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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í reynsluheim sendifulltrúa Rauða kross 

Íslands eftir þátttöku þeirra í alþjóðlegu hálparstarfi. Skoðað er hvers vegna þeir kusu að 

gerast sendifulltrúar og hvernig þeir upplifðu starf sitt. Í rannsókninni er skoðað hvernig þeir 

upplifðu ráðningarferli og undirbúning fyrir brottför, stuðning á vettvangi og úrvinnslu við 

heimkomu af hálfu Rauða krossins. Kannað er hvort munur sé á milli Rauða kross Íslands og 

Íslensku friðargæslunnar varðandi þessa þætti. Notuð var eigindleg aðferðafræði við 

framkvæmd rannsóknarinnar og tekin viðtöl við sex sendifulltrúa Rauða kross Íslands. Við 

greiningu gagna er stuðst við félagslega mótunarhyggju, frjálslyndiskenningar í 

alþjóðasamskiptum og fyrirbærafræðilega nálgun. 

 

Helstu niðurstöður eru að flestir sendifulltrúar velja þetta starf af hugsjón og vilja til að koma 

til hjálpar en einnig til að upplifa ævintýri. Þeir eiga bæði erfiða og jákvæða reynslu að baki 

en finnst ánægjulegast þegar þeir finna að þeir koma að gagni. Mikill munur er á upplifun 

sendifulltrúa Rauða kross Íslands og friðargæsluliða Íslensku friðargæslunnar af ráðningu, 

undirbúningi, stuðningi í starfi og úrvinnslu eftir heimkomu af hálfu vinnuveitanda. Rauði 

krossinn virðist standa mun betur að öllum þessum þáttum en Íslenska friðargæslan og 

utanríkisráðuneytið. 
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Abstract 

 

The aim of this study is to gain insight into the experiences of Icelandic Red Cross delegates 

from their participation in international aid work. The study explores why they chose to 

become Red Cross delegates and how they experienced their work. It also examines how 

they experienced recruitment and preparation before departure, support in the field and 

debriefing upon return by the Red Cross. The study examins whether there are differences 

between the Icelandic Red Cross and the Icelandic Crisis Response Unit regarding these 

aspects. The methodology of the study is qualitative and six delegates from the Icelandic 

Red Cross were interviewed. The data analysis is based on social constructivism, liberal 

theories of international relations and phenomenological approach. 

 

The main conclusions are that most delegates choose this work out of vision and willingness 

to help others but also to experience an adventure. They have had difficult and positive 

experiences but enjoy it the most when they feel that they are useful. There was a big 

difference in how the delegates of the Red Cross and the peacekeepers of the Icelandic 

Crisis Response Unit experienced the recruitment, preparation, support and debriefing upon 

return. The Icelandic Red Cross seems to perform much better than the Icelandic Crisis 

Response Unit and the Ministry of Foreign Affairs in all these aspects. 
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er lokaverkefni í meistaranámi í alþjóðasamskiptum við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Námið er í heildina 120 ECTS einingar og þar af er þessi rannsókn metin til 

30 ECTS eininga. Leiðbeinandi er Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Hún var einstaklega örlát á tíma sinn og fær hún mínar bestu þakkir fyrir 

góða leiðsögn, umhyggju og hvatningu.  

 

Íslenska ríkið er í samstarfi við ótal alþjóðastofnanir um þróunar-, neyðar- og 

mannúðaraðstoð en vinnur einnig með frjálsum félagasamtökum líkt og Rauða krossi Íslands 

á þessu sviði. Ég hef lengi haft áhuga á alþjóðlegu hjálparstarfi og hefur mig langað að kynna 

mér störf sendifulltrúa Rauða kross Íslands nánar. Auk þess hef ég bakgrunn úr mannfræði 

og er forvitin að kanna flest allt sem viðkemur mannlegri upplifun, hugarheimi og reynslu. Því 

fannst mér tilvalið að skrifa lokaritgerð mína í alþjóðasamskiptum um þetta áhugaverða starf 

og skyggnast um leið inn í reynsluheim íslenskra sendifulltrúa. Kveikjan að sjálfu 

rannsóknarefninu var yfirlestur greinar leiðbeinanda míns, Silju Báru Ómarsdóttur (2014), þar 

sem hún ræðir við íslenskar konur sem unnið hafa sem friðargæsluliðar fyrir Íslensku 

friðargæsluna.1 Þar kom meðal annars fram hversu lítinn undirbúning, stuðning og úrvinnslu 

þær fengu af hendi vinnuveitandans, íslenska ríkisins. Raunar fannst mér sláandi að lesa 

þessar frásagnir og brann á mér að vita hvort sendifulltrúar Rauða kross Íslands hefðu 

svipaða eða aðra sögu að segja. Mig grunaði hið síðara sem kom einmitt á daginn. 

 

Viðmælendur mínir fá sérstakar þakkir fyrir að gefa mér af tíma sínum og deila með mér 

reynslu sinni af sendifulltrúastarfinu. Án þeirra hefði þessi rannsókn ekki verið 

framkvæmanleg. Einnig fá samnemendur mínir þakkir fyrir samfylgdina, vináttuna og 

stuðninginn í gegnum krefjandi námið, en sérstaklega vil ég þakka Karen Eddu Bergmann 

Benediksdóttur fyrir samfylgdina á lokasprettinum þar sem við skiptumst á hvatningarorðum, 

vangaveltum, kaffibollum og góðum ráðum. Að lokum vil ég þakka mínum nánustu fyrir 

skilning og þolinmæði þegar ég hef þurft að loka mig af við ritgerðarskrifin. Þar stendur þó 

upp úr ómetanleg aðstoð í formi barnapössunar sem móðir mín, Fanney Jónasdóttir, sinnti af 

alúð og elju undir lok skrifanna. Það er dýrmætt að eiga allt þetta góða fólk að. 

 

                                                
1 Íslenska friðargæslan er heiti á sjálfstæðri einingu innan utanríkisráðuneytisins og er því ritað með hástaf 
þegar vísað er í eininguna sjálfa. 
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1 Inngangur 
 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er upplifun einstaklinga af alþjóðlegu hjálparstarfi. Árlega 

fer fjöldi sendifulltrúa Rauða kross Íslands til starfa í alþjóðlegu hjálparstarfi víðs vegar um 

heiminn. Einnig fer hópur friðargæsluliða á vegum Íslensku friðargæslunnar í fjölbreytt 

friðargæsluverkefni út í heim ár hvert.2 Gerðar hafa verið rannsóknir á upplifun íslenskra 

friðargæsluliða af starfi sínu og kom í ljós að þeim fannst skorta töluvert á undirbúning, 

stuðning í starfi og úrvinnslu að verkefni loknu af hálfu Íslensku friðargæslunnar. Þeir upplifðu 

afskiptaleysi, áhugaleysi og skort á fagmennsku í sinn garð. Vakti það furðu mína enda mætti 

ætla að útsendir starfsmenn íslenska ríkisins sem sinna krefjandi og á stundum hættulegum 

störfum, njóti bestu þjálfunar og faglegasta stuðnings sem völ er á. Því ákvað ég að kanna 

hvernig í pottinn er búið varðandi þessi mál hjá stórum frjálsum félagasamtökum sem sinna 

alþjóðlegu hjálparstarfi. Varð Rauði kross Íslands fyrir valinu sökum langrar hefðar af slíku 

starfi og mikils fjölda sendifulltrúa sem gegnt hafa slíku starfi í gegnum tíðina. Tekin voru 

viðtöl við sex sendifulltrúa sem deildu reynslu sinni. 

 

Það er ekki ætlunin að rannsaka gagnsemi alþjóðlegs hjálparstarfs eða leggja mat á hvaða 

aðferðir og áherslur eru vænlegri til árangurs en aðrar. Þetta er eigindleg rannsókn þar sem 

markmiðið er að fá innsýn í reynsluheim sendifulltrúa Rauða krossins í gegnum þeirra eigin 

frásagnir. Rannsóknin er í raun tvíþætt. Fyrra markmiðið er að reyna að ná fram samanburði 

hvað fyrrgreinda þætti varðar á milli tveggja hópa, sendifulltrúa Rauða krossins annars vegar 

og friðargæsluliða Íslensku friðargæslunnar hins vegar. Seinna markmiðið er að skoða hvers 

vegna viðmælendur mínir kusu að gerast sendifulltrúar og hvernig þeir upplifðu starf sitt. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: Má greina einhvern mun á ráðningu, undirbúningi, 

stuðningi í starfi og úrvinnslu eftir heimkomu hjá sendifulltrúum Rauða kross Íslands og 

friðargæsluliðum Íslensku friðargæslunnar? Hvernig upplifðu sendifulltrúarnir starf sitt fyrir 

Rauða krossinn? Hvers vegna völdu þeir að gerast sendifulltrúar? 

 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í öðrum kafla er farið yfir kenningar og fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarefnisins, fjallað er um Rauða kross hreyfinguna og friðargæslu og fyrri rannsóknir 

sem tengjast efninu eru kynntar. Þriðji kafli er helgaður aðferðafræði rannsóknarinnar þar 

sem rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknar og greiningu gagna er lýst, greint er frá 

sjónarhorni rannsakanda og siðferðilegum álitamálum sem upp geta komið í rannsókn af 

                                                
2 Fjöldinn er breytilegur milli ára, en að jafnaði fara ár hvert um um 20-30 einstaklingar frá Rauða krossinum og 
um 10-20 einstaklingar frá friðargæslunni. Sjá t.d. árlegar skýrslur utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál 
og ársskýrslur á heimasíðu Rauða kross Íslands. 
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þessu tagi og loks er greint frá þeim hugsanlegu takmörkunum sem á rannsókninni eru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru svo kynntar lið fyrir lið í fjórða kafla og loks er umræða og 

samantekt á þeim í fimmta kafla. Að endingu eru lokaorð í sjötta og síðasta kafla 

rannsóknarinnar. Aftan við rannsóknina eru þrír viðaukar með fylgiskjölum frá því í upphafi 

rannsóknarferlisins, kynningarbréf til viðmælenda, upplýst samþykki viðmælenda og loks sá 

viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum við viðmælendur. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

 

Þessi kafli myndar fræðilegan ramma utan um rannsóknarefnið og skiptist hann í þrjá 

undirkafla. Í kafla 2.1 eru kynntar nokkrar kenningar sem varpað geta ljósi á rannsóknarefnið. 

Kafli 2.2 fjallar um Rauða kross hreyfinguna, íslenska Rauða krossinn og sendifulltrúastarfið 

auk þess sem greint er frá tilkomu friðargæslu og framlagi Íslands í þeim efnum. Að síðustu 

eru aðrar rannsóknir sem tengjast viðfangsefninu til umfjöllunar í kafla 2.3 og nýtast þær hér 

til samanburðar. 

 

2.1 Kenningar 
 

Ekki er sjálfgefið að ríki, stofnanir eða frjáls félagasamtök taki þátt í alþjóðlegu samstarfi, 

hvað þá hjálparstarfi. Ólíkar kenningar innan alþjóðasamskipta takast í raun á um það hvort 

fara eigi út í slíkt samstarf. Hér á eftir verður þeim helstu gerð skil og lauslega greint frá þeim 

sögulegu aðstæðum er kenningarnar spretta upp úr og skýrt geta ólíka afstöðu kenninganna 

til alþjóðlegs samstarfs. Þó ekki sé verið að kanna alþjóðlegt samstarf í sjálfu sér er 

nauðsynlegt að kynna þennan bakgrunn, því rannsóknin byggir á upplifun viðmælenda af 

þessum vettvangi. Fyrst er fjallað um raunhyggjukenningar í alþjóðasamskiptum sem hafna 

nær alfarið alþjóðlegu samstarfi ríkja á grundvelli samkeppni. Því næst eru 

frjálslyndiskenningar kynntar, sem þvert á móti fagna og hvetja til slíks samstarfs með 

aðkomu alþjóðastofnana, félagasamtaka og fleiri aðila. Að lokum er fjallað um mótunarhyggju 

til að útskýra hvernig sjálfsmynd og hagsmunir ríkis hafa áhrif á þátttöku í alþjóðlegu 

samstarfi líkt og hjálparstarfi. Raunhyggju- og frjálslyndiskenningar flokkast undir vissuhyggju 

þar sem þær gera ráð fyrir ákveðinni útgáfu af raunveruleikanum og miða allt út frá þessari 

vissu eða sýn (Smith, 1996: 11), á meðan mótunarhyggja gerir ráð fyrir að raunveruleikinn sé 

margbreytilegur eftir því hver upplifir hann hverju sinni, hvort sem um ræðir ríki eða 

einstaklinga líkt og viðmælendur hér. 

 

2.1.1 Raunhyggjukenningar  
 

Raunhyggja (e. realism), einnig kölluð klassísk raunhyggja, var sett fram sem kenning í 

alþjóðasamskiptum fyrir miðja síðustu öld. Hugmyndafræði raunhyggju má þó greina langt 

aftur í tímann, til að mynda í skrifum forngríska sagnfræðingsins Þúkýdídes árið 431 fyrir 

Krist þar sem hann rekur ástæður Pelópsskagastríðsins í anda raunhyggjunnar (Keohane, 

1986a: 7; Keohane, 1986b: 163-165; Þúkýdídes, 431 f. Kr./1954). 
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Töluverð áhersla er lögð á mannlegt eðli innan raunhyggjunnar og gert er ráð fyrir að 

maðurinn sé sjálfselskur og vilji öðlast völd og yfirráð. Ríki samanstandi svo af þess háttar 

einstaklingum og hegði þau sér því á sama hátt og hugsi aðeins um eigin hagsmuni. Eitt 

helsta einkenni raunhyggjunnar er að hún gerir ráð fyrir stjórnleysi í alþjóðakerfinu (e. 

anarchy) því ekkert utanaðkomandi yfirvald eða stofnun sé æðra ríkjum. Þannig standi ríki í 

raun ein og óstudd og geti aðeins stólað á sig sjálf. Ríki reyna að ná fram valdajafnvægi (e. 

balance of power) í þessu stjórnleysi með því að auka eigin völd (til dæmis með aukinni 

hervæðingu). Þannig draga þau úr ógn annarra ríkja og stuðla að stöðugra alþjóðakerfi. 

Önnur möguleg leið er að mynda tímabundin bandalög við önnur ríki með áþekka hagsmuni 

til að tempra þessa valdaógn, eða styrkja veikari ríki í nágrenni óvinaríkja. Þetta er þó á 

forsendum sterkara ríkisins og ganga hagsmunir þess fyrir. Má til dæmis nefna tímabil kalda 

stríðsins þegar Bandaríkjamenn voru í bandalagi við ýmis veikari ríki, líkt og Ísland, til að 

standa saman gegn hernaðarógn Sovétríkjanna og hugmyndafræði þeirra (Mingst, 2008: 63; 

Mingst, 2004: 65-68; Morgenthau, 1961: 181-186).  

 

Síðari heimsstyrjöldin var nýhafin þegar bók Carr (1939) The Twenty Years‘ Crisis 1919-

1939 kom út. Þar gagnrýndi hann takmarkanir og einfeldningshátt frjálslyndu 

alþjóðahyggjunnar (e. liberal internationalism) sem hafði verið verið ríkjandi í 

alþjóðasamskiptum eftir fyrri heimsstyrjöldina. Að hans mati ríkti útópískur hugsunarháttur 

sem skilaði engu nema óraunhæfri óskhyggju um friðsamleg samskipti ríkja. (Hollis og Smith, 

1990: 20-22). Sú staðreynd að ný heimsstyrjöld hófst gaf gagnrýni Carr á hugmyndafræði 

alþjóðahyggjunnar heilmikið vægi. Engu að síður taldi Carr að raunhyggjan ein og sér dygði 

ekki og að í alþjóðasamskiptum væri þörf á bæði raunhyggju og útópíu (eins og hann kallaði 

alþjóðahyggjuna), raunveruleiki og hugsjónir þurfi ávallt að ögra hvort öðru (Carr, 1939: 118-

119). 

 

Tæpum áratug síðar, eða árið 19483, gaf Hans Morgenthau út bókina Politics among Nations 

þar sem hann setti fram sína útgáfu af raunhyggju í alþjóðastjórnmálum (hann kallaði hana 

pólitíska raunhyggju, e. political realism). Líkt og Carr, vill Morgenthau meina að 

alþjóðahyggja byggist á óraunhæfum væntingum um það sem gæti orðið en raunhyggjan 

vinni út frá því sem er að hans mati hið sanna ástand. Vænlegra sé að vinna með eðli 

mannsins eins og það er og gera ráð fyrir hagsmunaárekstrum og ósætti í 

alþjóðasamskiptum en að búast við því að gott siðferði mannsins geti stuðlað að betri heimi 

(Morgenthau, 1961: 3-4). Í bókinni leggur hann ríkjum línurnar í milliríkjasamskiptum út frá 

                                                
3 Bókin kom fyrst út árið 1948 en hefur svo verið endurútgefin, hér er stuðst við þriðju útgáfu sem kom út árið 
1961. 
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raunhyggju og segir til að mynda að ríki verði stöðugt að vinna í því að reyna að viðhalda 

fyrrnefndu valdajafnvægi til að skapa stöðugleika í samfélagi ríkja (Morgenthau, 1961: 167). 

Varð þetta rit mun áhrifameira en bókin eftir Carr og varð helsta kenningagagn þeirra sem 

aðhylltust raunhyggju auk þess að hafa umtalsverð áhrif á utanríkisstefnu Bandaríkjanna á 

tímum kalda stríðsins. Morgenthau lagði enda mjög mikla áherslu á völd sem helstu 

hagsmuni ríkja og ef til vill ekki að undra að stórveldi eins og Bandaríkin hafi fylgt 

raunhyggjuhugmyndum hans (Hollis og Smith, 1990: 20-25; Mingst, 2008: 65). Raunhyggja 

hefur meðal annars verið gagnrýnd fyrir vissuhyggju, fyrir ósveigjanlega sýn sína á heiminn 

og að gera ráð fyrir ákveðnu valdsæknu eðli mannsins (Hollis og Smith, 1990: 28-32). 

 

Ólíkt raunhyggju, telur nýraunhyggja/formgerðarraunhyggja (e. neorealism/structural realism) 

að hvorki mannseðlið né einingar (t.d. einstaklingar) innan ríkja skipti máli, heldur aðeins hin 

pólitíska formgerð alþjóðakerfisins sem samanstendur af samskiptum ríkja. Nýraunhyggja á 

það þó sammerkt með raunhyggju að telja að ekkert yfirvald sé æðra ríkjum heldur ríki 

stjórnleysi sem hefur áhrif á þessa formgerð (Mingst, 2008: 66; Mingst, 2004: 68; Waltz, 

1979: 95; Hollis og Smith, 1990: 93-94, 98). Kenneth N. Waltz setti fram þessar hugmyndir 

sínar um nýraunhyggju til að reyna að útskýra það tvípólakerfi sem ríkti í alþjóðasamskiptum 

á tímum kalda stríðsins en hann taldi það koma í veg fyrir átök milli heimsveldanna tveggja4 

og það væri komið til að vera (Waltz, 1986: 58; Mearsheimer, 2013: 84; Hollis og Smith, 

1990: 101). 

 

Nýraunhyggjan gerir ráð fyrir að ríki séu í eðli sínu eins og eini munurinn á þeim sé hversu 

miklu valdi þau búa yfir. Hún tekur ekki tillit til menningarlegs eða stjórnarfarslegs munar milli 

ríkja. Samanlögð geta (e. capabilities) hvers ríkis (t.d. auðlindir) ákvarðar svo vald þess. 

Óhugsandi er fyrir ríki að stefna að samvinnu sem skilar þeim jafn mikilli getu. Þá er hætta á 

því að annað ríki öðlist á endanum meiri getu og muni hafa af því hlutfallslegan ávinning (e. 

relative gain) umfram hitt eða hin ríkin. Einnig óttast ríki svokallaða núllsummu (e. zero-sum) 

sem felst í því að tap eins ríkis þýðir að annað ríki hagnast og eflist á kostnað þess, tapið 

færist sem gróði eða geta yfir til annars ríkis. Af þessum sökum reyna ríki sífellt að hámarka 

getu sína. Sú samkeppni sem á sér stað milli ríkja (formgerðin) kemur því í veg fyrir 

ríkjasamstarf, t.d. í alþjóðastofnunum, og nokkurs konar sjálfshjálparkerfi er við lýði þar sem 

hver er sjálfum sér næstur. Það sem helst hamlar alþjóðlegri samvinnu er sá ótti að ríki reyni 

að ná ákveðnu forskoti með því að auka getu sína, svíkja samninga, hervæðast og ógna 

öryggi annarra ríkja (Waltz, 1979: 70, 97-98, 105-107; Mearsheimer, 2013: 78; Mingst, 2008: 

67). Nýraunhyggjan hefur helst verið gagnrýnd fyrir að líta fram hjá sögulegu samhengi og 

                                                
4 Bandaríkin og Sovétríkin. Þau voru hinir tveir andstæðu pólar sem mynduðu tvípólakerfi að mati Waltz. 
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geta ekki útskýrt hvers vegna formgerðin breytist (Cox: 1968: 243-244), líkt og gerðist þegar 

kalda stríðinu lauk og tvípólakerfið laut fyrir margpólakerfi. 

 

2.1.2 Frjálslyndiskenningar 
 

Frjálslyndiskenningar í alþjóðasamskiptum eiga það sameiginlegt að vera opnar fyrir 

samstarfi ríkja, alþjóðastofnana, félagasamtaka og annarra eininga. Andstætt 

raunhyggjukenningum gera frjálslyndiskenningar almennt ráð fyrir að maðurinn sé góður, 

skynsamur og vel innrættur og leitist við að bæta úr því sem miður fer í samfélaginu eða 

heiminum. Frjálslyndiskenningar má rekja aftur til bjartsýni upplýsingarinnar á átjándu öld og 

þróuðust þær áfram yfir á þá nítjándu á sviði stjórnmála og hagfræði. Frjálslynd 

alþjóðahyggja einkenndi eins og fyrr segir upphaf tuttugustu aldar og var hún í raun fyrsta 

kenningalega verkfæri alþjóðasamskipta sem var sem fræðigrein að stíga sín fyrstu spor á 

þessum árum. Tilkomu alþjóðahyggjunnar má rekja til loka fyrri heimsstyrjaldar og þeirra 

hörmulegu afleiðinga sem stríðið hafði. Inntak alþjóðahyggju var trú á betri tíma, framþróun, 

bætt samskipti og siðferði manna og trú á að lög og alþjóðastofnanir gætu fært ríki heims 

nær hvert öðru á friðsaman hátt (Mingst, 2004: 62-63; Harbour, 1999: 14-15). Gagnrýnendur 

frjálslyndrar alþjóðahyggju kölluðu hana gjarnan hugsjónahyggju (e. idealism) sökum 

þessarar bjartsýni hennar og væntinga til bættari og friðsamari alþjóðasamskipta. Of mikið 

væri einblínt á góða og friðsæla útkomu í samskiptum ríkja án þess að skilja aðstæður og 

finna raunhæfar leiðir til að ná slíkri útkomu (Hollis og Smith, 1990: 20-21). 

 

Fyrri heimsstyrjöldin kallaði fram ýmis viðbrögð og fólk fann hjá sér mikla þörf til að hindra að 

annað stríð brytist út síðar meir. Meðal annars lagði Woodrow Wilson Bandaríkjaforseti árið 

1918 fram fjórtán skrefa áætlun (e. Wilson´s Fourteen Points) um það hvernig tryggja mætti 

heimsfrið og í kjölfarið var Þjóðabandalagið (e. League of Nations) stofnað árið 1919, en það 

var í raun fyrirrennari Sameinuðu þjóðanna (Hollis og Smith, 1990: 17-20; Sameinuðu 

þjóðirnar, 2000). Megintilgangur Þjóðabandalagsins var að koma á varanlegum heimsfriði, 

draga úr vígbúnaði ríkja og auka alþjóðlega efnahags- og félagslega samvinnu. Fjölmörg ríki 

tóku þátt, stofnaðilar voru átján ríki en árið 1938 höfðu 55 ríki orðið aðilar. Bandaríkin gerðust 

að vísu aldrei aðilar að Þjóðabandalaginu þrátt fyrir að þau hvettu til stofnunar þess 

(Eloranta, 2011: 30, 46; Sameinuðu þjóðirnar, 2000). Þrátt fyrir háleit markmið liðaðist 

Þjóðabandalagið í sundur og, án þess að fara dýpra út í ástæður þess hér, telur Eloranta 

helstu ástæðurnar vera að því tókst hvorki að tryggja öryggi aðildarríkja sinna né draga úr 

vígbúnaði eins og til stóð. Aðildarríkin unnu að eigin hagsmunum og juku jafnframt 

hernaðarmátt sinn (Eloranta, 2011: 47). Frances V. Harbour vill jafnvel meina að 
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alþjóðahyggjan eins og hún birtist í fjórtán skrefa áætlun Wilsons hafi verið lituð af 

raunhyggju því áætlanir Bandaríkjamanna að ná friði í heiminum væru fyrst og fremst 

miðaðar að því að tryggja þeim sjálfum frið og öryggi (Harbour, 1999: 14, 17). Þannig væru 

hagsmunir Bandaríkjanna í raun í forgrunni. Þegar hér er komið sögu má því greina áhrif 

fyrrgreindrar raunhyggju sem átti eftir að taka að miklu leyti við keflinu af alþjóðahyggju og 

öðrum frjálslyndiskenningum, en eins og Mingst (2004: 63-64) bendir á, dvínaði trúin á hið 

góða eðli mannsins þegar síðari heimsstyrjöldin skall á. En þrátt fyrir að raunhyggjukenningar 

telji alþjóðlegt samstarf nánast óhugsandi fór það þó svo, eftir að síðari heimsstyrjöld lauk, að 

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) voru stofnaðar til að auka ríkjasamstarf og sporna gegn öðru 

stríði. Fljótlega eftir stofnun SÞ skall svo á kalt stríð milli Sovétríkjanna, Bandaríkjanna og 

bandamanna þeirra og raunhyggja var áberandi í alþjóðasamskiptum næstu áratugina.  

