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Útdráttur 
Rannsókn þessi beinist að þeirri meðferð sem úthlutun lóðar til Félags múslíma á 

Íslandi (FMÍ) til byggingar mosku fékk innan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar á 

árunum 1999-2013. Kannað er meðal annars hvort að FMÍ hafi hlotið annars konar 

meðferð þegar kom að úthlutunarlögum, mannréttindum, trúfrelsi og svo framvegis ef 

miðað er við aðrar sambærilegar umsóknir með því að greina hver grunnorsök þess 

var að umsókn þeirra um lóð undir mosku tók hátt í fjórtán ár. Þær spurningar sem 

koma fyrir í rannsókninni beinast annars vegar að lóðarúthlutuninni sjálfri og 

meðhöndluninni sem hún fékk innan Reykjavíkurborgar og hins vegar hvað olli því 

að málið varð að einu aðalkosningarmálinu í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík 

2014, eða í hinu svokallaða moskumáli. Niðurstaðan er sú að skipulags- og 

byggingarsvið (nú umhverfis- og skipulagssvið) gerði það sem til þurfti til að finna 

lausn á málinu. Það helsta sem virðist hafa staðið í vegi fyrir að úthlutun ætti sér stað 

fyrr en ella voru kröfur FMÍ, bæði hvað varðar staðarval og stærðarkröfur lóðar, 

skortur Reykjavíkurborgar á lóðum og síðast en ekki síst pólitísk umfjöllun um málið 

í umhverfis- og skipulagsráði. Allir þessir þættir ásamt öðrum gerðu að verkum að 

málið dróst á langinn. 

	  

Efnisorð: Múslímar, Reykjavíkurborg, frjálslyndi og íhaldssemi, moska, moskumálið, 

menningarstríð. 
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Abstract 
This study is intended to draw attention to the issue on plot allocation to Muslim 

Association in Iceland (FMÍ). The study focuses on the treatment that the allocation 

of mosque in Reykjavík received within Reykjavíkurborg of the period 1999-2013. It 

was examined why the treatment Muslims had to receive was subdued when it came to 

the allocation of law, human rights, freedom and so on, by analyzing basic cause of 

why the application of land for the construction of mosque took almost fourteen years. 

Interestingly, other religious organizations that attended the premises after Muslims  

were given out plot long before Muslims. The questions that appear in the study, 

focusing on the one hand plot allocation itself and the treatment it received in 

Reykjavik and on the other hand, how the issue became such a major election issue in 

the municipal elections of Reykjavík in 2014, the so-called mosque affair. In 

conclusion, the Department of Planning and Building (now the Department of 

Environmental and Planning) did what was needed to find a solution to the matter. 

The main things that seemed to have stood in the way of the allocation were for 

example requirements made by FMÍ, both in terms of location and size requirements 

of the land (plot), lack of land in Reykjavík area and last but not least, the 

Independence party, as member of the Environment and Planning Council, were 

constantly asking for more data and refused to take a stand more often than not in the 

decision-making process. All these factors along with others made the case prolonge. 

 

Keywords: Muslims, the City of Reykjavík, liberalism and conservatism, mosques, 

mosque affair, culture war. 
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Formáli 
Eftirfarandi rannsóknarverkefni er hluti af 30 ECTS meistaraverkefni við Háskóla 

Íslands í opinberri stjórnsýslu. Rannsakanda hafa þótt samfélagsleg málefni 

áhugaverð í ljósi þess að hafa stundað nám í stjórnmálafræði og ferðast víða um 

heiminn. Það að hafa búið í Abu Dhabi í Mið-Austulöndum sem Evrópubúi í rúmt ár 

gaf rannsakanda tækifæri til þess að upplifa hvernig það er að vera gestur í öðru landi 

þar sem ólík menning ríkir og finna þær hindranir sem geta orðið í vegi. Á þeim tíma 

sem á dvölinni stóð þurfti ég til að mynda að hafa samskipti við yfirvöld og 

lögregluna vegna stolinna skírteina og fylgdi í kjölfarið mikið og krefjandi ferli. 

Helstu hindranirnar sem urðu á vegi mínum voru í formi samskipta, 

tungumálaerfiðleika og jafnvel vegna kyns. Þessi reynsla sýndi mér að menning er 

vandmeðfarin þegar einstaklingar eða hópar af öðrum uppruna (af jaðrinum) eiga í 

samskiptum við yfirvöld. 

Vinna og mótun rannsóknarinnar hófst í nóvember 2014 við lestur bókarinnar 

Culture Wars: The Struggle to Define America eftir James Davison Hunter. Bókin 

vakti enn frekar áhuga minn á því hvernig ríkjandi menning og hugmyndafræði á það 

til að rekast á við menningu og gildi jaðarhópa í samfélaginu. Niðurstaða 

frumvinnunnar var því að taka fyrir ferlið sem varð til við úthlutun lóðar undir mosku 

innan Reykjavíkurborgar og rannsaka hvernig meðhöndlun málið fékk innan opinbers 

umhverfis.  

Eftir að hafa gert þessa rannsókn hef ég öðlast góða innsýn í stjórnsýslu 

Reykjavíkurborgar, þar á meðal vegna þónokkurra viðtala sem tekin voru við 

starfsmenn þess. Leiðbeinandi minn við vinnslu þessarar ritgerðar var Magnús Árni 

Skjöld Magnússon og vil ég þakka honum fyrir afar góð ráð, eftirfylgni og yfirferð. 

Jafnframt vil ég þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma til að ræða við mig, 

svara spurningum og gefa mér ýmsar ábendingar í tengslum við efni ritgerðarinnar. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru Kristín Soffía Jónsdóttir, Sveinbjörg Birna 

Sveinbjörnsdóttir, Helga Björk Laxdal, Ólöf Örvarsdóttir, Salmann Tamimi og 

Ibrahim Sverrir Agnarsson. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir stuðning 

á tímabilinu og sérstakar þakkir færi ég föður mínum Guðbrandi Jóhanni Stefánssyni 

fyrir stuðning og leiðsögn alla mína skólagöngu. Það hefur reynst mér ómetanlegt. 

Takk pabbi.	  
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1. Inngangur 
Viðfangsefni ritgerðarinnar er dagskrá hins opinbera og áhrif hugmyndafræði á þá 

umfjöllun sem úthlutun lóðar undir mosku í Reykjavík hefur fengið innan 

Reykjavíkurborgar frá því að sótt var um hana af hálfu Félags múslíma á Íslandi 

(FMÍ) árið 1999. Eins verður moskumálið svokallaða sem stóð hvað hæst í 

borgarstjórnarkosningum í mars 2014 greint og skoðað út frá umhverfi hins opinbera 

ásamt því að rýna í orðræðuna í kringum það. Stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og 

þjónustuaðilar þess hafa verið það umhverfi innan stjórnsýslunnar sem snertir málið 

hvað mest og verða því tekin til ígrundunar, meðal annars borgarstjórn, borgarráð, 

umhverfis- og skipulagsráð, umhverfis- og skipulagssvið og Rauði krossinn á Íslandi 

svo eitthvað sé nefnt.  

Varðandi dagskrá hins opinbera mun kenning Kingdons (1995) um glugga 

tækifæranna koma inn sem tæki til að skoða hvernig málið komst á dagskrá og þá 

undirliggjandi áhrifavalda sem kunnu að hafa áhrif á það. Eins verður 

smáskrefakenning Charles Lindbloms (1959) nýtt til að útskýra hvernig hið breytilega 

umhverfi hefur mótandi áhrif á ákvarðanatöku opinberra aðila. Að auki verður ferill 

moskumálsins skoðaður í ljósi ólíkra gilda, eða þess sem nefnt hefur verið 

menningarstríð (e. culture wars) og verða þau flokkuð hér sem íhalds- og frjálslynd 

gildi en á milli þeirra eru ýmis aðgreiningartól sem gera rannsakanda kleift að 

„flokka“ skoðanir með orðræðugreiningu. Hugtakið menningarstríð er vítt og nær 

meðal annars yfir þjóðmenningu, listir, trúarbrögð, málefni innflytjenda og 

fjölmenningu. 

Með því að greina orðræðu innan samfélagsins verður reynt að komast að 

niðurstöðum rannsóknarspurninganna: 

 

Hvernig hefur bygging mosku í Reykjavík verið meðhöndluð af stofnunum 

Reykjavíkurborgar og hvað varð þess valdandi að málið varð að einu 

aðalkosningamálinu í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík 2014; moskumálinu 

svonefnda? 

 

Fyrri spurningin snertir hið stofnanalega umhverfi, hvaða stofnanir komu að málinu 

og hver aðkoma þeirra var, seinni spurningin snertir fremur átökin um málið á hinum 

pólitíska vettvangi. Aðaláherslan verður því lögð á þann framgang sem málið fékk og 

þá deilu sem skapaðist í kringum málið og benda niðurstöður til að borgarráðsfulltrúar 
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Sjálfstæðisflokksins hafi skapað þrýsting á málið og leikið hlutverk innan pólitískra 

deilna. Eins benda niðurstöður til að eftir að úthlutun lóðar til FMÍ átti sér stað 

snemma árs 2014 hafi borgarráðsfulltrúar Framsóknarflokksins og flugvallarvina 

haldið áfram með álíka pólitískan þrýsting þar sem umræðan einkenndist af vissum 

efasemdum um úthlutunina. Umræðan innan fjölmiðla og í samfélaginu einkenndist 

einnig af gagnrýnisorðræðu sem byrjað í raun og veru ekki að fullu fyrr en FMÍ var 

úthlutað lóð í Sogamýri. 

1.1 Markmið og tilgangur 
Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða ferilinn sem úthlutun lóðar undir mosku fékk 

innan Reykjavíkurborgar og einnig að meta málið út frá umræðum og ágreiningi sem 

myndaðist í borgarstjórnarkosningum árið 2014. Með því að greina bæði viðhorf 

almennings og opinberra aðila út frá samfélagslegri orðræðu ásamt því að taka nokkur 

viðtöl og rýna í önnur gögn verður vonandi hægt að komast að niðurstöðum 

rannsóknarspurninganna um hvernig bygging mosku í Reykjavík hefur verið 

meðhöndluð af stofnunum Reykjavíkurborgar og hvað varð þess valdandi að málið 

varð að einu aðalkosningamálinu í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík 2014. 

Menningarstríð verður einnig eitt af málefnum ritgerðarinnar þar sem ólík 

gildi innan samfélaga verða til skoðunar. Markmiðið er því að skoða hvernig mál 

vekja athygli hjá hinu opinbera og hvernig þau komast á dagskrá, sem og að skoða 

mótun viðhorfa í samfélaginu og hvernig ólíkar skoðanir geta haft áhrif á mótun 

samfélagsins í heild. Að auki geta ólík viðhorf almennings, sem og aðrir þættir, mótað 

stefnu stjórnvalda til ýmissa ákvarðana.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar, sem fylgir eigindlegum (e. qualitative) 

rannsóknum, eru til að mynda skert alhæfingargildi vegna þess að niðurstöður eru 

háðar huglægu mati gagna og óstaðlaðra viðtala. Þannig mun rannsóknin ekki vera 

tilraun til að alhæfa þekkingu heldur frekar til þess að veita innsýn og þekkingu á 

afmörkuðu sviði. Enn fremur geta þættir eins og kyn, aldur og viðhorf rannsakanda 

haft áhrif á niðurstöður (Creswell, 1998), þó mun rannsakandi leitast í fremsta megni 

við að meta trúverðugleika og samræmi gagna. 

1.2 Skilgreiningar helstu hugtaka  
Til þess að miðla umræðunni á sem skýrastan hátt er vert að útskýra nánar hvað átt er 

við með meginhugtökum ritgerðarinnar, það er menningarstríð, frjálslyndi og 
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íhaldssemi. Hugtökin eiga það sameiginlegt að einkenna ólík viðhorf bæði innan 

stjórnmálaflokka, milli stjórnmálaflokka og á milli ólíkra stétta. Það er því um að 

ræða mjög flæðandi og sveigjanleg hugtök. 

1.2.1 Menningarstríð 

Hugtakið menningarstríð hefur einkum verið notað til að lýsa stjórnmálaátökum í 

Bandaríkjunum og er vel þekkt í þjóðfélagsumræðum þar. Umræðan hefur einkennst 

af deilum á milli hægri og vinstri pólitískra sjónarhorna, eða íhalds- og frjálslyndis 

hugsjóna, og valdið töluverðri pólitískri og samfélagslegri umræðu í gegnum tíðina. 

Það má því segja að hugtakið menningarstríð sé ákveðin hugmyndafræðileg deila á 

milli hægri og vinstri gilda og verður það notað hér, meðal annars til að varpa ljósi á 

orðræðu í tengslum við moskumálið og því er mikilvægt að kynnast grundvallar 

hugmyndafræðinni á bak við hugtakið. 

Í bókinni Culture Wars: The Struggle to Define America eftir James Davison 

Hunter (1991) er fjallað um menningarstríð í Bandaríkjunum og samkvæmt því sem 

þar segir ríkti þar viss stöðuleiki snemma á 18. öldinni þar sem kristin trú var 

meginstoð þjóðfélagsins og byggðist menning landsins á sameiginlegum grundvelli 

trúarinnar. Frá 1830 breyttist síðan staðan þar sem kaþólikkar og gyðingar fóru í 

auknum mæli að sækja til Bandaríkjanna sem hafði þau áhrif, að mati Hunters, að 

menningarlegt jafnvægi landsins varð raskað. Til að mynda komu um 600.000 

kaþólikkar til Bandaríkjanna árið 1930, aðallega frá Írlandi, árið 1940 höfðu bæst við 

1.700.000 kaþólikka og árið 1950 höfðu um 2.600.000 bæst við. Innflytjendur af 

gyðingaættum komu ekki í neinu magni fyrr en um árið 1880 eða fimmtíu árum eftir 

að kaþólikkar komu. Hunter taldi að þessir ólíku trúarhópar sem komu til þess að búa 

í Bandaríkjunum hafi orðið til þess að stokka upp í menningu Bandaríkjanna og þeim 

stöðuleika sem ríkti um menntun, trú, skoðanir og fleira og taldi hann það vera 

grunninn að menningarstríði þar (Hunter, 1991, bls. 69). 

Í Bandaríkjunum er að mestu tveggja flokka kerfi sem skiptist annars vegar til 

hægri í Repúblíkanaflokkinn (e. Republican Party) og hins vegar til vinstri í 

Demókrataflokkinn (e. Democratic Party). Repúblikanar og þá sérstaklega 

Teboðshreyfingin (e. Tea Party movement) 1 sem er ákveðinn armur 

Repúblikanaflokksins, hafa gefið sig út fyrir að standa gegn hjónaböndum 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Nafnið á rætur að rekja til hins sögufræga teboðs í Boston (e. Boston Tea Party) árið 1773 þar sem 
nýlendubúar mótmæltu skattlagningu Breta á nýlendum sínum með því að henda te pokum fyrir borð 
við höfnina í Boston. Teboðshreyfingin er ekki formleg stjórnmálahreyfing. 
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samkynhneigðra, fóstureyðingum og eins viljað takmarka fjölda innflytjenda. 

Repúblikanaflokkurinn sjálfur hefur einnig gefið sig út fyrir að hafa sterkar trúarlegar 

skoðanir og þeir vilja efla sjálfstæði þjóðarinnar (Tea Party on the Issues, e.d.). Pat 

Buchanan fyrrverandi þingmaður Repúblikanaflokksins fór með ræðu á ráðstefnu 

flokksins árið 1992 sem talin er lýsandi dæmi um hægri gildi menningarstríða í 

Bandaríkjunum. Hann sagði í ræðu sinni: 

My friends, this election is about much more than who gets what. It is 
about who we are. It is about what we believe. It is about what we 
stand for as Americans. There is a religious war going on in our 
country for the soul of America. It is a cultural war, as critical to the 
kind of nation we will one day be as was the Cold War itself. And in 
that struggle for the soul of America, Clinton & Clinton are on the 
other side, and George Bush is on our side. So we have to come home, 
and stand beside him (Utter, 2010, bls. 26). 

 

Á hinn bóginn eru Demókratar frjálslyndari og standa að jafnaði fyrir því að leyfa 

fóstureyðingar, sambúð og hjónabönd samkynhneigðra, trúfrelsi ásamt auknum 

mannréttindindum. Þannig á almenningur að geta mótað eigin gildi samfélagsins og 

um leið búið yfir einstaklingsfrelsi (Hunter, 1991, bls. 127, 129-130).  

Með „nýrri heimsmynd“ sem hefur þróast meðal annars vegna hnattvæðingar 

hefur menningarstríð mótast í gegnum tíðina og taldi Hunter breytingarnar felast í 

auknum fjölbreytileika leikenda í samfélaginu. Þrátt fyrir ólík gildi og skoðanir 

manna á hægri og vinstri ásnum má ekki líta framhjá því að hvar svo sem 

einstaklingar eru á ásnum eiga þeir flestir sameiginlegt að vilja búa í góðu samfélagi 

þar sem lög og reglur gilda til að viðhalda hollu kerfi (Hunter, 1991, bls. 324).  

1.3.2 Rannsóknir á menningarstríði: íhaldssöm- og frjálslynd gildi 

Í þessum hluta verður bandarísk rannsókn eftir þá McAdams, Albaugh, Farber o.fl. frá 

árinu 2008 greind, en rannsóknin fjallar betur um muninn á þeim sem fylgja 

íhaldssömum eða frjálslyndum gildum og hvað það er sem kann að valda mótun slíkra 

skoðanna. Hafa skal þó í huga, að mögulega kann að vera að aðstæður í 

Bandaríkjunum varðandi pólitískar skoðanir og mótun þeirra eru með öðrum hætti en 

gerist í Evrópu. Eins og áður hefur verið greint frá ríkir annars konar flokkskerfi í 

Bandaríkjunum eða tveggja flokka kerfi á meðan innan landa Evrópu er marg flokka 

kerfi ríkjandi fyrirkomulag. 

Í rannsókn þeirra McAdams, Albaugh, Farber o.fl. voru 128 manns (78 konur 
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og 50 menn) rannsakaðir á aldursbilinu 35-65 út frá trúarlegum- og pólitískum 

skoðunum í anda íhaldssamra og frjálslyndra gilda. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar áttu það sameiginlegt að vera meðlimir kristinna söfnuða og þeir 

höfðu einnig kosið í forsetakosningum árið 2004. Rannsóknin fólst annars vegar í því 

að skoða hversu mikla áherslu einstaklingarnir lögðu á sterk fjölskyldugildi (e. family 

metaphors) og hins vegar siðferðislegt innsæi (e. moral intuition). Tekin voru opin 

viðtöl í formi frásagna (e. life-narrative methods) og voru tólf frásagnir sem sýndu 

afgerandi útkomu. Í skýrslunni reyna rannsakendur að greina hvernig lífsgildi, þarfir 

og tilfinningar fólks hafa áhrif á pólitíska stefnu þeirra, það er hvort að lífsmunstur 

sem hefur mótast með einstaklingum frá æsku kunni að hafa áhrif á pólitískar 

hugsjónir. Rannsakendur töldu að einstaklingar mótuðust bæði af umhverfinu, til 

dæmis uppeldisaðstæðum sem og arfbundum áhrifum og bentu í því ljósi á rannsóknir 

Smith og Andrews sem sýndu að ólíkar fjölskylduaðstæður hafa áhrif á hvar skoðanir 

manna liggja á íhalds- og frjálslyndisskalanum þegar komið er á fullorðinsárin 

(McAdams o.fl., 2008, bls. 979).  

Eins bentu þeir á rannsókn eftir Jost og aðra frá 2003 sem fengu meðal annars 

þá niðurstöðu að megin munurinn á milli íhaldssamra og frjálslyndra fælist annars 

vegar í því hvernig einstaklingar litu á ójafna stöðu fólks í samfélaginu (e. inequality) 

og hins vegar hvernig litið væri á breytingar og hefðir í samfélaginu. Í rannsókninni 

komust þeir að því að íhaldssamir væru líklegri til að samþykkja ójafnari stöðu í 

samfélaginu og að þeir væru tregari til að samþykkja samfélagslegar breytingar. Hins 

vegar voru frjálslyndir líklegri til að sýna meiri samúð og þróa með sér víðari sýn á 

hlutina. Annað sem komið hafði í ljós í fyrri rannsóknum var að þeir sem höfðu sterk 

íhaldsleg sjónarmið voru ekki eins opnir fyrir nýjum aðstæðum samanborið við 

frjálslynda einstaklinga. Ástæðan var talin sú að íhaldssamir fyndu aukið öryggi með 

því að sýna íhaldssöm gildi, til dæmis forðast breytingar vegna þeirrar óvissu sem þeir 

telja vera í samfélaginu og/eða heiminum (McAdams o.fl, 2008, bls. 978).  

Þeir félagar skoðuðu einnig hvernig umhyggja og agi birtist innan hópa 

íhaldssamra og frjálslyndra einstaklinga og notuðust meðal annars við strang-feðra 

líkan (e. strict-father model) Lakoffs. Líkanið byggði á því að fulltrúar, sem gætu 

verið allt frá foreldri, stjórnvöldum, réttarkerfi, Guði og svo framvegis, birtust sem 

einhvers konar yfirvald (e. authority figure) sem gætu sett lög og leiðbeiningar um 

réttmæta hegðun. Eitt dæmi var um að þátttakandi rannsóknarinnar hefði áhyggjur af 

því að fylgja ekki reglum sinnar kirkju um sómasamlega hegðun og klæðnað sem 
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sýndi vissulega fram á hvernig stofnanir eins og kirkja geta sett sig í stöðu yfirvalds. 

Lakoff hélt því fram að einstaklingar samræmdu pólitískar skoðanir sínar við skoðanir 

foreldra sinna sem byggðist aftur á því að tengja uppeldishefðir eigin foreldra við 

pólitískar aðferðir leiðtoga. Þannig væru einstaklingar líklegri til að fylgja þeim 

pólitíkusum sem að beittu svipuðum aðferðum varðandi aga og foreldrar viðkomandi 

eða önnur þau yfirvöld sem litið væri upp til. Með öðrum orðum taldi Lakoff að 

samband ríkti á milli þess hvað einstaklingar teldu vera góða uppeldisaðferð, til 

dæmis skoðanir á því hversu strangt yfirvald ætti að ala á reglum og leiðbeiningum, til 

að mynda foreldri í uppeldishlutverki, og þess hvaða pólitískar skoðanir einstaklingar 

hefðu. Kenning Lakoffs varðandi pólitískar skoðanir er því á þann veg að íhaldsamir 

einstaklingar telja góða leiðtoga sýna einkenni strang-feðra módelsins, það er meiri 

tryggð við lög og reglur (McAdams o.fl., 2008, bls. 979-980).  

McAdams og félagar lýstu niðurstöðu Lakoffs enn frekar með því að beina 

sjónum að stjórnmálamönnum í Bandaríkjunum og stefnu fyrrum leiðtoga þeirra. Þeir 

vildu meina að íhaldssamir bandarískir leiðtogar líkt og Ronald Reagan og George 

Bush hefðu í sinni stjórnartíð undirstrikað gildi regluverksins og sjálfsaga á meðan að 

frjálslyndir leiðtogar Demókrataflokksins eins og Al Gore og Bill Clinton hefðu 

stjórnað með meiri áherslu á gætni og virðingu til einstaklingsfrelsis. Þetta er í beinu 

samhengi við kenningu Lakoffs um að íhaldssamir einstaklingar tileinkuðu sér frekar 

hina áður nefndu strang-feðra aðferð (McAdams o.fl., 2008, bls. 980).  

           Niðurstöður rannsókna þeirra McAdams o.fl. leiddu í ljós að af þeim 128 

einstaklingum sem teknir voru í viðtal voru 11% sem sögðust vera mjög frjálslyndir, 

26% töldu sig vera frjálslynda, 26,8% til miðju, 29,9% töldu sig vera íhaldssama og 

6,3% sem sögðust vera mjög íhaldssamir. Í aðhvarfsgreiningunni kom í ljós að sterk 

tengsl voru á milli íhaldssamra einstaklinga og strang-feðra líkans Lakoffs (meðal 

annars sjálfsagi og tryggð við lög og reglur) og eins, að sterk tengsl lægju á milli 

samúðar og víðsýnis og þeirra einstaklinga sem sögðust tilheyra 

frjálslyndissjónarmiðum (McAdams o.fl., 2008, bls. 983-984). Kenning Lakoffs o.fl. 

varðandi mismunandi lífsviðhorf íhaldssamra- og frjálslyndis einstaklinga virtist að 

mörgu leyti standast en þó var ekki nægileg fylgni hvað varðaði kenningu hans um að 

frjálslyndir litu frekar á yfirvald sem umönnunaraðila heldur en í anda strang-feðra 

líkansins (McAdams o.fl., 2008, bls. 987).  

           Niðurstöður þessar benda engu að síður til að íhaldssamir einstaklingar leggja 

ríkari áherslu á félagslegt stigveldi og ákveðna hollustu við afmarkaðan hóp á meðan 
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frjálslyndir leggja frekari áherslu á að allir einstaklingar séu jafnir og að þeir ættu að 

vera hluti af einni heild. Að lokum mætti segja að rannsókn McAdams og félaga sýni 

hvernig hægt sé að skipta einstaklingum í ólíkar fylkingar eftir mismunandi 

lífsviðhorfum og gildum sem sumir flokka sem íhaldsleg- eða frjálslyndis gildi.  
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2. Kenningarlegur rammi  
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður kenningarlegur rammi sem snýr að 

ákvarðanatöku stjórnvalda kynntur til sögunnar. Annars vegar er það kenning 

Kingdons um hvernig mál komast á dagskrá og hins vegar kenning Lindbloms um þá 

kosti sem smáskref í ákvarðantöku kunna að bjóða upp á við meðferð mála. 

Kenningarnar eru svipaðar að því leytinu til að þær taka fyrir hvernig mál fá 

framgöngu innan stefnumótunar og hvernig þau þróast og breytast. Hins vegar tekur 

Kingdon fyrir þann þrýsting og hinar ýmsu hindranir sem mál kunna að fá áður en þau 

fá samþykki og verða að veruleika á meðan Lindblom tekur fyrir hvernig mál 

byggjast upp með því að fara hægar af stað með smáum skrefum.  

Að lokum verða póstmódernískar kenningar teknar fyrir og skoðaðar út frá 

kenningum þeirra Edward Said og Michel Foucault en þeir eru þekktir fyrir gagnrýnin 

sjónarmið og greiningu á því hvar valdið liggur og í hvaða formi því er beitt. 

Póstmódernískar kenningar eru þess vegna gagnlegar til að greina þá orðræðu sem 

verið hefur í samfélaginu og þá einna helst til þess að skoða hvers konar meðferð 

minnihlutahópur múslíma hefur fengið í samfélagi þar sem aðrir hópar eru ráðandi. 

2.1 Kenning John W. Kingdons um glugga tækifæranna 
Þegar mál kemst á dagskrá stjórnvalda þá, eins og við er að búast, hefur málið náð 

athygli umfram önnur mál sem bíða afgreiðslu. Ýmsar ástæður geta legið að baki og 

velti John W. Kingdon því fyrir sér í bók sinni: Agendas, alternatives, and public 

policies (1995), hvað sé þess valdandi að talið sé tímabært að ákveðin mál komist á 

dagskrá á kostnað annarra mála? Svarið við því er margþætt og fellst meðal annars í 

því að skilja af hverju ákveðin mál höfði til stjórnvalda og annarra sem sjá um 

stjórnsýsluleg málefni, fremur en önnur (bls. 2). Í þessu sambandi setti Kingdon fram 

dagskrárkenningu um glugga tækifæranna (e. windows of opportunity) sem er vel 

þekkt kenning stjórnsýslufræða. Kingdon vitnaði einnig í smáskrefakenningu  

Lindbloms og var sammála honum um að stundum væri hægt að taka ákvarðanir með 

hægum skrefum sem byggðar væru á fyrri reynslu en taldi þó að oftar en ekki væru 

ákvarðanatökuaðilar tilneyddir til að taka hraðar ákvarðanir (Kingdon, 1995, bls. 80). 

