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Útdráttur 

 

Innflytjendum hefur fjölgað ört hér á landi á síðustu tveimur áratugum. Mörgum reynist 

erfitt að flytja til nýs lands og getur sú reynsla haft í för með sér margvíslegar 

afleiðingar, bæði góðar og slæmar. Í þessari ritgerð verður fjallað um slíkar afleiðingar 

og verður sérstök áhersla lögð á afleiðingar félagslegrar einangrunar. Farið hafa fram 

rannsóknir um aðlögun innflytjenda hér á landi en nánast engar rannsóknir hafa verið 

gerðar um áhrif félagslegrar einangrunar hjá þessum þjóðfélagshópi. Markmið þessarar 

ritgerðar er að greina áhrifaþætti félagslegrar einangrunar hjá innflytjendum og kanna 

hverjar afleiðingar slíkrar einangrunar eru. Þær ritgerðarspurningar sem leitast er eftir 

að svara í ritgerðinni eru: Hvaða þættir stuðla að félagslegri einangrun innflytjenda? 

Hvernig nálgast félagsráðgjafar stuðning við innflytjendur sem búa við félagslega 

einangrun?           

 Oft vita innflytjendur ekki hvar réttur þeirra liggur og með því að rannsaka þetta 

viðfangsefni og önnur tengd viðfangsefni verður til þekking sem skapar grundvöll að 

bættri og breyttri stöðu innan málaflokksins.      

 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar sýna að innflytjendur eru í sérstökum 

áhættuhópi varðandi það að einangrast félagslega vegna útskúfunar, fordóma, 

tungumálaörðugleika, menntunarstigs og fleira. Slík einangrun getur leitt af sér líkamleg, 

andleg og félagsleg vandamál. Mikilvægt er að efla og auðvelda aðgang upplýsinga til 

innflytjenda um réttindi þeirra og skyldur og eins er mikilvægt að sveitarfélög móta sér 

skýra stefnu í innflytjendamálum til þess að koma til móts við þennan hóp. Slíkt eykur 

líkur á virkni og félagslegri þátttöku innflytjenda. Í niðurstöðum er jafnframt tekið fram 

að nauðsynlegt er að auka rannsóknir á þessu sviði. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er unnin til BA gráðu við Háskóla Íslands. Áhugi á efninu kviknaði eftir að 

hafa kynnst innflytjendum hér á landi sem bjuggu við mikla félagslega einangrun. Sjálf 

fluttist ég með fjölskyldu minni til Afríku á unglingsárum mínum og þar upplifði ég mikla 

félagslega einangrun sökum stöðu minnar sem innflytjandi. Menningin og tungumálið 

var gríðarlega frábrugðið því sem ég átti að venjast. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum 

Guðbjörgu Ottósdóttur, fyrir skýra og greinagóða leiðsögn, góðar ráðleggingar og fyrir 

þann áhuga sem hún sýndi efninu. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum fyrir 

áhugaverðar umræður um verkefnið, yfirlestur sem og mikinn stuðning á meðan 

ritgerðarskrifum stóð. Að lokum vil ég þakka föður mínum fyrir yfirlestur og fjölskyldu 

minni allri fyrir þá hvatningu sem hún hefur sýnt mér í kringum skrifin og í gegnum 

námið allt. 
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1 Inngangur  

Innflytjendum hefur fjölgað verulega á Íslandi á síðustu árum (Rauði koss Íslands, 2006) 

og hefur mikil þjóðfélagsumræða skapast í íslensku samfélagi um þessa fjölgun og 

afleiðingar hennar. Vegna fjölgunar innflytjenda hefur orðið til hópur í þjóðfélaginu sem 

hefur ólíkar og margvíslegar þarfir og hafa stjórnvöld reynt að koma til móts við þennan 

þjóðfélagshóp með stefnumótun og reglugerðum (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Málefni innflytjenda hefur ekki verið miðdepill í pólitík hérlendis þegar mið er tekið af 

Evrópu og Bandaríkjunum en ástæðuna mætti rekja til þess að innflytjendur hér á landi 

hafa ekki kosningarrétt (Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. 

Hafsteinsdóttir, 2009). Vantar því þrýstiafl kjósenda á stjórnmálamenn varðandi 

málaflokkinn.         

 Innflytjendur búa oft við fjölvanda sökum þeirra áskorana sem fylgja því að 

setjast að í nýju landi og skorts á t.d. réttindum og stefnu stjórnvalda. Er því mikilvægt 

að félagsráðgjafar geti greint þann vanda og stutt innflytjendur í aðlögunarferlinu 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Eitt þeirra félagslegu vandamála sem getur fylgt því að 

setjast að í nýju landi er félagsleg einangrun og ójöfn þátttaka innflytjenda í nýja 

samfélaginu (Ward, 2009). Verða þessir þættir sérstaklega skoðaðir í ritgerðinni en 

félagsleg einangrun er vandamál sem hefur gríðarleg áhrif á velferð og líf einstaklinga. 

Slíkt ástand hefur áhrif á andlega heilsu og getur það leitt til langvarandi heilsufarslegra 

vandamála (Nicholson, 2012; Laurrence o.fl., 2011). Í ritgerðinni verður skoðað hvernig 

félagsráðgjafar geta stutt innflytjendur í aðlögun sinni að nýrri menningu og til 

félagslegrar þátttöku. Tilgangur og markmið þessarar heimildaritgerðar er að skoða 

hverjir áhrifaþættir félagslegrar þátttöku eru hjá innflytjendum sem og skoða hvaða 

vinnuaðferðum félagsráðgjafar beita í vinnu sinni með innflytjendum. Lögð verður 

áhersla á að greina þætti í samfélaginu sem hafa áhrif á aðlögun og má þar nefna 

lagaumhverfi, stefnumótun og fleira. Eins verður málaflokkur innflytjenda skoðaður 

samhliða því að reynt verður að varpa ljósi á hvernig félagsráðgjafar vinna með 

málaflokkinn.        

 Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara í ritgerðinni eru 

eftirfarandi:           

 - Hvaða þættir stuðla að félagslegri einangrun innflytjenda?   

 - Hvernig nálgast félagsráðgjöf stuðning við innflytjendur sem búa við félagslega   
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einangrun?          

 Í því skyni að svara ofangreindum spurningum verður fjallað um helstu 

rannsóknir, hugtök, kenningar og sögulegar staðreyndir sem efnið snerta. Ritgerðin er 

uppbyggð á þann hátt að fyrst verður gerð grein fyrir mikilvægum skilgreiningum og 

hugtökum. Því næst verður saga innflytjenda hérlendis og erlendis rakin auk þess sem 

gerð verður grein fyrir aukningu fólksflutninga til landsins. Í því samhengi verður 

ennfremur fjallað um stefnumótun stjórnvalda varðandi málaflokkinn. Í fjórða lagi 

verður gerð grein fyrir helstu kenningum og rannsóknum sem gerðar hafa verið um 

félagslega þátttöku innflytjenda. Að því frágengnu verður fjallað um hlutverk 

félagsráðgjafar innan málaflokksins. Að síðustu er umfjöllunin dregin saman í umræðu 

og lokaorð. 
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2 Hugtök og skilgreiningar 

Hér verða skilgreind helstu hugtök sem fjallað er um í ritgerðinni en þau eru 

útlendingur, innflytjandi, flóttamaður, hælisleitandi, nýbúi, aðlögun, samlögun, 

samþætting, félagsleg einangrun, félagsleg þátttaka og fjölmenning. Oft getur reynst 

erfitt að finna eina algilda skilgreiningu á hugtökum en það getur stafað af ólíkum 

skoðunum, bakgrunnum og hugmyndum fræðimanna. Í ritgerð þessari er þó leitast við 

að nota þær skilgreiningar sem almennt eru viðurkenndar í fræðilegri umfjöllun og eru 

notaðar í lögum og reglugerðum og opinberum gögnum.    

 Útlendingur (e. foreigner): Útlendingur er einstaklingur sem ekki hefur 

ríkisborgararétt hér á landi samkvæmt lögum um útlendinga nr. 96/2002. Innflytjendur, 

hælisleitendur og flóttamenn eru því allir útlendingar fyrst þegar þeir koma hingað til 

lands.          

 Innflytjandi (e. migrant): Samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands er 

innflytjandi einstaklingur sem fæddur er erlendis. Jafnframt verða báðir foreldrar að 

hafa erlendan bakgrunn þ.e. eru fæddir erlendis og eiga sjálfir foreldra sem fæddir eru 

erlendis (Hagstofa Íslands, 2009). Innflytjendur eru því þeir sem setjast að í tilteknu landi 

öðru en heimalandi sínu í þessu tilfelli Íslandi til langframa og er móðurmál þeirra því 

annað en íslenska (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Innflytjandi af annarri kynslóð telst sá 

vera sem fæddur er á Íslandi en báðir foreldrar viðkomandi falla undir skilgreiningu á 

innflytjanda (Hagstofa Íslands, 2012).     

 Flóttamaður (e. refugee): Samkvæmt lögum um útlendinga nr. 96/2002 telst 

einstaklingur vera flóttamaður ef hann hefur flúið heimland sitt af ótta við að vera 

ofsóttur vegna trúarbragða, kynþáttar, þjóðernis, stjórnmálaskoðana eða aðildar að 

tilteknum þjóðfélagshópi og getur ekki eða treystir sér ekki vegna slíks ótta að leita 

aðstoðar hjá stjórnvöldum í heimalandi sínu. Flóttamaður getur einnig verið 

einstaklingur sem er ríkisfangslaus og er utan þess lands sem hann áður hefur haft 

reglulegt aðsetur í og getur ekki eða vill ekki snúa aftur til þess lands vegna ótta (Rauði 

Kross Íslands, e.d.a.). Flóttafólk á rétt á að fá vernd að uppfylltum ofantöldum 

skilyrðum hjá öllum þeim löndum sem skrifað hafa undir flóttamannasamning 

sameinuðu þjóðanna (Rauði Kross Íslands, e.d.b.).     

 Hælisleitandi (e. asylum seeker): Hælisleitendi telst sá vera sem óskar eftir hæli í 

tilteknu landi af mannúðarlegum eða pólitískum ástæðum. Með umsókn sinni um hæli 



10 

er viðkomandi að biðja stjórnvöld um að viðurkenna stöðu sína sem flóttamaður. 

Hælisleitendur þurfa að ganga í gegnum málsmeðferð en það getur tekið allt frá 

nokkrum vikum upp í nokkur ár að fá niðurstöður úr slíkri meðferð (Rauði koss Íslands, 

e.d.a.).           

 Nýbúi: Samkvæmt íslenskri orðabók er nýbúi einstaklingur sem sest hefur að í 

nýju landi og kemur oft og tíðum frá ólíkum menningarheimi (Íslensk orðabók, 2002). 

Orðið virðist ekki vera mikið notað í dag en það var í senn mikið notað hér áður fyrr og 

tengja margir frábrugðið útlit viðkomandi einstaklinga frá hinu hefðbundna þjóðarútliti 

við hugtakið.         