 

Nýfrjálslynd stofnanahyggja (e. neoliberal institutionalism) er sammála raunhyggjunni um að 

ríki séu aðalgerendurnir í heiminum og að það ríki visst stjórnleysi en hún segir samt að 

alþjóðleg samvinna ríkja sé möguleg í gegnum stofnanir. Ólíkt nýraunhyggju gerir hún 

jafnframt ráð fyrir að atburðir tuttugustu aldar hafi haft áhrif á samskipti ríkja og að þeir hafi 

knúið fram og auðveldað alþjóðlega samvinnu. Fjöldi alþjóðlegra stofnana hefur margfaldast 

frá því eftir stríð árið 1945 og telja stofnanahyggjumenn að samvinna ríkja í gegnum 

alþjóðastofnanir hafi dregið úr stjórnleysinu í alþjóðakerfinu (Hollis og Smith, 1990: 41; 

Baldwin, 1993: 8; Sterling-Folker, 2013: 114). Karns og Mingst (2010: 39) benda á að ríki 

sem eiga í miklum samskiptum velji að vinna saman því samskiptin muni halda áfram. Til að 

halda góðum samskiptum og gera hegðun ríkja fyrirsjáanlegri sé gjarnan valin sú leið að 

stofna eða ganga í alþjóðastofnanir sem auðvelda alla samvinnu til muna. 

 

Með tilkomu aukinnar tækni og samgangna jukust samskipti þvert á landamæri sem og 

viðskipti og flæði fjármuna milli ríkja. Ríki eru nú mikið til fjárhagslega háð hvert öðru með 

inn- og útflutning og Keohane og Nye (2001: 3-8, 17, 30-31) hafa lýst þessu sem flóknu 

víxlhæði (e. complex interdependence) eða eins og Hurd orðar það: „Með auknu víxlhæði 

eykst mikilvægi alþjóðlegra stofnana“5 (Hurd, 2011: 1). Þetta flókna víxlhæði hefur haft þau 

áhrif að milliríkjasamstarf hefur aukist og allt frá lokum seinni heimsstyrjaldar hafa nýjar 

hugmyndir, reglur og alþjóðasáttmálar sprottið fram og nýjar alþjóðastofnanir orðið til sem 

halda utan um ólíka málaflokka. Flókið víxlhæði dregur úr hernaðarbrölti milli ríkja þar sem 

hagsmunir þeirra eru bundnir í milliríkjasamstarfi og -viðskiptum og því hefur dregið úr því 

stjórnleysi sem raunhyggjan vill meina að ráði ávallt ríkjum. Víxlhæðið veldur því að ríki eru 

                                                
5 Þýtt úr ensku: As interdependence increases, the importance of international organizations increases with it. 
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tengd ákveðnum böndum og aðgerðir þeirra stýrast oft af því hvað hin ríkin gera (Milner, 

1991: 83). 

 

2.1.3 Mótunarhyggja 

 

Félagsleg mótunarhyggja eins og hún er í dag á sér þó nokkra sögu og langa hefð innan 

félagsfræði og mannfræði. Félagsfræðingurinn Emile Durkheim (1895) sagði til að mynda að 

félagslegar staðreyndir (e. social facts) á borð við menningu, tungumál, samfélagslegar 

skyldur og önnur félagsleg fyrirbæri hefðu mikil áhrif á hegðun einstaklinga. Samkvæmt 

Esterberg (2002: 15) gengur mótunarhyggja meðal annars út á félagsmótun, sem þýðir að 

félagslegur veruleiki sé mótaður af gerendum. Gerendurnir hafa þannig áhrif á umhverfið og 

öfugt. Einstaklingar hegða sér gagnvart öðru fólki eða fyrirbærum samkvæmt þeim skilningi 

eða merkingu sem þeir leggja í annað fólk og fyrirbæri vegna slíkra mótunaráhrifa. 

Sjálfsmynd (e. identity) einstaklinga mótast af félagslega mótuðum veruleika þeirra en 

sjálfsmyndin er þó margskipt eftir því hvaða hlutverk einstaklingurinn leikur hverju sinni, 

hlutverk föður, nemanda o.s.frv. (Wendt, 1992: 397-398). Sjálfsmynd skiptir miklu máli fyrir 

hagsmuni ríkja og er gagnleg til að skilja alþjóðlega hegðun, stofnanir og breytingar í 

alþjóðlegum samskiptum. Alþjóðlegar stofnanir samræma aðgerðir ríkja í vissum málum en 

móta einnig sameiginlega sjálfsmynd þeirra og hagsmuni (Adler, 2013: 127-128). Dæmi um 

ríki sem hefur endurskapað sjálfsmynd sína er Þýskaland eftir síðari heimsstyrjöld þegar það 

hóf samstarf við önnur Evrópuríki og gekk í Atlantshafsbandalagið eftir hvatningu frá 

Bandaríkjunum (Karns og Mingst, 2010: 50-51). 

 

Mótunarhyggja fór að hafa mikil áhrif innan alþjóðasamskipta sem fræðigreinar í kringum 

síðustu aldamót og gerir hún, sem fyrr segir, ráð fyrir að við verðum fyrir stöðugum 

breytingum vegna áhrifa úr umhverfinu (Weber, 2009: 62). Fylgjendur félagslegrar 

mótunarhyggju gagnrýndu fyrri kenningar í alþjóðasamskiptum fyrir að ganga út frá 

stöðnuðum forsendum um alþjóðasamskipti og formgerð alþjóðakerfisins. Lögðu þeir áherslu 

á að breytingar væru mögulegar og að heimurinn sé í stöðugri þróun. Ríki og 

alþjóðastofnanir séu félagsleg fyrirbæri sem taki menningarlegum, sögulegum og pólitískum 

breytingum fyrir tilstuðlan mannlegra samskipta. Umhverfið hefur því áhrif á ríki og 

ákvarðanatöku þeirra. Ríki spila, líkt og einstaklingar, fjölbreytt hlutverk og því er sjálfsmynd 

þeirra fjölbreytileg eftir því hvaða hlutverki þau gegna hverju sinni og eru hagsmunirnir eftir 

því. Alþjóðastofnanir geta ekki aðeins haft áhrif á sjálfsmynd heldur einnig hagsmuni ríkja. 

Þannig geta alþjóðastofnanir haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku ríkja og kallast því 
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mótunarhyggjan og nýfrjálslynda stofnanahyggjan á hér (Fierke, 2013: 188-189; Wendt, 

1992: 394, 398; Adler, 2013: 113). 

 

Samkvæmt mótunarhyggju er fullveldi ríkja það sem helst ákvarðar sjálfsmynd þeirra (Karns 

og Mingst, 2010: 51) en fullveldi ríkja er ekki fastmótað fyrirbæri heldur þróast í takt við nýjar 

venjur (Adler, 2013: 127). Hefðbundnar skilgreiningar á fullveldi hafa breyst og ekki er lengur 

hægt að tala um eina gerð fullveldis. Þó er fullveldi oftast skilgreint sem „full og óskoruð 

yfirráð ríkisins á eigin landsvæði“ (Úlfar Hauksson, 2005: 640). Þannig er átt við að ríki hafi 

full völd innan landamæra sinna og enginn og ekkert sé því æðra (Wallace og Martin-Ortega, 

2009: 101, 119). Ríki deila hins vegar í æ ríkari mæli fullveldi sínu með aðild og þátttöku í 

alþjóðlegum sáttmálum og stofnunum líkt og Sameinuðu þjóðunum þar sem undirgangast 

þarf alþjóðlega sáttmála, ályktanir og skuldbindingar en einnig koma ýmsir hagsmunahópar 

og sérfræðingar sífellt meir að stefnumótun og ákvarðanatöku ríkja (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007: 18-20). 

 

Samantekt  

Samkvæmt raunhyggju snúast heimsstjórnmál og alþjóðasamskipti aðallega um stöðuga 

keppni um völd og öryggi ríkja. Alþjóðlegt samstarf er því nánast óhugsandi nema í 

sérstökum tímabundnum aðstæðum og þá í þeim tilgangi að styrkja og tryggja hagsmuni 

sterkra ríkja enn frekar. Samkvæmt nýraunhyggju eru ríki stöðugt með varann á sér gagnvart 

öðrum ríkjum og forðast hvers konar samvinnu enda kemur formgerðin í veg fyrir það. 

Frjálslyndiskenningar trúa á hið góða eðli mannsins og að hægt sé að stefna að heimsfriði 

með auknum alþjóðasamskiptum og nýfrjálslynd stofnanahyggja segir að flókið víxlhæði geri 

ríki háð hvert öðru og samvinna ríkja í gegnum alþjóðastofnanir hafi dregið úr stjórnleysi og 

gert alþjóðasamskipti fyrirsjáanlegri. Samkvæmt mótunarhyggju geta mennirnir haft áhrif á 

heiminn og gefið honum vissa merkingu háð aðstæðum hverju sinni. Alþjóðasamskipti eru 

félagslega mótuð og samskipti ríkja við önnur ríki móta sjálfsmynd þeirra og hefur það áhrif á 

hagsmuni, stefnu, fullveldi og ákvarðanatöku ríkja. 

 

2.2 Rauði krossinn og friðargæsla 
 

Íslenska ríkið tekur þátt í alþjóðlegri þróunarsamvinnu og fellur friðargæsla, auk neyðar- og 

mannúðaraðstoðar, undir þann málaflokk hjá ráðuneytinu, enda segir á heimasíðu þess að 

friður, öryggi og þróun séu innbyrðis háð (Utanríkisráðuneytið, e.d.a; Utanríkisráðuneytið, 

e.d.b). Alþjóðleg þróunarsamvinna felur í grófum dráttum í sér að ríki (og fleiri aðilar, s.s. 
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frjáls félagasamtök) aðstoða stjórnvöld í þróunarlöndum6 við að eyða fátækt og hungri, styðja 

við efnahags- og félagslega þróun og sjálfbæra þróun og auðlindanýtingu, svo eitthvað sé 

nefnt (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.: 2). Unnið er eftir ákveðnum 

þróunarmarkmiðum7 Sameinuðu þjóðanna sem nýlega var fjölgað úr átta í sautján (2015-

markmiðin, e.d.). Neyðar- og mannúðaraðstoðin sem íslenska ríkið sinnir „miðar að því að 

bjarga mannslífum og draga úr þjáningu þar sem neyðarástand hefur skapast“ og veitir ríkið 

meðal annars fé til frjálsra félagasamtaka líkt og Rauða krossins til að takast á við slík 

verkefni. Jafnframt á Rauði krossinn sæti í svokölluðum samstarfshópi íslenskra 

mannúðarsamtaka í alþjóðlegu hjálparstarfi og þróunarsamvinnu sem utanríkisráðuneytið er í 

samstarfi við í tengslum við þessa málaflokka (Utanríkisráðuneytið, e.d.c; 

Utanríkisráðuneytið, e.d.d.).  

 

Frjáls félagasamtök (e. nongovernmental organizations/NGOs) eru almennt skilgreind sem 

sjálfstætt starfandi samtök sem vinna að ákveðnu markmiði og gjarnan eftir ákveðinni 

hugsjón. Þau byggja starf sitt á sjálfboðavinnu að einhverju eða miklu leyti, hafa frjálsa 

félagsaðild og eru ekki rekin í ágóðaskyni. Milljónir frjálsra félagasamtaka fyrirfinnast í 

heiminum og þúsundir þeirra starfa á alþjóðlegum vettvangi og teljast þau til alþjóðlegra 

frjálsra félagasamtaka (e. international nongovernmental organizations/INGOs) líkt og 

Alþjóðasamband félaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans (Karns og Mingst, 2010: 8-9; 

Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 375; Wallace og Martin-Ortega, 2009: 98). Frjáls félagasamtök 

hafa sum hver talsverð áhrif í samfélaginu og knýja sem dæmi á um aukin mannréttindi, 

bætta velferðarþjónustu og umhverfisvernd. Þau vinna sum hver að ákveðnum málaflokkum 

með stórum alþjóðastofnunum líkt og Sameinuðu þjóðunum og hafa sífellt meira vægi í 

alþjóðasamskiptum og stefnumótun ríkja á vissum sviðum í gegnum lögbundið samráð og 

samvinnu (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 373-374, 378-379). 

 

Í köflunum hér á eftir er stiklað á stóru í sögu Rauða kross hreyfingarinnar og Rauða kross 

Íslands og fjallað um tilkomu alþjóðlegrar friðargæslu og stofnun íslenskrar friðargæslu. Af 

nógu er að taka svo aðeins er greint frá því helsta og því sem viðkemur þessari rannsókn. 

                                                
6 Þróunarlönd eru í grófum dráttum þau ríki sem þurfa aðstoð við ofangreinda þætti, og við að ná þeim 
þróunarmarkmiðum sem Sameinuðu þjóðirnar vinna eftir. Hugtakið þróunarland er þó mjög umdeilt. Mikið er 
til af fræðiefni um þróunarmál en ekki verður farið út í nánari umfjöllun um þau hér. 
7 Þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna 2000-2015 kölluðust þúsaldarmarkmið en sett hafa verið ný markmið 
og má lesa um þau í heimildinni (2015-markmiðin, e.d.) og nánar um framlag Íslands má til dæmis lesa hér 
http://www.2015.is/?c=webpage&id=24&lid=24&pid=0amp;option=links eða á vef utanríkisráðuneytisins 
http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/throunarsvid/althjodastofnanir/  
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2.2.1 Alþjóða Rauði krossinn 

 

Rauði krossinn starfar eftir nokkrum grundvallarhugsjónum sem allir sjálfboðaliðar og 

starfsmenn hreyfingarinnar eiga að virða og fara eftir. Þar má helst nefna hlutleysi, 

óhlutdrægni og mannúð. Hreyfingin gerir ekki upp á milli stríðandi aðila og tekur ekki afstöðu 

í deilum tengdum hugmyndafræði, uppruna, trúar eða stjórnmála. Hún hefur að markmiði að 

lina þjáningar einstaklinga og lætur sig til dæmis engu skipta hverrar trúar, þjóðernis eða 

uppruna einstaklingurinn er. Hreyfingin byggir á þeirri mannúðarhugsjón að koma öllum sem 

þurfa til hjálpar og vill stuðla að vinsamlegum samskiptum og varanlegum friði í heiminum 

(Rauði kross Íslands, 2011: 35). 

 

Saga Rauða krossins nær aftur til ársins 1859. Í júní það ár háðu Ítalir, Frakkar og 

Austurríkismenn snarpa og mannskæða orustu við Solferino á Norður-Ítalíu8 og tugþúsundir 

hermanna létu lífið eða lágu særðir eftir. Svisslendingur að nafni Henry Dunant var á 

ferðalagi á þessum slóðum og kom að blóðugum vígvellinum. Hóf hann þegar að skipuleggja 

aðstoð til særðra hermanna óháð uppruna þeirra og lagði heimafólk honum lið. Einkunnarorð 

hjálparinnar voru „Allir eru bræður“9 og gaf það tóninn fyrir hlutleysið sem Rauði krossinn 

hefur frá upphafi haft að leiðarljósi, að ekki sé gert upp á milli þeirra er hjálpar eru þurfi 

(Margrét Guðmundsdóttir, 2000: 7; Haug, 1993: 26-27). 

 

Þessi atburður varð til þess að Henry Dunant gaf nokkrum árum síðar út bók10 þar sem hann 

lýsti meðal annars aðkomunni og upplifun sinni af hjálparstarfinu. Hann lagði til að komið yrði 

á fót þjálfuðum hjálparsveitum sem myndu sinna særðum á átakasvæðum undir formerkjum 

hlutleysis og vopnleysis. Á móti þyrftu ríki að heita því að veita slíkum hjálparsveitum friðhelgi 

svo þær gætu starfað áóreittar (Margrét Guðmundsdóttir, 2000: 7). 

 

Í kjölfarið voru fyrstu skrefin stigin í átt að stofnun Rauða krossins. Haldin var alþjóðleg 

ráðstefna árið 1864 þar sem þessar tillögur Dunants voru samþykktar, merkið var hannað 

(rauður kross á hvítum fleti) og sett var á fót Alþjóðanefnd til hjálpar særðum hermönnum 

sem var undanfari Alþjóðaráðs Rauða krossins. Jafnframt varð fyrsti Genfarsamningurinn til 

en hann fjallaði um vernd særðra og sjúkra hermanna. Á komandi árum spruttu fram 

landsfélög Rauða krossins víðs vegar um heiminn, annað merki (rauður hálfmáni) var 

samþykkt og tekið upp í íslömskum ríkjum og Rauði hálfmáninn stofnaður. Hafa bæði merkin 

                                                
8 Austurríki hafði ráðið yfir hluta Norður-Ítalíu en tapaði honum aftur til Ítalíu í þessari orustu. 
9 Á ítölsku Tutti fratelli. 
10 Bókin heitir Minningar frá Solferino (Un souvenir de Solferino á frummálinu) og kom út árið 1862. 
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verið viðurkennd síðan árið 1876 og veita þau fulltrúum sínum friðhelgi og vernd á vettvangi. 

Þessi tvö samtök stofnuðu árið 1919 Alþjóðasamband félaga Rauða krossins og Rauða 

hálfmánans, eða Alþjóðasamband Rauða kross félaga eins og það er oftast nefnt (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2000: 7). Þriðja merkið (rauður kristall) var samþykkt árið 2005 og bættist 

formlega í hópinn í júni 2006. Rauði kristallinn þótti laus við pólitíska, þjóðernislega og 

trúarlega tilvísun hinna tveggja merkjanna og henta þeim ríkjum sem söknuðu óháðara 

tákns. Dæmi um slíkt ríki er Ísrael en fram að þessu hafði landsfélagið þar ekki hlotið 

viðurkenningu Rauða krossins þar sem það notaðist að eigin frumkvæði eingöngu við mynd 

af rauðri Davíðsstjörnu. Þegar kristalstáknið var samþykkt, felldi ísraelska landsfélagið 

stjörnuna inn í rauða kristalinn og var þar með viðurkennt sem hluti af Rauða kross 

hreyfingunni (International Committee of the Red Cross, 2010; International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies, e.d.). 

 

Genfarsamningarnir eru fjórir, auk þriggja viðbótarbókana, og innihalda þeir megnið af 

núgildandi alþjóðlegum mannúðarlögum. Þeir eru eins og fyrr segir allt frá því árið 1864 

þegar sá fyrsti varð til en almennt er miðað við útgáfuárið 1949 þegar fyrstu þrír samningarnir 

voru uppfærðir og sá fjórði bættist við. 194 ríki eru nú aðilar að samningunum og 

meginmarkmið þeirra er að tryggja fórnarlömbum ófriðar og stríðsátaka hjálp og vernd, hvort 

sem um er að ræða sjúka eða særða hermenn, almenna borgara eða hermenn sem hætt 

hafa þátttöku í átökunum11 (Spoerri, 2009; Wallace og Martin-Ortega, 2009: 325; Rauði kross 

Íslands og utanríkisráðuneytið, 2004: 9-11). 

 

Alþjóðaráð Rauða krossins (e. International Committee of the Red Cross/ICRC) er sjálfstæð 

stofnun12 sem sinnir hjálparstarfi á stríðssvæðum og kynningu á Genfarsamningunum og 

gengur úr skugga um að þeir séu virtir. Alþjóðaráðið stendur meðal annars fyrir heimsóknum 

til stríðsfanga og almennra fanga þar sem mannréttindabrot eiga sér hugsanlega stað auk 

þess sem ráðið heldur úti leitarþjónustu til að sameina fjölskyldur eftir stríðsátök. 

Alþjóðasamband Rauða kross félaga (e. International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies/IFRC) sinnir hjálparstarfi við neyðaraðstæður sem krefjast skjótra 

viðbragða, til að mynda eftir náttúruhamfarir eða önnur stór áföll. Í sumum tilfellum stendur 

hjálparstarfið yfir í mörg ár til að koma samfélögum á rétt ról á ný og er þróunar- og 

                                                
11 Hægt er að lesa nánar um innihald hvers og eins þeirra í íslenskri útgáfu Genfarsamninganna frá 2004 í 
heimildinni (Rauði kross Íslands og utanríkisráðuneytið, 2004.) 
12 Alþjóðaráðið sker sig úr Rauða kross hreyfingunni, það er í raun sérstofnun sem hefur ákveðnum alþjóðlegum 
skyldum að gegna skv. Genfarsamningunum og getur gert samninga við ríki þar að lútandi, sjá t.d. tilgreinda 
heimild (Wallace og Martin-Ortega, 2009: 98). 
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uppbyggingarstarf því þýðingarmikill hluti verkefna sambandsins13. Alþjóðasambandið styður 

einnig við landsfélögin, uppbyggingu þeirra og þróun. Alþjóðasambandið, Alþjóðaráðið og 

landsfélögin mynda svo alþjóðahreyfingu Rauða krossins. Alþjóðahreyfingin stendur fyrir 

alþjóðlegri ráðstefnu á fjögurra ára fresti þar sem viðfangsefnið eru alþjóðleg mannúðarmál 

og mannúðarlög. Þar taka þátt þau ríki sem sem eru aðilar að Genfarsamningunum og 

fulltrúar hreyfingarinnar (Margrét Guðmundsdóttir, 2000: 8; Wallace og Martin-Ortega, 2009: 

98; Haug, 1993: 51-52, 163, 352; Rauði kross Íslands, e.d.a; Rauði kross Íslands, e.d.b). 

Rauði krossinn hefur því stóru hlutverki að gegna á alþjóðavettvangi hvað mannúðarmál 

snertir og hefur mikla sérstöðu meðal frjálsra félagasamtaka sökum útbreiðslu, friðhelgi og 

velvilja sem ríkir í garð hans. 

 

2.2.2 Rauði kross Íslands, sagan, alþjóðastarf og sendifulltrúar 

 

Leyfilegt er að starfrækja eitt Rauða kross landsfélag í hverju landi fyrir sig og var Rauði 

kross Íslands (RKÍ) stofnaður þann 10. desember árið 1924 og fagnaði því nýverið 90 ára 

afmæli. Landsskrifstofa Rauða kross Íslands er staðsett í Reykjavík en undir hana heyra 

ríflega 40 deildir um land allt (Haug, 1993: 481; Rauði kross Íslands og utanríkisráðuneytið, 

2004: 9; Rauði kross Íslands, e.d.a). 

 

Í fyrstu snerist starfsemi Rauða kross Íslands mestmegnis um fjölþætta innlenda aðstoð eftir 

þörfum hverju sinni, til að mynda að sjá um berklavarnir, sinna heilsugæslu sjómanna og 

verkafólks, vinna að slysaforvörnum, sinna hjúkrun af ýmsu tagi, sjá um sjúkraflutninga í 

bílum (og útvega bíla) og kenna skyndihjálp (Margrét Guðmundsdóttir, 2000: 19, 28, 33, 42, 

53, 60). 

 

Á tímum síðari heimsstyrjaldar fékk Rauði krossinn á Íslandi ótal ný hlutverk og jukust 

samskipti við önnur landsfélög til muna. Í kjölfar hernáms Breta á Íslandi vorið 1940 tók 

Rauði krossinn að sér ýmis verkefni hérlendis er sneru að loftvarnarmálum, undirbúningi 

fjöldaslysahjálpar og uppsetningu hjálparstöðva. Eftir að herverndarsamningur íslenska 

ríkisins og Bandaríkjanna var gerður ári síðar unnu bandaríski og íslenski Rauði krossinn 

náið saman og sá fyrrnefndi styrkti þann síðarnefnda ríkulega með hjálpargögnum fyrir 

almannavarnastarf sitt (Margrét Guðmundsdóttir, 2000: 71-74, 80-83). 

 

                                                
13 Þarna birtist í stuttu máli munurinn á neyðaraðstoð og þróunaraðstoð sem Rauði krossinn sinnir. 
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Stríðið kallaði einnig á frekari sérhæfða aðstoð og þegar póstsamgöngur féllu niður sá Rauði 

kross Íslands um milligöngu bréfasendinga milli Íslendinga heima við og þeirra sem bjuggu í 

stríðshrjáðri Evrópu. Eftir stríðslok 1945 fór Lúðvig Guðmundsson, fyrsti íslenski 

sendifulltrúinn, utan til að afla upplýsinga um stöðu Íslendinga í Evrópu, útvega þeim 

nauðsynjar, fatnað og matvörur og jafnvel aðstoð við að komast aftur heim (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2000: 93, 95,109). 

 

Rauði kross Íslands svaraði fyrsta alþjóðlega neyðarkalli hreyfingarinnar í formi 

peningasöfnunar til íbúa á jarðskjálftasvæðum í Chile 1939 og hóf þar með þátttöku í erlendu 

hjálparstarfi sem átti eftir að vaxa mikið fram á daginn í dag. Nokkuð langur tími leið þó þar til 

starf sendifulltrúa komst á skrið. Næsti sendifulltrúi á eftir Lúðvig var ekki sendur utan fyrr en 

1974 og þar á eftir hélt hópur sendifulltrúa utan í lok árs 1979. Störf sendifulltrúanna sneru að 

matvæladreifingu, hjúkrunarstörfum og stjórn flóttamannabúða og hafa íslenskir sendifulltrúar 

sinnt fjölda annarra verkefna síðan þá, líkt og vatnsöflun, fræðslu, dreifingu hjálpargagna og 

fleira (Margrét Guðmundsdóttir, 2000: 115, 336, 343-346, 350-364). 