Kenningin Kingdons byggði á því að til þess að vandamál eða málefni kæmust 

á dagskrá þyrftu þrír stefnustraumar að vera til staðar: (1) vandamálastraumurinn (e. 

the problem stream), (2) stefnustraumurinn (e. the policy stream) og (3) pólitíski 

straumurinn (e. the political stream) (Kingdon, 1995, bls. 18-20).  
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Mynd 1. Stefnustraumar Kindons 

Fyrsti straumur Kingdons á mynd 1 er þegar vandamálið er viðurkennt og vekur 

athygli pólitíkusa og ákvarðanatökuaðila um að eitthvað þurfi að gera. Í raun er málið 

talið alvarlegt eða mikilvægt þegar aðstæður þróast í að vera kerfisbundið vandamál 

og tók Kingdon dæmi um háa tíðni sjúkdóma, endurtekin dauðsföll, of hátt verð, háa 

tíðni ungbarnadauða og svo framvegis. Hér eru mælikvarðar mikilvægir til að sýna 

fram á að um raunverulegt vandamál sé um að ræða (Kingdon, 1995, bls. 90, 93). Sú 

athygli sem málið hlýtur veltur á þeirri sýn sem almenningur og stjórnmálamenn bera 

til málaflokksins. Hins vegar ef málaflokkurinn hefur fengið mikla athygli í 

samfélagslegri umræðu þá eru minni líkur á að það hljóti athygli ráðamanna. Ástæðan 

er einna helst sú að stjórnmálamenn þurfa ekki að hafa eins mikið fyrir því að fá 

málið upp á yfirborðið á móti því ef vandamálið væri minna áberandi og þykir því 

ekki eins merkilegt (Kingdon, 1995, bls. 96-98).  

Annar straumurinn er stefnustraumurinn. Hann útskýrir hvernig mál komast á 

dagskrá og hvaða leiðir málið getur farið þegar glugginn opnast. Á þessu stigi eru 

lagðar fram tillögur svo að úr verður einhverskonar súpa af stefnum. Þær eru síðan 

endurskoðaðar af fagaðilum, til að mynda rannsóknarsamfélaginu, hagsmunaaðilum, 

sérfræðingum eða fjölmiðlum, sem þekkja tilurð málsins (Kingdon, 1995, bls. 117). 

Hér er mikilvægt að samfélagið í heild sé byggt á stöðugum grunni, hafi samstillta sýn 

og að það sé ekki sundrað (e. fragmented) til þess að tillögur sérfræðinga nái fram að 

ganga. Hins vegar birtast tillögurnar ekki allt í einu heldur flæða þær um í súpunni og 

Vandamál  

Stefna 

Pólitík 

Stefnugluggi 

Stefnustraumar++
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sameinast álíka hugmyndum sem hafa jafnvel áður verið ræddar (Kingdon, 1995, bls. 

119, 124, 131). Að lokum er mikilvægt að tillögurnar séu tæknilega gerlegar til að 

hljóta hljómgrunn og að þær samræmist gildum sérfræðinga, til dæmis hvað varðar 

áætlaðan kostnað fjárlaga og svo framvegis (Kingdon, 1995, bls. 133,138). 

Þriðji straumurinn byggir á pólitík bæði fagaðila og samfélaglega pólitík, þar 

sem stemmningin í samfélaginu (e. national mood) getur tekið óvæntri breytingu. 

Stemmninguna er hægt að skynja á tvenna vegu. Annars vegar er það hvernig kosnir 

stjórnmálamenn meta stemmninguna út frá fundum, ráðstefnum, almenningsáliti og 

fleira og hins vegar er það hvernig almenningur og aðrir sem ekki eru kosnir meta 

stemmninguna meðal stjórnmálamanna. Utanaðkomandi þættir eins og fjölmiðlar geta 

haft mikil áhrif hér, bæði á val almennings í kosningum og á mat stjórnmálamanna á 

hvaða mál fá athygli (Kingdon, 1995, bls. 149). Þetta geta verið allt frá tímabundnum 

vinsælum hugmyndum sem síðan taka ófyrirséða breytta stefnu, meðal annars vegna 

þess að almenningsálit hefur breyst og/eða þrýstingur hefur myndast frá 

hagsmunahópum (Kingdon, 1995, bls. 146-149). Það má því segja að niðurstöður 

kosninga séu lykilþáttur þess hvaða mál komast á dagskrá þar sem að vissir 

dagskrárliðir hafa meira vægi en aðrir. Eins hefur álit sumra meira vægi en annarra og 

er viðkomandi mál þá líklegra til að ná meiri árangri ef álitin eru í samræmi við gildi 

ákvarðanatökuaðila og hljóta þá óbeint samþykki almennings (Kingdon, 1995, bls 

163). Hér skal þess geta að innan pólitíska straumsins þá er dagskrárvaldið mest og 

því mestu líkurnar á að glugginn opnist þar sem þegar er búið að móta lausn á 

vandanum eða ástandinu. 

Áðurnefndir þrír stefnustraumar eru þess eðlis að þróast með aðgreinandi hætti 

og af mismunandi hugmyndum, öflum og umfjöllunum. Til að mynda geta 

ríkisstjórnarskipti haft þau áhrif að líkurnar á að ákveðið málefni komist á dagskrá 

aukast til muna. Þannig geta breytingar á stefnustraumum haft þau áhrif að mál sem 

fékk litla eftirtekt verði hitamál og nái jafnvel að öðlast fylgi. Það sem gerist síðan er 

að aðskildir straumar koma saman á erfiðum tímum til dæmis ef mikil gagnrýni á sér 

stað á tiltekið mál. Við það getur opnast svokallaður stefnugluggi (e. policy window) 

þar sem vandamál er viðurkennt og lausn er í boði sem gerir að verkum að vissar 

hugmyndir eða mál fá tækifæri til að komast í gegnum gluggann (Kingdon, 1995, bls. 

166-167). Í stuttu máli sagt þurfa mál til að byrja með að vekja eftirtekt, síðan eru 

lausnir þróaðar í hinu stefnumarkandi samfélagi og að lokum eiga sér stað vissar 

pólitískar breytingar sem gera að verkum að rétti tíminn sé fyrir hendi. Þessi 
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svonefndi gluggi er þó aðeins opinn í takmarkaðan tíma og á þá á hættu að lokast ef 

breytingar verða fyrir hendi (Kingdon, 1995, bls. 88). 

2.2 Kenning Charles Lindbloms um smáskrefabreytingar 
Bandaríski stjórnmálafræðingurinn Charles Lindblom setti fram smáskrefakenningu 

(e. incrementalism) í grein sem hann nefndi The science of “Muddling Through” og 

kom út árið 1959. Lindblom talaði um að til væru tvær leiðir til stefnumótunar. Sú 

fyrri beindist að skynsömum ákvörðunum sem byggðu á ítarlegri upplýsingavinnu til 

þess að hægt væri að taka bestu mögulegu ákvörðunina. Sú seinni var skref fyrir skref 

ákvörðun eða smáskrefaákvörðunum (e. incremental decision-making) og var 

jafnframt sú leið sem Lindblom aðhylltist mest.  

 Skynsamar ákvarðanir eru þess eðlis að stjórnendur þátta niður allar mögulegar 

breytingar, flokka þær út frá mikilvægi og notast síðan við fullkomnar upplýsingar 

sem búið er að afla. Til að mynda: ef vandinn er verðbólga þá væri farið í að skoða 

samanburð á öllum helstu tölum, kenningar um verð skoðaðar í öllum mögulegum 

aðstæðum og að lokum væri tekin ákvörðun sem næði fyrirætluðum markmiðum, til 

dæmis að hámarka velferð borgarbúa, eiganda fyrirtækis eða ákvörðunartökuaðila. 

Hámarkandi ákvarðanir eru þær ákvarðanir sem mótaðar eru út frá fullkomnum 

upplýsingum og útreikningum, eða það sem Lindblom nefndi skynsamlega 

stefnumótun (e. rational policy). Þannig hefur stefnumótunaraðilinn gert ýtarlega 

rannsókn á því hvað gagnist best, hvað skuli varast, hvernig hagur 

fyrirtækisins/stofnunarinnar helst hámarkandi og svo framvegis (Lindblom, 1959, bls. 

79, 82).  

  Lindblom (1959) gagnrýndi þó þessa aðferð og taldi hana ekki mögulega nema 

kannski við úrlausn á mjög einföldum vandamálum. Hann hélt því fram að ekki væri 

hægt að gera ráð fyrir að menn byggju yfir vitsmunalegri þekkingu og fullkomnum 

upplýsingum um þær ákvarðanir sem teknar væru. Þegar um væri að ræða opinbera 

pólitíska stefnumótun eða breytingu á stefnumótun þá í flestum tilfellum, ef ekki 

öllum, er um að ræða takmarkaðan fjárhag og tíma. Hann beindi því sjónum að þeim 

þáttum sem kynnu að vera breytilegir við stefnumótun þar með umhverfinu þar sem 

það er síbreytilegt. Veruleikinn og þær forsendur sem til staðar eru, eru oftar en ekki 

óskýrar sem gerir að verkum að ákvarðanir eru teknar með því að þreifa sig áfram. 

Áherslur þurfa þar með að forðast róttækar breytingar og leggja meiri áherslu á 

smáskrefabreytingar. 
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 Lindblom útskýrði þennan greinarmun á skynsemishyggju og 

smáskrefabreytingum nánar með því að kalla það fyrra rót (e. root) og það seinna 

grein (e. branch). Það sem hann átti við með rót og grein var að grein væri vanalega 

tilkomin vegna aðstæðna sem rót ætti upptökin að og að hún yxi skref fyrir skref út 

frá rótinni. Greinar myndu þannig vaxa út frá nýjum aðstæðum eða vandamálum og 

byggja á fyrri þekkingu og reynslu en ekki út frá útreikningum á öllum mögulegum 

leiðum eða þáttum. Þannig er ekki verið að taka til grundvallar alla mögulega þætti 

sem gætu skipt máli eins og mögulegar útkomur (e. possible outcomes), aðrar 

hugsanlegar stefnur (e. potential policies) og mikilvæg gildi (e. affected values); 

heldur er farið hægar af stað með hléum inn á milli og því auðveldara að bæta mistök 

innan stefnumótunar. Lindblom vildi því meina að opinberir stjórnendur og aðrir 

ákvörðunartökuaðilar gætu ekki tekið flóknar ákvarðanir með rótaraðferðinni heldur 

neyddust þeir til þess að notast við greinaraðferðina (Lindblom, 1959, bls. 80-81). 

 Stefnur sem byggðar eru á skýrum markmiðum geta verið umdeilanlegar og átt í 

högg að sækja með gagnrýni ýmissa hópa samfélagsins sem og stjórnsýslunnar. Á 

móti kemur að stefnumótunaraðilar geta ekki kannað í þaula hvort allar ákvarðanir 

njóti stuðnings meirihluta samfélagsins og er oft og tíðum þannig að engin sjáanleg 

merki eru til staðar um hvort stefnan sé samþykkt af meirihluta þegna eða ekki. Slíkt 

kann að leiða til að stefnumótunaraðilar taki ákvarðanir um málefni án þess jafnvel að 

hafa skýr markmið og eins að þeir taki því frekar ákvarðanir eftir eigin viðmiðunum 

og innsæi í stað þess að byggja þær á rökum.  

 Í megindráttum taldi Lindbolm að það væru í raun hægt að velja um tvær leiðir 

við að framkvæma stefnu. Sú fyrri byggði á að samtvinna ætti mat á vandamálinu 

ásamt fyrri reynslu og að þannig væru markmið og stefna tekin fyrir í sömu umferð. 

Hins vegar, ef vel er að gætt, er fyrst búið að ákveða markmið og síðan er tekin stefna 

í átt að því en sú aðferðafræði byggir á grundvallarhugmynd Lindbloms um að taka 

ætti smáskref í átt að markmiðum. Þannig er ekki talið að önnur fordæmi gagnist að 

fullu við stefnumótun markmiðisins heldur er mikilvægt að gera smáskrefasamanburð 

(e. incremental comparions) á leiðinni að settu markmiði. Smáskrefasamanburður er 

þegar velja þarf á milli X og Y til að ná markmiðum a, b, c, d, og e og þá getur verið 

að leið X ýti undir frekari smáskrefaframför að markmiði a, hins vegar getur leið Y 

ýtt undir meiri smáskrefaframför innan markmiðisins d. Í þessu samhengi getur 

smáskrefaleiðin verið það tól sem stefnumótandinn hefur til þessað velja á milli X og 

Y (Lindblom, 1959, bls. 82-83). 
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 Hvernig eiga stefnumótendur þá að geta valið á milli leiða? Ein leiðin er að 

kynna mögulegar stefnur innan ráðsins og fá samþykki meirihlutans í anda 

greinaraðferðarinnar þar sem rótaraðferðin þarfnast ekki samþykkis, heldur er hún 

byggð á fullkominni greiningu. Samkomulag um stefnu verður þar með eina raunhæfa 

prófunin á réttmæti stefnunnar, því það á ekkert að vera til sem heitir fullkomin stefna 

eða markmið, að mati Lindbloms. Þannig eru stefnur oft og tíðum samþykktar án þess 

að vitað sé nákvæmlega afhverju og hverju þær myndu gagnast. Stefnum er heldur 

ekki hægt að koma áleiðis í einni atrennu, heldur eru þær mótaðar og síðan 

endurskoðaðar margsinnis og breytast þar með á leiðinni að settu markmiði. Ef 

stefnumótun fer í gegnum smáskrefabreytingar eru til ýmsar leiðir til að ná árangri og 

forðast mistök. Ein þeirra gæti verið að skoða undanfarin stefnumótunarskref sem 

síðan gætu gefið visst forspárgildi um líklegar afleiðingar næstu skrefa. Annað ráð 

væri að einstaklingur í stefnumótuninni taki ekki of stór skref og eins heldur ekki 

skref sem næðu yfir langan tíma, því þekking stefnumótenda ræður ekki við það og 

getur það því gefið ranga mynd af stefnubreytingum. Hins vegar, ef minni skref eru 

tekin yfir lengri tíma, er líklegra að hægt sé að bæta upp mistök sem gerð voru á 

undan. 

 Meginniðurstaða kenningarinnar er sú að stefnumótendur hafa hvorki getu né 

tíma til að afla fullkominna upplýsinga um vandamál og því verða þeir að taka 

smáskref í átt að markmiðum, sérstaklega þegar um ræðir stórar og yfirgripsmiklar 

ákvarðanir. Þar með er reynt að einfalda ferlið og horft til atriða sem talin eru skipta 

mestu máli (Lindblom, 1959). 

 Helsta gagnrýnin á smáskrefakenninguna og skynsemiskenninguna kom frá 

Kingdon (1995) en hún var sú að kenningin Lindbloms gengi ekki alltaf upp því að 

stundum þyrfti að taka skjótar ákvarðanir. Þannig væri ekki hægt að treysta á að allar 

lausnir þróuðust með smáum skrefum. Gunnar Helgi Kristinsson (2007) og Kingdon 

(1995) bentu þó á að fjárlagagerð ríkisins væri vel til þess fallin að passa inn í 

smáskrefamódelið þar sem vinna þess færi nær ávalt eftir fjárlagagerð síðasta árs en 

ekki á róttækum breytingum (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007, bls. 231; Kingdon, 

1995, bls. 79). 

2.3 Póstmódernism: Edward Said og Michel Foucault 
Til þess að skoða betur hvernig hugmyndir hafa mótast um ólíka menningaheima er 

áhugavert að skoða kenningar þeirra Edward Said (1935-2003) og Michel Foucault 
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(1926-1984) en kenningarnar eiga margt sameiginlegt. Báðir kennismiðirnir voru 

póstmódernískir, sem þýðir í raun að þeir voru gagnrýnir á ráðandi meginreglur og 

þeir höfnuðu því að til væri einhver alhliða sannleikur (Peet og Hartwick, 2009, bls. 

200). 

Said var bandarískur rithöfundur af palentínskum ættum sem stundaði nám í 

enskum bókmenntum í Harvard. Hann gaf út nokkrar bækur í kjölfarið og nefnist ein 

af þeim þekktari Orientalism en hún var gefin út árið 1978 (Ritstjórar 

alfræðiorðabókarinnar Encyclopædia Britannica, 2014, júlí). Órientalismi fjallar í 

megindráttum um hvernig Vesturlandabúar hafa myndað sér ákveðna skoðun á fólki 

frá Mið-Austurlöndum sem á einhvern hátt örðuvísi og jafnvel ógnandi. Hann vildi 

því meina að Vesturlandabúar líti á Austurlandabúa eða múslíma innan mjög þröngs 

ramma, en ástæðuna taldi hann felast í því að Vesturlönd teldu sig vera valdameiri - 

bæði þekkingarlega og menningarlega.  

 Said notaðist við orðræðugreiningu og greindi þar með orðræðu vestrænna 

bókmennta á rómantíska tímabilinu. Hann taldi það ríkjandi í bókmenntum, bæði 

sögum og ljóðum, að sýna hið myrka og dularfulla austursins og taldi viðhorf þetta 

enn vera sýnilegt í mismunandi listgreinum (Said, 1978, bls. 102-3). Vegna þess 

hversu inngróin þessi hugmynd er í vestrænni menningu hafa Vesturlandabúar 

sameinast undir þeirri skoðun að við séum á móti öllum þeim sem ekki eru 

Vesturlandabúar. Í því ljósi gera Vesturlandabúar engan greinarmun á því hvort um sé 

að ræða fólk frá Indlandi, Egyptalandi, Sýrlandi og svo framvegis þar sem allir eru 

flokkaðir sem arabar. Þannig næðu mörg öfl að vinna saman til að undiroka og stjórna, 

bæði pólitíkusar, menntamenn, ráðandi menning og siðferði (Said, 2003, bls. 7, 12). 

Said taldi þetta mikið áhyggjuefni og eitt af megin vanda óríentalismans. 

Vestræn stjórnvöld eiga langa sögu um að skipta heiminum í fylkingar, það er 

austrið og vestrið eða occident og orient og var gert í þeim tilgangi að ýta undir 

einsleita orðræðu til að virkja sjónarmiðið að vestrið sé siðferðislegra en austrið. Said 

taldi slíkt sjónarmið vera mikil einföldun á málinu því ekki væri skoðað né greint til 

um hvað verið væri að fást við. Þetta kallaði Said „evrósentrískt“ sjónarmið (e. 

europocentrism) (Said, 1978, bls. 108-109). Almenningur og stjórnvöld væru því 

lítandi á íslam sem eitthvað óþekkt og á iðkenndur íslam sem hryðjuverkamenn (Said, 

1978, bls. 2-6).  

Michel Foucault var franskur sagnfræðingur og heimsspekingur og þótti vera 

pólitískur í skoðunum þar sem hann barðist til að mynda fyrir baráttu samkynhneigðra 
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og annarra jaðarhópa. Hann kom víða við í kennslu en lést ungur að aldri sökum 

veikinda (Gutting, 2014). Foucault var, líkt og Said, póstmódernismi eða, eins og 

sumir vilja meina, gagnrýnissinni og hann spáði mikið í orðræðunni um valdbeitingu 

og mótun viðhorfa. Hann vildi meina að orðræða væri mismunur þess sem maður gæti 

sagt á ákveðnum tímapunkti og síðan hvað raunverulega væri sagt. Það sem gerðist 

þegar slíkir pólar kæmu saman, til dæmis á milli hugsunar og tungumáls, ræðu og rits, 

orða og hluta; er að þá skapast orðræða. Það væri því um að ræða beinar og óbeinar 

reglur og aðferðir um hvernig við töluðum eða hugsuðum og það er það sem Foucault 

skoðaði í sögulegu samhengi (Focault, 1991, bls. 63). 

 Hann fjallaði í skrifum sínum um samspil valds og þekkingar, meðal annars í 

greininni Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 þar 

sem hann velti meðal annars fyrir sér hvernig sannleikur væri framleiddur, hvað væri 

sannleikur og hvað væri lögmædd þekking. Í skrifum sínum lagði hann því áherslu á 

að greina samspil valds og þekkingar, hvernig þær sköpuðu ákveðinn sannleika og 

hvernig þeim hefði verið stjórnað af þeim sem vald til þess hefðu (Peet og Hartwick, 

2009, bls. 205-8). Hann sagði meðal annars: 

 
The juridical systems - and this appears both to their codification and to their 
theorisation - have enabled sovereignty to be democratised through the 
constitution of a public right articulated upon collective sovereignty, while at 
the same time this democratisation of sovereignty was fundamentally 
determined by and grounded mechanisms of disciplinary coercion (Foucault, 
1980, bls 105). 
 
Hence these two limits, a right of sovereignty and a mechanism of people, 
which define, I believe, the arena in which power is exercised (Foucault, 
1980, bls. 106). 

 

Það sem hann átti við var að einstaklingar í nútíma þjóðfélagi væru í raun og veru 

látnir trúa því að lög og reglur væru til þess að einstaklingar nytu vissra réttinda. Hins 

vegar hélt hann því fram að það væri einungis verið að blekkja og að menn væru 

neyddir til að fylgja lýðræðislegum reglum, meðal annars með stjórnarskrá og 

almennum lögum, til þess eins að vera stjórnað. Almúganum væri þannig ómeðvitað 

stjórnað með þeim aga sem orðræðan byði upp á og eitthvað sem Foucault nefndi 

normaliseringarvald (e. normalisation)2 en þannig gætu ráðandi öfl ýtt undir vissar 

hugmyndir og fengið almúgann til að hafa sömu skoðanir (Foucault, 1980, bls 106). 

Líkt og sjá má eiga báðir kennismiðirnir það sameiginlegt að gagnrýna ráðandi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ákveðinn mælikvarði sem allir eru dæmdir eða flokkaðir eftir. 



	   23 

vitneskju og einbeita sér að orðræðu í garð minnihlutanns (Peet og Hartwick, 2009, 

200-201). Kenning Saids er því að mörgu leyti í anda kenningar Foucault þar sem 

hann greindi hið leynda vald út frá ráðandi orðræðu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2005). Þeir voru þar með báðir að skoða hvernig ráðandi öfl fjölluðu um hina eða 

minnihlutann sem eitthvað óæðri meirihlutanum og er að mörgu leyti hægt að tengja 

slíkt við þá umræðu sem hefur verið í samfélaginu upp á síðkastið. 
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3. Múslímar og moskubyggingar 

3.1 Múslímar í Evrópu 
Eftir seinni heimsstyrjöldina kom fjöldi innflytjenda til Evrópu, þar á meðal múslímar, 

til þess að sækja um vinnu og var hluti þessa hóps frá fyrrum nýlendum vestur- 

Evrópuríkja (Hipfl og Kristín Loftsdóttir, 2012, bls 6-7). Ástæðan var mikil 

efnahagsleg uppsveifla sem átti sér stað í Evrópu eftir stríð og því var auðvelt og 

eftirsóknarvert að fá vinnu þar. Margir fóru til landa eins og Belgíu, Frakklands, 

Þýskalands og Bretlands en ríkisstjórnir þessara landa lögðu áherslu á að þarna væri 

aðeins um tímabundið vinnuafl að ræða. Til Bretlands kom fólk aðallega frá Indlandi, 

Pakistan og Bangladesh en til Frakklands, Þýskalands og Belgíu að stærstum hluta frá 

fyrrum nýlendum í Afríku (Ben-David, 2009, bls 15-16). 

 Eftir uppsveifluna á árunum 1950-1960 skall olíukreppan á snemma árs 1970 

og ógnaði efnahagslífi Vesturlanda. Niðursveiflan hafði gífurleg áhrif á efnahagslíf 

þjóða og gerði það að verkum að mikið atvinnuleysi brast á í Evrópu sem og öðrum 

heimshlutum. Áhrif þess urðu einkum þau að þeir sem talað var um sem tímabundið 

vinnuafl héldu þó ekki aftur til síns heimalands (Ben-David, 2009). 

Efnahagserfiðleikarnir höfðu gríðarmikil áhrif á stöðu múslíma og annarra 

innflytjenda og þjóðernissinnar hófu að ala á neikvæðni í garð þessa hóps. Eins mátti 

sjá tilraunir til að hefta straum innflytjenda fyrir og eftir kreppuna með 

lagabreytingum víðsvegar í gömlu nýlenduveldunum. Til að mynda var 

Commonwealth Immigration Act sett árið 1962 í Bretlandi, lög til að sporna gegn því 

að íbúar fyrrum nýlendna gætu öðlast langtíma landvistarleyfi (Hipfl og Kristín 

Loftsdóttir, 2012, bls. 6-7). Sandra Ponzanesi (2002) benti einnig á að nýlendustefnan 

í Bretlandi væri enn sýnileg á innflytjendalögum landsins og lýsti hún sér helst í því 

hvaða þjóðfélagshópar ættu rétt á landvistarleyfi. Hún benti þó á að hið fyrirhugaða 

módel Bretlands hefði breyst og aðlagast fjölmenningarsamfélagi og breyttu hugarfari 

(Ponzanesi, 2002, bls. 209). 

Í Frakklandi, eftir seinni heimsstyrjöldina, var talin þörf á að fjölga íbúum 

landsins sem þá hafði fækkað eftir stríð og var því mikil aðsókn útlendinga sem vildu 

setjast að í landinu. Breytingar á lögum í Frakklandi hafa verið tíðar eftir stríð en 

breytingarnar árið 1945 (1945 Immigration Act) staðfestu að Frakkar voru tilbúnir til 

þess að fjölga innflytjendum í landinu óháð heimalandi þeirra og þá var að auki sýnd 

verulegt umburðalyndi í garð innflytjenda (Bertossi og Hajjat, 2013). Frönsk lög voru 
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nokkuð umdeild þar sem þeir innflytjendur sem voru af einhverjum ástæðum veikir, 

til dæmis þeir sem höfðu greinst með alvarlega sjúkdóma og höfðu ekki tök á að 

sækja læknisaðstoð til síns heimalands, uppfylltu viss lagaleg skilyrði um 

landvistarleyfi. Árið 1981 sóttu um það bil 20.000 erlendra manna um hæli í 

Frakklandi og var um 80% þeirra taldir vera flóttamenn. Um aldamótin voru síðan um 

30.000 sem sóttu um hæli en þá var kominn ákveðin viðsnúningur í stefnu stjórnvalda, 

meðal annars hafði hægri stjórn tekið við árið 2002 og brugðið á það ráð að hafna um 

80% umsækjenda (Fassin, 2005, bls. 364, 368-9). Frakkland samþykkti síðan ný lög 

árið 2007, undir stjórn forsetans Nicolas Sarkozy, og var tilefnið að veita 

stjórnvöldum betri tök á fólksflutningum. Sarkozy hélt því fram að það væri réttur 

hvers fullvalda ríkis að ákveða hvaða útlendingar ættu rétt á að fá að koma yfir 

landamæri Frakklands og voru helstu markmið hinna nýju laga; að ráða einungis 

reynda starfsmenn, að herða reglur um sameiningu fjölskyldna og að takmarka 

aðgang að búsetu og ríkisfangi (Murphy, 2006). Stefnubreyting var þar með í þá átt að 

sýna minni umburðalyndi gagnvart innflytjendum og að leggja meiri áherslu á öryggi.  

