún talar engan íslensku. Hún er soldið fyrir þetta 
og þekkir engan íslensk konu. Nema þetta, þetta var 
stuðningafjölskylda. Það var einn gömul, voða fín kona, en hún nær 
ekkert til að skilja neitt eða tala við henni neitt. Þannig að hún .. jájá 
voða fínt bara. 

 

Það hlýtur að vera erfitt fyrir fólk sem komið er yfir miðjan aldur, líkt og 

foreldrar Völu og sem neyðst hefur til að flytja frá heimkynnum sínum, að 

aðlagast nýju samfélagi. Það er ekki að hefja líf sitt líkt og yngra fólkið. Í raun má 

segja að foreldrar Völu lifi í einangruðum menningarheimi og jafnvel í „gamla 

landinu“, líkt og fjallað er um í kafla 2.9. Þegar fólk á eingöngu samskipti við 

annað fólk sem er með sama etníska upprunann og fylgist með fréttum og 

atburðum úr gamla landinu. Það verður því menningarlega aðskilið. 

Þó að Brynja sakni fjölskyldu sinnar og vina í Kosovo, líður henni vel hér á 

Íslandi. Henni finnst lífið vera gott, hér er rólegt og ekkert vesen. Hún segir að nú 
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sé hún búin að búa hér það lengi að henni finnist hún eiga heima á Íslandi. Fjóla er 

sama sinnis og segir að hér geti hún stundað vinnu og að sér finnist mikilvægt að 

börnin hennar geti lokið skólagöngu sinni. Vala er sammála þessu og segir hér 

vera rólegt og næga atvinnu að hafa. Hún er ánægð með að börnin geti farið ein út 

að leika sér og að ekki þurfi að hafa áhyggjur af þeim. Hún segir að í Kosovo fari 

jú börn út að leika sér í kringum heimili sín, en það sé þó ekki eins öruggt og hér á 

Íslandi. 

 

4.5. Samskipti við Íslendinga 

Það hefur þegar komið fram hversu stóran þátt samskipti eiga í aðlögunarferli 

meðrannsakenda minna. Það reynir ekki einungis á tungumálakunnáttu í 

samskiptum við stofnanir og þjónustuaðila í samfélaginu, heldur einnig í 

persónulegum samskiptum t.d. við nágranna, kunningja og aðra.  

Ég spyr Brynju hvort hún hafi einhver félagsleg samskipti við Íslendinga. Hún 

segist ekki heimsækja neinn, en ef hún hittir fyrrum vinnufélaga sína á förnum 

vegi þá spjallar hún við þá. Fyrst eftir að hún kom til Íslands og fór að vinna, 

reyndi hún að eiga samskipti við vinnufélaga sína eins og í kaffitímum. Það var 

hins vegar mjög erfitt þar sem hún kunni ósköp lítið í íslensku, en hún reyndi þó 

að nota hendurnar til að bjarga sér. Mestu samskiptin átti hún við yfirmann sinn, 

en þau virðast aðallega hafa verið fólgin í fyrirmælum sem hann gaf henni 

varðandi starfið. Þegar samræður okkar eiga sér stað er augljóst að Brynju hefur 

farið mjög mikið fram í íslensku. Hún skilur vel flest þó hún sé enn dálítið óörugg 

í að tala og það finnst henni vera slæmt. Hún hefur ekki farið á námskeið í 

íslensku fyrir útlendinga og þegar ég spyr hana hvort hana langi að sækja slíkt 

námskeið hlær hún og segir: „Börnin hjálpa mér svo mikið, þau íslensku og 

albönsku líka. Fara á námskeið þá er bara íslenska.“ Það er því ljóst að Brynja 

reiðir sig mikið á börn sín. Hún finnur til öryggis þegar þau geta útskýrt fyrir 

henni á báðum tungumálunum og finnst það betra heldur en að fara á 

íslenskunámskeið þar sem hún hefur ekki þetta haldreipi. En á meðan svo er 

minnka líkurnar á því að hún verði félagslega virkari í sínu nærsamfélagi og 

samþætti sína eigin menningu menningu samfélagsins. 
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Ég spyr Brynju hvort hún stundi eitthvað félagslíf, líkmamsrækt eða þess 

háttar. Hún segist fara í sund og líkamsrækt og svo hlær hún þegar hún talar um 

að hún og aðrar albanskar konur hittist reglulega, fái sér ís eða kaffi eða 

einfaldlega eigi saman stund á föstudags- eða laugardagskvöldum. Þegar ég spyr 

Millu sömu spurningar segist hún fara reglulega í sund til að æfa sig. Fjóla hefur 

aftur á móti samband við marga, t.a.m. nágranna sína sem hún heimsækir og þeir 

heimsækja hana. Og sumum þeirra færir hún smá gjafir þegar hún kemur til baka 

úr ferðum sínum til Kosovo og einnig á jólum. Hún er stolt þegar hún segir frá 

vinkonu sinni sem gegnir ábyrgðarstöðu erlendis og heldur alltaf sambandi við 

sig. Sjálf segist hún t.a.m. ávallt færa henni smá jólagjafir.  

 

.. Og ein kona hún líka íslensk kona ... hún sendir bara alltaf pósturinn 
[bendir á póstkort upp á vegg]... Hún er að senda mér og hún er komin 
aftur ... ég bjóða í kaffi og köku, elda smá... Við erum í sambandi oft, 
ég get ekki segja hún er íslensk [eða] hún er frá landi mínu, þú veist. 
[Hún] er bara fjölskylda mín.  
 

Af þessum orðum Fjólu er greinilegt að hún á nána íslenska vini sem hún metur 

mikils. Og í hennar augum skiptir ekki máli hvort vinir hennar eru íslenskir eða 

albanskir, hún lítur á þá sem einskonar fjölskyldumeðlimi sína. Fjóla er einnig í 

miklu sambandi við landa sína sem hún hefur daglegt símasamband við og hittir 

iðulega einu sinni í viku.  

 Milla hefur ekki mikil samskipti við vinnufélaga sína af íslenskum uppruna. Á 

vinnustaðnum sem hún starfar á, eru einnig tvær aðrar albanskar konur og hefur 

hún mest samskipti við þær. Aftur á móti eiga börn hennar bæði albanska og 

íslenska vini, og heldur fleiri íslenska ef eitthvað er segir Milla og hlær.  

 Starf Völu krefst þess að hún eigi dagleg samskipti við vinnufélaga sína. Hún 

tekur ekki mikinn þátt í félagslegum atburðum sem tengjast vinnunni, en fer þó 

ætíð á árlega jólagleði. Það sama má segja um annað félagslíf, hún tekur lítinn 

sem engann þátt í því. Ég spyr Völu hvort hún myndi vilja það eða hvort hana 

langi til þess:  

 

Ée, sko þegar þú byrjar ekki og á ekki neitt og veist ekki hvernig er 
þetta og [ert] bara soldið pínu hrædd að byrja eitthvað, svo jájájá, ég 
sleppi bara þetta, ég verð bara heima [hlátur]. Kannski verður þetta 



85 

 

svona, kannski skilja ekki alveg, kannski vita ekki ... hvar á að fara 
inn. Hvernig er að byrja? Hvernig er þetta? Og eða er ég svona? Ég 
veit ekki hinir... Ég er soldið .. [óörugg segi ég og hún svarar játandi]... 
En ef að maður byrja þá prófa bara eitthvað, þá fer áfram bara [þá fer 
manni fram]. En ég er soldið hrædd til að byrja. Já það er erfitt, þannig 
að voða lítið tekið þátt ... [sem] gerast þarna í [vinnunni]. Voða lítil fer 
ég ... Af því stundum mig vantar þetta. Ég langar alveg. Ég er svona 
týpa, mér langar að vera að tala og segja allt og hlæja og svona. Ég get 
ekki kannski alveg og ég get ekki tengt allt sem er að gera og svona. 
Þannig að mig vantar pínu svona, þetta. Og mér líður ekki vel. Samt er 
ég búin aldrei að segja af hverju ég fer ekki. Bara „nei nei“ að ég fara 
þarna eða hérna. Ég, ég ekki búin að segja aldrei útaf. 

 

Eins og áður hefur komið fram er greinilegt á máli Völu að hún er mjög óörugg 

við félagslegar aðstæður með fólki af íslenskum uppruna. Enda getur verið erfitt 

að fylgja samræðum og skilja það sem fram fer þar sem margir eru saman komnir. 

Auk þess segir hún að vinnufélagar hennar spyrji oft hvers vegna hún taki ekki 

þátt. Þetta finnst henni dálítið óþægilegt og finnst eins og það sé ýtt mikið á sig:  

 
Það er soldið mikið spurning [spurt] .. kannski að gera eitthvað. Og ég 
eina sem fer ekki kannski: Af hverju þú kemur ekki með þú? Það er 
verður gaman, og svona. Bara að fá mig að fara þarna. En ég, eh mér 
finnst soldið alltof mikið spurningar .. ein af þrjátíu [hlær dálítið]. En 
mér líður ekki vel af því að alltaf ég fer ekki með, og ég verð ekki 
með.  

 

Völu hefur greinilega liðið illa út af þessu og hefur ekki verið nógu örugg til að 

segja ástæðu þess að hún tekur ekki þátt. Þessi frásögn hennar vekur mig til 

umhugsunar um að fólk þurfi almennt að fara varlega í að fullyrða um ástæður 

þess að innflytjendur hagi sér á einhvern ákveðinn hátt. Hvort sem um er að ræða 

virkni þeirra í samfélaginu, trúarlegar athafnir og venjur, framkomu þeirra eða 

hvernig þeir ala börn sín upp. Líkt og með Völu, þá geta ástæður tiltekinnar 

hegðunar eða framkomu verið mjög mannlegar eins og einmanaleiki, óöryggi eða 

vanlíðan. 

 

4.6. Samskipti við skóla 

Með fjölgun innflytjenda í samfélaginu er óhjákvæmilegt að nemendum af 

erlendum uppruna fjölgi í skólum landsins. Því er mikilvægt að kennarar og 
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foreldrar finni þær leiðir sem virka best í samskiptum. Það sem hentar einu 

foreldri eða skólastigi best þarf ekki að henta öðru. Og má því segja að það 

krefjist þess að kennarar séu skapandi í hugsun og starfi. Hér birtist sýn 

meðrannsakenda minni á þeirra eigin reynslu af leik- og grunnskólum. Einnig 

ræði ég við einn skólastjóra úr leikskóla og fagstjóra úr grunnskóla. 

Sýn kvennanna sjálfra 

Brynja á fjögur börn og sem móðir hefur hún reynslu af leik- og grunnskólum. 

Stuttu eftir að hún kom til Íslands byrjaði elsta barnið hennar í leikskóla. Það var 

mjög erfið reynsla fyrir Brynju. Hún varð ekki aðeins að láta barnið sitt frá sér í 

umsjón ókunnugra, sem oft reynist foreldrum mjög erfitt, heldur var hún einnig 

algerlega mállaus á íslensku og allur íslenskur veruleiki kom henni afar spánskt 

fyrir sjónir. Þegar næst elsta barn Brynju byrjaði í leikskóla var það ekki alveg ný 

reynsla fyrir hana, en erfið samt sem áður: „Í byrjuninni var svo erfitt og ég var 

leið þegar ég skildi börnin eftir grátandi og svona, ég grét líka heima og var voða 

erfitt.“ Hún segir að síðan hafi þetta lagast og hún orðið mjög ánægð með 

leikskólann. Henni fannst vera mjög vel tekið á móti þeim og hún mætti góðum 

skilningi á málleysi sínu. Þrátt fyrir það var hún mjög óörugg og fann sjálf fyrir 

mikilli vanlíðan vegna þess að hún gat hvorki skilið íslensku né tjáð sig. Þegar ég 

spyr hana hvort hún myndi vilja að eitthvað yrði gert öðruvísi að hálfu leikskólans 

þegar yngsta barn hennar hefur leikskólagöngu, svarar hún neitandi. Hún segist 

vera mjög ánægð og vilji að yngsta barnið sitt fari í sama leikskóla og þau eldri.  

Eiginmaður Brynju talar ágæta íslensku og sér að mestu leyti um samskipti við 

grunnskólann vegna barna þeirra. Hún segir að börnunum gangi vel í grunnskóla. 

Hún finnur mikinn mun á börnunum eftir að hún hætti að vinna úti, en þegar 

samræður okkar eiga sér stað er hún í barneignafríi. Áður vann hún mjög langan 

vinnudag, kom ekki heim fyrr en undir kvöld og gat lítið verið með börnunum. 

Brynja segir föður barnanna aðstoða þau við heimanámið og að kennarinn segi að 

þeim gangi vel. Brynja segist mæta skilningi í grunnskólanum varðandi það að 

hún tali litla íslensku. Til að byrja með fengu þau aðstoð túlks í viðtölum en þess 

gerist ekki þörf lengur. Til að mynda voru þau boðuð á fund í skólanum þar sem 

þeim var sagt að ef eitthvað væri sem þau ekki skildu, eins og skrifleg skilaboð frá 
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skólanum sem oft fylgja nemendum heim, gætu þau hringt í skólann og talað við 

kennarann. Þessi aðferð hefur hentað Brynju og hennar fjölskyldu vel. En ef að 

þau gætu ekkert bjargað sér á íslensku myndi þessi aðferð ekki duga. Það er því 

brýnt að kennarar skoði hverja fjölskyldu fyrir sig og hvaða möguleika hún hefur 

til samskipta.  

Líkt og Brynja er Fjóla fjögurra barna móðir sem hefur bæði reynslu af leik- 

og grunnskólum. Hún og eiginmaður hennar aðstoða bæði börnin við heimanámið 

og gengur það vel að sögn Fjólu. Hún segist skilja og lesa íslensku þó hún geti 

ekki fallbeygt. Hún segir að eftir að vinnutími manns hennar styttist þá sinni hann 

börnunum meira, nú sé hann alltaf kominn heim klukkan fjögur og geti því sinnt 

þessum þætti heimilislífsins.  

Eins og áður hefur komið fram voru börn Millu á grunnskólaaldri þegar þau 

komu til Íslands. Nú er eldra barn hennar í framhaldsskóla og hefur hún því 

reynslu sem móðir af báðum þessum skólastigum. Ég spyr Millu hvernig þeim 

hafi gengið með heimanámið og þá hvernig þeim foreldrunum gangi að aðstoða 

börn sín, því oft krefst sú aðstoð þess að foreldrið sé læst á íslensku: „Það bara, 

þetta sem ég gat hjálpað ég hjálpaði þeim, annars kennarinn var að segja: Þið 

megið bara skrifa undir þegar þið skiljið ekki. Þið bara skrifið og við útskýrum 

fyrir börnin.“ Hún segir að oftast skilja börnin sjálf þau skilaboð sem koma frá 

skólanum en ef enginn skilur þau er kallað á túlk, eins fá þau túlkaþjónustu þegar 

þau fara í foreldraviðtöl. Milla er ánægð með það hvernig tekið var á móti börnum 

hennar í grunnskólanum. Fyrsta árið hafi þau að vísu ekki getað farið í öll þau fög 

sem önnur börn sóttu, en á öðru ári hafi þau numið öll venjubundin fög. 

Vala á tvö börn á leikskólaaldri. Hún segist ánægð með skólann sem börnin 

eru í og þau séu sjálf glöð og uni sér vel:  

 
... ég [er] svo ánægð. Og þær, þær skildu mig og bara og .. [andvarpar] 
þær voru svo að reyna mikið að hjálpa þeim. Og af því þau talaði ekki 
orð þegar fór þarna, þær báðu okkur um að skrifa svona orð íslensku, 
albönsku svo notaði hún með þeim þetta. Svo var aldrei ekkert mál, 
það var ekki neitt bara. 

 

Hún segir að það gangi mjög vel með börnin í leikskólanum. Kennararnir noti 

albönsk orð með þeim íslensku, auk þess sem tákn með tali er mikið notað: 
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... það var aldrei ekki neitt mál. Svo fáni-, albanski fáninn, settu hann á 
hurðinni og skrifa velkomin á albönsku og þau fer að hurðinni og veit 
fáninn minn, fáninn minn. Við vorum voða ánægð með þetta líka .. og 
.. bara voða fínar [kennararnir]. 

 

Vala segir að þau hjónin hafi kviðið mikið fyrir því að börnin þeirra byrjuðu í 

leikskóla.  

 

... við kvíðum svo fyrir mikið. Ég var, ah þau eru að byrja í 
leikskólanum, kannski byrja ekki neitt. Hvernig verður með þau? Svo 
fór bara, þetta gekk bara vel. En nú líður mér betur af því þau fóru í 
leikskólann og þau eru að leika við börnin og er ánægð. Mér líður 
mjög vel.  
 