 

Landsfélögin og Alþjóðaráðið starfa náið saman og útvega landsfélögin gjarnan fólk til 

verkefna á vegum ráðsins. Íslenskir sendifulltrúar starfa því oft undir merkjum Rauða kross 

Íslands og Alþjóðaráðsins (Rauði kross Íslands, e.d.b). Hið sama á einnig við um 

Alþjóðasambandið og landsfélögin og hafa íslenskir sendifulltrúar því löngum starfað fyrir 

hönd Alþjóðasambandsins (Rauði kross Íslands, e.d.c). Þeir viðmælendur sem rætt var við 

hér störfuðu ýmist á vegum Alþjóðaráðsins eða Alþjóðasambandsins eftir því hvert 

viðfangsefnið var en eins og áður er lýst er skýr verkaskipting á milli þessara eininga. 

 

Frá því tekin var ákvörðun um skipulagt sendifulltrúastarf Rauða kross Íslands undir lok 

áttunda áratugarins var lögð áhersla á góðan undirbúning og þjálfun útsendra starfsmanna. 

Fengnir voru leiðbeinendur frá Alþjóðaráðinu og Alþjóðasambandinu og fyrsta 

sendifulltrúanámskeiðið haldið á Þingvöllum 1979 þar sem nemendur voru undirbúnir fyrir 

störf við neyðaraðstæður vegna náttúruhamfara eða fyrir störf á stríðssvæðum. Sökum álags 

og oft og tíðum erfiðrar lífsreynslu sem fylgir sendifulltrúastarfinu tók Rauði kross Íslands árið 

1991 að veita sendifulltrúum sínum áfallahjálp14 við heimkomu þar sem þeim bjóðast viðtöl 

og stuðningur hjá sérfræðingum eftir þörfum hvers og eins. Var íslenska landsfélagið eitt hið 

                                                
14 Þó þetta sé orðað svona í heimildinni þá er nú til dags frekar talað um sálræna úrvinnslu eða stuðning fyrir 
sendifulltrúana heldur en áfallahjálp. Tilgangurinn er að hlúa að sálrænu hliðinni, reyna að tryggja andlega 
velferð sendifulltrúanna og skapa vettvang fyrir samtöl um erfiða reynslu eða annað sem sendifulltrúar vilja 
ræða um að verkefni loknu. 



  

21 

fyrsta til að veita slíkan stuðning en hin fylgdu á eftir (Margrét Guðmundsdóttir, 2000: 344-

345, 358). 

 

Rauði kross Íslands setur fram ákveðnar kröfur til verðandi sendifulltrúa sem þeir þurfa að 

standast áður en þeir sækja um að fara á sendifulltrúanámskeið. Námskeið eru haldin annað 

hvert ár og standa þau yfir í sex daga. Umsóknarferlið er skýrt, umsóknareyðublaðið staðlað 

og námskeiðið kennt eftir samræmdri alþjóðlegri dagskrá. Allir þurfa að sitja slíkt námskeið 

áður en þeir geta starfað sem sendifulltrúar og að námskeiði loknu fara þeir á viðbragðslista 

sem kallast Veraldarvakt15 og eru um 200 einstaklingar á skrá hverju sinni. Helstu markmiðin 

með námskeiðinu eru að kynna þátttakendur fyrir starfsemi og grundvallarmarkmiðum Rauða 

kross hreyfingarinnar og undirbúa þá fyrir krefjandi verkefni, áskoranir og vandamál sem 

kunna að mæta þeim á vettvangi. Ár hvert eru sendir um 20-30 íslenskir sendifulltrúar til að 

sinna erlendu hjálparstarfi og dvelja þeir að jafnaði í hálft til heilt ár á vettvangi eða sinna 

styttri aðkallandi verkefnum sem skapast við neyðaraðstæður (Rauði kross Íslands, e.d.d; 

Rauði kross Íslands, e.d.e; Rauði kross Íslands, e.d.f; Rauði kross Íslands, e.d.g). Auk 

sendifulltrúanámskeiðsins eru reglulega haldin öryggisnámskeið til að undirbúa sendifulltrúa 

fyrir störf á átakasvæðum þar sem brýnt er að kunna nokkur skil á helstu atriðum er varða 

öryggi á vettvangi (Rauði kross Íslands, e.d.h). Meðal þess sem námskeiðið nær yfir er 

fjarskiptatækni, skyndihjálp, eldvarnir og akstur jeppa. Einnig er veitt fræðsla um skotvopn og 

jarðsprengjur og viðbrögð við gíslatöku og umsátur æfð (Rauði kross Íslands, e.d.i). 

 

Rauða kross hreyfingin setur sér reglulega ný markmið og endurmetur starfsemi sína. Í 

stefnu Rauða kross Íslands og Alþjóðasambandsins til ársins 2020 er skerpt á markmiðum 

og hugsjónum hreyfingarinnar. RKÍ sem sjálfstætt landsfélag setur sér viss markmið og er 

sérstök áhersla lögð á fagleg vinnubrögð og reglulegt árangursmat, neyðarvarnir, mannúð og 

félagslegt öryggi og að efla samstöðu Rauða krossins á landsvísu (Rauði kross Íslands, 

2011).  

 

2.2.3 Friðargæsla 
 

Hugtakið friðargæsla (e. peacekeeping) á sér enga fastmótaða skilgreiningu samkvæmt 

Gunnari Páli Baldvinssyni (2008: 137) enda er eðli hennar fljótandi og breytilegt eftir 

tímabilum í sögunni og pólitísku landslagi. Hér eru bakgrunnur og þróun friðargæslu lauslega 

reifuð til glöggvunar á starfsemi íslenskrar friðargæslu sem er til umfjöllunar í næsta kafla. 

                                                
15 Veraldarvakt er ritað með hástaf. 
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Friðargæsla hófst árið 1948 á vegum Sameinuðu þjóðanna í kjölfar kalda stríðsins og eru 

friðargæsluverkefni SÞ orðin alls 71 og standa um þessar mundir 16 verkefni yfir (Karns og 

Mingst, 2010: 323-324; Sameinuðu þjóðirnar, 2015: 1). Sérstök friðargæsludeild innan SÞ (e. 

Department of Peacekeeping Operations/DPKO) annast friðargæsluverkefni (Sameinuðu 

þjóðirnar, e.d.a). Friðargæsla var í fyrstu hugsuð sem friðsamleg leið til að stilla til friðar þar 

sem stríð eða átök geisuðu. Upphaflega skilgreindu SÞ friðargæslu sem aðgerð þar sem 

léttvopnaðir hermenn á vegum aðildarríkja SÞ myndu fara á átakasvæði til að viðhalda eða 

koma á alþjóðlegum friði og öryggi, en það var eitt helsta markmiðið með stofnun SÞ eftir 

síðari heimsstyrjöldina.16 Kalda stríðið, með tilheyrandi ósætti milli austurs og vesturs,17 gerði 

að verkum að aðrar formlegar leiðir í friðarumleitunum sem SÞ gátu gripið til (í samræmi við 

ákvæði stofnsáttmála SÞ)18 voru óraunhæfur kostur og því var friðargæsla þróuð. 

Einskorðuðust úrræðin á tímum kalda stríðsins að mestu við vopnahléssamninga og tilraunir 

til að koma á stöðugleika, án frekari afskipta Sameinuðu þjóðanna. Þrátt fyrir miklar 

breytingar á friðargæsluverkefnum í gegnum tíðina hafa SÞ ætíð miðað við að friðargæsla 

geti aðeins átt sér stað ef ríkið þar sem friðargæslan á að fara fram er samþykkt aðstoð, að 

hlutleysis sé gætt og einungis sé gripið til vopna í sjálfsvörn eða algjörri neyð (Karns og 

Mingst, 2010: 323-325; Wallace og Martin-Ortega, 2009: 316; Utanríkisráðuneytið, e.d.e; 

Unis.unvienna.org, e.d.; Sameinuðu þjóðirnar, 2008: 31-35). 

 

Frá endalokum kalda stríðsins í lok níunda áratugarins hafa deilur mikið færst frá því að vera 

milliríkjadeilur yfir í innanríkisdeilur. Með breyttri heimsmynd hafa áherslurnar því breyst og 

friðargæsluverkefni hafa til að mynda verið á sviði hermennsku, löggæslu og borgaralegra 

verkefna og ný hugtök eru notuð yfir verkefni eftir eðli þeirra. Er þannig til dæmis talað um 

friðaruppbyggingu (e. peacebuilding) þar sem leitað er leiða við að viðhalda friði og styrkja 

innviði samfélagsins sem stuðla að viðvarandi friði. Sérstök friðaruppbyggingarnefnd SÞ (e. 

The Peacebuilding Commission/PBC) var stofnuð árið 2005 og tekur hún til starfa að 

friðargæsluverkefnum loknum til að fylgja þeim eftir. Meiri afskipti eru höfð nú og markmiðum 

                                                
16 1. gr. 1. kafla stofnsáttmálans segir að markmið hinna sameinuðu þjóða sé „að varðveita heimsfrið og 
öryggi...“ 
17 Austur=Sovétríkin og bandamenn þeirra og vestur=Bandaríkin og bandamenn þeirra. Aðildarríki SÞ voru 
þannig í andstæðum fylkingum í kalda stríðinu, öll samningsumleitan og kosningar innan SÞ urðu flóknari og 
stirðaði, sér í lagi þegar kom að málefnum friðar og öryggis. 
18 Sjötti kafli stofnsáttmálans fjallar um friðsamlega lausn deilumála og sjöundi kaflinn fjallar um mögulega 
valdbeitingu (e. enforcement) hafi friðsamlegar leiðir skv. sjötta kafla ekki dugað til. Öryggisráð SÞ tekur þessi 
mál fyrir, ályktar og kýs um þau og geta fastaríki ráðsins (Bandaríkin, Rússland/áður Sovétríkin, Frakkland, 
Bretland og Kína) beitt neitunarvaldi og þannig komið í veg fyrir aðgerðir. Hvergi er í raun fjallað um téða 
friðargæslu og er því gjarnan talað um að hún tilheyri kafla nr. 6 og ½, hún liggi þarna á milli ritaðra kafla 
sáttmálans (sjá t.d. ofanritaða heimild, Unis.unvienna.org, e.d.). Ósættið milli austurs og vesturs á tímum kalda 
stríðsins gerði að verkum að ekki náðist samhljóma niðurstaða í öryggisráðinu í kosningum um úrræði skv. 
sjötta eða sjöunda kafla og var lendingin því gjarnan sú að styðjast við mild friðargæsluúrræði með samþykki 
viðtökuríkisins svo unnt væri að hefja pólitískar viðræður til að ná frekari markmiðum í átt að friði. 
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fylgt eftir, svo sem hvort ákvæðum friðarsamninga sé komið í framkvæmd, mannréttindum 

fylgt, hvort umsamin afvopnun eigi sér stað og fleira (Sameinuðu þjóðirnar, 2008: 8, 17-18; 

Unis.unvienna.org, e.d.; Sameinuðu þjóðirnar, e.d.b).  

 

Fleiri aðilar koma að friðargæslu, má þar helst nefna Atlantshafsbandalagið (NATO), 

Evrópusambandið (ESB) og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE), en raunin er sú, að 

sögn Gunnars Páls, að fyrir Vesturlönd snýst friðargæsla yfirleitt um að vernda eigin 

öryggishagsmuni en síður um mannúðarsjónarmið og jafnvel hefur markmið hennar verið að 

koma á lýðræði (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008: 137-137, 173-174). Það markmið er í 

samræmi við kenningar um lýðræðisfrið sem ganga í stuttu máli út á að frjálslynd 

lýðræðissamfélög fari ekki í stríð hvert við annað, þau standi frekar saman enda eigi þau 

sameiginlega hagsmuni sem gjarnan eru bundnir í samningum, sáttmálum, viðskiptum og 

hugmyndafræði. Frjálslynd lýðræðissamfélög deila svipaðri sjálfsmynd og áhersla er á 

samvinnu í stað sundrungar. Stríð þykja jafnframt hættuleg og kostnaðarsöm og það er í hag 

frjálslyndra lýðræðissamríkja að standa vörð um frið sín á milli. (Owen, 1994: 88-95). Þessi 

kenning skýrir þannig mögulega hvers vegna stundum hefur verið stefnt að því að 

lýðræðisvæða þau lönd sem friðargæsla fer fram í og kallast nokkuð á við fyrrnefnda 

niðurstöðu Gunnars Páls að Vesturlönd ákveði að sinna friðargæslu í þágu eigin hagsmuna. 

 

2.2.4 Íslenska friðargæslan 
 

Ekki er ætlunin að rekja nákvæma sögu og pólitískar ástæður stofnunar íslenskrar 

friðargæslu19 í þessum kafla en þó er lauslega gerð grein fyrir henni þar sem rannsóknir á 

íslenskum friðargæsluliðum eru til umfjöllunar síðar sem tengjast viðfangsefni þessarar 

rannsóknar. 

 

Íslenska friðargæslan var stofnuð 10. september 2001 í kjölfar aukinnar kröfu um framlag og 

þátttöku Íslands í friðargæsluverkefnum NATO á Balkanskaga. Saga íslenskrar friðargæslu 

nær að vísu allt aftur til ársins 1950 þegar ríkið sendi tvo Íslendinga til Palestínu til að starfa 

með friðargæsluliði Sameinuðu þjóðanna en svo liðu rúmir fjórir áratugir án aðkomu íslenska 

ríkisins að þessum málaflokki. Ísland gerði formlegan samning við norska herinn árið 1994 

og sendi friðargæsluliða til Bosníu-Hersegóvínu til að sinna friðargæsluverkefnum með 

hernum undir stjórn SÞ. Upp frá þessu komu íslenskir friðargæsluliðar að ýmsum verkefnum 

                                                
19 Frekara lesefni um sögu og þróun íslenskrar friðargæslu er t.d. grein sú sem stuðst er við hér, Friðargæsla 
herlausrar þjóðar: Stefnumótun, sjálfsmynd og orðræða eftir Gunnar Pál Baldvinsson (sjá heimildaskrá).  
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á Balkanskaga, ýmist í samstarfi við SÞ, NATO eða ÖSE, en hafa í síðari tíð helst sinnt 

verkefnum í Afganistan, Afríku og Mið-Austurlöndum (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008: 138-

139; Utanríkisráðuneytið, e.d.b; Utanríkisráðuneytið, 2001: 1). 

 

Í upplýsingabæklingi utanríkisráðuneytisins frá árinu 2001 um Íslensku friðargæsluna segir 

að friðargæsla sé: 

[...] samheiti yfir fjölþættar aðgerðir alþjóðastofnana til að tryggja frið á 

átakasvæðum. Grunnhugmynd friðargæslu er að bregðast við ófriði eða 

ófriðarblikum með margþættum aðgerðum, bæði áður en átök brjótast út og 

eftir að stillt hefur verið til friðar. Friðargæsluhugtakið tekur þannig til ýmiss 

konar fjölþjóðlegra aðgerða sem miða allar að því að koma í veg fyrir átök, 

koma á friði og skapa skilyrði til að varanlegur friður ríki.  

 
Í takt við þessi ólíku verkefni og markmið er friðargæslu síðan skipt í fjóra meginflokka; 

hefðbundna friðargæslu og hættuástandsstjórnun, eftirlits- og þjálfunarstörf, 

uppbyggingarstarf og að lokum mannúðar- og neyðaraðstoð. Lögð er áhersla á tækifæri 

Íslands til aukinnar þátttöku í friðargæslustörfum með breyttum áherslum friðargæsluverkefna 

og að framlagið geti falist í störfum borgaralegra sérfræðinga (Utanríkisráðuneytið, 2001: 2). 

En einfaldar yfirlýsingar í bæklingi geta reynst snúnar í framkvæmd og segja má að 

hentistefna hafi ríkt í kringum rekstur íslenskrar friðargæslu upp úr síðustu aldamótum, á 

þeim tíma sem bæklingurinn var skrifaður. Ósamstaða ríkti innan utanríkisráðuneytisins um 

hlutverk og verkefnaval. Áhersla var lögð á að framlagið yrði eftirtektarvert og hlyti 

viðurkenningu hjá alþjóðastofnunum sökum sérstöðu þess. Framkvæmdastjóri NATO lagði 

árið 2002 hart að Íslendingum að auka hlut sinn og sýnileika í friðargæslu á vegum 

bandalagsins ellegar myndi staða Íslands veikjast innan þess. Fljótlega eftir þetta tóku 

Íslendingar að sér flugvallarverkefni í Pristina í Kosovo en: „Íslenska friðargæslan hafði þá á 

engan hátt búið sig undir slíkt verkefni“ (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008: 141-143). 

Íslendingar tóku að sér annað flugvallarverkefni í Kabúl í Afganistan 2004 og 

hernaðaráhersla varð æ meira áberandi á kostnað hinnar borgaralegu. Í stað almennra 

sendifulltrúa20 ráðuneytisins var ráðinn yfirmaður yfir skrifstofu friðargæslunnar í 

utanríkisráðuneytinu sem hafði hernaðarlegan bakgrunn og innsýn í hernaðarstarfsemi 

NATO, auk sérþekkingar á friðargæslumálum. Á árunum 2002-2006 var friðargæslan 

                                                
20 Hér er um sérstakt starfsheiti að ræða, það er útskýrt á eftirfarandi hátt: „Sendifulltrúi getur sá verið kallaður 
sem er forstöðumaður sendiráðs (Chargé d´Affaires). Í íslensku er þetta orð notað sem þýðing á diplómatísku 
starfsheiti “Minister-Counsellor”.“ Sjá http://www.utanrikisraduneyti.is/raduneytid/ordskyringar/ 
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gagngert notuð til að tryggja hagsmuni Íslands innan mikilvægra stofnana (Gunnar Páll 

Baldvinsson, 2008: 152-154).  

 

Árið 2007 tóku gildi lög um íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri 

friðargæslu nr. 73/2007. Í lögunum er meðal annars gerð grein fyrir þeim heimildum sem 

utanríkisráðuneytið hefur til þátttöku í alþjóðlegri friðargæslu og fjallað er um skyldur og 

réttarstöðu friðargæsluliða, auk ráðningarskilmála. Þar kemur fram að ráðuneytið megi skrá 

einstaklinga sem tilbúnir eru til slíkra starfa á sérstakan lista og gera ákveðnar kröfur til þeirra 

um þekkingu, menntun, heilsufar, eiginleika, tungumálakunnáttu, reynslu og fleira sem þurfa 

þykir. Í 3. grein er minnst á þjálfun hvað viðvíkur hugsanlegum vopnaburði friðargæsluliða í 

sjálfsvörn, þá skulu þeir hafa fengið tilskylda þjálfun í meðhöndlun vopna. Að öðru leyti er 

ekki minnst á þjálfun friðargæsluliða. 

 

Fyrrnefndur bæklingur utanríkisráðuneytisins fjallar stuttlega um kröfur og þjálfun verðandi 

friðargæsluliða. Umsækjendur þurfa samkvæmt honum að uppfylla vissar kröfur um aldur, 

menntun, enskukunnáttu og eiginleika. Rætt er um að grunnþjálfun friðargæsluliða fari fram á 

Íslandi og að gert sé ráð fyrir að þeir hljóti sérhæfða þjálfun hjá samstarfsríkjum eða 

alþjóðastofnunum sem við á hverju sinni (Utanríkisráðuneytið, 2001: 2).  

 

Í samtali við Auðbjörgu Halldórsdóttur (munnleg heimild, 25. ágúst 2015), forstöðumann 

Íslensku friðargæslunnar á þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins kom fram að 

verið er að endurskoða fyrirkomulag þjálfunar og fræðslu friðargæsluliða. Allir 

friðargæsluliðar fá fræðslu hjá landsnefnd UN Women21 á Íslandi um ályktun öryggisráðs SÞ 

nr. 1325 um konur frið og öryggi, auk fræðslu hjá UNICEF22, Barnahjálp SÞ á Íslandi, um 

barnasáttmála SÞ. Einnig er farið yfir grunnöryggisþætti í samstarfi við embætti 

ríkislögreglustjóra. Þá fara sumir friðargæsluliðar á sérhæfð námskeið hjá NATO eða 

viðeigandi stofnunum SÞ eftir því sem þörf er talin á. Í haust verður haldið námskeið í 

samvinnu við OCHA, samræmingarskrifstofu Sameinuðu þjóðanna fyrir mannúðaraðstoð, og 

gefst Íslensku friðargæslunni kostur á að senda fimm friðargæsluliða á það námskeið. Stand-

by-Partnership (SBP)23 er verkefni sem leggur áherslu á að samhæfa eins og kostur er 

lágmarksþjálfun og þekkingu útsendra sérfræðinga. Í því sambandi er nú stefnt að því að 

byggja upp og halda árlega sérstakt grunnnámskeið (e. induction course) fyrir þá sem skráðir 

                                                
21 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. 
22 United Nations Children’s Fund (áður United Nations International Children’s Emergency Fund, sú 
skammstöfun hélst) 
23 Verkefni stofnana Sameinuðu þjóðanna, sem felur í sér að hægt er að senda með litlum fyrirvara kostaða 
starfsmenn til starfa á vettvangi fyrir t.d. World Food Program (WFP), UNICEF og OCHA. 
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eru á viðbragðslista Íslensku friðargæslunnar, með það að markmiði að byggja upp 

grunnþekkingu á stofnunum SÞ og alþjóðlegri framkvæmd neyðar- og mannúðaraðstoðar á 

vettvangi. Sambærileg námskeið eru haldin hjá samstarfsaðilum SBP í öðrum ríkjum. Allt er 

þetta þó háð fjárframlögum íslenska ríkisins til málaflokksins. 

 

Til að gerast friðargæsluliði hjá Íslensku friðargæslunni þarf að fylla út umsókn á heimasíðu 

utanríkisráðuneytisins, hún er vegin og metin og ef viðkomandi þykir uppfylla allar kröfur er 

hann skráður á sérstakan viðbragðslista og sendur í fyrrnefnda fræðslu hjá UN Women og 

UNICEF á Íslandi (Utanríkisráðuneytið, e.d.f;  Auðbjörg Halldórsdóttir, munnleg heimild, 25. 

ágúst 2015). Á heimasíðu ráðuneytisins er minnst á að friðargæsluliðar fari á umrætt 

öryggisnámskeið, án þess að það sé útskýrt nánar, og fái í hendurnar handbók með 

upplýsingum um siðareglur friðargæsluliða og annað sem þeir eiga að tileinka sér 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.g). Hvergi er minnst á stuðning til friðargæsluliða, sálræna úrvinnslu 

eða annað slíkt. Aðspurð segir Auðbjörg Halldórsdóttir að gert sé ráð fyrir að friðargæsluliðar 

fari í sálfræðiviðtal eftir friðargæsluverkefni og mögulega fyrir ef þurfa þykir. 

 

Í umsögn RKÍ til utanríkismálanefnar Alþingis um frumvarp til laga um íslensku friðargæsluna 

segir að í 6. grein frumvarpsins sé ástæða sé til að benda á að friðargæsluliðum sé: „veitt 

þjálfun sem [gerir] þá hæfari til að takast á við þær sérstöku [aðstæður] sem þeir starfa við.“ 

Einnig er sérstaklega nefnt að RKÍ sendi: „árlega utan fjölda sendifulltrúa sem allir hljóta 

góða þjálfun og undirbúning, meðal annars í því hvernig brugðist skuli við hættuástandi og 

hvernig ákvarðanir séu teknar undir miklu álagi og streitu.“ Ennfremur er tíundað að í 7. 

grein: „þyrftu að vera í frumvarpinu ákvæði um að friðargæsluliðar fengju fræðslu um 

alþjóðleg mannréttindi og mannúðarlög.“ (Rauði kross Íslands, 2007).  Ekkert af þessu skilaði 

sér inn í lögin. 

 

Samantekt  

Hér hefur verið fjallað um Rauða kross hreyfinguna, Rauða kross Íslands og 

sendifulltrúastarfið. Minnst er á nokkrar grundvallarhugsjónir Rauða krossins en ein sú mest 

áberandi er mannúðarhugsjónin sem var til þess að samtökin voru stofnuð upphaflega. 

Sendifulltrúastarf Rauða kross Íslands hófst að fullu árið 1979 og hefur fjöldi sendifulltrúa 

haldið utan síðan í fjölbreytt störf. Rekin er saga friðargæslu og greint frá Íslensku 

friðargæslunni. Miklar breytingar hafa orðið á eðli friðargæslu í gegnum tíðina í takt við  breytt 

heimsástand en nefnt er að Vesturlönd, og Íslendingar, beiti gjarnan friðargæslu í þágu eigin 

hagsmuna, ýmist til að tryggja eigið öryggi eða viðurkenningu og velþóknun innan 

alþjóðastofnana. 
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2.3 Fyrri rannsóknir 
 

Til eru ýmsar rannsóknir á störfum friðargæslu- og hjálparstarfsfólks og er hér vísað í nokkrar 

þeirra. Fyrst er greint frá rannsókn á íslenskum hjúkrunarfræðingum sem störfuðu sem 

sendifulltrúar Rauða krossins og svo eru tvær rannsóknir á íslenskum friðargæsluliðum 

kynntar og er farið nokkuð ítarlega yfir þær. Þessar þrjár rannsóknir segja allar upp að 

einhverju marki frá ákveðnum þáttum sem hér eru til skoðunar og er aðeins greint frá 

niðurstöðum sem snerta á þessum þáttum, ekki niðurstöðum rannsóknanna í heild. Auk þess 

er minnst á eina meistararannsókn í þróunarfræðum sem kemur inn á upplifun starfsfólks og 

í lokin er bent á íslenska bók sem fjallar um friðargæslustörf íslenskrar konu. 

