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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf. Meginviðfangsefni 

ritgerðarinnar er að skoða stöðu þekkingar í málaflokknum börn án fylgdarmanns. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: Hver er staða þekkingar í 

málaflokknum? Hver er líðan barnanna og hver eru afdrif þeirra? Hvernig getur vinna 

félagsráðgjafa nýst þessum hópi og hvað þurfa þeir að hafa í huga þegar unnið er með 

börnunum? Helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið um þetta efni og staðan hér á landi 

er skoðuð. Þar sem börn án fylgdarmanns er sérstaklega viðkvæmur hópur verða 

líkamlegar og andlegar afleiðingar flóttans skoðaðar sem og afdrif þeirra í nýja landinu. 

Að lokum verður skoðað hvernig vinna félagsráðgjafa með börnunum nýtist og hvernig 

er best að hátta henni. Ritgerðin er heimildarritgerð og við gerð hennar eru notuð gögn 

úr ritrýndum tímaritum, bókum, skýrslum og af veraldarvefnum til þess að svara 

rannsóknarspurningunum. Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að ekki séu til 

nægar upplýsingar um börn án fylgdarmanns. Sum svið málaflokksins hafa verið 

rannsökuð meira en önnur, til dæmis er töluverð þekking til staðar um andleg vandamál 

barnanna en minni um líkamleg vandamál. Ísland er á eftir nágrannalöndum sínum í 

þekkingu um málaflokkinn og þjónustu við börnin en hingað hafa ekki komið eins mörg 

börn án fylgdarmanns eins og til hinna norðurlandanna. Niðurstöðurnar benda einnig til 

að félagsráðgjöf sé fag sem nýtist vel í vinnu með börnum án fylgdarmanns og að 

flóttabörn nái að aðlagast nýja samfélaginu nokkuð vel. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Eddu Ólafsdóttir, 

félagsráðgjafa, fyrir faglega leiðsögn og góða gagnrýni við vinnslu ritgerðarinnar. Einnig 

vil ég þakka umsjónarmanni mínum, dr. Guðnýju Björgu Eydal, fyrir góða leiðsögn og 

góð ráð. Að lokum vil ég þakka móður minni Sigríði Sturlaugsdóttur fyrir yfirlestur og 

gagnlegar ábendingar. 
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Inngangur  

Allt frá því að mannkynið fór að búa í samfélögum hefur ákveðnum hópi verið útskúfað 

úr samfélaginu og hann neyddur til þess að flytja frá fyrstu þorpunum sem mynduðust. 

Það hafa fundist ummerki um aðstoð fyrir þá sem hafa sætt ofsóknum og flúið samfélag 

sitt allt frá tímum Babýlóníumanna eða fyrir um það bil 3500 árum (UNHCR, 2012). Í dag 

neyðast margar milljónir manna til þess að flýja heimili sín á hverju ári. Flestir eru á 

flótta innan síns heimalands en um það bil einn þriðji flýr til nágrannalanda. Það er síðan 

aðeins lítill hluti af þessum hópi sem flýr til vesturlanda. Athyglisvert er að um það bil 

helmingur allra flóttamanna er undir 18 ára aldri og sérstakur hópur þeirra eru börn án 

fylgdarmanns en þau eru sá hópur flóttamanna sem er hvað viðkvæmastur. Það er 

staðreynd að þúsundir barna án fylgdarmanns flýja heimaland sitt til vesturlanda í leit að 

betra lífi og þessi hópur fer sífellt stækkandi (Derluyn og Broekaert, 2008; Reale, 2013). 

Áður fyrr var þessi hópur ekki mjög áberandi en nú beinist athyglin að þeim í síauknum 

mæli. Þrátt fyrir aukna athygli vantar enn upp á þekkingu og vernd fyrir þessi börn. 

Vegna reynslu sinnar af stríði, ofsóknum, áföllum og misnotkun eru börn án 

fylgdarmanns talin sérlega viðkvæmur hópur. Að auki eru þessi börn komin í nýtt land 

þar sem siðir og venjur eru ekki þau sömu og þau hafa alist upp við. Rétt eins og aðrir 

flóttamenn þurfa börnin að ganga í gegnum hælisumsóknarferli sem er öllum erfitt en er 

oftast sérstaklega erfitt fyrir þessi börn þar sem þau fá ekki stuðning frá foreldrum 

sínum eða forsjáraðila (Larissa og Mendes, 2011; Reale, 2013). 

Börn án fylgdarmanns er meginviðfangsefni ritgerðarinnar og leitast verður við að 

svara þremur rannsóknarspurningum sem eru: Hver er staða þekkingar í málaflokknum 

hérlendis og erlendis? Hver er líðan barnanna og afdrif þeirra? Hvernig getur vinna 

félagsráðgjafa nýst þessum hópi og hvað þurfa þeir að hafa í huga þegar unnið er með 

börnunum?  

Þetta er heimildaritgerð þar sem notaðar eru greinar úr ritrýndum tímaritum á sviði 

félagsráðgjafar, sálfræði og fjölmenningu. Einnig eru notaðar skýrslur sem gefnar eru út 

af ríkinu og alþjóðlegum stofnunum, bækur og gögn af veraldarvefnum. 

 Ritgerðinni er skipt upp í átta kafla. Í fyrsta kafla eru nokkur hugtök sem tengjast 

börnum án fylgdarmanns skilgreind. Annar kafli fjallar um stöðu þekkingar í 

málaflokknum en þar er farið yfir rannsóknir um efnið og stöðuna á Íslandi. Í þriðja kafla 
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eru ástæður fyrir flótta barnanna skoðaðar ásamt flóttasögunni. Í fjórða kafla er rætt 

um líðan barnanna bæði andlega og líkamlega. Í fimmta kafla er fjallað um afdrif 

barnanna í nýja landinu og í sjötta kafla er greint frá fordómum gagnvart þessum hópi. Í 

sjöunda kafla er vinna félagsráðgjafa með börnunum skoðuð og hvað þarf að hafa í huga 

í þeirri vinnu. Í síðasta kaflanum, Niðurstöður og umræða, er rannsóknarspurningunum 

sem settar voru fram í byrjun ritgerðarinnar svarað og niðurstöðurnar ræddar.  
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1 Hugtök og skilgreiningar 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast með einum eða 

öðrum hætti viðfangsefni ritgerðarinnar. Fyrst verður skoðað hvernig hnattvæðing hefur 

haft í för með sér frjálsara flæði fólks á milli landa. Síðan verða rædd hugtökin: 

flóttamaður, kvótaflóttamaður og hælisleitandi og hver munurinn er á þeim. Síðast en 

ekki síst verður fjallað um hugtakið börn án fylgdarmanns það rætt og skilgreint. 

1.1  Hnattvæðing 

Hnattvæðing er tiltölulega nýtt hugtak, það hefur verið skilgreint á ýmsan hátt og fer 

skilgreiningin oft eftir viðfangsefninu. Moghadam (1999) skilgreindi hnattvæðingu 

nokkuð vítt þar sem hann tók inn allmargar breytur en skilgreining hans er á þennan 

veg: „hnattvæðing er flókið efnahagslegt, pólitískt, menningarlegt og landfræðilegt ferli 

þar sem hreyfanleiki fjármagns, samtaka, hugmynda, umræðna og fólks hefur tekið á sig 

hnattræna eða þverþjóðlega mynd.“ Þó svo að hugtakið hnattvæðing sé tiltölulega nýtt 

má rekja hnattvæðingu vesturlanda allt aftur til nýlendutímans á 15. öld. Á þeim tíma 

urðu samgöngur betri og þar með jókst aðgengi að auðlindum og aukning varð á 

vöruskiptum (Þorgerður Einarsdóttir og Guðný Gústafsdóttir, 2008). 

Hnattvæðing hefur ekki aðeins haft í för með sér aukið flæði fólks á milli landa 

heldur einnig aukið flæði upplýsinga, fjármagns, vara og margs annars. Fólksflutningar 

hafa alltaf verið til staðar en umfangið hefur verið mismunandi. Það hefur verið stöðug 

aukning í fólksflutningum síðustu aldir sérstaklega um og eftir miðja tuttugustu öld. 

Áhrif fólksflutninga eru fjölbreytt meðal annars verða þjóðir margbreytilegri og á það 

einnig við um Ísland sem ekki er lengur hægt að kalla einsleita þjóð (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2003). 

1.2 Flóttamenn 

Árið 1950 var Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna stofnuð til þess að takast á við 

þann mikla vanda sem fylgdi því að vera flóttamaður. Nú eru að jafnaði margar milljónir 

manna á flótta í heiminum (UNHCR, 2012).  
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Ísland samþykkti Flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna árið 1955 og varð aðili 

að honum árið 1965. Bókunin um réttarstöðu flóttamanna frá 1967 hefur líka verið 

samþykkt á Íslandi. 

Flóttamaður samkvæmt skilgreiningu Flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna 

(UNHCR) frá 1951 og viðauka hans frá 1967 er: 

Sá sem er utan við heimaland sitt og 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. Flóttamaður getur einnig verið sá sem er ríkisfangslaus, og er 

utan þess lands, þar sem hann hafði reglulegt aðsetur, vegna ofsókna og getur ekki 

eða vill ekki, vegna ótta við slíka atburði, hverfa aftur þangað. 

(Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008). 

Á Íslandi er notast við þessa skilgreiningu en samkvæmt 44. gr. laga um útlendinga 

nr. 96/2002 er flóttamaður sá sem uppfyllir öll þau skilyrði sem talin eru upp í 

skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna um flóttamenn. 

1.3 Kvótaflóttamenn 

Kvótaflóttamenn uppfylla öll þau skilyrði sem sett eru fram í skilgreiningu 

Flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna sem lýst var hér að ofan. En 

kvótaflóttamenn hafa þá sérstöðu að þeir eiga ekki möguleika á að flytja aftur til 

heimalands síns né setjast að í dvalarlandinu. Landið sem flóttafólkið dvelst í getur ekki 

veitt því þá vernd sem það þarf á að halda. Sameinuðu þjóðirnar telja nauðsynlegt að 

þessir einstaklingar fái hæli í þriðja landinu og Ísland er eitt af þeim löndum sem býður 

flóttafólki í þessum aðstæðum upp á hæli. Kvótaflóttamenn eru þeir flóttamenn sem 

Sameinuðu þjóðirnar telja vera í mestri neyð. Flóttamannanefndin hér á landi fjallar um 

þær tillögur sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna leggur fram og í framhaldi af 

því leggur Flóttamannanefndin fram tillögur fyrir ríkisstjórn Íslands um hvaða hópum 

flóttafólks hún getur boðið til landsins (Rauði Kross Íslands, e.d.). 