 

Sýn skólafólks 

Guðrún er skólastjóri í leikskóla í þéttbýli sem hefur haft nokkra nemendur af 

Kosovo-albönskum uppruna. Þegar viðtalið fer fram hafa fimm þeirra þegar 

útskrifast, einn er í skólanum og von er á tveimur til viðbótar.  

 Guðrúnu finnst samskipti við foreldra, sem ættaðir eru frá Kosovo, hafa 

gengið vel. Það hafa verið farnar ýmsar leiðir og kennararnir hafa prófað sig 

áfram með hvaða aðferðir beri bestan árangur. Til að mynda hvort eigi að hafa 

túlk í foreldraviðtölum eða ekki, en misjafnt er hvort foreldrar sem skilja eitthvað 

í íslensku vilja það eða ekki: 

 

Mér finnst þau [samskiptin] í rauninni hafa gengið vel. Og við erum að 
upplifa það núna, ekki bara hjá Albönum, að foreldrar eru ekkert svo 
glaðir að fá túlk. Og ég skil þetta þar sem þú ert jafnvel að tala um 
prívat mál og þú vilt ekki að einhver sé milliliður í þínum prívat 
málum. En hins vegar til að maður komi skilaboðum til skila þá er 
þetta nauðsynlegt. Og það þarf kannski bara að koma skýrar fram að 
túlkur sé bundinn þagnarskyldu. Það er kannski það sem hefur 
brugðist.  

 

Guðrún segir að túlkar séu þegar búnir að skrifa undir þagnareið þegar þeir koma 

til þeirra, en bætir við að þagnarskylda hafi samt sem áður brugðist. Í 

foreldraviðtölum hefur ýmist verið prófað að hafa túlk eða ekki, auk þess sem fólk 
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hefur getað valið sér túlk. Einnig hefur verið prófað að hafa túlk hluta af viðtalinu, 

til þess að koma ákveðnum upplýsingum örugglega á framfæri:  

 

... það virðist ekki skipta máli þó fólk velji hver túlki, höfum meira að 
segja farið þá leið [að] fá túlk sem þekkir engan. Og það skiptir bara 
engu máli. En það sem er erfitt ... þegar fólk velur [er að] við vitum 
ekki ... hvað er túlkað og hvað er ekki túlkað, af því að við skiljum 
ekki málið. Það eru meiri líkur á því að það sé túlkað eins og við 
segjum það ef að viðkomandi túlkur þekkir ekki til. Og ef þú ert innan 
sömu fjölskyldu þá getur þú ákveðið að túlka ... á einhvern ákveðinn 
hátt. Af því að þú skilur það þannig ... fyrir viðkomandi sem að þekkir 
þig. Og ... [líka] það sem þér finnst ekki skipta máli eða sem þú ert 
ekki endilega sammála... Auðvitað er þetta ákveðin tortryggni, en ég 
trúi því samt að það sé meiri hætta á að þessir hlutir gerist [ef túlkurinn 
þekkir viðkomandi foreldri]. Og [ef] menningarmunurinn er líka mikill 
... hvort að barn er lamið eða ekki lamið, að ef að þú elst sjálf upp við 
það að vera laminn af foreldri og ætlar svo að túlka fyrir bróður þinn 
að hann megi ekki lemja börnin sín, þá getur maður alveg ímyndað sér 
hvernig svoleiðis ... gæti misskilist. Þannig að auðvitað eru bæði kostir 
og gallar við það að ... [foreldrar velji sér] túlk. Ég myndi persónulega 
trúa því helst að ef þú þekkir ekki til túlksins að þá komi túlkurinn til 
með að túlka fyrir mig eins og ég segi það.  

 

Það er greinilegt á máli Guðrúnar að það hefur ekki verið auðvelt að ákveða hvort 

nota eigi túlkaþjónustu eða ekki. Í foreldraviðtölum er oft verið að tala um 

viðkvæm málefni sem snerta börn fólks, auk þess sem viðtölin geta verið 

foreldrum erfið: 

 

... okkur finnst erfitt ... þegar að við viljum koma skilaboðum til 
foreldris og það vill ekki túlkinn af því að það segist skilja íslenskuna. 
En svo vitum við að það er misskilningur í gangi, ... það ... er erfiðast í 
þessu. Af því að maður vill ekki brjóta á rétti foreldris, ... þetta er bara 
spurning um mannréttindi. Ég vil ekki að einhver kona út í bæ viti það 
að barnið mitt er svona eða hinsegin, eða að fjölskylduhagir mínir séu 
svona eða hinsegin... Þannig að þess vegna verður ... ákveðin togstreita 
um það hvernig við eigum að fara að. Ég hef farið þá leið upp á 
síðkastið, að ég vil koma ákveðnum praktískum upplýsingum til ... 
[foreldris] og ég vil vera örugg um að þau séu túlkuð eins og ég vil að 
þau séu túlkuð. Síðan þegar kemur að öðru, að þá getur [foreldrið] 
ráðið hvort að viðkomandi [túlkur] er inni eða ekki. 

 

Þessi aðferð hefur gengið ágætlega að sögn Guðrúnar, það er að foreldrar eigi þess 

kost að túlkurinn yfirgefi viðtalið eftir að ákveðnum upplýsingum hefur verið 
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komið á framfæri. Samt sem áður hafa foreldrar ekki nýtt sér það að láta túlkinn 

yfirgefa viðtalið. Þess vegna segir Guðrún að þau hafi prófað að hafa engan túlk 

(hjá þeim foreldrum sem skilja einhverja íslensku og treysta sér til þess). Hún 

segir þó að þau (kennararnir) hafi í raun, eftir eitt ákveðið viðtal, ekki vitað hvort 

foreldrarnir hafi skilið nógu vel það sem sagt var. Auk þess segir Guðrún að erfitt 

sé að segja við foreldra sem tjá sig á íslensku að þau (kennararnir) vilji hafa túlk 

eftir sem áður, þar sem viðkomandi tali svo bjagaða íslensku að erfitt er að skilja 

hann:  

 

En svo er erfitt, ... eins og ... með tiltekið foreldri sem talar rosalega 
hratt og þ.a.l. talar hún íslenskuna líka hratt, og maður skilur í 
rauninni ekki almennilega hvað hún er að segja. Að þá er rosalega 
erfitt að segja við þig: Fyrirgefðu ég vil að við höfum túlk af því að 
ég skil ekki íslenskuna þína. Þetta gætu mjög auðveldlega túlkast sem 
fordómar. Af því ég tala ekki perfect íslensku þá vill hún ekki skilja 
mig. Og þá ... er [maður] kannski að brjóta niður fólk sem að vill 
reyna að læra íslensku. 

 

Það er því greinilegt að mikið reynir á samskiptahæfni kennara og í raun þurfa 

þeir að hafa fjölmenningarlega hæfni í samskiptum (sjá umfjöllun um 

fjölmenningarleg samskipti í kafla 2.11). Þeir þurfa að taka tillit til margra þátta, 

eins og getu foreldra í íslensku, tilfinninga þeirra og viðhorfa. Og líkt og fram 

kemur hjá Guðrúnu þá þekkja foreldrar túlkinn í sumum tilfellum, sem getur haft 

neikvæð áhrif fyrir þá túlkun sem á sér stað. Auk þess ber að nefna að einstök 

samfélög innflytjenda hér á Íslandi eru smá og þó foreldrarnir þekki túlkinn ekki 

persónulega er líklegt að þeir þekki hver til annars. En það getur verið óþægilegt 

fyrir foreldrana þegar um erfið mál er að ræða. 

Í skólanum er túlkur ávalt hafður þegar tekið er á móti nýju barni og foreldrum 

þess. Reyndin hefur hins vegar verið sú að þau börn af erlendum uppruna, sem 

aðallega hafa komið í skólann, eru yngri systkini nemenda sem fyrir eru eða hafa 

verið í skólanum. Þegar nýtt foreldri kemur til skólans þarf að koma mjög 

mörgum hagnýtum upplýsingum sem eru nauðsynlegar fyrir foreldra á framfæri. 

Guðrún segir að nú sé búið að þýða umsóknareyðublöð fyrir leikskóla 

sveitarfélagsins á nokkur tungumál. Valin voru þau tungumál sem algengust eru í 

sveitarfélaginu, en albanska er þó ekki þar á meðal. 
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Í skólanum hafa ekki verið notuð skrifleg skilaboð til að koma upplýsingum til 

foreldra. Til að byrja með var prófað að teikna upp skilaboð, eins og ef það 

vantaði sokka eða annan fatnað fyrir barn. Guðrún segir að í daglegum 

samskiptum hafi kennarar verið óhræddir við að fá börnin sjálf til að koma 

skilaboðum áleiðis:  

 

Við höfum ekki notað skrifleg [skilaboð]... Við teiknuðum á sínum 
tíma ef að vantaði t.d. vettlinga eða sokka eða eitthvað... Svo höfum 
við bara verið óspör við að nota börnin sjálf og sagt viltu segja 
mömmu þinni að það sé lokað á mánudag eða föstudag, af því að það 
sé .. Við stöndum frammi með börnunum, af því að við höfum verið að 
lenda í því gagnvart Albönunum að þeir skilja ekki ensku. Þessu erum 
við ekki að lenda í með marga aðra eins og Filipseyinga og Pólverja. 
[Til þeirra] ... gátum við komið skilaboðunum á ensku. En í þessu 
tilfelli þá er það ekki og svo eftir því sem foreldrarnir [aðrir foreldrar] 
hafa lært meira í íslensku þá höfum við nýtt okkur þá líka. Að biðja 
eitt foreldri að segja öðru foreldri um lokanir og annað. Við erum að 
sjálfsögðu ekki að fara að segja viltu segja henni að barnið hafi verið 
alveg ómögulegt, við erum ekki að fara með svoleiðis skilaboð á milli. 

 

Nemendur, sem eru af erlendum uppruna, hafa verið í málræktarhópi tvisvar til 

þrisvar í viku, þó svo þeir eigi ekki rétt á eða er einungis úthlutað hálfri 

klukkustund á viku. Þessir tímar hafa verið samnýttir með tíma sem einstök börn 

hafa fengið úthlutað. Á þann hátt hefur verið hægt að veita börnunum og 

foreldrum þeirra betri þjónustu. Um það hvernig þessir tímar fara fram segir 

Guðrún:  

 

Þeir hafa byggt á því að vera að lesa og tala ... [ásamt því] að leggja 
inn orð, fyrir framan og aftan og ýmisleg svona orð. Farið í gegnum 
litina, líka til að tékka á því hvort þau kunni litina á sínu [tungumáli]. 
Og ekki síst spila, þannig að maður hefur verið að reyna að finna eins 
marga möguleika á því að koma inn íslenskunni. Kennarinn er t.d. 
núna ... mikið að syngja með þeim og ... myndir [eru] mikið notaðar 
og þau látin segja frá... Börnin eru tvö og þrjú saman. 

 

Guðrún segir málræktarhópana vinna stutt í einu. Yfirleitt eru börnin hálftíma í 

senn, en þar sem börnin hafa lítið úthald er tíminn brotinn upp í styttri einingar 

með því að skipta um verkefni. Og reynt er að gera þessa tíma spennandi fyrir 

börnin. Hún telur þó að best væri ef nemendurnir fengju slíkan tíma daglega. Og 
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það væri betra að skólinn sem slíkur fengi tímanum úthlutaða, í stað þess að hálf 

klst. á viku sé helguð hverju barni. Með því væri íslenskukennsla eða 

málræktartímar ekki háðir fjölda nemendanna hverju sinni, heldur fengju þeir 

hálftíma á hverjum degi óháð fjölda. Um þetta segir Guðrún:  

 

Já, ég trúi því í rauninni að gera þetta svona. Sko það sem gerist er að 
málið verður alveg ofboðslega einangrað og takmarkað. Maður notar 
alltaf sömu orðin þó að maður lesi og ýmislegt svona, þá er málið sem 
þú nýtir þér, það er alveg ofboðslega einhæft. Þetta gerist auðvitað líka 
hjá þeim ... þú ert jafnvel að leggja inn ný orð [hjá börnunum] sem þau 
hafa ekki á sínu móðurmáli og geta ekki tengt. Þess vegna kannski 
verður þetta oft erfitt, þess vegna tel ég að það sé mjög mikilvægt að ... 
fólk fái tækifæri til að komast heim til sín [til Kosovo]... Til þess að 
glæða málið og gera það fjölskrúðugra. Auðvitað skiptir það máli að 
við ... gefum barninu einhver ný orð sem það getur þá spurt [um] 
heima af því foreldrarnir auðvitað vita hvað það heitir en nota það 
ekki... Ein móðir sagði að nú væri dóttirin að lesa og hún ... vissi ekki 
hvað orðin þýddu og ekki mamman heldur ... Svo með tímanum að þá 
er spurning hvað verður aðalmálið hjá þessum börnum? Hvort það 
verður íslenska sem móðurmál eða albanska? Hvort verður sterkara?  

 

Ég spyr Guðrúnu hvort hún gæti séð einhverskonar móðurmálskennslu fyrir 

sér. En líkt og fram kemur í kafla 2.10 er móðurmál hvers einstaklings afar 

mikilvægt m.a. sem undirstaða þess að læra önnur tungumál: 

 

Já í sjálfu sér, mér finnst alveg spurning ef það er bara eitt barn, 
barnsins vegna [félagslega]. Bærinn ætti að borga móðurmálskennslu 
þó svo hún væri fyrir öll börnin... [Svo] þau fengju móðurmálskennslu 
eins og þau fengu fyrstu sex mánuðina... Hún er grunnurinn. Allar 
rannsóknir benda til þess að þetta sé það sem að þurfi, vegna þess að 
þú getur ekki byggt tungumál á einhverju sem að þú hefur ekki. 
Þannig að annað móðurmálið sem er íslenska verður að byggja á því 
móðurmáli sem þú hefur. Þetta vitum við. Og þó við vitum það þá 
gerum við samt ekki það sem að þarf. Svo skiljum við ekkert í því af 
hverju þessi börn, þessi kynslóð sem að flyst til annarra landa hvort 
sem það er Frakkland eða annað land, af hverju þau verða svona 
kannski utangátta. Mér finnst ekki spurning um móðurmálskennsluna, 
en mér finnst kannski ekki endilega að hún þurfi að vera inni í 
leikskólanum... Þetta er spurning um peninga, en hvar sem hún færi 
fram þá þyrfti hún að fara fram fyrir utan heimili einhvers... Þannig að 
þetta væri eins og tími og þessu væri fylgt eftir, það er það sem að 
skiptir máli.  
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Eins og fram hefur komið hjá Völu getur oft verið erfitt fyrir einstakling, sem 

ekki skilur eða getur tjáð sig vel á tungumáli samfélagsins, að koma inn í nýjar 

aðstæður. Ég spyr Guðrúnu um virkni albanskra foreldra í foreldrasamstarfi. Hún 

segir að þeir séu ekki duglegir að mæta á fundi o.þ.h. og taldi að ástæða þess lægi 

aðallega í tvennu: 

 

Ég hugsa að það sé kannski tvennt. Annars vegar menningin, þannig 
að þegar þessi börn eru að byrja hérna þá vilja þeir [foreldrarnir] helst 
bara henda þeim hérna inn [með engri] aðlögun. Meðan við viljum ... 
hafa viku eða tíu daga ... sem barnið [hefur] í aðlögun... Þetta finnst 
þeim stundum soldið erfitt, skilja það ekki alveg. Og þ.a.l. held ég að 
sama hugsunin sé svolítið í þessu að ... þau [börnin] eiga bara að vera 
þarna og þau eiga bara að læra eitthvað þarna og það er bara okkar að 
gera það. Þannig að það ... gæti verið annars vegar og svo náttúrulega 
hitt að það getur verið erfitt að hlusta á, á svona ... fræðilegt mál. Ég ... 
er með útlendinga hérna í vinnu og ... eina sem [er] t.d. frá Rússlandi 
sem ... er ... [með] kennarapróf til að kenna útlendingum íslensku. Og 
hún segir að sitja stundum starfsmannafundi er bara rosalega erfitt. Þá 
erum við samt að tala um það sem er að gerast í leikskólanum, þannig 
að það er örugglega ekkert öðruvísi... Það getur ekkert verið öðruvísi 
fyrir foreldra sem ... hafa ekki lært ... þessa íslensku sem að hún [er] 
búin þó að læra... 

 

Það hefur komið fram, bæði hjá Völu og Brynju, að þeim þótti mjög erfitt 

þegar börn þeirra byrjuðu leikskólagöngu sína. Því velti ég fyrir mér hvort um 

misskilning eða skort á menningarlæsi sé að ræða þegar kennurum finnst að 

foreldrarnir vilji ekki aðlögun fyrir börn sín að leikskólanum. Ef til vill eru 

foreldrarnir óöryggir með hlutverk sitt í aðlögunarferlinu. Og hvað 

meðrannsakendur mína varðar þá höfðu þær enga reynslu af leikskóla áður en þær 

komu hingað til lands, því vegna þess mikla atvinnuleysis sem var og er í Kosovo 

voru mæður heimavinnandi með börn sín. 