 

Hjúkrunarfræðingar – sendifulltrúar Rauða kross Íslands 

Bjarney Þóra Hafþórsdóttir og Erla Svava Sigurðardóttir (2004) skrifuðu B.Sc. ritgerð í 

hjúkrunarfræði þar sem þær fjölluðu um reynslu íslenskra hjúkrunarfræðinga af því að vinna 

við hjúkrunarstörf á stríðshrjáðum svæðum sem sendifulltrúar Rauða kross Íslands. Þær tóku 

viðtöl við fjóra hjúkrunarfræðinga sem lýstu upplifun sinni og er þetta eina rannsóknin, að því 

er virðist, sem hingað til hefur verið gerð á starfi íslenskra sendifulltrúa og er hún því nefnd 

hér þótt um verkefni á B.Sc. stigi sé að ræða.  

 

Það sem meðal annars kom fram í rannsókn Bjarneyjar Þóru og Erlu Svövu er að 

viðmælendurnir upplifðu sig gera mikið gagn og skipta máli, þeim fannst þeir geta komið 

þekkingu áfram og hjálpinni til skila og er sú tilfinning þeim mjög mikilvæg. Viðmælendur 

vissu ekki alveg hvað biði þeirra á vettvangi en tóku óvissunni fagnandi og viljinn til að halda 

utan að hjálpa öðrum var sterkur. Þeim þótti gott að vinna fyrir Rauða krossinn og fóru 

fögrum orðum um hann og fannst þessi reynsla hafa haft jákvæð áhrif á þá þó hún hefði oft 

verið erfið. Þungbært reyndist að horfa upp á slæman aðbúnað vissra hópa, til dæmis fanga, 

en það var hluti af reynslunni og gleymdist jafnvel með tímanum. Á erfiðum stundum fundu 

viðmælendur styrk í æðruleysi heimafólksins og hversu vel það höndlaði sorgina. Þeim 

fannst einnig erfitt að hugsa til baka til heimafólksins og vita ekki um afdrif þess. Nóg var um 

að vera dagsdaglega og þótti þægilegt, en ekki eðlilegt, að hafa engar hversdagslegar 

skyldur líkt og matseld og þrif að vinnu lokinni. Viðmælendur sáu hið jákvæða í áskorunum til 

að mynda hvað varðaði aðstæður og aðbúnað á spítölum þegar ekki var verið að halda lífi í 

fólki sem átti enga von um bata. Nefnt var að þetta væri hugsjónastarf og að stundum 

hjálpaði að muna það þegar pólitískar eða annars konar hindranir voru í veginum. Jákvætt 

þótti hversu þroskandi þessi reynsla er og þótti viðmælendum hún auka víðsýni og virðingu 

þeirra fyrir ólíku fólki, aðlögunarfærni þeirra jókst einnig, sem og samskiptafærni. Hluti 
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viðmælenda sagðist til í að fara aftur út því þetta togi í þá en tekið er fram að það sé ekki 

eðlilegt líf þegar farið er aftur og aftur, því þá eigi fólk ekki lengur heima neins staðar og detti 

út úr öllu (Bjarney Þóra Hafþórsdóttir og Erla Svava Sigurðardóttir, 2004: 29-39). Ekki er 

fjallað um stuðning af hálfu Rauða krossins á neinum tímapunkti enda var það ekki 

sérstaklega kannað í þessari rannsókn. Meginþema þessarar rannsóknar var „Ævintýri 

gerast enn“ sem er innblásið af ummælum eins viðmælanda um að þetta starf sé ævintýri. 

Líkja höfundar sendifulltrúastarfinu við ævintýri. Það hefst með spennandi hætti, fjallar um 

hið góða og illa, persónur þurfa að ferðbúast út í óvissuna, upplifa ævintýri, takast á við 

þrautir og uppskera árangur og loks snúa þær aftur heim sem breyttar persónur. 

 

Konur í Íslensku friðargæslunni 

Eins og nefnt hefur verið, gerði Silja Bára Ómarsdóttir (2014) rannsókn á átta íslenskum 

konum sem starfað hafa við friðargæslu fyrir Íslensku friðargæsluna. Þó tilgangurinn hafi 

verið að skoða öryggismál og framlag kvenna til öryggis út frá femínísku sjónarhorni, komu 

fram aðrar upplýsingar í frásögnum kvennanna sem varða almenna upplifun þeirra af starfi 

sínu. Þær niðurstöður eru til umfjöllunar hér. Konunum fannst þær illa undirbúnar undir störf 

sín, þær fengu lítinn stuðning frá íslenska utanríkisráðuneytinu og friðargæslunni og mættu 

tómlæti við heimkomu. 

 

Fyrir það fyrsta fannst konunum ráðningarferlið tilviljananakennt og ófagmannlegt. Menntun 

og þekking dugði ekki til að koma sér á framfæri, heldur gat heppni ráðið því að þær fengu 

starfið eða þær komust að í gegnum einhvers konar tengslanet. Þjálfun og undirbúningur var 

yfirleitt af skornum skammti, jafnvel þó konurnar bæðu um slíkt, og vissu þær gjarnan ekki til 

hvers var ætlast af þeim í starfi. Ein konan fékk minnismiða með tveimur orðum, það var 

starfslýsingin. Sumar fengu þó einhvers konar þjálfun, en hún var oft yfirborðskennd og virtist 

jafn tilviljanakennd og stefnulaus og ráðningarferlið. Ein konan fékk alls enga þjálfun á 

meðan önnur fékk útprentuð glærugögn um störf á átakasvæðum til að lesa í flugvélinni á 

leiðinni út. Ferðaáætlun kvennanna raskaðist nánast alltaf þar sem ekki hafði verið rétt 

gengið frá öllum pappírum af hálfu friðargæslunnar (Silja Bára Ómarsdóttir, 2014: 270-274). 

 

Silja Bára (2014: 274-276) greinir frá því að konurnar hafi allar viljað svala ákveðinni 

ævintýraþörf með starfsvali sínu. Þegar á vettvang var komið voru aðstæður þeirra misjafnar 

og þær bjuggu ýmist einar eða með eldri körlum sem unnu með þeim. Þær heyrðu, sáu og 

upplifðu alvarlega hluti sem reyndist þeim oft þungbær reynsla og ein fékk viðtal við 

sérhæfðan prest á staðnum en uppskar háð frá samstarfsmönnum sínum. Sem fyrr segir var 

verklýsing oft fátækleg og konurnar gáfust upp á að reyna að fá leiðbeiningar frá 
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utanríkisráðuneytinu og settu stundum sjálfar upp stefnu Íslands í málunum sem þær sinntu. 

Afskiptaleysið var algjört þegar ein konan reyndi árangurslaust að fá leiðsögn frá ráðuneytinu 

varðandi viðvarandi sprengjuógn sem hún bjó við um tíma. Engin öryggisáætlun var til. 

Konunum sárnaði mjög hversu litla svörun þær fengu og þótti sem þær skiptu ekki máli og 

voru jafnframt ekki vissar hvort framlag þeirra skipti máli, þótt þær vildu það svo gjarnan (Silja 

Bára Ómarsdóttir, 2014: 276-278) 

 

Heimkoma kvennanna einkenndist af áhugaleysi af hálfu Íslensku friðargæslunnar, ekki voru 

haldnir sérstakir úrvinnslufundir eða kallað eftir neinu frá konunum um störf þeirra nema í 

algjörum undantekningartilfellum. Jafnvel þótt þær skiluðu að eigin frumkvæði inn skýrslum, 

voru þær jafnvel ekki lesnar. Athyglisvert er að konurnar leituðust sjálfar við að útskýra hvers 

vegna þeim var eins lítið sinnt og raunin var. Þær töldu að starfsfólkið í ráðuneytinu legði sig 

vel fram en hefði bara ekki svigrúm til að bæta þjálfun og stuðning við friðargæsluliða sökum 

annarra anna. Auk þess minntist ein konan á að starfsmannabreytingar væru tíðar og önnur 

sagði fáfræði ríkja innan friðargæslunnar. Þegar rannsóknin var gerð24 var reglan sú að 

friðargæsluliðar færu í einn sálfræðitíma eftir heimkomu en því var ekki fylgt eftir og fannst 

fæstum það duga til. Konurnar höfðu að lokum ýmist skipt um starfsvettvang eða fært sig um 

set til að vinna að áþekkum málum fyrir alþjóðlegar stofnanir (Silja Bára Ómarsdóttir, 2014: 

274, 279- 280). Það kemur í raun ekki á óvart því samkvæmt Eeva-Maria Siljanen (2010: 25-

26), sem skoðar hvernig það er fyrir fólk að snúa heim eftir störf á fyrrum átakasvæðum, er 

heimkoman talin mikilvægasti hlutinn í öllu ferlinu og jafnframt sá erfiðasti. Því sé mjög 

mikilvægt að hlúa vel að heimkomnu starfsfólki og meðtaka og meta reynslu þess, annars sé 

hætt við að það snúi sér annað. 

 

Karlar í Íslensku friðargæslunni 

Helga Þórey Björnsdóttir (2011) gerði Íslensku friðargæsluna að rannsóknarefni í 

doktorsrannsókn sinni í mannfræði við Háskóla Íslands þar sem hún tók viðtöl við hóp 

íslenskra karlmanna25 sem starfað höfðu sem friðargæsluliðar. Helga Þórey skoðaði meðal 

annars karlmennsku og kyngervi þess hóps út frá sjónarhorni mannfræðinnar og komst að 

því að viðmælendurnir samsömuðu sig karllægri hugmyndafræði sem hún telur einkenna 

þennan vettvang. Ekki verður greint nánar frá niðurstöðum rannsóknarinnar hvað þennan 

þátt varðar heldur vísað í aðrar áhugaverðar upplýsingar sem komu fram í viðtölunum og 

eiga erindi við efnið sem hér er til umræðu. 

                                                
24 Viðtölin voru tekin árið 2010 
25 Helga Þórey tók formleg viðtöl við 28 einstaklinga, þar af 4 konur en auk þess ræddi hún óformlega við 5 aðra 
einstaklinga. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru greindar út frá viðtölum við 24 karlmenn. Sjá bls. 4 og 53 í 
bók Helgu Þóreyjar. 
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Ýmis líkindi eru með frásögnum þessara karla og þeirra kvenna sem Silja Bára Ómarsdóttir 

ræddi við í sinni rannsókn hvað varðar undirbúning, stuðning og úrvinnslu af hendi 

vinnuveitandans. Margir karlanna lýstu mikilli óánægju með upplýsingaflæði frá 

utanríkisráðuneytinu og Íslensku friðargæslunni og sumir fundu jafnvel til reiði vegna skorts á 

upplýsingum þrátt fyrir óskir þeirra um svör. Þeim fannst þeir ekki vera nægilega upplýstir um 

launakjör og tryggingamál, um eðli starfs síns fyrir brottför eða til hvers væri ætlast af þeim 

og gerðu sér því ekki fyllilega grein fyrir út í hvers konar verkefni þeir væru að fara. Einn 

viðmælandi Helgu Þóreyjar sagði að það væri líkt og sambandið við ráðuneytið hefði slitnað í 

fluginu á leið út í verkefnið og annar upplifði mikið áhugaleysi á þann hátt að eftir heimkomu 

úr hættulegu starfi hefði enginn talað við sig eða samstarfsfélaga sína (Helga Þórey 

Björnsdóttir, 2011: 221-223).  

 

Helga Þórey lýsir því sem svo að utanríkisráðuneytið og yfirmenn Íslensku friðargæslunnar 

hafi sýnt viðmælendunum afskiptaleysi og hafi annað hvort ekki haft burði eða vilja til að veita 

þeim upplýsingar, áhuga og viðurkenningu, hvorki fyrir, á meðan né að störfum loknum. Hún 

bendir á að mögulega hafi þetta afskiptaleysi ríkt til að hylma yfir skort á getu ráðuneytisins 

og Íslensku friðargæslunnar til að svara fyrirspurnum friðargæsluliðanna. Viðmælendurnir 

reyndu jafnvel sjálfir að finna útskýringar á afskiptaleysinu og nefndu tíð starfsmannaskipti 

eða flutning starfsmanna milli starfsstöðva sem skýringu og að slíkt kæmi hugsanlega í veg 

fyrir fagmennsku í þessum málaflokki, sífellt væri nýr og nýr aðili að setja sig inn í málin. Enn 

ein skýring var nefnd sem gæti haft áhrif á vinnubrögðin en það var togstreita og valdabarátta 

um hver ætti að stjórna Íslensku friðargæslunni og hvar hún ætti heima í stjórnkerfinu. 

Leyndin sem hjúpaði starfsemi Íslensku friðargæslunnar var loks nefnd sem enn ein skýringin 

á skorti á samskiptum en viðmælendurnir voru engu að síður ósáttir við að þeim væri ekki 

sýndur áhugi og stuðningur innan ráðuneytisins og friðargæslunnar, að þeir hefðu ekki 

vettvang til að ræða starfið, reynsluna og árangur eða koma með tillögur að úrbótum að starfi 

loknu (Helga Þórey Björnsdóttir, 2011: 222-224).  

 

Eitt dæmi er sérstaklega nefnt varðandi skort á fagmennsku utanríkisráðuneytisins og 

Íslensku friðargæslunnar. Það er sprengjuárás sem nokkrir friðargæsluliðanna lentu í þegar 

þeir voru staddir, í fullum herklæðum með skotvopn, við teppaverslun í  Kjúklingastræti (e. 

Chicken Street) í Kabúl, höfuðborg Afganistan árið 2004. Þetta atvik vakti mikla umræðu á 

Íslandi og nægir að setja götuheitið í leitarvél á netinu og birtast þá fjölmargar fréttir og 

greinar í tengslum við atburðinn. Að sögn Helgu Þóreyjar voru ekki til neinar reglur, 

viðbragðsáætlun eða verklag til að vinna eftir á vettvangi í tilfellum sem þessu og ráðuneytið 

og íslenska ríkið kunnu ekki að bregðast opinberlega við, hvað þá heldur að hlúa að þeim 
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íslensku friðargæsluliðum sem fyrir árásinni urðu (Helga Þórey Björnsdóttir, 2011: 224-225). Í 

álitsgerð um atvikið sem unnin var fyrir utanríkisráðuneytið árið 2008 kemur fram að þeir sem 

fyrir árásinni urðu töldu að ráðuneytið hafi verið vanmáttugt til að takast á við atburðinn og 

fylgja honum eftir. Skýrslur hafi til að mynda orðið til að þeirra eigin frumkvæði, rangfærslur í 

fjölmiðlum ekki verið leiðréttar af ráðuneytinu og öll viðbrögð gagnvart friðargæsluliðunum og 

aðstandendum þeirra verið ómarkviss og klaufaleg. Í stuttu máli virðist sem bæði 

fagmennsku og nærgætni hafi verið ábótavant og tregða ríkt varðandi hvers konar bætur til 

handa þeim sem fyrir árásinni urðu (Guðrún Erlendsdóttir og Haraldur Henrysson, 2008: 8-9). 

 

Helga Þórey (2011: 53, 192-193) kannar einnig hvaða ástæður lágu að baki áhuga þessara 

karla á friðargæslustörfum. Hún bendir á að það sé vissulega einstaklingsbundið en flestir 

nefndu þó að þetta væri spennandi tækifæri til að upplifa eitthvað nýtt og til að nýta menntun 

sína og kunnáttu í nýjum aðstæðum. Sumir sögðust vilja koma að gagni og hjálpa öðru fólki 

og aðrir nefndu að þeim leiddist í sínu venjulega starfi og þráðu tilbreytingu í lífið og suma 

langaði hreinlega að ferðast um heiminn. Af tuttugu og fjórum viðmælendum sögðust tveir 

þeirra hafa valið þetta starf sökum launanna. Sumir höfðu verið handvaldir vegna 

sérkunnáttu sinnar fyrir tiltekin friðargæsluverkefni en einhverjir höfðu verið á skrá hjá 

Íslensku friðargæslunni og þannig fengið ráðningu. Athyglisvert er að nokkrir viðmælendurnir 

sögðu þó að ráðuneytið og stjórnendur friðargæslunnar virtust gleyma þessum lista (sem 

greint er frá í kafla 2.2.4) þegar til kom. 

 

Íslenskt starfsfólk frjálsra félagasamtaka í þróunarsamvinnu 

Í meistararitgerð sinni í þróunarfræðum skoðar Gunnhildur Guðbrandsdóttir (2010) meðal 

annars upplifun starfsfólks nokkurra frjálsra félagasamtaka af þróunarsamvinnu og ástæður 

þeirra fyrir starfsvali. Viðmælendur hennar voru sammála um að þeir vildu gera gagn og 

sinna vinnu sem skipti máli og fannst þeir koma að heilmiklu gagni. Þeir vildu ferðast og 

kynnast nýjum menningarheimum. Væntingar eiga til að bregðast og þykir þeim það erfitt en 

upplifa jafnframt mikla ánægju af árangri. Viðmælendur sögðu starfið hafa breytt sér, það hafi 

aukið þeim sjálfstraust, víðsýni og þekkingu. Fjöldi námskeiða sem eru í boði eru gagnleg og 

styrkja viðmælendur í starfi. Erfiðleikar sem þeir segjast upplifa eru oftast tengdir aðstæðum, 

það er stundum mikill hiti og ekkert vatn að hafa og sjúkdómar stinga sér niður annað slagið. 

En erfiðast þótti þeim að horfa upp á fátæk börn líða skort. Trú var fyrirferðarmikil hjá sumum 

og jafnvel köllun en hjá öllum var hugsjón áberandi. 

 

Að lokum er vert að benda á að til eru fjölmargar greinar, viðtöl og bækur þar sem fólk segir 

frá reynslu af einhvers konar hjálpar- eða friðargæslustörfum. Í bókinni Í felulitum (2007) 
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segir Hildur Helgadóttir frá reynslu sinni sem friðargæsluliði með breska hernum í Bosníu árið 

1998. Hún starfaði fyrir NATO á vegum utanríkisráðuneytis Íslands, en á þessum tíma var 

Íslenska friðargæslan ekki orðin sjálfstæð eining. Á einum stað í bókinni lýsir Hildur því 

hvernig íslenskur samstarfsmaður hennar lenti í mikilli raun á vettvangi og þráði að komast 

heim til Íslands í örfáa daga til að jafna sig. Hann hringdi heim í utanríkisráðuneytið til að fá 

aðstoð til þess en: „Það varð fátt um svör.“ Þessi setning er athyglisverð þar sem hún lýsir 

fyrstu viðbrögðum ráðuneytisins við beiðni friðargæsluliðans, sem er nokkuð í anda þess 

sem áður hefur komið fram. Síðar er þó greint frá því að hann muni fara til Íslands í örfáa 

daga en ekki útskýrt nánar hvernig sú för kom til (Hildur Helgadóttir, 2007: 179, 182). 

 

Samantekt 

Í þessum kafla voru nokkrar rannsóknir kynntar sem koma inn á svipaða þætti og hér voru 

kannaðir. Silja Bára Ómarsdóttir rannsakaði konur í Íslensku friðargæslunni sem reyndust 

ósáttar við undirbúning, þjálfun, stuðning og úrvinnslu friðargæslunnar og sömu sögu höfðu 

þeir friðargæslukarlar að segja sem Helga Þórey Björnsdóttir talaði við í sinni rannsókn. 

Rannsókn Silju Báru á friðargæslukonunum var eins og fyrr segir innblásturinn að minni 

rannsókn en báðar þessar rannsóknir fá töluvert rými í kaflanum, enda eru þær notaðar til 

samanburðar hvað eina rannsóknarspurninguna varðar, hvort munur sé á milli Rauða kross 

Íslands og Íslensku friðargæslunnar varðandi fyrrgreinda þætti. Að auki er fjallað um 

rannsókn á íslenskum hjúkrunarfræðingum sem störfuðu sem sendifulltrúar Rauða krossins 

og aðra rannsókn um starfsmenn í þróunarsamvinnu. Í þeim rannsóknum er hugsjón og þörf 

til að aðstoða aðra ríkjandi og hún fær útrás því viðmælendum fannst þeir oft koma að gagni. 
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3 Aðferðafræði 

 

Hér á eftir verður aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt en fyrir valinu var að styðjast við 

eigindlega aðferðafræði sem á sér langa hefð, sér í lagi úr mannfræði. Hún er ólík 

megindlegum rannsóknaraðferðum sem flokkast sem pósitivískar og spretta úr raunvísindum 

þar sem gengið er út frá því að hægt sé að finna staðreyndir og mælanlegar niðurstöður. 

Þær nýtast þó einnig í félagsvísindum þegar skoða á tölfræði en skortir dýpt til að greina og 

skilja mannlega hegðun, af hverju fólk langar, hugsar eða gerir eitthvað ákveðið. Þar koma 

eigindlegar rannsóknaraðferðir að gagni til að dýpka skilning og auka þekkingu á 

félagslegum fyrirbærum og hafa eigindlegar rannsóknir verið afar áberandi í 

alþjóðasamskiptum undanfarna áratugi (Hennink, Hutter og Bailey, 2011: 14; Bennett og 

Elman, 2007: 170). 

 

Fyrst er fjallað um eigindlega aðferðafræði og þá nálgun sem hér er notuð. Því næst er gerð 

grein fyrir sjónarhorni rannsakanda og siðferðislegum álitamálum. Þar á eftir er framkvæmd 

rannsóknar lýst sem og greiningarferli og úrvinnslu gagnanna og að lokum er bent á 

takmarkanir rannsóknarinnar. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð: Eigindleg aðferðafræði – viðtöl 
 

Rannsóknin er byggð á frumgögnum í formi hálfstaðlaðra opinna viðtala og er því um 

eigindlega rannsókn að ræða. Auk þess er rannsóknin að hluta byggð á skriflegum 

heimildum. Notkun skriflegra heimilda er eðlilegur hluti af svona rannsókn þegar styðjast þarf 

við ólík gögn og rannsóknir til að varpa ljósi á viðfangsefnið, afmarka það og setja í samhengi 

við vissan fræðilegan ramma (Hart, 2005: 155, 159).  

 

Eigindleg aðferðafræði er sem fyrr segir ólík megindlegri aðferðafræði. Megindleg 

aðferðafræði snýst um að nota magnbundnar mælingar þar sem eitthvað er talið eða því 

raðað á talnakvarða, tölur eru notaðar til að lýsa úrtaki, t.d. með gögnum úr 

spurningakönnun. Þegar beitt er eigindlegri aðferðafræði er verið að skoða félagsleg fyrirbæri 

nánar en megindleg aðferðafræði býður upp á og reynt er að skilja þau í félagslegu 

samhengi. Gögnin samanstanda af orðum og gagna er aflað með viðtölum, þátttökuathugun, 

vettvangsathugun o.fl. (Esterberg, 2002: 2-3). Viðtöl bjóða viðmælendum upp á að svara 

opnum spurningum með eigin orðum í samfelldu og flæðandi máli og gefa þeim meðal 

annars tækifæri til að lýsa persónulegri upplifun, tilfinningum og ákvarðanatöku (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011: 109-110). 
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Þegar tekin eru viðtöl er margs að gæta, velja þarf form þeirra og ákveða hvort semja eigi 

viðtalsramma. Þegar tekin eru hálfstöðluð viðtöl er stuðst við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma 

með opnum spurningum að hætti eigindlegrar nálgunar, en jafnframt gert ráð fyrir að spyrja 

aukaspurninga eða óundirbúinna spurninga (e. probe) jafnóðum eftir því hvernig 

viðmælendur svara. Slíkar spurningar eru einkennandi fyrir eigindleg viðtöl þar sem 

rannsakandi fær viðmælendur til að umorða eða útskýra betur fyrri svör sín og vangaveltur ef 

eitthvað er óljóst í huga rannsakanda.  Með því móti fæst aukin dýpt í viðtalið og misskilnings 

gætir síður af hálfu rannsakanda, auk þess sem þá kemur gjarnan eitthvað alveg nýtt í ljós 

sem rannsakandi hefði ella farið á mis við. Mikilvægt er að leyfa viðmælendum að orða 

hlutina sjálfum og því þarf rannsakandi að gæta þess að leggja þeim ekki orð í munn eða 

vera með leiðandi spurningar (Hennink, Hutter og Bailey, 2011: 109-110, 112, 117-119). 

 

Þess ber að gæta þegar eigindleg rannsókn er hönnuð, að rannsóknarspurningarnar falli að 

eigindlegri aðferðafræði, þær eiga að vera háðar túlkun og skilningi rannsakanda og eru ekki 

eins lokaðar og niðurnjörvaðar og í megindlegri nálgun. Rannsóknarspurningarnar eru opnar 

og einblína á vissan feril sem er til skoðunar sem gæti útskýrt niðurstöðurnar (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011: 35-36). Rannsóknarspurningarnar eru kynntar í inngangi en til að 

svara þeim voru ótal undirspurningar lagðar fram í viðtölunum, bæði undirbúnar spurningar 

sem og óundirbúnar og enn aðrar vöknuðu við greiningu gagnanna. 

 

Rannsóknarspurningarnar voru fleiri í upphafi en fækkaði og tóku breytingum í gegnum ferlið 

eftir því sem umfang rannsóknarinnar þrengdist. Ýmislegt annað bar á góma í viðtölunum 

sem ekki er unnt að fjalla um hér, því þá yrði rannsóknin allt of umfangsmikil, en bent er á 

þessi atriði í umræðukafla varðandi frekari rannsóknir. 