Ísland hefur tekið á móti kvótaflóttamönnum allt frá árinu 1956 þegar 52 

Ungverskum flóttamönnum var boðið hæli hér á landi síðan þá hefur Ísland tekið á móti 

481 kvótaflóttamönnum frá ýmsum löndum (Velferðaráðuneytið, 2008). 
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1.4 Hælisleitendur 

Það virðist vera nokkuð algengt að rugla saman flóttamanni og hælisleitenda. En það er 

talsverður munur á þessum hugtökum. Einstaklingur sem segist vera flóttamaður en er 

ekki búinn að fá stöðu sína metna er hælisleitandi. Þegar einstaklingur sækir um hæli 

hér á landi þarf að rannsaka hvort hann uppfylli kröfur Flóttamannasamnings 

Sameinuðu þjóðanna og ef svo er fær hann stöðu flóttamanns (Dómsmálaráðuneytið, 

2009; UNHCR, 2012). 

1.5 Börn án fylgdarmanns 

Fjöldi barna án fylgdarmanns í leit að hæli á vesturlöndum fer sífellt vaxandi og samhliða 

fjölgar vandamálunum í þessum hópi hælisleitanda. Ísland hefur haft nokkra sérstöðu 

varðandi fjölda í þessum málaflokki vegna landfræðilegrar stöðu sinnar. En flest bendir 

til þess að sífellt fleiri börn muni leggja leið sína hingað rétt eins og til nágrannalanda 

okkar (Starfshópur um vegalaus börn, 2004). Barn án fylgdarmanns er skilgreint á 

nokkra vegu eins og flest önnur hugtök en hér verður stuðst við skilgreiningu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem er á þennan veg: Barn án 

fylgdarmanns er barn sem er yngra en 18 ára, hefur orðið viðskila við báða foreldra sína 

og er ekki í fylgd með einstaklingi sem ber ábyrgð á því og er ekki skylt að sjá um það 

samkvæmt hefðum og lögum (Office of The United Nations high commissioner for 

refugees, 1997). Það að vera barn án fylgdarmanns þarf samt sem áður ekki að þýða að 

barnið hafi komið eitt til landsins. Það getur hafa verið í för með ákveðnum hópi eða 

fullorðnum einstaklingi sem er ekki skyldugur til að bera ábyrgð á barninu samkvæmt 

lögum og venjum. Hér á landi er skilgreining Flóttamannastofnunarinnar gjarnan notuð, 

til dæmis í lögum um útlendinga nr. 96/2002 en þar er barn án fylgdarmanns skilgreint á 

sama hátt og Flóttamannastofnunin gerir. Börn án fylgdarmanns er fjölmennur og 

margbreytilegur hópur, ekki einvörðungu er aldur, kyn og þjóðerni margvíslegt, heldur 

einnig upplifanir þeirra og áföll (Wernesjö, 2011).  

Margar ástæður geta verið fyrir því að börn ferðast til annars lands og sæki þar um 

hæli eða séu þar óskráð. Flest eru í leit að betra lífi og flytja því frá fátækari löndum til 

landa þar sem meiri velferð ríkir. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að mörg þeirra eru 

flutt í gegnum glæpasamtök eða annars konar ólögmæta starfsemi. Oft eru þessi börn 

fórnarlömb mansals eða vændis og eru þá gjarnan flutt nauðug til annarra landa 
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(Starfshópur um vegalaus börn, 2004). Það er erfitt að vita hversu mörg börn án 

fylgdarmanns koma árlega til Evrópu og ljóst er að þau sækja ekki öll um hæli heldur eru 

oft óskráð í dvalarlandinu. Árið 2010 sóttu tólf þúsund börn um hæli í löndum innan 

Evrópusambandsins, langflest voru eldri en 14 ára, einungis 1250 af þessum tólf þúsund 

voru yngri. Meirihluti þeirra sem sóttu um hæli voru drengir eða um 10 þúsund. Það er 

því ljóst að það eru aðallega eldri drengir sem koma án fylgdarmanns til Evrópuríkjanna. 

Árið 2010 sóttu flest börn um hæli í Svíþjóð og voru um 50% þeirra frá Afganistan 

(European Commission, 2012). Á undanförnum árum hefur athygli á þessum hópi 

flóttamanna í Evrópu aukist talsvert. Beinist hún aðallega að því að þessi börn hafa ekki 

átt það sem við myndum kalla eðlilega barnæsku. Þau hafa þurft að flýja land sitt og 

orðið viðskila við foreldra eða aðra forsjáraðila. Mikil pólitísk umræða og stefnumótun 

hefur átt sér stað á undanförnum árum en eitthvað virðist vanta upp á rannsóknir í 

þessum málaflokki (Wernesjö, 2011). Wernesjö (2011) bendir á að flestar fyrirliggjandi 

rannsóknir hafi beinst að andlegri líðan barnanna en að lítið hafi verið um rannsóknir 

sem hafi lagt áherslu á sjónarhorn þeirra.  
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2 Rannsóknir á sviðinu 

Undanfarin ár hefur málaflokkurinn fengið meiri athygli í Evrópu en umræðan hefur 

aðallega verið um stefnumótun og oft af pólitískum toga. Þrátt fyrir aukna umfjöllun og 

athygli eru rannsóknir og upplýsingar um börn án fylgdarmanns af skornum skammti. Í 

flestum rannsóknum kemur fram að þetta sé sérstaklega viðkvæmur hópur og oft er 

athyglinni beint að þeirri staðreynd að þetta eru börn án forsjáraðila, sem hafa orðið 

fyrir áföllum og missi. Áherslan hefur aðallega beinst að líðan barnanna og áhrifum 

þeirra áfalla sem þau hafa orðið fyrir (Wernesjö 2011).  

 Ketil Eide (2005) er norskur félagsfræðingur sem hefur rannsakað málefni barna án 

fylgdarmanns í Noregi. Hann hefur skipt rannsóknum sem gerðar hafa verið í Noregi upp 

í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn inniheldur rannsóknir sem einblína á móttöku barnanna og 

stofnanir sem sjá um hana. Annar flokkurinn fjallar um réttindi barnanna og sá þriðji um 

andlega líðan, áföll og tilfinningalega líðan barnanna. Ulrika Wernesjö (2011) benti á í 

grein sinni um börn án fylgdarmanns að það sé hægt að áætla að þessi þriggja flokka 

skipting eigi ágætlega við annars staðar í Evrópu en þó með einum flokki til viðbótar sem 

hún bjó til; bakgrunnsupplýsingar barnanna og ástæður flóttans. Með þessum fjórum 

flokkum er vel hægt að flokka þær rannsóknir sem til eru á málaflokknum.  

Ravi Kohli hefur rannsakað og skoðað málefni flóttabarna talsvert. Hann bendir á að 

lítið sem ekkert sé til af rannsóknum um afdrif þeirra barna sem neitað hefur verið um 

hæli og send aftur heim. Ekki er vitað hvernig þessi börn hafa það eftir heimkomu né 

hvernig eða hvort þau eru undirbúin fyrir heimferðina. Það er samkvæmt honum 

málefni sem þarf að veita meiri athygli. Rannsaka þarf hvernig börnin eru undir það búin 

að vera send til baka og einnig hvernig best er að undirbúa þau fyrir flutninginn. Það 

þarf líka að skoða hvernig börnunum vegnar eftir að þau eru flutt aftur frá ríka landinu 

til heimalands síns eða þriðja ríkis. Lifa þessi börn sómasamlegu lífi? Lifa þau enn í ótta? 

Eða ná þau að stofna til mannsæmandi lífs eftir að þau eru send til baka? (Kohli, 2011).  

Eins og áður var nefnt er það staðreynd að megnið af rannsóknunum fjalla um 

andlega líðan barnanna (Wernesjö, 2011). Rannsóknirnar eru flestar megindlegar þar 

sem börnin fá spurningalistakannanir eða matslista sem þau svara. Í þessum 

rannsóknum er einblínt á þau vandamál sem börnin glíma við og afleiðingar áfalla sem 

þau hafa lent í. Ulrika Wernejö (2011) benti á að ekki glími öll börn án fylgdarmanns við 
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vandamál og andlega vanlíðan. Henni finnst einnig þurfa að veita þeim börnum athygli 

sem þróa ekki með sér andlega erfiðleika eftir flótta frá heimalandi sínu. Það vantar 

rannsóknir sem sýna styrkleika barnanna, hvernig þau takast á við áföllin og hvaða 

þættir eru verndandi í lífi þeirra. Svo virðist vera sem áherslan beinist frekar að því að 

kanna upplifun barnanna á aðstæðum þeirra fyrir flóttann, flóttann sjálfan, aðskilnað við 

foreldrana og hvaða áhrif þessir hlutir hafa á líðan barnanna heldur en verndandi þætti í 

lífi þeirra. Lítil áhersla hefur einnig verið á að kanna erfiðar aðstæður barnanna í nýja 

landinu eins og fordóma í garð þeirra og félagslega útskúfun. Ulrika bendir á að þessi 

ofuráhersla á fyrri upplifun og aðskilnað við foreldra geti leitt til þess að álitið verði að 

það skipti mestu máli í velferð barnanna. Samkvæmt henni skipta þessir hlutir miklu 

máli en ekki megi gleyma því að aðstæðurnar í nýja landinu geta einnig haft mikið um 

afdrif barnanna að segja (Wernesjö, 2011). 

Öll þessi áhersla á áföll, andlega vanlíðan og sálfræðilega greiningu getur leitt til 

þess að ímynd barna án fylgdarmanns verði að þau séu viðkvæm og aðgerðarlaus í stað 

þess að sjá þau sem hæfa einstaklinga. Einhverjar rannsóknir eru þó til sem hafa sýnt 

fram á hæfni barnanna og hvernig þau takast á við þau áföll sem þau hafa orðið fyrir, 

þær rannsóknir hafa þá leyft röddum barnanna að heyrast (Wernesjö, 2011). Goodman 

(2004) rannsakaði hvernig börnin takast á við áföll og segja frá sinni upplifun. 

Rannsóknin var framkvæmd í Bandaríkjunum og ræddi hún við drengi sem höfðu komið 

án fylgdarmanns frá Súdan. Hennar niðurstöður bentu til þess að drengirnir töldu sig 

vera eina heild og það hjálpaði þeim að vita að þeir stæðu ekki einir. Í frásögnum sínum 

notuðu þeir nánast alltaf orðið við í stað ég. Það kom einnig fram í rannsókninni að þeir 

forðuðust að hugsa um fortíðina og bældu niður vondar minningar. Draumar um betri 

framtíð og skipulagning hennar virtist hjálpa drengjunum talsvert. Þeir voru ákveðnir í 

að ná langt og lögðu hart að sér í skólanum.  