 Hugtakið innflytjandi getur átt við um öll hugtök sem listuð eru hér að ofan. Ef 

flóttamaður fær hæli hér á landi fer hann frá því að vera flóttamaður í að vera 

innflytjandi. Sama á við hælisleitendur, útlendinga og nýbúa.   

 Samlögun (e. assimilation): Talað er um samlögun þegar innflytjandi tileinkar sér 

menningu og tungumál þess lands sem hann býr nú í og viðheldur ekki eigin móðurmáli 

eða menningu þess lands sem hann kom upprunalega frá. Megin markmið viðkomandi 

er að afmá sín upprunalegu menningareinkenni og öðlast menningarlega færni í hinu 

nýja samfélagi (Félagsmálaráðuneytið, 2005).    

 Samþætting (e. intergration): Samþætting er þegar innflytjendur og/eða 

þjóðernisminnihlutahópar tileinka sér menningu í nýju landi á sama tíma og þau 

viðhalda móðurmálinu og eigin menningu. Þetta getur reynst erfitt bæði þar sem 

menningarheimar eru ólíkir en eins vegna þess að einstaklingur þarf að aðlaga sig að 

nýrri menningu á sama tíma og hann viðheldur menningu úr heimalandi sínu 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005).       

 Félagsleg einangrun (e. social exclusion): Er þegar einstaklingur upplifir sig eins 

og hann tilheyri ekki einhverri ákveðinni einingu. Þessi eining getur verið samfélagið 

sjálft, fjölskyldan eða vinir. Einstaklingar sem eru félagslega einangraðir eru ekki með 

virkt tengslanet í kringum sig og hafa því minni samskipti við aðra en þeir sem ekki eru 

félagslega einangraðir (Rogaly, Fisher og Mayo, 1999).   

 Félagsleg þátttaka (e. social participation): Félagsleg þátttaka vísar til þess að 

einstaklingur á í samskiptum við aðra og tekur þátt í einhverskonar starfi í samfélaginu. 

Starfið getur verið margvíslegt og má þar nefna atvinnu og/eða sjálfboðaliðastörf, 

þátttaka í íþrótta- og tómstundastarfi, félagsmálum og fleira (Groenou, Broese og Deeg, 
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2010).          

 Aðskilnaður (e. seperation): Er hugtak sem notað er þegar innflytjendur ná ekki 

að aðlagast því samfélagi sem þeir fluttust til. Dæmi um aðskilnað er þegar ákveðnir 

þjóðarhópar fjölmenna saman á eitthvað tiltekið svæði eða tiltekið hverfi í nýja 

dvalarlandinu, þau búa til eigið samfélag í stað þess að aðlagast samfélagi og menningu 

landsins (Berry, 2005).        

 Fjölmenning (e. multiculturalism): Hér áður fyrr þegar samgöngur voru erfiðar og 

dýr kostur voru þegnar þjóðríkja oft einsleitur hópur. Á þessum tímum fæddist fólk á 

einhverju tilteknu landsvæði og búferlaflutningar á milli landa voru ekki eins algengir og 

þeir eru nú á tímum, þrátt fyrir slæmar aðstæður eða atvinnuleysi. Í nútímasamfélagi og 

hnattvæðingu hafa samgöngur auðveldast og er því viðráðanlegur kostur fyrir marga. 

Með þessari þróun leita margir einstaklingar út fyrir landssteina síns þjóðríkis í von um 

að finna atvinnu og betra líf annars staðar. Það er því orðin staðreynd að samfélög um 

allan heim eru orðin fjölbreyttari með nýjum þjóðfélagsþegnum (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2004). Fjölmenningarleg stefna ólíkra þjóðríkja gengur að mestu út á að 

tryggja öllum þegnum samfélagsins borgaraleg réttindi hvort sem þeir eru innfæddir eða 

aðfluttir (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Fjölmenningarlegt samfélag er því samfélag þar 

sem fólk með ólíkan uppruna myndar eina heild og á í gagnvirkum samskiptum hvort við 

annað (Guðrún Pétursdóttir, 2003).       

 Ljóst er að ofangreindar hugtaksskilgreiningar eru mikilvægar fyrir viðfangsefni 

ritgerðarinnar og verður miðað við þær í neðangreindri umfjöllun þar sem hugtökin 

koma fyrir. 

3 Innflytjendur á Íslandi: Saga og stefnumótun 

Fólksflutningar hafa lengi vel átt sér stað í heiminum en þeir jukust til muna á tuttugustu 

öldinni og þá sérstaklega á síðustu tveimur áratugum aldarinnar. Frá lokum síðari 

heimstyrjaldarinnar hefur flæði til Vestur-Evrópu verið mikið þá einkum frá Suður-

Evrópu en þar vantaði vinnuafl til uppbyggingar eftir stríð. Í lok tuttugustu aldar þegar 

kaldastríðinu lauk tók mynstur fólksflutninga að breytast en þá jókst streymi 

fólksflutninga frá Austur-Evrópu til Vestur-Evrópu. Þúsundir hafa flust búferlum í leit að 
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betra lífi en Austur-Evrópa hefur allt frá falli Sovéts- og sambandsríkjanna glímt við 

pólitísk átök og hungursneyð, efnahagslegt óöryggi og pólitíska kúgun (Rauði koss 

Íslands, 2006, janúar).         

 Búferlaflutningar haldast iðulega í hendur við atvinnu- og efnahagsástand hverju 

sinni. Eins geta ástæður fyrir slíkum flutningum verið, ójöfn skipting gæða, spilling, 

pólitísk átök, kúgun, náttúruharmfarir, stríð og fleira (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 

2009). Innflytjendur sem koma til Evrópu skiptast upp í tvo flokka. Annars vegar 

menntað fólk og hins vegar einstaklingar sem tilheyra lágstéttum samfélagsins (Rauði 

kross Íslands, 2006, janúar). Stundum heldur fólk ekki sömu samfélags stöðu og það var 

með í heimalandi sínu. Slíkt getur átt sér stað ef menntun er ekki metin eða tekin gild af 

einhverjum ástæðum í nýja dvalarlandinu (Þórunn Júlíusdóttir, 2006).  

 Margir innflytjendur komu hingað til lands um miðjan áttunda áratug til um 

miðjan níunda áratug 20. aldar til að vinna í fiskvinnslu. Þetta mynstur tók breytingum í 

lok níunda áratugarins þegar aðrar atvinnugreinar fóru að sækjast eftir erlendu 

vinnuafli. Árið 1994 varð Ísland partur af Evrópska Efnahagssvæðinu (EES) og við 

undirritun samningsins tók Ísland upp og aðlagaði löggjöf á ýmsum sviðum að löggjöf 

sambandsins. Meðal annars tók Ísland upp löggjöf sem heimilaði frjálst flæði fólks í 

atvinnuleit innan aðildarlanda EES og Evrópusambandsins (ESB). Í kjölfarið tók erlendu 

vinnuafli frá þessum löndum að fjölga hér á landi (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). 

3.1 Fjöldi fólks af erlendum uppruna á Íslandi 

Fjölmenning á Íslandi er fremur nýtt fyrirbæri miðað við þróunina á Norðurlöndunum. 

Fólksflutningar til landsins tóku að aukast fyrir um 15-20 árum síðan. Frá því um miðja 

20. öld og fram til ársins 1997 voru innflytjendur hér á landi innan við 2% af heildarfjölda 

þjóðarinnar (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Samkvæmt Hagstofu íslands þá jukust 

fólksflutningar til landsins til muna á árunum 2006-2009 samhliða aukinni eftirspurn 

atvinnurekanda eftir erlendu vinnuafli og breytingum á lögum um útlendinga nr. 

96/2002, lögum um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska 

efnahagssvæðisins nr. 47/1993 og lögum um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002. 

Lagabreytingar fólu í sér frelsi launþega til flutninga innan bandalags evrópska 

efnahagssvæðisins, að því er varðar atvinnu- og búseturétt ríkisborgara Eistlands, 

Lettlands, Litháens, Póllands, Slóvakíu, Slóveníu, Tékklands og Ungverjalands.  
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 Árið 1994 voru innflytjendur 1,7% af heildarmannfjölda landsins en árið 2006 

hafði sú tala hækkað upp í 6% (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Innflytjendur á Íslandi árið 

2005 voru í kringum 12 þúsund talsins en árið 2007 náðu tölur innflytjenda á Íslandi 

nýjum hæðum og voru þeir þá orðnir rúmlega 24 þúsund talsins. Þegar hlutfall 

innflytjenda miðað við höfðatölu hér á landi er borið saman við hin norðurlöndin má sjá 

að hlutfallið árið 2009 var þó nokkru hærra hér á landi (Ari Klængur Jónsson og Elsa 

Arnardóttir, 2011). Þrátt fyrir að flestir komi hingað til lands í atvinnuskyni hafa 

flutningar til landsins vegna fjölskyldusameiningar og náms einnig aukist. Ekkert bendir 

til þess að fjölgun innflytjenda muni lækka til muna í náinni framtíð en samkvæmt 

Hagstofu Íslands voru innflytjendur á Íslandi 29 þúsund talsins í ársbyrjun 2013. (Rauði 

Kross Íslands, janúar, 2006; Unnur Dís Skaptadóttir, 2010; Hagstofa Íslands, 2013).

 Eftirspurn atvinnulífsins eftir vinnuafli á þessum árum skýrir að einhverju leiti 

þessa miklu fjölgun innflytjenda á árunum 2006-2009. Þrátt fyrir það að erlendir 

ríkisborgarar hafa margir hverjir komið hingað til lands í atvinnuskyni eru margir sem 

hafa komið ásamt fjölskyldu sinni, þ.m.t. börnum sínum og hafa sest hér að. Því eru hér 

á landi einnig fjöldi innflytjenda barna af fyrstu og annarri kynslóð. Samfélagið hefur því 

þurft að taka miklum breytingum á íbúasamsetningu á skömmum tíma og bregðast við 

þeim áskorunum að taka á móti þessum nýja og vaxandi hóp m.a. í heilbrigðiskerfinu, 

skólakerfinu og á vinnumarkaði (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009).   

 Tölur frá árinu 2008 sýna að hópur erlendra ríkisborgara er mjög fjölbreyttur hér 

á landi og koma þeir alls frá 170 löndum. Flestir koma frá Evrópu eða um 85%. Næst 

flestir koma frá Asíu og eru þeir aðallega frá Filippseyjum, Tælandi og Víetnam. 

Hlutfallslega eru flestir innflytjendur hér á landi Pólverjar en árið 2008 voru þeir 46% af 

erlendum ríkisborgurum á Íslandi. Kynjahlutföllin eru líka áhugaverð en allt fram til 2004 

var meirihluti innflytjenda konur. Á árunum 2004-2006 snerist hlutfallið við þegar 

eftirspurn eftir karlkyns vinnuafli jókst og varð hlutfallið 60% karlar á móti 40% konum. 

Atvinnuframboð hjá körlum minnkaði svo á árunum 2008-2009 í kjölfar 

efnahagshrunsins og fækkaði erlendum körlum þá hér á landi um 308 milli ára en fjöldi 

erlendra kvenna jókst um 1.266 (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009).  