 

3.2 Sjónarhorn rannsakanda 
 

Það er nauðsynlegt rannsakanda að gera grein fyrir sér og  útskýra sjónarhorn sitt í rannsókn 

af þessu tagi þar sem eigindleg nálgun er mjög háð því hver rannsakandinn er og getur 

hlutdrægni hans haft áhrif á rannsóknina (Creswell, 2013: 25, 251). Ég er íslensk kona á 

fertugsaldri, eiginkona og móðir, með BA-gráðu í mannfræði, hef starfað nokkuð á sviði 

félagslegra mála, hef lagt stund á alþjóðasamskipti og þessi rannsókn skilar mér 

meistaragráðu í faginu. Ég starfaði sem sjálfboðaliði fyrir Rauða kross Íslands um tíma og 

voru verkefnin tengd innanlandsverkefnum hér heima. Ég hef mikið álit á Rauða kross 

hreyfingunni og tel hana vinna þarft og gott verk. Bakgrunnur og áhugasvið skýrir 

rannsóknarval mitt og getur haft áhrif á sýn mína á viðfangsefnið en þegar kom að því að 
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velja viðfangsefni fyrir meistararannsókn reikaði hugurinn ósjálfrátt í átt að einhverju er 

tengist mannúðarmálum. Mannúðarmál eru mér hugleikin og hef ég alltaf haft sterka 

réttlætiskennd og samúð með þeim sem minna mega sín eða standa á einhvern hátt höllum 

fæti. Þegar ég var á lokaári í grunnskóla fórum við nemendurnir í heimsókn til Rauða 

krossins þar sem við fengum kynningu á starfsemi og tilurð samtakanna. Það eina sem ég 

man hins vegar eftir úr þessari heimsókn er að talað var um íslenska sjálfboðaliða sem fóru 

til Gambíu að sinna hjálparstörfum í hálft ár. Ég var gjörsamlega heilluð og fann fyrir mikilli 

þörf til að láta gott af mér leiða og var því staðráðin í að fara með Rauða krossinum til 

Gambíu þegar ég hefði aldur til. Það varð að vísu aldrei af því og lét ég sjálfboðaliðastörf fyrir 

Rauða kross Íslands og hjálparsveitarstörf hér heima við nægja, en mér hefur reglulega verið 

hugsað til þeirra sem fara utan til að sinna mannúðar- og hjálparstörfum. Því ákvað ég að 

kynna mér störf þeirra nánar. Fyrrnefnd grein Silju Báru veitti mér loks innblástur til verksins 

og gaf mér nýtt sjónarhorn til að vinna út frá. 

 

3.3 Siðferðileg álitamál 
 

Ýmis siðferðileg álitamál geta komið upp þegar tekin eru eigindleg viðtöl. Afar áríðandi er að 

gæta nafnleyndar viðmælenda í slíkum viðtölum og passa að ekki sé unnt að rekja ummæli 

til viðmælendanna. Því eru búin til dulnefni á viðmælendur og reynt að fela önnur einkenni 

sem gætu afhjúpað þá, til dæmis sjaldgæf starfsheiti, nákvæma staðsetningu, ártöl eða slíkt 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011: 76). Í einstökum tilfellum þurfti að umorða ummæli 

viðmælenda lítillega til að fá rétt flæði í setningar þegar verið var að fela slík einkenni. Aðeins 

var þá einu til tveimur orðum breytt eða eytt sem ekki höfðu áhrif á innihald ummælanna, t.d. 

ef nafn á ákveðnu stríði var nefnt var ritað stríðið í stað Víetnamstríðið (það stríð var ekki 

nefnt). Stundum báðu viðmælendur um að viss ummæli birtust ekki og virti ég það. Farið var 

með gögnin af virðingu og varkárni svo trúnaði væri ekki stefnt í voða, til að mynda með því 

að hafa tölvuaðgang læstan með lykilorði. Öllum pappírsgögnum og upptökum verður svo 

eytt innan tveggja ára frá útgáfu þessarar rannsóknar. Fram að því hefur enginn nema 

rannsakandi aðgang að þeim. Loks tilkynnti ég rannsóknina til Persónuverndar26 sem ber að 

gera þegar um vinnslu persónuupplýsinga í eigindlegri rannsókn er að ræða. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru alfarið á mína ábyrgð og tilheyra mér og veitir rannsóknin mér 

meistaragráðu í alþjóðasamskiptum sem ég er þakklát fyrir. 

                                                

26 Reglur nr. 698/2004 um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga, með síðari 

breytingum. Sjá á heimasíðu Persónuverndar: http://www.personuvernd.is/tilkynningar/reglur-um-

tilkynningarskyldu/  

 

http://www.personuvernd.is/tilkynningar/reglur-um-tilkynningarskyldu/
http://www.personuvernd.is/tilkynningar/reglur-um-tilkynningarskyldu/
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3.4 Framkvæmd rannsóknar 
 

Hér er lýst á nokkuð nákvæman hátt hvernig öflun viðmælenda og viðtölin fóru fram en til að 

hægt sé að meta niðurstöður eigindlegrar rannsóknar þarf ferli gagnaöflunarinnar að vera 

ljóst (Taylor og Traustadóttir, 2000: 353). Áður en eigindleg viðtöl eru tekin þarf að afmarka 

viðmælendahópinn og koma sér í samband við hugsanlega viðmælendur. Ýmsar aðferðir er 

hægt að nota til að afla viðmælenda, meðal annars þá sem hér var valin, að hafa samband 

við svokallaða hliðverði og biðja þá um aðstoð. Hliðverðir eru einstaklingar sem hafa 

upplýsingar um og/eða aðgang að hópi fólks sem rannsakandi hefur ekki, t.d. yfirmenn í 

fyrirtækjum (Hennink, Hutter og Bailey, 2011: 85, 92-96). Í mínu tilfelli voru það ákveðnir 

starfsmenn Rauða kross Íslands sem höfðu yfirsýn yfir þann hóp sem ég vildi rannsaka. 

 

Ég byrjaði á því að skoða heimasíðu Rauða krossins og velja starfsmann sem ég taldi að 

gæti aðstoðað mig og hringdi í hann. Erindi mínu var vel tekið og þegar ég bað um að fá að 

senda erindið formlega í tölvupósti til nánari útskýringar benti þessi starfsmaður mér á annan 

starfsmann að auki og bað mig að senda þeim báðum tölvupóst, sem og ég gerði. Ég óskaði 

eftir ábendingum um sendifulltrúa af báðum kynjum sem hefðu dvalið að minnsta kosti í þrjá 

mánuði í einhverju landi og hefðu fjölbreytta reynslu. Þessar forsendur ákvað ég sjálf og taldi 

að eftir þriggja mánaða eða lengri dvöl hefðu sendifulltrúar ágæta yfirsýn yfir aðstæður og 

verksvið sitt. Starfsmennirnir ákváðu að eigin frumkvæði að leita fyrst eftir samþykki 

hugsanlegra viðmælenda að ég mætti hafa samband og svo mætti ég senda þeim sem voru 

samþykkir formlega beiðni um þátttöku. Þetta var hið besta mál en tók eðlilega örlítið lengri 

tíma, sem kom þó ekki að sök. Annar starfsmannanna tók að sér að aðstoða mig og gerast 

hliðvörður og var ég mestmegnis í tölvupóstsamskiptum við þann starfsmann upp frá því. 

Samskiptin stóðu yfir í nokkrar vikur snemma árs 2014. 

 

Hliðvörður minn virti allar mínar óskir og gaf mér upplýsingar um hátt í tuttugu einstaklinga 

sem höfðu veitt honum samþykki um að ég hefði samband við þá. Fyrst sendi ég 

hugsanlegum viðmælendum staðlaðan tölvupóst27 og í sumum tilfellum dugði að ákveða 

viðtalstíma í gegnum tölvupóst. Við aðra ræddi ég í síma fyrir viðtalið til að ákveða endanlega 

stað og stund. Ég byrjaði á að hafa samband við tvo einstaklinga og svo aftur tvo og tvo. Mér 

fannst þetta heppilegt ef ske kynni að allir myndu vilja hitta mig á sama tíma.  

 

Alls leitaði ég til átta einstaklinga og tók viðtöl við sex þeirra, en það þykir ákjósanlegur fjöldi 

fyrir rannsókn af þessu umfangi. Tveir af þessum átta voru við sendifulltrúastörf erlendis 

þegar haft var samband, annar bauð mér að ræða stuttlega við sig á Skype en hinn nefndi að 

                                                
27 Sjá viðauka 1 
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fyrra bragði að ekki væri nægilegt netsamband til að ræða saman á þann hátt. Ég kaus að 

afþakka Skype tilboðið nema ég myndi lenda í vandræðum með að finna nýjan viðmælanda 

þar sem ég tel heppilegra og árangursríkara að hittast í eigin persónu fyrir svo ítarlegt 

samtal. Einn samnemandi minn sem gerði eigindlega rannsókn og tók viðtöl við viðmælendur 

rak sig einmitt á þetta og hafði nefnt það við mig, Skype viðtal þess nemanda gekk ekki eins 

vel og önnur viðtöl, það virtist skorta ákveðna nánd og viðtalið varð rýrara fyrir vikið. 

 

Langflestir sem ég hafði samband við sýndu rannsókninni mikinn áhuga og tóku beiðni minni 

afar vel. Þeir viðmælendur sem höfðu tök á að hitta mig voru mjög hjálplegir og fúsir að svara 

spurningum mínum og viðtölin voru fróðleg og lífleg. Ég miðaði við að hvert viðtal myndi vara 

í um eina klukkustund en oftast fóru þau um það bil fimmtán mínútur fram yfir það. Eitt 

viðtalanna varði þó í eina klukkustund og 40 mínútur og annað aðeins í tæpar 45 mínútur þar 

sem sá viðmælandi var tímabundinn. Ég lét viðmælendur sjálfa koma með tillögur að 

staðsetningu og tíma fyrir viðtalið og fór það svo að fjórir viðmælendur buðu mér heim til sín, 

ýmist að degi til eða um kvöld, einn bauð mér á skrifstofuna sína í lok vinnudags, og einn 

viðmælanda hitti ég um hádegisbil í húsnæði Háskóla Íslands þar sem hægt var að loka að 

sér og hafa næði. Eins og Hennink, Hutter og Bailey (2011:121) benda á er mikilvægt að 

viðmælandi geti tjáð sig óþvingað þegar svona persónuleg reynsla er rædd og nærvera 

annarra valdi ekki truflun og fara viðtöl sem þessi því gjarnan fram þar sem viðmælanda líður 

vel, t.d. á heimili hans, eða þar sem hann kýs helst. Því vildi ég láta viðmælendur koma með 

tillögu að staðsetningu viðtalsins ef þeir hefðu einhverjar sérstakar óskir um hana, háð því þó 

að við gætum rætt frjálslega saman og að hávaði í kring myndi ekki bitna á upptökunni. Allir 

viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki28 áður en viðtal hófst og flestir gáfu sér tíma 

fyrir spjall bæði fyrir og eftir viðtal (upptöku) en slíkt spjall gat jafnvel varað hátt í hálfa til eina 

klukkustund. Einnig sögðust allir viðmælendur tilbúnir að svara frekari spurningum ef ég þyrfti 

á að halda síðar í ferlinu. 

 

Líkt og áður segir kaus ég að taka hálfstöðluð opin viðtöl og fylgdi viðtalsrammanum eftir 

bestu getu í viðtölunum og spurði aukaspurninga eftir þörfum. Svöruðu flestir viðmælendur 

öllum spurningum fúslega og þurfti ég ekki alltaf að bera spurningarnar upp því viðmælendur 

nefndu sumt af því að fyrra bragði. Einn viðmælandi skar sig þó nokkuð úr því sumum 

spurningunum svaraði hann ekki heldur sveigði sér undan þeim og hóf nýtt umræðuefni eða 

kom með annað sjónarhorn en ég hafði lagt upp með. Einnig kom það ítrekað fyrir í viðtalinu 

að þessi viðmælandi bað mig að hafa ekki eftir sér það sem hann sagði og verð ég vitanlega 

                                                
28 Sjá viðauka 2 
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að virða þær óskir. Af þessum sökum gat ég ekki stuðst að fullu við þetta viðtal en þó er 

margt afar gagnlegt og upplýsandi þar sem ég vísa í í niðurstöðunum. 

 

Viðtölin voru tekin á vormánuðum 2014, frá miðjum mars til loka apríl. Hófst greiningarvinnan 

fljótlega eftir það en var svo unnin með hléum og lauk ritgerðarskrifum formlega í 

septemberbyrjun 2015. Ég hef reynt að vera meðvituð um að val mitt á heimildum, 

viðmælendum og öðru hljóti ávallt að litast af því hver ég er, hverju ég hef áhuga á og hvað 

hefur mótað mig líkt og mótunarhyggjan gerir ráð fyrir (Creswell, 2013: 25) og hef lagt mig 

fram við að forðast hlutdrægni, en set þennan sjálfsagða fyrirvara á fyrir lesendur 

rannsóknarinnar. 

 

Tafla 3.1 Viðmælendaskrá 

Viðmælendur Dulnefni Dagsetning Tímalengd Blaðsíðufjöldi 

Viðmælandi 1 Hugrún 19.03.2014 1:17 49 

Viðmælandi 2 Svava 25.03.2014 1:10 33 

Viðmælandi 3 Gunnar 31.03.2014 1:21 43 

Viðmælandi 4 Freyja 01.04.2014 1:38 46 

Viðmælandi 5 Linda 11.04.2014 40:38 18 

Viðmælandi 6 Einar 25.04.2014 1:26 38 

 

3.5 Greining og úrvinnsla gagna  
 

Í raun má segja að greining gagna hefjist að einhverju leyti um leið og eigindleg viðtöl eru 

tekin því aukaspurningar sem rannsakandi spinnur upp á staðnum verða til þegar 

rannsakandi hlustar á viðmælanda sinn og tekur eftir að spyrja þarf nánar til að átta sig betur 

á svörunum. Nauðsynlegt er að reyna að greina undirliggjandi merkingu í því sem sagt er í 

viðtölum með því að kóða gögnin ítarlega (Brower o.fl. 2000: 388). Kóðun fer fram eftir að 

búið er að afrita viðtöl og felst í því að finna visst efni, hugmynd, skoðun eða slíkt sem birtist 

endurtekið í viðtölunum og skrá hjá sér. Kóðun afhjúpar því viss viðfangsefni í viðtölunum og 

hjálpar rannsakanda að afmarka gögnin og skilja hvað þau þýða fyrir viðmælandann. 

Nákvæm kóðun auðveldar rannsakanda því að greina gögnin síðar meir (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011: 216-217). 
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Ein leið til að vinna úr eigindlegum gögnum er með því að beita fyrirbærafræðilegri nálgun en 

hún lýsir því sem gögnin segja. Samkvæmt Creswell (2013: 76) dregur fyrirbærafræði fram 

þann sameiginlega skilning sem upplifun einstaklinga af ákveðnu fyrirbæri getur skapað. 

Sem dæmi um slíkt er svefnleysi, sorg, reiði eða jafnvel ákveðið ferli líkt og að þurfa að fara í 

ákveðna tegund af skurðaðgerð. Fyrirbærafræðin skoðar og varpar ljósi á hvað einstaklingar 

upplifðu og hvernig. Hér í þessari rannsókn er fyrirbærið það ferli sem felst í því að gerast 

sendifulltrúi Rauða krossins, allt frá ákvörðun til heimkomu. 

 

Líkt og fyrr segir tók ég viðtöl við sex einstaklinga og voru þau tekin upp á lítið upptökutæki. 

Hvert viðtal afritaði ég frá orði til orðs, kóðaði og þemagreindi samkvæmt aðferð grundaðrar 

kenningar (e. grounded theory). Hún er ekki kenning heldur góð greiningaraðferð á eigindleg 

gögn því hún er gagnleg aðferð til að skilja mannlega heðgun og getur varpað ljósi á viss 

meginstef í viðtölunum og hjálpað rannsakanda að móta kenningu út frá þeim (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011: 206-209, 230; Hart, 2005: 326). Ég athugaði hvort samhljóm væri að 

finna milli viðtala og dró sameiginleg þemu fram en jafnframt greindi ég frá því sem bar á 

milli. Ég studdist við gagnagreiningarforritið MAXQDA29 til að kóða og greina viðtölin. Ég 

færði viðtölin inn í forritið, las þau öll gaumgæfilega, merkti kóða inn í hverju þeirra og safnaði 

þeim svo saman í nokkur þemu með hjálp forritsins og fékk þannig góða yfirsýn yfir gögnin.   

Framsetning gagnanna í þessari ritgerð er með þeim hætti að ýmist vitna ég í ummæli 

viðmælenda inni í málsgrein og þá hefjast þau og enda á gæsalöppum eða ég dreg ummælin 

sérstaklega fram og hef textann þá skáletraðan og inndreginn hvoru megin. Þar sem ég felli 

út orð, fel orð eða bæti við orði/orðum hef ég hornklofa beggja vegna við til að aðgreina frá 

textanum. Þetta geri ég þegar um óþarflega langt mál er að ræða sem annað hvort þjónar 

ekki tilgangi ummælanna eða gæti afhjúpað viðmælanda. Niðurstöður og tilvísanir í 

viðmælendur er að finna í kafla 4. 

 

3.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 
 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru fyrir það fyrsta að ekki er hægt að alhæfa með eigindlegri 

rannsókn, þó hún geti veitt mikla dýpt og setji mögulega fram nýjan eða aukinn skilning á 

afmarkað efni. Mitt sjónarhorn og hugsanleg hlutdrægni getur litað rannsóknina eins og áður 

er nefnt. Rannsóknin takmarkast af þeim gögnum sem ég fann og vann með, þeim hópi 

viðælenda sem ég ræddi við og því sem viðmælendurnir sögðu en einnig af því sem ég dreg 

fram úr ummælum þeirra, en ég varð að velja og hafna og valdi að fjalla um þær niðurstöður 

                                                
29 Sjá http://www.maxqda.com/ 
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sem mér fannst eiga við í tengslum við rannsóknarspurningarnar. Tungumálakunnátta getur 

haft áhrif því ef til vill eru til önnur gögn sem mér hefur yfirsést og efni til sem snertir á 

umfjöllunarefni þessarar rannsóknar í öðrum ritrýndum gagnabönkum, á öðrum tungumálum 

en ensku og Norðurlandamálum, en ég átti erfitt með að finna áþekkar erlendar rannsóknir 

sem könnuðu þá þætti sem hér eru til skoðunar. Auk þess geta fleiri annmarkar leynst sem 

ég sem rannsakandi átta mig ekki á, svo sem tæmandi listi af námskeiðum sendifulltrúa og 

friðargæsluliða og öðrum upplýsingum er snerta efnið. Einnig geta ólík störf og mislöng 

starfsreynsla sendifulltrúa hugsanlega gefið ólíka mynd af upplifun þeirra. Að endingu er vert 

að nefna að hér er ekki um hreinan samanburð að ræða þar sem ég ræddi ekki við báða 

hópa sjálf, heldur skoðaði fyrirliggjandi gögn. Markmið þeirra rannsókna sem ég ber mína 

saman við voru önnur en mín og því var spurt ólíkra spurninga í þeim en hér er gert. Þó 

reyndi ég að spyrja nauðsynlegra spurninga til að fá útkomuna sem hér birtist. Auk þess eru 

nokkur ár liðin frá því fyrri rannsóknir voru framkvæmdar og aðstæður geta vissulega hafa 

breyst í millitíðinni. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla var aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt, sem er eigindleg og í formi 

hálfstaðlaðra opinna viðtala. Farið var yfir greiningaraðferð, framkvæmd rannsóknar, 

sjónarhorn rannsakanda, takmarkanir og siðferðileg álitamál. Allt kapp var lagt á að beita 

heiðarlegum og réttmætum aðferðum og virða nafnleynd og trúnað við viðmælendur. 

Rannsókn með þessari aðferð hefur ekki alhæfingargildi en með vönduðum vinnubrögðum 

og góðri framsetningu gagna eykst trúverðugleiki rannsóknarinnar. Í næsta kafla er farið yfir 

niðurstöður en það er gert með því að setja fram ummæli viðmælenda í rökréttu samhengi, 

draga fram það sem er sameiginlegt og hvað ber á milli. 
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4 Niðurstöður 
 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þær eru unnar upp úr viðtölum við 

viðmælendurna og reynt er að fjalla á heildrænan máta um þær upplýsingar sem þar komu 

fram auk þess sem vísað er í fjölda beinna tilvitnana viðmælendanna. Vert er að ítreka að 

niðurstöður takmarkast af efnistökum rannsakanda og þeim svörum og frásögnum sem 

viðmælendur voru tilbúnir að deila. Stundum kom það fyrir að viðmælandi sagði frá einhverju 

sem hann óskaði að væri ekki haft eftir og var það að sjálfsögðu virt. Engu að síður er hér 

um ríkulegt magn af upplýsingum að ræða og ljóst að viðmælendur hafa flestir svipaða sögu 

að segja um marga þætti sem eykur trúverðugleika rannsóknarinnar. 

 

Niðurstöðunum er deilt niður á þrjá kafla þar sem um þrjú meginþemu er að ræða og haldast 

þau nokkuð í hendur við þau þrjú þemu sem Silja Bára Ómarsdóttir (2014) setti fram í sinni 

rannsókn. Ætlunin var enda að skoða hvort munur væri á upplifun viðmælenda þessarar 

rannsóknar og viðmælenda Silju Báru hvað þessi þemu varðar. 

 

Þemun skiptast í raun upp í þrjú ólík tímabil sem viðmælendurnir ganga í gegnum. Fyrst er 

skoðað hvaða ástæður viðmælendur gáfu fyrir starfsvali sínu og hvernig þeir upplifðu að 

staðið væri að ráðningu og undirbúningi fyrir brottför. Því næst er gerð grein fyrir upplifun 

þeirra af starfi á vettvangi og þeim stuðningi sem þeim bauðst á meðan. Loks er fjallað um 

hvernig stuðningi og úrvinnslu er háttað eftir heimkomu. Hér birtast ákveðin meginstef því 

mikil líkindi eru með því sem viðmælendurnir höfðu að segja um þessi þemu. Hins vegar eru 

einhver frávik þar sem þeim ber ekki saman og eru þau dregin fram. Bæði vöknuðu nýjar 

spurningar í viðtölunum sjálfum og við úrvinnslu gagnanna en í ljósi umfangs 

rannsóknarinnar var nauðsynlegt að takmarka efnistökin og því ekki unnt að greina frá öllu 

því sem fannst eða fram kom í viðtölunum. 

 

Bakgrunnur viðmælendanna var fjölbreyttur og sumir höfðu enga fyrri reynslu af þessum toga 

á meðan aðrir höfðu talsverða reynslu áður en þeir gerðust sendifulltrúar. Slíkt getur 

vissulega haft áhrif á upplifun þeirra af sendifulltrúastörfum. Þannig höfðu þrír viðmælendur 

farið í einhvers konar vettvangsvinnu áður, ýmist á átakasvæði eða í annað hjálparstarf fyrir 

önnur sjálfboðaliðasamtök, hjálparsamtök eða alþjóðastofnanir. Hinir þrír höfðu ekki neina 

fyrri vettvangsreynslu. Allir viðmælendur hafa lokið grunn- eða framhaldsnámi í háskóla, 

ýmist af heilbrigðis-, hug- eða félagsvísindasviði. Starfsreynsla var oftast sérhæfð og gjarnan 

beintengd þeim málaflokki sem viðmælendur störfuðu að á vettvangi en einn viðmælandi 
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hafði almennari starfsreynslu sem nýttist á ýmsan hátt. Þannig orðar Svava það: „...ég hafði 

unnið við stjórnunarstörf hérna heima og þetta er náttúrulega bara það að geta stjórnað og 

hafa svona common sense.“ 

 

Viðmælendurnir hafa allir á einhverjum tímapunkti sinnt verkefnum sem sendifulltrúar sem 

hafa staðið yfir í þrjá mánuði eða lengur en sumir hafa einnig sinnt styttri verkefnum. 

Starfstími hefur þannig verið allt frá nokkrum vikum upp í rúmt ár hverju sinni. Viðmælendur 

eru ýmist hættir að starfa við þetta (í bili að minnsta kosti) eða eru enn starfandi sendifulltrúar 

og voru þeir einungis í hléi milli verkefna heima á Íslandi þegar viðtölin voru tekin. Raunar 

sögðust fjórir af sex viðmælendum reiðubúnir og áhugasamir að fara aftur og hinir tveir 

útilokuðu það ekki þó þeir teldu það ólíklegt að svo stöddu sökum fjölskylduaðstæðna eða 

núverandi atvinnu. 

 

Loks ber að nefna að störfin sem viðmælendur hafa sinnt sem sendifulltrúar eru mörg og ólík 

og stundum skarast verkefnin. Þeir hafa ýmist unnið fyrir Alþjóðaráðið, Alþjóðasambandið 

eða ólík landsfélög, auk Rauða kross Íslands. Verkefnin eru því fjölbreytt og geta til dæmis 

falist í leitarþjónustu, samskiptum við fanga, upplýsingaöflun og fundarsetu. Tveir 

viðmælenda eru heilbrigðisstarfsmenn og hafa sinnt hjúkrun, forvörnum, kennslu og úttektum 

á heilsufarslegu ástandi vissra samfélagshópa. Þrír viðmælenda hafa unnið töluvert við 

vöruhýsingu eða birgðastjórnun, matvæladreifingu og dreifingu ýmissa annarra hjálpargagna 

á við tjöld, eldunaráhöld og hreinlætisvörur. Flestir hafa framkvæmt einhverjar kannanir og 

mat á því hvað fólk vantar, hverjar aðstæður og ástand eru, sinnt stjórnun ýmissa verkefna, 

kennslu og þjálfun og annast fjármál og samskipti við skipuleggjendur verkefna. Allir hafa 

sinnt skýrslugerð í einhverjum mæli, mismiklum þó. Tveir hafa meðal annars unnið 

skrifstofuvinnu fjarri sjálfum vettvanginum, til að mynda við stjórnunar- og skipulagsstörf, og 

öðlast aðra yfirsýn í gegnum þá reynslu. Flest verkefnin hafa verið á sviði neyðaraðstoðar, 

þegar upp kemur neyðarástand af völdum náttúruhamfara eða stríðsátaka, en einnig hafa 

verkefnin tengst almennu hjálparstarfi svo sem þróunaraðstoð. Það er því ljóst að 

reynsluheimur og upplifun viðmælenda er ólík að ýmsu leyti en samt eiga þeir ótal margt 

sameiginlegt. Því verður reynt að gera skil hér. 