Á Norðurlöndunum var starfrækt rannsóknarverkefni sem fjallaði um flóttabörn, 

bæði þau sem komu með fylgdarmanni og þau sem komu án fylgdarmanns. Það var 

kallað Nordic Network for Research on Refugee Children og var stofnað árið 2009 í The 

Nordic School of Public Health í Svíþjóð. Árið 2010 gaf verkefnið meðal annars út 

ársskýrslu um móttöku flóttabarna. Einnig var haldin ráðstefna um börn án 

fylgdarmanns sama ár þar sem ýmsir fræðimenn ræddu um málefnið. Svo virðist sem 
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verkefnið hafi aðeins fengið fjármuni í rúmt ár og sé því óvirkt núna (Nordic Network for 

Research om Refugee Children, 2010). 

Í Evrópu er við lýði samstarf 28 ríkja sem kallast Separated Children in Europe 

Programme (SCEP). Þar vinna samtals 33 stofnanir víðs vegar um Evrópu saman að því 

að bæta hag barna sem koma án fylgdarmanns. Ísland er ekki aðili að þessu samstarfi 

sem er miður þar sem að samtökin hafa unnið gott starf. Samtökin vinna að bættum hag 

barnanna með rannsóknum, stefnumótun og með því að vera málsvari þeirra. SCEP 

hefur gefið út greinargerð um góða starfshætti í vinnu með börnum án fylgdarmanns. Í 

greinargerðinni er hvatt til að gætt sé að réttindum barnsins í hvívetna og endurspeglar 

hún þekkingu og reynslu sérfræðinga sem vinna með samtökunum (Separated Children 

in Europe Programme, 2009).  

2.1 Staða málaflokksins á Íslandi 

Hér á landi eru til nokkur hugtök yfir börn án fylgdarmanns, til dæmis: vegalaus börn, 

fylgdarlaus börn, börn án forsjársmanna og vegalaust hælisbarn. Það er ekki aðeins 

almenningur sem notar mismunandi nöfn yfir börnin heldur einnig hið opinbera. Meðal 

annars er hugtakið vegalaus börn notuð í skýrslu sem gefin var út 2004 af 

dómsmálaráðuneytinu en Útlendingastofnun gaf út vinnureglur þar sem talað er um 

fylgdarlaus börn (Starfshópur um vegalaus börn, 2004; Útlendingastofnun 2009-a). 

Á Íslandi er ekki mikið um rannsóknir eða aðrar upplýsingar um börn án 

fylgdarmanns. Eins og nefnt var hér að ofan má hugsanlega rekja þá staðreynd til þess 

að hingað koma mun færri börn en til hinna Norðurlandanna. Árið 2004 kom út skýrsla 

um vegalaus börn sem gefin var út af dómsmálaráðuneytinu og unnin af starfshópi sem 

skipaður var til þess að gera drög að aðgerðaáætlun. Í skýrslunni kom fram tillaga að 

verklagsreglum þegar börn koma hingað til lands án fylgdarmanns. Nefndin taldi það 

vera eitt helsta verkefni stjórnvalda að finna uppruna barnanna og reyna að sameina 

þau aftur fjölskyldu sinni en huga á sama tíma að öryggi þeirra. Hún benti einnig á að 

mikilvægt væri að þessi vinna tæki ekki langan tíma og varanlegar lausnir væru fundnar 

sem fyrst í málefnum barnanna (Starfshópur um vegalaus börn, 2004). 

Eftir að skýrsla starfshópsins kom út gaf útlendingastofnun út reglur um meðferð 

hælisbeiðna fyldarlausra barna og ungmenna árið 2009. Reglurnar eru mikilvægt skref í 

átt að góðri móttöku barna í þessum aðstæðum. Þær eru leiðbeiningar um hvað skal 
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gera þegar barnið kemur til landsins og hvernig meðferð hælisumsóknar skal háttað. 

Áður var aðeins hægt að styðjast við tillögur nefndarhópsins frá 2004. 

Útlendingastofnun hefur einnig gefið út vinnureglur um málsmeðferð í málum sem 

varða börn án forsjármanna og voru þær gefnar út árið 2009. Þær reglur fjalla um 

málefni barna sem dveljast hér á landi hjá einstaklingum sem ekki eru forsjármenn 

þeirra. En í þeim tilfellum er reynt að finna forsjármenn barnanna og koma þeim til 

þeirra ef möguleiki er. Einnig eru í reglunum sérstök ákvæði um málefni barna sem 

grunur leikur á að séu fórnalömb mansals (Útlendingastofnun, 2009-a; 2009-b). 

Á Norðurlöndunum er öflugt samstarf í gegnum Norðurlandaráð. Árlega gefur 

Norðurlandaráð út skýrslu með ýmsum upplýsingum um stöðu landanna er varða 

mannfjölda, heilsu, húsnæðismál, tekjur og ýmislegt fleira. Einnig er sérstaklega fjallað 

um innflytjendur og börn án fylgdarmanns. Í skýrslunni eru tölulegar upplýsingar um 

fjölda barna er koma til landsins og aldur þeirra en því miður virðist vera sem Ísland hafi 

ekki sent gögn eða ekki hafi fundist gögn frá Íslandi þar sem öll Norðurlöndin eru með 

tölur um börn án fylgdarmanns nema Ísland (Norden, e.d.; Norden, 2013). Annað dæmi 

um skort á þátttöku Íslands í samstarfi á þessum vettvangi er rannsóknarsamstarf 

Norðurlandanna um málefni flóttabarna sem nefnt var hér að framan. (Nordic network 

for research on refugee children). Í stjórn nefndarinnar sátu fulltrúar frá öllum 

Norðurlöndunum að Íslandi undanskildu og ef litið er yfir meðlimi samstarfsins voru 

nokkrir fræðimenn frá hverju landi fyrir sig nema Íslandi (Nordic Network for Research 

on Refugee Children, 2010). 

  

2.2 Siðferðileg álitamál 

Áhyggjur hafa vaknað um siðferðisleg vandamál við rannsóknir á sviðinu en þar sem 

þetta er sérstaklega viðkvæmur hópur þarf að gæta vel að siðferðislegum atriðum í 

þessu sambandi. Þrátt fyrir þessar áhyggjur er ljóst að rannsóknir á þessu sviði geta 

verið mjög gagnlegar fyrir fagaðila til að þróa meðferðaleiðir og skilja aðstæður 

barnanna betur. Það geta verið ýmsar hindranir í vegi fyrir því að rannsókn á sviðinu 

gangi vel eins og til dæmis sú staðreynd að börnin alast upp við aðra menningu og hafa 

annan skilning á aðstæðum sínum en rannsakandinn. Einnig getur tungumálið verið 

mikil hindrun og því mikilvægt að huga að því að hafa faglegan túlk. Rannsakandinn þarf 
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að hafa í huga að þetta eru börn sem hafa gengið í gegnum erfiða lífsreynslu og upplifað 

margs konar áföll. Mörg þeirra lifa við þunglyndi, kvíða og áfallastreituröskun og því þarf 

að hafa sérstaka aðgát í viðtölum eða þegar spurningakannanir eru lagðar fyrir. Börnin 

geta verið hikandi við að segja frá erfiðri reynslu sinni sem er hlaðin sársaukafullum 

minningum og eftirsjá. Vegna þess hversu viðkvæmur hópurinn er þarf rannsakandinn 

að vara sig sérstaklega á því að gera ekki meira illt en gott með rannsókn sinni (Thomas 

og Byford, 2003). 

Það þarf líka að hafa í huga að nauðsynlegt er að barnið skilji fyllilega hvað felst í 

samþykki þess um að taka þátt í rannsókninni. Einnig þarf að hafa það alveg skýrt að 

rannsóknin hefur ekkert með hælisumsókn þeirra að gera þannig að þau séu viss um að 

það sé í lagi fyrir þau að neita þátttöku. Það getur verið nytsamlegt að fá einnig 

samþykki frá umsjónaraðilum barnanna. Þannig geta þeir sem fara með forsjá barnsins 

veitt því þann stuðning sem það þarf í rannsóknarferlinu. Nauðsynlegt er að gera 

börnunum grein fyrir því um hvað rannsóknin sjálf snýst og hvernig niðurstöðurnar eru 

notaðar sem og að þau skilji það ferli sem rannsóknin tengist. Það getur verið 

nauðsynlegt að fá fagaðila eins og félagsráðgjafa til að kanna hæfni barnsins til þess að 

taka þátt (Thomas og Byford, 2003). 
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3 Af hverju flýja þau heimalandið? 

Margar ástæður geta verið fyrir flótta barnanna frá heimalandi sínu. Barnaheill (e. Save 

the Children) á Bretlandseyjum gerði könnun á ástæðu flóttans til Evrópu. Hér verður 

gerð grein fyrir nokkrum ástæðum sem börnin nefndu: foreldrar myrtir jafnvel fyrir 

framan börnin, þjóðarmorð, pyntingar, mismunun vegna uppruna, neitað um menntun 

vegna uppruna, nauðgun, misnotkun, hætta á að verða neydd til að gerast 

barnahermaður og fleiri hræðilegar ástæður. Barnaheill komst að þeirri niðurstöðu að 

oft væru foreldrarnir týndir, dánir, í fangelsi, veikir eða höfðu jafnvel sjálfir flúið land og 

skilið barnið eftir. Það voru þá oft ættingjar sem hjálpuðu börnunum til að komast úr 

landi. Í sumum tilfellum var það þannig að börnin höfðu náð að flýja af sjálfsdáðum eða 

voru flutt á vegum glæpasamtaka til mansals. Í öðrum tilfellum voru það foreldrarnir 

sem sendu börnin ein af stað vegna þess að þau höfðu ekki fjármagn til þess að fara 

með þeim og voru þá hugsanlega bara með nægan pening til þess að senda eitt barn 

(UNHCR, 2001). 

Önnur rannsókn var gerð á Bretlandseyjum, í henni voru kannaðar aðstæður og 

ástæður barnanna fyrir flóttanum. Í rannsókninni kom fram að tæplega 90% barnanna 

urðu fyrir ofbeldi í einhvers konar mynd í heimalandi og að einu af hverju þremur 

börnum hafði verið nauðgað áður en það flúði. En nauðgun er og hefur lengi verið 

þekktur fylgifiskur stríðs. Helsta ástæðan sem börnin gáfu fyrir því að flýja var dauði 

fjölskyldumeðlims eða ofsóknir á hendur einhvers í fjölskyldunni og næst algengasta 

ástæðan var sú að barnið sjálft hafði orðið fyrir ofsóknum. Niðurstöður þessara 

rannsókna sýna að börn án fylgdarmanns er mjög viðkvæmur hópur sem hefur gengið í 

gegnum erfiða lífsreynslu. Þær geta hjálpað fagmönnum að skilja aðstæður barnanna 

betur þó svo að þau takist ekki öll eins á við áföll en það fer eftir persónulegum 

einkennum og uppruna þeirra (Thomas, Nafees og Bhugra, 2004). 