Með Völu og Brynju báðar í huga spyr ég Guðrúnu hvort lítil þátttaka þessara 

foreldra geti stafað af óöryggi þeirra sjálfra:  

 

Reyndar það kemur að þessu sem ég var að segja áðan, að skilja ekki, 
það er auðvitað þetta ákveðna óöryggi. Og ... hversu mikið get ég þá 
verið að tjá mig um eitthvað, sem ég jafnvel ekki almennilega skil. Það 
er svona eins og að vera útlendingur í útlöndum, þú ert .. heftur þegar 
þú hefur ekki málið 
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Guðrún vill halda áfram að reyna að koma sem mestum upplýsingum til 

foreldra af erlendum uppruna. Það getur oft verið um mikinn menningarlegan mun 

að ræða og margt sem innflytjendur vita ekki um. Og í mörgum tilfellum veit fólk 

ekki af ýmsu því sem það þarf að sækja sér upplýsingar um: 

 

Við erum að ... reyna að koma sem mestum upplýsingum til ... foreldra 
frá upphafi og svona .. já þannig að þau verði öruggari. Að þau spyrji 
um ákveðna hluti sem þau vilja spyrja um og eru kannski mjög ólíkir 
því sem að við þekkjum til. Það eru, það eru einmitt svoleiðis hlutir, 
lög og reglur í landinu og annað svona sem að maður hefur auðvitað 
verið að reka sig á að þetta fólk veit auðvitað ekki.  

 

Guðrún segir að kennarar hafi þurft að benda foreldrum á að fara með börnin til 

tannlæknis og einnig að á Íslandi sé bannað með lögum að refsa börnum 

líkamlega. 

Guðrún bendir á að flestir Albanarnir hafi verið nauðbeygðir til að yfirgefa 

land sitt. Hún segir að starfsfólk leikskólans hafi reynt að aðstoða foreldra á 

ýmsan hátt eins og t.d. með því að gefa börnunum frí yfir allt sumarið án þess að 

foreldrarnir misstu plássið:  

 

... en svo er líka annað í þessu og það er það að ... fólkið er nauðbeygt 
til þess að fara í annað land ... Við erum ... að reyna að þjónusta ... 
fólkið á sama hátt ... og aðra Íslendinga og ... ég brosi stundum að því 
að þeir sem reyna ... hafa stundum komist upp með hluti sem 
Íslendingar hefðu aldrei komist upp með. Þannig að auðvitað er maður 
bara að reyna að hjálpa þeim líka... Kannski erum við bara öll 
svoleiðis, að ef við réttum litla fingur þá er búið að éta okkur upp að 
öxl. Ég held að það gerist bara. Þannig að, stundum þarf ég bara að ... 
segja: Nei þetta er ekki hægt. Og eins og ég útskýrði í fyrra, ókey, þau 
gátu fengið frí þarna um sumarið, en þau gætu það ekki meir. Þá eru 
þau alltaf búin að fá frí þrjá mánuði á ári [og] þurfa ekki að borga þó 
að ég geti ekki [selt plássið]. En nú útskýrði ég ... fyrir þeim að þau 
gætu ekki gert svona næst þannig að þau hefðu alveg árið, vissu það... 
Maður skilur þetta svo sem auðvitað líka... [Þau]vilja vera úti, dýrt að 
fara út og vilja þá vera úti lengur en einn mánuð.  

 

Sigríður er fagstjóri sérkennslu í grunnskóla einum í þéttbýli. Þegar viðtalið 

fer fram er hún ekki sérstaklega að starfa við kennslu nemenda af erlendum 

uppruna. Hún hefur þó reynslu af þeim málum þar sem hún sinnti sérstaklega 
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fyrstu nemendunum sem komu frá Kosovo. Sigríður segir að frá því fyrstu 

nemendurnir komu hafi að meðaltali verið um sjö nemendur frá Kosovo í 

skólanum. Ég spyr hana hvernig skólinn hafi staðið að málum þegar fyrstu 

nemendurnir komu í skólann:  

 

Sko, þá náttúrulega tókum við þau í sérkennslutíma, íslenskutíma fyrst 
og fremst. En þau fylgdu bekkjunum sínum að mörgu leyti, en fengu 
svolítið marga íslenskutíma. Og ég man að fyrsta árið þá fengu þau 
líka móðurmálstíma... Það því miður hefur síðan dottið upp fyrir.  

 

Það er greinilegt á máli Sigríðar að hún er ekki sátt við að aðeins hafi verið greitt 

fyrir móðurmálstíma fyrsta árið og síðan hafi því verið hætt og telur hún fulla þörf 

á að nemendurnir fái móðurmálskennslu:  

 

Það sem mér finnst sorglegt er að þau skuli ekki hafa fengið 
móðurmálskennsluna í gegnum tíðina, það finnst mér grætilegast af 
þessu. Og þessi litlu grey sem ... maður á að kenna íslensku, það 
myndi fleyta þeim svo langt áfram ef þau kynnu sitt móðurmál, kynnu 
að lesa á sínu móðurmáli. Það myndi hjálpa gríðarlega mikið ... Ég 
held að fólk geri sér bara ekki grein fyrir hvað þetta skiptir rosalega 
miklu máli að kunna að lesa á sínu móðurmáli áður en farið er að lesa 
íslenskuna. 

 

Sigríður segir að nemendur af erlendum uppruna eigi yfirleitt rétt á tveimur tímum 

(kennslustundir eru yfirleitt 40 mín. að lengd) á viku í íslenskukennslu. Þessir 

tímar eru fyrir utan venjubundna íslenskutíma. Tímarnir eru nýttir á margvíslegan 

hátt, t.a.m. til að útskýra orð og hugtök sem koma fyrir í öðrum greinum í námi 

nemendanna:  

 

Svo er náttúrulega spurning hvernig þessir íslenskutímar eru nýttir. 
Sérstaklega elstu krakkarnir, þau vilja fá aðstoð við samfélagsfræðina 
og náttúrufræðina. Þar eru mörg orð sem að þau ekki skilja. Og þau 
vilja ... oft ... nota þessa nýbúakennslu í útskýringar í þessum 
greinum... Þannig að það er ekki bara einhver stafsetning og málfræði 
... það er svo margt sem fléttast inn í... Og það eru mörg ... nýyrði sem 
þau ... þurfa að fá útskýringar við. Þó að þetta eru duglegir krakkar í 
stærðfræðinni þá þurfa þau líka aðstoð við að skilja þessi lestrardæmi. 
Þetta eru klárir krakkar, þetta eru duglegir krakkar ... og ... við reynum 
bara að koma sem mest á móts við þau...  
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Sigríður er ekki viss hvort þeir tveir nemendur, sem eru að ljúka 10. bekk þegar 

viðtalið fer fram, stefni á framhaldsnám. Einn nemandi hafði þegar útskrifast úr 

skólanum og stundar hann nám við framhaldsskóla. Hún leggur áherslu á að 

albönsku nemendurnir séu að jafnaði mjög duglegir og áhugasamir og það var 

greinilegt að hún hefur miklar mætur á þeim:  

 

... ég veit að sá sem útskrifaðist fyrir tveimur árum, hann er að 
plumma sig mjög vel í framhaldsskóla... Og ég man [þegar] hann var 
að koma hérna ... þá var hann í 6. bekk og ég kenndi dönsku... Hann 
var svo áhugasamur að ... þó hann skildi ekki nema hluta íslenskunnar 
þá vildi hann vera í dönsku. Mér fannst þetta svolítið gaman og hann 
var með þeim samviskusömustu í dönskutímunum... Þetta var 
duglegur strákur ... þetta eru klárir krakkar.  

 

Mér leikur forvitni á að vita hvernig nemendunum hefur gengið með 

heimanám sitt og hvernig foreldrum þeirra hefur gengið að aðstoða þau. Því oft 

krefst heimanám grunnskólabarna þess að foreldrar þeirra lesi texta eða dæmi 

þegar þau aðstoða börn sín. Sigríður segir að í rauninni væri það jafn misjafnt og 

með íslenska foreldra. Það færi eftir vilja og áhuga foreldranna. Hún segir að í 

einu tilfelli, þar sem foreldrarnir tala litla sem enga íslensku, hafi eldri 

frændsystkini verið fengin til að aðstoða þau yngri: 

 

... við fengum þessi eldri frændsystkin ... til þess að ... hjálpa til við 
heimanámið. Hjálpa þessum yngri, því mamman hún talar mjög slæma 
íslensku og eiginlega enga... Það gekk vel til að byrja með, en svo veit 
ég ekki hvernig staðan er í dag ... En ég veit það að þau eru ekki látin 
lesa reglulega, þessir yngri krakkar sem þurfa að lesa alveg á hverjum 
degi. Það er því miður ekki alveg nógu gott.  

 

Í tilfellum þar sem foreldrar geta ekki aðstoðað börn sín, þar sem þau skilja málið 

ekki nógu vel, hefur t.d. verið reynt að fjölga sérkennslutímum nemendanna. Auk 

þess að fyrrgreind leið hefur verið reynd, þ.e. að fá eldri nemendur til að aðstoða 

frændsystkini sín. Þegar sú leið að fjölga tímum er farin, er nemendunum bætt inn 

í hópa sem fyrir eru. Og þannig er tíminn samnýttur. Ég spyr Sigríði hvort skólinn 

bjóði nemendum almennt upp á heimanám eftir venjubundna stundaskrá. Hún 

segir að sú þjónusta hafi verið lögð niður vegna sparnaðar og væri því almennt 
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ekki til staðar í dag. Mér leikur einnig forvitni á að vita hvernig foreldrum gengur 

að skilja þau skriflegu skilaboð sem oft koma heim með nemendum: 

 

Ég held að það gangi. Sko ... heimilin eru misjöfn, það gengur bara 
misvel held ég. Ég held það sé alveg óhætt að fullyrða það að þar sem 
heimanáminu er ekkert sinnt þá get ég alveg ímyndað mér það að það 
er ekkert verið að kíkja í töskurnar á hverjum degi. Þetta helst bara í 
hendur. Ef að áhuginn er fyrir hendi, þá er allt tekið í gegn. Ef hann er 
ekki ... þá er þessum þætti ekkert sinnt frekar en öðrum.  

 

Þegar ég spyr Sigríði hvernig hún myndi sjálf vilja sjá kennslu þessara nemenda, 

hafði hún þetta að segja: 

 

Ég myndi vilja fá þá tvo tíma á dag, lágmark á hverjum degi, í hreina 
íslenskukennslu og bara kenna þeim, sérstaklega þessum eldri. Kenna 
þeim bara á umhverfið, kenna þeim að taka strætó, kenna þeim að fara 
út í búð ... Ef þú byrjar hér sex ára, þá síast þetta inn eins og hjá hinum 
krökkunum. En ef þau eru að koma hingað 12-14 ára gömul þá finnst 
mér að við þyrftum að byrja á þessu. Það þyrfti lágmark tvo tíma á 
dag.  

 

Sigríður hefur ekki orðið vör við að foreldrar vilji ekki nýta sér túlkaþjónustu 

og segir hún að túlkur sé ávallt í foreldraviðtölum. Hún segir albönsku 

nemendurna vera duglega í að taka þátt í hinum ýmsu félagslegu athöfnum. Þau 

séu opin, jákvæð og dugleg: „Eins og ég segi, mér finnst þessir krakkar klárir og 

duglegir, jákvæð og opin fyrir öllu, til í allt...“ Þegar ég spyr Sigríði um virkni 

foreldranna segir hún hana ekki mikla, en þó einhverja: 

 

Ég er minna vör við það. En samt, þau hafa svo sem komið þegar við 
höfum verið með þema, þemaverkefni og þemavikur ... og kannski 
komið með eitthvað matarkyns sem er ... einkennandi fyrir þeirra land. 
Já eins og ég segi, þetta er rosalega hlýlegt fólk, elskulegt, mér finnst 
það, glaðlegt og brosandi, þægilegt í öllum samskiptum.  
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4.7. Menningarmunur 

Það hefur löngum verið sagt um Íslendinga að þeir beri minni virðingu fyrir eldra 

fólki en gengur og gerist hjá mörgum öðrum þjóðum (dæmi um algenga 

staðalmynd um Íslendinga). Og það er einmitt virðingarleysi sem Brynju er efst í 

huga þegar ég spyr hana um hvað henni þyki ólíkt í íslenskri menningu miðað við 

það sem hún á að venjast. Hún segist hafa orðið vör við virðingarleysi í 

samfélaginu bæði gagnvart eldra fólki og svo yfirmönnum á vinnustöðum. Hún 

nefnir dæmi um þetta:  

 

.. [ef] við erum í strætó, það er hérna ég, er ung kona og svona og ég sé 
kemur gamla kona eða gamla karl og svona ég sta, stóð upp .. fyrir 
hana og svona.. Ég ekki búin að sjá þetta hér ... 
 

Í Kosovo segir hún meiri virðingu vera borna fyrir eldra fólki hvort sem um afa, 

ömmu, pabba eða eldri bróður er að ræða. Þegar talið berst að því hvað sé líkt með 

Íslendingum og Albönum hlær hún og segir: „Við erum svo ólíkur það eigum ekki 

neitt neitt, ég segi það [hún og túlkurinn hlæja enn meir]. Ehh, ég veit ekki, við 

erum eins, eins og bara tvö fólk bara.“ Vala hafði þetta að segja varðandi sömu 

spurningu: „Jaá, það er svo mikið ólíkt að ég get ekki sagt þetta og þetta. Ég segi 

bara við erum bara ólík...“ 

 Önnur staðalmynd sem algeng er af Íslendingum er að íslensk börn séu beitt 

minni aga en gengur og gerist hjá öðrum þjóðum. Vala sem umgengst mörg af 

börnum í starfi sínu segist ekki kannast við þetta: „... búin að vera í sex ár [í 

starfinu], börnin eru bara alveg eins hvar sem er.“ 

Brynju finnst sem Albanir séu tilfinningalega opnari, þ.e.a.s. að þeir spyrji 

frekar hvern annan hvernig þeim líður. Hún segir að ef hún t.a.m. spyrji Íslending 

hvort hann sé þreyttur sé svarið neitandi, þrátt fyrir að viðkomandi sé það 

greinilega. Þegar Albani er spurður sömu spurningar segir hann frá því hvernig 

honum líður í raun og veru. Einnig finnst henni skrítið hvernig Íslendingar 

bregðast við áföllum. Í rýnihópnum nefnir hún sem dæmi þegar nákominn 

fjölskyldumeðlimur úr fjölskyldu hennar lést hér á Íslandi. Þá hafi hún og 

mágkona hennar verið mjög mikið frá vinnu og það hafi tekið þær langan tíma að 

jafna sig nógu mikið til að hefja störf að nýju. Hún segir að yfirmaður sinn hafi 
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sagt að þegar móðir hans dó hafi hann aðeins verið frá vinnu í tvo daga. Henni 

finnst eins og Íslendingar geti bara sagt: „Æ, hann er bara farinn, ég fer að vinna.“ 

Á meðan Albanir þurfi lengri tíma til að jafna sig eftir áföll af þessu tagi.  

Í frásögn Brynju af yfirmanni sínum birtist greinilegur menningarmunur. 

Annars vegar er það tilfinningasemi suður – og suðaustur Evrópubúa og svo hinn 

margrómaði dugnaður Íslendinga sem láta fátt stöðva sig þegar vinnan er annars 

vegar. En vinnusemi og dugnaður er einmitt enn eitt dæmið um staðalmynd af 

Íslendingum. Einnig má ætla að Brynja og mágkona hennar séu vanar samfélagi 

sem er ekki eins hratt og hið íslenska samfélag vill gjarna vera. Samfélagi þar sem 

fólk gefur sér meiri tíma en hér, hvort sem það kann að vera vegna þess að það er 

ekki útivinnandi sökum atvinnuleysis eða annarra ástæðna. 