 Samlandar hópa sig gjarnan saman í nýju landi og mynda tengslanet. Má af þessu 

ætla að auðveldara sé því fyrir t.d. pólska innflytjendur að koma til landsins samanborið 

við innflytjendur sem eiga fáa samlanda í dvalarlandinu. Eru þeir því í en stærri 
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áhættuhóp til að einangrast félagslega heldur en pólverjar (Ryan, 2007).   

 Er því ljóst að félagsleg einangrun er raunhæft vandamál fyrir innflytjendur og 

eru áhrifaþættir margir. Vandamálið getur verið mismunandi eftir því frá hvaða löndum 

innflytjendur koma og hvort þeir koma sér upp tengslaneti hérlendis. Eiga þeir sem ekki 

eiga marga samlanda hérlendis því frekar á hættu að falla undir hugtaksskilgreiningu 

félagslegrar einangrunar sem fjallað var um í 2. kafla ritgerðarinnar. Sem dæmi má 

nefna þá sem eiga í erfiðleikum með að tileinka sér íslenskt tungumál, enda hefur það 

áhrif á möguleika til þátttöku í samfélaginu (sjá umfjöllun í kafla 3.2) og eiga þeir frekar 

á hættu að upplifa sig ekki sem hluta af samfélagseiningunni og hafa ekki tengslanet.

   

3.2 Stefnumótun 

Fram að lokum tuttugustu aldarinnar var stefna stjórnvalda á Íslandi í 

innflytjendamálum mjög miðuð að þörfum Íslendinga og efnahagslífinu hér á landi. 

Innflytjendum var heimilað að koma hingað til lands ef brýn þörf væri á þeim á 

tilteknum stöðum atvinnulífsins. Þannig var markmiðið að brúa bil milli framboðs og 

eftirspurnar (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009).      

  Árið 2007 gaf Ríkistjórn Íslands út fyrstu stefnu íslenska ríkisins um aðlögun 

innflytjenda. Markmið stefnunnar var að bæta stöðu og þjónustu við innflytjendur hér á 

landi og auðvelda þátttöku þeirra í samfélaginu, en talin var brýn nauðsyn að móta 

stefnu um innflytjendamál sem málaflokk vegna mikillar aukningar innflytjenda til 

landsins. Þær leiðir sem taldar voru nauðsynlegar að yrðu farnar til þess að stuðla að 

samlögun innflytjenda að íslensku samfélagi voru m.a. íslenskunám fyrir fullorðna, betra 

aðgengi að upplýsingum um íslenskt samfélag og innflytjendamál s.s réttindi og skyldur 

innflytjenda. Eins töldu stjórnvöld mikilvægt að bæta atvinnumál og atvinnuþátttöku 

erlendra ríkisborgara, aðlaga menntun og kennslu að þörfum innflytjenda í leik,- grunn- 

og framhaldsskóla, tryggja að innflytjendur hefðu aðgang að heilbrigðisþjónustu til jafns 

við aðra og að sveitarfélög tryggðu að innflytjendur hefðu aðgang að sömu úrræðum og 

aðrir íbúar (Félagsmálaráðuneytið, 2007).      

 Stjórnvöld töldu að forsenda þess að innflytjendur myndu aðlagast samfélaginu 

að fullu væri að geta tjáð sig á þjóðartungunni og var sú áhersla m.a. byggð á 

rannsóknum sem sýnt höfðu að mikill áhugi væri meðal innflytjenda að læra íslensku en 
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að margir töldu sig ekki eiga möguleika á slíku sökum fjárhagserfiðleika og vegna vinnu. 

Stjórnvöld töldu því að með auknu aðgengi að íslenskunámi fyrir fullorðna til dæmis 

með því að bjóða upp á íslenskukennslu þeim að kostnaðarlausu, bjóða upp á námskeið 

á vinnutíma og fleira, væri verið að leggja grunn að betri aðlögun fyrir innflytjendur í 

íslensku samfélagi (Félagsmálaráðuneytið, 2007).      

 Miðlun upplýsinga er annar þáttur sem stjórnvöld telja vera mikilvægan í 

aðlögunarferli innflytjenda. Með betra aðgengi að upplýsingum um innflytjendamál og 

íslenskt samfélag telja stjórnvöld að stuðlað sé að jafnari tækifærum innflytjenda á við 

aðra þjóðfélagshópa í landinu. Atvinnumál innflytjenda eru einnig talin vera mikilvægur 

þáttur í stefnumótuninni þar sem undirstaða velferðar fólks er bundin við þátttöku á 

atvinnumarkaði. Með stefnunni vilja stjórnvöld tryggja það að innflytjendur fái jöfn 

launakjör og réttindi á við aðra þjóðfélagsþegna til félagslegrar þátttöku og velferðar. 

Einnig leggur stefnan áherslu á að stutt sé við þátttöku barna í íslensku samfélagi. 

Menntamál barna er talinn mikilvægur þáttur í aðlögunarferlinu eins og fram kemur í 

stefnunni og lögð er áhersla á hlutverk leik-, grunn- og framhaldsskóla að veita börnum 

þá námsaðstoð sem þau þurfa til þess að aðlagast íslensku samfélagi. Einnig er það 

hlutverk skólanna að aðstoða þessi börn við að læra íslensku og aðlaga námsefnið að 

þeirra getu og þörfum hverju sinni (Félagsmálaráðuneytið, 2007).    

 Til þess að innflytjendur nái að gerast virkir þátttakendur í íslensku samfélagi er 

íslenskukunnátta talin lykilatriði (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Veik staða í íslensku 

tungumáli hefur t.a.m. neikvæð áhrif á atvinnumöguleika. Á sama hátt er erfiðara að 

tengjast hópum og einstaklingum í samfélaginu ef ekki er til staðar geta til þess að tjá sig 

á tungumálinu (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Hlutskipti margra innflytjenda í löndum 

Vestur-Evrópu er að vinna verst launuðustu störfin sem jafnframt oft og tíðum geta þótt 

óákjósanleg störf (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Slík er staðan hér á landi en eins og 

greint var frá hér að ofan getur bág íslenskukunnátta takmarkað atvinnumöguleika 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005).         

3.3 Lög og reglugerðir 

3.3.1 Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar 

Ýmis lög ríkja í landinu sem taka til réttinda og skyldna útlendinga. Eins og fram kemur í 

skilgreiningarkaflanum hér að ofan, á hugtakið útlendingur við um alla þá einstaklinga 
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sem koma eða dveljast hér á landi og eru ekki með íslenskan ríkisborgararétt. Almennt 

er í íslenskri löggjöf miðað við það að mönnum sé ekki mismunað á grundvelli 

ómálefnalegra sjónarmiða. Í 1. mgr. 65. gr. Stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 kemur 

þannig fram að allir einstaklingar skuli vera jafnir fyrir lögum. Því fylgir að allir eiga að 

njóta mannréttinda án þess að tillit sé tekið til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða annarskonar stöðu í 

þjóðfélaginu. Tryggir þetta útlendingum réttarvernd fyrir ómálefnalegri mismunun 

þeirra í samanburði við aðra sem íslensk löggjöf tekur til. Kemur reglan iðulega til 

skoðunar og úrlausnar þegar tekist er á um réttindi útlendinga hérlendis fyrir 

dómstólum. 

3.3.2 Koma og dvöl útlendinga á Íslandi 

Með lögum um útlendinga númer 96/2002 er kveðið á um réttarstöðu útlendinga sem 

koma til landsins, dveljast hér eða sækja um leyfi samkvæmt lögunum. Útlendingur sem 

þarf vegabréfsáritun til að komast inn í landið, má ekki dvelja hér lengur en áritun hans 

segir til um nema með sérstöku leyfi. Flestum útlendingum er óheimilt að dveljast hér 

lengur en þrjá mánuði frá komu til landsins. Útlendingur, sem hyggst dveljast hér lengur 

en honum er heimilt skv. framansögðu, þarf að hafa dvalarleyfi. Útlendingur sem hyggst 

ráða sig í vinnu eða ætlar sér að stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi hér á landi þarf auk 

dvalarleyfis að hafa atvinnuleyfi.       

 Í 12. gr. sömu laga segir að heimilt sé að veita útlendingi dvalarleyfi, þótt hann 

uppfylli ekki öll skilyrði laganna um dvalarleyfi ef rík mannúðarsjónarmið standa til þess 

eða vegna sérstakra tengsla hans við landið. Veita má dvalarleyfi á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða ef útlendingur getur sýnt fram á ríka þörf á vernd, t.d. af 

heilbrigðisástæðum, vegna erfiðra félagslegra og/eða almennra aðstæðna í heimaríki 

eða því landi sem honum yrði vísað til eða vegna annarra atvika sem ekki má með réttu 

gera honum að bera ábyrgð á. Sérstaklega skal taka tillit til þess ef um barn er að ræða 

og skal sjónarmiðið það sem barni er fyrir bestu haft að leiðarljósi við ákvörðun. Ef sótt 

hefur verið um hæli (sjá umfjöllun í kafla 3.3.3) skal fyrst skorið úr því hvort skilyrði eru 

til þess að veita hæli áður en þessu ákvæði er beitt.     

 Er því ljóst að útlendingar þurfa ýmis leyfi frá stjórnvöldum til þess að dveljast og 
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starfa hér, ólíkt Íslendingum. Hefur slík mismunun talist málefnaleg og því réttlætanleg 

með hliðsjón af jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. 

3.3.3 Veiting hælis á Íslandi 

Í lögum um útlendinga nr. 96/2002 er kveðið á um rétt útlendinga sem teljast 

flóttamenn til hælis hér á landi. Þannig kemur fram í 46. gr. laganna að þeir útlendingar 

sem falla undir skilgreiningu hugtaksins flóttamaður skv. 44 gr. sömu laga eigi hér rétt til 

hælis. Á Íslandi er bannað samkvæmt 45. gr. laganna að endursenda hælisleitendur eða 

vísa þeim á staði þar sem líf þeirra eða frelsi telst vera í hættu. Það er Útlendingastofnun 

sem tekur ákvarðanir um hvort grundvöllur sé fyrir því að veita hælisleitanda hæli hér á 

landi. Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru kæranlegar til Innanríkisráðuneytisins og 

tekur Innanríkisráðuneytið endanlega ákvörðun um málið á stjórnsýslustigi. Þó eru í 

farvatninu breytingar á kerfinu og fyrirliggja breytingatillögur á hælisleitenda kerfinu en 

þær eru að meginsstefnu til þess að auka gæði, hraða málsmeðferð og vanda 

stjórnsýsluna og eru þær að norskri fyrirmynd (Innanríkisráðuneytið, janúar 2014). 

Innanríkisráðherra skipaði þingmannanefnd undir forystu Óttars Proppé til þess að sinna 

þessu verkefni og liggur fyrir frumvarp á Alþingi um að breyta stjórnsýslunni og gera 

hana óháðari ráðherra með því að setja á stofn sérstaka úrskurðarnefnd sem sinnir 

kærum á ákvörðunum útlendingastofnunnar (Innanríkisráðuneytið, 2014; Þingskjal nr. 

457).            

 Á árunum 2006-2008 voru 154 sem sóttu um hæli hér á landi. Einn einstaklingur 

fékk stöðu flóttamanns viðurkennda af stjórnvöldum, 11 einstaklingar fengu dvalarleyfi 

á grundvelli mannúðarástæðna og 3 fengu hæli skv. 3 mgr. 46. gr. útlendingalaga. 