 Í Þýskalandi var einnig mikill skortur á vinnuafli eftir seinni heimsstyrjöldina 

og talin brýn þörf á að fá erlent vinnuafl til aðstoðar. Aðrar ástæður sem lágu að baki 

voru að þýskt vinnuafl var að eldast og fæðingartíðni landsins að minnka sem sumir 

töldu geta ógnað þjóðarhagsmunum og öryggi landsins (Martin, 2014, bls. 225-227). 

Farið var af stað með verkefni sem fólst í því að fá til landsins svokallaða gastarbeiter 

eða vinnufólk frá öðrum löndum, þó aðallega frá Tyrklandi, og var þeim ætlað að 

vinna í Þýskalandi einungis tímabundið. Vinnufólkið fékk því tímabundið 

landvistarleyfi og átti síðan að fara aftur til síns heima. Hins vegar þótti erfitt að ráða 

við verkefnið og endaði það þannig að flestir settust að til frambúðar.  

 Í kringum heimsstyrjöldina fyrri um 1920-1930 varð mikil eftirspurn eftir 

vinnuafli við kolaframleiðslu í Belgíu og komu þangað um 170,000 innflytjendur. 

Eftir seinni heimsstyrjöldina um 1950 fór að bera á því að eftirspurn eftir kol 

minnkaði til muna og þótti erfitt að borga hæstu launin sem voru þó aðallega til 

heimamanna. Þá var farið að líta til annarra landa til þess að hægt væri að viðhalda 

starfseminni og fá ódýrara vinnuafl. Gerðir voru tvíhliðasamningar við Spán (1956), 

Grikkland (1957), Morrokkó (1964), Tyrkland (1964), Túnis (1969), Algeríu (1970) 

og Yúgóslavíu (1970) um vinnuafl til kolaframleiðslu. Þegar olíukreppan skall á árið 

1970 misstu flestir þeirra vinnuna og fóru margir í annars konar framleiðslu, eins og 

járn- og stálframleiðslu (Florence og Martinello, 2005, bls. 49-50).  
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 Um og eftir 1980 var málefni innflytjenda orðið að stóru máli innan belgíska 

þingsins, sumir voru á móti þessum mikla fjölda innflytjenda en aðrir vildu auka 

fjölmenningu samfélagsins og því hlynntir þessari þróun. Ný bókun (e. code) var 

síðan gerð árið 1984 sem boðaði töluvert harðari lög í málefni innflytjenda og varð 

því mun erfiðara fyrir þá sem fengu landvistarleyfi að öðlast ríkisborgararétt. Til að 

mynda var hætt að veita heilum fjölskyldum ríkisborgararétt einungis ef einn aðili 

þess fékk slíkt og var nú einnig í auknu mæli sagt upp ríkisborgararétti ef ástæður 

lágu fyrir (Fobles og Yanasmayan, 2010). 

 Eins og sjá má nær saga innflytjenda, aðallega frá fyrri nýlendum til 

Vesturlanda, til byrjun 19. aldar en helstu ástæður þessara landflutninga, má segja að 

séu tilkomnar vegna slæms efnahags- og/eða stríðsástands, aukins upplýsingaflæðis 

og ódýrari ferðamáta. Eftir seinni heimsstyrjöldina þegar evrópsk lönd opnuðu 

landamæri sín til að endurreisa hagkerfi þá hafa ríkin í kjölfarið haft auknar áhyggjur 

af þessari þróun og brugðið á það ráð að herða lög og reglur tengdar málinu 

(Dustmann og Frattini, 2012). Vegna gífurlegrar fjölgunar múslíma og annarra 

innflytjenda, sem nánar verður til skoðunar síðar, hafa hægri öfgasinnaðir 

stjórnmálaflokkar í löndum eins og Frakklandi, Þýskalandi, Bretlandi og eins innan 

flestra skandinavískra landa: látið í auknum mæli til sín heyra. Upphaf þeirrar bylgju, 

ef svo má kalla, hefur stundum verið kennt við Enoch Powell sem var íhaldsamur 

stjórnmálamaður í Bretlandi á sjötta áratugi 19. aldarinnar. Hann fór með ræðuna 

Rivers of Blood (ísl. Blóðugar ár) árið 1968 þar sem hann varaði við 

innflytjendastefnu landsins. Hann taldi að aukin fjölbreytileiki myndi valda uppþot og 

að það eina sem hægt væri að gera við ástandinu væri að senda innflytjendur aftur til 

síns heimalands (Powell, 1968).  Hann sagði í lok ræðunnar: 

 
As I look ahead, I am filled with foreboding. Like the Roman, I seem to see 
‘the River Tiber foaming with much blood’. That tragic and intractable 
phenomenon which we watch with horror on the other side of the Atlantic but 
which there is interwoven with the history and existence of the States itself, is 
coming upon us here by our own volition and our own neglect. Indeed, it has 
all but come. In numerical terms, it will be of American proportions long 
before the end of the century. Only resolute and urgent action will avert it 
even now. Whether there will be the public will to demand and obtain that 
action, I do not know. All I know is that to see, and not to speak, would be the 
great betrayal (Powell, 1968, bls. 18). 
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Ræða Powells sýndi ekki aðeins hugsjónir eins manns heldur höfðu og hafa enn í 

auknum mæli vissir stjórnmálaflokkar innan landa Evrópu þróast lengra til hægri en 

áður og orðið öfgafullri gagnvart búsetu múslíma. Sem dæmi má nefna er National 

Front í Frakklandi og National Democratic Party of Germany í Þýskalandi. 

Flokkarnir hafa varað gegn íslamsvæðingu í Evrópu með svipuðum hætti og Powell, 

til dæmis með því að stöðva byggingar moskna og skerða réttindi innflytjenda (Pipes 

og Durán, 1993). 

3.2 Tölulegar upplýsingar um fjölda múslíma í Evrópu 
Áætlað er að fjöldi múslíma í heiminum sé um 1,6 miljarða af 6,89 miljarða 

heildarfjölda og þar af 2,2 miljarða kristnir. Þetta gerir það að verkum að Íslam er 

næstfjölmennasta trúarbragð heims (23%) á eftir kristinni trú (32%) sem er algengust 

(Grim, Karim, Lugo o.fl., 2011, bls. 9). Fjöldi múslíma með tilliti til 

heildarmannfjölda jarðar hefur því aukist úr 15% árið 1870 í 17% árið 1950 og 

áætlaði Kettani (2010) að fjöldi múslíma myndi fara upp í 26% árið 2020 og síðan 

34% árið 2070 (bls. 154). Á töflu 1 má sjá hver heildarfjöldi múslíma í Evrópu hefur 

verið eftir seinni heimsstyrjöld eða frá og með 1950. Fjöldinn er talin hafa verið um 

10,76 miljónir árið 1950, um 24,7 miljónir árið 1980 og um 42,05 milljónir árið 2010. 

Samkvæmt þessu má sjá að múslímum hefur fjölgað hlutfallslega úr tæpum 2% 

Evrópubúa árið 1950 í 5,74% árið 2010 (Kettani, 2010, bls. 162). 

 

Tafla 1: Áætlaður fjöldi múslíma í Evrópu og í heiminum frá 1950- 2020.  

 

Á töflu 1 má sjá að af Norðurlöndunum fimm: Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi 

og Svíþjóð; hefur mesta fjölgunin átt sér stað í Svíþjóð eða úr 0,01% í 5,38% og 

næstmest í Danmörku eða úr 0,01% í 3,70%, ef miðað er við frá árunum 1950- 2010. 

Það sem kemur einna helst á óvart er að í Finnlandi hefur hlutfallsleg fjölgun á 

árabilinu verið lítil sem engin. Hins vegar hefur múslímum á Íslandi fjölgað úr 

rúmlega 0,01% (14 manns) árið 1950 í 0,38% (1.252 manns) árið 2010. Mesta 
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fjölgunin átti sér stað á árabilinu 2000-2010 eða úr 0,06% í 0,38%. Í dag er fjöldinn 

talin vera um 1.500 einstaklingar. Áhugavert er að líta til þess að fjöldi múslíma á 

Norðurlöndunum árið 1950 er nánast sá sami í öllum löndunum eða á bilinu 0,01%-

0,03% að undanskildum Noregi þar sem prósentan er örlítið hærri, eða um 0,13%. 

Talan hefur svo vaxið mismikið eftir löndum eins og sjá má á töflu 2 (Kettani, 2010, 

bls. 158). 

Tafla 2: Áætlun á fjölda múslíma á norðurlöndunum frá árunum 1950-2020 

	  

	  

Í Vestur- og Mið-Evrópu hafa lönd eins og Frakkland, Belgía, Holland og Bretland; 

fengið mestu fjölgunina í sinn hlut frá árinu 1950 til dagsins í dag (sjá viðhengi I) þó 

að Þýskaland tróni einnig ofarlega á þeim lista (Kettani, 2010, bls. 157).  

Helstu spár gera ráð fyrir því að fjöldi múslíma í Evrópu haldi áfram að aukast 

næstu 20 árin eins og hann hefur gert síðastliðna tvo áratugi, frá 1990-2010, þar sem 

fjöldi múslíma í Evrópu jókst um 14,5 miljónir. Þó er áætlað að fjölgunin dragist 

saman í framtíðinni, meðal annars vegna minnkandi frjósemi og að hluta til vegna 

þess að tíðni innflytjenda og fólksflutninga til Evrópu hefur dregist saman. Engu að 

síður mun fjölgun múslíma í Evrópu verða meiri en fjölgun innfæddra sem orsakast af 

því að fjölgun innfæddra hefur dregist hlutfallslega meira saman miðað við hjá 
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múslímum. Niðurstöður benda því til að múslímar muni hafa vaxandi hlutdeild 

íbúafjölda í Evrópu á komandi árum (Grim, Karim, Lugo o.fl., 2011, bls 123). 

3.3 Orðræða í ljósi menningarstríðs 

Undanfarna áratugi hefur fjölgun múslíma á Vesturlöndum kallað á aukna 

samfélagslega umræðu meðal Vesturlandabúa. Umræðan hefur þó aðallega snúist um 

ólíkar hefðir og táknmyndir þessa minnihlutahóps. Tengslin milli Vesturlandabúa 

annars vegar og múslíma hins vegar, hefur að hluta til byggst á staðalímyndum og 

fordómum í fjölmiðlum og almennri umræðu, þar sem múslímum er oft og tíðum lýst 

sem frumstæðum ofstækismönnum og hættulegum einstaklingum. Slíkar alhæfingar 

geta bent til að þekking á íslamskri trú sé ábótavant meðal Vesturlandabúa og jafnvel 

að tilfinningar séu látnar ráða för. Þó hafa múslímar verið áberandi í fjölmiðlum 

undanfarið þar sem tilfellin hafa verið allt frá umfjöllunum um byggingu moskna til 

hefndaraðgerða á borð við hryðjuverkaárásir.  

 Höfundi þótti því áhugavert að líta til nokkurra tilvika sem hafa verið áberandi í 

samfélagsumræðunni í Evrópu en þau eru að mörgu leyti í líkingu við 

menningarstríðið sem áður er lýst. Dregin er upp sú mynd að um sé að ræða ólíka 

menningu á milli múslíma og Vesturlandabúa sem og ólík gildi og jafnvel 

ósamrýmanleg gildi. Ákveðnar birtingarmyndir þessa eru skopmyndateikningar af 

spámanninum Múhameð í Danmörku 2005 og í Frakklandi 2015 og umræður sem 

hafa myndast í kjölfar bygginga moskna í til dæmis Bretlandi.  

3.3.1 Skopmyndateikningar af Múhameð: Íslam vs. tjáningarfrelsið  
Umræða í fjölmiðlum verður hér skoðuð í tengslum við viðbrögð bæði 

Vesturlandabúa og múslíma á atburðum þeim þegar birtar voru skopmyndir af 

Múhameð, en Múhameð er spámaður Íslam. Myndbirtingar þessar áttu sér stað árið 

2005 í Jótlandspóstinum (Jyllands-Posten) í Danmörku og síðast í blaðinu Charlie 

Hebdo í Frakklandi snemma árs 2015 þar sem 12 manns létu lífið í morðárás tveggja 

hryðjuverkamanna (Reuters, 2015). Háværar umræður hafa skapast meðal múslíma 

um teikningarnar, þar sem Vesturlandabúar og gagnrýnendur Íslam hafa gefið sér 

frjálsar hendur á að myndgera spámanninn Múhameð á fremur móðgandi hátt 

(Graham-Harrison, 2015). Jótlandspóstur birti tólf myndir af spámanninum og var til 

dæmis á einni þeirra honum stillt upp sem hryðjuverkamanni með sprengjur á sér og 

önnur þar sem spámaðurinn kallar til hryðjuverkamanna ofan af himni: stopp, stopp, 
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við erum að verða uppiskroppa með hreinar meyjar (Anderson, 2006, 31. janúar). 

Mörgum hafa þótt skrifin og teikningarnar óviðeigandi og hreinlega móðgandi og 

voru skilaboð sendiherra Kuwait í Frakklandi þau að hann fyrirliti myndirnar og taldi 

þær vera fordómafullar í garð múslíma. Eins taldi utanríkisráðherra Írans 

myndbirtingarnar vera fáránlegar (Anderson, 2006, 31. janúar). 

 Atburðarásin hefur, eins og við var að búast, kynnt undir umræðuna um að 

Íslam sé á móti tjáningarfrelsi en á Vesturlöndum er óheft tjáningarfrelsi talið algjört 

grundvallaratriði og ófrávíkjanlegt. Rétturinn til tjáningarfrelsis er viðurkenndur sem 

mannréttindi í alþjóðlegri mannréttindalöggjöf um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR, e.d.) og í 19. gr 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna (Universal Declaration of Human 

Rights). Í 19. gr. segir: Allir skulu frjálsir skoðana sinna og að því að láta þær í ljós. 

Felur sá réttur í sér frelsi til að hafa skoðanir óáreittur og að leita, taka við og miðla 

upplýsingum og hugmyndum með hverjum hætti sem vera skal og án tillits til 

landamæra (The Universal Declaration of Human Rights, e.d.).  

 Sem dæmi um tjáningarfrelsi kom blaðamaðurinn, Laurent Leger, sem starfaði 

hjá Charlie Hebdo og lifði áðurnefnda árás af, með setningu í anda þess árið 2012, 

nokkrum árum fyrir árásina og segir: The aim is to laugh ...We want to laugh at the 

extremists - every extremist. They can be Muslim, Jewish, Catholic. Everyone can be 

religious, but extremist thoughts and acts we cannot accept (Burke, 2015, 9. janúar). 

Leger talaði um að við ættum að geta hlegið að öfgamönnum, hverrar trúar sem þeir 

eru því öfgafullar hugsanir og hegðanir skal ekki líða. 

 Viðbrögð við teikningunum hafa kostað fjöldamörg mannslíf, til að mynda í 

mótmælum í febrúar 2006 þar sem heift mótmælenda vegna teikninganna í 

Jótlandspósti leiddi um 200 manns til dauða (King, 2015, 9. janúar). Ástæða þessarar 

miklu reiði meðal múslima er vandfundin en í texta Kóransins og öðrum trúarlegum 

textum Íslam er varað við því að myndgera spámanninn og þar með er hvers kyns 

myndræn framsetning á honum bönnuð (Graham-Harrison, 2015, 10. janúar). Hins 

vegar benti Hussein Rashid, múslímskur kennari í Bandaríkjunum, á áhugaverðan 

punkt sem gæti útskýrt hvers vegna sumir múslímar hefðu brugðist svo illa við þegar 

gert var grín af spámanninum. Hann sagði: 

 
In the context of Europe, where in many countries Muslims feel like they are 
besieged [umsetin], these images are not seen as criticism, but as bullying. 
Violence, as a response, is clearly wrong and disproportionate. However, it 
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is not so much about religious anger, as it is about vengence [hefnd] (Burke, 
2015, 9. janúar). 

  

Það sem Rashid átti við er að múslímar, margir hverjir, litu ekki endilega á 

teikningarnar sem gagnrýni, heldur sem einelti. Þannig taldi hann að viðbrögðin sem 

hefðu átt sér stað, bæði í Danmörku og í Frakklandi, af hálfu múslíma, hafi ekki 

endilega verið vegna trúarlegs ofstækis heldur frekar sem viðbrögð við því að vera 

undirokuð í samfélaginu (Burke, 2015, 9. janúar). Aðrir múslímar hafa þó talað í anda 

þess að trúin sé það sem skiptir höfuðmáli og Akbar Ahmed kennari í bandarískum 

háskóla sagði til að mynda: It's all rooted in the notion of idol worship. In Islam, the 

notion of God versus any depiction of God or any sacred figure is very strong. Annar 

múslímskur rithöfundur sagði: I think people know that for me, as scholar and as an 

observant Muslim, this comes out of a tradition where seeing this icon reminds me of 

the prophet, and thinking of the prophet reminds me of God (Graham-Harrison, 

2015). Með þessu má að vissu leyti sjá hversu mikilvægur spámaðurinn Múhameð er 

fyrir Íslam og eins fyrir daglegt líf múslíma. Hins vegar bendir ekkert til að 

strangtrúaðir múslímar séu tilbúnir til að refsa þeim sem ganga að þeirra mati gegn 

trúarboðskap Íslams. 

 Margir múslímar hafa fordæmt árásirnar og sagði meðal annars Imam Hassen 

Chalghoumi, múslímskur leiðtogi í Frakklandi, að hann væri mjög reiður yfir árásinni 

á Charlie Hebdo. Hann sagði árásarmennina vera villimenn sem hefðu selt sálir sínar 

til helvítis og að þetta væri ekki í anda Íslam. Hann vonaðist til þess að Frakkar kæmu 

sterkir út úr þessu og að samfélagið næði að sameinast á ný (Kelly, 2015). Frakkar 

hafa einnig fordæmt árásina með því að undirstrika málfrelsið og sagði einn franskur 

blaðamaður:  

 
Auðvitað er spenna á milli algers málfrelsis og trúar flestra múslima. En 
það er kannski ekki aðalmálið í þessu tilfelli heldur er hinn raunverulegi 
árekstur á milli málfrelsis og einungis mjög fárra Jihadis morðingja. Við 
þurfum ekki að breyta ritstjórnargildum okkar til að vera réttum megin 
(Elliott, 2015, 19. janúar). 

 

Þrátt fyrir fordæmingu ýmist Frakka og múslíma á árásunum var gerð könnun á 

viðhorfi Frakka til málfrelsis rétt eftir árásina. Könnunin sýnir að nær helmingur 

Frakka eða 42%, telur að ekki eigi að birta myndir af spámanninum Múhameð og að 

fjölmiðlar ættu að passa sig á að móðga ekki múslíma (Elliott, 2015, 19. janúar). Með 

öðrum orðum má túlka niðurstöðuna sem svo að 42% Frakka telji að sporna skuli 
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gegn algeru málfrelsi með ákveðnum takmörkunum á hvað sé rétt að birta á 

opinberum vettvangi.  

Skiptar skoðanir virðast þó vera á hvort um ræði hægri pólitískar skoðanir eða 

vinstri og vilja sumir meina að íhaldsamir hægrimenn hafi reynt að nota skotárásirnar 

sem ákveðna afsökun til að ýta í burtu innflytjendum og trúfrelsi. Aftur á móti hafa 

frjálslyndir vinstrimenn fordæmt myndbirtingar Charlie Hebdo og talið þær brjóta á 

minnihlutahópum (Kelly, 2015). Kelly (2015) telur báðar nálganirnar vera rangar. 

Hann telur að fyrri nálgunin muni einungis efla öfgafulla og ofbeldisfulla Íslamista 

sökum þess að því meira sem múslímar telja sig vera á jaðrinum innan samfélags, 

þeim mun meiri verður heiftin í anda þess sem þeir eru sagðir vera, það er ofstækisfull 

skrímsli. Sú seinni, eða frjálslyndisnálgunin, sem leggur til að fordæma ekki 

ofbeldismennina heldur skopmyndablaðið, er heldur ekki góð að mati Kellys. 

Myndbirtingar blaðsins hafa ávalt gert grín að alls konar hópum samfélagsins og 

opinberum einstaklingum sem ekki hafa gert árásir af þessum toga. Þannig telur Kelly, 

að með því að láta umræðuna snúast um hvað teiknararnir gerðu sé verið að réttlæta 

árásir morðingjanna og í raun gefa röng skilaboð um að morðin hafi verið réttlætanleg.  

 Í þessu sambandi leynist jafnvel spurningin um það, hvort Vesturlandabúar 

þurfi að sýna aukinn skilning og virðingu þegar kemur að trúarbókstaf múslíma eða 

hvort að múslímar þurfi að gefa eftir þegar kemur að tjáningar- og málfrelsi 

Vesturlandabúa. Spurningin gæti einnig verið hvort að Vesturlandabúar hafi 

nægilegan skilning á mikilvægi trúarbragða fyrir múslíma og þá í því samhengi sem 

áðurnefndar rannsóknir þeirra Diehl, Koenig, og Ruckdeschel frá 2009, Connors frá 

2010 og Ersanilli frá 2010 bentu til, um að meginmunurinn á múslímum og kristnum í 

Evrópu sé að bróðurpartur múslíma líta á trúna sem miðpunkt sjálfsmyndar þeirra á 

meðan kristnir gera það ekki.  

3.3.2 Menningarstríð: byggingar moskna í Bretlandi 

Talið er að fyrsta moskan í Bretlandi sé Shah Jahan moskan í Woking, byggð árið 

1889, en moskan er talin hafa verið ákveðin miðstöð fyrir múslíma á 19. öld sem þá 

bjuggu í Bretlandi eða komu í stutt stopp. Fazi er talin vera næstelsta moskan í 

Bretlandi, byggð árið 1925 og er staðsett í Southfield, Suðvesturhluta London. 

Breskar moskur eiga því yfir 100 ára langa sögu í landinu en eftir seinni 

heimsstyrjöldina jókst fjöldi þeirra töluvert vegna fjölgunar múslíma sem settust að í 

Bretlandi (Saleem, 2012). Þannig voru aðeins þrettán moskur skráðar í Bretlandi árið 
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1963, þeim fjölgaði svo í 49 árið 1970, 99 árið 1975, 203 árið 1980 og 338 árið 1985 

(Hellyer, 2007, bls. 230). Í dag er talið að fjöldi þeirra sé um 850-1,500 (Allievi, 2009, 

bls. 23). 

Bretland er stundum séð sem miðpunktur múslímska samfélagsins í Evrópu 

(Hellyer, 2007, bls 231) þar sem rúmlega 5% hluti þjóðarinnar er af múslímaættum og 

því nokkuð stór hluti samfélagsins. Moskur hafa gegnt fjölþættu hlutverki í gegnum 

tíðina og sýnir könnun, sem gerð var af BMG research árið 2009 og tekur fyrir 

moskur í Bretlandi og Wales, að í 94% tilfella3 fer fram skólakennsla fyrir börn og 

unglinga. Styrkveitingar til fátækra eru veittar í um 82% þeirra og eins er starfsemi 

fyrir eldri borgara, lögfræðiþjónusta og fleira sem fer fram innan vébanda um 20-30% 

moskna (Coleman, 2009, bls. 13). 

 

 
 

Mynd 2: Spurt er, hverjum eftirfarandi verka sinnir moskan þín? 
 

Eins og sést á mynd 2 má sjá að moskur í Bretlandi og Wales starfa í flestum tilvikum 

sem einhvers konar þjónustumiðstöð fyrir múslíma þar sem fram fer mjög fjölþætt 

starfsemi (Coleman, 2009). Á sama tíma virðast skoðanakannanir sýna að stór hluti 

Breta er á þeirri skoðun að múslímar séu til vandræða og jafnvel að þeir ógni 

samfélaginu. Moosavi (2012) vitnaði í nokkrar mismunandi kannanir sem sýndu 

meðal annars að 47% Breta töldu sér stafa ógn af múslímum, 57% töldu þá vera til 

vandræða og 55% höfðu áhyggjur af því að byggja myndi mosku í nágrenni þeirra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Úrtak könnunarinnar eru 255 moskur sem flestar hafa starfað í meir en 10 ár. 
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(Moosavi, 2012). Skoðanakannanir hafa því ítrekað sýnt að Bretar hafi áhyggjur af 

veru múslíma í landinu. Meðlimur bresku kirkjunnar, Alison Ruoff, hefur talað 

opinberlega um málið og er ein af þeim sem telur samfélaginu standa ógn af byggingu 

bænahúsa múslíma. Hún segir í viðtali:  

 
No more mosques in the UK. We are constantly building new mosques, 
which are paid for by the money that comes from oil states. We have only in 
this country as far as we know, 3.5 to four million Muslims. There are 
enough mosques for Muslims in this country, they don't need any more. We 
don't need to have sharia law which would come with more mosques imposed 
upon our nation, if we don't watch out, that would happen (Bunglawala, 2008, 
2. apríl). 

 

Ruoff hlaut hlotið mikla gagnrýni fyrir að láta í ljós slíkar róttækar skoðanir en taldi 

ekkert athugavert við það, því að hennar sögn er vöntun á að skoðanir sem þessar séu 

opinberaðar. Inayat Bunglawala sem var ritari múslímska ráðsins í Bretlandi, 

gagnrýndi Ruoff og taldi hugmyndir hennar í anda breska þjóðarflokksins (British 

National Party - BNP) sem er róttækur hægri öfgaflokkur. Hún sagði jafnframt: 

„There must be freedom for all communities and not just for some. I think heads of 

the Church will be disgusted with the comments“ (Whitehead, 2008, 2. apríl). 

Umræður sem þessar sýna ólíkar skoðanir og gildi sem að mörgu leyti skírskota til 

menningarstríðs á milli íhaldssamra og frjálslyndra hugmynda.  

Breska ríkisstjórnin er af sumum ekki talin nægilega skilvirk við að vinna 

gegn íslamvæðingu þar sem ýmis tilvik hafa komið upp í tengslum við hópa múslíma 

sem hafa verið með óspektir á götum Lundúnar. Sem dæmi má nefna hóp múslíma er 

kallar sig Muslim Patrol eða varðmenn múslíma en hópurinn hefur verið nokkuð 

áberandi undanfarin ár og til dæmis lagt undir sig ákveðin svæði í London þar sem 

þeir áreita almenning fyrir að fylgja ekki gildum Sharia-laga. Þeir hafa ítrekað sést á 

götum Lundúnar kallandi hluti eins og: „Allah is the greatest! Islam is here, whether 

you like it or not. We are here! We are here! What we need is Islam! What we need is 

Sharia!“ (Kern, 2013, 30. desember).  

Af hverju ætli það sé að hópur múslíma, líkt og þeir í Muslim Patrol sjái þörf á 

því að vekja athygli og sýna af sér ofbeldisfulla hegðun í nafni trúarinnar? Erfitt er að 

greina það frá öllum hliðum en aftur á móti má vitna í áðurnefnda rannsókn þeirra 

Esposito og Mogahed (2007) sem sýndi að meirihluti múslíma töldu ofbeldisfulla 

hegðun ekki eiga rétt á sér og að slík hegðun hefði ekkert að gera með það hversu 
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trúaðir múslímar væru. Samkvæmt því mætti gera ráð fyrir að orðspor múslíma á 

Vesturlöndum hafi skaðast vegna athafna slíkra hópa eða einstaklinga og að það sé 

ekki í samræmi við gildi flestra múslíma né trúarinnar sjálfrar. 

Stefano Allievi (2009) benti á að málefni moskunnar sé í eðli sínu ekki það 

sem deilt er um, því að flest okkar teljum að réttur manna sé að hafa samkomustað til 

að hittast og iðka trúarbrögð og hann ítrekaði, að trúarbrögð múslíma væru ekki 

undanþegin því. Hann taldi að flestir þeirra sem væru andsnúnir tilvist moskna væru 

ekki þeirra skoðunar að vilja stöðva bænahöld. Árekstrar þessir lægju því dýpra í 

félags- og menningalegum breytingum sem ættu rætur í tilvist og sýnileika Íslam í 

Evrópu. Þar með taldi Stefano að ekki væri hægt að taka of mikið mark á pólitískum 

hræðsluáróðri því að áreksturinn væri ekki eins og hann liti út fyrir að vera, það er 

byggingar- og skipulagsmál, eða öllu heldur vegna bænahalda. Hann hélt því fremur 

fram að ástæður deilna um moskur væru út frá sögulegum forsendum og þess þá 

fremur vegna sýnileika múslíma (bls. 13).  