 Ég spyr Brynju hvað henni fyndist um það ef börn hennar myndu rugla saman 

reitum við fólk af íslenskum uppruna þegar þau yrðu eldri. „Ef þau myndu spyrja 

mig ég myndi ekki leyfa þeim,“ svarar hún hlæjandi. „Ég myndi sjá þau með 

maður eða konu frá Kosovo, já mig langar ekki blanda svona.“ Að hennar mati 

eru Íslendingar og Albanir of ólíkir til að geta gifst, auk þess sé sem um tvö ólík 

trúarbrögð að ræða, sem geri sambönd enn flóknari. Hún segist eiga erfitt með að 

sjá íslenska konu fyrir sér í albanskri fjölskyldu og að sama skapi albanska konu í 

íslenskri fjölskyldu. En hún bætir við að einhverntíma verði fólk kannski búið að 

aðlagast: „Þetta kemur bara allt saman þegar fólkið er að reyna og vilt að gera 

eitthvað og það kemur bara, en þetta í byrjunin getur verið erfitt..“ Þegar við 

hittumst seinna spyr ég hana hvernig hún héldi að hún myndi bregðast við ef börn 

hennar myndu samt sem áður birtast einn daginn með íslenska unnustu eða 

unnusta hlær hún og segir: „Ef þau koma svona, þá er svona bara, það ekkert að 

gera.“ Þegar ég spyr Völu þessarar sömu spurningar, þ.e. hvað henni fyndist um 

þá tilhugsun að börn hennar eignuðust íslenskan maka segist hún ekki hafa hugsað 

mikið út í það, þar sem börnin eru svo ung ennþá. Hún bætir þó við að sér sé í 

raun alveg sama, hún vilji aðeins sjá þau hamingjusöm. Hún og systur hennar 

vildu ráða því sjálfar hverjum þær giftust og hún býst við að börnin hennar vilji 

það einnig þegar þar að kemur. Fjóla segist ekki vita það, en ef dóttir hennar 

myndi spyrja þá gæti hún ekki leynt því að sér þætti best ef viðkomandi væri frá 
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hennar eigin landi, Kosovo. Hún bætir þó strax við að þessu ráði hún ekki, þetta sé 

eitthvað sem dóttir hennar verði að ákveða. 

 Vala segir að eitt sinn hafi hún sagt konu, sem hún vinnur með, frá því að 

systir hennar og bróðir hefðu bæði gift sig úti í Kosovo. Konan spurði þá Völu 

hvort enginn af systkininum gæti gifst Íslendingi. Vala svaraði henni á þessa leið: 

„Nei, við erum svo ólíkur við getum ekki saman.“ Hún bætir svo við og segir: „Já, 

ég kannski hugsa það [finnst það], af því mér finnst ef að ég fer að búa í 

Íslendingafjölskyldu, mér líður það ekki vel af því ég er vön allt öðruvísi.“ 

Í albanskri menningu tengjast fjölskyldumeðlimir sterkum böndum. Fólk 

aðstoðar hvert annað þegar vanda ber að eða þegar mikið stendur til. Fjóla segir 

mér t.d. að öll fjölskyldan hjálpist að við að fjármagna brúðkaup þegar fólk giftir 

sig. Vala talar einnig um þessi sterku tengsl sem einkenna albanskar fjölskyldur:  

 

Við erum meira, finnst mér, meira tengd saman ... stórfjölskyldan, ekki 
bara systkini og foreldrar ... já, bara meira samband. Ef hann er frændi 
minn, ég er í samband við hann alla lífinu, en ekki eins og hér, eins og 
heyri stundum að tala: Æ, ég einn frænda þarna ég hitti hann í gær ég 
og æ ég hef svo lítið samband við hann. Er þetta frændi þinn? 

 

Brynja nefnir einnig þessi sterku tengsl í albönsku fjölskyldunni. Hún segir að 

fólk aðstoði hvert annað t.d. með peninga. Systkini hjálpa hverju öðru. Vala er 

sammála þessu og segir: „Ef ég er að vinna hér og á nóg, þá sendi ég út til 

fjölskyldu sem eiga ekki pening.“ Hún bætir við að fólk á Íslandi vinni miklu 

meira og hafi þ.a.l. minni tíma til að rækta þessi fjölskyldutengsl. Hún segir líka 

að e.t.v. hafi þetta breyst í Kosovo, hún sé að tala um lífið eins og það hafi verið 

fyrir stríð. Frá því þær komu til Íslands hefur daglegt líf í Kosovo tekið miklum 

breytingum:  

 

Það var svo mikið atvinnuleysi þarna og svona. Kannski fólk hafði 
ekki ... annað að gera nema fara að heimsækja hvort annað og, og 
svona. En ég held hérna fólk er meira upptekið að vinna og í skóla og 
með börnin í leikskólann. Og þarna í Kosovo til dæmis konur þær voru 
meira heima. 

 

Vala segist oft vorkenna íslenskum börnum þar sem skilnaðir séu svo algengir 

hér á landi:  
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... vorkenni stundum börn. Það er mikið þarna skilið hérna. Það er svo 
mörg börn sem eiga ekki, pabbi er burtu. Það er meira finnst mér sem 
barnið fari með mömmu. Það hérna ég stundum séð barn, hérna sem 
sjá pabba ... hann sat og grét eins og ég veit ekki hvað. Það aðeins 
meira hugsað um þetta í Kosovo, ég á börn ég þarf að þola kannski 
meira til að börnin líður ekki illa og missa ekki barninu ... Þetta finnst 
mér stundum, fólk [í Kosovo] kannski að reyna meira að .. að koma á 
málinu held ég til, til að halda áfram saman. Og af því ég á börn og 
þarf að hugsa meira um þau heldur en sjálfan mig. 

 

Hún segir að skilnaðir þekkist alveg í Kosovo, en séu þó ekki eins algengir og hér 

á Íslandi. Stórfjölskyldan kemur meira að málum í Kosovo heldur en hér á 

Íslandi. Og fólk leitar til foreldra sinna og systkina eftir aðstoð: „En kannski, eins 

og kannski fer þetta mál [skilnaðarmál] í fjölskylduna og að við eigum þetta mál, 

kannski fer ég til foreldra mína eða sy-, bróðir mína og getið þið hjálpað mér og 

þau reyna fjölskylda líka og.“ Í rýnihópnum segir Fjóla að sér finnist það skrítið 

þegar foreldrar skilji og feðurnir yfirgefa fjölskyldurnar og taka síðan jafnvel 

saman við aðra konu sem á börn. Þá hafi hann yfirgefið sín eigin börn og sé farinn 

að hugsa um önnur börn, sem eru ekki hans eigin.  

 Í rýnihópnum talar Brynja um að það sé ólíkt með albönskum og íslenskum 

fjölskyldum hve snemma börnin fara að heiman. Í sumum tilfellum séu þau 18 ára 

þegar þau flytji frá foreldrum sínum. Þetta finnst henni skrítið. Hún segir að í 

Kosovo búi fólk hjá foreldrum sínum þangað til það er búið með nám sitt eða þar 

til það giftir sig. Hún bætir við að sér finnist sem albanskir foreldrar vilji halda 

börnum sínum lengur heima en þeir íslensku. Og það sé eins og þeim veitist það 

auðvelt þegar börn þeirra fara að heiman. Vala tók eiginmann sinn sem dæmi. 

Þegar hann stundaði háskólanám í Kosovo leigði hann íbúð sem hann bjó í á 

virkum dögum en fór alltaf til foreldra sinna á helgum. Þegar hann svo lauk námi 

flutti hann aftur heim til foreldra sinna. 

Vala talar um að á Íslandi sé meira frelsi fyrir einstaklinginn heldur en í 

Kosovo. Þegar ég spyr hana hvort það væri eitthvað sem hún vildi taka með sér ef 

hún myndi flytja til baka til Kosovo, andvarpar hún og segir:  

 

.. Já .. bara þetta sem .. eins og þetta mér líst vel á þetta .. mig langar 
að gera þetta, ég geri bara þetta... Það er svo mikið af til dæmis, að ef 
ég vilja gera þetta þá mikið að tala við foreldra eða systkina, má ég 
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gera þetta og nei, eða svona. Mér finnst þetta meira, hvað heitir þetta .. 
[frelsi spyr ég] meira frelsi, eða .. mig langar að, mér er alveg sama 
með hitt fólkið ... 

 

Hún segir að e.t.v. sé ástæðan sú að hún sé einfaldlega búin að þroskast síðan hún 

kom hingað og orðin öruggari með það hvað hún vill og hvað hún vill ekki. Nú 

þarf hún ekki leyfi frá öðrum eða lætur ekki skoðanir annarra stöðva sig varðandi 

það sem hún vill taka sér fyrir hendur. En hún er samt ekki viss hvort það sé 

menningin eða þroski hennar sjálfrar sem persónu: „... kannski var ég svona. Ég 

ætla ekki að gera þetta af því hann segir þetta og hún segir þetta... Ég búin að taka 

þetta [ákvörðun]. Mér er alveg sama núna hvað hinn segir.“ Annars segir hún vera 

svo margt sem hún myndi vilja taka með til Kosovo, eins og margt sem hún notar 

á heimili sínu. Hún hefur líka unnið mikið með börnum eftir að hún kom til 

Íslands og segist hafa lært margt um það hvernig talað er við og komið fram við 

börn: „Mér líst bara vel á það hvernig Íslendingar tala við börnin, kenna börnin 

allt svona.“ Ég spyr hana hvort öðruvísi sé komið fram við börn hér á Íslandi en í 

Kosovo: „.. Þetta sem ég meina, ég búin, já .. ég [hlær], það svona allir foreldrar 

vilja kenna börnin allt sem er gott og svona, en öðruvísi [misjafnt] hvernig er 

foreldrar til dæmis.. hvað kann mikið foreldrar. Ég búin að læra mikið.“ 

 Völu finnst íslenskar konur sterkar og sjálfstæðar. Þær eiga kannski tvö til þrjú 

börn og halda samt áfram að vinna allan daginn. Hún segir að konur hér á Íslandi 

geti gert mun meira en í Kosovo því hér trúi þær á sjálfan sig og eigin getu og 

bæði kynin hafi jafna möguleika:  

 

... konan hér finnst mér getur mikið meira eða .. trúir á sjálfan sig 
miklu meira heldur en í Kosovo... Mér finnst hérna, það er ekki svo 
mikið öðruvísi [milli kvenna og karla] Ég er kona, ég get ekki gert 
þetta, það er soldið mikið þarna [í Kosovo], ég get ekki gert þetta. Mér 
finnst hérna er alveg eins, maður og kona fær alveg eins. Það [þær] 
geta allt saman... Hérna getur konan haldið fjölskylduna og maðurinn 
og bara.. Eins og ef ég væri þarna í Kosovo ég treysti mér aldrei eins 
og hér að ég ætla að skilja maðurinn og ég ætla að flytja í annan stað 
og börnin flytja. Ég, mér finnst eins og ég .. [gæti það ekki? Spyr ég] 
gæti það ekki. 

 

Þegar ég spyr Völu hvort þetta stafi af ósjálfstæði kvenna eða óöryggi segir hún: 

„Það er allt bara.“ Hún segir að konur gangi menntaveginn í Kosovo, en ekki eftir 
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að þær hafa eignast börn: „Ef að þú eignast börn snemma, þá enginn skóli. Það er 

enginn sem bannar þetta, en það er svoleiðis. Það er fá [eignast] börn, það hugsar 

enginn um skóla. Annars yfirleitt, fara í skóla og hugsa seinna um börnin.“ 

 Það er greinilegt að Vala hefur þroskast mikið eftir að hún flutti til Íslands. 

Reynsla hennar sem flóttamaður hefur eflaust gefið henni nýja sýn á lífið, en hún 

hefur einnig kynnst nýju samfélagi og uppgötvað nýja möguleika. Í dag er hún 

sjálfstæð, örugg og sterk kona sem eygir ýmsa möguleika og veit hvað hún getur. 

Hvort það eru áhrif þess nýja menningarsamfélags sem hún býr í, eða hvort um 

persónulegan þroska er að ræða, er erfitt að geta sér til um. En líklega er um að 

ræða sambland af báðum þessum þáttum að ræða.  

 Á Íslandi þykir eðlilegt að láta ungabörn sofa í vögnum sínum úti. Þetta var 

eitthvað sem kom Völu mjög á óvart: „Og svo var þetta að þið setjið börnin út að 

sofa! Við gerum ekki, bara inni, sérstaklega veturna það bara, til dæmis labba og 

barnið úti í snjóinn og rok og hlaupa sjálf og fara [inn]!“ Segir hún hlæjandi. Þrátt 

fyrir að henni finnist þetta skrýtið segir hún að það sé svo oft rok og leiðinlegt 

veður, en að fólk verði bara að lifa lífinu þrátt fyrir það og að börnunum líði vel í 

vögnum sínum.  

 

4.8. Kosovo 

Vala, Brynja, Fjóla og Milla bera allar sterkar tilfinningar til heimalands síns.3 Í 

Kosovo er annað veðurfar en hér og gróður er mikill. Þar er gott að rækta ávexti 

og grænmeti í heimagörðum og einnig er þar mikill trjágróður. Gefum Völu orðið:  

 

Já, tré út um allt og þú getur bara labbað í garðinum og ná í epli og 
perur og eða ná í tómat eða hvað sem er. Hvað sem þú vilt að gera í 
garðinn þú getur gert. Þá soldið skrítið fyrir þetta, eða sérstakt mömmu 
mín, það svo skrítið að hún gat ekki [ræktað hér á Íslandi]... Í sumrin 
þú getur séð bara langt með trén. Hvað það er mikið í náttúran bara 
grænt og bara fullt. En já, það er soldið öðruvísi, til dæmis það mikið 
rok [vindur] í Kosovo og þú getur sjá af því tré þau fara [hreyfast] svo 
mikið. En hérna, ég veit ekki hvað mikið rok hérna. Fara út og ó, það 
er rok, sérð ekki neitt. Það er ekki [lengur] skrítið ... við erum búin að 
vera svo lengi og svona og vitum alveg, en það er aldrei ekki heitt 

                                                
3Þegar samræðurnar áttu sér stað var Kosovo hérað í Serbíu. Þegar ég tala um heimaland 
meðrannsakenda minna er ég þó ávallt að vitna til Kosovo en ekki Serbíu. 
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hérna allan tímanum. Það er aldrei svona heitt, þú getur bara farið á 
götu, það er alltaf kalt. Ef 20 gráður, Íslendingar fara bara leika sér 
strandi og svona, er henni ekki kalt?! ... Og Íslendingar að sóla sig? 

 

Þær eiga það allar sameiginlegt, Brynja, Milla, Vala og Fjóla, að eiga 

fjölskyldumeðlimi, ættingja og kunningja í Kosovo enda leggja þær mikla áherslu 

á að geta farið reglulega út með fjölskyldur sínar. Ferðalag frá Íslandi til Kosovo 

er bæði langt og strangt, sérstaklega þegar fólk er með börn meðferðis. Það þarf 

að taka tvær til þrjár flugvélar og þegar þær fara reyna þær að dvelja allavega í 

mánuð. „Ekkert sem segir að við þurfum alltaf að fara, en við reynum það,“ segir 

Vala.  

Þegar ég átti samræður við Millu var hún nýkomin úr stuttri ferð til Kosovo. 

Þar á hún hús og í raun má segja að það sé hennar annað heimili. Hún reynir að 

fara þangað reglulega með fjölskyldu sinni og þá eru þau í einn til tvo mánuði yfir 

sumarið, eða á meðan börnin eru í fríi frá skóla. Vala segist reyna að fara út á 

hverju ári með fjölskyldu sinni og að stundum séu þau þar allt sumarið. Þegar hún 

fer til Kosovo reyna þau að fara með gjafir, sérstaklega handa börnunum sem hafa 

beðið þeirra lengi. Fjölskylda hennar á hús í Kosovo en þegar hún fer þangað býr 

hún hjá tengdafjölskyldu sinni, en foreldrar og systkini eiginmanns hennar búa í 

Kosovo. „En annars [þegar] við verum þarna og við gerum hvað okkur dettur í 

hug hvað sinnið, æ yfirleitt heimsækja fólk og við erum boðin í mat alls staðar ...“, 

segir hún um það sem þau taka sér fyrir hendur þegar þau fara út. Eins er það með 

Fjólu þegar hún fer ásamt fjölskyldu sinni til Kosovo. Hún fer oft í heimsóknir til 

fjölskyldu og vina og fer út að borða með manni sínum og börnum. Móðir Fjólu 

býr í Kosovo, hún býr úti í sveit þar sem hún er m.a. með nokkrar hænur. Hún er 

ekki í vinnu en fær bætur frá ríkinu sem eru ekki háar. Fjóla segist ekki geta farið 

út á hverju ári, til þess er of dýrt að ferðast þangað. En þegar hún fer reynir hún að 

nýta sér það hve ódýrt verðlagið er og verslar mikið af fatnaði og skóm á 

fjölskylduna. Brynja fer einnig með gjafir þegar hún fer með fjölskyldu sinni til 

Kosovo. Þau fara gjarna í heimsóknir til ættingja og vina, fara í ferðalög og út að 

skemmta sér.  