Öðrum umsóknum var annaðhvort synjað, dregnar til baka eða einstaklingar 

endursendir (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2009). Hér á landi gildir 

Dyflinnarsamstarfið sem felur í sér þá meginreglu að það aðildarríki samstarfsins þar 

sem útlendingur sækir fyrst um hæli ber ábyrgð á málsmeðferð hælisumsóknar hans. Því 

er meginreglan samkvæmt Dyflinnar-reglugerðinni sú að hælisleitendur eru endursendir 

ásamt umsókn sinni aftur til þess aðildarríkis sem þeir sóttu fyrst um hæli, ef þeir sækja 

aftur um hjá öðru aðildarríki en frá því eru þó undantekningar (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2009).         

 Ljóst er að úrræði standa útlendingum til boða á meðan ákvörðun er tekin um 
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hælis- eða dvalarleyfisumsókn og er þannig heimilt að beiðni útlendings sem sótt hefur 

um hæli, að veita honum bráðabirgðadvalarleyfi þar til ákvörðun hefur verið tekin um 

hælisumsóknina. Einnig er heimilt að beiðni útlendings sem hefur fengið endanlega 

synjun um hæli eða dvalarleyfi sem kemur ekki til framkvæmda að svo stöddu, að veita 

honum bráðabirgðadvalarleyfi þar til synjunin kemur til framkvæmda 

(Útlendingastofnun e.d.).  

3.3.4 Búsetuleyfi 

Þegar flóttamanni er veitt hæli gefur Útlendingastofnun út dvalarleyfi til fjögurra ára og 

getur það verið grundvöllur búsetuleyfis. Heimilt er að veita útlendingi búsetuleyfi hafi 

hann dvalið hér á landi samfellt í fjögur ár að uppfylltum nokkrum skilyrðum, svo sem að 

hann hafi sótt námskeið í íslensku og að ekki liggi fyrir ástæður sem gætu leitt til þess að 

vísa þurfi viðkomandi úr landi svo eitthvað sem nefnt. Með búsetuleyfi er átt við 

ótímabundinn rétt einstaklings til þess að dvelja hér á landi. Samkvæmt lögum um 

útlendinga nr. 96/2002 þarf stjórnvald eftir að það hefur tekið ákvörðun um frávísun 

útlendings eða brottvísun að tilkynna viðkomandi ákvörðun skriflega svo fljótt sem 

verða má. Jafnframt þarf að veita leiðbeiningar um kæruheimild og kærufrest og hvert 

beina skuli kæru.         

 Margir innflytjendur búa við bága réttarstöðu í samfélaginu sem tengist lagalegri 

stöðu þeirra en ef einstaklingur vill eiga möguleika á að sækja um búsetuleyfi eftir 

fjögurra ára dvöl hér á landi má viðkomandi ekki hafa þegið fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélögunum á þessu tímabili. Margir hér á landi lentu í slæmri stöðu vegna þessa 

ákvæðis í kjölfar efnahagskreppunnar sem skall á 2008. Margir voru án atvinnu og var 

atvinnuleysi í landinu mikið. Íslenskir ríkisborgarar og þeir sem voru með búsetuleyfi hér 

á landi áttu möguleika á að sækja um fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum landsins en 

innflytjendur sem stefndu á að setjast hér að og sækja um búsetuleyfi gátu hvergi leitað 

(Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). 

3.3.5 Löggjöf og aðlögun útlendinga að samfélaginu 

Í könnun sem Rauði kross Íslands stóð fyrir árið 2006 kom í ljós að margir innflytjendur 

töldu sum ákvæði í útlendingalöggjöfinni vera beina hindrun í aðlögun þeirra að 

samfélaginu. Margir nefndu til að mynda 24 ára regluna í 13. gr. útlendingalagana en í 

henni stóð að ef erlendur og íslenskur ríkisborgari gengu í hjónaband fyrir 24 ára aldur 
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væri erlenda makanum ekki veitt dvalarleyfi á grundvelli hjónabandsins. Þessu ákvæði 

var þó breytt með lagabreytingum árið 2008 og kveður reglan nú á um að ef annar eða 

báðir aðilar hjónabands eru 24 ára eða yngri skuli ávalt kanna hvort að til hjúskapar hafi 

verið stofnað í þeim tilgangi að afla dvalarleyfis. Ef rökstuddur grunur liggur fyrir um að 

sú hafi verið raunin þarf það að vera hafið yfir allan vafa með sönnun að slíkur hafi ekki 

verið tilgangurinn (Lög um útlendinga nr. 96/2002). Af þessu er ljóst að staða útlendinga 

getur reynst erfið í þessum málum. Eins fannst mörgum innflytjendum sem tóku þátt í 

könnuninni erfitt að sætta sig við að ekki væri hægt að fá dvalarleyfi fyrir foreldra sína 

nema þeir væru komnir yfir 66 ára aldur og væru í þeirra umsjá (Rauði kross Íslands, 

2006).            

 Til þess að innflytjendur nái að samlagast íslensku þjóðfélagi að fullu þarf 

réttarstaða þeirra að vera sambærileg annarra þjóðfélagsþegna í landinu. Ef tekið er mið 

af framangreindri könnun væru breytingar á löggjöf í þá veru að jafna stöðu innflytjenda 

og annarra þjóðfélagsþegna æskilegar. Er staðan þó misjöfn eftir því frá hvaða löndum 

innflytjendurnir koma eins og fjallað verður um í kafla 4 hér að neðan. Mikilvægt er fyrir 

félagsráðgjafa að þekkja þessar reglur í vinnu sinni með innflytjendum. 

4 Kenningar og rannsóknir um áhrifaþætti félagslegrar þátttöku 
innflytjenda 

Hér verður greint frá helstu kenningum og rannsóknum sem snúa að félagslegu ferli 

þess að flytjast til nýs lands og þeim áhrifaþáttum sem móta það ferli. Lögð verður 

áhersla á að greina þá þætti sem stuðla að virkri þátttöku og þá þætti sem leiða til 

félagslegrar einangrunar meðal innflytjenda.     

 Mörgum getur reynst erfitt að flytja til nýs lands þar sem ríkir önnur menning og 

annað tungumál. Búferlaflutningur felur í sér þrjú sett af helstu umbreytingum 

einstaklingsins, þau eru: breytingar á persónulegu tengsla- og félagsneti, breytingar frá 

einu félags- og efnahagskerfi til annars og breyting frá einu menningarkerfi til annars 

(Kirmayer o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt að félagsleg þátttaka innflytjenda tengist því 

hversu sterkt þeir upplifa sig sem hluta af samfélaginu. Sveitarfélög eiga að þjónusta 

innflytjendur eins og aðra íbúa sveitarfélagsins en auk þess geta þau aðstoðað 

innflytjendur við aðlögun með góðri upplýsingargjöf um þjónustu, réttindi og skyldur 
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íbúa, og sérstakri þjónustu á sviði skólamála, félagsþjónustu, barnaverndar, 

menningarmála auk íþrótta- og tómstundamála (Eva Heiða Önnudóttir, Njörður 

Sigurjónsson og Sigurbjörg Eyjólfsdóttir, 2010).      

 Í rannsókn sem gerð var á þátttöku innflytjenda úr þremur sveitafélögum á 

Íslandi kom í ljós að innflytjendur sem lagt hafa áherslu á að læra íslensku eiga virkara 

félagslíf en þeir sem ekki höfðu lært íslensku. Jafnframt var vilji til staðar hjá öllum 

þremur sveitarfélögum að standa vel að móttöku og aðlögun innflytjenda innan þeirra 

(Eva Heiða Önnudóttir, Njörður Sigurjónsson og Sigurbjörg Eyjólfsdóttir, 2010). Um 

aldamótin 2000 fór rannsóknum á sviði innflytjenda að fjölga en það má rekja til ört 

fjölgandi fólksflutninga til landsins. Réttarstaða innflytjenda er misjöfn og fer hún meðal 

annars eftir því hvaðan innflytjandinn kemur. Ef hann kemur frá landi utan Evrópu fær 

hann dvalarleyfi sem gefið er út í ár í senn og er háð því að einstaklingurinn sé með fasta 

atvinnu. Ef einstaklingur sem dvalist hefur hér á landi í þrjú ár missir vinnuna á hann ekki 

rétt á að sækja um atvinnuleysisbætur þar sem hann er ekki með ríkisborgararétt eða 

búsetuleyfi. Að sama skapi er nánast ógerlegt fyrir þennan sama einstakling að þiggja 

fjárhagsaðstoð sveitarfélagana því með því afsalar hann sér í raun möguleika á því að 

sækja um ríkisborgarrétt þegar að því kemur (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Þessi 

bága staða getur valdið miklum kvíða og streitu á erfiðum tímum. Ljóst er að staða 

innflytjenda er misjöfn og getur félagsleg staða haft áhrif á hversu alvarlegar afleiðingar 

breytingarnar hafa á einstaklinginn, þannig eru þeir sem hafa fjölskyldur og vini hér á 

landi líklega betur settari en þeir sem eiga fáa að og hafa lítið tengslanet. 

 Félagsþjónustan í Reykjavík gaf út skýrslu árið 2004 um þjónustu við notendur 

með erlent ríkisfang en markmið rannsóknarinnar var að kanna sérstaklega þá þjónustu 

sem Reykjavíkingar af erlendum uppruna hafa aðgang af. Rannsóknin kannaði hvaða 

þjónustu þessi hópur þjóðfélagsins hefur fengið, hvernig hún hefur gagnast þeim, hvað 

mætti betur fara og hvernig viðhorf þeirra starfsmanna sem sjá um slíka þjónustu er í 

þeirra garð. Eins voru fjórir ráðgjafar úr félagsþjónustu í Reykjavík spurðir hver upplifun 

þeirra sé á starfi með útlendingum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

þjónusta við útlendinga er í samræmi við fjölda þeirra þegar miðað er við heildar 

íbúafjölda í Reykjavík. Almennt viðhorf útlendinga til þjónustu í Reykjavík er gott en telja 

þeir þó að bæta mætti upplýsingaflæði til þeirra. Þeir félagsráðgjafar sem tóku þátt í 

könnuninni voru jákvæðir og töldu almennt mikla samvinnu ríkja milli þeirra og notenda 
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þjónustunnar (Emilía Sigurðardóttir og Guðrún Scheving Thorsteinsson, 2004). 

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar um aðstæður, stöðu og aðlögun 

innflytjenda á Íslandi. Í eigindlegri rannsókn sem framkvæmd var árið 1996 af 

Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála, voru tekin viðtöl við 26 innflytjendur sem 

og einstaklinga sem sinntu stöðu þjónustustarfs við nýbúa. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að margvíslegar ástæður voru fyrir flutningi nýbúa til landsins. Ekki virtist 

skipta máli þó viðkomandi einstaklingar hefðu lokið framhalds- eða háskólamenntun, en 

nær allir af þeim fullorðnu einstaklingum sem komu hingað til lands fengu eingöngu 

erfið og/eða illa launuð störf. Bág íslenskunnátta var gjarnan talin vera ástæðan en töldu 

þau sem hlut áttu að máli að til þess að auka atvinnumöguleika sem samræmist 

menntun þyrftu þau að auka íslenskukunnáttu sína. Niðurstöður sýndu einnig að 

skólakerfið mætti ekki þörfum innflytjenda sem skyldi en þátttakendur töldu mikilvægt 

að börnum sem ekki hafa íslenskan uppruna sé mætt á öðrum forsendum en þeim 

börnum sem hafa hann (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón 

Gunnar Bernburg, 1997).       