3.1 Flóttasagan 

Í Skotlandi var gerð rannsókn á aðstæðum barnanna fyrir flóttann og flóttinn sjálfur 

skoðaður. Þar kom fram að aðstæður fyrir flóttann voru hræðilegar, flóttinn var erfið 

lífsreynsla fyrir börnin og áttu þau margar slæmar minningar frá honum. Þau sögðu frá 

áföllum sem þau urðu fyrir á leiðinni og óvissunni sem fylgdi ferðinni. Flest sögðust þau 

hafa komið til landsins með fulltrúa (e. agent). Fulltrúinn var oft einhver sem fjölskyldan 
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kannaðist við og oftast karlkyns. Öll börnin frá Afríku komu til landsins með fulltrúa, 

nokkur börn frá Asíu komu einnig með fulltrúa en hin komu með smyglara sem til dæmis 

notaðist við sendiferðabíl til þess að koma hópi fólks til annars lands. Sérfræðingar og 

aðrir sem vinna með börnunum hafa áhyggur af því að fulltrúarnir séu ekki bara að 

hjálpa börnunum að flýja af góðvild sinni heldur nýti sér stöðu sína til þess að misnota 

þau. Sum barnanna sögðu frá því hvernig fulltrúarnir misnotuðu þau kynferðislega og 

leyfðu jafnvel vinum sínum að hafa aðgang að þeim líka. Ein stúlka í rannsókninni orðaði 

þetta svona: „þú gefur mér líkamann þinn og ég kem þér út.“ Mörg barnanna höfðu 

enga hugmynd um hvert þau voru að fara eða til hvaða landa þau höfðu farið á leið sinni 

til Skotlands. Rannsakendur töldu það ljóst að flest barnanna voru ekki að flýja á 

fyrirfram ákveðinn stað heldur voru þau að flýja aðstæður sínar í heimalandinu og oftast 

var það fulltrúinn og þau sambönd sem hann hafði sem réði úrslitum um hvar börnin 

enduðu (Hopkins og Hill, 2008). 

Mougne (2010) rannsakaði flótta Afganskra flóttabarna til Evrópu. Hún komst meðal 

annars að því að flóttinn tók þau að meðaltali sex mánuði. Afgönsku börnin sögðu frá 

lélegum aðstæðum sínum og áföllum sem þau urðu fyrir eins og til dæmis að sofa illa, 

dvöl í þröngum og skítugum vistarverum, misnotkun og að verða vitni að dauða vinar. Í 

annarri rannsókn sem framkvæmd var af Boland (2010) í Bretlandi og Noregi sögðu 

börnin frá dvöl sinni í gámum án vatns og matar ásamt því að horfa upp á vini sína 

kafna.  

Eins og bent er á hér að framan verða börnin oft fyrir miklum áföllum í heimalandi 

sínu áður en þau flýja til vesturlandanna. Til viðbótar við allar þær hörmungar sem 

börnin þurfa að þola í heimalandinu benda rannsóknir til þess að á sjálfum flóttanum 

verði þau einnig fyrir mörgum alvarlegum áföllum. 
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4 Andlegar og líkamlegar afleiðingar 

Börn sem flýja heimaland sitt eiga það flest sameiginlegt að hafa orðið fyrir einhvers 

konar áföllum. Eftir að hafa flúið upplifa þau öll einhvers konar missi eins og til dæmis 

vini, fjölskyldu, menningu, venjur, skóla og svo mætti lengi telja. Börn án fylgdarmanns 

er ekki mjög stór hópur en samt sem áður sérstaklega viðkvæmur og er líklegri til þess 

að þjást af geðrænum vandamálum en aðrir í samfélaginu (Eide og Hjern, 2013). Í 

þessum kafla verður fjallað betur um andlegar og líkamlegar afleiðingar sem börnin 

glíma við. 

4.1 Andlegar afleiðingar 

Ítrekað hefur hefur verið sýnt fram á að stuðningur foreldra sé mikilvægur þegar börn 

eru í erfiðum aðstæðum. Þess vegna hefur viðskilnaður við foreldra oft í för með sér 

neikvæðar andlegar afleiðingar. Gerðar hafa verið samanburðarrannsóknir á börnum 

sem koma og sækja um hæli án fylgdarmanns og þeim sem koma með foreldrum. 

Flestar hafa bent til þess að þau börn sem koma án foreldra hafi orðið fyrir meira áfalli 

en hin. Samkvæmt samanburðarrannsókn sem gerð var í Belgíu eru börn sem koma til 

landsins án foreldra líklegri til þess að þróa með sér alvarleg geðræn vandamál heldur 

en þau sem koma með foreldrum. Þau eru einnig líklegri til að þróa með sér kvíða, 

þunglyndi og einkenni áfallastreitu. Í rannsókninni kom líka fram að stúlkur eru 

sérstaklega viðkvæmar fyrir þessum einkennum (Derluyn, Mels og Broekaert, (2009). 

Önnur rannsókn sem gerð var í Hollandi sýnir svipaðar niðurstöður. Þar voru börn á 

aldrinum 12 til 18 ára sem komu án fylgdarmanns borin saman við þau sem komu með 

foreldrum sínum. Þau sem komu án fylgdarmanns sýndu mun fleiri þunglyndiseinkenni 

sem að miklu leyti má útskýra með mikilli áfallastreitu. Hópurinn var skoðaður aftur ári 

seinna og þá kom í ljós að líðan barnanna hafði lítið sem ekkert breyst og sýndu þau 

engin einkenni um að vera á batavegi. Þegar börnin voru borin saman við hóp hollenskra 

barna kom í ljós að hollensku börnin glímdu við fleiri hegðunarvandamál en þau sem 

komu án fylgdarmanns en þrátt fyrir það höfðu hollensku börnin mun færri einkenni 

þunglyndis og andlegrar vanlíðanar. Þegar fleiri fræðigreinar og rannsóknir eru skoðaðar 

kemur í ljós að flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á líðan barnanna eru á börnum 

á unglingsaldri. Það er skiljanlegt þar sem flest barnanna sem koma eru eldri en 14 ára. 
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En samt sem áður má ekki gleyma yngri börnunum sem koma til Evrópu án 

fylgdarmanns (Eide og Hjern, 2013). 

Þrátt fyrir að flestar rannsóknir hafi sýnt fram á að stuttu eftir að börnin hafa komið 

sér fyrir í nýju landi hafi þau enn átt í erfiðleikum með þunglyndi og þau áföll sem þau 

höfðu lent í náðu þau samt sem áður aðlagast nýja samfélaginu nokkuð vel innan nokkra 

ára. Það á sérstaklega við þegar börnin setjast að í landi þar sem tekjur eru almennt 

háar. Stærsta langtímarannsóknin í Evrópu á þessum málaflokki var gerð í Noregi. Þar 

var skoðuð félagsleg aðlögun og menntun barnanna sem komu til Noregs án 

fylgdarmanns. Þessar breytur voru skoðaðar sjö til tíu árum eftir að þau komu til 

landsins. Niðurstöðurnar voru þær að börnin sem komu án fylgdarmanns voru með 

svipaða menntun og vinnu og aðrir í Noregi sem voru af erlendum uppruna (Eide og 

Hjern, 2013).  

4.2 Áhrifavaldar andlegrar líðan barna án fylgdarmanns 

Derluyn og Broekaert hafa nefnt þrjá þætti sem hafa áhrif á andlega heilsu barna án 

fylgdarmanns. Fyrst er að nefna þá upplifun að vera flóttamaður, einnig er það aldurinn 

en flest barnanna eru á unglingsaldri og síðast en ekki síst er það viðskilnaðurinn við 

foreldra eða aðra forsjáraðila. Hér að neðan verður farið yfir þessa þætti og hvaða áhrif 

þeir hafa á andlega heilsu barnanna (Derluyn og Broekaert, 2008). 

4.2.1 Að vera flóttamaður 

Það að vera flóttamaður felur í sér að flytja frá heimili sínu og finna nýjan dvalarstað. 

Þetta hefur í för með sér margs konar missi eins og til dæmis, foreldra, systkini, skóla 

umhverfi, eignir, lífsstíl og svo mætti lengi telja. Því að flytja á nýjan stað getur einnig 

fylgt menningarlegur missir, félagsleg einangrun eða skortur á sjálfsvitund (e. self-

identification). Allir þessir þættir geta haft líkamleg og andleg áhrif á líðan barnanna. 

Þessir þættir sem taldir eru upp hér að ofan eru gjarnan tengdir við sorg og eftirsjá og 

því er líklegt að börnin upplifi sorg og eftirsjá (Derluyn og Broekaert, 2008). 

Flóttamenn hafa flestir upplifað einhvers konar áföll bæði óvænt og eða áföll vegna 

síendurtekinnar streitu eins og til dæmis vegna kynferðislegrar- eða andlegrar 

misnotkunar sem stendur yfir í langan tíma. Mörg þeirra barna sem hafa flúið land hafa 

búið við mjög bágar aðstæður og oft upplifað stríð, ofbeldi og fleiri átök í heimalandi 
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sínu. Eins og kemur fram hér að framan getur flóttinn sjálfur verið áfall í sjálfu sér og oft 

ferðast börnin langar leiðir við erfiðar aðstæður. Barnið getur líka orðið fyrir áfalli í nýja 

landinu vegna fordóma, umsóknarferlisins, mismununar og hugsanlegar búsetu í stórum 

flóttamannamiðstöðvum. Við komu til nýja landsins geta fyrstu viðbrögð verið ánægja 

og léttir en það getur breyst í streitu eftir nokkra dvöl í landinu vegna umsóknarferlisins 

sem getur tekið langan tíma og barnið getur þurft að segja frá því sem það hefur þurft 

að ganga í gegnum. Mikil óvissa um hvort umsóknin verði samþykkt eða ekki getur líka 

verið streituvaldur. Að auki er nýja samfélagið oftar en ekki allt öðrvísi en það gamla og 

barnið þarf að aðlagast nýjum siðum og venjum (Derluyn og Broekaert, 2008). 

 Viðbrögð barnsins við þessum streituvöldum geta verið mismunandi eftir því hversu 

lengi streituvaldurinn varir og hvers eðlis hann er. Hlutir eins og stuðningur, aldur og 

persónuleiki geta haft áhrif (Derluyn og Broekaert, 2008). 