Í samræðunum kemur oft fram að margt hefur breyst í Kosovo frá því 

meðrannsakendur mínir fluttu til Íslands. Og Vala leggur áherslu á að í dag þekki 
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hún ekki eins vel til þess samfélags sem hún ólst upp í og hún gerði áður. Fjóla 

segir að í dag sé atvinnuleysi mikið í Kosovo, hún segir að um 50% fólks sé án 

atvinnu og að atvinnuleysisbætur séu mjög lágar. Það er greinilegt á máli þeirra 

allra að atvinnuleysi var einnig mikið í Kosovo áður en þær komu til Íslands. Til 

að mynda þurfti eiginmaður Millu að vinna í Þýskalandi í um þrjú ár áður en þau 

komu til Íslands, vegna þess að enga vinnu var að fá heima fyrir. Og eiginmaður 

Brynju kom í upphafi til Íslands til að vinna þar sem hann var atvinnulaus í 

Kosovo. Vala segir einnig að þó konur hafi verið búnar að mennta sig þá hafi þær 

verið heimavinnandi þar sem enga vinnu var að fá.  

Elsta barn Brynju fæddist í Kosovo, en yngri börnin hér á Íslandi. Ég spyr 

hana hvort það væri einhver munur á að fæða barn hér á Íslandi miðað við í 

Kosovo. Hún segir að læknarnir væru í sjálfu sér alveg eins en allur aðbúnaður 

væri annar og betri hér. Hún tekur þó fram að síðan hún fæddi elsta barn sitt séu 

liðin þó nokkur ár og margt hafi breyst. En þá hafi t.a.m. faðirinn eða annar 

nákominn aðili ekki fengið að vera viðstaddur fæðinguna líkt og hér tíðkast. 

Óttinn við Serba var líka mikill, ótti sem erfitt eða ómögulegt er fyrir fólk að 

skilja nema hafa upplifað sömu eða svipaðar aðstæður. Gefum Brynju orðið:  

 

Og svo var Serbía. Serbar bara áttu allt, [við] máttum ekki neitt. Það 
var allt öðruvísi, það búið að breytast svo mikið. Þetta ár var voða fáar 
konur sem fóru á spítala það voru bara svona prívat einhversstaðar 
svona hjá læknum, það var bara eitt herbergi. Af því það voru bara 
Serbar að vinna og voða óörugg og þarna.. Það voru kannski ekki 
alveg, konur ekki trúa á þetta hvort það gerir eitthvað kannski ... 

 

Óttinn við Serba skapaði greinilega mikið óöryggi meðal Kosovo–Albana í öllu 

þeirra daglega lífi. Ég velti óneitanlega fyrir mér hvort þessi reynsla Kosovo-

Albana hafi ekki einhver áhrif á líf þeirra, skoðanir og viðhorf í dag. Ég geri mér 

ekki grein fyrir á hvaða hátt það gæti birst og varð heldur aldrei vör við það í 

samræðum mínum við þær stöllur.  

Vala eignaðist börnin sín tvö hér á Íslandi. Ég spyr hana hvort eitthvað sé 

öðruvísi hér en hún átti von á: „Jú, það er soldið öðruvísi. Það er ekki fínt þarna [í 

Kosovo eins og] ... hér. Mér fannst hérna bara alveg frábært.“ Hún segir að þó hún 

hafi ekki fætt barn í Kosovo þá hafi hún heyrt hvernig aðstaðan er. Henni finnst 
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sem hér sé mun meira pláss og allt miklu fínna. Vala er þögul um stund og bætir 

svo við:  

 
... en þar svo mikið fólk þarna og það kannski troðin þarna meira og 
fólk er ekki svona .. eins og hér: Æ, þetta kemur bara og hugsa ah það 
var mikið verk og svona. Hugsa um verðlaunin bara og allt það... Af 
því þú ert að verða mamma þú getur. Þú verður að gera það sjálf. Til 
dæmis það meira svona.  

 

Hún hlær og segir að í Kosovo sé mæðrum sagt að harka af sér og hætta þessu 

öskri! Hér sýni starfsfólkið mæðrum meiri kurteisi og allt viðmót er hlýrra.  

Þegar ég spyr Brynju hvort einhver munur sé á að ala upp börn hér á Íslandi og 

í Kosovo, bar atvinnuleysið aftur á góma: „.. Það er svolítið mikið af atvinnuleysi 

þarna og fólkið kannski átti ekki mikið peninga, og börnin áttu ekki allt sem þau 

vildu.. Það er öðruvísi hérna, það á meira hér..“ Brynja útskýrir að hér hafi þau 

vinnu og geti veitt börnum sínum það sem þau vilja og á þann hátt sé betra að ala 

upp börn á Íslandi. Að öðru leyti finnst henni ekki mikill munur á að ala barn upp 

hér og í Kosovo: „.. [Við] bara gera eins. Börnin hérna eiga pabba og mömmu og 

börnin þarna [í Kosovo] eiga pabba og mömmu. Við gerum bara öll eins. Það 

besta fyrir börnin sem við getum,“ segir hún og hlær. 

Skólaganga Völu var með öðrum hætti en við eigum að venjast hér á Íslandi. 

Námið fór fram í heimahúsi en ekki skólastofnun:  

 

En fyrir stríð, það var Serbar sem tóku allt, við áttum ekki neitt ... 
húsið var skóla fyrir okkur. Ég fór bara í svona hús sem einn maður 
var góður og leyfa okkur að fara og vera þarna saman kennari og 
kenna okkur og svona. 

 

Það má því segja að í Kosovo hafi ríkt tvöfalt menntakerfi og heilbrigðiskerfi. 

Mæður fæddu börn sín í heimahúsum og börnin gengu í skóla hjá „góðum 

mönnum“. Það hlýtur því að hafa verið ótrúleg viðbrigði fyrir þær að flytjast til 

Íslands, fæða börn sín á sjúkrahúsum og fara síðan með þau  mjög ung í leikskóla.  
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4.9. Albanska - íslenska 

Í kafla 2.10 fjalla ég um hve mikilvægt móðurmál hvers einstaklings er, t.a.m. 

fyrir menningarvitund hans og sjálfsmynd. Móðurmálið er Völu afar mikilvægt. 

Hún leggur mikla áherslu á að tala það við börn sín og að blanda ekki albönsku og 

íslensku saman. Það er þó ekki alltaf auðvelt, því eins og hún segir hefur hún 

íslensk orð yfir suma hlutir eða athafnir sem hún finnur ekki albanskt orð yfir. Í 

þessu sambandi nefnir hún athöfnina að leira: „... ég kann ekki segja, ég veit ekki 

hvernig maður segja leir á albönsku,“ segir hún. Vala telur mikilvægt að fólk sýni 

þrautseigju og að það gefist ekki upp fyrir þeim áhrifum sem íslenskan 

óneitanlega hefur á reynsluheim þeirra, orðaforða og samskipti við aðra. Og hún 

leggur sérstaka áherslu á að fólk tali albönsku við börn sín:  

 

Börnin fara svo lítil í leikskóla, læra kannski betra í leikskóla og [svo] 
koma fólk þreytt frá vinnunni og svona og nenna ekki útskýra fyrir 
barnið hvað þau segja. Til dæmis, ég myndi segja eitthvað við börnin 
mín, [og þau] skilur mig ekki alveg albönsku, þau skilja betra með 
íslensku, það sem ég segi íslensku. Og ef að ég nenni ekki útskýra nóg 
fyrir þau um hvað þetta á albönsku hvað er þetta á íslensku. 

 

Líkt og með áðurnefnt dæmi um athöfnina að leira segir Vala það koma mjög oft 

fyrir að hún þurfi að grípa til íslenskra orða. Sérstaklega gerist það þegar hún er að 

segja frá einhverju varðandi starf sitt eða þegar hún spyr börnin sín um eitthvað 

sem gerst hefur í leikskólanum. Hún segist þó ávallt reyna að finna og segja orðið 

á albönsku líka. Vala er ánægð með það hvað börnunum hennar gengur vel og að 

þau tali vel, bæði íslensku og albönsku: 

 

... mig langar að þau talar alveg íslenskuna og alveg albönsku. Ekki 
missa sinn tungumál Þar er vont að fara til Kosovo og þú getur ekki 
talað ömmu og afa og þeir sem bíða eftir þeim eins og ég veit ekki 
hvað. Þetta, ég, þetta er hugsunin ... 

 

Vala segir að í leikskólanum sé lesið fyrir þau á íslensku svo þau þurfa ekki að 

gera það heima. Aftur á móti sé mjög mikilvægt að lesið sé fyrir þau á albönsku 

heima fyrir og hún segir að allir í fjölskyldunni leggi sig fram við að kenna 

börnunum móðurmál sitt: „Ég missi aldrei tungumálið mitt, ekki foreldrar mínir, 



108 

 

ekki systkini mín, en börnin getur gert það. Eina sem við eigum eftir að gera er að 

vinna meira með börnin og lesa meira.“ 

 Þrátt fyrir að börn Millu tali íslensku í skóla og við íslenska vini sína er 

albanska alltaf töluð innan heimilisins. Brynja segir að heima við tali börnin 

hennar saman á albönsku. Hún segir þó að ef þau tali saman á íslensku finnist sér 

það ekki skrítið þar sem þau eru alin upp hér, eru í skóla hér og leiki sér við 

íslensk börn. Hún er sátt við að þau tali saman á íslensku, en vill samt sem áður að 

þau tali albönsku innan fjölskyldunnar. Börn Fjólu tala gjarna saman á íslensku, 

auk þess sem þau tala íslensku heima, svara þau jafnvel á íslensku þegar talað er 

við þau á albönsku. 

 

4.10. Trúarleg viðhorf  

Kosovo-Albanir eru flestir múslimar, eins og fram kemur í kafla 2.12. Í 

samræðum mínum við Völu er augljóst að trúin skiptir hana miklu máli. Vala trúir 

á hið góða í fólki. Henni er mikilvægt að koma vel fram við aðra og gera aldrei 

neitt illt. Hún segist ekki kunna að biðja og hún lærði aldrei um Kóraninn, hina 

helgu bók íslam, þegar hún gekk í skóla líkt og Íslendingar nema kristinfræði á 

grunnskólaárum sínum. Hún segir það skipta mestu máli fyrir sig og fjölskyldu 

sína að „... við gerum ekki neitt órétt“. Vala segir að nú séu konur sem bera blæju, 

farnar að sjást í Kosovo. Það hafi flust fleira fólk frá öðrum löndum til landsins, 

fólk sé farið að hugsa á annan hátt og þær konur sem það vilja, beri blæju. Hún 

bætir við að þó svo þetta sé að breytast þýði það ekki að hún sjálf ætli að taka 

þennan sið upp. Hún vitnar í föður sinn og segir: „... þú þarft að trúa Guð og allt 

gerist, en ekki gera svona sem .. bara vilt að verður svo venjulegt fólk... Eða gera 

alls konar það sem, sem ekki má gera.“ 

 Fasta múslima stendur yfir þegar ég á samræður við Fjólu í annað sinn. Í þetta 

sinn getur Fjóla ekki fastað vegna veikinda. Hún segir að óléttar konur, konur með 

barn á brjósti og veikt fólk fasti ekki og eins ef fólk er að vinna, þá ákveður það 

sjálft hvort það treysti sér til þess. Til að mynda fastar eiginmaður Fjólu ekki 

sökum vinnu og hún sjálf fastaði eitt sinn í sex daga en varð síðan að hætta sökum 

veikinda. Það að fasta er val hvers einstaklings og enginn er beittur þrýstingi. 
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Þegar ég spyr Völu hvort fólk verði að fasta eða aðrir ætlist til þess, tekur hún 

undir orð Fjólu og segir:  

 

Verði? Nei nei, pabbi minn segja stundum: Þú átt að borða þú ert að 
vinna, það er enginn sem eldar fyrir þig þegar þú ferð heim og þú þarft 
að gera sjálf. Þú mátt ekki gera þetta svona. Þannig að ég vildi bara 
fasta. [Í fjölskyldu minni] það er bara mamma, pabbi .. ég og mágkona 
mín [sem fasta], allir [hinir] borða.  

 

Þegar ég segi Völu að ég haldi að margir á Íslandi standi í þeirri trú að múlsimar 

verði að fasta segir hún: „Já, ég held það. Ég reyni bara útskýra, [en] Íslendingar 

trúar ekki.“ Vala segir að hún taki einn dag í einu. Fyrir henni er hver dagur sem 

hún fastar ákveðinn sigur: „.. Ef að kemur kvöldin og ég að borða, ég stolt af mér, 

jæja ég búin að fasta allan daginn, ég er búin að vera dugleg. Það gerir ekki allir.“ 

 Líkt og Vala trúir Fjóla á hið góða í fólki. Henni er mikilvægt að koma vel 

fram við annað fólk, ekki aðeins á meðan fastað er, heldur alltaf. Ég spyr Fjólu 

hvort það að fasta styrki hana í trúnni, geri hana sterkari:  

 

... já, en það, en það ekki bara þessi mánuð... Þú veist, það skrifað má 
ekki stríða vinkonu aldrei ... má ekki stríða nágranna aldrei, má ekki 
stríða fjölskylda aldrei. Það skrifað svona. Má ekki stela, það mjög 
hættulegt. Þú verður að vera góð ... þú ekki stríða kona, þú ekki stríða 
barnið, þú ekki nágrannan þinn og þú ekki stríða vinurinn þinn og 
frændinn, frænkan og til dæmis þessi mánuð var hjálpa amma þín, 
pabbi þinn, frændi, frænku og nágranna þinn, þú segja góð- góðan 
daginn .. alltaf með góð orð, þú skilur mig? Og þetta mjög gott svona, 
já, trúar, og ég trú á Guð, þetta vera góð og allt það, með mamma og 
með pabbi, með systkina, með nágranna og með fólk. 

 

Fjóla segist ekki biðja, en segir að móðir sín biðji fimm sinnum á dag: „Ég ekki 

biðja neitt og mamma mín hún biðja bara fimm sinnum á daginn... Já, alltaf, hún 

byrja .. ehh .. klukkan .. ég kann ekki.“ Hún segir að systir sín sé búin að læra að 

biðja og geri það mjög vel. Þegar dóttir Fjólu spurði hana eitt sinn hvenær hún 

mætti byrja að fasta, sagði Fjóla að ef hún vildi fasta þá mætti hún byrja á því 

svona um 17 eða 18 ára aldur. Ef hún hins vegar kysi að fasta ekki væri það í lagi. 

Hún segist ekki geta ákveðið það fyrir börn sín. Hvað sem þau ákveða er það 
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undir þeim komið og þó svo henni myndi finnast að þau ættu ekki að fasta t.d. 

vegna vinnu, gæti hún ekki ráðið því. 

 Fyrir Brynju er Ramadan hátíð múslima mjög mikilvæg. Rétt eins og 

jólahátíðin er mikilvæg kristnum Íslendingum. Hún segir að þau reyni að gera allt 

sem tilheyrir hátíðinni. Líkt og Vala þá fastar Brynja. Það hefur hún alltaf gert 

(þ.e. eftir hún komst á fullorðinsaldur) nema þegar hún hefur verið ófrísk eða með 

barn á brjósti. Hún segir að ef börnin hennar vilji fasta, þá byrji þau um átján ára 

aldur, en þau ráða því algerlega. 

 Fjóla er bindindismanneskja líkt og Vala. Hún segir það standa í Kóraninum 

að ekki megi drekka, en þrátt fyrir það sé neysla alkóhóls algeng í Kosovo eða um 

50% að hennar sögn: „... ég ekki drekka vín... Mig langar ekki bjór, ekki alkóhól 

allt... Mig langar ekki eitt ég aldrei neitt smakka og aldrei neitt drekka.“ Það var 

augljóst að Fjóla vildi sýna mér fram á að Albanir væru ósköp venjulegt fólk, þó 

svo að trúarbrögð þeirra séu ólík því sem ég á að venjast. Þegar við ræðum um 

Kóraninn og venjur í Kosovo segir hún mér frá brúðkaupi sem hafði átti sér stað í 

tengdafjölskyldu hennar úti í Kosovo. Þau höfðu fengið senda myndbandsspólu 

frá veislunni, sem hún býður mér að horfa á. Brúðhjónin höfðu gift sig á hóteli þar 

sem veislan var einnig haldin og var það sýslumaðurinn sem gaf þau saman. Síðan 

var haldin veisla í stórum sal með veisluföngum, mat og drykk ásamt dansi. Eftir 

að veislugestir höfðu gætt sér á því sem í boði var hófst dansinn sem varir í sex 

klst. Veislugestirnir sem birtast mér í myndbandinu, eru allir prúðbúnir. Og eina 

vísbendingin sem ég sé um að þetta brúðkaup hafi átt sér stað í Kosovo, en ekki í 

einhverju vestrænu landi er tónlistin sem hljómar og það dökka yfirbragð sem 

einkennir Albani (sem þó er alls ekki algilt). Dansinn minnir mig einna helst á 

færeyska þjóðdansa sem ég horfði á nokkrum mánuðum áður. Konurnar eru vel 

greiddar og farðaðar og í glitrandi síðkjólum sem ýmist eru flegnir að framan eða 

aftan. Þegar ég horfi á myndbandið geri ég mér grein fyrir mínum eigin 

forhugmyndum. Og viðurkenni fyrir sjálfri mér að ég átti von á að klæðnaður 

veislugesta væri mun þjóðlegri; að konurnar klæddust þjóðbúningum og að 

klæðnaður karlmannanna bæri keim af íslam. 
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4.11. Staðalmyndir  

Líkt og fram kemur í kafla 2.8 ríkja staðalmyndir um stóra sem smáa etníska hópa 

í samfélagi manna. Þegar Vala giftist manni frá Kosovo nokkrum árum eftir að 

hún fluttist til Íslands mætti hún því viðhorfi Íslendinga að hún væri að giftast að 

vilja föður síns. Með öðrum orðum, að hún væri að giftast gegn eigin vilja. Gefum 

Völu orðið:  

 

... þú átt ekki að hlusta pabbann [var sagt við mig], taka hann já giftast 
þessi maður og svona. Ég reyna að útskýra og útskýra, en ég hugsa það 
enginn trúir. Nei, ég var bara, ég þekkti þennan mann og ég vildi 
þennan og ég vildi alveg giftast [honum].  