 Innflytjendur geta upplifað mismunun í þeirra garð af hálfu stjórnvalda eða 

ákveðinna stofnanna (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Niðurstöður rannsóknar sem gerð 

var í Danmörku leiddi í ljós að þessi hópur upplifði talsverða mismunun hjá félags- og 

heilbrigðisstofnunum en minni mismunun hjá til dæmis lögreglunni. Rannsókn sem 

kannaði sambærilegt efni var framkvæmd í Svíþjóð árið 1999 en sú rannsókn stóð yfir í 

tvö ár. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar kom í ljós að innflytjendur upplifðu mikið af 

dulinni mismunun innan kerfisins en eingöngu 4% þeirra sem töldu sig hafa orðið fyrir 

slíkri misnotkun leituðu réttar síns (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Áhrifaþætti 

innflytjenda til félagslegrar þátttöku er að finna á mörgum sviðum samfélagsins, meðal 

annars vegna þess hversu opið og aðgengilegt samfélagið er. Áhrifaþættir geta verið 

skólakerfið, íslenskukunnátta, aðgengi að upplýsingum, atvinna, félagsnet og fleira.  

4.1 Félagsleg einangrun 

Hér verður fjallað nánar um hver skilgreining á félagslegri einangrun er og hverjar 

afleiðingar af slíkri einangrun geta verið. Rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

félagslega einangrun og útskúfun innflytjenda verða einnig skoðaðar.  

 Ein af grunnþörfum mannsins er að eiga í félagslegum tengslum við aðra menn. Á 
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sama hátt hefur mannveran einstaka þörf fyrir því að tilheyra einhverjum tilteknum hóp 

eða hópum. Slíkir hópar eru til dæmis fjölskylda, vinahópur, þjóðernishópur og fleira. 

Hugsanlega er hægt að rekja þessa grunnþörf aftur til fortíðar þar sem einstaklingar áttu 

oft ekki lífsvon ef þeir voru útskúfaðir úr samfélaginu sínu. Einangraðir áttu þeir erfiðara 

með að safna, veiða sér til matar og verja sig (Twenge og Baumeister, 2005). Flestir 

einstaklingar upplifa sig á einhverjum tímapunkti í lífinu einangraða eða útskúfaða. Þeir 

sem eru frekar félagslega einangraðir eru líklegri til þess að vera með lágt sjálfsmat en 

þeir sem eru félagslega sterkir (Twenge og Baumeister, 2005). Fátækt og atvinnuleysi 

helst oft einnig í hendur við einstaklinga sem eru félagslega einangraðir (Sheppard, 

2006).           

 Innflytjendur eru líklegri til þess að vera í óstöðugum og/eða í illa launuðum 

störfum en aðrir þjóðfélagshópar eins og áður er getið um (Balgopal, 2000; Hilma 

Hólmfríður Sigurðardóttir, Ásta Guðmundsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2011). Slík staða 

getur leitt til fátæktar og er þessi hópur því líklegur til þess að upplifa félagslega 

einangrun. Á sama hátt styðja margir innflytjendur fjölskyldumeðlimi í heimalandi sínu 

og ekki virðist skipta máli hvort þeir séu með háar eða lágar tekjur á íslenskum 

mælikvarða. Í rannsókn sem gerð var á pólskum fjölskyldum á Íslandi kom í ljós að 45% 

þeirra sem ekki voru í vinnu eða námi voru samt sem áður að styðja fjölskyldur í 

heimalandi sínu fjárhagslega. Eins var tæplega helmingur þeirra sem voru með undir 

200 þúsund krónur í mánaðarlaun að styðja ættingja í heimalandi sínu (Hilma 

Hólmfríður Sigurðardóttir o.fl. , 2011).       

 Erfitt er að greina félagslega einangrun en fólk túlkar félagslega einangrun á 

mismunandi hátt og er hún því háð tilfinningu og upplifun hvers og eins. Sterk tengsl eru 

á milli þess hvort einstaklingar taki virkan þátt í samfélaginu og greiðu aðgengi þeirra að 

slíkri þátttöku. Eins er unnt að finna tengsl milli virkar þátttöku og félagslegrar 

einangrunar (Guðrún Hannesdóttir, 2010). Félagsleg einangrun er líkleg til þess að 

ágerast hjá einstaklingum sem skortir aðstoð eða tækifæri til þess að geta nýtt sér þau 

réttindi og þá þjónustu sem aðrir þjóðfélagsþegnar í samfélaginu nýta sér (Ward, 2009). 

Innflytjendur tala margir hverjir ekki íslensku og þekkja ekki réttindi sín og skyldur 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007). Mikilvægt er því að þessi minnihlutahópur fái sérstaka 

aðstoð við að sækja rétt sinn á hvaða sviði samfélagsins sem er.    

 Ástæður fyrir búferlaflutningum innflytjenda geta verið margvíslegar og má þar 
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nefna ónæg atvinnutækifæri í heimalandinu, erfitt umhverfi til þess að ala upp börn og 

mynda fjölskyldu, fátækt, stjórnmálaskoðanir, trúarskoðanir og margt fleira. Flestir fara í 

von um að dvalarlandið búi yfir betri tækifærum til að byggja grunn að betra lífi (Illanes, 

2010; Ryan, 2007). Innflytjendur eiga það til að mynda tengslanet með samlöndum 

sínum í því dvalarlandi sem flust er til. Þannig er reynt að sporna við algjörri félagslegri 

einangrun en með samlöndum sínum geta þeir talað móðurmál sitt, deilt sameiginlegri 

menningu, siðum og gildum og margt fleira (Ryan, 2007).    

 Móðurmál innflytjenda er oft ekki það sama og fyrsta tungumál dvalarlandsins 

en gott dæmi um þetta eru innflytjendur sem flytja til Íslands. Rannsóknir hafa sýnt að 

konur eiga á hættu með að verða félagslega einangraðar ef þær eru heimavinnandi með 

börn sín en þegar börn eru hins vegar komin á skóla aldur byrja þær oft að mynda tengsl 

við aðra foreldra, kennara og svo framvegis (Ryan, 2007). Þegar aðstæður pólskra 

fjölskyldna voru kannaðar hér á landi kom í ljós að þeir innflytjendur sem ekki voru í 

vinnu eða námi hitta fjölskyldu og vini mun sjaldnar en þeir sem voru í vinnu eða námi. 

Slík staða væri líkleg til þess að leiða til félagslegrar einangrunar. Aðeins 3% þátttakenda 

úr sömu könnun töldu sig geta leitað til þjónustumiðstöðvar ef þeir ættu í tilfinninga 

og/eða persónulegum vanda (Hilma Hólmfríður o.fl., 2011).    

 Margvíslegar ástæður gætu legið þar að baki en hugsanlega eru innflytjendur 

ekki nægilega vel upplýstir um rétt sinn til þess að fá að tala við félagsráðgjafa ef þau 

eiga í persónulegum eða tilfinningalegum vanda. Innflytjendur eiga einnig rétt á að fá 

túlk ef þeir geta ekki tjáð sig nægilega vel á tungumáli sem félagsráðgjafi eða aðrir 

starfsmenn skilja en misjafnt er eftir stofnunum hver greiðir fyrir túlkaþjónustuna 

(Fjölmenningarsetur, e.d.).        

 Innflytjendur koma frá mismunandi löndum og úr mismunandi aðstæðum. Sumir 

innflytjendur koma sjálfviljugir á meðan aðrir koma tilneyddir vegna ótta eða 

neyðarástands í heimalandi sínu (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Í rannsókn sem 

gerð var á þjónustu Vesturlanda fyrir flóttabörn kom í ljós að oftast er beitt klínískri 

aðferð sem leggur áherslu á að hjálpa börnum við andlega vanlíðan fremur en að leggja 

áherslu á að aðstoða þau til jafnrar þátttöku í samfélaginu en slíkt er mikilvægt svo þau 

geti byggt upp nýtt líf í dvalarlandinu (Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa, 

2011). Félagslega umhverfið skiptir miklu máli þegar kemur að því að vinna úr áföllum 

sem hafa átt sér stað. Jafnframt getur það verið mikið áfall fyrir börn jafnt sem fullorðna 
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að flytjast til nýs lands en greint verður nánar frá því í kaflanum um tengslanet hér að 

neðan. Félagslega umhverfið og þær bjargir sem börn og fullorðnir búa yfir skiptir miklu 

máli í þessu samhengi og má þar nefna félagslegan stuðning og jákvætt skólaumhverfi 

(Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa, 2011).     

 Af ofantöldum rannsóknum má því greina að félagsleg einangrun er raunverulegt 

vandamál og eru innflytjendur í sérstökum áhættuhópi varðandi hættu á slíkri 

einangrun. Mögulegt væri að minnka líkur á að slík einangrun eigi sér stað innan 

málaflokksins til dæmis með aðgengi að íslensku kennslu, auknu aðgengi að menntun og 

upplýsingum.  

4.2 Geðræn vandamál          

Félagsleg einangrun er talin hafa neikvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu fólks og 

eru innflytjendur taldir vera í sérstökum áhættuhópi hvað þetta varðar (Þórunn 

Júlíusdóttir, 2006). Ýmis geðræn vandamál geta skapast hjá einstaklingum sem búa við 

félagslega einangrun og eru þeir taldir líklegri til þess að þróa með sér þunglyndi og 

kvíðaröskun en einstaklingar sem ekki eru félagslega einangraðir (Nicholson, 2012; 

Kirmayer, o.fl., 2011).         

 Í rannsókn sem gerð var í Kanada til þess að kanna sameiginleg geðræn 

vandamál hjá innflytjendum og flóttamönnum var fólksflutningsferlinu skipt upp í þrjú 

stig. Fyrsta stig er stig fyrir fólkflutning, annað stig er á meðan á fólksflutningi stendur og 

þriðja stigið er eftir fólksflutning. Á hverju stigi má greina tiltekna áhættuþætti sem leitt 

gætu til þess að einstaklingar þrói með sér geðræn vandamál. Fyrir fólksflutning upplifa 

innflytjendur oft truflanir á venjulegum félagslegum hlutverkum og félagslegu neti. Á 

meðan á fólksflutningi stendur upplifa margir langvarandi óvissu um ríkisborgararétt og 

stöðu sem og að upplifa aðstæður sem fletta ofan af þeim og því ofbeldi sem margir 

hafa þurft að sæta. Eftir fólksflutning eru margir bjartsýnir og vongóðir um dvalarlandið. 

Breytingar eru þó miklar og upplifa innflytjendur oft að vonir þeirra og væntingar verða 

ekki að veruleika vegna ýmissa hindrana sem verða á vegi þeirra í nýja heimalandinu. 