Tilvist moskna í Evrópu er fremur nýlegt fyrirbæri og er talið að mestu leyti 

tengt við tilvist múslímskra verkamanna og innflytjenda á tímum fyrir og eftir seinni 

heimsstyrjöldina (Allievi, 2009, bls. 19). Eins og sjá má er af ýmsu er að taka þegar 

kemur að byggingu moskna sem að samkvæmt Stefano snýst hvorki um 

byggingarsvæði né útlit moskna heldur um söguna og þær félagslegar breytingar sem 

verða við aukinn sýnileika múslíma í samfélaginu. 

3.4 Viðhorf og kannanir 
Að mati Koopmans (2014) mætti helst taka eftir tvenns konar viðhorfum sem hafa 
verið áberandi frá upphafi 21. aldar þegar um ræðir ágreining í samfélögum í 
tengslum við innflytjendur og Íslam. Annars vegar að múslímar séu í auknum mæli 
farnir að vera tengdari öfgafullri bókstafstrú og hins vegar að bókstafstrúarviðhorf 
einkenni einungis lítinn hluta múslíma og að það sé í raun í samræmi við það sem á 
sér stað meðal kristinna manna á Vesturlöndum, þar sem einnig finnast öfgafullir 
hópar og einstaklingar. Í raun eiga því báðar þessar ólíku skoðanir rétt á sér því að 
hvorug viðhorfin hafa verið sannreynd með vísindalegum rökum og er ástæðan sú að 
erfitt þykir að rannsaka áhrif eða umfang þeirra einstaklinga sem teljast bókstafstrúar, 
hvort sem um ræðir múslímska innflytjendur eða innfædda sem teljast til kristinnar 
trúar. Slíkt gerir að verkum að erfitt er að bera saman umfang þessara tveggja hópa, 
eins og það að sjá hver tengslin eru á milli múslímskra bókstafstrúarmanna og 
andúðar þeirra í garð annarra hópa samfélagsins og hvort slíkt sé álíka meðal 
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innfæddra kristinna manna (Koopmans, 2014, bls. 1).  
 

Að vera bókstafstrúar þýðir að mati Altemeyer og Hunsberger (1992): 

 

The belief that there is one set of religious teachings that clearly contains the 
fundamental, basic, intrinsic, essential, inerrant truth about humanity and 
deity; that this essential truth is fundamentally opposed by the forces of evil 
which must be vigorously fought; that this truth must be followed today 
according to the fundamental, unchangeable practices of the past; and that 
those who believe and follow these fundamental teachings have a special 
relationship with the deity (Altemeyer og Hunsberger, 1992, bls 118).  

 

Koopmans (2014) hefur bent á rannsóknir þeirra Diehl, Koenig, og Ruckdeschel frá 

2009; Connor frá 2010 og Ersanilli frá 2010 sem sýnt hafa að múslímskir 

innflytjendur, sem eru í minnihluta innan samfélaga, eru líklegri til að viðhalda 

sterkum trúarlegum hefðum sem einhvers konar kennileiti. Af því leiðir að ef 

bókstafstrú er að mestu tengd því hversu sterkt einstaklingar fylgja trúarlegum 

hefðum má gera ráð fyrir því að helsti munurinn á milli múslíma og kristinna í Evrópu 

byggist á þeim grunni. Samkvæmt þessu virðist því vera að meginmunurinn á 

múslímum og kristnum í Evrópu sé að múslímar séu heittrúaðri heldur en kristnir 

vegna þess að kristnir líta ekki á trúna sem miðpunkt sjálfsmyndar þeirra (Koopmans, 

2014, bls 3). 

 Sumir halda því fram að þegar einstaklingar telja sig vera strangtrúaða múslíma 

sé um að ræða ofbeldisfulla einstaklinga, en þeir Emerson og Hartman (2006) vildu 

meina að slíkt væri byggt á miklum misskilningi. Þeir héldu því fram að ofbeldi fari 

eftir þeim hugmyndum sem hver og einn einstaklingur telur sig þurfa að fylgja í þeim 

tilgangi að teljast bókstafstrúar og það sé þess vegna sem aðskilja þarf hugmyndina 

um að vera bókstafstrúar og að vera ofbeldisfullur. Þeir líkja þessu við álíka dæmi 

sem finna má meðal hugmyndafræða sem eru algengari í vestrænum samfélögum, til 

að mynda þjóðernishyggju, og hefur reynslan sýnt að öfgafullir þjóðernissinnar sem 

rækta þjóðernishyggju geta verið lýðræðislegir og friðsamir en um leið geta þeir verið 

ofbeldisfullir (Emerson og Hartman, 2006, bls 136). 

Í tengslum við viðhorf og gildi múslíma almennt er áhugavert að skoða 

kannanir sem gerðar hafa verið af Pew Research Center. Helstu niðurstöður kannana 

á vegum þeirra um trúarbrögð og almennt um skoðun múslíma eru birtar í skýrslu árið 

2013 með samansafni gagna sem tekin hafa verið á ólíkum tímum sem og á ólíkum 
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svæðum. Meðal þessara landa voru fimmtán Afríkulönd sunnan Sahara frá 2008-2009 

og 24 lönd í Suðausturhluta Evrópu (Rússland, Kósóvó, Bosnía og Albanía), Asíu og 

Mið-Austurlöndum frá 2011-2012. Það sem var áhugavert við niðurstöðurnar er að 

þær bentu til þess að meira en helmingur múslíma í þessum löndum hefði áhyggjur af 

öfgafullum trúarhópum í sínu eigin landi. Til að mynda voru um 67% almennra 

borgara í Egyptalandi og Túnis sem höfðu áhyggjur af slíkum öfgahópum, um 68% í 

Írak, 72% í Guinea Bissau og 78% í Indónesíu. Það voru því fleiri sem höfðu 

áhyggjur af öfgafullum Íslamistum heldur en af öfgafullum kristnum (Lugo, 

Cooperman og Bell, 2013, bls. 11). Annað sem kom í ljós, eins og sjá má á töflu 3, þá 

taldi mikill meirihluti múslíma ákveðna hegðun svo sem vændi, sjálfsvíg, líknardráp, 

fóstureyðingar, neyslu áfengis og samkynhneigð; vera siðlausa (Lugo, Cooperman og 

Bell, 2013, bls. 25).  

 

Tafla 3: Miðgildi % múslíma sem telja að ákveðin hegðun sé siðferðislega röng. 

 

 
 

Gera má ráð fyrir því að útkoma rannsóknar þeirra Lugos, Coopermans og Bell 

(2013), varðandi atriði eins og samkynhneigð, fóstureyðingar og áfengisdrykkju sé 

eitthvað sem ekki samræmist að fullu vestrænum gildum.  

Hvað varðar heiðursmorð (e. honor killings), sem geta verið af ýmsum 

ástæðum, meðal annars vegna framhjáhalds, kynlífs á undan hjónabandi, að eignast 

barn utan hjónaband, að óhlýðnast foreldrum og fleira (Depatment of justice, 2015, 7. 

janúar) þá töldu múslímar í 14 af 23 löndum sem rannsóknin náði yfir (sjá töflu 4), að 

slík hegðun ætti aldrei rétt á sér. Þó mátti sjá í nokkrum löndum, eins og Kyrgyztan, 

Uzbekistan, Thailand, Bangladesh og fleiri, að prósenta þeirra sem töldu að 

heiðursmorð væru ekki réttlætanleg, var mjög lág eða rétt um helmingur sem þýðir að 
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nokkuð margir töldu slíkan gjörning eiga rétt á sér. Í Afganistan og Írak var mjög 

afgerandi munur þeirra sem töldu að réttlæta mætti dóma er kveða á um aftökur 

kvenna (og í Afganistan um aftökur karla) sem höfðu orðið til skammar innan 

fjölskyldna þeirra með þessum hætti (Lugo o.fl., 2013, bls. 89).  

Tafla 4: Hlutfall þeirra múslíma sem segja að heiðursmorð séu ekki réttlætanleg?  

A* Ef karlmaður hefur framið brotið 
B* Ef kvennmaður hefur framið brotið 
 
 
Suðaustur Evrópa     A: karl*    B: kona* 
Rússland 

 
67 60 

Albanía 
 

68 67 
Bosnía og Hersegóvína 79 79 
Kósavó 

 
60 61 

    Mið-Asía 
   Aserbædjan 
 

86 82 
Kasakstan 

 
84 84 

Tækistan 
 

49 49 
Tyrkland 

 
68 68 

Kyrkistan 
 

55 58 
Úsbekistan 

 
46 60 

    Suðaustur-Asía 
  Indónesía 

 
82 82 

Malasía 
 

59 59 
Tæland 

 
50 52 

    Suður-Asía  
   Bangladesh 
 

38 34 
Pakistan 

 
48 45 

Afganistan 
 

24 24 

     
Mið-Austurlönd og 
Norður-Afríka 

  Jórdanía 
 

81 34 
Írak 

 
33 22 

Egyptaland 
 

41 31 
Líbanon 

 
55 45 

Túnis 
 

62 57 
Palestína 46 44 
Morokkó 

 
64 65 
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Þau lönd sem sýndu afgerandi stuðning við heiðursmorð voru innan Suður-Asíu, Mið-

Austurlanda og Norður-Afríku. Áhugavert var enn fremur að skoða hver munurinn 

var á ofangreindum 23 löndum þegar kom að afstöðunni til þess hvort refsa eigi 

konum eða körlum fyrir slík brot. Munurinn var allnokkur á milli landa, en víða töldu 

margir það sama eiga að gilda um bæði kynin. Þó var afgerandi munur í löndum eins 

og Jórdaníu (+47 prósentustig), Írak (+11) og Egyptalandi (+10) sem töldu í mun 

fleiri tilvikum að refsa skyldi konum fremur en körlum (Lugo o.fl., 2013, bls. 89). 

Ekki er nákvæmlega hægt að gera grein fyrir hvers vegna munur sem þessi er á 

slíkum gildum meðal múslíma á milli landa og á milli kynja eins og sést á töflu 4. 

Hins vegar er einnig mikilvægt að átta sig á að heiðursmorð eru ekki samþykkt í Íslam 

samkvæmt kóraninum (Gill, 2011, bls. 222-223).  

Hvað varðar viðhorf Evrópubúa í garð múslíma og öfugt má skoða aðra 

rannsókn á vegum Pew Research Center (2006) sem samanstóð af gögnum frá 

nokkrum af fjölmennustu ríkjum Evrópu: Þýskalandi, Spáni, Rússlandi, Bretlandi og 

Frakklandi; ásamt Bandaríkjunum. Könnunin var gerð rétt eftir skopmyndamálið í 

Danmörku seinnihluta ársins 2005 og var framkvæmd yfir tímabilið 31. mars til 14. 

maí, árið 2006. Niðurstöður sýndu að stór hluti Vesturlandabúa taldi múslíma vera 

ofbeldisfulla, að þá skorti umburðarlyndi og að þeir hefðu einsleita hugsjón. Á meðan 

sjá múslímar í Mið-Austurlöndum Vesturlandabúa sem eigingjarna, siðlausa og 

gráðuga. Önnur niðurstaða könnunarinnar sýndi fram á hversu beiskir múslímar eru í 

garð Vesturlanda, en það er nokkuð sem hefur þróast yfir langt tímabil og er að 

stórum hluta tilkomið vegna afskipta Bandaríkjanna af málefnum Mið-Austurlanda. 

Aftur á móti sýndi rannsóknin fram á að múslímar í Evrópu töldu ólíklegra að 

árekstur menningarheima ætti sér stað miðað við það sem almenningur í Evrópu telur.  

Mynd 3 sýnir eina af þeim niðurstöðum sem rannsóknin skilar, það er hvort að 

togstreita sé fólgin í því að vera trúaður múslími og um leið búa í nútímalegu 

samfélagi. Niðurstöður bentu til þess að mikill meirihluti almennings í Þýskalandi, 

Spáni, Rússlandi og Bretlandi töldu að múslímar í nútíma þjóðfélagi myndi togstreitu 

en mikill meirihluti múslíma innan sömu landa taldi hins vegar að svo væri ekki, að 

undanskildu Bretlandi (Pew Research Center, 2006).  
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Mynd 3: Myndast togstreita við að múslímar búi í nútíma þjóðfélagi? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að flestir heimamenn vestrænu landanna sem 

tekin voru fyrir væru þeirra skoðunar að togstreita myndaðist við það að vera trúaður 

múslími og búa í nútímalegu samfélagi. Í Frakklandi var þó áhugaverð niðurstaða þar 

sem yfirgnæfandi meirihluti, bæði almennir Frakkar og múslímar í Frakklandi, töldu 

að engin togstreita væri til staðar eða 74%, jafnvel þó að múslímar væru mjög 

áberandi þar í landi. Hins vegar kann að vera að álit frönsku þjóðarinnar hafi breyst 

eftir morðin á ritstjórn skopmynablaðsins Charlie Hebdo í París í byrjun árs 2015, 

þegar sem áður sagði var birt skopmynd af spámanninum Múhameð. Þá voru þar tólf 

manns myrtir og í verslun með matvæli gyðinga voru á sama tíma fjórir myrtir (Ball, 

2015, 18. janúar).  

Með ofangreindum rannsóknum hefur verið reynt að greina hver viðhorf og 
afstaða múslíma er á ýmsum sviðum, og þá ekki bara í Evrópu, heldur einnig almennt 
séð í heiminum. Þrátt fyrir að gera megi ráð fyrir því að kannanirnar sýni að nokkur 
munur sé á gildum Vesturlandabúa og múslíma benti ein stærsta könnunin hingað til, 
frá árunum 2001-2007 sem náði til 50,000 múslíma í 35 löndum, að munurinn væri 
ekki eins mikill og margir Vesturlandabúar vildu meina. Könnunin var gefin út í bók 
sem nefnist: Who Speaks for Islam?: What a Billion Muslims Really Think (2007) og 
er eftir þau John L. Esposito og Dalia Mogahed. Bókin átti að vera einhvers konar 
rödd múslíma ásamt því að sýna hvað þeim þætti í raun og veru um íbúa og gildi 
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Vesturlanda. Ein af könnunum bókarinnar sýndi að meirihluti múslíma, eða 93%, eru 
hófsamlega trúaðir (e. moderate) og að einungis 7% eru róttækir (e. radical). Þar kom 
einnig fram að flestir múslímar töldu að vestrænt lýðræði og frelsi væri jafn mikilvægt 
og trúin til þess að auka eigin lífsgæði (Muslimsmatters.org, 2008, 1. mars; Esposito 
og Mogahed, 2007, bls. 35). Höfundarnir töldu því mikinn misskilning fólgin í þeirri 
sívinsælu hugmynd Vesturlanda að múslimakonur gætu ekki beðið eftir að verða 
frelsaðar frá menningu sinni til þess að öðlast hið eftirsóknaverða vestræna frelsi 
(Esposito og Mogahed, 2007, bls. 110).  

Niðurstöðurnar sýndu að meirihluti múslíma taldi ofbeldisfullar hegðanir 
aldrei eiga rétt á sér (meðal annars 86% í Pakistan, 81% í Bangladesh, 80% í Íran og 
74% í Indónesíu). Það sem er þó áhugavert við niðurstöðurnar, er að hlutfall þeirra 
sem taldi að ofbeldi ætti rétt á sér eru ekki trúaðari heldur en þeir sem styðja ekki 
ofbeldi. Það sem er jafnframt áhugavert er að þessir örfáu 7% róttæku múslímar voru 
almennt betur menntaðri, höfðu betri vinnu og studdu lýðræði í meira mæli en 
hófsamir múslímar. Þeir voru því ekki endilega róttækir trúarlega, heldur höfðu þeir 
fremur róttækar pólitískar skoðanir (Muslimsmatters.org, 2008, 1. mars). Younus sem 
er kanadískur múslími tjáði skoðun sína á könnuninni og sagði:  
 

[The Great Gallup shows us] … that “radical Muslims” do not hate 
democracy or freedoms, as Bush has (in)famously claimed: it's quite the 
opposite! Most Muslims, not just the so-called radicals, agree with the 
concept of democracy… however, what we do disagree with is the idea that 
America seems to have, that whatever they do and say is what everybody else 
should be doing also. In fact, if America truly believed in freedom, then it 
would give the rest of us the freedom to believe in a society different from 
America's; in a way of life different from America's; in a political system 
different from America's (Muslimsmatters.org, 2008, 1. mars). 

 

Orð hans vísuðu til, líkt og könnunin benti á, að flestir múslímar styðja lýðræði og 

frelsi og að þeir séu á móti ofbeldi en að þeir vilji samt sem áður ekki vera neyddir til 

að taka upp hefðir og siði Vesturlanda. Eins sýndi ofangreind könnun þeirra Esposito 

og Mogahed (2007), sem jafnframt er talin vera ein stærsta könnun hingað til um 

viðhorf múslíma, að múslímar eru ekki eins siðferðislega frábrugðnir Vesturlöndum 

og orðræða Vesturlandabúa hefur gefið í skyn. Könnunin sýndi að trúarbrögð 

múslíma eru ekki meginvandinn og það að gera trúarbrögð múslíma að vandamáli sé 

rangt og að það veiki að sama skapi jákvæða krafta trúar og menningar. Það sem þarf 

er aukinn skilning Vesturlandabúa á múslímskum gildum og menningarlegum 

forsendum (Esposito og Mogahed, 2007, bls. 29-30). 
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3.4.1 Viðhorf á Íslandi  
Erfiðara er að meta viðhorf almennings á Íslandi ef einungis blaðaskrif, athugasemdir 

á netmiðlum og svo framvegis eru til skoðunar. Ástæðan er sú að auknar líkur eru á að 

útkomur yrðu bjagaðar þar sem oft og tíðum er það aðeins ákveðinn hópur sem er 

tilbúinn til að tjá skoðun sína opinberlega. Mikilvægt er því að fá marktækar kannanir 

sem teknar eru af viðurkenndum aðilum til að fá skoðun breiðs hóps í samfélaginu og 

eins rétta mynd og völ er á. Hvað varðar kannanir um málefni múslíma og 

moskubyggingu í Reykjavík má helst nefna kannanir á vegum Rauða krossins á 

Íslandi og Markaðs- og miðlarannsókna (MMR). Hér verður því farið í niðurstöður 

nokkurra kannana á vegum þessara aðila og er markmiðið að fá sýn á skoðun 

almennings í tengslum við ofangreind málefni, það er byggingu mosku í Reykjavík 

sem og önnur viðhorf sem tengjast samfélagi múslíma. 

Í könnun á vegum MMR frá 2013 var spurt: Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) 

ertu því að eftirfarandi trúfélög fái að byggja trúarbyggingar á Íslandi? Síðan eru 

nokkrir valkostir tíundaðir, meðal annars Félag múslíma á Íslandi. Mynd 4 sýnir 

niðurstöður könnunarinnar og sýnir að allt upp í 67% þátttakendur voru fylgjandi því 

að þjóðkirkjan fengi að byggja trúarbyggingu á Íslandi, næst á eftir fylgdi 

Ásatrúarfélagið, en um 55% voru því fylgjandi að það fengi að byggja trúarbyggingu. 

Þá kom Búddistafélagið með 41% fylgjendur, Rússneska rétttrúnaðarkirkjan með rúm 

33% og að lokum fékk Félag múslíma á Íslandi (FMÍ) lægstu prósentuna eða 31,5% 

og hefur félagið að auki hæstu prósentu þeirra sem eru andvígir byggingu 

trúarbyggingar í Reykjavík eða um 43%. Af niðurstöðunum mátti því sjá að mun 

meiri velvild var í garð annarra trúfélaga en múslíma (Ólík afstaða trúfélaga, 2013, 15. 

október). 
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Mynd 4: Könnun MMR frá 2013. Hversu fylgjandi eða andvíg (ur) ertu því að 
eftirfarandi trúfélög fái að byggja trúarbyggingar á Íslandi? 
 

Eins var afstaða fólks skoðuð út frá breytum eins og aldri og stjórnmálaskoðun og má 

segja að munurinn sé mestur þegar kemur að aldursbilum.4 Þegar skoðað var hversu 

margir voru fylgjandi því að þjóðkirkjan fengi að byggja trúarbyggingar voru um 71-

75% á aldursbilunum 40-68 ára og eldri sem sögðust vera fylgjandi því en einungis 

58% á aldursbilunum 18-29 ára. Þegar aldursbil fylgjanda til byggingu mosku var 

skoðað mátti að sama skapi sjá mikinn mun. Í könnuninni mátti sjá að stærsti 

munurinn var frá aldursbilunum 30-39 ára og 40-49 ára, eða rúmlega 10% munur (sjá 

töflu 5). Það var einnig mikill munur ef litið var til aldursbilanna 18-29 (40,8%) og 

síðan á 68 og eldri (19,6%). Þar með lækkaði prósentutala fylgjanda byggingu mosku 

um rúmlega 20% eftir því eldri sem þeir voru (Ólík afstaða trúfélaga, 2013, 15. 

október). 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Aldursbil könnunarinnar eru þessi: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-67 og 68 og eldri. 
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Tafla 5: Fylgjendur byggingu mosku á Íslandi 

Aldur 
 

% þeirra sem eru fylgjandi byggingu 
mosku á Íslandi 

18-29 ára 
 

40,8% 
  30-39 ára 

 
38,7% 

  40-49 ára 
 

28,8% 
  50-59 ára 

 
23,4% 

  60-67 ára 
 

25,5% 
  68 og eldri 

 
19,6% 

   

 

Könnun þessi sýndi að hlutfall þeirra sem voru fylgjandi því að FMÍ fengi að byggja 

mosku var hærri á meðal yngri kynslóðarinnar en á meðal þeirra sem voru eldri. 

Hlutfall þeirra sem voru fylgjandi því að þjóðkirkjan fengi að byggja trúarbyggingar 

fór hækkandi á meðal þeirra sem eldri eru en lækkaði á meðal þeirra sem eru yngri. 

 Gerð var sams konar könnun ári seinna, eða 2014, og voru kannanir 2013 og 

2014 bornar saman (sjá mynd 5). Eins og sést á mynd 5 var sáralítill munur á 

viðhorfum til þess að múslímar fái trúarbyggingu á Íslandi á milli ára en fylgið við 

það minnkaði úr 31,5% árið 2013 í 29,7% árið 2014. Að sama skapi minnkaði fylgi 

við þá skoðun að þjóðkirkjan fái að byggja trúarbyggingar úr 67,2% árið 2013 í 

64,4% árið 2014 (Fleiri hlynntir því að þjóðkirkjan reisi trúarbyggingar en önnur 

trúfélög, 2014). 
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Mynd 5: Könnun MMR frá 2014. Hversu fylgjandi eða andvíg (ur) ertu því að 
eftirfarandi trúfélög fái að byggja trúarbyggingar á Íslandi? 
 

Rauði krossinn á Íslandi lét vinna skýrsluna „Hvar þrengir að?“ árið 2014 og var 

markmiðið að skoða hvaða hópar í samfélaginu ættu helst undir högg að sækja. 

Könnunin var þrískipt þar sem þátttakendur komu í spurningavagn 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, eins var skriflegur spurningalisti frá Rauða 

krossi Íslands sendur til 100 sérfræðinga í félags-, heilbrigðis- og skólakerfinu og 

voru þar spurðar 10 spurningar og að lokum voru persónuleg viðtöl við rúmlega 30 

manns úr félags-, heilbrigðis- og skólakerfinu (Rauði krossinn á Íslandi, 2014, bls. 7).  

Spurt var hvort að einhver hópur/einhverjir hópar innflytjenda stæðu höllum 

fæti í íslensku samfélagi að mati þátttakenda. Niðurstaða spurningarinnar benti til að 
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stór hluti landsmanna teldi innflytjendur verða fyrir fordómum og að það hallaði á 

þann hóp samfélagsins. Einnig töldu svarendur það vera áberandi að fordómar birtust 

í meira mæli í garð þeirra sem ekki væru frá Norður-Evrópu, Ameríku og Ástralíu; 

það er þeim mun ólíkari sem innflytjendur eru Íslendingum bæði útlitslega og 

menningarleg, þeim mun meiri líkur eru á að þeir standi höllum fæti í samfélaginu. 

Verst staddir voru því taldir þeir sem væru frá Tælandi, Filippseyjum, svartir 

afríkumenn og arabar/múslímar (Rauði krossinn á Íslandi, 2014, bls. 31). 

Út frá viðtölum rannsóknarinnar kom í ljós að tungumálið og menningin eru 

meginþættirnir sem innflytjendur töldu gera þeim erfitt fyrir. Einn svarenda orðaði 

þetta svo: „Íslenskukunnátta og fræðsla um land og þjóð, réttindi og skyldur, eru 

lykilforsendur þess að erlendir íbúar okkar lands standi jafnfætis öðrum íbúum.” 

Mörgum (44%) þótti líka eins og þeim væri oft og tíðum haldið utan félagslegra 

viðburða og taldi Rauði krossinn á Íslandi slíkt benda til að fordómar á Íslandi í garð 

innflytjenda væru útbreiddir (Rauði krossinn á Íslandi, 2014, bls. 32).  

Niðurstöður könnunar Rauða krossins á Íslandi voru að mörgu leyti í samræmi 

við niðurstöður könnunar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands en hún sýndi að 

nær 44% landsmanna telji fólk af erlendum uppruna sæta fordómum (Rauði krossinn 

á Íslandi, 2014, bls. 31). Ofangreindu kannanirnar benda því til að arabar/múslímar og 

aðrir minnihlutahópar standi að mörgu leyti höllum fæti í íslensku samfélagi og þá 

einkum hvað varðar þjónustu, félagsleg viðmót, laun og önnur réttindi svo að eitthvað 

sé nefnt. 

3.4.2 Hatursorðræða á Íslandi 

Þær stofnanir sem hafa verið virkar í greiningu og rannsóknum á viðhorfum, þar á 

meðal hatursorðræðu (e. hate speech) í garð innflytjenda og annarra jaðarhópa á 

Íslandi eru meðal annars Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar og Rauði krossinn 

á Íslandi. Eins hafa ýmsar stofnanir á alþjóðlegum vettvangi gert grein fyrir 

hatursorðræðu og má helst nefna sáttmála Sameinuðu þjóðanna um afnám alls 

kynþáttamisréttis frá 1965, en eftir gildistöku samningsins á Íslandi var bann við 

hatursorðræðu bætt við í almenn hegningarlög nr. 40/1940 (Bjarney Friðriksdóttir, 

2014, bls 4). Ráðherraráð Evrópuráðsins hefur einnig verið virkt í málefnum tengdum 

hatursorðræðu og hefur ráðið meðal annars lagt fram skilgreiningu nr. 97(20) um 

hvað hatursorðræða sé: 
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[…] öll tjáning sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir kynþáttahatur, 
útlendingahatur, gyðingahatur eða annars konar hatur sem byggist á 
umburðarleysi, þar á meðal umburðarleysi sem er tjáð með herskárri/óvæginni 
þjóðræknisstefnu/þjóðernishyggju eða þjóðhverfum sjónarmiðum, mismunun 
og fjandskap gegn minnihlutahópum, farandverkafólki og fólki af erlendum 
uppruna (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Luliana Kalenikova, 2013, bls. 8).  