 

Vala bætir við að fyrr á árum hafi það þekkst í Kosovo að foreldrar skipulögðu 

hjónabönd barna sinna, en að slíkt þekkist ekki í dag. Hún segir að í Kosovo líkt 

og annars staðar í Evrópu ákveði ungt fólk sjálft hvað það vill gera. Því næst spyr 

ég hana hvort það ríki ákveðið regluveldi innan fjölskyldna, þ.e. hvort faðirinn 

ráði og því næst synir hans:  

 

Kannski getur þú alveg finna svona fjölskyldur, ég bara veit ekki... 
Eins og ég segi, það er ekki allt perfect þarna. Það getur verið en það 
voða fáir núna... Það er svona .. það bara er þegar börnin [eru] lítil, um 
leið börnin stækka, þau bara ráða sjálf og svona. 
 

Þegar ég spyr Fjólu hvort karlmaðurinn sé sá sem ræður meiru í albönskum 

fjölskyldum segir hún svo ekki vera: „Í landi mínu það er meira kona.“ Þegar ég 

spyr Brynju sömu spurningar segir hún að þó meiri virðing sé borin fyrir þeim 

sem eru eldri, sé ekki um það að ræða að einhver einn ráði, þ.e. ekki almennt í 

samfélaginu. Það sé reynt að tala saman og ræða um það sem er að gerast. 

Yfirleitt er það faðirinn sem sér um fjölskylduna, það er hann sem stundar vinnu 

og sér fjölskyldunni farborða. Það sé þó ekki þannig að hann ráði og enginn annar.  

 Þegar ég spyr þær stöllur í rýnihópnum út í regluveldi innan fjölskyldunnar, 

tekur Vala fram að þær geti ekki talað fyrir allar albanskar fjölskyldur. Þær geti 

aðeins talað út frá sínum eigin fjölskyldum og þeim sem í kringum þær eru. Hún 

bætir við að það sé e.t.v. ekki eins mikill munur og fólk haldi: „Fólk til dæmis veit 

ekki neitt um okkur og er kannski bara spá í þetta af því við erum múslim.“ Hún 
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vitnar aftur í það þegar hún gifti sig og var spurð um hvort pabbi hennar hafi látið 

hana giftast og að enginn hafi trúað henni: „... en ég bara læt það vera [að fólk 

haldi að hún hafi verið neydd]. Ég veit bara, mitt líf það er ekki svona.“ Brynja 

bendir á að eðlilegt sé að fólk hafi þessar hugmyndir þar sem það þekkir ekkert til 

Albana eða múslima: „Fólk þekki ekki líf okkar, rétt eins og við vissum ekkert um 

hvernig lífið væri á Íslandi þegar við komum. Það er eðlilegt að fólk heldur 

svona.“ 

 Það má margt læra af þessum orðum þeirra Völu og Brynju og greinilegt er að 

þær eru umburðarlyndar konur, enda hafa þær reynslu af að kynnast því sem ólíkt 

er. Og ekki má gleyma því að þær eru aldar upp í samfélagi þar sem margir ólíkir 

hópar hafa lifað í sambýli hver við annan svo öldum skiptir. Eins og orð þeirra 

bera með sér, þá er ekki alltaf allt sem sýnist og mikilvægt að fólk virði skoðanir 

og atferli hvers annars.  

 

4.12. Fordómar 

Á undanförnum árum hefur talsvert borið á hvers kyns fordómum gagnvart 

mismunandi menningarhópum í íslensku samfélagi sem og öðrum vestrænum 

samfélögum. Þessir fordómar hafa ekki síst beinst að múslimum, sérstaklega í 

kjölfar þeirra voðaatburða sem áttu sér stað í Bandaríkjunum og kenndir eru við 

11. september 2001. Í ljósi þessa fýsir mig að vita hvort meðrannsakendur mínir, 

sem allar eru múslimar, hafi orðið varar við eða sjálfar orðið fyrir einhvers konar 

fordómum hér á Íslandi. Brynja segist ekki hafa orðið fyrir neinu sjálf. Segist 

einungis hafa verið spurð af nágrannakonu sinni hvort hún væri múslimi og frá 

Kosovo, meira væri það ekki. Fjóla hefur sömu sögu að segja, hefur ekki fundið 

fyrir neinum fordómum af hálfu Íslendinga. Henni finnst þvert á móti að 

nágrannar og aðrir hafi boðið hana velkomna. Og þó að fólk viti að hún er 

múslimi finnst því það ekkert athugavert.  

Milla segist hafa orðið vör við neikvætt viðhorf í vinnunni. Fólki finnst skrítið 

að hún borði ekki svínakjöt og hún finnur fyrir því að hún er útlendingur og skilur 

ekki tungumálið. Einnig finnst henni að hún og albönsku konurnar, sem hún 

starfar með, hafi fengið fleiri verkefni en aðrir í vinnunni þar sem þær skilja ekki 
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tungumálið og geta þ.a.l. ekki tjáð sig og átta sig ekki alveg á því sem er að gerast. 

Líkt og þær séu „nota sem útlendingur,“ eins og hún orðar það. Hún segir þetta 

hafa verið algengara þegar þær voru að byrja að vinna, en eftir því sem þær hafa 

verið lengur, skilja meira í tungumálinu og átta sig á hvernig hlutirnir ganga fyrir 

sig hætti þessi mismunun: „Þetta hendir af því að við skiljum ekki alveg og svo 

lærum þetta meira og gerðist ekki. Eins og í byrjunin, allt öðruvísi.“ Ég spyr Millu 

hvernig samskipti hennar við nágranna hennar hafa gengið og hvort hún hafi orðið 

vör við einhver neikvæð viðhorf af þeirra hálfu. Hún segir að það hafi aldrei verið 

neitt vandamál með nágrannana og að þau samskipti hafi gengið mjög vel. 

Vala segist ekki hafa orðið vör við fordóma. Hún segir að margir Albanir búi 

t.d. í Svíþjóð og Þýskalandi og þar séu fordómar algengir. Hér á Íslandi kannast 

hún ekki við fordóma hvað sig varðar né þá sem hún umgengst. 

 

4.13. Sjálfsmynd, samsömun og ímynd 

Sjálfsmynd og ímynd einstaklinga og hópa mótast af umhverfi þeirri og þeirri 

menningu sem þeir lifa og hrærast í. Líkt og fram kemur í kafla 2.9 upplifa 

innflytjendur oft togstreitu, sumir vita ekki hverjum þeir tilheyra meðan aðrir þróa 

með sér opna og/eða sveigjanlega etníska sjálfsmynd. Ég spyr Völu hvort hún geti 

ímyndað sér hvernig hún muni líta á sjálfan sig ef hún verður enn á Íslandi eftir 

um 20 til 30 ár og verði þá búin að vera lengur hér á landi en í fæðingarlandi sínu. 

Hún hafði velt þessu talsvert fyrir sér og þá í tengslum við börn sín og 

móðurmálið sem er, eins og áður segir, henni afar hugleikið. Gefum Völu orðið: 

 

Já [andvarp], ég hef oft hugsað það ef ég verð hérna svo lengi að 
börnin mín verða Íslendingar.. Ég hef oft hugsað það... En ég ætla að 
reyna að halda tungumálið, reyna. Ég langar að fara á hverju ári, öll 
fjölskyldan, hin fjölskyldan er þarna [í Kosovo] og þau tala allt, þau 
vilja tala við fólkið sitt. En ég, ég veit ekki hvernig þetta fer þegar þau 
fara í skóla og svoleiðis, en núna það gengur svo vel, ég er svo ánægð, 
þau bara vilja alveg tala íslensku og tala albönsku... En ég hugsa 
stundum, það er til fólk sem læra mörg tungumál ensku, íslensku, 
þýsku og þetta allt, þau geta alveg læra þetta líka. Sitt tungumál og 
íslenskuna og enskuna... Ég er bara svo ánægð, ég er stolt af þeim að 
þau læra meira og svona en ... þau geta ekki vera lengur eins og ég er 
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núna t.d. .. Al- Albani [hlær smá].. En ég veit ekki með mér, ég held 
þetta breyti lífi mínu alveg. 
 

Vala leggur áherslu á að hún vilji viðhalda móðurmáli sínu. Hún segist vilja vera 

eins og hún er og tala bæði tungumálin, albönsku og íslensku. Aftur á móti segir 

hún matarvenjur sínar hafa tekið breytingum: „... ég er búin að blanda svo mikið 

albanskum og íslenskum mat.“ Hún segir Albani borða mikið af sterkum og 

bragðmiklum mat og sem meðlæti eru oft hafðar nokkurs konar brauð eða kökur. 

Hún segist núna nota minna af þessum brauðum og ef hún smakkar eitthvað 

íslenskt sem henni finnst gott og líst vel á þá notar hún það í sinni matseld. 

 Vala hefur og er að þróa með sér sveigjanlega sjálfsmynd. Hún tileinkar sér 

það sem henni líkar í íslenskri menningu og heldur í það sem hún metur og vill 

viðhalda í sinni Kosovo-albönsku menningu. Með þessari nálgun sinni eykur hún 

möguleika sína í samfélaginu; möguleika sína á að verða virkur þjóðfélagsþegn.  

 Þegar ég spyr Fjólu hvernig hún haldi að ímynd sín verði ef hún verður hér 

enn eftir 20-30 ár, segir hún:  

 

Ég get ekki segja það Dagbjört. Þetta er þú veist, erfitt að segja það, þú 
veist enginn veit hvað kominn [hvað verður]. Ég veit ekki og ég segja 
eitt, ég get ekki skipta núna stað, til dæmis... Ég get ekki farið landin 
minn, það stríðið og núna mikli, mikli 50% ekki vinna. 

 

Fjóla hafði verið að skoða þann möguleika að flytjast til Þýskalands þar sem 

bróðir hennar býr, en henni finnst það ekki fýsilegur kostur. Henni líður vel hér á 

Íslandi. Bæði hún og maður hennar hafa atvinnu og henni finnst mikilvægt að 

börnin klári nám sitt hér.  

 Þegar ég spyr Brynju sömu spurningar, þ.e. um ímynd sína ef hún verði áfram 

á Íslandi í 20-30 ár; hvort hún myndi segjast vera Albani eða Íslendingur segir 

hún:  

 

Auðvitað verð ég Albani. En, mig langar alveg vera eins og þið eruð ... 
aðlagast já, svona landið og svona. Vilt ekki finna sjálfan mig eins og 
ég er útlendingur og svona. Þannig að við [Albanir á Íslandi] erum 
fólk og við erum eins. Auðvitað segi ég að ég er frá Kosovo. Ég er 
Albani. 
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Brynja segir að ef hún væri hér ein myndi henni sennilega finnast sem hún 

tilheyrði Íslendingum. En hún á albanska fjölskyldu og þannig viðheldur hún 

albanskri ímynd sinni. Hún segir t.d. að hún tali á annan hátt við íslenska konu en 

við albanska konu. Þegar hún talar við íslenska konu reynir hún að gera eins og 

Íslendingar gera og á þann hátt reynir hún m.a. að aðlagast. 

 Brynja vill gjarna aðlagast og hún vill ekki hafa þá tilfinningu að hún sé 

útlendingur. Það er samt greinilegt á orðum hennar að hún lifir í tveimur samhliða 

menningarheimum, enn sem komið er. Ef til vill vantar hana sjálfstraust eða 

kannski viljann til að samþættast samfélaginu og þróa með sér sveigjanlega 

sjálfsmynd. Ef til vill er hún ánægð með líf sitt eins og það er, í tveimur samhliða 

menningarheimum.  

 Líkt og fram kemur í kafla 2.9 getur einstaklingi sem tilheyrir annarri kynslóð 

innflytjenda fundist erfitt að átta sig á hverjum hann tilheyrir. Þessi togstreita 

getur birst á margvíslegan hátt. Ég spyr Brynju hvað hún haldi um börn sín, hvað 

þeim muni finnast um sig sjálf og hverjum þau tilheyri eftir 20 til 30 ár: 

„Auðvitað er þetta landið sem þau alveg alast upp. Þau .. verða þau .. þau svona 

bara [Íslendingar]...“ Brynju finnst tilhugsunin um að börnin sín líti á sig sem 

Íslendinga fremur en Albani ekki erfið:  

 

Mér finnst ekki erfitt ... af því þau eru hér, þau þurfa að vera eins og 
allir börnin. Ég ætla ekki segja börnin þið gerið eins og ég gerði þegar 
ég var lítil og bara allt öðruvísi en börnin hérna. Ég vil að þau séu bara 
eins, eins og hér vera gerast í landinu ... eins og er börnin hér. Og bara 
líða þau vel og ræður þau sjálf bara. Ég hugsa ekki við að blanda þeim 
lífið þeirra [stjórna þeirra lífi], þú átt að vera svona og svona. 

 

Fjóla segir t.d. að þegar hún er úti í Kosovo með fjölskyldu sinni þá vilji dóttir 

hennar helst ekki borða albanskan mat og stundum þurfi þau að keyra í bæinn til 

að kaupa það sem hún borðar: „Og stundum ég bara keyra og bróðir minn bara 

keyra fyrir hana og kaupir bara franskar og hamborgara... Mamma bara spyrja 

viltu svona, svona? Æjæjæj, hún ekki borða neinu... Stundum ekki gott.“ 

Líkt og Vala, hefur Fjóla þróað með sér sveigjanlega sjálfsmynd. Hún tekur 

þátt í samfélaginu og á dagleg samskipti við Íslendinga. Og eins og Vala tekur 

hún það sem henni líkar úr íslenskri menningu og gerir það að sínu. 
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4.14. Eigin menning 

Innflytjendum er mikilvægt að viðhalda menningu sinni og menningararfi. Í 

samræðum mínum við meðrannsakendur mína er móðurmálið þeim greinilega 

dýrmætt, líkt og áður hefur komið fram. Börnin lifa óneitanlega í tveimur 

menningarheimum. Þau sækja skóla þar sem þau taka þátt í hefðum og venjum, 

auk þess að verða fyrir áhrifum frá öðrum börnum og því sem þau venjast á 

heimilum sínum. Brynju er mikilvægt að börnin hennar geti tekið þátt í hefðum og 

venjum annarra íslenskra barna. Hún segir að í raun haldi þau tvöfaldar hefðir:  

 

Það er soldið vandamál með börnin. Við höldum t.d. okkar hátíð, svo 
við þurfum að gera eitthvað fyrir .. alla dagana sem þið gerið eitthvað 
sem börnin eru í skóla.. Æ, eh, þið haldið eitthvað daga eh, hvað þetta 
er, öskudaginn og allt saman... Við þurfum að gera eitthvað fyrir 
börnin þannig að við þurfum að halda tvöfalt. 

 

Þetta er mikilvægt fyrir Brynju og hún segir þetta ganga vel. Þó elsta barn hennar 

sé fætt í Kosovo er það alið upp hér líkt og hin börnin hennar. Og þau langar til að 

halda upp á þessa daga líkt og önnur börn. Hún segir t.d. að börnin hennar fái í 

skóinn og hún hlær þegar hún segir að fyrst hafi hún ekkert vitað hvað hún ætti að 

gera. Þegar við ræðum um íslensku jólahefðina með skóinn og jólasveinana segir 

Vala að þar sem börnin haldi að þetta gerist finnist henni hún verða að leyfa þeim 

að upplifa og taka þátt í þeirri hefð líkt og önnur börn. 