Margir upplifa fordóma og mismunun á einhvern hátt en slíkt getur leitt til einangrunar, 

þunglyndis, kvíða og fleira. Mismunandi geðræn vandamál geta þróast út frá reynslu 

hvers einstaklings af fólksflutningnum. Rannsóknin sem greint var frá hér að ofan sýndi 

að aukin tíðni geðtruflana eru hjá innflytjendum eftir flutninga.    
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 Í nýlegri safngreiningu fannst að meðaltali hlutfallslega há áhætta á myndun 

geðklofa hjá fyrstu kynslóð innflytjenda og voru hlutföllin jafnvel hærri hjá annarri 

kynslóð innflytjenda. Hærri tíðni er að finna hjá innflytjendum sem koma frá 

þróunarlöndum og þá mest frá löndum þar sem allir eru svartir á hörund og bendir það 

til þess að kynþáttahatur og fordómar spila stórt hlutverk í aukinni tíðni geðrænna 

vandamála (Kirmayer o.fl., 2011).       

 Flóttafólk er mun líklegra en almenningur til þess að þróa með sér sérstakar 

geðraskanir en það má rekja til stríðsátaka og ofbeldis sem þau gætu hafa orðið fyrir 

eða vitni að, pyndingar og fleira. Flóttafólk er einnig 10 sinnum líklegra til þess að 

upplifa áfallastreituröskun og eru með hækkaða tíðni þunglyndis samanborið við 

almenning. Flóttabörn eru í sérstökum áhættuhóp til þess að þróa með sér margvíslegar 

geðraskanir en mörg verða viðskila við fjölskyldur og ættmenni á meðan fólksflutningum 

stendur. Mörg búa ekki að andlegum, líkamlegum og fjárhagslegum stuðningi 

fjölskyldumeðlima sem þau eitt sinn gerðu. Börn eru rifin út úr umhverfi sínu og öllu því 

sem þau þekkja, þ.e. menningarlegt umhverfi, skólaumhverfi og fleira. Börn og unglingar 

verða að læra nýtt tungumál, endursemja menningarlega sjálfsmynd sína og takast á við 

félagslega einangrun, kynþáttafordóma og mismunun (Kirmayer o.fl., 2011).  

 Þáttur sem getur stuðlað að góðri geðheilsu einstaklings eftir að hann hefur flust 

til nýja heimalandsins er atvinna. Hún tryggir fastar tekjur inn á heimilið sem minnkar 

kvíða en föst vinna dregur einnig úr félagslegri einangrun sem elur oft af sér þunglyndi 

og mögulegan kvíða. Margir innflytjendur upplifa þó mikla erfiðleika við að fá 

persónuskilríki sín viðurkennd, sem ógnar getu þeirra til að finna vinnu í réttu hlutfalli 

við menntunar stig. Stöðutap, félagslegt og efnahagslegt álag getur ýtt undir streitu og 

kvíða hjá innflytjendum (Kirmayer o.fl., 2011).     

 Kanadíska rannsóknin sem fjallað var um hér að framan sýndi fram á að 

innflytjendur eru síður líklegri til þess að leita sér fagaðstoðar vegna geðrænna 

vandamála sinna samanborið við aðra samfélagþegna. Þetta getur endurspeglað bæði 

uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og menningarlegar hindranir. Einnig gæti skortur á 

hreyfanleika eða getu til að taka sér frí frá vinnu haft sitt að segja. Einstaklingurinn þarf 

að hafa löngun til að takast á við vandamálið en sumir hafa áhyggjur af því að vandamál 

þeirra mæti ekki skilningi af hálfu sérfræðinga vegna menningarlegs mismunar eða 

tungumálaerfiðleika. Í mörgum þróunarríkjum er geðheilbrigðisþjónusta eingöngu tengd 
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sjúkrahúsmeðhöndlun og sinnir hún bara geðsjúkum og mjög veikum (Kirmayer o.fl., 

2011).           

 Þjóðfélagið þarf að vera meðvitað um það að innflytjendur sem flytja hingað til 

lands koma úr misjöfnum aðstæðum og eiga að baki mismunandi og ólíka sögu. Þessi 

hópur á í hættu að einangrast félagslega en félagsleg einangrun getur alið af sér ýmis 

geðræn vandamál. Eins getur slæm reynsla einstaklings sem ekki er unnið með þróast út 

í andlega vanlíðan og geðræna kvilla. Þetta skiptir máli í því samhengi hvaða þjónusta er 

í boði fyrir innflytjendur og hvað er hægt að gera til að sporna við geðrænum 

vandarmálum líkt og greint var frá í umfjölluninni hér að framan.  

4.3 Menningarmunur og margbreytileiki 

Hópur innflytjenda er fjölbreytilegur og koma meðlimir hans frá mismunandi löndum og 

menningarheimum. Þrátt fyrir að eiga þá sameiginlega reynslu að hafa flust 

búferlaflutningum til Íslands deilir þessi hópur ekki endilega sameiginlegum reynslu- og 

menningarheimi. Kona frá Austurríki sem flutt hefur hingað til lands vegna sérþekkingar 

í starfi og kona sem flutti hingað vegna mikils atvinnuleysis og slæmra aðstæðna í 

heimalandi sínu eiga eflaust lítið sameiginlegt annað en að vera innflytjandi á Íslandi 

(Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Það er þó erfitt verkefni fyrir flesta að flytja til nýs 

lands sama frá hvaða landi og úr hvaða stöðu samfélagsins viðkomandi kemur. Fólk þarf 

að læra á nýja menningu, margir læra nýtt tungumál og flestir eru fjarri ástvinum og oft 

fjölskyldum. Mikilvægt er að tekið sé á móti þeim einstaklingum sem koma frá 

gjörólíkum menningarheimum með virðingu og án allra þvingana á að þeir aðlagist 

eingöngu að vestrænni menningu og gleymi eigin uppruna og menningu. Þannig er hægt 

að stuðla að jöfnu og góðu fjölmenningarsamfélagi.   

 Fjölmenningarlegt samfélag er þar sem margir einstaklingar sem koma frá 

mismunandi löndum, tala ólík tungumál, koma úr ólíkri menningu og með mismunandi 

trú, mynda eina heild og bera virðingu fyrir lifnaðarháttum hvors annars. Þessir 

mismunandi hópar búa ekki endilega hlið við hlið heldur eiga gagnvirk samskipti við 

hvern annan (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Mikill munur getur verið á vestrænum 

löndum og þróunarlöndum og er munurinn að miklu leiti talinn vera einstaklingshyggja á 

móti samhyggju. Mikla einstaklingshyggju má finna í vestrænum ríkjum á meðan 

þróunarlöndin einkennast af samhyggju.     
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 Birtingarmyndir einstaklingshyggjunnar á Vesturlöndunum koma aðallega fram í 

neysluhyggju og að allir einblína á sitt. Kjarnafjölskyldur eru minni en þær voru fyrir 

nokkrum áratugum síðan og allir eru uppteknir af eigin vinnu og frama. Samhyggja 

þróunarlandanna kemur fram í hugsunarhættinum við í staðin fyrir ég og þið í 

einstaklingshyggjunni. Þar er meiri áhersla lögð á fjölskyldu og að allir beri sameiginlega 

ábyrgð á samfélaginu. Að koma frá landi þar sem ríkir samhyggja í land þar sem ríkir 

einstaklingshyggja getur verið mikið áfall og krefst jafnvel meiri aðlögunar en fyrir fólk 

sem fer úr umhverfi einstaklingshyggju í samhyggjuumhverfi (Finkelstein, 2012). 

 Margir sem flytjast búferlaflutningum geta upplifað svokallað menningaráfall. 

Einstaklingur sem kveður kunnuglegar aðstæður, menningu og þjóð til að setjast að í 

nýju landi kemur oft til með að upplifa miklar tilfinningarsveiflur sem snerta hann 

persónulega og geta umræddar tilfinningar haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. 

Mannfræðingurinn Kalervo Oberg kom fram með hugtakið menningaráfall og var það 

tilraun hans til þess að útskýra hvað einstaklingur sem flytur búferlaflutningum til nýs 

lands gengur í gegnum. Hann skipti menningaráfalli upp í fimm stig og getur hvert stig 

verið langvarandi eða bara varað við einhverjar ákveðnar aðstæður (Oberg, 1960). 

Einstaklingar eru mismunandi og fara því mishratt yfir stigin. Þar með geta meðlimir 

fimm manna fjölskyldu sem flust hefur hingað til lands á sama tíma ekki endilega verið 

allir á sama stigi.          

 Stig eitt er oft kallað hveitibrauðsstigið og er spenna og eftirvæntingar 

einkennandi fyrir það stig. Á þessu stigi er einstaklingurinn að njóta alls þess sem er nýtt 

og spennandi. Sumir eru einstaklega lengi á þessu stigi en á það frekar við hjá þeim sem 

eru tímabundið í dvalarlandinu frekar en þeir sem hafa ákveðið að setjast hér að. Flestir 

enda þó með að klára þetta stig og þá tekur stig tvö við (Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2002; 

Oberg, 1960).           

 Stig tvö er eitt erfiðasta stigið í ferlinu og er það stig eiginlegs áfalls. Það sem 

einkennir þetta stig er mikil vanlíðan, kjarkmissir, miklar skapgerðarbreytingar og 

tilfinningasveiflur. Á þessu stigi getur einstaklingur upplifað þunglyndi, einmannaleika, 

verið auðsæranlegur og grátgjarn. Eins getur líkamleg vanlíðan fylgt þessu stigi svo sem 

hausverkur, magaverkur og fleira. Í kjölfarið á ofantöldum einkennum geta einstaklingar 

á þessu stigi verið fjandsamari gagnvart gestgjafalandinu en á öðrum stigum (Anna 

Guðrún Júlíusdóttir, 2002; Oberg, 1960).       
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 Á þriðja stigi menningaráfallsins fer einstaklingurinn að einbeita sér að nýjum 

lífsháttum í dvalarlandinu. Á þessu stigi er einstaklingurinn farinn að ná að bjarga sér 

sjálfur og jafnvel stundum farinn að ná tökum á tungumálinu. Hér er hugarfarið alfarið 

breytt og er einstaklingurinn að læra lykilatriði nýrrar menningar. Oft eru samskipti og 

tengsl við innfædda mynduð, til dæmis við vinnu- eða skólafélaga. Á þessu stigi er 

einstaklingurinn að verða þátttakandi í samfélaginu í stað þess að vera áhorfandi (Anna 

Guðrún Júlíusdóttir, 2002; Oberg, 1960).      

 Stig fjögur er lokastig aðlögunar og er einstaklingurinn orðinn virkur þátttakandi í 

samfélaginu. Hann gerir ekki greinarmun á sjáfum sér og öðrum samfélagsþegnum. Á 

þessu stigi á menningaráfallið að vera farið og á einstaklingurinn að lifa lífi sínu að mestu 

jafn áreynslulaust og í heimalandinu sínu (Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2002; (Oberg, 

1960).          