 

Í greiningu sem gerð var fyrir Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar (2014) um 

hatursorðræðu í ummælakerfum íslenskra netfréttamiðla eru nokkrir efnisflokkar 

skoðaðir, meðal annars hælisleitendur/flóttafólk, jafnrétti kynjanna, hinsegin fólk og 

fleira og er umræðuvettvangur greiningarinnar tekinn frá miðlunum dv.is, eyjan.is og 

visir.is (Bjarney Friðriksdóttir, 2014, bls. 3, 16). Tveir efnisflokkar greiningarinnar 

tengdust byggingu mosku í Reykjavík og umræðum í tengslum við hana. Í fyrsta 

efnisflokki málefnisins voru skoðaðar 17 umræðukveikjur sem tengdust tveimur 

fréttum í tengslum við málið. Annars vegar voru það greinar sem skrifaðar voru í 

Morgunblaðið af einum af fyrrum borgarstjórum Reykjavíkurborgar um fyrirhugaða 

byggingu mosku í Sogamýri og hins vegar voru það fréttir tengdar því þegar 

svínshausum var dreift á lóð sem Félag múslíma hafði fengið úthlutað fyrir byggingu 

mosku. Greint er frá í greiningunni að alls voru lesin 2.329 ummæli við 

umræðukveikjur áðurnefndra mála en 1.829 (79%) voru skrifuð af körlum og 500 

(21%) af konum (Bjarney Friðriksdóttir, 2014, bls. 16).  

Sem dæmi um ummæli voru eftirfarandi: 

Þetta snýst ekkert um rasisma maður, af hverju getur þú ekki prófað að 
hlusta á skoðanir annarra, þá kannski mundir þú skilja afhverju við viljum 
þetta ekki. Vilt þú taka óþarfa áhættu með það að lenda í því sama og aðrar 
þjóðir sem eiga við örtröð af Íslams trúarmönnum sem vilja neyða trú sína 
og hætti ofan í kokið á öllum þegar þeir eru orðnir nógu margir í tölum? 
Þetta snýst um að átta sig á gangi raunveruleika þessara mála, og spurja sig 
hvort að maður sé tilbúinn til þess að fórna okkar eigin lífsháttum fyrir 
lífshætti þeirra, því að það er einfaldlega það sem er að gerast í 
nágrannaríkjum okkar (Bjarney Friðriksdóttir, 2014, bls. 17). 
 

Annar sagði: 
 

Ég er ekki að trúa þessu ! það verður að vera þjóðaratkvæðagreiðsla um þetta 
mál...þetta er ekkert smá dæmi ! það er fáránlegt að einhverjir nokkrir aðilar 
fái að taka svona mikilvæga ákvörðun fyrir framtíð íslands....við erum með 
öll dæmin í kring um okkur sem sýna að þegar múslimar byrja á annað borð 
að koma sér fyrir þá ganga þeir leingra og leingra....þegar þeir eru búnir að fá 
að byggja mosku þá vill ég bara segja GUÐ HJÁLPI OKKUR ! ...því að 
DJÖVULLINN ER MÆTUR! (Bjarney Friðriksdóttir, 2014, bls. 17). 
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Í seinni efnisflokknum er tekin fyrir bygging mosku í Reykjavík í tengslum við 

sveitarstjórnarkosningar 2014. Í þeim efnisflokkir voru 85 umræðukveikjur skoðaðar í 

kjölfar viðtals við Sveinbjörgu Sveinbjörnsdóttur oddvita Framsóknarflokksins í 

kosningum til borgarstjórnar Reykjavíkurborgar þar sem hún greindi frá að ekki ætti 

að úthluta lóð til byggingar mosku (Bjarney Friðriksdóttir, 2014, bls. 18). 

Dæmi um ummæli: 

Moska tilheyrir ekki menningu Íslenskrar þjóðar þetta blessaða fólk verður 
bara að ganga inn í Íslenska menningu ef það vill vera hér annars geta þeir 
sem vilja Moskur bara farið í þeirra menningu ég sé ekki neitt athugavert við 
það (Bjarney Friðriksdóttir, 2014, bls. 19). 

 

Niðurstöður greiningarinnar benda til að hatursfull orðræða hafi verið hvað tíðust 

þegar um ræddi málefni tengd múslímum og þá einna helst í aðdraganda 

borgarstjórnarkosninganna 2014 þegar moskumálið fór af stað. Athyglisvert er að sjá 

að niðurstöðurnar sýna að mikill munur hafi verið á ummælum í fyrri efnisflokknum 

og í þeim síðari. Munurinn lá aðallega í því að langflestir þeirra sem tóku þátt í 

umræðum í fyrri efnisflokknum sem tengdist grein fyrrverandi borgarstjóra voru 

fylgjendur byggingu mosku í Reykjavík. Hins vegar voru umræður í tengslum við 

seinni efnisflokkinn, eða ummæli Sveinbjargar Sveinbjörnsdóttur í aðdraganda 

borgastjórnarkosninga, mun harðari og í takt við hatursorðræðu, samkvæmt 

niðurstöðum Bjarneyjar (Bjarney Friðriksdóttir, 2014, bls. 16, 18, 24). Aftur á móti 

telur Kristján Þór Sigurðsson, doktorsnemi í mannfræði við Háskóla Íslands, sem hélt 

erindi um þá orðræðu sem tók sig upp í kjölfar moskumálins að: 

Þó maður sé að fjalla um þessa fordóma eða andúð, þá má ekki gleyma því að 
það voru, held ég, fleiri sem studdu þetta og voru andsnúnir þessum 
mótmælum. Það sést til dæmis á örlögum þessara tveggja kvenna sem lentu í 
ráðhúsinu, það vill enginn snerta þær með töngum (Bjarki Ármansson, 2014, 
29. október). 

 

Hann segir einnig að hann sé ekki „[…] óánægður með afstöðu Íslendinga í þessu 

máli. Ekki frekar en til dæmis gagnvart samkynhneigðum. Að mörgu leyti getum við 

kannski ályktað að Íslendingar séu frekar umburðarlyndir“ (Bjarki Ármansson, 2014, 

29. október). 
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Fjallað var um greiningu Bjarneyjar Friðriksdóttur á borgarráðsfundi þann 21. 

ágúst 2014 þar sem komu saman fulltrúar í borgarráði sem þá komu frá Samfylkingu, 

Sjálfstæðisflokk, Bjartri framtíð, Vinstri grænum og Pírötum og tjáðu sig um að slíkar 

greiningar væru mikilvægar fyrir samfélagið og því nauðsynlegt að vinna fleiri 

skýrslur í þessum dúr til að útrýma fordómum og hatursorðræðu. 

Framsóknarflokkurinn var þó ekki sammála að öllu leyti, heldur gagnrýndi flokkurinn 

skýrsluna nokkuð harðlega. Sveinbjörg, oddviti flokksins, taldi til að mynda 

niðurstöður skýrslunnar ómarktækar og tímaramma ummæla í tengslum við byggingu 

mosku í Reykjavík vera of langan miða við tímaramma tengdan öðrum málaflokkum 

(Fundur nr. 5326, 2014). Með öðrum orðum fólst óánægja Sveinbjargar í því að tekin 

var með sú umræða sem fór af stað í kjölfar moskumálsins svokallaða sem byrjaði í 

kjölfar ummæla hennar og voru, að hennar mati, ekki innan þess tímaramma sem 

gefinn var. Skýrsluhöfundur greindi hins vegar frá í kjölfar gagnrýni hennar að ekkert 

óeðlilegt hafi verið við það að bæta moskuumræðunni við, þar sem dagsetningar 

skýrslunnar höfðu einungis verið viðmið (Kristján Guðjónsson, 2014, 21. ágúst).   

Á Íslandi gilda lög sem eiga að vernda trúfélög og aðrar trúariðkanir og gerir 

125. grein almennra hegningarlaga nr. 19/1940 grein fyrir því að ef opinberlega sé 

dregið dár að trúarkenningum eða guðsdýrkun löglegs trúfélags, samkvæmt 63. gr. 

stjórnarskrárinnar, sé það refsinæmt. Í 125. gr. segir: „Hver, sem opinberlega dregur 

dár að eða smánar trúarkenningar eða guðsdýrkun löglegs trúarbragðafélags, sem er 

hér á landi, skal sæta sektum eða [fangelsi allt að 3 mánuðum]. Mál skal ekki höfða, 

nema að fyrirlagi saksóknara.“ Eins segir í 233. gr. a.: „Hver sem opinberlega hæðist 

að, rógber, smánar eða ógnar manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar 

tjáningu, svo sem með myndum eða táknum, vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, 

trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar, eða breiðir slíkt út, skal sæta sektum eða 

fangelsi allt að 2 árum.“  

Síðari lagagreininni hefur verið beitt einu sinni í hrd. 2002 (hrd. 461/2001) 

gegn Hlyni Frey Vigfússyni, varaformanni Félags íslenskra þjóðernissinna. Hinn 

ákærði var dæmdur fyrir brot gegn 233. gr. almennra hegningarlaga, fyrir ummæli sín 

í viðtali DV undir yfirskriftinni „Hvíta Ísland“ í millifyrirsögninni „Afríkunegri og 

Íslendingur“ en þar sagði hann meðal annars:  

 
Það þarf engan snilling eða erfðafræðivísindamann til að sýna fram á hver 
munurinn er á Afríkunegra með prik í hendinni eða Íslendingi. Vestrænar 
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þjóðir vorkenna Afríkubúum mjög mikið en þeir búa þarna í gróðursælustu 
álfu heims og gætu framleitt sex sinnum meira af mat en þeir þurfa ef þeir 
nenntu því (Hlynur Freyr Vigfússon, 2001, 17. febrúar). 

Hinn ákærði neitaði sök í málinu þar sem hann taldi ummæli sín vera rétt. Hann 

byggði rök sín á því að aðalmarkmið Félags íslenskra þjóðernissinna væri að „reyna 

að vernda Ísland fyrir plágum sem hafa gengið yfir önnur Evrópulönd í formi mikils 

innflutnings á láglaunavinnuafli […] sem kæmi út í mikilli hnignun 

samfélagsins“ (hrd. 461/2001). Af þeirri ástæðu taldi Hlynur félagið bera skyldu til að 

koma einhvers konar umræðu af stað um málefni innflytjenda. Hinn ákærði var 

dæmdur til að greiða sekt í ríkissjóð og áfrýjunarkostnað (hrd. 461/2001). Dómur 

þessi mun að öllum líkindum hafa verulega þýðingu fyrir réttarkerfið sem ákveðið 

fordæmi í íslenskri dómaframkvæmd um takmörk tjáningarfrelsis.  

 Alþjóðlegir dómstólar hafa einnig mótað ýmsar meginreglur í dómafordæmum 

þegar kemur að hatursorðræðu og tjáningarfrelsi sem rekja má til alþjóðlegra 

lagaákvæða. Í skýrslu eftir Toby Mendel (2010, bls. 2, 4-5, 8) þar sem hann greindi 

rökstuðning dóma á heimsvísu má sjá að minnsta kosti þrjú ríkjandi viðmið sem 

niðurstöður dóma hafa byggt á og jafnframt talið grundvallaratriði til að tjáning geti 

talist brotleg: 

- Málfluttningur sem ýtir undir hatur með ásetningi að ákveðnum hópi. 
- Miðlun kenninga um yfirburði (e. superiority) á grundvelli kynþátta sem gæti 

leitt til ofbeldisfullra athafna. 
- Orsakasamband - litið til þess hvort afleiðingar hafa komið fram þar sem 

hvatning til verknaðar er ekki það sama og verknaðurinn sjálfur.  
 

Í skýrslunni mátti sjá dæmi um ýmsa dóma þar sem horft var fram hjá algjöru 

tjáningarfrelsi þrátt fyrir að því væri veitt vernd í stjórnarskrám þeirra. Dómstólar 

hefðu því verið að meta í hverju tilviki fyrir sig hver ásetningurinn og tilgangurinn 

væri hjá viðmælenda með tilliti til þess hvort setja skyldi tjáningarfrelsinu skorður 

(Mendel, 2010). Mendel sýndi þar með fram á að alþjóðalög boðuðu ákveðnar reglur 

sem legðu áherslu á að ríki skyldu banna vissa málflutninga á þeim grundvelli að 

vernda jafnrétti og til þess að koma í veg fyrir mismunun (Mendel, 2010, bls. 1). 

Ef áðurnefnt dómsmál hæstaréttar nr. 461/2001 er metið með hliðsjón af 

alþjóðlegum dómafordæmum um takmörkun á tjáningarfrelsi má að mörgu leyti sjá 

svipaðan rökstuðning. Í dómi hæstaréttar var greint frá því að þrátt fyrir að 

tjáningarfrelsi sé verndað í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1994 og í 

Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 væru því samt sem áður settar ýmsar 
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skorður. Í því samhengi benti hæstiréttur á lagalega gefnar ástæður sem skerða 

tjáningarfrelsi og er meðal annars vegna „réttinda eða mannorðs annarra, enda [teljast 

takmarkanirnar] nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum,“ (hrd. 461/2001) sbr. 2. 

mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Að 

lokum var bent á að „háttsemi sem brýtur gegn löggjöf sem sett er til að vernda 

einstaklinga og hópa fólks fyrir kynþáttafordómum og kynþáttahatri verði […] ekki 

réttlætt með vísan til tjáningarfrelsis“ (hrd. 461/2001). Ákæra þessi mun að öllum 

líkindum verða brautryðjandi í dómafordæmi fyrir íslenska dómskerfið þegar kemur 

að því að setja tjáningarfrelsinu skorður. Hins vegar hefur aðeins verið dæmt í þessu 

eina tilviki og miðað við greiningu Bjarneyjar Friðriksdóttur á hatursorðræðu, þar sem 

segir að mörg ummælanna virðist brjóta gegn 233 gr. almennra hegningarlaga mætti 

áætla að fleiri ákærur ættu að liggja fyrir.  

Í næsta hluta verður farið yfir sögu múslíma á Íslandi og helstu lög og reglur 

utan um trúfélög athuguð. Einnig verður til skoðunar það ferli og sú meðferð sem 

umsókn lóðar undir mosku fékk innan Reykjavíkurborgar sem í síðustu 

borgarstjórnarkosningum árið 2014 varð eitt af aðalhitamálunum í aðdraganda 

kosninga. 
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4. Bygging mosku á Íslandi 
Á Íslandi eru tvö trúfélög múslíma starfrækt. Annað er Félag múslíma á Íslandi (FMÍ) 

sem stofnað var 25. febrúar árið 1997 samkvæmt lögum um trúfélög nr. 18/1975 og 

hitt er Menningarsetur múslíma á Íslandi sem var stofnað 13. mars árið 2009 

samkvæmt lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999. Bæði trúfélögin hafa hlotið 

sérstaka opinbera skráningu (Halldór Þormar Halldórsson, tölvupóstur, 28. júlí 2015). 

Stofnun Menningarseturs múslíma er sögð hafa verið vegna ósætta innan stjórnar 

Félags múslíma og því hafi þrjátíu manna hópur sagt sig úr félaginu og stofnað 

Menningarsetrið (Erum ekki wahhabistar, 2015). FMÍ er því elsta starfandi múslímska 

félagið á Íslandi en í upphafi voru stofnaðilar einungis nokkrar fjölskyldur eða innan 

við 20 manns, og hefur Salmann Tamimi sinnt formennsku félagsins lengst af 

(Salmann Tamimi, 2003, bls. 2).  

Fjöldi skráðra meðlima í FMÍ hefur farið stigvaxandi frá stofnun þess en strax 

eftir eins árs starf voru 78 meðlimir skráðir. Síðan þá hefur bæst í hópinn en árið 2000 

var fjöldi meðlima kominn upp í 134, árið 2006 í 340 og samkvæmt síðustu 

útreikningum Hagstofu Íslands frá 2014 voru meðlimir FMÍ alls 481 og miðast það 

við janúar hvers árs. Sama ár, 2014, voru 360 félagar skráðir í Menningarsetur 

múslíma á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.a). FMÍ hefur verið með aðsetur/mosku í 

húsnæði í Ármúlanum frá 2001 en Menningarsetur múslima á Íslandi í Ýmishúsinu 

við Skógarhlíð frá 2012 og hefur þar með verið moska á Íslandi í rúm þrettán ár 

(Sunna Sæmundsdóttir, 2013; Salmann Tamimi, 2003, bls. 2).  

Í lögum FMÍ er tekið fram í 3. gr að markmið félagsins sé (a) að gera 

múslímum á Íslandi kleift að iðka trú sína (b) að stuðla að jákvæðum viðhorfum 

þeirra er ekki fylgja Íslam til trúarbragðanna (c) að koma í veg fyrir hvers konar 

öfgar, ofstæki og yfirgang í nafni trúarbragða, Íslam eða annarra, og að efla virðingu 

fyrir og umburðarlyndi gagnvart öllum trúarbrögðum og að lokum (d) að vinna gegn 

hvers konar mismunum á grundvelli uppruna, ætternis eða trúarbragða. Í lögum 

þessum má sjá að markmið FMÍ eru byggð á siðferðislegum grunni þar sem meðal 

annars er gætt að því að efla virðingu og umburðarlyndi gagnvart öðrum 

trúarbrögðum samfélagsins. Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944 boðar álíkan 

boðskap þar sem trúfrelsinu er veitt vernd í 63. og 64 gr. og eru svo hljóðandi: 

 
 
63. gr. Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við 
sannfæringu hvers og eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem er 
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gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu (Stjórnarskrá lýðveldisins 
Íslands nr. 33/1994).  
 
64. gr. Enginn má neins missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum 
fyrir sakir trúarbragða sinna né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast 
undan almennri þegnskyldu. Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga. 
Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til trúfélags sem 
hann á ekki aðild að. Nú er maður utan trúfélaga og greiðir hann þá til 
Háskóla Íslands gjöld þau sem honum hefði ella borið að greiða til 
trúfélags síns. Breyta má þessu með lögum (Stjórnarskrá lýðveldisins 
Íslands nr. 33/1944). 

 

Í 63. grein er markmiðið að gefa öllum rétt til að stofna trúfélög sem og rétt til að iðka 

trú sem hverjum og einum sæmir, svo fremi sem það er um kenningar sem eru ekki 

andstæðar lögum. Í 64. grein er markmiðið að veita vernd gegn því að mönnum sé 

mismunað á trúarlegum grundvelli og að öllum sé heimilt að standa utan trúfélaga. 

Síðari greinin tryggir einnig að mönnum sé ekki skylt að inna af hendi persónuleg 

gjöld til trúfélaga sem menn eru ekki aðilar að. Eins stendur í 65. gr. að „allir skulu 

vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 

leyti“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). Að lokum kveða almenn 

hegningarlög á í gr. 125 að „hver, sem opinberlega dregur dár að eða smánar 

trúarkenningar eða guðsdýrkun löglegs trúarbragðafélags, sem er hér á landi, skal 

sæta sektum eða fangelsi allt að 3 mánuðum“ (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 

Greinin á þannig ekki aðeins við um þjóðtrúna heldur er verið að vernda öll trúfélög 

þar sem refsivert er að smána trúarbrögð sem eru lögleg á Íslandi. 

Í kjölfar þess að árið 1992 var íslenska ríkið dæmt af Mannréttindadómstóli 

Evrópu (MDE)5 fyrir vanrækslu á skyldum sínum á grundvelli samnings sem gerður 

var um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var ákveðið að lögfesta 

mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) hér á landi og var það gert árið 1994 (Björg 

Thorarensen, 2003, bls. 393-394). Í samræmi við lögfestingu hans voru gerðar 

nokkrar breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og tóku þær gildi árið 1995. 

Þar var bætt við nýjum mannréttindaákvæðum með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 

og eldri ákvæði umorðuð. Einnig hafa ýmsir mannréttindasamningar sem Ísland er 

aðili að, eins og samningar á vegum Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins, haft 

töluverð áhrif á stjórnarskrárbreytingar (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2004, bls. 3). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 MDE komst að þeirri niðurstöðu í dómi nr. 13778/88 að íslenska ríkið hefði brotið gegn 10. gr. MSE 
með dómi Hæstaréttar í máli nr. 272/1986 yfir Þorgeiri Þorgeirssyni rithöfundi. 
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Í kjölfar stjórnarskrárbreytinganna urðu breytingar á lögum um trúfélög nr. 18/1875 í 

lög um skráð trúfélög nr. 108/1999 sem gefin voru út 1. janúar 2000 og boða ný 

heildarlög um starfsemi trúfélaga sem hlotið hafa löglega opinberlega skráningu. 

„Með nýju lögunum árið 1999 var komið til móts við breytt samfélag, bæði varðandi 

almennt trúfrelsi og svo vegna þess að margir sem voru aðfluttir í samfélaginu höfðu 

verið í trúfélögum í heimalandinu sem voru ekki að finna hér á landi“ (Halldór 

Þormar Halldórsson, tölvupóstur, 28. júlí 2015).  

 

Fyrstu þrjár mgr. í 3. gr. laga nr. 108/1999 eru orðaðar sem svo: 

 
Skilyrði fyrir skráningu trúfélags er að um sé að ræða félag sem leggur stund 
á átrúnað eða trú (Lög um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög nr. 108/1999). 

 
Skilyrði fyrir skráningu lífsskoðunarfélags er að um sé að ræða félag sem 
byggist á veraldlegum lífsskoðunum, miðar starfsemi sína við ákveðin 
siðferðisgildi og mannrækt og fjallar um siðfræði eða þekkingarfræði með 
skilgreindum hætti (Lög um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög nr. 
108/1999). 
 
Enn fremur er það skilyrði skráningar trúfélags eða lífsskoðunarfélags að 
félagið hafi náð fótfestu, starfsemi þess sé virk og stöðug, tilgangur þess 
stríði ekki gegn lögum, góðu siðferði eða allsherjarreglu og að í félaginu sé 
kjarni félagsmanna sem taka þátt í starfsemi þess og styðja lífsgildi félagsins í 
samræmi við kenningar þær sem félagið er stofnað um og eiga til sóknar að 
gjalda hér á landi samkvæmt lögum um sóknargjöld o.fl. Þá er það skilyrði að 
félagið sjái um tilteknar athafnir, svo sem útfarir, giftingar, skírnir eða 
nafngjafir og fermingar eða aðrar hliðstæðar athafnir (Lög um skráð trúfélög 
og lífsskoðunarfélög nr. 108/1999). 

 

Í frumvarpi til laga um skráð trúfélög er kveðið skýrar á um skilgreiningu hugtaksins 

„trúfélag“ og skilgreinist 3. gr. á þann veg „[að] skilyrði fyrir skráningu trúfélags sé 

að um ræði félag sem leggur stund á átrúnað eða trú sem tengja má við þau trúarbrögð 

mannkyns sem eigi sér sögulegar eða menningarlegar rætur.“ Í almennum 

athugasemdum með frumvarpi kemur hins vegar fram að lífsskoðunarfélög líkt og þau 

sem boða trúleysi falla ekki innan rammans (Þingskjal nr. 69/1999-2000. Frumvarp til 

laga um skráð trúfélög). 

 Lög þessi (nr. 108/1999) gilda því einungis um þau trúfélög sem hafa hlotið 

opinbera skráningu með þeim réttaráhrifum sem skráning fylgir og er þar með ekki 

safnað upplýsingum um trúfélög sem ekki eru skráð þessari opinberu skráningu. 
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Ekkert í lögunum spornar við því að menn stofni trúfélög,6 en til þess að njóta 

skráningar þeirrar sem lögin heimila og fá hlutdeild af þeim sóknargjöldum sem 

ríkissjóður innheimtir, þarf að uppfylla þau skilyrði sem getið er um í lögunum. Í eldri 

lögum um trúfélög frá 1975 var eitt af skilyrðum þess að stofna mætti trúfélag að 

forstöðumaður skráðs trúfélags yrði að vera íslenskur ríkisborgari. Skilyrðið var 

afnumið úr lögum og var þar með verið að koma til móts við ef trúfélög væru 

starfandi hér á landi en ættu í tengslum við erlenda starfsemi (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2004, bls. 30).  

 

Með opinberri skráningu verða þrenns konar réttaráhrif: 
 

Í fyrsta lagi þá geta einstaklingar skráð sig sem félaga í skráðu trúfélagi hjá 
þjóðskrá og fá þá merkingu eftir því í þjóðskránni. 

Í öðru lagi þá fá skráð trúfélög hluta af þeim sóknargjöldum sem ríkissjóður 
innheimtir á grundvelli laga um sóknargjöld nr. 91/1987. Greiðslur fara eftir 
fjölda þeirra sem eru skráðir í félagið hjá Þjóðskrá. 

Í þriðja lagi þá fær forstöðumaður skráðs trúfélags heimildir til að 
framkvæma ýmsar athafnir, eins og að gefa einstaklinga saman í hjúskap, 
greftra látna og gefa börnum nafn (Halldór Þormar Halldórsson, tölvupóstur, 
28. júlí 2015).  

 

Eins og sjá má, verða töluverð réttaráhrif við það þegar trúfélög fá opinbera skráningu 

og er þar með farið varlega að þegar trúfélög eru metin til skráningar (Halldór Þormar 

Halldórsson, tölvupóstur, 28. júlí 2015).  

Í kjölfar breytinga á lögum, meðal annars stjórnarskrárbreytingarnar með 

stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 og breytinga á lögum um trúfélög (nr. 18/1875) 

hafa miklar framfarir orðið á beitingu mannréttindaákvæða hjá íslenskum dómstólum 

þar sem dómstólar hafa verið virkir í því að greina hvort aðgerðir 

framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins fari eftir tilsettum mannréttindaákvæðum. 

Eins tóku ný lög um útlendinga nr. 96/2002 gildi 1. janúar 2003 við af 35 ára löggjöf 

um eftirlit með útlendingum. Með þeim varð réttarstaða útlendinga og hælisleitenda 

skýrð með breytingum á meðferð mála og samræmdist nýjum ákvæðum 

stjórnarskrárinnar 2. mgr. 66. gr. um að málefnum útlendinga skuli skipað með lögum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Það má geta þess að í frumvarpi laga nr. 108/1999, er fjallað um að venjuleg trúfélög sem ekki eru 
skráð, starfi á grundvelli trúfrelsis og félagafrelsisákvæða stjskr. og því þurfi ekki að fjalla um þau 
sérstaklega í lögum. 
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(Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2004, bls. 4, 6). Það er því óhætt að segja að staða 

mannréttinda í íslensku réttarkerfi hafi á undanförnum árum styrkst verulega frá því 

sem áður horfði, bæði hvað varðar lagasetningu og lagaframkvæmd þeirra. 

Hér á landi hefur múslímum fjölgað talsvert líkt og sjá má með fjölgun 

meðlima í FMÍ síðustu árin og má segja að breytingar á lögum hafi þróast í takt við þá 

fjölgun. Það er því verðugt að hafa þær í huga þegar málefni moskunnar er skoðuð og 

um leið sú meðferð sem það fékk innan Reykjavíkurborgar. 

4.1 Skipulag Reykjavíkurborgar 
Reykjavíkurborg mætti skilgreina sem þjónustustofnun þar sem ákvarðanir eru teknar 

í þágu almennings af lýðræðislega kjörnum fulltrúum (Sigurður Þórðarson o.fl., 2013, 

bls. 11). Grundvöllur stjórnarhátta Reykjavíkurborgar byggir á sveitarstjórnarlögum 

nr. 138/2011 og samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar 

nr. 715/2013. Þar segir meðal annars í 2. gr. að „Reykjavíkurborg [sé] sjálfstætt 

stjórnvald sem stjórnað er af lýðræðislega kjörinni borgarstjórn í umboði íbúa 

sveitarfélagsins“ (Samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp 

borgarstjórnar nr. 715/2013).  