 Ég spyr Brynju hvað hún telji mikilvægast að gera til að viðhalda albanskri 

menningu sinni. Hún er fljót að svara og segir: „Tala heima bara albönsku.“  

 Milla segir að þeim gangi vel að viðhalda sínum eigin menningarlegu siðum 

og venjum. Hún segir að þó jólahátíðin sé ekki þeirra hátíð vilji hún ekki að 

börnunum hennar líði illa og þau fari alltaf með gjafir á litlu jólin í 

grunnskólanum og fara líka á jólaballið. Á þann hátt taka þau þátt í 

jólaundirbúningnum.  

 Matarvenjur Albana eru ólíkar matarvenjum Íslendinga og þ.a.l. eru þær vörur 

sem matvöruverslanir bjóða upp á ólíkar því sem gerist í heimalandinu. Ég spyr 

Millu hvernig henni gangi að versla inn fyrir heimilið. Hún segist ekki alltaf finna 

það sem hún þarf og svo leynast svínaafurðir í mörgum matvælum og þau borða 

jú ekki svínakjöt. Vala segir að fólki finnist skrítið að þau borði ekki svínakjöt. Og 
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fólk spyr hana gjarna hvort hún borði aldrei skinku eða hvort hún geti aldrei 

smakkað og af hverju hún borði hana ekki. Hún segir mér frá atviki sem átti sér 

stað í skóla einum þar sem múslimskt barn hafði óvart borðað skinku. Hún var 

stödd í þessum skóla og kennarinn kom til hennar og spurði hana hvort eitthvað 

gerðist strax. Vala hlær þegar hún segir mér frá þessu og bætir við: „Nei, nei, það 

gerist ekki [neitt].“ 

 

4.15. Framtíðarsýn 

„... þegar tungumálið kemur, þá kemur allt,“ segir Brynja þegar ég spyr hana um 

framtíðina. Hún segir að ef hún verði hérna áfram þurfi hún alveg að læra 

íslensku: „Annars ef að kemur í Kosovo svona ró og það er ekki stríð og alveg 

eins og hér, svona frið eins og hér ég kannski langar til baka til dæmis. Ég sé mig 

sjálfa þar.“ Þegar umræðan berst að framtíð barnanna segir Brynja mikilvægast 

að: „... börnin mín ganga vel í skóla bara .. og ekki fara í eitthvað rugl eða neitt. 

Bara halda áfram að læra og áfram bara.“ 

 Í framtíðinni langar Fjólu að vinna í leikskóla eða 

heilsdagsskóla/frístundaheimili. Hana langar ekki til að vinna við verksmiðjustörf, 

segist ekki hafa heilsu til þess. Þannig störf þurfi hún líka að sækja fjarri heimili 

sínu, en hún vill helst getað stundað vinnu í sínu íbúðahverfi. Hana langar að hafa 

vinnutíma sem gerir henni kleyft að vera komin heim þegar börnin hennar eru 

búin í skólanum, svo hún geti sinnt þeim. Þegar samræður okkar eiga sér stað er 

Fjóla í starfi seinni part dags. Með því þarf yngsta barn hennar ekki að fara strax í 

leikskóla því eiginmaður hennar er kominn heim þegar hún fer til vinnu. Hún er 

ánægð með þessa tilhögun því ef barnið væri í leikskóla eins og systkini þess, ætti 

hún engan afgang af launum sínum þegar leikskólagjöld væru greidd. 

 Milla á erfitt með að sjá framtíðina fyrir sér og þegar ég spyr hana hvort hún 

haldi að hún muni flytja til baka segist hún ekki vita það. Vonir hennar eru 

bundnar við börnin, við að þau eigi gott líf, klári nám sitt og fái vinnu.  

 Áður en Vala kom til Íslands var hún í námi. Eftir grunnskólanám fór hún í 

menntaskóla þar sem hún stundaði hjúkrunarnám sem er einskonar blanda af 

sjúkraliðanámi og hjúkrunarfræði: „Ég, þarna, eh, [var í] menntaskóla ég var að 
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læra, af því he, það er soldið öðruvísi. Hérna er hjúkrunarkona og sjúkraliði þarna 

er bara eitt. Þarna, he þegar ég, þarna. Ég búin að læra það menntaskólann.“ Eftir 

að hún kláraði það nám fór hún í kennaranám til kennsluréttinda á 

grunnskólastigi: „Svo fór ég kennara, kennara [kennaraskóla]. Svo mig vantar, 

mig vantar fjögur próf til að klára þetta ... ég er kennari.“ Hún hefur ekki getað 

nýtt menntun sína eftir að hún kom til Íslands. Hún byrjaði að vinna í mötuneyti á 

sjúkrahúsi og sá fram á að ef hún vildi starfa sem sjúkraliði þyrfti hún að stunda 

námið frá upphafi hér á Íslandi:  

 

Kannski ég vildi, af því ég fór í fyrsta árið, ég fór að vinna í [spítala] í 
býtibúri. Með soldið kannski get ég komast vinna sjúkraliði eða læra 
kannski meira fara námskeið. Námskeið og vera hjúkrunarkona 
kannski. En, nei ég held ég þurfti alveg að fara í skóla hér ... Það var 
enginn að, sem ég gat .. gat sagt mér eh þú mátt fara, af því að ég var 
að reyna að spyrja fyrsta árið, ég vildi vinna mikið. Enginn sem geta 
segið mér þú getur farið í þetta námskeið og þetta, ég vildi ekki fara 
frá byrjun í skóla til dæmis, ég var allan tímann þarna [í Kosovo] í 
skólann. Mér fannst erfitt af því ég talaði ekki íslensku, þannig að 
þetta var ekki hægt.  

 

Vala hætti því að vinna á sjúkrahúsinu og fékk vinnu í skóla (þó ekki sem 

kennari). Hana langar til að skipta um starfsvettvang, en hún er þó ekki til í að 

taka hvaða vinnu sem er. Einnig blundar sterkt í henni að læra meira. Reyndar 

segir hún að hana hafi alltaf langað til að verða læknir, og sá draumur lifir enn: 

 

Ég er til í að breyta vinnu í eitthvað. Bara ekki til að fara að vinna 
eitthvað í lakkrísgerð. Það er ekki góð. Eða ég get ekki vinna hvar sem 
er, treysti mér ekki til að vinna hvar sem er. Ég hugsa mikið, æ mig 
langar kannski breyta, en með hvað? Hvað gera? Veit ekki hvað langar 
kannski... Ég væri til að fara í skóla samt, bara ég ekki búin ákveða 
hvað... Ég var alltaf með að vera læknir. Ég myndi alltaf vilja vera 
það. Já, ég komst ekki aldrei í háskóla þarna [í Kosovo] og svona, en 
ég er ekki eitthvað öðruvísi núna. 

 

Hún segist vera búin að búa hér nógu lengi til að treysta sér í nám, jafnvel þó hún 

eigi barn. Hún er samt ekki viss um hvort hún treysti sér vegna tungumálsins, en 

hún er orðin nógu örugg og sjálfstæð til að taka þá ákvörðun að fara í skóla. Nú 
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veit hún að konur geta stundað nám, þó svo þær séu búnar að stofna fjölskyldu og 

að það er hægt. Að öðru leyti segist hún ekki hugsa mikið um framtíðina:  

 
Svo getur það kannski verið, ekki spá neitt í neinum, en kannski getur 
vel verið að við fluttum [til Kosovo]. En svo núna, við erum bara, við 
er ekki .. allt á mikið í framtíðina.. Eina sem ég hugsa mikið eitthvað 
það .. vinnu sem ég ánægð og ... eina sem mig langar núna.. Búið voða 
fínt hérna, [ég er] ánægð... 

 

Framtíðarsýn meðrannsakenda minna er mikið til bundin börnum þeirra. Þær 

eiga það allar sameiginlegt að vilja að börnin gangi menntaveginn hér á Íslandi og 

þær vilja halda í þau lífsgæði sem felast í að hafa atvinnu. Það veitir þeim augljóst 

öryggi, auk þess sem þær geta þá veitt börnum sínum það sem þær vilja eða þau 

þurfa á að halda. En framtíðarsýnin er ekki einungis bundin börnunum. Völu og 

Fjólu dreymir um nýjan starfsvettvang, Brynja gerir sér grein fyrir að ef hún ætlar 

að búa hér til frambúðar, þá þarf hún að læra íslensku betur. Milla á sitt annað 

heimili úti í Kosovo, svo e.t.v. togar landið hennar í hana þó svo hún hugsi ekki 

svo langt þegar samræður okkar eiga sér stað. 

 

4.16. Samantekt og umræður 

Það er ekki auðvelt að þurfa að yfirgefa land sitt og heimili og flýja til annars 

lands. Í tilfelli Fjólu, Millu og Völu má ætla að sú reynsla hafi tekið einkar mikið 

á sökum þess hve allt gerðist hratt og land og þjóð voru framandi og ólík 

heimkynnum þeirra. Vala var t.d. komin til Íslands fjórum dögum eftir að hún 

yfirgaf heimili sitt. Grunlaus um að hún ætti eftir að búa í landi sem hún hafði rétt 

heyrt getið um. Í landi þar sem aldrei dimmir á sumrin, en hvílir íþyngjandi 

myrkur yfir vetrarmánuðina. Álagið var því afar mikið við komuna til landsins, 

áhyggjur voru miklar og hugur þeirra þungur. Sökum þessa gátu þær ekki nýtt 

námskeið sem þær sátu á vegum Rauða krossins sem skyldi. Líklegt er að slík 

námskeið nýtist betur því flóttafólki sem er betur undirbúið fyrir ný heimkynni sín 

en þær voru, eða að þörf sé á einskonar framhaldsnámskeiði þegar lengra líður frá 

komunni til landsins og fólk e.t.v. farið að ná áttum.  
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Flóttafólk, sem kemur til Íslands, fær skipulagða aðstoð í eitt ár eftir komuna. 

Aðstoðin felst m.a. í húsnæði, heilbrigðisþjónustu, skólaþjónustu og félagslegum 

stuðningi, svo fátt eitt sé nefnt. Mótttökurnar sem Vala, Milla og Fjóla fengu 

þegar þær komu til landsins þótti þeim einstaklega góðar. Og augljóst var að þær 

áttu alls ekki von á slíkum viðtökum. Fyrir utan nauðsynlegan aðbúnað og aðstoð 

stuðningsfjölskyldna mættu þær velvild og jákvæðni alls staðar í samfélaginu, 

hvort sem það var frá nágrönnum eða afgreiðslufólki í verslunum.  

Börn Millu aðstoða foreldra sína mikið við að túlka hin ýmsu samskipti. Það 

að foreldrar nýti sér tungumálakunnáttu barna sinna er skiljanlegt. Það getur þó 

verið varhugavert, því það getur framlengt og jafnvel fest félagslega eða 

menningarlega einangrun foreldranna í sessi. Sem er þá afleiðing þess að skilja 

ekki hið ríkjandi tungumál og geta ekki tjáð sig, sem síðan getur valdið óöryggi, 

vanlíðan og jafnvel einmanaleika. Áhrif þess á börn þegar þau eru látin túlka fyrir 

foreldra sína eru einnig varhugaverð, líkt og fram kemur í kafla 2.10 um 

mikilvægi tungumálsins. Valdahlutföll innan fjölskyldna geta breyst þegar aukin 

ábyrgð er sett á herðar börna og unglinga og virðing þeirra fyrir foreldrum sínum 

getur minnkað. Auk þess sem þessi aukna ábyrgð getur haft áhrif á samskipti 

foreldra og barna er í sumum tilfellum um að ræða ábyrgð sem siðferðilega rangt 

er að leggja á börn og sem tilheyrir í raun fullorðnum. 

Það að eiga samskipti og tjá sig á tungumáli sem er ekki manns eigið, krefst 

hugrekkis. Og þegar menningin er auk þess mjög ólík því sem fólk á að venjast, 

reynir enn meira á einstaklinginn. Enda er afar margt menningarbundið falið í 

tungumálinu og óskráðu samskiptareglurnar eru ófáar. Því má ætla að 

einstaklingar sem eru að eðlisfari feimnir og hlédrægir, eigi erfiðara með að 

aðlagast nýjum aðstæðum en þeir sem opnari eru. Völu fannst íslenskan mjög 

erfið og fann fyrir miklum vanmætti gagnvart tungumálinu sem kom fram í 

einmanaleika og kvíða. En þegar á reyndi og hún þurfti nauðsynlega að eiga 

samskipti við hina ýmsu aðila í samfélaginu óx henni kraftur og ásmegin. Hún átti 

ekki íslenskutalandi börn sem gátu talað fyrir hana, hún þurfti sjálf að takast á við 

áskorunina.  

Eftir að hafa kynnst reynslu og viðhorfum meðrannsakenda minna velti ég 

fyrir mér hvort fólki sem á íslenskumælandi börn sem eru orðin „nógu gömul“ til 
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að túlka, sé hættara við að einangrast félags- eða menningarlega en barnlausu 

fólki. Ég tel því að einstaklingar sem „þurfa“ ekki að takast á við krefjandi 

verkefni eins og samskipti á nýju tungumáli og í nýju samfélagi séu líklegri til að 

einangrast en þeir sem þurfa að bjarga sér sjálfir eða vera í forsvari fyrir aðra. 

Börnin geta útskýrt ýmislegt bæði á íslensku og albönsku og foreldrarnir finna til 

öryggis. Brynja er í þessum sporum. Og á meðan svo er, minnka líkurnar á því að 

hún verði félagslega virkari í sínu nærsamfélagi og samþætti sína eigin menningu 

menningu samfélagsins. 

Þegar fjölskyldur eða einstaklingar flytja til nýs lands, hvort sem það eru 

flóttamenn eða aðrir innflytjendur, er líklegt að þeir upplifi ákveðið óöryggi. Ég 

tel að það megi líkja færni einstaklinganna í samskiptum við sjálfstæðisbaráttu 

þeirra. Því það að vera mállaus í samfélaginu er ákveðið ósjálfstæði. Með því að 

geta haft samskipti við fólk og stofnanir án utanaðkomandi aðstoðar þýðir að 

einstaklingurinn eða fjölskyldan er sjálfstæð; hún er ekki öðrum háð. Þetta er 

Völu greinilega dýrmætt. Og hún er stolt af því afreki að hafa tekist á við eigið 

óöryggi og feimni, lært íslensku og yfirstigið hinar ýmsu hindranir á vegi sínum. 

Fyrir vikið hefur hún vaxið sem manneskja.  

Það mikla frelsi sem einstaklingar hafa á Íslandi og sjálfstæði kvenna var Völu 

hugleikið. Hún sér að konur og karlar hafa jafna möguleika í íslensku samfélagi 

og gerir sér grein fyrir að þessir möguleikar eiga jafnt við um hana eins og aðra. 

Vala, Milla, Fjóla og Brynja eru allar tiltölulega ungar að aldri og eru jafnvel 

að hefja líf sitt og stofna fjölskyldu. En foreldrar Völu, sem hún kom með til 

Íslands, eru komnir yfir miðjan aldur og eldra fólki reynist yfirleitt erfiðara að 

aðlagast nýju samfélagi en þeim sem yngri eru. Það má segja að foreldrar hennar 

lifi í albönskum menningarheimi hér á Íslandi, og e.t.v. í „gamla landinu“. Líkt og 

gerist þegar fólk á samskipti við aðra með sama etníska upprunann og fylgist með 

fréttum og atburðum „að heiman“. Á þann hátt verður það menningarlega 

aðskilið. 

Ég tel mikilvægt að fólk fari varlega í að alhæfa um ástæður sem legið geta að 

baki athafna, skoðana eða viðhorfa annarra. Til dæmis gæti hinn hefðbundni 

Íslendingur haldið að tiltekinn innflytjandi vilji ekki vera þátttakandi í einhverri 

athöfn þegar raunveruleg ástæða gæti verið óöryggi og vanlíðan t.d. vegna lítillar 
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tungumálakunnáttu. Einnig gætu kennarar haldið að útlendir foreldrar nemenda 

líti fram hjá aðlögun barna sinna þegar óöryggi og þekkingarleysi foreldranna er 

raunveruleg ástæða þess. Það er því brýnt að fólk nái að eiga samskipti á einhvern 

hátt. Og kennarar og aðrir þeir sem sökum starfs síns eiga í samskiptum við 

innflytjendur, hafi fjölmenningarlega hæfni í samskiptum og finni þær leiðir sem 

best virka hverju sinni. Það sem hentar best einu foreldri eða skólastigi þarf ekki 

að henta öðru. Og má því segja að það krefjist þess að kennarar séu skapandi í 

hugsun og starfi. Kennarar þurfa að taka tillit til getu foreldra í íslensku, 

tilfinninga þeirra, viðhorfa og óska. Skortur á menningarlæsi getur valdið 

misskilningi og mistúlkunum sem torveldar öll samskipti fólks. Menningarlæsi og 

fjölmenningarleg hæfni í samskiptum kemur nemendum til góða, þar sem hún 

veitir fólki betri innsýn og skilning hvert á öðru. 