 Fimmta stigið á svo við ef einstaklingurinn flytur löngu síðar aftur til heimalands 

síns. Þar getur einstaklingurinn upplifað ákveðið áfall sem stundum er kallað 

endurkomuáfall. Vegna breyttra siða og lífstíls einstaklingsins í nýja dvalarlandinu 

upplifir hann oft óþægindatilfinningu og getur tekið tíma fyrir einstaklinginn að slípa sig 

aftur saman við eigin menningu (Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2002).    

 Til þess að aðlagast landinu sem best er mikilvægt að fólk taki virkan félagslegan 

þátt í samfélaginu. Oberg talaði einnig um leiðir til þess að komast yfir menningaráfall 

sem skjótast. Meðal annars taldi hann gott að tengjast innfæddum einstaklingum en 

hann taldi slíkt geta reynst erfitt verkefni ef tungumálið er ekki til staðar. Oberg leggur 

því áherslu á mikilvægi þess að læra tungumál dvalarlandsins í aðlögunarferlinu (Oberg, 

1960).           

 Ljóst er að menningarmunur og menningaráfall er hluti af því sem yfirstíga þarf 

við fólksflutning til nýs lands ef aðlögun á að takast vel. 
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5 Félagsráðgjöf og innflytjendur 

5.1 Vinnuaðferðir félagsráðgjafa í fjölmenningarlegu starfi 

Félagsráðgjafar sem starfa með innflytjendum þurfa að hafa sérstaka víðsýni í starfi. 

Innflytjendur hér á landi eru sérlega breiður hópur þegar borið er saman við 

innflytjendur annarra Evrópuþjóða. Félagsráðgjafi þarf því að hafa mikla heildarsýn og 

meta stöðu hvers innflytjenda fyrir sig. Fjölmenningarleg ráðgjöf er vinnuaðferð sem 

félagsráðgjafar og aðrar fagstéttir sem vinna með innflytjendum starfa eftir. Þegar 

kemur að því að þjónusta innflytjendur þarf að vera til staðar þverfaglegt samstarf sem 

kemur að öllum hliðum máls þessara einstaklinga en hagsmunir þeirra liggja á mörgum 

sviðum (Puukari og Launikari, 2005; Balgopal, 2000).    

 Þegar félagsráðgjafi fær til sín einstakling sem er ný fluttur hingað til lands og 

þarfnast aðstoðar við að aðlagast getur hann nýtt sér vinnuaðferðir 

fjölmenningarfélagsráðgjafar, en slíku ferli er hægt að skipta upp í þrjú stig. Á fyrsta stigi 

er mikilvægt að félagsráðgjafinn fái að heyra hverjar fjölskylduaðstæður viðkomandi 

einstaklings eru. Félagsráðgjafinn reynir einnig að komast að því hvenær 

skjólstæðingurinn kom hingað til lands og hvort og þá hvaða menntun viðkomandi býr 

yfir. Einnig spyr félagsráðgjafinn skjólstæðinginn hvaða eiginleikum hann telur sig búa 

yfir sem gætu nýst vel í dvalarlandinu til að bæta stöðu sína. Á næsta stigi reynir 

félagsráðgjafinn að kafa dýpra til þess að komast að því hverjar innri aðstæður 

einstaklingsins eru. Þar spyr hann um reynslu viðkomandi í heimalandi sínu hvort hann 

hafi upplifað átök eða áföll og hver helsta ástæða hafi verið fyrir flutningi. Félagsráðgjafi 

spyr einnig um félagslega stöðu viðkomandi en þar kafar hann djúpt í fjölskyldu- og 

ástvinamál. Með þessu er félagsráðgjafinn að reyna að átta sig hvar tengslanet 

einstaklingsins liggur.  Að lokum er athugað hvort dvalarlandið sé hugsað sem 

tímabundin eða varanleg búseta (Puukari og Launikari, 2005a og Sue; Iveys og Pedersen 

í Nissilä og Lairio, 2005).        

  Á stigi þrjú fer aðlögunarferlið af stað. Félagsráðgjafinn þarf að huga að 

nokkrum atriðum þegar hann hjálpar innflytjandanum við aðlögun í nýja landinu. Hann 

þarf að vera meðvitaður um eigin menningu og hvaða áhrif hún gæti haft á 

innflytjandann. Félagsráðgjafinn þarf að vera vel upplýstur um aðstæður 

skjólstæðingsins og þá menningarþætti sem hafa áhrif á félagslega stöðu þeirra (Puukari 
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og Launikari, 2005b).  Félagsráðgjafar sem vinna með innflytjendum starfa eftir ýmsum 

kenningum og líkönum til þess að greina og meta stuðning en vistfræðimódelið, 

styrkleikamódelið og menningarnet Skytte eru góð dæmi um nálganir og vinnuaðferðir 

sem félagsráðgjafar beita í starfi sínu.  

5.1.1 Tengslanet  

Fram kom í rannsókn Unnu Dís Skaptadóttur frá árinu 2003 að fjölskyldustaða 

einstaklings sem flust hefur hingað til lands hefur áhrif á tengsl við aðra og möguleika 

þeirra hér á landi. Erfiðara er fyrir innflytjendur að tengjast íslenskum ríkisborgurum 

vináttuböndum ef þeir eiga ekki íslenskan maka. Margir sem koma hingað í atvinnuskyni 

hafa ekki mikinn tíma til þess að stunda félagsstörf og margir vinna þannig störf að lítið 

er um myndun tengsla við Íslendinga eða aðra innflytjendur á vinnustað. Allir 

þátttakendur úr rannsókn Unnar Dísar eiga einhver tengsl við innflytjendur sem koma 

frá sama landi en þau eru mis mikil (Unnur Dís Skaptadóttir, 2003).  

 Tengslanetið skiptir miklu máli upp á virkni einstaklingsins. Ef tengslanetið er 

lélegt er mikilvægt að virkja það og getur félagsráðgjafi notast við aðferð sem kennir 

skjólstæðingnum hvernig hann getur áttað sig á eigin stöðu. Byggir sú aðferð á 

heildarsýn félagsráðgjafa en hann kennir skjólstæðingnum að teikna upp eigið 

tengslanet. Notandinn byrjar á því að draga hring á miðju blaðs og skrifa nafnið sitt inn í 

hann. Það þýðir að einstaklingurinn sem um ræðir staðsetur sig inn í miðju 

tengslanetinu. Í kringum sig dregur hann fjölda annarra hringja og inn í þá raðar hann 

síðan öllum þeim sem hann þekkir og þær stofnanir sem hann umgengst í daglegu lífi. 

Þetta getur verið skólinn hans eða barnanna, verslunin, vinnan, skyldmenni, vinir og 

margt fleira. Samband milli einhverra gæti hafa veikst með árunum eða jafnvel slitnað 

en hægt er að byggja það upp hægt og rólega aftur eða að mynda ný tengsl (Coulshed 

og Orme, 1998).         

 Skytte setti einnig fram líkan sem kallað er menningarnet Skyttes. Hún hefur 

með því aðlagað félags- og fjölskyldukortin hefðbundu að margvíslegum fjölskyldum. 

Hér bætir hún inn í menningarbundnum þáttum. Þetta kort hjálpar gjarnan 

félagsráðgjöfum sem vinna með innflytjendum að meta og staðsetja reynslu þeirra og 

áhrifaþætti aðlögunarferlisins. Menningarnetið hjálpar til við að ná góðri heildarsýn yfir 

aðstæður innflytjandans og er einnig góður leiðarvísir um hverskonar úrræði henti fyrir 
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skjólstæðinginn. Líkanið kemur inn á alla áhrifaþætti einstaklingsins og má þar meðal 

annars nefna þætti eins og félagslega stöðu, menntun, fjölskylda, starf og 

starfsmöguleikar, upplifun við flutninga, tengslanet, aldur, heilsufar og fleira. Á mynd 1 

hér fyrir neðan má sjá dæmi um slíkt menningarnet (Skytte, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Menningarnet Skytte 

5.2 Vistfræðikenningar (e. ecological theory) 

Þau vinnutæki sem fjallað var um hér að framan eru í grunnin byggð á 

vistfræðikenningunni sem á rætur að rekja í vistfræði en það er fræðigrein sem skoðar 

tengsl milli lífvera og þess umhverfis sem þær búa í. Samkvæmt vistfræðinni þarf 

lífveran umhverfið til þess að komast lífs af en umhverfið getur bæði haft jákvæð eða 

neikvæð áhrif á lífveruna. Vistfræðikenningar vinna eftir sambærilegu sjónarhorni en 

þær leggja áherslu á að skoða og reyna að skilja einstaklinga og umhverfið sem þeir 

koma úr. Vistfræðikenningarnar segja að jafnvægi þurfi að ríkja milli einstaklingsins og 

þess umhverfis sem hann býr í. Annað hvort þarf að breyta umhverfinu eða 

einstaklingum ef slíkt jafnvægi er ekki til staðar (Furuto, 2004).    

 Innan vistfræðikenninga eru fjögur kerfi sem aðstoða við að greina 
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einstaklingsins mótast í heimalandinu svo sem kynferði, aldur, félagsleg staða og fleira. 

Annað kerfið kallast meso kerfið en það skoðar samskiptaumhverfi einstaklingsins, sem 

dæmi um slíkt samskiptaumhverfi má nefna skóla, jafningja, kirkjuna og fleira. Exo kerfið 

er þriðja kerfið innan vistfræðikenninga en talað er um að þegar börn þroskast verða 

þau fyrir áhrifum exo kerfisins. Einstaklingurinn verður ekki fyrir beinum áhrifum frá 

umhverfinu en umhverfið hefur þó áhrif á þroska og þróun einstaklingsins. Þessir 

áhrifaþættir gætu til dæmis verið nærumhverfið svo sem íbúðahverfið, vinirnir, 

fjölskyldan, fjölmiðlar og fleira. Síðasta kerfið er macro kerfið en það hefur áhrif á 

menningarleg gildi, siði og venjur. Þetta geta verið fordómar, tungumálaörðugleikar, lög 

og fleira. Macro kerfið á einnig við um ýmsar stofnanir sem einstaklingurinn á í 

samskiptum við (Furuto, 2004). Tengslaneta tækin sem fjallað var um í kaflanum hér að 

ofan beinast að því að nota vistfræðikenninguna til þess að hjálpa einstaklingum til þess 

að meta veikleika og styrkleika í umhverfi sínu. 

5.3 Styrkleikakenningar 

Í styrkleikakenningum kemur fram að umhverfið hefur áhrif á einstaklinginn. 

Einstaklingurinn getur þó valið að breyta þessum áhrifum sjálfur en áhrifin geta verið 

bæði neikvæð og jákvæð frá umhverfinu sem hann býr í. Styrkleika aðferðin er oft notuð 

af félagsráðgjöfum til þess að efla einstaklinga með því að hjálpa þeim að koma auga á 

og nota sína eigin styrkleika og er talið gott til notkunar meðfram vistfræðimódelinu. 