 

Kafli 4.1 fjallar um ástæður þess að viðmælendur völdu þennan starfsvettvang og um 

upplifun þeirra af ráðningar- og undirbúningsferlinu fyrir starf sem sendifulltrúi Rauða 

krossins. Kafli 4.2 greinir frá upplifun þeirra af starfinu, væntingum til starfsins, sagt er frá 

ánægjulegri reynslu og erfiðri reynslu og áskorunum. Jafnframt er fjallað um stuðning á 
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vettvangi, frá Rauða krossinum sem og öðrum. Að endingu fjallar kafli 4.3 um hvernig 

stuðningur og úrvinnsla stóð viðmælendum til boða af hálfu Rauða krossins við heimkomu. 

 

4.1 Fyrir brottför: Starfsval, ráðning og undirbúningur: „Ævintýraþrá fyrst og 
fremst“ 
 

Kaflinn fyrir brottför greinir frá upplifun viðmælenda af ráðningu og undirbúningi áður en þeir 

héldu utan sem sendifulltrúar og þeim ástæðum sem þeir gáfu fyrir ákvörðun sinni og áhuga 

á að gerast sendifulltrúar. Hér er fyrst reynt að varpa ljósi á þann hvata sem lá að baki 

starfsvalinu en viðmælendur eiga það sameiginlegt að vilja ýmist svala ævintýraþörf eða gera 

gagn þar sem aðstoðar er þörf.  

 

4.1.1 Ástæður starfsvals 

 

Þrátt fyrir að viðmælendur hefðu ólíkan bakgrunn og stefndu að ólíkum verkefnum sem 

sendifulltrúar, nefndu allir að í þeim blundaði einhvers konar ævintýraþrá eða þörf fyrir 

einhverja útrás og tilbreytingu. Þeir höfðu heyrt og séð fréttaflutning í fjölmiðlum af svæðum 

þar sem aðstoðar var þörf eða þekkt einhvern sem hafði farið sem sendifulltrúi á vegum 

Rauða krossins, jafnvel séð starfið auglýst og kynnt sér málið í kjölfarið. Einnig var áberandi 

löngun til að víkka sjóndeildarhringinn og læra eitthvað nýtt eða láta gott af sér leiða. Svava 

hafði um nokkurt skeið fylgst með hungursneyð í Afríku og látið sig dreyma um að gerast 

sendifulltrúi, hún gerði þó ekkert í því lengi vel en lét drauminn rætast að lokum: 

 

Stríðið [var] nýbúið og maður náttúrulega búinn að fylgjast með þessu, 

hungursneyðinni og allt það hérna í fjölmiðlum og mér fannst þetta einhvern 

veginn sko, þetta höfðaði til mín [...] svo seinna þá var hungursneyð í öðru 

landi og ég hugsaði bara, jæja þetta er bara draumur [...] svo löngu seinna [...] 

þá sé ég auglýsingu, það var verið að auglýsa eftir sendifulltrúum fyrir Rauða 

krossinn, eða námskeið fyrir verðandi sendifulltrúa hjá Rauða krossinum [...] 

ég sæki um þetta námskeið [...] mér til mikillar ánægju þá fékk ég að fara á 

námskeiðið. (Svava) 

 

Hugrún segir að hugmyndin um að gerast sendifulltrúi hafi blundað í sér frá því hún hóf nám í 

hjúkrunarfræði en það: „var rosalega fjarlægt“, nokkuð sem hún sá bara fyrir sér síðar á 

lífsleiðinni. En þegar hún hafði öðlast nokkra starfsreynslu og öryggi í starfi þá: 
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[...] fór ég svona að hugsa mér þetta, það væri nú gaman að geta, fyrst ég hef 

tækifæri til þess að fara út, aðstoða fólk sem væri í virkilegri neyð og virkilegri 

þörf fyrir aðstoð […] og þá var ég að vinna með konu sem hafði farið fyrir 

Rauða krossinn og hún svona náði að æsa mig upp í þetta, loksins sótti ég 

um. Þannig að ég var orðin þannig að ef ég sá eitthvað í sjónvarpinu þá var ég 

farin að iða, því mér fannst svo tilgangslaust að sitja bara í sófanum sko þegar 

það vantaði fólk út í heim. (Hugrún) 

 

Gunnar fór upphaflega í alþjóðlegt hjálparstarf á vegum alþjóðlegra sjálfboðaliðasamtaka til 

að: „gera eitthvað skemmtilegt við líf mitt núna, ég ætla að breyta til“, eins og hann rifjar það 

upp. Sú reynsla kynti enn frekar undir áhugann á slíku hjálparstarfi og að lokum valdi hann 

að gerast sendifulltrúi Rauða kross Íslands því honum: „fannst þetta vera svona skref í átt að 

því að ég myndi hitta pottþétt fólk sem ég myndi læra af.“ Jafnframt nefnir Gunnar 

hagkvæmar ástæður fyrir því að velja Rauða krossinn því þá fengi hann laun og gæti byggt 

upp fjölskyldulíf auk þess sem þetta starf opnaði frekar á fleiri tækifæri en hitt. Þannig fékk 

hann bæði útrás fyrir áhuga sinn á alþjóðlegu hjálparstarfi og gat planað framtíðina samhliða. 

Einar minnist einnig á hagkvæmu hliðina á starfsvalinu með þessum orðum:  

 

Það er ágætt að vinna svona því þá fæ ég kannski helmingi hærra kaup og get 

þá bara unnið hálft árið og fengið sama kaup. (Einar) 

 

Margir nefna ævintýramennsku þegar spurt er um ástæður starfsvals. Svava segir: „Ég hef 

alltaf haft mikla ævintýraþrá“ og Lindu fannst þetta spennandi starfsvettvangur og segir:  

 

Það getur hafa verið ævintýramennska, já, ég held það, ævintýramennska og 

bara þrá eftir að sjá aðra menningu og svona láta gott af mér leiða í leiðinni. 

(Linda) 

 

Einar er með svipaða skýringu á starfsvali sínu og segir: „Það er nú bara ævintýraþrá fyrst og 

fremst, það er náttúrulega aðalmálið sko.“ Hann bætir við: „Kannski þjáist ég bara af 

einhverju rótleysi og einhverri þörf fyrir að hafa einhverja örvun.“ 

 

Freyja fann snemma þörf fyrir að halda utan og nefnir að hún hafi ákveðið sem unglingur að 

„starfa svona í útlöndum með Rauða krossinum.“ Hún gerðist sendifulltrúi Rauða krossins 

eftir að hafa fengist við ýmis svipuð störf erlendis á annarrra vegum, því eftir þá reynslu: 
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[…] var bara þú veist, búið að kveikja á kveiknum sko [...] það var einhvern 

veginn bara alltaf já, ég er á leiðinni út, ég er á leiðinni út, ég er að fara. 

(Freyja) 

 

4.1.2 Ráðning og undirbúningur 
 

Hvað ráðningarferlið varðar voru viðmælendur sammála um að vel sé að því staðið. Ferlið er 

í föstum skorðum, allir þurfa í upphafi að fara á sendifulltrúanámskeið og kröfur til 

umsækjenda um að komast á námskeiðið og svo á Veraldarvaktina í kjölfarið eru skýrar. 

Skráning á Veraldarvaktina felur í sér að viðkomandi er samþykktur sem sendifulltrúi 

(nokkurs konar ráðning á bið) og svo fer það eftir heimsástandi hverju sinni hvert förinni er 

heitið og metið er hvar þekkingar og reynslu viðkomandi er þörf. Ef um neyðaraðstoð er að 

ræða þarf sendifulltrúi eðli málsins samkvæmt að gera ráð fyrir að þurfa að svara kallinu með 

skömmum fyrirvara. Undirbúningur fyrir dvöl þykir almennt vera góður en er mismunandi eftir 

verkefnum hverju sinni og hvort til dæmis landsfélög koma að undirbúningnum eða 

Alþjóðaráð Rauða krossins. Svo er einstaklingsbundinn munur á upplifun af undirbúningi eftir 

fyrri reynslu og sérhæfingu viðmælenda. Gunnar hafði til að mynda lokið sérhæfðu námi áður 

en hann hóf störf sem sendifulltrúi og segir „þannig að ég var alveg undirbúinn.“ Samkvæmt 

viðmælendum geta þeir alltaf leitað sér ráða og upplýsinga hjá Rauða krossi Íslands og/eða 

öðrum sendifulltrúum varðandi starfið eða þau lönd sem þeim býðst að starfa í. 

 

Hugrún var meðvituð um hæfniviðmiðin sem hún þurfti að standast til að sækja um 

sendifulltrúanámskeiðið: „Það er menntun, það er reynsla, það eru tungumál.“ Hún lýsir sínu 

ferli eftir að hafa „gruflað á heimasíðunni30 til að komast að upplýsingunum“ og ráðfært sig við 

samstarfsfélaga sem hafði unnið sem sendifulltrúi:  

 

Svo bara sótti ég um hjá Rauða krossinum að komast að sem sendifulltrúi, 

fara á þessa Veraldarvakt og komast á þetta námskeið sem þeir eru með og 

það gekk bara eins og í sögu, ég sótti um, fór í viðtal, komst inn […]. Og svo 

bara fór ég á námskeið í mars og ég var komin út í júní. (Hugrún) 

 

Svövu fannst hún læra heilmargt um Rauða kross hreyfinguna á 

sendifulltrúanámskeiðinu sem hún vissi ekki fyrir: 

 

                                                
30 Heimasíðu Rauða kross Íslands 
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Það var vikunámskeið sem var uppi í Munaðarnesi, þeir sem að fara út þurfa 

að fara á svona undirbúningsnámskeið til þess að kynna þeim hvað Rauði 

krossinn stendur fyrir. Og það er Alþjóðasamband Rauða kross félaganna og 

Alþjóðaráð Rauða krossins, og þegar maður er svona utan við Rauða krossinn 

þá veit maður ekkert hvað þetta er og af hverju er þetta skipt og svona. […] og 

þetta var bara mjög fræðandi og skemmtilegt og áhugavert. (Svava) 

 

Svava var svo búin að vera á Veraldarvaktinni í þó nokkurn tíma þegar hún fékk tilboð um 

starf sem hún þurfti að svara í skyndingu: 

 

Þá er hringt í mig og spurt hvort ég vilji fara til [lands] og ég sagði, já og 

hvenær á ég að fara? Jaaa, helst í gær! […] Og svo bara þurfti ég að pakka og 

ganga frá öllum mínum málum, ég fékk viku og það var svoleiðis handagangur 

í öskjunni sko. (Svava) 

 

Sem fyrr segir þótti undirbúningur góður og var upplifun af sendifulltrúanámskeiðinu almennt 

jákvæð þó einum viðmælanda hafi þótt vanta upp á sértækari nálgun hvað sitt fag snerti. 

Þannig segir Hugrún um námskeiðið: 

 

Já, þetta er svona meira um hreyfinguna, um það hvernig Rauði krossinn 

virkar, en ég vann líka fyrir önnur samtök og þar var lagt meira í þjálfunina, 

sérhæfða þjálfun. Þú veist, þar fór ég og lærði hvernig ég ætti að taka á móti 

börnum, alein úti í buska, hvernig ég ætti að höndla malaríu, berkla, skilurðu, 

þannig að það var meira svona sérhæfð þjálfun, að þér sem 

heilbrigðisstarfsmanni, og hvernig þú átt að redda þér í einhverjum 

moldarkofa, skilurðu. En Rauða kross þjálfunin náttúrulega, jú að sjálfsögðu 

hefur hún nýst fullt, á annan hátt. […] ég myndi vilja sjá meira eins og ég segi, 

kannski einn kúrs sem miðar að þinni starfsstétt, sem hjúkrunarfræðingur 

fattarðu, bara líka til að átta sig á kannski aðstæðum sem þú lendir í og 

einföldum lausnum, þú veist, bara svona grunn, það þarf ekki að vera stórt […] 

ég væri til í að sjá aðeins sérhæfðari þjálfun, það er það eina. (Hugrún) 

 

Linda segist auk sendifulltrúanámskeiðsins hafa farið á mjög gagnlegt öryggisnámskeið sem 

Rauði kross Íslands hélt í Bláfjöllum og annað námskeið um menningu, trúarbrögð, hegðun 

og fleira þegar förinni var heitið á svæði með afgerandi samfélagsgerð sem gott var að kunna 

nokkur skil á. Freyja fór einnig á sérhæfð námskeið í tengslum við sín verkefni. Hún fór 
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meðal annars til Genfar og fékk þjálfun hjá Alþjóðaráðinu og lýsir upplifun sinni af hluta 

hennar hér: 

 

[…] ég sat alveg sko mánaðarnámskeið hjá ICRC í Genf áður en ég fór og þar 

reyna þeir virkilega að koma þér inn í, þeir eru í rauninni að heilaþvo þig 

svolítið á svona hvernig þeir vilja að þú hugsir og starfir, að þú farir eftir, sko, 

„ICRC is neutral, impartial and independent“31 og það er svona bara hamrað 

inn í hausinn á þér, svona meitlað inn og þeir starfa líka eftir svona ákveðnum 

trúnaðarreglum [...] til dæmis ef ég væri að taka viðtöl við fanga að þá sem 

sagt labba ég ekkert út og æpi út um allan heim, hér eru þeir að berja mann 

og annan, eða pynta eða gefa ekki fólki að borða eða slíkt, það eru sem sagt 

ákveðnar reglur sem eru í gangi sem verður að virða. (Freyja) 

 

Freyja heldur áfram með lýsinguna og leggur hér áherslu á að reynt sé að setja 

sendifulltrúa í aðstæður sem upp geta komið varðandi öryggi þeirra: 

 

Og öryggismál, þeir þjálfa þig eins og þeir geta í rauninni á þessum stutta 

tíma, þó mörgum finnist mánuður vera langur tími, þá er hann í rauninni 

voðalega stuttur, og það eru verklegar æfingar hvað varðar öryggismál og þeir 

setja þig virkilega í aðstæður þar sem þú ert með byssuna við höfuðið og 

maður er kallaður öllum illum nöfnum og slíku [...] og ef þú gerir eitthvað bara 

alveg hrapallega vitlaust að þá ertu eiginlega bara tekinn afsíðis og þú veist, 

þetta máttu ekki gera, vertu samvinnuþýður ef þú lendir í slæmum aðstæðum, 

bara með byssuna við höfuðið eða eitthvað annað, bara gerir það sem þér er 

sagt að gera, þú ert ekki að reyna að tala gegn því. Eina sem maður kannski 

segir, „we are the Red Cross, we are good people“32 en þeir reyna svolítið 

svona eins og þeir geta að svona meitla svolítið inn í þig svona 

hugsunarháttinn hvernig þú átt að starfa. Sem sagt í rauninni setja þig í 

aðstæður hvað varðar öryggi eða óöryggi. (Freyja) 

 

En Alþjóðaráðið veitti ekki aðeins þjálfun í viðbrögðum við hættum eins og vopnaðri fyrirsát, 

því bæði hversdagslega hluti sem og heilsufarslega bar á góma: 

                                                
31 Íslensk þýðing: hlutlaust, óhlutdrægt og sjálfstætt. Hlutleysi, óhlutdrægni og sjálfstæði eru þrjár af 
grundvallarhugsjónum Rauða krossins. Sjá t.d. 
http://www.raudikrossinn.is/page/rki_umokkur_gildileidarljosogstefna_grundvallarhugsjonir  
32 Íslensk þýðing: við erum Rauði krossinn, við erum gott fólk 
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Þeir undirbúa þig líka undir heimilislífið, bara hvaða aðstæður geta komið upp, 

hver borðaði jógúrtið mitt úr ísskápnum, ég man að þeir tóku það til dæmis 

sérstaklega fyrir og allir alveg bara svona ehhh en svo bara koma þessar 

aðstæður upp þannig að þá er maður alveg, já þeir eru nú bara helvíti góðir! 

[...] og svo náttúrulega bara ræða þeir um heilsufar og heilsu, sjúkdóma og 

hérna og malaríuna og fólk þarf að vera á varðbergi varðandi sjálft sig. (Freyja) 

 

Það sem Einar hefur um undirbúning að segja er nokkuð frábrugðið öðrum ummælum 

viðmælenda: „Þetta er ekkert rosalega erfitt sko“ og svarar því til að honum hafi aldrei fundist 

hann þurfa að undirbúa sig neitt sérstaklega fyrir dvöl, hann hafi strax frá upphafi verið 

nægilega undirbúinn fyrir þetta starf sökum fyrri starfs- og lífsreynslu. 

 

Það er lögð rík áhersla á að sendifulltrúar hitti sálfræðing fyrir brottför og við heimkomu og 

eru allir viðmælendur meðvitaðir um það þó þeir nýti sér það ekki endilega. Einar segist til 

dæmis vera hættur að fara í þessi viðtöl: „Það er ætlast til þess líka af mér, ég bara svindla á 

því.“ Svava bendir á að það sé skylda að fara í einn tíma fyrir fyrstu sendifulltrúaferðina og 

svo sé mælt sterklega með því að nýta sér þessa þjónustu fyrir hverja ferð og fara svo í eitt 

viðtal eftir að heim er komið því þá hafi sálfræðingurinn samanburð á andlegri líðan 

sendifulltrúa fyrir og eftir dvöl. Þannig geti sálfræðingurinn metið ástandið og jafnvel hvatt 

viðkomandi til að koma í fleiri viðtöl ef þarf og stendur það sendifulltrúum ávallt til boða ef 

þeim sjálfum finnst þeir þurfa á því að halda, því sumir lenda vissulega í áföllum í starfi sínu. 

En það er einnig að ýmsu öðru að huga áður en farið er út: 

 
Það er ákveðinn sko tékklisti áður en þú ferð út og þegar þú kemur heim og 

það er bara, þú átt að fara í læknisskoðun fyrir og eftir, þú veist, 

krabbameinspróf, tannlækni, skilurðu, alls konar svona sem þarf að vera á 

hreinu, bólusetningar, allt þetta, passa tryggingarnar, ef þú ert með einhver lyf 

og svona, þannig að það er farið yfir það, auðvitað er þetta svolítið á þína 

ábyrgð, en það er alltaf sálfræðingur. (Hugrún) 

 

Hugrún bætir því við að starfsfólk Rauða krossins sé duglegt að hvetja sendifulltrúa til að 

hittast og deila reynslu og upplýsingum áður en haldið sé utan: 

 

Svo eru aðrir til dæmis sem Rauði krossinn hefur vísað mér til þegar ég er að 

ákveða hvort ég vilji fara til tiltekins lands þú veist, bara, viltu ekki hitta hana 

þessa, hún var í þessu landi og hún getur, þið getið spjallað saman. (Hugrún) 
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Og þegar á staðinn er komið er öllum leyfilegt að hætta við og fara bara aftur heim ef þeim 

líður þannig: 

 

Ef þú kemur út og þú ert bara ekki að finna þig og þér bara líður illa þá máttu 

bara fara heim aftur. Ekki vera að reyna að vera einhver hetja, ef þér líður ekki 

vel, því ef þér líður ekki vel á vettvangi og þú ert í ferð einhvers staðar að þá 

ertu bara að setja sjálfa þig og aðra í hættu, sérstaklega ef þú ert á 

hættusvæði af því að þá muntu ekki ná að kljást við bara þær ýmsustu 

aðstæður sem geta komið upp, hvort sem þær eru varðandi öryggi eða bara 

eitthvað annað sko. [...] ef þú ert til dæmis á einhverju svona átakasvæði eða 

þú veist að þú ert að fara í ferð og þú ert bara með einhverja tilfinningu, þú 

bara veist að þetta er ekki góður dagur til að fara að þá er þér alveg leyfilegt 

að fara til yfirmanns þíns og segja bara, heyrðu, við erum ekki að fara í dag, 

ég var að lesa frétt og það er greinilega eitthvað óöryggi í gangi, ég tel þetta 

ekki góðan tíma til að fara. [...] þetta var líka nefnt á námskeiðinu að sem sagt 

ekki gera eitthvað sem ykkur líður ekki vel með. (Freyja) 

 

Samantekt: 

Af orðum viðmælenda má sjá að útþrá, ævintýraþrá og þörf fyrir tilbreytingu og áskoranir er 

einn helsti hvatinn að baki ákvörðun þeirra að fara út í alþjóðlegt hjálparstarf og gerast 

sendifulltrúar hjá Rauða krossinum. Flestir vilja einnig láta gott af sér leiða þar sem hjálpar er 

þörf en einn viðmælandi sker sig nokkuð úr. Hann minnist ekki á þörf til að koma til hjálpar en 

talar um ævintýraþrá sína og rótleysi og nefnir, ásamt öðrum viðmælanda, að þetta sé vel 

launað starf og hann geti leyft sér að vinna helmingi minna fyrir vikið. 

Það virðist ríkja almenn ánægja með undirbúning og ráðningarferli meðal viðmælenda þó 

einum þeirra hafi þótt skorta á sérhæfingu í þjálfun í tengslum við hjúkrunarstörf við misjafnar 

aðstæður. Tveimur viðmælendum fannst þeir ekki þurfa neinn sérstakan undirbúning á 

meðan aðrir tveir nefna sérstaklega aukinn undirbúning sem þeir fengu og kunnu að meta. 

Allir voru sammála um að inntökuskilyrði og kröfur sem gerðar eru til umsækjenda á 

sendifulltrúanámskeið séu skýrar og viðeigandi upplýsingar um starfið liggi fyrir eða sé 

nokkuð auðvelt að nálgast. Farið er eftir tékklista fyrir og eftir dvöl og passað upp á að ekkert 

gleymist. Þó misjafnt sé hversu vel viðmælendur nýta sér sálfræðiþjónustuna sem þeim 

stendur til boða fyrir og eftir dvöl vita þeir allir af henni og eru reglulega minntir á hana af 

Rauða krossinum.  
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4.2 Upplifun á vettvangi „Ég verð í þessu svo lengi sem ég finn að ég er að gera 
gagn“ 

 

Störf sendifulltrúa eru fjölbreytt og fer það talsvert eftir eðli verkefna hvernig viðmælendur 

upplifa aðkomu sína að hjálparstarfinu. Starfsstöð hvers og eins er ýmist á sjálfum 

vettvanginum eða fjarri honum en það breytir ekki því að starfsvettvangur þeirra allra er 

hjálparstarf sem þau sinna á einn eða annan hátt. Orðið vettvangur er því ef til vill ekki 

nægilega skýrt en hér er átt við þann stað sem heimafólk, sem orðið hefur fyrir áföllum eða 

skorti af einhverju tagi, er statt á hverju sinni að þiggja aðstoð eða samvinnu sendifulltrúanna 

auk fjölda annarra sem að hjálparstarfi koma. Eins og fram hefur komið störfuðu ekki allir 

viðmælendur í reglulegum beinum tengslum við heimafólk í slíkum aðstæðum. Tveir 

viðmælendur störfuðu gjarnan í nokkurri fjarlægð frá hinum eiginlega vettvangi, til að mynda í 

vöruhúsum eða á samhæfingarskrifstofum víðs fjarri en áttu þó stundum leið um þau svæði 

sem um ræddi hverju sinni, en það var misjafnt milli verkefna. Þannig kemst Einar til dæmis 

að orði um starfsreynslu sína: 

 

Ég hef verið mest í hérna í skýrslugerð, sem er nú svona ekki beint hasarvinna 

út af fyrir sig [...] ég er ekki að hjúkra neinum, ég vinn annað hvort skýrslur eða 

greinar eða þá er ég í stjórnunarstörfum [...] aðalstarfið var að skrifa skýrslur 

sko. (Einar) 

 

Gunnar lýsir sinni aðkomu á svipaðan hátt: 

 

[...] ég var í rosa litlum tengslum við sko raunverulega svona þá sem voru að, 

svona „beneficiaries“33, ég var alltaf í vöruhúsunum með trukkabílstjórunum og 

var með þessu fólki sem var að vinna í skipulaginu sko. Já svona einu skrefi 

frá sem sagt þeim sem voru að taka á móti. Við fórum náttúrulega í heimsóknir 

en ég var ekki í svona þú veist, daglegum tengslum við bara hvað var að 

gerast á dreifingarstöðunum, þannig að fólkið sem ég var mest í samskiptum 

við voru náttúrulega bara mínir samstarfsmenn [...] já það er svona 

mismunandi hvað fólk er að gera, ef fólk er læknar eða eitthvað þannig. 

(Gunnar) 

 

                                                
33 Íslensk þýðing: styrkþegi, sá sem nýtur góðs af einhverju. Þeir sem þiggja aðstoðina, hjálpina. Gjarnan talað 
um skjólstæðinga Rauða krossins í rituðu máli (sjá t.d. Rauði kross Íslands, e.d.g). 
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Aðrir viðmælendur voru meira og minna í daglegum tengslum við heimafólkið sem hjálpin 

beindist að, gerðu kannanir, útdeildu hjálpargögnum, gerðu að líkamlegum eða andlegum 

sárum og urðu vitni að gleði og sorg. Þannig er á heildina litið misjafnt hvað viðmælendur 

upplifðu sem erfiða eða ánægjulega reynslu og er reynt að gera þeim fjölbreytileika skil hér 

ásamt því að draga fram sameiginlega þætti. 