Guðrún og Sigríður, sem starfa í leik- og grunnskóla, voru sammála um 

mikilvægi móðurmálskennslu fyrir nemendur af erlendum uppruna. Að færni í 

móðurmáli sé afar þýðingarmikil þegar kemur að því að læra annað mál; sem í 

þessu tilfelli er íslenska. 

 Auk þess sem Vala, Milla og Fjóla upplifðu flótta, höfðu þær ásamt Brynju 

alist upp við óttann við Serba. Þessi ótti skapaði greinilega mikið óöryggi meðal 

Kosovo-Albana í Kosovo og setti svip sinn á allt þeirra líf í stóru sem smáu. Sú 

reynsla hefur eflaust veitt þeim nýja sýn á lífið. Ég geri mér ekki grein fyrir 

hvernig þessi sýn eða viðhorf geta birst og varð heldur aldrei vör við það í 

samræðum mínum við þær stöllur. Nema þá e.t.v. í umburðarlyndi, einlægni og 

þeirri auðmýkt sem mér finnst einkenna viðhorf þeirra og lífssýn. 

 Reynsla meðrannsakenda minna fjögurra af að búa á Íslandi er að nokkru leyti 

álík, en þó er eitt sem skilur að. Vala og Fjóla hafa báðar þróað með sér 

sveigjanlega etníska sjálfsmynd á meðan Brynja og Milla lifa í tveimur samhliða 

menningarheimum. Vala og Fjóla taka virkan þátt í nærsamfélagi sínu og tileinka 

sér það sem þeim þykir jákvætt í íslenskri menningu. Báðar skilja þær og tala 

íslensku sem eykur möguleika þeirra til þátttöku í samfélaginu mjög mikið. Enn 

sem komið er lifir Brynja í tveimur samhliða menningarheimum. Ef til vill vantar 

hana sjálfstraust til að samþættast samfélaginu og þróa með sér sveigjanlega 

sjálfsmynd; sjálfstraust sem eflaust myndi eflast með aukinni íslenskukunnáttu. 
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Milla stólar mjög mikið á börn sín í samskiptum, þó skilur hún íslensku nokkuð 

vel. Hvorki Brynja né Milla eiga mikil samskipti við fólk af íslenskum uppruna. 

Félagsleg samskipti og stuðning sækja þær í sitt menningarlega samfélag; til 

annarra Albana. Sem leiðir til þess að þær læra síður íslensku og ná síður að 

samþætta menningu sína þeirri íslensku. 

 Milla, Vala, Fjóla og Brynja eiga allar þá sameiginlegu reynslu af að búa á 

Íslandi að finnast samfélagið rólegt og tryggt, að hér sé næga vinnu að hafa og 

það sem mestu skiptir, hér er öryggi fyrir börnin. 

Framtíðarsýn meðrannsakenda minna er mikið til bundin börnum þeirra. Þær 

eiga það allar sameiginlegt að vilja að börnin gangi menntaveginn hér á Íslandi og 

þær vilja halda í þau lífsgæði sem felast í því að hafa atvinnu. Það veitir þeim 

augljóst öryggi, auk þess sem þær geta þá veitt börnum sínum það sem þær vilja 

eða þau þurfa á að halda. En framtíðarsýnin er ekki einungis bundin börnunum. 

Völu og Fjólu dreymir um nýjan starfsvettvang, Brynja gerir sér grein fyrir að ef 

hún ætlar að búa hér til frambúðar þarf hún að læra íslensku betur. Milla á sitt 

annað heimili úti í Kosovo svo e.t.v. togar landið hennar í hana, þó svo hún hafi 

ekki hugsað svo langt þegar við samræður okkar áttu sér stað. 
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5. Lokaorð 
 

 

Ástæða þess að ég hóf framhaldsnám haustið 2004, var sú að ég vildi geta veitt 

foreldrum leikskólabarna enn betri þjónustu en ég þegar gerði, og þá sérstaklega 

foreldrum af erlendum uppruna. Mér fannst sem mig skorti innsýn og skilning á 

viðhorfum þeirra, tilfinningum og athöfnum. Og svar mitt við þeirri þörf var að 

afla mér sjálfri aukinnar þekkingar.  

Í þekkingarleit minni hef ég verið svo lánsöm að fá að skyggnast inn í 

menningarheim sem mér var áður hulinn; menningarheim Kosovo-albanskra 

kvenna á Íslandi. Um leið og meðrannsakendur mínir tóku mér opnum örmum, 

hleyptu mér inn á heimili sín og deildu með mér viðhorfum sínum, tilfinningum 

og þrám, undruðust þær áhuga minn á tilveru sinni.  

Áður en ég fór af stað með rannsóknina gerði ég mér í hugarlund að 

innflytjendum sem tala ekki íslensku sé hættara við að einangrast en öðrum 

innflytjendum. Ég taldi líka að fordómar Íslendinga í þeirra garð væru mun meiri 

en við alla jafna höldum eða gerum okkur grein fyrir og að þeir finndu fyrir 

slæmri þjónustu og viðmóti. Rannsóknin staðfestir hugmyndir mínar um 

mikilvægi íslenskukunnáttu. Án tungumálsins er hætta á að fólk einangrist og lifi 

nánast eingöngu í sínum menningarheimi. Hvað fordómana varðar, höfðu 

meðrannsakendur mínir lítið orðið varir við þá. Í ljósi þeirrar umræðu sem hefur 

verið í samfélaginu undanfarin misseri og ár, um innflytjendur, vekur það furðu 

mína. Og ég velti fyrir mér hvort Íslendingar hafi jákvæðari viðhorf eða séu 

umburðarlyndari gagnvart Kosovo-Albönum, en öðrum innflytjendum, þar sem 

margir þeirra komu hingað sem flóttamenn. Að Íslendingar meðtaki þá frekar, en 

t.d. Pólverja eða Litháa, inn í samfélagið vegna þeirra stríðsátaka og mikilla 

hörmunga sem neyddi svo marga til að yfirgefa heimkynni sín. Ég veit ekki hvort 

svo er, en finnst það umhugsunarvert.  



125 

 

Ég, eins og svo margir Íslendingar, vissi ósköp lítið um íslam áður en ég 

kynntist Fjólu, Millu, Brynju og Völu. Ég veit svo sem ekki hvað ég gerði mér í 

hugarlund um trú þeirra eða hvernig hún birtist. Ætli skoðun mín hafi ekki að 

mestu verið lituð því sem birtist um trúna í fjölmiðlum landsins. Nú veit ég hins 

vegar að Kosovo-Albanir eru frjálslyndir í trú sinni og rétt eins og við Íslendingar 

erum gagnvart kristni. Það sem skiptir meðrannsakendur mín greinilega mestu 

máli er að koma vel fram við aðra og að trúa á hið góða í fólki.  

Spurningin, sem ég lagði af stað með í rannsókninni, er mjög víð og 

yfirgripsmikil; hver er reynsla kvenna frá Kosovo af því að búa á Íslandi. 

Niðurstöðurnar gefa í raun ekkert eitt eða einfalt svar við spurningunni. Heldur 

veita þær fyrst og fremst lesandanum þekkingu og innsýn í tilveru, sjónarmið og 

aðstæður Kosovo-albanskra kvenna á Íslandi; mikilvægi menningarlæsis, hin 

erfiða íslenska tunga, sjálfstæði einstaklinga og þá sérstaklega kvenna á Íslandi, 

hin mikla birta á sumrin en myrkur og drungi á veturna, hið trygga og örugga 

samfélag þar sem börn eru óhult og foreldrar hafa atvinnu, hinar góðu móttökur 

sem flóttafólkið fékk og gott atlæti af hendi Rauða krossins og samspil tungumáls, 

félagslegrar þátttöku og samþættingar. Öll þessi atriði vega þungt í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Það sem mér finnst þó einna áhugaverðast er hvernig óöryggi 

vegna skorts á tungumálakunnáttu og þekkingu á menningunni, getur haft áhrif á 

daglegar athafnir fólks. Og mér verður hugsað til þeirra fjölmörgu tilfella þar sem 

Íslendingar fullyrða að skortur á þátttöku innflytjenda á hinum ýmsu sviðum 

samfélagsins sé vegna viljaleysis, trúarbragða eða jafnvel kúgunar. Nú geri ég mér 

enn betur en áður grein fyrir hve mikilvægt það er að leyfa fólki að njóta vafans; 

það er svo margt sem við vitum ekki, þekkjum ekki og skiljum ekki. Þetta er atriði 

sem t.a.m. kennarar á öllum skólastigum ættu að hafa hugfast.  

Í ljósi þeirrar miklu og öru breytinga sem hafa orðið á íslensku samfélagi 

undanfarin misseri, m.t.t. fjölmenningar, er mikil þörf á aukinni þekkingu og 

fræðslu á fjölmenningarlegum málefnum. Því með aukinni þekkingu og skilningi 

er t.d. hægt að styðja við kennara, sem standa frami fyrir breyttum nemendahópi 

eða sem eru óöruggir vegna samskipta við foreldra af erlendum uppruna, og 

starfsfólk félagsþjónustu eða heilsugæslu sem tekst á við afar krefjandi samskipti í 

starfi sínu. Með aukinni þekkingu og skilningi á mismunandi menningarlegum 
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gildum, viðhorfum og trú myndi nemandi eins og Rajesh, sem við kynntumst í 

inngangi að þessari ritgerð, e.t.v. mæta skilningi kennara síns og föðurs í stað 

skamma. Kennarinn hefði e.t.v. áttað sig á hvað var að gerast og brugðist við á 

annan hátt og faðirinn ekki upplifað svívirðingu og skömm. 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að konum frá Kosovo. Viðhorf og 

sjónarhorn kalmanna gæti verið annað en þeirra og því væri gaman að kynnast. 

Eins væri áhugavert að kynnast sjónarhorni þeirra Kosovo-albönsku barna sem 

komu hingað sem flóttamenn. Hvaða augum þau líta líf sitt, samsama þau sig 

Íslendingum eða Albönum? Hvar verða þau stödd 10 árum eftir komuna til 

Íslands, eða 20 árum? Einnig væri áhugavert að fá að kynnast sjónarhorni þeirra 

sveitarfélaga sem tekið hafa á móti flóttamönnum. Fá þeirra sýn á hvað gekk vel 

og hvað hefði betur mátt fara og þann samfélagslega lærdóm sem draga má af 

slíku ferli. Einnig væri sérlega áhugavert að kynnast fleiri hópum innflytjenda, 

þ.e. fólki af öðrum uppruna en Kosovo-albönskum. Hvernig þeir upplifa íslenskt 

samfélag og hvernig þeim vegnar. 

Það er von mín að þeir sem lesa þessa ritgerð verði vísari um hin ýmsu málefni 

sem varða innflytjendur og hagi þeirra. Að þeir nái að kynnast þeim Völu, Fjólu, 

Brynju og Millu eins og þær birtast í niðurstöðunum. Og öðlast með því þekkingu 

um þennnan ákveðna menningarhóp, sem er hluti af íslenskri menningu og öðlist 

betri skilning á tilveru innflytjenda; skilning sem síðan verður til að bæta 

samskipti milli fólks.  
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Viðauki I: Kynningarbréf 
 
 
Dalvík ágúst 2005 
 
 
Ágæti þátttakandi! 
 
Með þessu bréfi vil ég kynna fyrir þér rannsókn sem mig langar til að þú takir þátt 
í. Ég er nemi við kennaradeild Háskólans á Akureyri þar sem ég er í 
framhaldsnámi á stjórnunarsviði. Með þessari rannsókn er ég að vinna 
meistaraprófsverkefni mitt. 
 Við undirbúning rannsóknarinnar mun ég taka viðtöl við konur frá Kosvo sem 
flust hafa hingað til lands. Í viðtölunum verður spurt um það hvernig þeim hefur 
tekist að aðlagast daglegu lífi á Íslandi.  
Þú þarft ekki að svara spurningalista, heldur mun ég taka viðtal við þig og þú 

hefur fullkomið frelsi til að tjá þig. Eftir því sem við á og samræðurnar þróast mun 
ég síðan spyrja fleiri spurninga. Ég mun fá aðstoð túlks í viðtölunum ef þess þarf.  
 Fyllsta öryggis verður gætt í meðferð þeirra upplýsinga sem viðtölin gefa. Öll 
gögn verða geymd í læstum hyrslum og mun ég taka ábyrgð á þeim. Þú getur hætt 
þátttöku hvenær sem er án nokkurra persónulegra afleiðinga. Nöfn þátttakenda 
verða ekki notuð og fyllsta öryggis gætt til að ekki sé hægt að rekja upplýsingar til 
þeirra. Bæði ég undirrituð og túlkur verða bundin þagnareiði um það sem fram 
kemur. 
 Ég er leikskólakennari og hef starfað við það með stuttum hléum síðan 1993. 
Á þeim tíma hef ég meðal annars unnið með börnum frá Kosovo og átt samstarf 
við foreldra þeirra. Í starfi mínu hefur mér alltaf fundist sem ég og aðrir skilji ekki 
hvernig það er fyrir fólk að flytjast til nýs lands, jafnvel án þess að vilja það sjálft, 
og takast á við ólíka menningu og tungumál. Þess vegna ákvað ég að fara í þetta 
nám og afla mér þekkingar. Ég vona að þessi rannsókn mín muni skila meiri 
þekkingu til samfélagsins um það hvernig það er að vera kona frá Kosovo á 
Íslandi. Markmið mitt er að sú þekking sem fæst með rannsókninni leiði til betri 
og meiri skilnings þess fólks sem konur frá Kosovo hitta í sínu daglega lífi, eins 
og til dæmis leikskóla- og grunnskólakennara.  
 
 
 
Með kærri kveðju og fyrirfram þakklæti, 
________________________________ 
Dagbjört Ásgeirsdóttir 
Sími 691-3769 
Hjarðarslóð 2b 
620 Dalvík 
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Viðauki II: Njoftim 
  
 
Të dashur pjesmarrës 
 
 
Me këtë letër dëshiroj të ju njoftoj për biseden në të cilën ju do të merrëni pjesë. 
Unë jam studente në Shkollen e Lartë të Mësuesisë në Akureyri atje ku unë 
vazhdoj specializimin. 

Me këtë studim unë jam duke punuar temën e magjistraturës. Për përgatitjen e 
kësaj teme kam menduar të kem biseda me gratë nga Kosova të cilat janë 
shpërngulur këtu. Në bisedë do të pyetet se  si ato kanë arritur t’i përshtaten jetës 
së përditshme në Islandë. 

Ju nuk duhet t’i përgjigjeni listes me pyetje, por unë mendoj të marr 2-3 biseda 
me ju dhe ju do të keni liri të plotë për përgjigjjen e tyre, në lidhje me ju. Pas 
kësaj ne mund të vendosim edhe për pyetje të tjera. Unë mendoj të kemi ndihmen 
e përkthyesit-es,nëse ky ju duhet. 

Siguria do të jetë e plotë në lidhje me informacionet tuaja që ju do t’i jepni. 
Tërë ky material-bisedë do të jetë sekret dhe mendoj që të marr përgjegjësi për 
këtë. 
Ju mund të ndërpreni pjesëmarrjen kur të doni pa pasur kurrfarë keqardhje. Emrat 
e pjesëmarrseve nuk do të përdoren fare dhe do të ketë siguri të plotë që të mos 
identifikohen dhe të dihet për këta emra.  Bashkë me procesmbajtësin dhe 
përkthyesin-en duhet të premtojmë për heshtje për biseden e zhvilluar. 

Unë jam mësuese e kopshtit të fëmijëve dhe kam punuar me pushime të 
shkurtëra që nga viti 1993. Në këtë kohë unë në mes tjerash kam punuar me 
fëmijë nga Kosova dhe kam pasur bashkpunim me prindërit e tyre. Në punën time 
gjithmonë kam ndjerë që unë dhe të tjerët nuk kemi kuptuar se si është për  
njerëzit të cilët shpërngulen në një vend të ri, posaqërisht pa dëshiren e tyre, dhe 
të vinë në një kulturë dhe gjuhë të ndryshme. Për këtë unë vendosa të merrem me 
këtë studim dhe të njoftohem më mirë. 

Unë shpresoj që ky studim imi të përcjellë njoftime dhe informacione te 
shoqëria për atë se si është të jeshë një grua nga Kosova në Islandë. Qëllimi im 
është që ky njoftim që merret përmes këti studimi të qoj në një mirëkuptim më të 
mirë dhe më të plotë për njerëzit, që takojnë gratë nga Kosova në jetën e 
përditshme, si janë mësuesit në kopshte dhe shkolla fillore. 
 
 
                                                                             Me nderime nga : 
                                                                             Dagbjört Ásgeirsdóttir  
                                                                             Tel: 691-3769 
                                                                             Hjarðarslóð 2b 
                                                                             620 Dalvík 
 
 