Hér má sjá skipurit Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.a): 

 
 

Mynd 6: Skipurit Reykjavíkurborgar 2015  
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Í borgarstjórn eru fimmtán borgarfulltrúar og jafnmargir varaborgarfulltrúar en 

borgarstjóri, sem kosinn er af borgarstjórn, er framkvæmdarstjóri Reykjavíkurborgar 

og því æðsti embættismaður borgarinnar (Sigurður Þórðarson o.fl., 2013, bls. 14, 23). 

Hlutverki og verksviði borgarstjórnar eru gerð skil í 1-3 mgr. 8. gr. sveitarstjórnarlaga 

(Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011) og í 4 og 5 gr. samþykktar um stjórn 

Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 715. Í þeim ákvæðum segir 

meðal annars að borgarstjórn eigi að fara með stjórn sveitarfélagsins og að hún hafi 

ákvörðunarvald í fjármálum borgarinnar meðal annars A- og B-hluta, 7  nýtingu 

tekjustofna, lántökur og ráðstöfun eigna og þess hvað varðar framkvæmd verkefna 

Reykjavíkurborgar. Einnig ber borgarstjórn að hafa eftirlit með því að störf 

sveitarfélagsins fari eftir viðeigandi reglum og að skipa fulltrúa í nefndir og ráð til 

dæmis í mannréttindaráð, menningar- og ferðamálaráð og í umhverfis- og 

skipulagsráð sem oft og tíðum taka ákvarðanir fyrir hönd borgarstjórnar (Sigurður 

Þórðarson o.fl., 2013, bls. 47). 

 Til þess að stjórnsýsla Reykjavíkurborgar sé skilvirk og að málsmeðferðir séu 

hraðar framselur borgarstjórn valdi til ýmissa ráða, stjórna eða nefnda á vegum 

Reykjavíkurborgar til fullnaðarafgreiðslu8 mála ef hún varðar ekki verulega fjárhag 

borgarinnar eða stofnana hennar (Sesselja Árnadóttir, 2007, bls. 142). Borgarráð er 

eitt þeirra ráða sem heimiluð er fullnaðarafgreiðsla, samkvæmt 5. mgr. 35. gr. 

sveitarstjórnarlaga (nr. 138/2011). Borgarstjórn skipar að auki sjö fulltrúa í níu fagráð 

til fjögurra ára, til dæmis í mannréttindaráð, menningar- og ferðamálaráð og í 

umhverfis- og skipulagsráð sem taka ákvarðanir fyrir hönd borgarstjórnar. Staða 

fagráðanna þykir sterk og sýnir sig jafnframt í því sjálfstæði og með því 

stefnumótunarvaldi sem ráðin hafa þrátt fyrir þann ramma sem borgarstjórn og 

borgarráð setur þeim með fjárveitingum og samþykktum (Sigurður Þórðarson o.fl., 

2013, bls. 36, 47). Með þessu má sjá að stjórnkerfið er byggt á fjölskipuðu valdi fleiri 

aðila sem geta tekið ákvarðanir fyrir hönd borgarstjórnar (Innri endurskoðun, 2014, 

bls. 1; Samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 

715/2013). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Reikningshaldi Reykjavíkurborgar er skipt í annars vegar A hluta og hins vegar B hluta. Til A hluta 
borgarsjóðs telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum, en í B hluta eru 
fyrirtæki sem að hálfu eða meiru eru í eigu borgarinnar og rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. 
8 Fullnaðarafgreiðsla er þegar ákvörðun er tekin í nefndum og ráðum og ekki þarf að fá staðfestingu 
borgarstjórnar heldur er hún skuldbundin borginni.	  
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Fundargerðir fagráða eiga það til að vera lagðar fram í borgarráði og eins getur 

komið upp sú staða að mál sé lagt fram í borgarstjórn til kynningar áður en það fær 

samþykkt. Annað sem getur gert að verkum að mál fari til borgarstjórnar er ef 

ágreiningur skapast um mál í borgarráði sem á það til að gerast til dæmis sökum 

pólítískra deilumála en þá er því vísað til afgreiðslu borgarstjórnar samkvæmt 51. gr. 

samþykktar um stjórn Reykjavíkurborgar. Það er hins vegar mun algengara að 

borgarráð taki fullnaðarákvörðun í málum sem þangað berast heldur en ella (Sigurður 

Þórðarson o.fl., 2013 44-45).  

Umhverfis- og skipulagssvið (USK) sem var stofnað í janúar 2013 tók við af 

umhverfis- og samgöngusviði, skipulags- og byggingarsviði og framkvæmdarhluta 

framkvæmda- og eignarsviðs. Síðan þá hefur það haft það hlutverk að vinna að 

stefnumótun með kjörnum fulltrúum í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum. Á 

mynd 7 má sjá það svið sem umhverfis- og skipulagssvið hefur umsjón yfir og hefur 

Ólöf Örvarsdóttir starfað sem sviðsstjóri frá stofnun þess (Reykjavíkurborg, e.d.b.; 

Ólöf Örvarsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2015).  

 

 
Mynd 7: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

 

Umhverfis- og skipulagssvið starfar í umboði kjörinna fulltrúa borgarráðs og 

borgarstjóra við að móta sameiginlega stefnu í umhverfis- og skipulagsmálum. Þannig 

eru ýmist teikningar og annars konar vinna líkt og deiliskipulag, unnið innan sviðsins 
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og að lokum borið undir umhverfis- og skipulagsráð til samþykktar, ef þörf krefur 

(Reykjavíkurborg, e.d.b). 

Eins og sjá má eru viðfangsefni kjörinna fulltrúa Reykjavíkurborgar oft og 

tíðum fjölþætt og sinna þeir víðtækum hlutverkum með þátttöku í ýmsum nefndum og 

ráðum borgarinnar. Til að mynda kemur fram í „Mati á eftirlitsumhverfi 

Reykjavíkurborgar“ frá 2013 að fulltrúar á vegum Reykjavíkurborgar taka þátt í allt 

að 111 nefndum, stjórnum, ráðum og samráðshópum á vegum borgarinnar (Innri 

endurskoðun, 2014, bls. 3).  

4.1.1 Stefnumótun Reykjavíkurborgar 
Stefnumótunarhlutverk Reykjavíkurborgar er aðeins einn angi stjórnunarhlutverks 

þess og er í megindráttum umgjörð sem mótuð er utan um aðgerðir, svo sem 

eftirlitshlutverk. Þessi rammi gerir það að verkum að þróun starfseminnar geti lifað 

sjálfstæðu lífi án þess að borgarstjórn stýri henni og mætti skipta honum í tvennt. 

Annars vegar út á við nálgun sem snýr að umhverfi borgarinnar til að hlúa að 

framþróun þess, til dæmis aðalskipulag og deiliskipulag og hins vegar að rekstri 

sveitarfélagsins eða inn á við nálgun. Eins og áður kom fram eru fulltrúar borgarinnar 

oft og tíðum í mörgum verkefnum og hafa þar af leiðandi takmarkaðan tíma en það 

gerir að verkum að stefnumótun og aðgerðaáætlun til starfsmanna sveitarfélagsins er 

mikilvægt tól til að setja þeim ramma (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2011, bls. 8-9). 

Á mynd 8 má sjá hvernig stefnumótun Reykjavíkurborgar er flokkuð í þrennt. 

Efst á píramídanum er æðsta stefnan en það sem átt er við með því er að borgarstjórn 

og borgarráð stýra og móta stefnu þeirra verkefna sem eru innan stofnana og 

fyrirtækja borgarinnar. Slíkt er þó gert í samvinnu við fleiri aðila, til dæmis 

sérfræðinga, hagsmunaaðila, kjörinna fulltrúa og fleiri. Eins má segja að sameiginlegt 

gildi flokkanna sé þarna efst og er það viss sýn sem ákveðið hefur verið að vinna út 

frá. Á miðstigi pýramídans eru síðan ýmsir málaflokkar sem eiga að fara eftir æðstu 

stefnunni og að lokum verður innleiðing stefnu og verkefna (Innri endurskoðun, 2014, 

bls. 15).  
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Mynd 8: Tengsl æðstu ráða og stjórna við stefnur málaflokkanna 

 
Að lokum skal benda á að hin lýðræðislega skilda sveitarstjórnar felst í að hafa 

samráð við íbúa sveitarfélagsins hvað varðar stefnumótun og eins að íbúar séu kunnir 

um hverjar niðurstöður séu eftir að þær eru samþykktar innan sveitarstjórnarinnar. 

Þannig getur upplýst stefnumótun gert að verkum að skilaboð komist áleiðis til íbúa 

og framkvæmdaaðila þannig að hægt sé að gera ráðstafanir í samræmi við það. Einnig 

hafa slíkar upplýsingar því hlutverki að gegna að íbúar geti veitt sveitastjórninni 

lýðræðislegs aðahalds (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2011, bls 8-9). 

4.2 Umsókn um lóð undir mosku frá 1999 til 2013 
FMÍ hefur um árabil leitast eftir því að fá lóð undir mosku en meðal fyrstu ummerkja 

þess kom fram í fjölmiðlum í viðtali sem tekið var við Salmann Tamimi, fyrrum 

forstöðumann FMÍ, árið 1997. Í fréttinni greinir hann frá því að í kjölfar þess að FMÍ 

hafi fengið viðurkenningu stjórnvalda sem trúfélag sé æðsta markmið félagsins að 

reisa mosku (Mbl.is, 1997, 14. mars). Meðlimum félagsins fjölgaði ört á milli ára og 

var því keypt húsnæði árið 2001 á þriðju hæð við Ámúla 38, en þá voru meðlimir FMÍ 

alls 178 manns. Fjármögnum kaupanna var með lántökum og að hluta til með 

sóknargjöldum meðlima. Í kjölfarið bættust aðstæður trúariðkenda til muna, en áður 

fyrr voru fundir og tilbeiðslur víð og dreif um Reykjavík, þar á meðal í heimahúsum 

(Salmann Tamimi, 2003, bls. 2). 
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Þann 20. nóvember 1999 lagði Salmann Tamimi þáverandi forstöðumaður 

FMÍ fram umsókn um byggingarlóð undir menningarmiðstöð, mosku og fleira og 

barst umsóknin til borgarráðs. Í bréfinu var óskað eftir lóð við Öskjuhlíð eða sem næst 

miðbænum. Gert var ráð fyrir að stærð hússins yrði allt að 300 fm2 og stærð lóðar um 

1000 fm2. Þá greindi skrifstofustjóri borgarverkfræðings frá því að skipulag 

borgarinnar gerði ekki ráð fyrir slíkum lóðum við Öskjuhlíð (Skipulags- og 

byggingarsvið, e.d.a.; Salmann Tamimi, munnleg heimild, 11. ágúst 2015). Málið 

virtist fikrast hægt áfram eftir að umsóknin var send inn, en Helga Björk Laxdal, 

yfirlögfræðingur skipulags- og byggingarsviðs til ársins 2011, tók fram að mikil vinna 

hefði verið í gangi innanhúss. „Á þessu tíma eru kynntar tillögur með mjög mörgum 

staðsetningum og í skipulagslegu samhengi þá náttúrulega þarf að eiga sér stað 

ákveðin vinna fyrir svona lóðaúthlutanir“ (Helga Björk Laxdal, munnleg heimild, 27. 

mars 2015).  

Ólöf Örvarsdóttir sem þá var skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar benti einnig á 

að alltaf hafi einhver vinna verið í gangi við að finna bestu lóðina en kröfur múslíma 

voru einfaldlega mun meiri heldur en hinna trúfélaganna. „Við erum náttúrulega með 

aðalskipulag sem gerir ráð fyrir einhverjum lóðum og eigum þetta ekkert endilega til á 

lager þannig að það fer alltaf fram mikil greiningarvinna og svo var kannski ekkert 

rosalega mikil pressa á öllum tímum“ að sögn Ólafar (Ólöf Örvarsdóttir, munnleg 

heimild, 27. mars 2015).  

Lítið sem ekkert heyrðist frá Reykjavíkurborg fyrr en skipulags- og 

byggingarsvið vann í tillögunni árið 2006 en þar komu einnig fram hugmyndir um 

mögulegt staðarval fyrir húsnæði Ásatrúarfélagsins og rússnesku 

rétttrúnaðarkirkjunnar. Þá voru kröfur FMÍ orðnar að 4-5000 fm2 lóð (bygging 2000 

fm2) á meðan Ásatrúarfélagið sóttist eftir 1500-2000 fm2 lóð (bygging 600-800 fm2) 

og rúsneska rétttrúnaðarkirkjan um 1000-1500 fm2 lóð (bygging 400-600 fm2) og 

munaði því nokkuð á um stærð lóða milli trúfélaga (Skipulags- og byggingarsvið, 

e.d.b.; Þrjú trúfélög fá vonir um lóðir, 2006, janúar 26). Umsóknir trúfélaganna til 

úthlutun lóða voru í samræmi við 5. gr. laga um Kristnisjóð nr. 35/1970 þar sem því 

er gert skil að „sveitarfélögum kaupstaða og kauptúna er skylt að leggja til ókeypis 

lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi“ (Lög um Kristnisjóð nr. 

35/1970). 

Á borgarráðsfundi 2. nóvember 2006 var síðan samþykkt úthlutun lóða til 

rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar á Íslandi á milli Nýlendugötu og Mýrargötu og 
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Ásatrúarfélagsins í Leynimýri. Gerð var athugasemd af hálfu borgarráðsfulltrúa 

Samfylkingarinnar um af hverju ofangreind trúfélög hefðu fengið úthlutun lóðar á 

meðan ekki lægi fyrir tillaga að lóðarúthlutun til FMÍ. Þar með lögðu 

borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar fram fyrirspurn um hvar sú vinna væri, sem 

hafin var á síðasta kjörtímabili (Borgarrráð, nr. 4956, 2006). Að sögn Kristínar Soffíu 

Jónsdóttur, núverandi borgarfulltrúa Samfylkingarinnar og fulltrúa, meðal annars í 

umhverfis- og skipulagsráði, taldi hún meginástæðuna fyrir því að FMÍ fékk ekki 

úthlutaða lóð á sama tíma og hin trúfélögin, hafa verið að meiri kröfur voru gerðar um 

stærð og staðarval hjá félaginu.  

 
Þegar við tökum við árið 2010, þá er búið að úthluta öllum trúfélögum sem 
höfðu sótt um lóðir nema Félagi múslíma. Þannig þegar við tökum við þá á 
eftir að finna lóð fyrir múslíma og úthluta. Þetta er einhvern veginn, þetta eru 
aldrei vinsæl mál held ég. Það sem var kannski erfitt með þá lóð er til dæmis 
að búddistar fengu lóð upp í Hádegismóum hjá Mogganum hjá Rauðavatni, 
þeir vildu til að mynda vera þar en það var búið að bjóða múslímum að vera 
þar en þeir vildu það ekki. Þeir vildu miklu meira vera vestur frá, bara meira 
nálægt miðbænum. Reykjavíkurborg á náttúrulega mjög fáar lóðir miðsvæðis 
í Reykjavík þannig að það hversu lengi þetta var búið að ganga tengdist líka 
kannski þörfinni á hvernig lóðir þeir voru að leita að. Það voru komnar 
hugmyndir upp um að vera hjá Veðurstofunni, hjá Sjómannaskólanum og þau 
voru búin að senda alls kyns tillögur en það voru ekki lóðir sem voru í eigu 
Reykjavíkurborgar heldur eigur ríkissins og við getum auðvitað ekki úthlutað 
lóðum nema að þær séu í eigu borgarinnar (Kristín Soffía Jónsdóttir, munnleg 
heimild, 4. mars 2015).  

 

Eins benti Kristín á að Reykjavíkurborg eigi fáar lóðir til úthlutunar sem gerði málið 

enn flóknara og að auki þyrfti að gera ráðstafanir fyrir því að fleiri trúfélög myndu 

sækja um lóðir í náinni framtíð (Kristín Soffía Jónsdóttir, munnleg heimild, 4. mars 

2015). 

Á fundi skipulagsráðs (nr. 239, 2011) þann 27. apríl 2011 voru lögð fram drög 

að lýsingu skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur vegna deiliskipulags í Sogamýri. 

Í lýsingunni er gerð grein fyrir þeim áherslum og forsendum sem lagt var upp með í 

deiliskipulaginu sem búið var að taka mörg ár að ná fram. Rúmlega ári síðar eða 23. 

maí 2012 kom fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs 

um hver staðan væri á umsókn um lóð fyrir trúarhús múslíma en fyrirspurnin var fyrst 

lögð fram þann 29. febrúar sama ár af Torfa Hjartarssyni. Svörin sem fengust voru á 

þann veg að skipulags- og byggingarsvið hafi lengi reynt að finna hentugan stað í 

borginni með hliðsjón af gildandi skipulagi og að nú væri komin skipulagslýsing af 
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Sogamýri fyrir byggingu mosku. Hins vegar hafi komið í ljós að þeir fermetrar sem 

gert hafi verið ráð fyrir sem hámarksheimild byggingarmagns höfðu ekki verið eins 

margir og til var ætlast eða 400m2 í stað 800m2. Það hafi því verið farið í breytingar á 

aðal- og deiliskipulagi svæðisins þar sem gert var ráð fyrir ofangreindum fermetrum 

(Skipulagsráð, nr. 239, 2011). 

 Ibrahim Sverrir Agnarsson greindi frá að hann hafi rétt verið búin að taka við 

félaginu (FMÍ) þegar á þessu stóð. Hann sagði: 

 
Ég tek við félaginu árið 2011 og þá byrja ég að skipta mér að þessu og þá er 
það þannig að sko að þá er verið að vinna í því og svo fáum allt í einu 400 
fm2 úthlutað hérna í Sogamýrinni. Þá er búið að breyta deiliskipulaginu og 
setja það í nefnd og allt saman og við fengum 400 fm2 lóð. Enginn okkar tók 
eftir því, við vorum aldrei að sækja um 400 fm2 heldur vorum við alltaf að 
sækja um 800 fm2 en þá hérna byggja þeir þetta á sko einhverju gömlu 
yfirliti frá okkur þegar við vorum að benda á eina lóð þarna upp í hérna þar 
sem Sjómannaskólinn er, en þá ætluðum við að byggja á tveimur hæðum. Þá 
var það 400 fm2 hver hæð. Svo úthlutuðu þau bara 400 fm2, það var allt of 
lítið. Þannig að við fórum í þann slag að bara hafna því og fá þau til að breyta 
deiliskipulaginu, þá þorðu þau ekki öðru því við vorum alltaf með ECRI 
[Evrópunefnd gegn kynþáttamisrétti og umburðarleysi] í bakhendinni… Svo 
var öllu breytt og deiliskipulagið endurunnið og þetta sett í ferli og svo 
fengum við 800 fm2. Það má vera 9 m há bygging og 5-10 m hár turn ofan á 
því, þannig 19 m allt í allt. Það er eins og ljósastaur (Ibrahim Sverrir 
Agnarsson, munnleg heimild, 12. mars 2015). 

Ibrahim vildi þó meina að ekki eigi að gefa trúfélögum fríar lóðir en að það sé þó 

venjan og að í tilfelli FMÍ hafi það verið orðið að loforði frá Reykjavíkurborg. Á 

mynd 9 má sjá niðurstöðu endanlegs deiliskipulags í Sogamýri við Suðurlandsbraut 

sem tók gildi 30. ágúst 2013 (Margrét Tryggvadóttir, 2014). 
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Mynd 9. Breyting Reykjavíkurborgar á deiliskipulagi 

 

Þann 19. september 2013 var svo umsókn FMÍ tekin fyrir í borgarráði Reykjavíkur 

þar sem deiliskipulag fyrir svæði undir mosku, í Sogamýri, var samþykkt með bókun 

Besta flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. Lóð sem úthlutuð var til FMÍ 

er á reiti S3 (sjá mynd 9) en gert er ráð fyrir ýmis konar starfsemi þar sem reitirnir S1 

og S2 koma fyrir, til dæmis verslanir, þjónustustarfsemi, skrifstofur og annað 

(Margrét Tryggvadóttir, 2014).  

Við samþykktina sat Sjálfstæðisflokkurinn hjá og lagði fram bókun þar sem 

aðalskipulag Sogamýrar var gagnrýnt fyrir það að breytingarnar hefðu átt að vera 

felldar inn í vinnu að nýju aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 2030 (Borgarráð, nr. 

5282, 2013). Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 26. júní 2013 tók Gísli Marteinn 

Baldursson, þáverandi borgarfulltrúi Sjálfsstæðisflokksins, svo til orða:  

 
Nú stendur yfir vinna við nýtt aðalskipulag Reykjavíkur sem tekur til áranna 
2010-2030. Meginregla í skipulagi borgarinnar hefur verið að vinna 
aðalskipulagið heildstætt og marka heildarsýn fyrir borgina. Það er á skjön 
við vinnubrögð skipulagsráðs að taka einstakar lóðir út fyrir sviga með 
þessum hætti og láta heildarhugsun í skipulagi víkja (Umhverfis- og 
skipulagsráð nr. 24, 2013). 
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Samkvæmt þessu taldi Sjálfstæðisflokkurinn að ákvörðunin væri á skjön við 

vinnubrögð umhverfis- og skipulagsráðs, það er að úthluta einstaka lóðum á kostnað 

heildarhugsunar umhverfis- og skipulagsráðs (Borgarráð, nr. 5282, 2013). Umhverfis- 

og skipulagsráð auglýsti samt sem áður breytingarnar frá 26. apríl til og með 12. júní 

2013 í samræmi við 43. gr. 123/2010 skipulagslaga en engar athugasemdir bárust á 

þeim tíma. Breytingarnar voru því samþykktar samkvæmt 2. mgr. 36. gr. 

skipulagslaga og þeim vísað til borgarráðs (Umhverfis- og skipulagsráð nr. 24, 2013). 

Borgarráðsfulltrúar Besta flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna lögðu í 

kjölfarið fram eftirfarandi bókun: 
 
Borgarráð fagnar því að geta loks samþykkt umsókn Félags múslima á 
Íslandi um lóð undir mosku og óskar múslimum á Íslandi til hamingju með 
lóðina og væntanlega uppbyggingu. Úthlutun lóðarinnar í Sogamýri er 
jafnframt síðasti áfangi Reykjavíkurborgar í að útvega fjórum trúfélögum 
lóðir undir tilbeiðsluhús sín en nú þegar hafa farið fram lóðaúthlutanir til 
Ásatrúarfélagsins, Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar og Búddista (Borgarráð, 
nr. 5282, 2013). 

 

Salmann Tamimi taldi það einnig hafa verið tímabært að FMÍ fengi úthlutaða lóð eftir 

langa bið. „Loksins fengum við jákvætt svar. Það var orðið óumflýjanlegt og mér 

fannst það í raun og veru sorglegt að önnur stærstu trúarbrögð í heimi hafi ekki 

byggingu“ (Salmann Tamimi, munnleg heimild, 11. ágúst 2015). Hann gagnrýndi 

hins vegar biðina og taldi hana augljóslega hafa verið vegna pólitískra ástæðna. 
 

Allt spilaði inn í, þetta var augljóslega stoppað af pólitískum ástæðum. 
[…]Ég var fyrstur þeirra sem sótti um lóð en öll hin trúfélögin fengu lóðir á 
undan okkur. Við voru orðnir einir eftir, þó að hinir sóttu um löngu á eftir 
okkur. Þetta var orðin heit kartafla fyrir stjórnmálamenn (Salmann Tamimi, 
munnleg heimild, 11. ágúst 2015). 

 

Í bókun nr. 5282 voru þó allir flokkarnir sammála um að í framtíðinni muni 

trúfélögum fjölga og af því tilefni væri brýnt fyrir Alþingi að endurskoði áðurnefnda 

5.gr. laga um Kristnisjóð þar sem skylt er að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur. 

Endurskoðun að því leyti, hvort ekki þurfi að breyta lagagreininni í þá átt að trúfélög 

greiði fyrir eigin lóðir líkt og þurfi að gera. Þar með voru borgarfulltrúar sammála um 

að nú væru þau tímamót að fjölbreytt trúarlíf væri komið til að vera í borginni og að 

því ætti Alþingi að endurskoða þau lög sem sett voru á tíma þegar trúarlíf þjóðarinnar 

var að mestu byggt á kristinni trú. Á þeim grundvelli taldi Reykjavíkurborg jafnframt 
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að ekki ætti að afhenda dýrmætt land án endurgjalds til trúfélaga og að endurskoða 

þurfi lögin með það markmið að styðja við fjölbreytt trúarlíf í borginni (Borgarráð, nr. 

5282, 2013).  

Ýmsir ráðamenn borgarinnar hafa lýst yfir skoðun sinni á 5. gr. laga um 

Kristnisjóð og hversu langt skal fara til að gæta jafnræðis. Þeir eru margir hverjir 

sammála um að túlkun á þeirri grein sé óskýr og að ýmislegt kunni að vefjast fyrir 

þegar kæmi að úthlutun lóða til trúfélaga. Meðal þeirra var áðurnefnda Kristín Soffía 

Jónsdóttir þar sem hún lýsti því yfir að um væri að ræða mikinn fjölda trúfélaga á 

Íslandi sem kynnu að nýta sín réttindi um lóðir í framtíðinni. „Það var bara svolítið 

búið að gefa vilyrði fyrir þessum fjórum trúfélögum um að það ætti að úthluta, það 

var gert sameiginlega. Þá fannst okkur ekki hægt að fara til baka þar, auk þess að það 

er bara svolítið erfitt að túlka lögin öðruvísi út frá trúfrelsi annað en að þetta sé skylda 

okkar“ (Kristín Soffía Jónsdóttir, munnleg heimild,  4. mars 2015). Hún benti einnig á 

að mikilvægt væri að gæta jafnræðis og að mismuna ekki trúfélögum. „Á sama tíma 

hugsar maður - hvernig höldum við áfram með þetta“ (Kristín Soffía Jónsdóttir, 

munnleg heimild, 4. mars 2015). Helga Björk Laxdal lögfræðingur taldi það aftur á 

móti ekki vera brot á lögum að neitað trúfélögum um lóðir þrátt fyrir 5. gr. Kristnisjóð 

en vildi þó meina að þar sem að þessar þrjár umsóknir hefðu verið komnar í jákvæða 

meðferð að þá hafi verið eðlilegt með vísan til jafnræðisreglu, stjórnaskrá og svo 

framvegis að það gilti það sama fyrir þau trúfélög og fyrir þjóðkirkjuna. „Það þýðir 

samt ekki að okkur ber skylda til að úthluta endalaust af lóðum en sko þegar við 

úthlutum lóðum þá teljum við að það eigi að gilda það sama um greiðslu [þ.e. að þau 

þurfa ekki að greiða gatnagerðagjöld] fyrir þau trúfélög og fyrir þjóðkirkjuna“ (Helga 

Björk Laxdal, munnleg heimild, 27. mars 2015). 

Kristín Soffía taldi að mikil umræða hefði farið í að ræða lóðaúthlutunina og 

að markmiðið hafi alltaf verið að finna fýsilega lóð í samræmi við óskir FMÍ. Á 

endanum hafi skipulagsráð fundið lóð sem talin var henta trúarstofnun. „Okkur 

[meirihlutanum í skipulagsráðinu] fannst þetta vera fín lóð, ánægð með þessa lóð. 