 

4.2.1 Væntingar og sveigjanleiki 

 

Maður verður að vera mjög opinn og ekki svona fastskorðaður. (Svava) 

 

Allir viðmælendur ræddu á einhvern hátt um nauðsyn þess að vera sveigjanlegur og að sama 

hversu góður undirbúningurinn er fyrir starfið og verkefnin, megi alltaf gera ráð fyrir 

breytingum eða einhverri óvissu. Væntingar til starfsins eru ekki endilega í takt við þau 

verkefni eða aðstæður sem svo bjóðast þegar á hólminn er komið. Sendifulltrúar eru einnig 

færðir til eftir þörfum og stundum enda þeir jafnvel allt annars staðar en upphaflega stóð til: 

 

[...] maður verður að vera mjög svona sveigjanlegur og maður veit aldrei hvar 

maður endar sko eða í hvað maður er settur [...] þú færð kannski starfslýsingu 

en svo er bara starfið allt annað sko, þá bara gerir maður það og það er ekkert 

sko, það er aldrei neitt mál sko. (Svava) 

 

Og Svava heldur áfram á öðrum stað í viðtalinu: 

 

[...] svo þegar ég var búin að vera þarna í tvo mánuði og voðalega gaman að 

vera bara í höfuðborginni og vinna bara frá níu til fimm og frí um helgar og 

svona að þá kom hérna, þá kom bara beiðni um hvort ég gæti farið inn til 

næsta lands og stýrt þar dreifingunni og ég ætti bara að fara þarna í tíu daga 

og koma svo aftur. Og ég segi já já allt í lagi, ekkert mál sko. Og hérna svo 

þegar ég er búin að vera þarna í tíu daga að þá bara kem ég aftur þarna til 

borgarinnar og þá er mér sagt bara, já heyrðu, það er nú eiginlega búið að 

ákveða það að þú farir ekkert aftur til baka. Ég sagði haaaa?! (hlær). Svo það 

er sko, þegar maður er að vinna fyrir Rauða krossinn að þá verður maður að 

vera viðbúinn sko umskiptum og breytingum. (Svava) 

 



  

52 

Ekki er hægt að gera ráð fyrir því fyrir fram að verkefnin séu fullmótuð og vinnan í föstum 

skorðum og Hugrún segist oft hafa upplifað slíkt á sínum ferli sem sendifulltrúi: 

 

Ég vissi að ég myndi fara út sem hjúkrunarfræðingur og vinna hugsanlega á 

svona spítölum og gera það sem ég kann að gera undir allt öðruvísi 

aðstæðum heldur en ég er vön, búa öðruvísi, þú veist, ég var með það á 

hreinu skilurðu en svo þegar þú ert komin á staðinn að þá hefur oft komið 

svona bara jááá, þú veist, hvað er nákvæmlega mitt starf? (Hugrún) 

 

Og aðspurð um verklýsingu svarar hún:  

 

Já, já, stundum fær maður hana fyrir fram, stundum ekki eða ég meina 

sjaldnast þegar það er eitthvað svona neyðar, en maður náttúrulega bara 

reddar sér. (Hugrún) 

 

Og fjármögnun var einnig nokkuð sem minnst var á og hefur peningastreymi mikil áhrif á 

framgang verkefna, stundum þarf að breyta um aðferðafræði ef peningarnir koma ekki á 

tilskildum tíma. Í eftirfarandi tilviki kom peningur fyrir matvæladreifingu seinna en reiknað 

hafði verið með og uppskeran var komin upp en þar sem peningurinn átti að fara í 

matarverkefni var verkefninu breytt í matjurtaræktun:  

 

Svo koma peningarnir, þeir koma stundum svolítið hægt inn og svo eru þeir 

gefnir í þetta verkefni og þá verður að nota þá á þessum stað í matarverkefni. 

Og þá höfum við gert þannig sko að í staðinn fyrir að vera að dreifa mat þegar 

það er komin önnur uppskera að þá höfum við farið í svona langtímaverkefni 

[matjurtaræktun]. (Svava) 

 

Linda lýsir því að starfið hafi ekki alltaf verið í samræmi við væntingar og hún hafi þurft að 

setja sig í aðrar vinnustellingar en hún gerði ráð fyrir. Í einni ferð átti hún til að mynda að 

sinna mjög sérhæfðu verkefni en gat ekki hafið þá vinnu fyrr en að nokkrum vikum liðnum og 

var því í allt öðrum verkefnum í millitíðinni. „[...] sennilega var bara of fljótt farið af stað, ég 

hugsa það“ segir Linda um þessar aðstæður.34 Gunnar segir einnig að erfitt sé að sjá 

                                                
34 Einnig er minnst á þetta tilvik í kafla 4.2.2 um erfiða upplifun, hér var ákveðin skörun og því um smávægilega 
tvítekningu að ræða en önnur nálgun og efnistök ólík. 
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nákvæmlega fyrir sér hvernig starfið muni vera hverju sinni og þurfti hann að tileinka sér 

margt nýtt þegar á einn staðinn var komið: 

 

Þetta er bara þú veist svo margt sem kemur á óvart en samt sem áður vissi ég 

svona nokkurn veginn hvað ég var að fara að gera en þurfti að læra 

náttúrulega alveg helling. (Gunnar) 

 

Einar kann vel að meta óvissuna sem fylgt getur sendifulltrúastarfinu og segir: 

  

Það mest spennandi það er að vera hent út í eitthvað sem er illviðráðanlegt og 

jahh koma sér í svolítil vandræði, það er eiginlega það skemmtilegasta. (Einar) 

 

Á hinn bóginn ræðir Einar hversu venjulegt honum finnst starfið vera orðið með tímanum og 

aðspurður um hvort honum finnist ævintýraþráin sem rak hann af stað til að byrja með vera 

svalað, segir hann: 

 

Nei henni er aldrei svalað, aldrei svalað sko. Það er nú gallinn sko þú færð líka 

leið á að gera ákveðna hluti, þannig að ef ég fer núna í mission35 þá er það 

voðalega venjulegt orðið sko, ég er oft ekkert að upplifa neitt svo rosalega 

mikið nýtt [...] Ég er nú búinn að vera í þessu svo lengi, mér finnst þetta ekkert 

merkilegt lengur [...] mér fannst þetta náttúrulega mjög spennandi fyrst en 

núna náttúrulega er þetta bara, þetta er orðið svo venjulegt sko, ég gleymi 

þessu alveg um leið og ég bara stíg út úr flugvélinni, þá er ég búinn að gleyma 

þessu. (Einar) 

 

Það er því heilmikill munur á því að fara í fyrstu sendifulltrúaferðina og þær sem á eftir koma: 

 

Það er náttúrulega alltaf erfiðast að fara fyrst, þegar maður er að fara í fyrsta 

skipti þá er maður náttúrulega að koma alveg inn í allt nýtt, nýtt umhverfi og 

allt bara en svo þegar maður fer aftur, þá veit maður svona við hverju er að 

búast. (Svava) 

 

                                                
35 Að fara í vettvangsvinnu/verkefni sem sendifulltrúi er almennt kallað að fara í mission 
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Hér lýsir Hugrún því einmitt hvað hún hugsaði og sá fyrir sér áður en hún fór fyrst út sem 

sendifulltrúi og svo hvernig reynslan skilar sér: 

 

Það er einhver svona, ég held það sé hangandi einhver svona, hmmmm, 

rómantískur draumur (hlær) ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta, þú sérð 

ákveðið fyrir þér, þú veist, fólkið sem er þarna, sjúklingana skilurðu, út frá 

myndunum, og sérstaklega í fyrsta skiptið að þá, þá held ég að ég hafi bara 

ekki gert mér neina grein fyrir því [...] ég var búin að lesa mér fullt til, ég var 

búin að kynna mér, skoða myndir og eitthvað svona, en svo þegar þú kemur á 

staðinn þá er þetta alltaf öðruvísi en þú heldur. [...] Ég held ég hafi ekki vitað 

beint sko hvers ég ætti að vænta, þú setur svona ákveðið, já ég er að fara að 

hjálpa hérna litlu fallegu svörtu börnunum, æ skilurðu, pínu svona náttúrulega 

barnalegur í fyrstu sko, svo kemurðu út og þetta já í rauninni bara sprengdi 

pínu skalann af væntingum en oft eru væntingarnar sko pínu spurningamerki 

áður en maður fer. [...] Reyndar núna veit ég alveg þú veist að það er þetta og 

þetta og þetta, þú veist, sem er klárt að er til staðar eða ekki til staðar eða þarf 

að huga að en það er alltaf eitthvað sem að kemur manni á óvart. (Hugrún) 

 

4.2.2 Erfið reynsla og áskoranir 

 

Stundum er þetta erfiðara en maður heldur, stundum er þetta ekki eins erfitt. 

(Hugrún) 

 

Umfang þessa kafla er nokkuð drjúgt því erfið reynsla var af ýmsu tagi og áskoranir margs 

konar. Hér er greint frá erfiðum hliðum starfsins en jafnframt uppbyggilegum því það felst 

styrkur í því að takast á við áskoranir. Eflaust hefði af þessum sökum mátt flokka einhver 

dæmi sem nefnd eru hér í kafla 4.2.2 um ánægjulega reynslu en þau voru höfð hér þar sem 

áskoranirnar eru krefjandi og í erfiðum eða snúnum aðstæðum. 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað þeim hefði þótt erfitt að upplifa í 

sendifulltrúastarfinu komu fjölbreytt svör sem endurspegluðu nokkuð ólíkan starfsvettvang 

þeirra. Það sem helmingurinn nefndi var sú erfiða reynsla að horfa upp á fólk deyja eða hitta 

fólk sem misst hafði ástvini. Freyja hitti margt fólk með slíka reynslu að baki en það kom 

henni á óvart hvernig það lýsti þeirri reynslu: 
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Ég fór mikið inn í einhver afskekkt þorp og hitti þá kannski fólk og sérstaklega 

konur sem voru bara, já hérna ég á fimm börn en ég er búin að missa tvö úr 

malaríu. Og svo rann svona eitt tár niður kinnina sko eða bara ekki neitt, þú 

veist, það eru bara svona engin viðbrögð. [...] þarna var þetta eins og þetta 

væri bara svona, þetta er bara lifið hér, það er bara svona og hér bara missir 

fólk börnin sín eða ættingja úr hinum ýmsu sjúkdómum og þá oft úr malaríu 

eða eitthvað og það er bara svona. [...] Ég man að ég fékk oft gæsahúð og 

maður svona kannski klappaði á öxl og svona en að sjálfsögðu reyndi maður 

að halda andlitinu og ég held að mér hafi alveg tekist það svona í langflest 

skiptin en auðvitað fékk þetta á mann. [...] Þetta er bara ákveðið æðruleysi 

gagnvart svona því slæma í lífinu. (Freyja) 

 

Aðrir viðmælendur lýsa beinni upplifun sinni af því að sjá fólk deyja: 

 

Það er hræðilegt að sjá fólk sem er að deyja úr hungri sko, það er hryllilegt og 

það sá ég uppi í [Mið-Afríku] og svo fór ég seinna til [Austur-Afríku] og þá var 

þar líka alveg bara, fólk var að deyja úr hungri, það er ömurlegt sko, og maður 

er einhvern veginn svo, hérna, svo hjálparvana. (Svava) 

 

Svava bendir jafnframt á að upplifunin geti verið ólík eftir starfssviði sendifulltrúa: 

 

Og það var svo mikið af fólki sem kom inn til borganna að það varð bara 

algjört öngþveiti sko, þar var ekki nægur matur út af uppskerubresti svo þetta 

var bara hræðilegt. Og það er hræðilegast finnst mér, af því ég náttúrulega er 

ekki í heilbrigðisgeiranum og sé ekki þessi hérna stríðssjúkrahús, það var 

sjúkrahús þarna sem Rauði krossinn rak á landamærunum fyrir stríðssærða 

og þá náttúrulega kom fólk í alls konar ástandi. En ég náttúrulega bara sá það 

þegar var búið að laga það, kannski hefur fólk í heilbrigðisgeiranum aðra sögu 

að segja vegna þess að það er önnur upplifun. En ég aftur á móti sé þetta fólk 

sem er að deyja úr hungri. (Svava) 

 

Að sinna illa slösuðu eða mjög veiku og oft deyjandi fólki er stór hluti af störfum 

heilbrigðisstarfsfólks. Hugrún nefnir að hún byrgi sig gjarnan ósjálfrátt á ákveðinn hátt í 

slíkum aðstæðum, hún hafi vanið sig á það á fyrri vinnustað og lýsir því svona:  
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Þá sá maður ýmislegt sko og stundum, þar jafnt sem úti, ertu að sjá skelfilega 

hluti og stundum alveg viðbjóðslega hluti, eitthvað sem þú vilt aldeilis ekki sjá, 

ég meina til þess að þú meikir það þá verðurðu bara að setja einhvern hjúp 

fattarðu því annars ertu bara þú veist að rugga eða grenja og það er ekkert í 

boði, þú ferð ekkert út að hjálpa fólki ef þú ert bara grenjandi allan daginn sko 

(hlær), þannig að ég held þetta sé bara svona pínu faglegur hjúpur sem ég var 

búin að búa mér til í vinnunni skilurðu mig [...] þá þarft þú bara svolítið að 

skilja, hvað á maður að segja, skilja Hugrúnu frá hjúkrunarfræðingnum 

Hugrúnu skilurðu [...] sérstaklega á svona svæðum fattarðu, þá held ég að 

maður verði, ég meina það eru kannski sex börn að deyja hjá þér á einum 

degi. (Hugrún) 

 

Hún nefnir einnig að erfitt sé að sjá börn verða fyrir hvers konar misbeitingu, til dæmis 

líkamlegum refsingum sem þykja eðlilegar sums staðar, eða þegar börn þurfa að sinna 

erfiðum eða hættulegum verkum fullorðinna: 

 

Mér finnst börnin alltaf erfið, á vettvangi. Allt sem að viðkemur misbeitingu 

gagnvart börnum [...] og aðstæður þeirra, það er svona, finnst mér erfiðast sko 

og hefur alltaf fundist. Og já, og að geta stundum ekki gert neitt. Þú sérð 

kannski ofbeldi gagnvart börnum en það er ekkert, það er ekkert félagslegt 

kerfi í landinu, það er engin barnaverndarnefnd, það er ekkert til að bregðast 

við. Og þú getur ekki rokið af stað bara, heyrðu nei, því að það getur kostað 

barnið eitthvað mikið, eða skilurðu mig. Mér finnst það oftast já, það erfiðasta. 

Og náttúrulega bara börn að deyja úr sjúkdómum sem þau ættu ekki að vera 

að deyja úr og annað. [...] Ég tók á móti fimm ára barni sem var brennt af því 

að það var heima að elda mat við opinn eld fyrir yngri systkini sín meðan að 

foreldrarnir voru úti að vinna. Svona litlir hlutir skilurðu, og maður hugsar bara 

hvernig getur fimm ára barn kveikt eld, kommon, skilurðu, fimm ára börn á 

Íslandi... Það eru svona þessir hlutir sko og eitthvað sem þú, þú breytir ekkert, 

sem þú ræðst ekkert á skilurðu. Eða sem er allavega mjög erfitt að tækla. 

(Hugrún) 

 

Annars konar misrétti, mannréttindabrot eða kúgun á ákveðnum þjóðfélagshópum, kom líka 

illa við suma viðmælendur:  
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Það er svona sameiginlegt kannski með þessum löndum hvað sko lífið er lítils 

virði. Ég meina, mér finnst eins og það sé miklu minna virði þú veist hvort sem 

það er í Afríku eða Mið-Austurlöndum eða bara Austur-Evrópu, heldur en 

nokkurn tímann hér. [...] maður verður var við mannvonskuna og hvað fólk, 

eða manni finnst fólk eiga auðveldara með að gera öðrum illt hvort sem það er 

eitthvað andlega eða líkamlega, hvort sem það eru nauðganir á konum, bara 

líkamlegt ofbeldi og innan fjölskyldna og þú veist meðferð á konum, og þú 

veist hvað þær eru ásakaðar um, þeim hefur kannski verið nauðgað af frænda 

eða stjúpföður eða what ever og eru síðan ásakaðar um glæpinn. (Freyja)  

 

En til að geta unnið sína vinnu þarf stundum að leggja tilfinningarnar til hliðar: 

 

Það er ekkert alltaf auðvelt sko, eins og þegar ég kom þarna út, ég átti 

rosalega bágt þar sem pólitísk kona að vera þarna og horfa upp á það sem fer 

fram þar en maður svona verður að setja svona svolítið í gír sko. (Linda). 

 

Freyja talar um að það hafi oft verið erfitt að framkvæma kannanir á vettvangi og hafa ekkert 

að gefa heimafólkinu, hvorki mat né önnur hjálpargögn: 

 

Ég man að mér fannst oft erfitt þegar ég vissi að ég hefði ekkert, ég var ekki 

að fara að skilja eftir sko heilan matarkassa hjá einhverjum, og vissi alveg að 

næst þegar ég kem þá er ég heldur ekki að fara að gefa neitt og næst þegar 

ég kem þá er ég heldur ekki að fara að gefa neitt. (Freyja) 

 

Og Freyja lýsir viðbrögðum heimafólks í þessum aðstæðum hér:  

 

Ég hef bara svo oft upplifað það að fólk sem maður hefur verið að tala við að 

sko, það er alltaf einhver að koma hérna og tala við mig en það gerist ekki 

neitt og ég nenni ekki að tala við ykkur eina ferðina enn [...] og nú ert þú og 

spyrð og hvað ætlar þú að gera fyrir okkur ha? Það hefur ekkert gerst. Og það 

er alveg ljóst hvað okkur vantar, okkur vantar vatn og okkur vantar dýnur til að 

sofa á [...] Svona fólk upplifir hjálparstarfsmenn eða hjálparstarf oft ekkert 

endilega jákvætt sko, það er alveg brjáluð krítík oft, fólk er líka bara þreytt og 

það bara stendur uppi án alls og kannski búið að missa fjölskyldumeðlimi og 

eða týna fjölskyldumeðlimum og er veikt og stendur bara uppi á náttfötunum 
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einum saman ef það er þá á náttfötunum og hefur ekkert skjól og engan mat 

og ekkert vatn. (Freyja). 

 

Viðmælendur minnast líka á allt aðra hluti sem þeim fannst erfitt að upplifa, til dæmis ef 

verkefni gengu ekki á þann veg sem þeir hefðu kosið eða ef þeir fengu ekki hljómgrunn fyrir 

hugmyndir sínar og frumkvæði: 

 

Ég var skammaður og ég þurfti að bíta frá mér og það var þú veist, þetta var 

mjög erfitt, erfið staða [...] á þeim tíma sko, ég held að maður þurfi að hafa 

svolítið meiri reynslu til þess að geta sett hlutina svona vel í samhengi og ég 

held að ég hafi ekki haft, ég sé það til dæmis núna, að þetta verkefni sem við 

vorum að gera þarna, þetta var alveg flott hugmynd [...] en hérna, þú veist, 

hún var samt ekki mjög lífvænleg kannski, ég get alveg skilið líka að það hafi 

verið reynt að svæfa þetta prógramm. (Gunnar) 

 

Annar viðmælandi tekur í svipaðan streng um verkefni sem sett var á bið: 

 

Það var ofsalega erfitt að komast þarna og þetta verkefni sko, það var svo 

mikið svona basic að koma fólki náttúrulega til bjargar, sjá fyrir vatni, sjá fyrir 

mat, sjá fyrir húsnæði, að þetta verkefni varð rosalega mikið útundan og ég 

þurfti svolítið mikið að berjast fyrir því og það fannst mér svolítið erfitt af því að 

ég var ein til að byrja með. Ég átti lítinn skilning fannst mér, af hálfu annarra 

starfsmanna Rauða krossins, þessum svona töffurunum sko sem ætluðu bara 

að græja þetta og ég meina það var ósköp skiljanlegt og sennilega var bara of 

fljótt farið af stað, ég hugsa það, þannig að hérna, það var alveg rosalega erfið 

ferð. [...] Svo kom landsfélag Rauða hálfmánans, þeir voru alveg með þetta 

sko, þeir voru yndislegir og svona, maður verður bara að reyna að finna sér 

einhvern svona bandamann því að annars verður maður bara þunglyndur uppi 

á hótelherbergi. [...] Mér fannst þetta mjög erfitt þarna, mér fannst það erfitt, 

svona að komast ekki af stað og vera svona einhvern veginn ein og svolítið 

yfirgefin. (Linda) 

 

Viðmælendur efast stundum um að verkefnin skili árangri til lengri tíma, Hugrún lýsir sínum 

vangaveltum hér:  
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Stundum sér maður árangurinn algjörlega en svo er eins og þetta verkefni, 

mjög óáþreifanlegt og svona, þú veist, einmitt, fær mann til að hugsa, er hægt 

að meta þetta skilurðu, og hvernig gerir maður það þá. Er þetta að borga sig 

þú veist, er búið að, nú er ég bara alveg gífurlega hreinskilin, er verið að kasta 

bara milljónum í eitthvað sem að skilar sér ekki eða skilar sér það kannski í 

þrjá mánuði? (Hugrún) 

 

Þannig getur verið erfitt að vita ekki hvernig fer með þau verkefni sem unnin hafa verið eða 

að hafa grun um að jafnvel engar framfarir verði:  

 

Við komum, einhverjir svona sérfræðingar frá Vesturlöndum og gerum eitthvað 

og svo bara förum við og ekkert gerist áfram sko, en maður veit það svo sem 

ekkert alveg sko. (Linda) 

 

Og oft þarf að halda rétt á spöðunum til að ná settum markmiðum og árangri: 

 

Þetta er mjög flókið allt, öll samningagerð er mjög flókin, það eru svo margir 

sem koma að. Maður fær alltaf einhverja sem eru ekki sáttir sko, það er alltaf 

þannig en það er kannski aðalvandamálið yfirleitt að fá að gera hlutina, láta 

hlutina gerast, það er svo auðvelt að láta hlutina stoppa einhvers staðar í 

kerfinu, sérstaklega í þessari heimsálfu. (Einar) 

 

Eins og komið hefur fram var Gunnar oftast í meiri samskiptum við innfædda samstarfsmenn 

en sjálfa þiggjendur aðstoðarinnar. Stundum mynduðust sterk tengsl og lýsir hann því hér 

hversu erfitt það getur verið að fylgjast með þessu samstarfsfólki eftir að starfinu lýkur því 

verkefni klárast og peningurinn með og þetta veit hann þegar hann hefur störf á nýjum stað: 

 

Það er náttúrulega frekar þungbært eða svona erfið pæling allavega, það er 

þetta með að koma og fara sko og hérna, fólk er með vinnu í smá tíma og svo 

fer það aftur í atvinnuleysi og þú veist, það eru svona pælingar. Ég er ennþá í 

samskiptum við fullt af þessu fólki sko, ertu með vinnu núna? Og ég var ennþá 

að fá símtöl þú veist fimm árum seinna eða sex árum seinna frá einu landinu, 

sex árum eða átta árum seinna. [...] og maður er oft með eitthvað sem kallast 

aðstoðarmaður eða aðstoðarkona [...] sem á að halda því áfram eftir að maður 

fer og svoleiðis en maður veit náttúrulega að eftir að prógrömmin enda þá 



  

60 

hættir peningurinn að flæða og enginn borgar laun og á mörgum stöðunum þá 

er ekkert mjög mikið um vinnu sko. (Gunnar) 

 

Líkt og Gunnar, nefnir Hugrún að hún hafi stundum áhyggjur af heimafólkinu eftir að hún 

kemur heim:   

 

Auðvitað hugsa ég oft út og pæli svona í því hvað er að gerast núna, eða hvað 

er að frétta af fólkinu, náttúrulega Facebook hjálpar manni voða mikið, af því 

að oft er erfitt líka þegar maður er að kveðja sko, þú veist, þú ert að kveðja 

fólkið og þú hefur ekki hugmynd um hvað verður af því skilurðu mig, fólk sem 

þú ert búin að tengjast vel, þá er ég að tala um innfædda sko. (Hugrún) 

 

Viðmælendur þekkja stundum til annarra hjálparstarfsmanna sem hafa upplifað hótanir og 

umsátur, hafa slasast eða jafnvel látið lífið við sín störf. Einhverjir hafa sjálfir upplifað ógnandi 

aðstæður og hér lýsir einn viðmælandi því hvernig aðstæður breyttust skyndilega á vettvangi 

svo yfirgefa þurfti staðinn: 

 

Þegar þeir sem stjórnuðu uppgötvuðu að við vissum hvernig málin lægju að þá 

hérna fengum við hótanir þannig að við þurftum bara á einni svipan að, ég 

meina kollega mínum var ýtt [...] og honum var hótað og við þurftum bara að 

back off og það var svona pínu scary moment. (Freyja) 

 

Og sumir þekkja til annarra sem brotist hefur verið inn hjá, hvort sem er í rammgerð hús eða 

einföld tjöld, en Svava lenti sjálf í slíku atviki: 

  

Ég varð að vísu fyrir því úti, þá var brotist inn í tjaldið mitt [...] það er svona 

eina skiptið sem að mér var brugðið sko, það var mjög óþægilegt að vakna 

upp við það að það er einhver maður þarna inni í tjaldinu. Já, ég var rétt 

nýsofnuð og ég bara öskraði, sem betur fer þá náttúrulega bara fór hann [...] 