4.2.2 Unglingsárin 

Unglingsárunum fylgja ýmsar breytingar: líkamlegar, andlegar og á þroska. Unglingarnir 

verða meðvitaðri um sjálfa sig, þróa sjálfsmynd sína og verða sjálfstæðari. Þessi tími 

getur verið átakanlegur og þá sérstaklega fyrir flóttabörn á unglingsaldri. Þau eru komin 

inn í nýtt samfélag og menningu þar sem reglurnar eru ekki þær sömu og þau þekkja. 

Það getur verið erfitt fyrir þau að finna sitt hlutverk í samfélaginu og byggja upp 

sjálfsmynd vegna þess að nýja menningin getur stangast á við það sem þau voru alin upp 

við. Siðir og venjur unglingsins eru jafnvel ekki viðurkenndar í nýja samfélaginu og þá 

getur myndast ákveðin spenna á milli hins nýja og hins gamla. Á unglingurinn að taka 

upp nýja siði eða vera trúr sínum gömlu? Þetta er sérstaklega erfitt þegar unglingurinn 

er ekki með fullmótaða sjálfsmynd og er enn að þroskast (Derluyn og Broekaert, 2008). 

Auk þess að vera komnir í nýtt samfélag og vera búnir að upplifa marga 

streituvaldandi þætti hafa þessir unglingar líka orðið viðskila við foreldra sína. En 

foreldrar veita unglingum nauðsynlegan stuðning og eru fyrirmynd þeirra. Þegar 

foreldrarnir eru ekki til staðar getur þetta tímabil í lífi unglingsins orðið ennþá erfiðara 

(Derluyn og Broekaert, 2008). 

4.2.3  Án fylgdarmanns 

Börn án fylgdarmanns hafa orðið viðskila við foreldra sína eða þann sem sér um þau eins 

og hefur komið fram áður. Það að vera án fylgdarmanns hefur án efa slæm andleg áhrif 
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á börnin en misjafnlega eftir aðstæðum þeirra. Voru þau til dæmis vel undirbúin 

viðskilnaðinn eða létust foreldrarnir í stríði og barnið varð eitt eftir? Ef foreldrar eru ekki 

til staðar er líklegra að börn upplifi hlutina á neikvæðan hátt og verði hrædd í aðstæðum 

sínum. Foreldrarnir eru þeir sem veita börnunum stuðning og þegar þeir eru ekki til 

staðar eru meiri líkur á andlegri vanlíðan. Við það að flýja land missir barnið allt 

félagslegt net sem það hefur haft eins og til dæmis vini og aðra ættingja. Því er það 

sérstaklega viðkvæmt fyrir neikvæðum áhrifum sem þetta ferli getur haft í för með sér 

(Derluyn og Broekaert, 2008). 

4.3 Líkamlegar afleiðingar 

Áherslan í rannsóknum á börnum án fylgdarmanns hefur aðallega verið að skoða 

andlega heilsu frekar en líkamlega. Það er skiljanlegt þar sem mörg þeirra barna sem 

hafa flúið heimaland sitt hafa lent í miklum erfiðleikum og glíma þar af leiðandi oftar en 

ekki við andleg vandamál. Í Svíþjóð voru ungir flóttamenn frá 16 til 25 ára sem höfðu 

komið einir til landsins spurðir hvernig líkamleg heilsa þeirra væri þegar þeir höfðu verið 

í sinni eigin íbúð í nokkra mánuði. Flestir svöruðu því að líkamleg heilsa þeirra væri góð 

en nokkrir greindu frá magaverkjum. Rannsakendur tengdu þá magaverkinn frekar við 

andlega heilsu en líkamlega. Þegar rannsakendur töluðu aftur við flóttamennina þremur 

árum seinna hafði lítið breyst, flestir töluðu aðallega um andleg vandamál og nokkrir 

nefndu magaverki. Eins og áður töldu rannsakendur magaverkinn vera tengdan andlegri 

heilsu frekar en líkamlegri. Aftur var talað við sömu viðmælendur tíu árum seinna og 

spurt um líðan þeirra. Flestum viðmælendanna leið vel bæði líkamlega og andlega og 

sögðu ástæðuna fyrir vellíðan vera hjónaband þeirra, vinir og vinna. En sumir töluðu um 

andlega vanlíðan eins og þunglyndi og einmanaleika. Enginn viðmælandi sagði frá 

líkamlegum einkennum eða veikindum (Wallin og Ahlström, 2005). 

Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn á börnum án fylgdarmanns sem komu frá Súdan 

og höfðu fengið aðsetur hjá fósturfjölskyldum. Í rannsókninni var almenn heilsa 

barnanna skoðuð og bentu niðurstöður til að börnin notuðu heilbrigðisþjónustu meira 

en önnur börn. Tannheilsa barnanna var almennt slæm vegna þeirra hefðar í Suður-

Súdan að draga ákveðnar tennur úr börnum. Önnur líkamleg veikindi komu ekki fram í 

rannsókninni, aðeins andleg vandamál (Geltman, Grant-Knight, Ellis og Landgraf, 2008). 
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Á Bretlandseyjum var gerð rannsókn á börnum án fylgdarmanns þar sem almenn 

heilsa og líðan barnanna voru skoðuð. Öll börnin sögðu heilsu sína vera góða eða mjög 

góða bæði líkamlega og andlega þrátt fyrir alla þá erfiðleika sem þau höfðu gengið í 

gengum. Rannsakendur töldu það geta verið vegna þess að börnin væru að bera 

aðstæður sínar í nýja landinu saman við aðstæðurnar í gamla landinu, þ. e. hluti eins og 

betri aðgang að heilbrigðisþjónustu, betri næringu og meira öryggi. Þrátt fyrir að meta 

heilsu sína góða eða mjög góða sögðu sum börnin frá líkamlegum einkennum. 

Algengustu einkennin sem börnin nefndu voru svefnleysi, öndunarerfiðleikar, 

höfuðverkur og lystarleysi. Það kom einnig fram í rannsókninni að sum barnanna áttu í 

erfiðleikum með að nálgast heilbrigðisþjónustu og þá sérstaklega þegar þau voru 

tiltölulega nýlega komin til landsins. Börnin sögðust hafa leitað mikið til 

góðgerðarstofnana og félagsþjónustunnar til þess að fá aðstoð og ráðleggingar um 

hvernig þau gætu nálgast heilbrigðisþjónustu. Þrátt fyrir að börnin stæðu oft frammi 

fyrir miklum erfiðleikum sýndu þau þrautseigju og mikla virkni. Þau höfðu ekki mikla 

stjórn á lífi sínu en höfðu samt sem áður gott sjálfstraust og hugmynd um tilgang sinn í 

lífinu. Þau lögðu mikla áherslu á menntun og vinnu ásamt því að vera ákveðin í því að 

öðlast góða framtíð (McCarthy og Marks, 2010). 
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5 Hvað verður um börnin? 

Það er mismunandi ferli sem börnin ganga í gegnum þegar þau koma til nýja landsins og 

fer það eftir lögum og reglum hvers lands fyrir sig. Eins og áður kom fram var sett 

sérstök reglugerð um meðferð hælisumsóknar vegalausra barna hér á landi árið 2009. 

Hún byggir að miklu leyti á Skýrslu starfshóps um vegalaus börn sem gerð var árið 2004. 

Verklagsreglur hér á landi eru ekki þær sömu og á hinum Norðurlöndunum þar er 

sérstök aðstaða fyrir börn sem koma en hér eru börn á sama stað og aðrir 

hælisleitendur (Starfshópur um vegalaus börn, 2004). 

Þegar barn án fylgdarmanns kemur til Íslands og sækir um hæli fer umsóknin til 

lögreglu sem sér um rannsókn á högum þess. Lögreglan sér um að tilkynna málið til 

Útlendingastofnunar, Rauða krossins og Barnaverndarnefndar. Lögreglan sér einnig um 

að aldursgreina barnið ef vafi leikur á um aldur þess. Barnið er vistað hjá sveitarfélagi 

sem Útlendingastofnun hefur samið við eins og Reykjanesbæ. Það er skylda að tryggja 

barninu framfærslu, félagslega aðstoð og skólagöngu. Rauði kross Íslands sér um að 

aðstoða börn sem koma hingað en ef þörf er á aðstoð fagaðila ber 

barnaverndaryfirvöldum að útvega hana. Þegar hælisumsóknin er til rannsóknar reynir 

Útlendingastofnun að finna foreldra barnsins eða forsjáraðila (Starfshópur um vegalaus 

börn, 2004; Útlendingastofnun, 2009-a; 200-b). 

 Ef forsjáraðili barnsins dvelur löglega í einhverju Evrópuríki sem er aðili að 

Dublinarreglugerðinni er möguleiki að senda barnið þangað, að því gefnu að viðkomandi 

ríki sé tilbúið til þess að taka á móti því og það teljist vera í samræmi við hagsmuni 

barnsins. Ef umsókn barns um hæli er hafnað er það sent aftur heim. Það þarf samt sem 

áður að kanna hvort aðstæður í heimalandinu bjóði upp á að senda barnið heim. Ef 

barnið fær samþykkt hæli hér á landi sjá barnaverndaryfirvöld um að koma barninu í 

vistun og útvega því forsjáraðila (Útlendingastofnun, 2009-a;200-b).  

Hér á landi eru ekki til nægjanlegar upplýsingar fyrir fagaðila og annað starfsfólk um 

hvernig eigi að bregðast við komu barns án fylgdarmanns. Það eru einvörðungu reglur 

sem Útlendingastofnun gaf út árið 2009. Nauðsynlegt er að bæta þekkingu á málefninu 

og auka umræðu um þennan hóp flóttamanna í samfélaginu og er þetta hvorutveggja 

verkefni sem félagsráðgjafar geta tekið að sér. Að sama skapi geta félagsráðgjafar tekið 

að sér það hlutverk að vera talsmaður þessara barna.  



25 

Það fer eftir ýmsu hvernig hlúð er að þeim börnum sem fá hæli í nýju landi. Hér að 

neðan verður skoðað úrræðið fóstur sem er oftast ætlað börnum yngri en 16 ára eða 

sérstaklega viðkvæmum börnum. Önnur búsetuform er til dæmis sjálfstæð búseta eða 

sambýli (Sirriyeh, 2012). 

5.1 Fóstur 

Fóstur hefur verið rannsakað töluvert en ekki er til mikið af rannsóknum á börnum sem 

hafa komið án fylgdarmanns, fengið hæli og farið í fóstur. Hér er sagt frá nokkrum þeirra 

sem þó eru til. Í Bretlandi hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir af þessu tagi en þar eiga 

börn sem koma til landsins og eru yngri en 16 ára kost á því að fara í fóstur ásamt þeim 

börnum sem eru talin sérstaklega viðkvæm. Ýmsir kostir og gallar hafa verið ræddir í 

sambandi við fóstur. Kostirnir sem hafa meðal annars verið nefndir eru þeir að börnin 

eru fljótari að aðlagast nýju tungumáli og menningu, meiri stöðugleiki, 

einstaklingsmiðaðri umönnun og tilfinningalegur stuðningur. En gallarnir eru meðal 

annars að börnin finna fyrir útskúfun frá fjölskyldunni og fósturforeldrar eru sjaldnast 

með sérfræðiþekkingu á þörfum barnanna. Misvísandi skilaboð hafa fengist úr 

rannsóknum þar sem sum börn greina frá góðri reynslu en önnur slæmri (Sirriyeh, 

2012). 