Þetta er í raun svona týpísk lóð sem þú myndir sjá fyrir þér bensínstöð ef þú skoðar 

svipaðar lóðir í Reykjavík“ (Kristín Soffía Jónsdóttir, munnleg heimild,  4. mars 

2015). Eins fannst henni skemmtileg hugmynd að hafa kirkju í venjulegu 

„urban“ umhverfi líkt og sæist í öðrum borgum heims en venjan hefur svolítið verið í 

Reykjavík að setja kirkjur upp á hæðir og hóla, að mati Kristínar Soffíu. Hún nefndi 

þó að vissir aðilar í skipulagsráði hefðu aldrei verið hrifnir af þessu og benti í því efni 
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á að Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið á móti þessu frá upphafi, sem einnig mátti sjá á 

því að flokkurinn sat hjá við bókun (Kristín Soffía Jónsdóttir, munnleg heimild, 4. 

mars 2015). Helga Björk Laxdal taldi það einnig hafa verið mjög einkennilegt hvað 

staðsetningin sem lögð var fyrir múslíma hefði alltaf þótt slæm af hálfu 

Sjálfstæðismanna en benti á að enginn hefði nokkurn tímann viljað segja upphátt að 

þeir væru á móti úthlutun til þessa ákveðna trúfélags, heldur væru það alltaf 

skipulagsforsendur sem taldar voru ástæður fyrir hjásetu (Helga Björk Laxdal, 

munnleg heimild, 27. mars 2015).  

Ólöf Örvarsdóttir benti á að úthlutun lóðar til múslíma hefði í raun og veru 

verið eina úhlutunin sem hafði alið á ótta og fordómum og nefndi í samanburði þegar 

búddistar fengu úthlutaða lóð. Hún sagði: 

Það voru engin læti þegar við fórum upp í Rauðavatn þar sem er græn náttúra 
og átti að gera hof og einhverja garða. Fólk var bara sallarólegt yfir því og sá 
fyrir sér bara friðsælt búddahof í tengslum við náttúruna sem þeirra 
hugmyndafræði byggir á. Svo þegar við fórum að skipulegga lóð, það var svo 
sem ekkert verið að fela það en það var ekki háð því að það yrði moska þarna 
en um leið og það var komið að úthlutun þá var það náttúrulega orðið staðfest. 
Þá einhvern vegin kemur hræðsluáróðurinn inn með allt öðrum hætti (Ólöf 
Örvarsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2015). 

 

Varðandi þessa fjórtán ára bið sem FMÍ þurfti að ganga í gegnum, allt frá umsókn 

árið 1999 þar til lóðarúthlutun átti sér stað seinnipart árs 2013, sýnist á öllu að nokkrir 

þættir hafi ráðið að mestu förinni. Eins og fram hefur komið virðast kröfur FMÍ um 

stærð og staðsetningu lóðar hafa átt vissan þátt í lengd biðtíma, en eins og áður sagði 

þá bætti ekki úr að Sjálfstæðisflokkurinn var í sífelldu að biðja um fleiri gögn og að 

flokkurinn hafi oftar en ekki setið hjá við breytingatillögur og aðrar ákvarðanatökur 

tengdar málefninu. Eins benti Ólöf Örvarsdóttir á að ekki hafi legið fyrir neinn 

sérstakur þrýstingur á að drífa málið í gegn og þá einkum vegna þess að það voru ekki 

komnar inn neinar upplýsingar um fjármögnun á húsnæðinu. Þó hafi verið viðloðandi 

þrýstingur um seinagang úthlutunarinnar af hálfu mannréttindaskrifstofu og barst 

þeim í umhverfis- og skipulagsráði reglulega bréf frá þeim (Ólöf Örvarsdóttir, 

munnleg heimild, 27. mars 2015; Helga Björk Laxdal, munnleg heimild, 27. mars 

2015). Þannig lítur út fyrir að ýmislegt hafi spilað inn í málaferilinn en múgæsingur 

og gagnrýnisorðræða innan fjölmiðla og í samfélaginu virðist ekki hafa byrjað af fullu 

fyrr en FMÍ var úthlutað lóð í Sogamýri.  Að því verður komið betur í næsta hluta. 
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4.2.1 Moskumálið 2014 og menningarstríð 
Með áðurnefndri samþykkt fyrri stjórnar borgarráðs í lok árs 2013 lauk 13 ára baráttu 

múslíma um að fá úthlutaða lóð með byggingarétti fyrir mosku og mun sú bygging 

koma til með að vera í Sogamýri, á svæði sem umhverfis- og skipulagsráð hefur 

útbúið með deiliskipulagi. Borgarfulltrúar voru flestir samstíga í skoðun sinni á 

málinu en þó heyrðust ýmsar gagnrýnisraddir frá utanaðkomandi aðilum, meðal 

annars frá Ólafi F. Magnússyni, fyrrverandi borgarstjóra Reykjavíkurborgarr, sem 

fordæmdi í skrifum sínum þá virðingu sem hann telur borgarfulltrúa hafa sýnt málinu 

(Borgarráð samþykkir úthlutun lóðar undir mosku í Sogamýri, 2013, 19. september). 

Hann sagði til að mynda í aðsendri grein á mbl.is: „Ekki er ofmælt, að meðal margra 

vinstri sinnaðra stjórnmálamanna hérlendis ríki meiri kærleikur, umhyggja og virðing 

gagnvart múslímskum innflytjendum og trúarbrögðum þeirra en gagnvart flestum 

Íslendingum“ (Ólafur F. Magnússon, 2013, bls. 25). Í sömu grein líkti hann einnig 

meintu rökleysi yfirlýsingar talsmanns Félags múslíma, Salmanns Tamimi, við 

andlega félaga sína úr vinstri hreyfingu og sagði að Íslendingar þyrftu að læra af 

bræðraþjóðum sínum á Norðurlöndum og í raun flestum vestrænum þjóðum því að 

reynslan hafi sýnt að áhrif múslíma hafi verið slæm. Að lokum benti Ólafur á að 

„múslímar byrja nefnilega að taka völdin í sínar hendur, áður en þeir eru komnir í 

meirihluta. Lærum af reynslunni og sögunni“ (Ólafur F. Magnússon, 2013, bls 25).  

Borgarstjórnarkosningar voru snemma árs 2014 og flestir þeirra sem fylgdust 

með aðraganda kosninga urðu vitni af því þegar oddviti lista Framsóknarflokksins og 

flugvallarvina, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, tjáði skoðun sína um að afturkalla 

þyrfti lóð sem úthlutað var af fyrri borgarstjórn, undir byggingu mosku og annarra 

tilbeiðsluhúsa. Hún sagði í viðtali í maí rétt fyrir kosningar: „Á meðan við erum með 

þjóðkirkju eigum við ekki að úthluta lóðum undir hús eins og moskur eða kirkjur fyrir 

grísku réttrúnaðarkirkjuna“ (Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, munnleg heimild, 12. 

mars 2015). Hún taldi skoðun sína þó ekki byggja á fordómum heldur reynslu þar sem 

hún hefði áður verið búsett í Sádí-Arabíu um skamma stund og kynnst þeirra 

menningu.  
 

Eftir þetta viðtal í maí á Vísi, þá get ég í raun og veru ekkert sagt. Það þýddi 
ekkert fyrir mig að leiðrétta eitthvað. Ég var búin að segja það að ég væri til í 
að afturkalla lóð og á meðan við erum með þjóðkirkju að þá finnst mér 
eðlilegt að við notum bara þau lög sem eiga við um þjóðkirkjuna. Rökstuddi 
það kannski ekkert sérstaklega frekar í þessu viðtali. En ég fór í fréttatímann 
hjá RÚV og það var klippt út. Þar segi ég að þetta er ekki stefna 
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Framsóknarflokksins, heldur mín persónulega skoðun. Þannig að ég átta mig 
á því á miðnætti að það var í raun sama hvað ég myndi segja á þessum 
tímapunkti. Það yrði að láta öldurnar lægja áður en ég myndi fara að ræða 
þetta eitthvað (Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, munnleg heimild, 12. 
mars 2015). 

 

Hún taldi eðli samfélaga skapa ákveðnar hugmyndir sem væru að hennar mati pólitísk 

rétthugsun. „Hvað er pólitísk rétthugsun? Ég er einhvern veginn kannski bara svona, 

já ég veit ekki, „rebellion“ einhvers konar. Ég hef alltaf viljað fá allar umræður upp, 

hvort sem þær séu óþægilegar eða ekki.“ Hún greindi einnig frá því að hún hefði 

viljað segja „á meðan við erum með lög um Kristnisjóð“ í stað þess að segja „á meðan 

við erum með lög um þjóðkirkju“ vegna þess að þá væri hægt að snúa út úr því, að 

sögn Sveinbjargar (Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, munnleg heimild, 12. mars 

2015).  

 Salmann Tamimi fyrrum formaður FMÍ blöskraði ummæli Sveinbjargar Birnu 

Sveinbjörnsdóttur sem og Ólafs F. Magnússonar og fjallaði um á að hann hefði ekki 

verið bjartsýnn á að umsókn FMÍ fengi jákvæða meðferð á meðan Ólafur væri 

borgarstjóri:  
 

Umsóknin var hjá honum [Ólafi F. Magnússyni] og það var vitað mál að 
hann myndi ekki afgreiða þetta og hann gerði það ekki. Með svona æsing á 
móti svona byggingu var alveg ótrúlegt og ótrúlega lágkúrulegt. Við höfðum 
ekki gert neinum neitt (Salmann Tamimi, munnleg heimild, 11. ágúst 2015). 

 

Rétt fyrir kosningar 2014 var gerð könnun af Fréttablaðinu og Stöð 2 sem sýndi 

hvernig stuðningur við flokkanna breyttist á milli þriggja mánaða. Fyrsta súlan á 

mynd 10 sýnir úrslitin 2010, næstu þrjár súlur sýna fylgi flokkanna í aðdraganda 

kosninga 2014, það er mars, apríl og maí. Eins og sést bætti Framsóknarflokkurinn 

við sig töluverðu fylgi milli mánaða eða úr 3,7% í 9,2% á meðan aðrir flokkar, fyrir 

utan Samfylkinguna, Alþýðufylkinguna og Dögun; töpuðu fylgi (Framsókn með einn 

borgarfulltrúa og 9,2% fylgi, 2014, 29. maí). 
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Mynd 10: Stuðningur við stjórnmálaflokkana í borginni í kosningunum 2010 og fyrir 
kosningarnar 2014 
 

Samkvæmt skoðanakönnuninni hefði Framsóknarflokkurinn einungis fengið einn 

borgarfulltrúa inn en lokaniðurstöður sýndu að flokkurinn fékk tvo inn (10,7%), 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk fjóra (25,6%), Samfylkingin fimm (31,8%), Besti 

flokkurinn sem sameinaðist með Bjartri framtíð fékk tvo (15,6%), á meðan 

Vinstrihreyfing grænt framboð (8,3) og Píratar (5,9%) náðu einum inn. Sumir bentu á 

að ummæli Sveinbjargar hafi gefið flokknum aukið fylgi. Til að mynda hafði Ólafur Þ. 

Harðarson, stjórnmálafræðiprófessor, orð á því að umræðan hafi haft áhrif á úrslitin 

þar sem að Framsóknarflokkurinn hafi bætt við sig fylgi eftir að umræðan fór af stað 

og taldi Ólafur þar með fylgisaukann tilkominn vegna áhyggja hluta kjósenda 

(Meirihluti með Vinstri grænum líklegastur, 2014, 1. júní). 

Egill Helgason fjallaði um í pistli sem hann skrifaði í lok maí 2014 hversu 

furðuleg kosningabaráttan var þar sem hún snerist mestmegnis um 

Framsóknarflokkinn og bætti við: „auðvitað er þetta stórundarlegt - í raun hefur þetta 

verið meira í ætt við sérkennilegt og pínulítið heillandi sjónarspil en eiginlega 

kosningabaráttu“ (Egill Helgason, 2014). Hann taldi að fjölmiðlar hefðu farið á flug 

með þetta tiltekna mál og að önnur málefni eins og húsnæðismál, menntamál og fleiri 

hafi ekki komist á dagskrá. Einnig komst flugvallarmálið, sem Framsóknarflokkurinn 

kennir sig við í þeirri von um að stökkva á óánægjuna vegna breytinga á 

Reykjavíkurflugvelli, ekki heldur á dagskrá, að sögn Egils. Hann taldi því 

flugvallarmálið ekki hafa skilað nægilega mörgum atkvæðum í aðdraganda kosninga 

og sem afleiðingu af því hafi Sveinbjörg byrjað að tjá sig um lóðarúthlutun undir 

byggingu mosku í Reykjavík. Að lokum greindi hann frá skoðun sinni um að skilaboð 
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Framsóknarmanna væru ekki ótvíræð, nema þá frá Hreiðari Eiríkssyni sem var í 

fimmta sæti lista Framsóknarflokksins en hann sagði sig úr flokknum rétt fyrir 

kosningar (Egill Helgason, 2014). Hreiðar taldi ummæli Sveinbjargar ekki fylgja 

stefnu Framsóknarflokksins um vernd mannréttinda og sagði: 

 
Ég hef fylgst með viðbrögðum forystu Framsóknarflokksins við málflutningi 
framboðs Framsóknar og flugvallarvina í aðdraganda 
borgarstjórnarkosninganna. Viðbragðaleysi forystunnar, meðan á 
kosningabaráttunni stóð, var æpandi. Viðbrögð formannsins og annarra 
forystumanna flokksins eftir kosningar hafa verið þannig að vart er hægt að 
skilja þau öðruvísi en fullan stuðning við íslamafóbískan áróður Framsóknar 
og flugvallarvina (Erla Karlsdóttir, 2014).  

 

Það sem hann á líklegast við er að formaður Framsóknarflokksins, Sigmundur Davíð 

Gunnlausson, neitaði að tjá sig um málið og sagði til dæmis á Facebooksíðu sinni að 

hann vildi ekki blanda sér inn í umræðu um hvort gefa ætti trúfélögum ókeypis lóðir í 

Reykjavík (Jón Júlíus Karlsson, 2014, 29. maí). Hann tjáði sig samt sem áður ekkert 

um hvort trúfélög, eins og FMÍ, ættu að fá lóðir yfir höfuð. 

  Fjölmargir framsóknarmenn hafa einnig gagnrýnt viðhorf oddvita 

Framsóknarflokksins í borgarráði, þar sem viðhorf hennar var ekki talið samræmast 

mannréttindakafla stefnuskrár flokksins. Þar segir að flokkurinn „[…] hafni hvers 

konar mismunun sem gerir greinarmun á fólki til dæmis eftir kynþætti, kynferði, 

tungu, trú, þjóðerni, kynhneigð, búsetu eða stjórnmálaskoðun‟ (Stefnan, e.d.). Eins 

birti stjórn ungra framsóknarmanna (SUF) yfirlýsingu um vantraust á Sveinbjörgu en 

yfirlýsingin var tekin út stuttu síðar af heimasíðu þeirra (Vantraust á oddvita fjarlægt 

af vefsíðu, 2014).  

Oddvitar annarra framboða í Reykjavík sýndu að þeir væru ekki hrifnir af 

hennar ummælum og sagði til dæmis S. Björn Blöndal oddviti Bjartrar framtíðar: „Ég 

setti þetta í samhengi við ákveðna bylgju í Evrópu þar sem hægriöfgaöfl og öfl sem að 

ala á ótta, hatri og öðru slíku voru að ná miklu fylgi í kosningum til Evrópuþingsins. 

Ég er alveg viss um að Reykvíkingar eru ekki að fara að láta bjóða sér þetta“ (Jón 

Júlíus Karlsson, 2014, 29. maí). 

Umræðunni sem hér hefur farið fram má að mörgu leyti líkja við 

menningarstríð það sem lýst var nokkuð ítarlega fyrr í ritgerðinni og varðar meðal 

annars íhaldssöm og frjálslynd gildi. Greina mætti sem svo að viðhorf bæði Ólafs F. 

Magnússonar og Sveinbjargar séu í anda íhaldssamra gilda sem gjarnan má líkja við 
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viðhorf öfga-hægri flokka á Vesturlöndum. Það helsta sem hægt væri að nefna sem 

ástæðu fyrir ummælunum er hræðsla við breytingar. Sveinbjörg taldi til að mynda að 

ekki ætti að úthluta öðrum trúarhópum lóðum þegar við (Íslendingar) höfum nú þegar 

þjóðkirkju. Þetta á sömuleiðis við um hugmyndir Ólafs um að múslímar væru að færa 

sig upp á skaftið og að þeir væru að taka til sín völdin í samfélaginu. Eins fjallaði 

hann um að vinstri sinnaðir virtust vera of umburðalyndir gagnvart trúarbrögðum 

múslíma en þetta má segja að sé í beinu samhengi við áðurnefnda rannsókn þeirra 

McAdams, Albaugh, Farber o.fl. (2008) þar sem þeir komust að því að frjálslyndir 

byggju yfir meira víðsýni á meðan íhaldssamir væru tregari til breytinga. 

4.3 Evrópunefnd gegn kynþáttamisrétti og umburðarleysi 
Þess má geta að málefni múslíma á Íslandi hafa ekki gengið snurðulaust fyrir sig og 

hafa stofnanir líkt og Evrópunefnd gegn kynþáttamisrétti og umburðarleysi (e. 

European Commission against Racism and Intolerance - ECRI) gagnrýnt stjórnvöld 

vegna stöðu minnihlutahópa á Íslandi og þar á meðal múslíma. Eins og sjá má liðu 

rúm fjórtán ár (1999-2013) frá því að FMÍ sótti um lóð þar til erindi félagsins var 

tekið fyrir í borgarráði og samþykkt af meirihluta ráðsins. Borið hefur á 

athugasemdum vegna þessa í skýrslum ECRI sem jafnframt fer almennt yfir stöðu 

minnihlutahópa á Íslandi.  

Helga Björk Laxdal greindi frá að umhverfis- og skipulagsráð hafi reglulega 

verið að fá bréf frá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar þar sem þau voru 

upplýst um að athugasemdir væru að koma frá ECRI við það hversu hægt gengi að 

finna lóð fyrir mosku. Hún sagði: „[…] ég átti fundi með þeim [stjórnendum ECRI], 

með múslimum og með mannréttindastjórn… Það var þrýstingur frá þeim og beindist 

þá að mannréttindastjóra sem kom skilaboðunum áleiðis.“ Hún bætir við: „við erum 

endalaust að koma með hugmyndir en mönnum fannst þær ekki góðar, þú veist það 

var bara svolítið þannig“ (Helga Björk Laxdal, munnleg heimild, 27. mars 2015).  

ECRI hefur í gegnum tíðina gefið út fjórar skýrslur um Ísland. Sú fyrsta kom 

árið 1996 (gefin út 1997), önnur árið 2002 (gefin út 2003), þriðja árið 2006 (gefin út 

2007) og sú síðasta árið 2011 (gefin út 2012) (ECRI, e.d.) og verða síðustu tvær 

skoðaðar og greindar út frá því sem snertir mál það sem ritgerðin lítur til.  

Í skýrslunni frá 2007 var greint frá áliti ráðsins varðandi stöðu múslíma á 

Íslandi, að hún hafi versnað töluvert frá því að fyrri skýrsla (2002) var gerð og þá 

einkum á þeim forsendum að verið væri að bendla múslíma við öfgatrú eða 
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hryðjuverkahópa. Þar sagði jafnframt að væri að búa til neikvæðar staðalímyndir og 

alhæfingar um múslíma í fjölmiðlum og í sumum tilvikum innan stjórnmálaumræðna, 

þó einkum í sjónvarpi og í útvarpi. Salmann Tamimi tók svipað til orða en hann taldi 

að fjölmiðlar hefðu mikil áhrif þegar kæmi að staðalímyndum. 

 
Ég skil venjulegan Jón Jónsson, sem kannski sér fréttir um ástandið í Mið- 
Austurlöndum og svona og hann kærir sig ekkert um að hafa þetta vandamál 
fyrir sig en hver er að mata hann af þessum hugmyndum? Auðvitað, það eru 
fjölmiðlar og stjórnmálamenn sem hann treystir kannski að segi satt 
(Salmann Tamimi, munnleg heimild, 13. ágúst 2015).  

 

ECRI hafa einnig borist nokkrar tilkynningar um líkamleg og munnleg áreiti af hálfu 

múslíma og hefur nefndin skoðað kannanir sem sýna að almenningur á Íslandi beri 

ákveðið vantraust í garð múslíma (Council of Europe, 2007, bls. 21). Í skýrslunni 

benti ráðið á að enn hefði ekki fengist leyfi fyrir múslíma til að byggja mosku í 

Reykjavík þrátt fyrir langa bið, íslensk stjórnvöld greini þó frá því að búið sé að 

úthluta landi fyrir mosku en að umsókn um byggingarleyfi sé enn í skoðun hjá 

sveitarfélaginu (Council of Europe, 2007, bls. 22). ECRI hvatti til þess að stjórnvöld 

myndu tryggja það að umsóknin um byggingu mosku væri skoðuð án frekari tafar og 

að þeim ráðleggingum sem veitt væru yrðu fyglt með þeim forsendum að múslímar 

myndu njóti fullnægjandi húsnæði til að iðka trú sína.  

Í seinni skýrslunni, sem kom út árið 2012, má sjá ítrekun á gagnrýni ráðsins í 

garð stjórnvalda fyrir að hafa enn ekki látið málefnið um úthlutun lóðar til byggingu 

mosku fá fullnægjandi málsmeðferð. Talið var í skýrslunni að biðin væri orðin allt of 

löng, eða tólf ár á þeim tíma sem skýrslan var gerð. ECRI hefði í framhaldi af því 

djúpar áhyggjur af ofangreindu máli, þar sem um 1500 múslímar hefðu þurft að 

tilbiðja í ófullnægjandi skrifstofuhúsnæði. Eins var gagnrýnt það fordæmi sem 

fjölmiðlar höfðu sýnt í málflutningi er varðaði minnihlutahópa og annarra viðkvæma 

hópa og kom fram að betra eftirlit ætti að vera varðandi slíkt ásamt því almenna 

umtali sem á sér stað til dæmis á netinu. Ráðið taldi því hafa borið á, á ýmsum 

netsíðum, sjónvarpsstöðvum og í öðru rituðu formi, hatursfullri orðræðu gegn 

múslímum með þeim afleiðingum að múslímar á Íslandi telji að íslamófóbía (e. 

Islamofobia)9 sé orðin áberandi og að hún væri mun meiri en fimm árum áður. Að 

lokum var bent á að engar útskýringar væri að finna frá hinu opinbera um ástæður 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Íslamófóbía er stundum nefnt „múslímahatur” eða íslamsfælni 
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þess að málinu hefði verið frestað í svo langan tíma og bar þetta, að mati ECRI, merki 

um trúarlegt óþol (e. religious intolerance). Þá var greinilegt að stjórnvöld 

mismunuðu trúarhópum á grundvelli trúarbragða þar sem aðrir trúarhópar í 

minnihluta höfðu hlotið forgang. Í því ljósi taldi nefndin það vera nauðsynlegt að 

íslensk stjórnvöld leystu þetta mál hratt (Council of Europe, 2012, bls. 7, 23).  

Seinni skýrsla ECRI (2012) benti á þrjú forgangsverk sem yfirvöld þyrftu að 

framkvæmd sem allra fyrst (bls. 33). Þau voru:  

 

(1) að stjórnvöld myndu veiti leyfi fyrir byggingu mosku til að 
múslímar fái loks að njóta réttar síns um tilbeiðslu, sem tryggt er 
samkvæmt 9.gr mannréttindasáttmála Evrópu.  

 
(2) að stjórnvöld myndu samþykkja lög um bann við mismunun og að 
þau myndu taka til hliðsjónar þau tilmæli sem ECRI hefði gefið frá sér 
er vörðuðu lög til að berjast gegn kynþáttafordómum og 
kynþáttamisrétti. 

 
(3) að ákvæði yrði tekið upp í hegningarlögum sem mælir fyrir því að 
hægt sé að leggja fram refsihækkun eftir því um hversu alvarlega 
kynþáttafordóma sé að ræða.  

 

Ljóst þykir að fyrsta tilmæli ECRI hefur þegar verið framkvæmt af borgaryfirvöldum 

er snýr að úthlutun lóðar undir mosku. Þrátt fyrir það benti Þorleifur Gunnlaugsson, 

oddviti Dögunar, á að mannréttindasinnar þyrftu að setja enn meiri þrýsting á 

alþingismenn þar sem mikill hatursáróður hefði tekið um sig gegn múslímum 

(Þorleifur Gunnlaugsson, 2013, 19. september).  
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5. Niðurstöður og umræða 
Í upphafi ritgerðarinnar voru kynntar kenningar þeirra John W. Kingdons og Charles 

Lindbloms. Kenning Kingdons fjallaði um hvernig mál kæmust á dagskrá eða það 

sem oft hefur verið nefnt - kenningin um glugga tækifæranna. Smáskrefakenning 

Lindbloms byggði á að mál fengju framgöngu með smærri og hægari skrefum. Eins 

voru kenningar Edwards Said og Michel Foucault notaðar til að skoða betur 

orðræðuna sem á til að skapast í kringum minnihlutahópa líkt og múslíma.  

 

Rannsóknarspurningin, sem er tvíþætt, er eftirfarandi:  

 

Hvernig hefur bygging mosku í Reykjavík verið meðhöndluð af stofnunum 

Reykjavíkurborgar og hvað varð þess valdandi að málið varð að einu 

aðalkosningamálinu í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík 2014; moskumálinu 

svonefnda? 

5.1 Niðurstöður úthlutunar lóðar til FMÍ í ljósi kenninga John W. 
Kingdons  
Til þess að notast við greiningarlíkan Kingdons um glugga tækifæranna og bera það 

saman við þá meðferð sem úthlutun lóðar til FMÍ fékk á tímabilinu 1999-2013 verður 

farið stuttlega í sögu málsins með tilliti til hvaða stjórnmálaflokkar voru við stjórnvöl 

innan Reykjavíkurborgar hvert kjörtímabil fyrir sig frá umsókn til úthlutunar. 

Ástæðan fyrir því er að reyna að sjá hvar á tímabilinu hinn svokallaði gluggi opnaðist 

og hvað hafi verið þess valdandi. 

Eins og komið hefur fram byggðist umsókn FMÍ á grunni 5. gr. laga um 

Kristnisjóð nr. 35/1970, en þar er einmitt gert grein fyrir því að sveitarfélögum sé 

skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur. FMÍ sækir þar með um lóð árið 1999 á 

grundvelli 5. gr. áðurnefndra laga, en á þeim tíma voru Reykjavíkurlistinn (53,6%) og 

Sjálfstæðisflokkurinn (45,2%) með öll 15 sætin í borgarstjórn, frá 1998-2002. Þá var 

Reykjavíkurlistinn með átta menn og Sjálfstæðisflokkurinn með sjö í borgarstjórn 

(Hagstofa Íslands, 1999, bls. 73). Kjörtímabilið eftir það, 2002-2006, voru sömu tveir 

flokkarnir einnig við stjórnvölinn en þá hafði Reykjavíkurlistinn aftur fengið átta 

menn í stjórn (52,6%), Sjálfstæðisflokkurinn (40,2%) fékk sex menn og Frjálslyndir 

og óháðir einn mann (Hagstofa Íslands, e.d.b). Athyglisvert þykir að á þessum 

tveimur kjörtímabilum fikraðist lítið sem ekkert til í málefnum lóðarúthlutunar til FMÍ, 
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heldur lá málefnið að mestu inni á borði borgarinnar án meðferðar. 

Niðurstöður kosninga árið 2006 voru hins vegar þær að þónokkur uppstokkun 

átti sér stað. Þá fengu fimm flokkar sæti í borgarstjórn, eins og útlistað var á mynd 10 

(sjá kafla 4.2.1). Þá fékk Sjálfstæðisflokkurinn sjö menn (42,9%), Samfylkingin fjóra 

menn (27,4%), Vinstrihreyfingin- grænt framboð tvo menn (13,5%), Frjálslyndir og 

óháðir einn mann (10,1%) og Framsóknarflokkurinn með einn mann (6,3%) 

(Hagstofa Íslands, e.d.c). Á því kjörtímabili var lóðum úthlutað til rússnesku 

rétttrúnaðarkirkunnar á Íslandi og Ásatrúarfélagsins. Einhver hreyfing virtist því vera 

að komast á úthlutanir lóða til trúfélaga sem höfðu sent inn umsókn. Talsmenn 

Samfylkingarinnar í borgarstjórn gerðu þó athugasemd við það að FMÍ fengi ekki 

sömu meðferð og hin tvö trúfélögin þó að félagið hefði beðið lengur eftir úthlutun. 	  