Þessi aðferð gæti til dæmis verið notuð þegar einstaklingur er að aðlagast nýju samfélagi 

en þá er hann hvattur til þess að nota eigin hæfni og styrkleika til þess að eiga 

auðveldara með aðlögunarferlið (Furuto, 2004; Lee, 2003). Styrkleikasjónarhornið er að 

mestu byggt á tveimur forsendum. Í fyrsta lagi fjallar styrkleikasjónarhornið um það að 

allir einstaklingar og umhverfi þeirra búa yfir hæfileikum og auðlindum sem ekki eru í 

notkun, eru lítið notaðir eða eru gleymdir. Í öðru lagi er fjallað um að allir einstaklingar 

búa yfir þeirri hæfni að geta haldið áfram að þroskast og breytast (Lee, 2003). 

5.4 Vinna félagsráðgjafa með innflytjendum 

Í sögulegu samhengi hafa innflytjendamál alla tíð verið mikilvæg í störfum félagsráðgjafa 

en segja má að einn helsti frumkvöðull félagsráðgjafarinnar Jane Addams hafi lagt 

línurnar þegar hún stofnaði settlement Hull house fyrir innflytjendur í Bandaríkjunum 

árið 1889 (Schneiderhan, 2011). Félagsráðgjafar aðstoða við að jafna út og rétta það 
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ójafnvægi sem ríkir milli einstaklings og umhverfi hans. Innflytjendur búa við slíkt 

ójafnvægi en umhverfið t.d. nýja dvalarlandið nær oft ekki að uppfylla allar þarfir 

innflytjandans. Á sama tíma er aðlögun innfæddra þjóðfélagsþegna að breyttri 

fjölmenningu einnig mikilvæg og grundvöllur fyrir því að munur milli nýbúa og 

innfæddra minnki.          

 Í siðareglum félagsráðgjafa kemur fram að félagsráðgjafi skuli rækja starf sitt án 

manngreinarálits og virða rétt hverrar manneskju. Félagsráðgjafi á að upplýsa 

skjólstæðing sinn um réttindi hans og skyldur og þau úrræði sem í boði eru. Geti 

skjólstæðingur ekki gætt hagsmuna sinna sjálfur ber félagsráðgjafa að gæta þess að á 

rétti hans sé ekki brotið. Markmið félagsráðgjafa er að sporna gegn félagslegu ranglæti 

og vinna að því að finna lausnir á félagslegum og persónulegum vandamálum 

skjólstæðinga sinna. Félagsráðgjafar vinna gegn öllum birtingarmyndum 

mannréttindabrota hvar sem þau kunna að eiga sér stað (Stéttarfélag íslenskra 

félagsráðgjafa, e.d.).       

 Félagsráðgjafar þekkja kerfið og þeir vita hvaða úrræði eru í boði fyrir 

mismunandi hópa samfélagsins. Eitt af grunnmarkmiðum með félagslegri ráðgjöf er að 

leiðbeina einstaklingum varðandi hjálp til sjálfshjálpar. Slíkt á vel við um innflytjendur en 

þeir koma hingað til lands þar sem ríkir ólík menning þeirri er ríkir í heimalandinu. Þeir 

kunna ekki tungumálið og þeir kunna ekki á heilbrigðis- eða félagslega kerfið. Því má 

ætla að innflytjendur sem eru nýfluttir hingað til lands viti ekki hver réttindi og skyldur 

þeirra eru. Félagsráðgjafar koma þar til aðstoðar með fagþekkingu sinni.  

 Siðareglur félagsráðgjafa eru afar mikilvægar í vinnu með innflytjendum en eins 

og fram hefur komið búa þeir oft við bágari kjör og réttindi en aðrir samfélagsþegnar og 

eiga félagsráðgjafar samkvæmt siðareglunum að sporna við félagslegri mismunun sem 

og sinna hlutverki réttindagæslu. 

5.5 Stuðningur við aðlögun og félagslega þátttöku 

Til þess að hægt sé að styðja innflytjendur í aðlögun sinni og til félagslegrar þátttöku er 

mikilvægt að samfélög aðlagist því breytta landslagi sem innflytjendum fylgja. Þessi 

gagnkvæma aðlögun krefst þess að allir hlutaðeigandi leggi vinnu á vogarskálarnar þ.e. 

stjórnvöld, innfæddir þjóðfélagsþegnar og innflytjendur. Stjórnvöld eiga upphafsleik 

þegar kemur að því að leggja línur og skapa grundvöll fyrir því að togstreita skapist ekki 
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samhliða aukinni fólksfjölgun til landsins. Slíkt gera þau með stefnumótun, lögum og 

reglum.          

 Hérlend stjórnvöld hafa nú þegar tekið skref í átt að betra 

fjölmenningarsamfélagi með stefnumótun um innflytjendur sem þau gáfu út árið 2007. 

Rannsóknir sýna þó jafnframt að innflytjendur telja kerfið enn vera flókið og torskilið. 

Aðlögunarferlið sjálft byrjar oft á þessum vettvangi hjá innflytjendum og má því sjá 

mikilvægi þess að kerfið sé auðskiljanlegt fyrir nýja þjóðfélagsþegna. Helsta gagnrýni 

innflytjenda á kerfið er að þar ríki skortur á samheldni og samvinnu milli stofnanna. 

Fjölmenningarsetur hefur nú þegar útbúið vefsíðu fyrir innflytjendur þar sem allar helstu 

upplýsingar eru á einum stað. Slíkt er hjálplegt en nær þó ekki til þeirra hópa sem hafa 

ekki aðgang að tölvum og interneti. Í nýlegri rannsókn sem gerð var hér á landi má sjá að 

2/3 þeirra innflytjenda sem búsettir eru á Austur- og Norðurlandi hafa ekki aðgang að 

internetinu. Gott væri því að hafa staðlaða bæklinga í öllum sveitarfélögum landsins 

með helstu upplýsingum sem kæmu fram á vefsíðunni (Rauði kross Íslands, 2006) 

 Aðgangur að menntun er mikilvægur í aðlögunarferlinu og er menntakerfið í 

aðstöðu til þess að skapa innflytjendum tækifæri til félagslegrar þátttöku og minnka 

líkur á því að þessi hópur festist í lægri þrepum samfélagsins (Rauði kross Íslands, 2006). 

Mikilvægt er að aðgengilegt sé fyrir innflytjendur sem standa höllum fæti í samfélaginu 

hvaða úrræði eru í boði bæði félagslega og ekki síður hver réttindi þeirra innan kerfisins 

eru (Rauði kross Íslands, 2006). Félagsráðgjafar gætu verið einn liður í slíkri aðstoð og 

mætti koma slíkri aðstoð á framfæri til innflytjenda t.d. í gegnum þjónustumiðstöðvar 

eða á sviði stofanna sem sinna málaflokknum.     

 Athyglisvert er að engar upplýsingar liggja fyrir um að framkvæmdaráætlun 

ríkistjórnarinnar í stefnu um aðlögun innflytjenda hafi verið fylgt eftir til fulls. Þar má t.d. 

nefna að enn búa börn innflytjenda við léleg skilyrði hvað varðar aðgengi að 

móðurmálskennslu (Menntamálaráðuneytið, 2013) og flest sveitarfélög fyrir utan 

Reykjavík hafa ekki mótað sér stefnu í innflytjendamálum (Eva Bjarnadóttir, 2014). Því er 

ljóst að vinnuumhverfi félagsráðgjafa sem starfa hjá sveitarfélögum er misjafnt hvað 

varðar réttindastöðu innflytjenda og áherslur á sértæk úrræði handa innflytjendum. Má 

því ætla með hliðsjón af framangreindu að slíkt hlýtur að hafa áhrif á störf félagsráðgjafa 

með innflytjendum. 
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6 Umræður og lokaorð 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða félagslega stöðu og þátttöku innflytjenda, 

greina fræðilegt efni um áhrifaþætti félagslegrar einangrunar innflytjenda sem og að 

skoða hvaða vinnuaðferðir eru nýttar innan félagsráðgjafar til vinnu með innflytjendum. 

Notast var við fyrirliggjandi gögn við vinnslu ritgerðarinnar og voru helstu hugtök, 

kenningar, rannsóknir og skýrslur á sviði fjölmenningarfélagsráðgjafar, félagsfræði og 

mannfræði greindar í samræmi við viðfangsefni ritgerðarinnar.    

 Fjölmenning var ekki mjög sýnileg hér á landi í fjöldamörg ár en á síðustu 15-20 

árum tók þetta að breytast þegar streymi innflytjenda til landsins tók að aukast. 

Málaflokkurinn er því nýr og ekki fullmótaður. Rannsóknum á sviðinu er að fjölga með 

aukinni eftirspurn á sérþekkingu innan málaflokksins. Ísland er þó talsvert á eftir 

nágrannalöndum okkar í þessari þróun og er full þörf á að auka rannsóknir á sviðinu. 

Sérstaklega vantar rannsóknir sem snúa að félagslegri þátttöku og einangrun hjá 

innflytjendum.          

 Margir þættir stuðla að félagslegri einangrun innflytjenda, má þar nefna þætti í 

löggjöf, samfélaginu og nærumhverfi auk þátta innan fjölskyldna og persónulegs 

umhverfis innflytjenda. Tungumálið er stór þáttur og má þar nefna til dæmis að margir 

innflytjendur tala ekki íslensku og eiga því erfiðara fyrir vikið með að tengjast 

innfæddum félagslega. Eins eiga þeir erfiðara með öll félagsleg samskipti sem 

nauðsynleg eru til þess að vera virkur í samfélaginu. Innflytjendur eru einnig líklegri til 

þess að enda í láglaunuðum störfum hér á landi og eru því margir hverjir í lægri stéttum 

þjóðfélagsins. Einn áhrifaþáttur félagslegrar einangrunar er fátækt og hafa rannsóknir 

sýnt að þeir sem eru í láglaunuðu starfi eru líklegri til þess að vera félagslega 

einangraðir. Aðgangur að upplýsingum fyrir innflytjendur hefur einnig í gegnum tíðina 

verið misjafn eftir stofnunum og sveitarfélögum og vita því margir innflytjendur ekki 

hver réttindi og skyldur þeirra eru. Sýna rannsóknir að ýmsir þættir hafa áhrif á 

félagslega einangrun innflytjenda og má því nálgast vandamálið út frá þeim þáttum. 

 Félagsráðgjöf nálgast stuðning við innflytjendur sem búa við félagslega 

einangrun á margvíslegan hátt. Ýmsar vinnuaðferðir eru til í fjölmenningarfélagsráðgjöf 

sem hægt er að fylgja í því skyni að virkja innflytjendur sem eru félagslega einangraðir til 

félagslegrar þátttöku. Mikilvægt er að hjálpa skjólstæðingnum að búa til eða virkja 

einhverskonar tengslanet í kringum sig. Félagsráðgjafi getur einnig aðstoðað einstakling 



36 

við að finna íslenskunám sem hentar honum. Slíkt er mikilvægt til að stuðla að 

félagslegri þátttöku innflytjandans. Íslenskukunnátta eykur einnig líkurnar á að komast í 

betur launað starf, gerir einstaklinginn félagslega virkari og eykur þ.a.l. líkur á meiri 

félagslegri þátttöku.          

 Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum á sviðinu og má þá einna helst nefna 

rannsóknir sem kanna aðlögun, félagslega þátttöku og félagslega einangrun innflytjenda 

sérstaklega, ásamt aðkomu félagsráðgjafa. 
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Elva Dögg Baldvinsdóttir 
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