Ala Sirriyeh (2012) rannsakaði börn án fylgdarmanns sem höfðu farið í fóstur. Hún 

skipti fósturfjölskyldum upp í þrjá hópa eftir því hvernig tengslin voru innan 

fjölskyldunnar. Fyrst nefndi hún „eins og fjölskylda“ (e. like family) en þá eru börnin 

tekin inn í fjölskylduna og verða hluti af henni. Þar eru orðin mamma, frændi, sonur og 

þess háttar orð notuð af fósturforeldrum og barninu sjálfu. Í þessum fjölskyldum 

bjuggust börnin og fósturforeldrarnir við því að halda sambandinu eftir að vistun lyki. 

Annað form nefndi hún „sem gestir“ (e. guests) en þar var fyrirkomulagið þannig að 

báðir aðilar báru virðingu hvor fyrir öðrum en voru samt sem áður ekki tengdir 

tilfinningaböndum. Þar var oft lítið um sömu áhugamál og lítið um samveru. Vistunin var 

hugsuð sem tímabundin og því var sambandið einnig hugsað sem slíkt. Seinasti hópurinn 

sem hún skilgreindi voru „leigjendur“ (e. lodgers). Þar var mikil fjarlægð milli barnanna 

og fósturforeldranna. Fósturforeldranir fóru þá eftir þeim samningi sem þau höfðu 

fengið og gerðu aðeins það sem þau þurftu að gera. Engin tengsl voru milli foreldranna 

og barnanna og börnin fundu fyrir því að þau væru ekki velkomin. Í rannsókninni voru 
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fleiri sem tilheyrðu eins og fjölskyldu-hópnum og sem gestir-hópnum heldur en þeir sem 

töldust til leigjenda. Oft þróaðist sambandið með tímanum og fór frá því að vera sem 

gestur og í það að vera eins og fjölskylda. Þeir fósturforeldrar sem komust á stigið sem 

Ala kallar eins og fjölskylda reyndu ekki að koma í staðinn fyrir foreldrana sem börnin 

höfðu átt heldur mynduðu þeir ný sambönd (Sirriyeh, 2012). 

Í rannsókn sem gerð var á Englandi og Írlandi á börnum án fylgdarmanns í fóstri kom 

fram að börnunum fannst menning sín skipta miklu máli. Þau kunnu vel að meta að 

tekið væri tillit til menningar þeirra og hugsanlega komið til móts við þau stöku sinnum, 

til dæmis með því að elda mat sem tilheyrði menningu þeirra. Nokkur börn í 

rannsókninni höfðu fengið fósturforeldra frá sama heimalandi eða með svipaða 

menningu og þau voru ánægð með það. En hin börnin sem fengu fósturforeldra sem 

höfðu ekki sömu menningu höfðu flest jákvæða reynslu af fósturfyrirkomulaginu líka. 

Þeim fannst ekki nauðsynlegt að vera hjá fósturforeldrum sem höfðu sömu menningu 

og þau til þess að fá að njóta menningar sinnar. Félagsráðgjafarnir sem tóku þátt í 

rannsókninni töluðu um að fóstur hjá fjölskyldu sem hefur aðra menningu geti gengið 

vel ef fjölskyldan er opin fyrir fjölbreytileika og vilji hjálpa barninu að njóta menningar 

sinnar (Raghallaigh og Sirriyeh, 2014). 
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6 Fordómar 

Fordómar eru oft skilgreindir á mismunandi hátt en Strangor (2009) gaf út einfalda og 

góða skilgreiningu. Hann sagði fordóma vera neikvæð viðhorf til annað hvort hópa eða 

einstaklings innan hóps. Mismunun og fordómar eru skyld hugtök en hægt er að 

skilgreina mismunun sem óréttmæt neikvæð viðhorf eða aðgerð vegna þess að 

einstaklingurinn er partur af hópi. Einstaklingar sem eru af öðrum kynþætti eða 

þjóðarbroti en flestir í samfélaginu eru í meiri hættu á að verða fyrir fordómum og 

mismunun en aðrir hópar innan samfélagsins (Aronson, Wilson,og Akert, 2007). 

Í rannsókn sem gerð var í Noregi á börnum án fylgdarmanns kom í ljós að 11% 

barnanna hafði upplifað árás á sig vegna uppruna. Einnig sögðu 25% barnanna að þeim 

hefði verið strítt og þau uppnefnd vegna uppruna síns. Í sömu rannsókn kom fram að 

líkur séu á því að upplifun á mismunun tengist neikvæðum áhrifum á andlega heilsu og 

þroska sjálfsmyndar (Adubofour, 2010). 

Katrina Hirvonen er félagsráðgjafi sem starfar í Svíþjóð. Hún vinnur á heimili fyrir 

börn sem koma til Svíþjóðar án fylgdarmanns en þangað koma fleiri börn án 

fylgdarmanns en til annarra Norðurlanda og hefur verið mikil aukning á undanförnum 

árum (European Commission, 2012). Henni fannst mikið um fordóma í garð barnanna 

sem komu til Svíþjóðar og gerði því rannsókn á hvernig umræðan á netinu væri í garð 

þeirra. Heimilið sem hún vann á var í úthverfi Stokkhólms í dýru hverfi. Þegar bygging 

hússins var í gangi voru mikil mótmæli því íbúarnir vildu ekki fá börnin í hverfið sitt. 

Kastað var eggjum í húsið, rúður brotnar, krotað á veggina og spúlað miklu vatni inn í 

það með tilheyrandi skemmdum, svo eitthvað sé nefnt. En þrátt fyrir það var ákveðið að 

halda áfram með verkefnið. Í húsinu búa börn sem eru búin að fá hælisumsókn sína 

samþykkta og einnig þau sem ennþá eiga umsókn í vinnslu. Margt af því sem fólk sagði á 

netinu og í fjölmiðlum um börnin sem áttu að koma og búa í húsinu var skelfilegt. Ein 

helsta ástæðan fyrir því að íbúarnir vildu ekki börnin í hverfið var sú hugmynd að börnin 

væru öll nauðgarar, þannig að ef erlendu börnin settust að í hverfinu væri ekki lengur 

hægt að leyfa börnum íbúanna að labba sjálf í skólann. Einnig voru margir íbúar ósáttir 

vegna þess að þeir töldu að ef margir innflytjendur byggju á svæðinu myndi 

húsnæðisverð hríðlækka (Hirvonen, 2013).  
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Eftir opnun heimilisins héldu mótmælin áfram og þurfti lögreglan í hverfinu að 

heimsækja það reglulega, að auki voru ráðnir auka öryggisverðir til að gæta barnanna og 

hússins. Mótmælin birtust einnig í því að íbúarnir voru farnir að gefa Hirvonen, sem er 

hvít og ljóshærð, puttann þegar hún var á leið sinni í vinnuna. Þessar aðstæður eru án 

efa ekki það besta sem hægt er að bjóða börnunum upp á þar sem þau eru nú þegar 

mjög viðkvæmur hópur og skynja vel að þau eru óvelkomin í nýja umhverfinu (Hirvonen, 

2013). 

Þegar Katrina skoðaði það sem kom fram á netinu voru margir sem lýstu yfir ánægju 

sinni með að heimilið yrði byggt þarna. En það var ekki vegna þess að verið væri að huga 

að hagsmunum barnanna heldur var ánægja með að „ríka fólkið“ fengi loksins að 

kynnast því hvernig það er að lifa með innflytjendum. Það væri gott á „ríka fólkið“ því þá 

myndi það hugsanlega vakna til lífsins og fara að berjast gegn því að hleypa 

flóttamönnum inn í landið. Því miður voru þessi ummæli lítilfjörleg miðað við önnur sem 

hægt var að finna. Í Svíþjóð er til sérstakt uppnefni yfir börn án fylgdarmanns en það er 

„skagerbarn“ sem hægt er að þýða sem brauðbarn. Við rannsókn sína fann Katrina mörg 

önnur ljótari nöfn sem eru notuð yfir börnin eins og nauðgarar, innfluttur skítur og 

margskonar önnur hræðileg orð. Það er ótrúlegt hversu mikið hatur var að finna í garð 

barnanna. Þetta eru oftar en ekki börn sem eiga að baki erfiða lífsreynslu og hafa þurft 

að flýja ofbeldi og ofsóknir. Eitt barnið á heimilinu sem er frá Afganistan sagði: „Afhverju 

eru allir að drepa Afgana? Alls staðar í heiminum er verið að drepa Afgana. Í Afganistan, 

í Íran eru Afganar drepnir. Og í Svíþjóð líka, Afganar eru ekki velkomnir.“ (Hirvonen, 

2013). 
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7 Félagsráðgjafar  

Alþjóðleg félagsráðgjöf (e. international social work) er hugtak sem kom fyrst fram árið 

1943 þegar Georg Warren notaði það til þess að lýsa vinnu félagsráðgjafa með 

skipulögðum samtökum eins og Rauða Krossinum sem vinnur á alþjóðlegum grundvelli. 

En seinna meir var hugtakið einnig notað yfir félagsráðgjöf sem unnin var innanlands 

með innflytjendum og flóttamönnum. Nú er hugtakið oft skilgreint vítt sem fagleg vinna 

sem getur átt sér stað þvert á landamæri sem og samvinna milli landa. Þó svo að 

alþjóðleg félagsráðgjöf sé oft talin nýlegt fyrirbæri bendir sagan okkur á að svo sé ekki 

(Xu, 2014). 

Málefni innflytjenda eru klárlega málaflokkur sem viðkemur félagsráðgjöf en 

vandamálin sem félagsráðgjafar vinna úr með innflytjendum geta verið mörg og 

mismunandi, þau geta verið allt frá því að vera persónulegir erfiðleikar yfir í pólitísk 

álitamál. Félagsráðgjafar sem vinna með innflytjendum sjá vel hvernig stefnur og lög 

stjórnvalda hafa áhrif á málaflokk innflytjenda í landinu og finna oft fyrir ýmsum 

hindrunum sem verða til þess að þeir eiga í vandræðum með að sinna skjólstæðingum 

sínum á þann hátt sem þeir telja best. Þegar félagsráðgjafar vinna með innflytjendum 

eru ýmsar kenningar og hugtök sem þeir þurfa að hafa í huga. Þeir þurfa að geta séð 

málið frá sjónarhorni skjólstæðingsins og nýta virka hlustun. Í vinnu félagsráðgjafa með 

innflytjendum er það sérstaklega mikilvægt að þeir geri sér grein fyrir eigin fordómum 

og hugmyndum gagnvart innflytjendunum og passi sig á því að láta ekki skoðanir sínar 

koma niður á vinnunni með skjólstæðingunum (Garcia, 2009). 