Eftir kosningarnar 2010 þegar Besti flokkurinn reyndist sigurvegari 

kosninganna með 34,7% atkvæði (6 borgarfulltrúa) (Reykjavíkurborg, 2010) þá var 

eins og mál FMÍ hefði loks fengið athygli og stuðning vissra ráðamanna í borgarstjórn 

sem og í öðrum ráðum borgarinnar. Borgarfulltrúar Besta flokksins og 

Samfylkingarinnar leiddu að lokum málið til lykta með úthlutun lóðar til FMÍ árið 

2013. Samfylkingin studdi málið alla jafna en Sjálfstæðisflokkurinn sat margsinnis 

hjá þegar kom að skipulagsforsendum sem tengdust málinu. Úthlutunin virtist þó fá 

mismikinn stuðning frá almenningi en ýmsar gagnrýnis raddir birtust í fjölmiðlum og 

öðrum miðlum (sjá til dæmis skýrslu Bjarneyjar Friðriksdóttur). Salmann Tamimi 

taldi að löng bið væri loks á enda. „Loksins fengum við jákvætt svar. Það var orðið 

óumflýjanlegt og mér fannst það í raun og veru sorglegt að önnur stærstu trúarbrögð í 

heimi hefði ekki byggingu. Hitt var bara þröngsýni, að reyna að tefja þetta eins lengi 

og var. Ég skil ekki svona hugsunarhátt (Salmann Tamimi, munnleg heimild, 11. 

ágúst 2015). 

Hugmyndir, umræður og útfærslur lóðar til FMÍ tóku á sig ýmsar myndir frá 

umsókn árið 1999 þangað til lokaniðurstaða fékkst árið 2013. Til að útskýra þróun 

mála meðal stefnumótenda verður notast við kenningu John W. Kingdon um glugga 

tækifæranna sem útskýrir hvernig mál eiga sér stað og stund. Eins og áður hefur verið 

útskýrt þá vildi Kingdon meina að þegar hinir þrír stefnustraumar kæmu saman, það 

er vandamálastraumurinn, pólitíski straumurinn og stefnustraumurinn, ættu mál til að 

hljóta úrlausn. Þá mætti spyrja: hvað varð þess valdandi að stefnustraumarnir komu 

saman og opnuðu þennan glugga?   

Vandamálastraumurinn er þess eðlis að til þess að mál geti talist vandamál 
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þarf það að ná athygli ráðamanna sem og almennings. Það er því þrýstingur á að 

eitthvað sé verðugt vandamál sem ýtir á stefnubreytingar í þeim efnum (Kingdon, 

1995). Oft getur það verið í formi þess að vandamálið sé farið að hafa óheilbrigð áhrif 

á þjóðfélagið eða líkt og í tilfelli FMÍ, þar sem málið var talið brjóta gegn jafnrétti og 

þannig misbjóða ákveðnum jaðarhópi samfélagsins. Vandamálastraumurinn varð í 

raun og veru ekki að vandamáli fyrr en trúfélögin, rússneska rétttrúnaðarkirkjan og 

Ásatrúarfélagið, höfðu fengið lóðir á undan FMÍ. Eftir það fóru ýmsir að setja 

spurningarmerki við að ekki væri búið að afgreiða mál FMÍ þar sem umsókn þeirra 

barst þó nokkuð á undan hinum tveimur trúfélögunum.  

Pólitíski straumurinn er annar þáttur í stefnuglugga Kingdons, en þar tvinnast 

ýmis atriði saman líkt og í hinum tveimur straumunum. Mikilvæg atriði sem huga þarf 

að í þessum þætti eru pólitísk öfl og hagsmunahópar sem kunna að hafa margvísleg 

áhrif. Í ljósi þess getur stuðningur við mál af hálfu ákveðins hóps samfélagsins eða frá 

utanaðkomandi stofnun, líkt og ECRI sem í þessu einstaka máli gerði ítrekaðar 

athugasemdir, haft úrslitaráhrif um hvort mál hljóti athygli og komist þannig á 

dagskrá. Eins getur stuðningur hagsmunahóps ýtt undir ákveðna stemmningu, eða það 

sem Kingdon nefndi national mood, þar sem tímabundin óvinsæl hugmynd getur allt í 

einu tekið ófyrirséða breytta stefnu (Kingdon, 1995, bls. 146-149). Í tengslum við 

þetta benti Helga Björk Laxdal á að þrýstingur í málinu hafi alla jafna verið lítill í 

snertingu við úthlutunina sökum þess að aðilar innan FMÍ voru ósammála um 

staðsetningu þeirra lóða sem bornar voru upp. Það hafi ekki verið fyrr en ECRI hafi 

boðað ítrekaða fundi með umhverfis- og skipulagssviði, að boltinn fór í raun og veru 

að rúlla (Helga Björk Laxdal, munnleg heimild, 27. mars 2015). Þannig má gera ráð 

fyrir því að eftir að ECRI fór að ýta fastar á Reykjavíkurborg um að keyra málið í 

gegn hafi stefnumótendur áttað sig á hver hin áðurnefnda stemmning væri. 

Þrýstingurinn af hálfu ECRI hafi þar af leiðandi átt þátt í því að glugginn opnaðist.  

Annað atriði, sem að mati Kingdons virðist skipta sköpum og fylgir einnig 

pólitíska straumnum eru meirihlutaskipti þar sem í kjölfarið fylgja oft og tíðum breytt 

dagskrá og breyttar áherslur. Til að sjá það betur í samhengi málsins í tengslum við 

rannsókn þeirra McAdams og fleiri (2008) þá eru stjórnmálaflokkar sem eru fylgjandi 

fjölmenningarhyggju eða liberalism mun opnari fyrir breytingum af þessu tagi, til 

dæmis hvað varðar fjölbreytileika trú- og lífsskoðunarfélaga. Eins og áður var nefnt 

gerðist nánast ekkert í málinu þegar Reykjavíkurlistinn var í stjórn og 

Sjálfstæðisflokkurinn í minnihluta, eða á kjörtímabilunum 1998-2002 og 2002-2006, 
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en þegar Besti flokkurinn sat í borgarstjórn árið 2010 undir forystu Jóns Gnarrs virtist 

glugginn vera opnari fyrir breytingum. Skýringu á því má finna í hinni svonefndu 

stemmningu sem ríkjandi var innan Besta flokksins en hún virtist einkennast af 

fjölmenningarhyggju eða liberalískum hugsunarhætti sem fékk að auki hljómgrunn 

innan Samfylkingarinnar (Borgarrráð, nr. 4956, 2006; Borgarráð, nr. 5282, 2013; 

Borgarráð, nr. 5326, 2014). 

Síðasti straumurinn er stefnustraumurinn. Hann má finna í stefnu sérfræðinga 

sem láta sig málið varða, en til þess að leita lausna þurfa þeir að sammælast um 

viðfangsefnið og hafa svipaðan skilning á því (Kingdon, 1995). Sérfræðingar í tilfelli 

málsmeðferðar FMÍ hjá Reykjavíkurborg voru að mestu leyti þeir sem sáu um 

meðferð málsins í umhverfis- og skipulagssviði, borgarfulltrúar og síðan aðrir sem 

störfuðu í öðrum ráðum og nefndum. Áhugi sérfræðinga var vissulega til staðar ef 

marka má viðmælendur, þær Ólöfu Örvarsdóttur, Helgu Björk Laxdal og Kristínu 

Soffíu Jónsdóttur. Allar voru þær sammála í frásögnum sínum um að vilji hafi verið 

til staðar hjá umhverfis- og skipulagssviði, en á tímabilinu var Ólöf Örvarsdóttir 

skipulagsstjóri skipulags- og byggingarsviðs og seinna sviðsstjóri umhverfis- og 

skipulagssviðs og hafði því góða yfirsýn.  

Í stefnustraumnum vildi Kingdon (1995) meina að vandamálið yrði að vera 

tæknilega framkvæmanlegt, sem var svo raunin í tilfelli úthlutun lóðar til FMÍ líkt og 

niðurstaðan sýnir. Að auki taldi Kingdon að ávallt þyrfti að velja hentugustu 

lausnirnar með tilliti til kostnaðar (Kingdon, 1995, bls. 133,138). Í tilfelli 

lóðarúthlutana sem áttu sér stað á árunum 2006 og 2013 er ekki er hægt að segja að 

mikill kostnaður hafi falist í úthlutun lóða til trúfélaga. Sú ákvörðun að úthluta FMÍ 

lóð S3 í Sogamýri var hins vegar gagnrýnd í ljósi þess að um væri að ræða lóð sem er 

staðsett á grænu svæði, að sögn Ólafar Örvarsdóttur. Helga Björk Laxdal og Ólöf 

Örvarsdóttir tóku báðar fram að þröskuldurinn hafi frekar falist í framkvæmanleika en 

kostnaðarsjónarmiðum (Ólöf Örvarsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2015; Helga 

Björk Laxdal, munnleg heimild, 27. mars 2015). Hvað framkvæmanleika varðar benti 

Helga Björk Laxdal á áhrif umræðunnar: 

 
Umræðan hefur verið á svolítilli villgötu varðandi þetta, skipulagsþáttinn og 
hvað Reykjavíkurborg er í raun og veru að heimila. Að menn hafi verið að 
æsa sig með öll þessi ósköp yfir þessari úthlutun, þetta var sem sagt land sem 
stóð ekki einu sinni til að nýta þannig að þú varst ekki að taka það af neinum. 
Þú varst ekki að taka það af fátækum Reykvíkingum eða neitt slíkt sko. En ef 
að menn voru í alvörunni að tala um þetta sem skipulagsmál og að hérna þetta 
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hefði áhrif á nágrennið og svo framvegis, af hverju voru menn ekki að 
gagnrýna rússnesku réttrúnaðarkirkuna þar var verið að troða virkilega kirkju 
inn í þétta og gamla byggð. Ef það var einhvers staðar ástæða til að gagnrýna 
skipulagsforsendur þá var það þar. Ef það er í alvörunni verið að tala um 
skipulagsforsendur og skipulagsmál þá er í sjálfu sér staðsetningin á 
moskunni í Sogamýri langbest út frá skipulagslegum forsendum af öllum 
þessum svæðum. Minnst rask, minnst grenndaráhrif og svo framvegis (Helga 
Björk Laxdal, munnleg heimild, 27. mars 2015). 

 

Eins og rakið hefur verið má sjá að lítið sem ekkert þokaðist í málinu fyrr en 

að ný borgarstjórn tók við árið 2010 en þá fékk málefni lóðar til FMÍ aukna athygli af 

hálfu borgarfulltrúa Besta flokksins, sem síðar varð hluti Bjartrar framtíðar. Á því 

kjörtímabili virtist eins og málið væri drifið áfram til úrlausnar og fundin var leið til 

að standa undir skilyrðum FMÍ hvað varðar stærðar og staðarval lóðar. Að því sögðu 

má segja að stefna Sjálfstæðisflokksins og síðar Framsóknarflokksins og 

flugvallarvina hafi samræmst illa þeirri stefnu og þeim hugmyndafræðilegu gildum 

sem ríkjandi voru innan borgarráðs.  

Í kjölfar fyrirspurnar og athugasemdar Samfylkingarinnar vegna úthlutunar 

lóðar til rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar á Íslandi og Ásatrúarfélagsins má segja sem 

svo að viss þrýstingur hafi skapast um málið. Þrýstingurinn leiddi til þess að lögð 

voru fram drög að deiliskipulagi á hluta Sogamýri sem hafði verið í bígerð í nokkur 

ár, þrátt fyrir hjásetu af hálfu Sjálfstæðismanna. Seinni þrýstingurinn má segja að hafi 

komið frá ECRI, en hann var undir þeim formerkjum að verið væri að brjóta gegn 

réttindum jaðarhóps samfélagsins og það ítrekað. Hvað varðar áhrif fjölmiðla þá 

heyrðust raddir frá báðum fylkingum: bæði gagnrýnisraddir sem og í fylgjendum. Það 

má því álykta sem svo að íhaldsamir aðilar í borgarstjórn hafi tekið mark á 

gagnrýnisröddum á meðan að frjálslyndir aðilar í borgarstjórn tóku mark á 

fygljendum og fundu þar af leiðandi fyrir meðbyr við að keyra málið áfram. 

Niðurstöður benda því til að allir þrír straumar Kingdons hafi komið saman að 

einhverju leyti eftir borgarstjórnarskiptin 2010 og gert málinu kleift að komast í gegn. 

5.2 Niðurstöður úthlutunar lóðar til FMÍ í ljósi kenninga Charles 
Lindbloms  
Kenning Charles Lindbloms (1959) um ákvarðanatöku í formi smáskrefa er þess eðlis 

að menn hafi ekki þá eiginleika að geta tekið skynsamar ákvarðanir, það er að safna 

saman öllum mögulegum upplýsingum um hvað gæti gerst til þess að ná hámarkandi 

ákvörðun. Vegna þessa verða meiriháttar ákvarðanir að vera teknar yfir lengri tíma 
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þar sem hvert skref er metið og jafnvel borið saman við fyrri skref eða svipaðar 

ákvarðanir og að lokum er ákvörðunin tekin. Með þessu móti taldi Lindblom að hægt 

væri að bæta fyrir misfellur sem upp kæmu á leiðinni, fara til baka og jafnvel taka 

aðra ákvörðun og þannig stuðla að vandaðri stefnumótun. 

Í ljósi umsóknar FMÍ og ferli þess innan Reykjavíkurborgar má sjá í 

minnisblöðum og öðrum fundagerðum að ýmsar útfærslur voru gerðar til að fullnægja 

kröfum félagsins. Bornar voru upp tillögur að lóðum víða um Reykjavík, en þær voru 

ýmist taldar of langt frá miðbænum, of litlar eða eins og í einu tilvikinu, þar sem lóðin 

þótti of nálægt kirkjugarði sem talið var henta illa vegna plássleysis í kring að sögn 

Ólafar Örvarsdóttur (Ólöf Örvarsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2015). Þegar litið 

er til þessa fjórtán ára ferils umsóknarinnarinnar má segja, líkt og kenning Lindbloms 

lagði til, að ekki hafi verið hægt að ná fram hámarkandi greiningu á bestu mögulegu 

staðsetningu lóðar þar sem bæði kostir og gallar voru við allar uppástungur. Málið var 

því sett í bið á meðan ósætti ríkti meðal hagsmunaaðila og meðlima FMÍ um þá 

valkosti sem í boði voru. Það má með réttu segja að þegar ný borgarstjórn tók við árið 

2010 að þá hafi vissulega meiri metnaður verið lagður í að finna fýsilega lóð sem 

stæði undir kröfum FMÍ.  

Viss sátt náðist um lóð við lok árs 2013 í Sogamýri en þrátt fyrir langa bið þá 

myndi Lindblom, í anda kenningar sinnar, líklega telja það hafa verið lán í óláni, því 

smáskrefakenning hans er gegn róttækum breytingum og fylgjandi 

smáskrefabreytingum. Það er því spurning hvort að fjórtán ára biðin eftir lóð gæti 

fallið undir smáskrefaferli eða hvort að umrætt tímabil hafi farið út fyrir það módel. 

Erfitt er að segja til um það, en fylgjendur byggingar mosku í Reykjavík telja eflaust 

biðina falla undir óeðlilega langan tíma og þá sérstaklega með tilliti til þess biðtíma 

sem önnur trúfélög höfðu þurft að þola. Það má hins vegar deila um það hvort biðin 

hafi verið tilkomin vegna vöntunar á fýsilegri lóð, of mikilla krafna af hálfu FMÍ eða 

hvort að pólitískur ómöguleiki hafi ráðið ferðinni.  

Sú ákvörðun að úthluta lóð til FMÍ í Sogamýri var, eins og við var að búast, 

gagnrýnd af ýmsum aðilum samfélagsins, sem og stjórnsýslunnar. Ef nánar er út í það 

farið geta stefnumótendur og ákvörðunartökuaðilar samkvæmt smáskrefakenningunni 

ekki séð fyrir hversu vinsæl eða óvinsæl ákvörðun verður og renna þeir því oftast 

blint í sjóinn með ákvarðanir sem samræmast þeirra innsæi (Lindblom, 1959). Slíkt 

virðist hafa verið ríkjandi í tilfelli umsóknar FMÍ þar sem flokksbundnar áherslur 

voru hafðar í forgrunni málsmeðferðar. Það að flokksmenn Sjálfstæðisflokksins í 
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umhverfis- og skipulagsráði hafi ítrekað setið hjá og bókað gegn ákvörðunum í ferli 

málsins sýnir að þeirra gildi voru ekki þau sömu og gildi Samfylkingarinnar, Besta 

flokksins og Vinstri grænna. Það sama má segja um oddvita Framsóknarflokksins og 

flugvallarvina, Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur, en hennar sjónarmið var að ekki 

ætti að úthluta ókeypis lóðum til trúfélaga fyrir utan þjóðkirkjuna. Sveinbjörg varð 

fyrir mikilli gagnrýni í kjölfar ummæla sinna þar sem sumir vildu meina að hún hafi 

verið á móti úthlutun lóðar einungis til FMÍ í ljósi ummæla sinna í Visi.is. Þar sagði 

hún meðal annars að hún hafi búið í Sádí-Arabíu, kynnst menningunni þar og að hún 

byggði því skoðun sína á eigin reynslu, en hún vísaði þó til þess að hún bæri ekki 

fordóma til múslíma (Kjartan Atli Kjartansson, 2014, 23. maí). 

Með smáskrefakenningu Lindbloms eru aðferðir metnar með áðurnefndri 

greinaraðferð þar sem ákvarðanir og stefnumótun eru tekin með hliðsjón af fyrri 

aðstæðum og reynslu. Höfundur telur að ákvarðanir af hálfu umhverfis- og 

skipulagssviðs, sem og annarra ráða og nefnda, hafi á tímabilinu 1999-2013 verið í 

anda smáskrefakenningar Lindbloms. Byggist það sjónarmið á því að ekki var farið 

með málið í neina flýtimeðferð þrátt fyrir pólitískan meðbyr sem var fyrir hendi á 

tímabilinu 2010-2013, heldur hafi málið verið metið með hliðsjón af ýmsum þáttum 

líkt og deiliskipulagi, grenndaráhrifum og að lokum kröfum FMÍ um stærð og 

staðarval. 

5.3 Niðurstöður úthlutunar lóðar til FMÍ í ljósi kenninga Edwards Saids 
og Michel Foucault 
Rit Michel Foucault eru gagnrýnin á hið ráðandi form valds og þekkingar og 

birtingarmyndir þess í vestrænni menningu. Birtingarmynd valds sem Foucault hefur 

fjallaði um á það til að byrja innan orðræðu fárra valdamikilla manna, sem seinna 

getur síðan þróast og orðið að fyrirfram mótuðu viðhorfi bróðurparts samfélagsins. 

Ríkjandi hugmyndafræði getur síðan grafið um sig á víðari grunni og þannig leikið 

hlutverk innan pólitískra deilna. Hægt er að velta því fyrir sér hvort að það sjónarmið 

Foucaults, að hugmyndafræði valdastéttarinnar, menntafólks og annarra í æðri stéttum 

samfélagsins, sé birtingarmynd ráðandi orðræðu og hvort að það eigi eins vel við í 

dag og á þeim tíma sem rit hans voru skrifuð. Ástæðan er í megindráttum sú að með 

tilkomu internetsins hafi aðrir hópar samfélagsins fengið aukið frelsi til að tjá sig 

opinberlega. Þróun upplýsingatækninnar hafi því að mörgu leyti grafið undan því að 

ákveðnar skoðanir séu taldar réttari en aðrar, eða það sem Foucault nefnir 
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normaliseringarvald (Foucault, 1980, bls. 106). 

Í kringum moskumálið svokallaða, í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 

2014 þar sem Sveinbjörg Birna Sveinbjörndóttir, oddviti Framsóknarflokksins- og 

flugvallarvina, tilkynnti það að trúfélög líkt og FMÍ ættu ekki að fá ókeypis lóðir 

undir trúarbyggingar spratt upp umræða fjandsamleg múslímum, til að mynda á 

samfélagsmiðlum í kjölfarið. Ummæli hennar náðu einnig, að því er virðist, að auka 

fylgi framboðs þess sem hún var í forsvari fyrir, þar sem Framsókn og flugvallarvinir 

fóru úr því að hafa 3,7% (samkvæmt skoðanakönnunum) í 9,2% á meðan aðrir flokkar 

að undanskildum Samfylkingunni, Alþýðufylkingunni og Dögun töpuðu fylgi. Það 

má því segja sem svo að ummæli Sveinbjargar Birnu Sveinbjörndóttur hafi ýtt undir 

ákveðin undirliggjandi viðhorf meðal viss hóps í samfélaginu og þar með orðræðu í 

takt við það. Það sást einna helst í þeim viðhorfum sem birtust í umræðum í 

fjölmiðlum, bæði meðal almennings og stefnumótunaraðila. Sá sterki meðbyr sem 

orðræða Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur fékk varð þess valdandi að málið 

(moskumálið) hlaut þá athygli sem til þurfti til þess að viss múgæsingur skapaðist. 

Umræðan og athyglin lék síðan sitt hlutverk innan pólitískra deilna. 

Edward Said var á svipuðum nótum og Foucault þegar hann útskýrði í skrifum 

sínum þá sýn sem hann hafði á samband Vesturlandabúa og Austurlandabúa, eða hið 

formfasta viðhorf um að „við“ Vesturlandabúar værum siðmenntaðri og betri en 

„hinir“ frá Austurlöndum (Said, 1980). Þetta viðhorf sem hann lýsir kemur meðal 

annars mjög skýrt fram í áðurnefndri grein „Hvíta Ísland“ (sjá kafla 3.4.1) sem birtist 

árið 2001 í DV og var skrifuð af Hlyni Frey Vigfússyni, þáverandi varaformanni 

Félags íslenskra þjóðernissinna. Þar lagði hann áherslu á að mikill munur væri á 

Íslendingum og síðan „Afríkunegra með prik í hendinni“ og að munurinn lægi meðal 

annars í því að „þeir“ væru latir og að „við“ ættum ekki að vera að vorkenna þeim. 

Aðalmarkmið ummæla hans, og þar með Félags íslenskra þjóðernissinna, væri því að 

reyna að vernda Ísland fyrir þessu fólki (það er múslímum og öðrum 

Austurlandabúum) sem hafði gengið yfir önnur Evrópulönd (Hlynur Freyr Vigfússon, 

2001, 17. febrúar). Með ummælum sem þessum og öðrum álíka, má segja að verið sé 

að búa til staðalímynd um hvað sé betra og þar af leiðandi æðra í samfélaginu.  

Said og Foucault sögðu mikla einföldun felast í sjónarmiðum líkt og greinin „Hvíta 

Ísland“ boðar og töldu þeir jafnframt að slíkur boðskapur lægi víða í vestrænum 

samfélögum, það er í hinni ráðandi orðræðu. Kristján Þór Sigurðsson, doktorsnemi í 

mannfræði við Háskóla Íslands, benti á að hann teldi að í kjölfar moskumálins hefðu 
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fleiri stutt málefnið heldur en ella og bætti við að hann hefði ekki verið óánægður með 

afstöðu Íslendinga í þessu máli (Kristján Guðjónsson, 2014, 21. ágúst). Ibrahim 

Sverrir Agnarsson formaður FMÍ sagði einnig eftirfarandi, þegar hann var spurður út í 

það hvort hann teldi Íslendinga vera fordómafulla: „Mér finnst það hafa skánað mikið 

og þetta upphlaup hjá Sveinbjörgu, það hefur bara hjálpað okkur. Við höfum fengið 

rosalega miklar stuðningsyfirlýsingar [...]“ (Ibrahim Sverrir Agnarsson, munnleg 

heimild, 12. mars 2015). 

 Sjónarmið þeirra Ibrahims Sverris Agnarssonar og Kristjáns Þórs Sigurðssonar 

styðja jafnvel við þá kenningu að kenning Said eigi ekki beinlínis við í dag. Ein 

ástæðan er sú að orðræðan sem hann taldi vera ríkjandi, til að mynda að 

minnihlutahópar eins og múslímar væru síðri í samfélaginu og að þeir nytu ekki sömu 

réttinda og aðrir landsmenn, hefur að mati Ibrahims og Kristjáns verið víkjandi, þar 

sem málefni moskunnar hefur fremur hlotið fylgi og stuðning bróðurparts 

samfélagsins. Könnun MMR sýndi aftur á móti að munurinn á stuðningi við 

málaflokkinn10 birtist sterkar á milli aldursbila. Þannig styður yngri kynslóðin eða 

aldursbilin 18-29 ára (40,8%) og 30-39 ára (38,7%) byggingu mosku í ríkari mæli 

heldur en eldri kynslóðin, eða aldursbilin 40-49 ára (28,8%), 50-59 ára (23,4%) og 

60-67 ára; þar sem undir 25% styður hana (Ólík afstaða trúfélaga, 2013, 15. október). 

Kannanir MMR (sjá kafla 3.4.1) sýndu þar með að nýjar kynslóðir væru opnari fyrir 

ólíkum hópum í samfélaginu sem gæti með tímanum leitt til minni fordóma í þessum 

efnum. 

Ofangreint má jafnframt útskýra með þeim rökum að frjálslynd gildi, sem 

virðast endurspeglast í meira mæli meðal yngri kynslóðarinnar, hafi náð ákveðinni 

fótfestu í baráttu FMÍ fyrir lóð og að hin ráðandi orðræða hafi breyst. Ályktun sú er í 

beinu samhengi við rannsókn McAdams, Albaugh, Farber o.fl. (2008) en í henni var 

sýnt fram á að fylgjendur íhaldssamra gilda væru líklegri til að samþykkja ójafnari 

stöðu í samfélaginu og að þeir væru tregari til að samþykkja samfélagslegar 

breytingar á meðan fylgjendur frjálslyndra gilda væru líklegri til að endurspegla meiri 

fjölmenningarhyggju og þróa með sér víðari sýn á hlutina (McAdams o.fl., 2008). 

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Málaflokk þann um að byggja megi mosku á Íslandi 
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6. Lokaorð 
Rannsókn þessari er ætlað að vekja athygli á stöðu múslíma á Íslandi, ímyndir, 

umræður og viðhorf. Farið var yfir helstu þætti er tengdust úthlutun lóðar til FMÍ frá 

umsókn árið 1999 allt til úthlutunar árið 2014. Lengd þess tíma sem tók til að afgreiða 

það mál sýnir að það hafi vafist fyrir Reykjavíkurborg, og eins þjóðinni. Málefni af 

þessum toga, þar sem frábrugðin menning og trúarbrögð sem fjölmiðlar hafa í 

gegnum tíðina málað fremur ógvekjandi myndir af, má segja að séu fremur ný af 

nálinni hér á landi. Það sást sérstaklega skýrt á því hvernig viðhorf fárra einstaklinga 

gátu haft jafn mikil áhrif og virtist í moskumálinu og sýnir jafnframt hversu stutt á 

veg íslenska þjóðin er komin í svona málum, að minnsta kosti í samanburði við önnur 

Norðurlönd. Höfundur vonast til þess að rannsókn þessi hjálpi til við frekari skoðun á 

hvernig Íslendingar taki á málefnum fámenns hóps í samfélaginu og eins að 

rannsóknin efli stjórnsýslulegar stoðir sem þeim tengjast.  
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