Fjölmenningarfélagsráðgjöf er hugtak sem gjarnan er notað yfir félagsráðgjafa sem 

vinna að málefnum innflytjenda. Félagsráðgjafar sem vinna í fjölmenningarsamfélagi 

þurfa að vinna með menningarnæmni (e. cultural competence) að leiðarljósi. 

Menningarnæmni er gjarnan skilgreint sem þekking og hæfni sem félagsráðgjafi þarf að 

þróa með sér til þess að geta unnið skilvirkt í fjölbreyttu samfélagi með fólki af ólíkum 

uppruna (Fong, 2004). Jeanne Marsh (2004) bendir á að menningarnæmni sé ekki 

aðeins það að vera meðvitaður um að skjólstæðingurinn hafi aðra menningu heldur 

flokkar hún menningarnæmni niður í þrjá lykilþætti. Fyrsti þátturinn er að 

félagsráðgjafinn verður að skoða og skilja sín eigin viðhorf ásamt því að taka ábyrgð á 

þeim. Annar þátturinn beinist að því að félagsráðgjafinn læri um og upplifi fjölbreytta 
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menningu þannig verður hann sífellt að kynna sér nýja menningu og viðhorf 

skjólstæðinga sinna. Þriðji þátturinn snýst um að félagsráðgjafinn noti þekkingu sína til 

þess að vera talsmaður málaflokksins og vekja athygli á honum (Marsh, 2004). Í raun er 

menningarnæmni hæfni sem allir félagsráðgjafar ættu að tileinka óháð því sviði sem þeir 

vinna á þar sem samfélög verða sífellt fjölbreyttari. 

7.1 European Social Network - vinna með börnum án fylgdarmanns 

Eins og fram hefur komið hér að ofan eru börn án fylgdarmanns sérstaklega viðkvæmur 

hópur og því án efa málaflokkur þar sem félagsráðgjöf nýtist vel. European Social 

Network (ESN) hefur fjallað um hvernig vinnu með börnum án fylgdarmanns sé best 

háttað og gefið út grein um málefnið. Í greininni kemur fram að börn án fylgdarmanns 

eru þrátt fyrir alla sína reynslu aðeins börn og þess vegna eru þarfir þeirra þær sömu og 

annarra barna. Því er mikilvægt að festast ekki í þeirri staðreynd að barnið er 

hælisleitandi og skilgreina það aðeins þannig. Börn sem hafa þurft að flýja aðstæður í 

heimalandi sínu hafa oft þróað með sér hæfileika til að lifa af og hafa neyðst til að bera 

meiri ábyrgð og sýna meiri þroska en jafnaldrar þeirra. Þrátt fyrir það hafa þau sömu 

þarfir og önnur börn og að auki þurfa þau einnig sérstaka aðstoð vegna aðstæðna sinna 

og þá sérstaklega vernd gegn því að vera send aftur í hættulegar aðstæður sem eru í 

heimalandi þeirra. Það er staðreynd að stefnur stjórnvalda um takmörkun á 

innflytjendum til Evrópulanda hafa oftar en ekki meira gildi en réttindi barnsins 

(European Social Network, 2005). 

Undanfarið hefur verið mikil umfjöllun á pólitískum grundvelli um innflytjendur og 

málefni þeirra og hefur það án efa áhrif á þá þjónustu sem félagsráðgjafar geta veitt 

börnum án fylgdarmanns. Þeir sem vinna með börnunum þurfa oft að verja þær 

aðgerðir og þjónustu sem þeir veita börnunum gagnvart almenningi því ríkisborgurum 

viðkomandi landa finnst þjónustan sem hann fær ekki nægjanlega góð og þjónustuaðilar 

ættu að huga betur að málefnum sinna eigin landsmanna í stað flóttabarnanna. ESN 

bendir á það að börn sem koma án fylgdarmanns fara gjarnan í gegnum sama ferli og 

aðrir hælisleitendur sem eru á fullorðinsaldri. Í skýrslu þeirra kemur fram að mikilvægt 

er að hafa sérstakt móttöku- og umsóknarferli fyrir börnin af því að þarfir þeirra eru ekki 

þær sömu og fullorðinna hælisleitenda. ESN mælir með því að börn án fylgdarmanns fái 

úthlutað forsjáraðila sem hjálpar barninu í gegnum hælisumsóknarferlið og bendir 
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jafnframt á að það sé mismunandi eftir löndum hvort börnin fái forsjáraðila eða ekki. Til 

dæmis fá öll börn án fylgdarmanns í Sviss og Ungverjalandi forsjáraðila en í Frakklandi er 

sérstakur dómari sem úrskurðar hvort barnið fái forsjáraðila eða ekki. Á Íslandi eru ekki 

neinar reglur um að úthluta skuli börnum forsjáraðila þegar þau koma til landsins og í 

skýrslunni um vegalaus börn frá 2004 er talað um að ekki sé nauðsynlegt að útvega 

börnum lögráðamann eins og tíðkast í nágrannalöndunum og ESN mælir með. 

Starfshópurinn telur það nóg að Rauði krossinn sjái um réttindagæslu barnanna. Í þeim 

löndum sem börnin fá forsjáraðila er mikilvægt að það komi skýrt fram til hvers sé 

ætlast af forsjáraðilum því oft vantar upp á leiðbeiningar um skyldur og störf þeirra 

(European Social Network, 2005). 

7.2 Rannsókn á vinnu félagsráðgjafa 

Í Bretlandi var gerð rannsókn á börnum án fylgdarmanns þar sem meðal annars var 

rannsökuð aðkoma félagsráðgjafa að málefnum barnanna. Það var mjög mismunandi 

hversu mikil samskipti börnin áttu við þá. Sum þeirra höfðu aldrei rætt við félagsráðgjafa 

en önnur áttu í reglulegum samskiptum við þá. Í rannsókninni kom fram að þau börn 

sem áttu í meiri samskiptum við félagsráðgjafa voru líklegri til þess að hafa fengið 

grunnréttindi sín uppfyllt. Búsetuform barnanna hafði áhrif á tíðni samskiptanna 

(Stanley, 2001). 

 Þau börn sem bjuggu hjá umsjónaraðila eins og t.d. fósturfjölskyldu voru líklegust til 

þess að eiga í samskiptum við félagsráðgjafa þó mismikil væru. Sumum barnanna fannst 

þeir ekki geta hjálpað sér mikið en önnur sögðu að félagsráðgjafarnir hjálpuðu mikið til. 

Því meiri samskipti sem börnin höfðu við félagsráðgjafana því ánægðari voru þau með 

þá og sögðust fá mikla hjálp frá þeim. Þau töldu einnig að fleiri heimsóknir myndu koma 

sér vel (Stanley, 2001). 

Þau börn sem bjuggu í húsnæði án umsjónaraðila, t.d. í sjálfstæðri búsetu höfðu 

minni samskipti við félagsráðgjafa en þau sem bjuggu með umsjónaraðila. Flest þeirra 

sögðust aðeins fara til þeirra til þess að sækja peninga eða ef leysa þurfti úr erfiðum 

vandamálum. Flestum þeirra fannst félagsráðgjafar ekki hjálpa sér mikið (Stanley, 2001). 

Önnur rannsókn sem gerð var í Bretlandi á vinnu félagsráðgjafa með börnum án 

fylgdarmanns leiddi í ljós að traust er mjög mikilvægt í sambandi félagsráðgjafans og 

barnsins en báðir aðilar nefndu traust sem mikilvægan þátt í sambandi þeirra. 
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Félagsráðgjafarnir bentu á að traust sé ekki eitthvað sem hægt er að öðlast á stuttum 

tíma og þá sérstaklega traust þessarra barna sem höfðu gengið í gegnum erfiða 

lífsreynslu. Einn félagsráðgjafinn í rannsókninni sagði að þegar hann væri að vinna með 

börnum án fylgdarmanns skipti það miklu máli að vera hreinskilinn, nákvæmur, skýr og 

raunhæfur þegar hann væri að taka á móti eða veita barninu upplýsingar. 

Félagsráðgjafarnir vildu að börnin upplifðu þá eins og persónu sem hefði áhuga á 

hvernig þeim liði og væri til hjálpar en ekki sem yfirvald eða yfirheyrsluaðila. Margir 

þeirra veltu fyrir sér hvort börnin hefðu verið vöruð við að tala við fagaðila sem gætu 

verið að skoða hælisumsókn þeirra og hugsanlega hafna henni (Kohil, 2006). 

Þegar félagsráðgjafar vinna með börnum án fylgdarmanns vill oft myndast togstreita 

milli þess að um barn er að ræða og þess að viðkomandi barn er flóttamaður. Oftar en 

ekki eru lög um fólksflutninga ofar lögum um réttindi barna eða barnasáttmála. Það 

hefur oft verið bent á þá staðreynd að það verði að hugsa um börnin fyrst og fremst sem 

börn en ekki sem flóttamenn (Humphries, 2006). 
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8 Niðurstöður og umræða 

Í upphafi ritgerðarinnar voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar sem verður reynt 

að svara hér í þessum kafla. Fyrsta spurningin er: hver er staða þekkingar? Eftir að hafa 

skoðað skrif og rannsóknir um málaflokkinn var komist að þeirri niðurstöðu að það vanti 

talsvert upp á þekkingu á ákveðnum sviðum. Áherslan hefur verið á erfiðri reynslu og 

áföllum sem börnin hafa orðið fyrir og andlegum afleiðingum þeirra. Minni áhersla hefur 

verið á að rannsaka og skoða líkamlegar afleiðingar sem aðstæður og reynsla barnanna 

geta haft í för með sér. Það virðist gleymast að ákveðinn hópur þessarra barna eiga ekki 

við vandamál að stríða en með því að einblína fyrst og fremst á vandamálin er ýtt undir 

þá hugmynd að þessi börn séu viðkvæmur hópur sem glímir við andleg vandamál. Þó 

svo að mörg börn glími við andleg vandamál má ekki gleyma þeim sem gera það ekki né 

heldur því að þau sem eiga við andleg vandmál að etja eru samt sem áður færir 

einstaklingar. Það eru heldur ekki margar rannsóknir eða miklar upplýsingar um 

hindranir í nýja landinu eins og til dæmis í skólakerfinu, á atvinnumarkaðnum og 

þjónustu sem látin er í té. Síðast en ekki síst vantar mikið upp á að skoða hvað verður 

um börnin sem eru send á brott, hvort þau séu nægjanlega vel undirbúin fyrir 

brottflutninginn r og hver afdrif þeirra verða.  

Á Íslandi er minni þekking og reynsla á málaflokknum en á hinum Norðurlöndunum. 

Það er hugsanlega hægt að skýra með þeirri staðreynd að hingað koma mun færri börn 

en til hinna Norðurlandanna. Það varð ákveðin framför þegar dómsmálaráðuneytið gaf 

út skýrslu um vegalaus börn árið 2004 en eftir að hún kom út voru settar reglur hjá 

Útlendingastofnun um aðgerðaáætlun við komu barna án fylgdarmanns. Þrátt fyrir að 

ákveðin framför hafi átt sér stað í málaflokknum hér á landi er margt sem vantar upp á. 

Það er lítið til af upplýsingum fyrir fagaðila sem vinna með börnunum en því ítarlegri 

sem upplýsingarnar eru því betri getur þjónustan orðið. Því miður virðist Ísland ekki taka 

þátt í neinum rannsóknarverkefnum sem hin Norðurlöndinn eru að vinna að um málefni 

barna án fylgdarmanns. Annað sem vakti athygli er að European Social Network mælir 

með því að þegar börn koma til landsins án fylgdarmanns sé þeim skipaður forsjáraðili. 

Það er gert hjá nágrannalöndum okkar en ekki hér á landi. Einnig er það 
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umhugsunarvert að ekki er til nein aðstaða fyrir þau börn sem koma hingað án 

fylgdarmanns en sveitarfélag sem er með samninga við Útlendingastofnun um vistun 

hælisleitenda sér um að vista börnin. Hér er hugsað um börnin á sama hátt og venjulega 

hælisleitendur en ESN og fleiri stofnanir hafa oft bent á að hugsa þurfi um börnin fyrst 

og fremst sem börn en ekki sem hælisleitendur.  

Önnur rannsóknarspurningin er: hver er líðan barnanna og hver eru afdrif þeirra? 

Þegar þessi spurning var skoðuð kom í ljós að börnin glíma oft við andleg vandamál. 

Börnin höfðu oft lent í miklum áföllum í heimalandi sínu og einnig á flóttanum sjálfum. 

Flóttabörn sem koma án foreldra sinna eru mun líklegri til að þróa með sér kvíða og 

þunglyndi en börn sem koma með foreldrum sínum. Þrátt fyrir það segja börnin oft að 

heilsa þeirra sé góð þegar þau eru beðin um að meta heilsu sína. Rannsakendur telja 

það geta verið vegna þess að þau eru að bera aðstæður sínar í nýja landinu við 

aðstæðurnar sem þau höfðu búið við í heimalandinu þar sem aðgangur að 

heilbrigðisþjónustu og hreinlæti er oft ábótavant. Rannsóknir benda til þess að eftir 

nokkurra ára dvöl í nýja landinu hafi þau náð að aðlagast nokkuð vel. Stærsta langtíma 

rannsókn sem gerð hefur verið í Evrópu í málaflokknum benti til þess að börnin væru 

ekki verr sett en aðrir innflytjendur hvað varðar menntun og atvinnu.  

Þriðja rannsóknarspurningin er: hvernig getur vinna félagsráðgjafa nýst þessum hópi 

og hvað þurfa þeir að hafa í huga þegar unnið er með börnunum? Þegar félagsráðgjafar 

vinna með börnum án fylgdarmanns er mikilvægt að þeir hugsi fyrst og fremst um þau 

sem börn en ekki sem flóttamenn því börnin hafa sömu grunnþarfir og önnur börn en 

það virðist oft gleymast. Eins og alltaf þegar félagsráðgjafar vinna með fólki frá öðrum 

löndum er mikilvægt fyrir þá að huga að hugmyndum sínum og fordómum gagnvart 

skjólstæðingnum. Það er mikilvægt fyrir félagsráðgjafa sem vinna með innflytjendum að 

tileinka sér menningarnæmni það er að segja að vera meðvitaður um þá fjölbreyttu 

menningu sem finnst í samfélaginu. Traust er eitthvað sem bæði félagsráðgjafar og 

börnin nefndu sem mikilvægan hlut í sambandinu en það er ekki eitthvað sem hægt er 

að öðlast á stuttum tíma heldur tekur þolinmæði og tíma. Þau börn sem áttu í 

samskiptum við félagsráðgjafa voru líklegri til þess að fá réttindi sín uppfyllt og þau börn 

sem fengu meiri tíma með félagsráðgjafa voru ánægð með hann og töldu hann hafa 
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hjálpað sér mikið. Það er því ljóst að starf félagsráðgjafa nýtist vel í vinnu með börnum 

án fylgdarmanns. 

Eftir að hafa skoðað stöðu þekkingar á málaflokknum sést að það er margt sem er 

áhugavert að rannsaka nánar eins og þær hindranir sem verða á vegi barnanna í nýja 

landinu og hvernig þau takast á við þær. Einnig er áhugavert að rannsaka betur hagi 

þeirra barna sem eru send aftur heim eða aftur til þess lands sem það kom frá vegna 

þess að í flestum sáttmálum kemur fram að huga eigi fyrst og fremst að öryggi barnanna 

og á Íslandi segir reglugerð um börn án fylgdarmanns að ekki eigi að senda börn heim ef 

það er ekki talið öruggt. Það væri því athyglisvert að sjá hvort börnin séu í raun og veru 

örugg eftir að hafa verið send aftur til baka. Í ritgerðinni var aðeins farið yfir 

búsetuformið fóstur þar sem börnin fá fósturforeldra og búa hjá þeim en það gæti verið 

fróðlegt að skoða betur þau börn í öðrum búsetuúrræðum eins og í sjálfstæðri búsetu 

eða á sambýli og hvernig þeim líður með hvert búsetuform, það er að segja hvort þeim 

líður almennt betur í ákveðnu búsetuformi en öðru.  

Félagsráðgjöf er stétt sem vinnur með heildarsýnina að leiðarsljósi. Heildarsýn 

félagsráðgjafans getur nýst vel í vinnu með börnum án fylgdarmanns. Þar sem staða 

þekkingar hér á landi er ekki jafn góð og annarstaðar á Norðurlöndunum er það kjörið 

verkefni fyrir félagsráðgjafa að bæta hana. Auknar rannsóknir á málaflokknum sem síðar 

er hægt að nýta til að vinna að stefnumótun í málefnum barna án fylgdarmanns er 

verkefni sem hentar félagsráðgjöfum vel. Við vinnu slíkrar stefnumótunar er nauðsynlegt 

að hafa í huga að það eru þarfir og hagsmunir barnanna sem eru meginmarkmiðið. 

Þessum börnum vantar líka öflugan talsmann og það er verkefni sem stendur 

félagsráðgjöfum mjög nærri. Þar sem mun færri börn án fylgdarmanns koma hingað en 

til hinna Norðurlandanna er ferlið hér mun óskýrara. Þar geta félagsráðgjafar einnig 

komið sterkt inn með því að bæta þekkingu og vitund annarra fagstétta sem vinna með 

börnunum. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð er fjallað um börn án fylgdarmanns og í upphafi eru settar fram þrjár 

spurningar sem er svarað í ritgerðinni. Fyrsta spurninginn er: hver er staða þekkingar? Það 

virðist vera sem staða þekkingar í málaflokknum sé góð á sumum sviðum en á öðrum ekki. 

Eins og til dæmis hafa andlegar afleiðingar verið mikið rannsakaðar en líkamlegar 

aðfleiðingar minna. Einnig vantar rannsóknir um hvaða hindranir eru í vegi barnanna í nýja 

landinu. 

Önnur spurningin er: hver er líðan barnanna og afdrif þeirra? Líðan þeirra er ekki alltaf 

góð enda glíma mörg þeirra við andleg vandamál eins og þunglyndi, kvíða og áfallastreitu. 

Það er mismunandi hvað verður um börnin í nýju landi. Sum fara í fóstur, önnur á sambýli og 

sum eru send aftur til baka. Flest virðast ná að aðlagast nýja samfélaginu nokkuð vel þó svo 

að sum þeirra eigi enn við þunglyndi að stríða. 

Þriðja spurningin hljómaði svona: hvernig getur starf félagsráðgjafa nýst börnum án 

fylgdarmanns og hvað þarf að hafa í huga í vinnu með þeim? Það er ljóst að félagsráðgjafar 

henta vel í vinnu með börnum án fylgdarmanns. Niðurstöður rannsókna sýndi fram á að börn 

sem eru í meira sambandi við félagsráðgjafa nýta réttindi sín almennt betur og eru oftar en 

ekki ánægð með þjónustu þeirra. Félagsráðgjafar sem vinna með börnum án fylgdarmanns 

þurfa að tileinka sér menningarnæmni. Þeir þurfa að vera meðvitaðir um viðhorf sín og 

fræðast um mismunandi menningarheima. 

Börn án fylgdarmanns er hópur sem oft er hugsað um sem flóttamenn og við það vill oft 

gleymast að þau eru eingöngu börn. Margar stofnanir hafa ítrekað bent á að börn án 

fylgdarmanns eru fyrst og fremst börn þótt þau séu flóttamenn og hafa sömu grunnþarfir og 

önnur börn. Í ljósi þess og í samhengi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna 

væri áhugavert að skoða þá meðferð sem börn án fylgdarmanns fá. Einnig væri fróðlegt að 

kanna hvort að lög um flóttamenn séu að standa í vegi fyrir því að börnin njóti þeirra réttinda 

sem sáttmálarnir kveða á um.  

Ísland er á eftir nágrannalöndum sínum hvað varðar þjónustu og aðstöðu fyrir þennan 

hóp það er hugsanlega hægt að útskýra það með þeirri staðreynd að mun færri börn koma 

hingað en þrátt fyrir það þurfa þau börn sem hingað koma að fá góða umönnun. Ísland hefur 
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til dæmis ekki sérstaka aðstöðu fyrir börnin en þau dvelja á sama stað og aðrir 

hælisleitendur. Börnunum er heldur ekki skipaður forsjáraðili við komu til landsins eins og 

tíðkast hjá nágrannalöndum okkar. Það er ljóst að það er skortur á rannsóknum á ákveðnum 

sviðum málaflokksins. Því fleiri rannsóknir því betra þar sem niðurstöður þeirra hjálpa 

sérfræðingum sem vinna með börnum án fylgdarmanns að skilja aðstæður þeirra og þarfir 

betur. Þannig er hægt að þróa betri þjónustu fyrir þennan hóp flóttabarna sem eiga að baki 

afskaplega erfiða lífsreynslu. 
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