Sko, ég hef aldrei verið hrædd og í rauninni var ég ekkert hrædd, þetta var 

bara óhapp, það hefði getað verið brotist inn hvar sem var og hvenær sem 

var. [...] en það sat svolítið í mér á eftir og ég vaknaði upp á nóttunni og mér 

fannst einhver vera þarna. (Svava) 

 



  

61 

Margir viðmælenda nefndu samstarfsfólk á vettvangi sérstaklega, bæði kosti þess og bresti, 

krefjandi sambúð eða þann stuðning sem það gat veitt. En það gat verið talsverð áskorun að 

búa og/eða vinna með sumum einstaklingum: 

 

Svo er svo misjafnt hvernig fólk er sem maður er að fara að vinna með, ég 

meina það er eins misjafnt og það er margt sko. Sumir eru bara rosalega 

almennilegir og aðrir eru bara ekkert almennilegir, það er bara eins og það er 

og þá verður maður bara að aðlaga sig að því og [...] gera það besta úr 

hlutunum. (Svava) 

 

Og Svava ræðir þetta aftur síðar í viðtalinu: 

 

Svo lendir maður með alls konar fólki sko. Þegar ég var í [landi] að þá var 

yfirmaður minn alkóhólisti sko, sem kom niður á okkur sem lékum ekki leikinn 

með honum en ég er bara svo þrjósk að ég hérna (hlær) að ég bara hélt mínu 

striki, gerði það sem ég átti að gera, sem ég kom til þess að gera og kláraði 

það en hérna, það var ekkert auðvelt sko. Og maður getur lent með svona alls 

konar fólki en ég náttúrulega var bara að hugsa um fólkið sem ég var að vinna 

fyrir, sem átti að vera aðnjótandi þess sem ég var að gera sko, ég bara ætlaði 

að klára það og gerði það. (Svava) 

 

Eins og lýst er í kafla 4.1.2. um ráðningar- og undirbúningsferlið, var Freyja undirbúin fyrir 

sambúð þar sem dagleg samskipti við samstarfsfólk geta reynt á. Hér lýsir hún því hversu 

fjölbreytt sambúðarfólkið getur verið og að hún hafi yfirleitt ekkert um það að segja með 

hverjum hún býr:  

 

 [...] þú býrð með kollegum þínum, því að þú mætir á svæðið, hvort sem ég var 

í Vestur-Afríku, Mið-Afríku eða Suður-Asíu, þá mætir maður á svæðið og þá 

bara, heyrðu hér eru lyklar að húsinu sem þú átt að búa í, þú munt búa með 

þessum og þessum og þessum. Og það getur verið sextugur gæi sem sér um 

vatns- og klóakmál, svo getur það verið hjúkrunarfræðingur og einhver sem 

sér um matardreifingar eða bara einhver sem sér um stjórnunarstörf eða 

eitthvað. Þannig að þú velur ekkert endilega þá sem þú vilt búa með. (Freyja) 

 

Sama gildir um námskeið sem sendifulltrúar sitja, þar eru ólíkir einstaklingar líkt og 

annars staðar en Freyja bendir á að ólíkir einstaklingar upplifi ólíka hluti: 
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Það eru kannski búin að vera tuttugu og fjögur eða tuttugu og fimm á þessu 

námskeiði og eru örugglega öll með mismunandi upplifanir og líka bara 

kollegarnir sem þú starfar með sem eru þú veist bæði góðir og líka alveg 

snarruglaðir og yfirmenn og slíkt. (Freyja) 

 

Gunnar kemur inn á álagið sem bugað getur samstarfsfólkið og útskýrir ef til vill hvers vegna 

sumir geta reynst krefjandi í samstarfi: 

 

Það voru rosalega margir í Suð-Austur Asíu sem brunnu út af því að það var 

ekki hægt að gera það sem það ætlaði að gera. [...] Í öllum missionum hef ég 

séð fólk brenna út. [...] Partur af ástæðunni er að það er bara misjafnt fólk sem 

kemur inn í misjöfnu ástandi þegar það kemur inn, með kannski smá 

alkóhólisma eða þú veist, smá af þessu og pínu af þessu. Og svo bætirðu smá 

stressi við og fjórtán tíma dögum og þá er bara mjög stutt í að hlutirnir snúist, 

þú veist, fólk missi stjórn á hlutunum. Þannig að það hefur alveg gerst að, einn 

svona gamall, hérna mjög reyndur sem fór heim út af því að hann var búinn að 

missa stjórn á drykkjunni sko, hann var hættur að reykja og drekka sko, svo 

fékk hann vindil og svo... [...] fólk sem kemur inn með stórar hugmyndir og svo 

nær stressið tökum á því sko og þá kemur frústrasjónin og fólk fer að standa 

upp og berjast á móti öllum og öllu, allir eru svo mikil fífl og hálfvitar og enginn 

skilur neitt, og eitthvað svona og svo bara allt í einu crackar fólk. (Gunnar) 

 

Gunnar bendir á að mikilvægt sé að nýta vel þau hvíldarhlé sem bjóðast, en í erfiðum 

verkefnum sem snúa að neyðaraðstoð eða í mjög streituvaldandi aðstæðum (til dæmis á 

átakasvæðum) er skylda að taka þessi hlé. Ekki nýta allir þessi hlé á uppbyggilegan hátt: 

 

Svo fór ég þarna einu sinni í „R&R“, „Rest and Recreation“36 [...] þá ertu 

togaður út með ákveðnu millibili, þá ferðu annað hvort í höfuðstöðvar í 

einhverju landi þar sem að má þú veist fara út og skemmta sér og labba úti á 

götu án búrku37 og svona, já sem sagt fólk getur gert svona pínulítið það sem 

það vill, eða fara heim eða eitthvað smá, bara ná smá tengingu [...] Svo kom 

ég til baka bara ahhhh [endurnærður] en svo voru sumir sem náttúrulega fóru 

                                                
36 Hvíld og upplyfting/afþreying 
37 Búrka er alhyljandi klæðnaður fyrir konur, n.k. slæða frá toppi til táar. Hér getur þó verið átt við andlitsblæju 
eða aðrar útgáfur þessa klæðnaðar fyrir íslamskar konur, þó það skipti ekki höfuðmáli í þessu samhengi. 
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burt í viku og bara lágu í því og komu til baka alveg bara búnir andlega og 

líkamlega sko. (Gunnar) 

 

Svava nefnir einnig hversu nauðsynlegt það sé að taka sér hlé milli verkefna og passar hún 

sig á því að koma alltaf heim eða dvelja einhvers staðar á Vesturlöndum með reglulegu 

millibili svo hún missi ekki jarðsamband, en slíkt eigi ekki við um allt hennar samstarfsfólk: 

 

Ég hef alltaf passað að gera eitthvað annað inn á milli, koma heim, eða vera 

hérna á Vesturlöndum, til þess að ná jarðsambandi sko, vegna þess að þegar 

við erum úti í feltinu þá ertu að vinna þar. Þú þrífur ekki, þú þværð ekki fötin af 

þér, það er einhver sem þrífur fyrir þig, það er einhver sem þvær fötin þín og 

það er oft sem að einhver eldar fyrir þig. Og þennan lúxus hefurðu ekki heima 

hjá þér, svo að þetta eru óeðlilegar aðstæður og þess vegna hefur mér alltaf 

fundist mikilvægt að koma heim og þurfa að þrífa, þurfa að elda, þurfa að þvo 

af mér fötin til þess að komast bara í jarðsamband. Og ég held að ef að maður 

gerir það ekki þá verður maður kannski bara veruleikafirrtur, eins og talað er 

um. Og svo hefur maður líka upplifað það að fólk sem er búið að vera í mörg 

mörg mörg ár í svona störfum er einhvern veginn ekki, það getur hvorki sett 

sig í tengsl við mig né fólkið á staðnum, það er einhvern veginn í einhverjum 

öðrum, það svífur um á einhverju öðru skýi. (Svava) 

 

4.2.3 Ánægjuleg reynsla 

 

Þetta er rosalega gefandi, að vinna svona, og maður náttúrulega kynnist svo 

mörgu og ólíku og í rauninni eru þetta forréttindi. (Svava) 

 

Þrátt fyrir ýmsar erfiðar stundir og áskoranir sem nefndar voru í kaflanum hér að framan voru 

allir viðmælendur sammála um að starfsreynslan hafi verið þeim ánægjuleg og eru þeir 

ánægðir með að hafa valið að gerast sendifulltrúar. Hér er bæði greint frá ákveðnum 

gleðilegum atvikum sem og jákvæðum áhrifum sem viðmælendurnir hafa upplifað í starfinu. 

Einn viðmælandi líkir fyrstu ferðinni sem sendifulltrúi við ævintýri: 

 

Þetta var náttúrulega algjört ævintýri og þarna var ég með tveimur ættbálkum 

[...] þetta var náttúrulega fyrsta skiptið sem ég kem til Afríku og bara allt annar 

menningarheimur og siðir og venjur [...] og var voðalega gaman. (Svava) 
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Og Svava komst á bragðið og segir starfið toga í sig: 

 

Það er talað um svona Afríkubakteríu og hérna að maður fái Afríkubakteríuna 

og það lýsir sér þannig (hlær) að sko ef maður fær bakteríuna, þá togar þetta 

alltaf í mann aftur og aftur og það er einhvern veginn sko, þú bara ert ekki 

búinn með þetta. Svo eru aðrir sem að fá ekki þessa bakteríu, þeir fara einu 

sinni á mission, upplifa þetta, finnst þetta mjög áhugavert og bara, þetta er 

búið og gert og nú bara held ég áfram með eitthvað annað. En fyrir mig að þá 

hefur þetta alltaf togað í mig. (Svava) 

 

Hugrún dáist að fólkinu sem hún fer til að aðstoða og það kemur henni alltaf á óvart:  

 

Hvað fólkið er jákvætt. Hvað fólkið er magnað sem er að lenda í þú veist, eins 

og jarðskjálftum eða flóðum eða annað, hvað það bara heldur áfram. Það var 

það sem kom mér alltaf á óvart, og kemur ennþá á óvart. (Hugrún) 

 

Það kom Hugrúnu einnig ánægjulega á óvart á einum áfangastaðnum hvað ástandið reyndist 

stöðugt þar en hún segir að óvissan sé sérstaklega mikil á hamfarasvæðum og gjarnan vanti 

útbúnað og gögn og erfitt sé að áætla aðstæður og umfang neyðarinnar sjálfrar. Á þessum 

stað voru innviðir samfélagsins hins vegar sterkari en víða annars staðar sem hún hafði 

starfað og hennar beið því ekki það öngþveiti sem hún hafði ósjálfrátt gert ráð fyrir: 

 

Til dæmis fyrir þetta land þá hélt ég þetta yrði bara eins og á sko stríðssvæði 

skilurðu, það væri allt í kaos, það væri allt út um allt og það, þú veist að fólk 

væri bara illa slasað og svo kom ég og þá bara já, þetta er eitthvað svo rólegt 

og fólk er bara að bjarga. (Hugrún) 

 

Það er áberandi í svörum viðmælenda að þeim líður vel þegar þeir finna að þeir gera gagn, 

það veitir þeim ánægju að sjá árangur af starfi sínu: 

 

Það sem gefur mér rosalega mikið er þegar maður sér að maður er að gera 

eitthvað gagn. Og það kemur fólki til góða, það sem maður er að gera og 

maður sér einhvern árangur af starfi sínu. [...] Það sem mér finnst bara 

æðislegt er að aðstoða konur sem eru með matjurtagarða [...] Og þetta var 
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æðislegt og þegar maður sér sko árangurinn af því sem maður er að gera [...] 

að gera það að fólk verður, svona sjálfbært. (Svava) 

 

Svava nefnir annað dæmi þar sem hún lýsir mikilvægi þess að hlusta á þarfir fólksins. Hér 

var búið að dreifa hefðbundnum matarpökkum, almennum fatnaði, lökum, eldhúsáhöldum og 

hreinlætisvörum en svo kom í ljós að tveir litlir hlutir höfðu gleymst sem skiptu heilmiklu máli: 

 

Þá fórum við og gerðum könnun í þessum búðum hjá fólkinu sem við vorum 

að dreifa til, hvað er það sem að þið þurfið? [...]  mér fannst mjög áhugavert að 

konurnar, þær vantaði brjóstahaldara og nærbuxur. Þær náttúrulega hlupu út 

eins og allir aðrir bara, á náttfötunum eða ég veit ekki hverju sko [...] Og 

konurnar, ji þú ættir að sjá andlitin bara, það var yndislegt að dreifa þessu. 

(Svava) 

 

Þannig lýsir Hugrún einnig ánægjunni sem fylgir því að sjá samstundis árangur af starfi sínu: 

 

Svo var ég til dæmis í kóleruverkefni... og guð, það var svo gott, af því að þar 

sástu árangurinn, fólkið kom inn meðvitundarlaust, þú gafst þeim 

vökvameðferð, og þau voru staðin upp eftir þrjá tíma. Og þá varstu virkilega að 

sjá lífsbjargandi aðgerðir. (Hugrún) 

 

Freyja er ekki í vandræðum með að svara því hvað henni finnst standa upp úr sem 

ánægjulegasta reynslan úr starfinu: 

 

Það er að sjálfsögðu þegar maður nær að gera eitthvað gott og þó það væri 

eitthvað pínulítið sko. Og bara það að geta kannski aðstoðað fjölskyldu [...] að 

svona gleðin og tilfinningarnar sem maður sá fólk upplifa þegar kannski 

pabbinn og mamman eða frænkan eða amman voru ekki búin að sjá dóttur 

sína eða barnabarnið sem var búið að vera týnt í einhver ár og við náðum að 

sameina [...]. Sérstaklega man ég eftir einu tilfelli að þá var hluti af þorpinu 

bara brjálað af gleði sko. Það var bara dansað og við enduðum uppi held ég 

með kjúkling og dauðan kjúkling með fiðrinu sem var hent upp í bíl til okkar 

sem gjöf fyrir þetta og eitthvað fleira sko. Þannig að í rauninni þegar maður 

náði að gera eitthvað eða manni fannst, heyrðu jú, þú veist, jú ég er allavega 
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að gera eitthvað pínulítið gott, þó maður sæi í rauninni engan árangur ef þú ert 

bara eitt ár í landi. (Freyja) 

 

Fyrir Gunnar var ánægjulegt að hafa tök á að geta sinnt starfi sínu vel, eða eins og hann 

orðar það: „vera á stað þar sem maður náði að halda utan um hlutina“ því hann sá fólk 

brenna út við það að ná ekki að gera það sem það ætlaði sér, eins og fjallað var um í kafla 

4.2.2. Hann útskýrir þetta nokkuð vel hér: 

 

Það var til dæmis fólk sem stóð í dreifingum og fólk sem var að skipuleggja 

hús, byggingar á húsum, endurbyggingar, svona stóra myndin sko, það var 

ekki hægt út af því að það voru hundrað manns eins og þú sko, sem voru að 

gera sama hlutinn við hliðina á þér og enginn að tala saman. [...] frá öllum 

samtökum í heiminum og stjórnvöldum og þú veist trúarsamtökum og bara þú 

veist, það voru bara allir mættir þarna til þess að flækjast fyrir hvorum öðrum 

og hérna, þannig að það var svona ákveðið var fyrir mig að vera bara þarna í 

þessu vöruhúsi og geta bara sinnt mínu starfi sko. (Gunnar) 

 

Einar talar nokkuð um það fólk sem hann hefur hitt í gegnum tíðina sem sendifulltrúi og hefur 

gaman af ólíkum einstaklingum. Hann nefnir einn reynslumikinn Rauða kross starfsmann 

sérstaklega sem honum fannst skemmtilegur: „Sögurnar hans voru alveg svona Henry 

Dunant sögur sko, þær voru rosalegar.“ Um ánægjulegar hliðar starfsins sjálfs segir Einar: 

„Þetta er oft mjög spennandi, það gerist ýmislegt skemmtilegt.“ 

 

Enn nefnir Gunnar hvíldarhléin og hefur orð á því hversu mikla ánægju hann fékk út úr því að 

nýta eitt slíkt hlé frá vinnunni vel. Hann segir: 

 

Ég náði að nýta þetta alveg ógeðslega vel sko, einu sinni þá fékk ég viku og 

[fór á námskeið] það var bara besta ákvörðun sem ég hafði tekið bara í marga 

mánuði eða ár eða eitthvað, þannig að ég var bara, á hverjum einasta degi [...] 

var bara í námi allan tímann, var með einhverjum sem ég þekkti þarna líka 

sko, bara þetta var bara æði sko, æðislegt. (Gunnar) 

 

Linda sér hið jákvæða í erfiðum aðstæðum og bendir á hversu góða samstarfsmenn hún 

hefur ítrekað hitt á ferðum sínum og hvað þetta er gott tækifæri til að víkka 

sjóndeildarhringinn:  
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Svo fannst mér eins og til dæmis þarna og bara yfirleitt, fannst mér heimafólkið 

[í ákveðnu Rauða kross landsfélagi] svo ofboðslega flott. [...] Það sem 

náttúrulega eru mér mjög hugleiknar eru aðstæður [þjóðfélagshóps] sem eru 

náttúrulega mjög hryllilegar í þessum heimshluta en samt sem áður mjög 

margt frábært fólk og svo náttúrulega frábært Rauða kross fólk sem maður 

hefur hitt. Þú veist, maður er búinn að hitta einhvern í [einu landi] og svo hittir 

maður hann í [öðru landi] og svo hittir maður hann aftur þarna, svo hittir maður 

hann í [þriðja landinu] jafnvel, þú veist, þetta var orðið svona eins og, já hæ! 

Og ég get ímyndað mér, og fólk hefur náttúrulega talað um þetta, það 

náttúrulega kynnist mjög vel undir þessum kringumstæðum, já og svo bara líka 

að fá tækifæri til að kynnast þessari menningu. [...] Mér finnst bara gott að 

hafa fengið að gera þetta sko, mér finnst ég vera svona, já mér finnst þetta 

bara hafa verið príviligum að hafa fengið að skoða þetta. (Linda) 

 

Flestir viðmælendur nefndu atriði varðandi sjálfa sig sem sýna jákvæðan persónulegan vöxt 

eða þroska eftir þessa starfsreynslu, t.d. að þeim hafi aukist þolinmæði, sjónarhornið breyst 

eða slíkt: 

 

Þú heldur til dæmis að þú hafir ekki fordóma, ég trúði alveg staðfastlega að ég 

hefði ekki fordóma (hlær) eða skilurðu mig og svo kemurðu og þú ert í 

aðstæðum þar sem virkilega reynir á það og þá kannski áttarðu þig á því, já 

bíddu, ég kannski þarf aðeins að hugsa þetta betur. [...] það getur verið trú, 

það getur verið fordómar [...] það er alveg fullt sem ég hef þurft að taka til hjá 

mér, ég meina þolinmæði er eitt [jókst] tillitssemi er annað. Bara svona kannski 

litlir hlutir í samskiptum, nærgætni á annan hátt heldur en hérna heima [...] ég 

held ég hafi líka svolítið meiri virðingu, ég ber meiri virðingu fyrir ólíkum 

menningarheimum og trú eftir þetta. (Hugrún) 

 

Linda lýsir hér hvernig sendifulltrúastarfið hefur haft áhrif á hennar persónu: 

 

Ég fékk voða mikið út úr þessu, mér fannst þetta ævintýri, mér fannst þetta 

víkka út sjóndeildarhring minn og reynslu og mér fannst ég verða svona, ég 

segi það ekki, betri manneskja, en mér fannst ég svona hafa meiri 

sveigjanleika og hafa meira þol fyrir öðrum, annarri menningu og svona víkka 

út kannski, ja hvað á maður að segja, svona vitund mína um aðra, annað 

heldur en þetta sker hér. [...] Mér fannst þetta ofboðslega góður skóli. (Linda) 
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Og þegar hún er spurð hvort þessi reynsla hafi gagnast henni í núverandi starfi segir 

Linda: 

 

Já, gríðarlega, allt sem að þroskar mann og allt sem víkkar sjóndeildarhringinn 

gagnast manni, það á að gagnast manni allavega. [...] það sem að ég finn 

mun á er það að mér finnst ég vera miklu þolinmóðari heldur en ég var áður, 

þú veist, það er allt í lagi þó hlutirnir gerist ekki svona hratt og mér finnst 

svona, já, kannski maður taki hlutunum meira með stóískri ró, ég held að það 

hafi hjálpað mér. (Linda) 

 

Linda talar að lokum um mikilvægi þess að uppræta fordóma „gagnvart útlendingum og 

öðruvísi menningu“ með því að auka fræðslu meðal almennings. Hún er ánægð með það 

sem hún hefur upplifað og finnst að sem flestir ættu að taka þátt í svipuðu starfi og hún hefur 

prófað: 

 

Þetta er bara rosalega þroskandi og fræðandi fyrir fólk að komast í svona og 

auðvitað þarf að þjálfa fólk vel og svona og það er bara já mér finnst bara að 

sem flestir eigi að fara í svona eitthvað, einhvern tímann á ævinni sko. (Linda) 

 

Viðmælendur hafa sem fyrr segir almennt jákvætt viðhorf gagnvart sendifulltrúastarfinu og 

vinna enn við það eða geta hugsað sér að fara aftur síðar. Svava lýsir því hvað heldur henni 

við efnið og minnist enn á mikilvægi þess að finnast hún koma að gagni: 

 

Ég hef alltaf sagt sko að ég verð í þessu svo lengi sem ég finn að ég er að 

gera gagn. Að það er einhver ávinningur af því sem ég er að gera fyrir fólkið 

sem ég, sem er verið að aðstoða. Og svo segi ég bara þegar ég hætti því, 

annað hvort fyrir aldurs sakir eða vegna þess að ég finn ekki þennan, þessa 

tilfinningu [...] en neistinn er ennþá. (Svava) 

 

Og Einar ræðir ástæður þess að sendifulltrúar Rauða krossins fara aftur og aftur út á hans 

vegum, og ber hér saman Rauða krossinn og önnur félög, alþjóðastofnanir, opinberar 

stofnanir og fleira: 

 

Rauði krossinn virkar miklu betur, það er engin spurning, það er mjög gott að 

vinna fyrir Rauða krossinn, þetta er alveg topp atvinnuveitandi, [...] og margir 
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sendifulltrúar eru sendifulltrúar í 20 ár. [...] Ég hugsa að það sé líka sko, ef þú 

vilt bera það saman móralskt, þá hugsa ég að Rauði krossinn komi lang lang 

best út af þessu öllu saman. (Einar) 

 

4.2.4 Stuðningur á vettvangi 

 

Mér finnst ég hafa fengið allan þann stuðning sem ég hef þurft á að halda [...] (Svava) 

 

Viðmælendur eiga sameiginlegt að finnast þeir fá góðan stuðning frá Rauða krossinum 

heima á Íslandi á meðan þeir eru við störf erlendis og segja alltaf hægt að leita þangað ef 

þarf. Það er til að mynda hægt að hringja hvenær sem er sólarhrings í einkasíma 

starfsfólksins ef þannig stendur á. Hugrún hefur þurft að hafa samband heim við tengiliðina 

sína hjá Rauða krossinum af ákveðnum ástæðum og segir að það sé gott að hafa þetta 

bakland og geta hringt heim: 

 

Það var mjög auðvelt og mjög gott og þau, þú veist, svona hvetjandi, skilurðu, 

eða ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu, já auðvelt að nálgast þau, hvort 

sem þau eru heima hjá sér eða ekki. Ég meina oft er auðvitað 

tímamismunurinn það mikill að þú ert kannski að hringja í þau klukkan ellefu á 

kvöldin eða eitthvað. [...] Þannig að þau eru alltaf til staðar fyrir þig, ég meina, 

þú getur alltaf hringt, sama hvað klukkan er í rauninni, ef það er eitthvað sem 

kemur upp á þá eru þau mjög flott og stuðningsrík. (Hugrún) 

 

Fleiri fara jákvæðum orðum um stuðninginn að heiman: 

 

Ég þarf ekkert að kvarta sko. Mér finnst ég hafa fengið allan þann stuðning 

sem ég hef þurft á að halda héðan að heiman, eða þaðan þar sem ég hef 

verið, mér hefur ekki fundist ég neitt svona bara einhvers staðar skilin eftir úti í 

eyðimörkinni (hlær). (Svava) 

 

Og Gunnar rifjar upp vinalegar póstsendingar og símtöl frá landsskrifstofunni á Íslandi meðan 

hann dvaldist úti: 

 

Mér þótti mjög vænt um það sko, ég fékk Moggann stundum, það var fínt, bara 

með pósti þú veist, hann kom þarna mánaðar gamall eða tveggja mánaða 
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gamall og pínu ponsu nammi kom stundum, svo ef eitthvað kom upp þá var 

hægt að hringja. Svo hringdi sú sem var að sjá um sendifulltrúamálin þá, 

hringdi í mig með reglulegu millibili, bara svona kannski á tveggja mánaða 

fresti eða eitthvað, bara aðeins að sjá þú veist, hvernig líður þér, hvað er í 

gangi, allt í góðu, þú veist, áttum kannski svona hálftíma samtal. (Gunnar) 

 

Einnig er gott stuðningsnet til staðar hjá því landsfélagi sem sendir viðmælendur (ef annað 

en RKÍ) eða hjá Alþjóðaráðinu eða Alþjóðasambandinu. Meira að segja er hjálparsími í Genf 

sem hægt er að hringja í, eins og einn viðmælandi bendir á: 

 

Þeir eru með svona help line sem þú getur hringt í og það er einhver 

manneskja sem situr í Genf og hlustar á þig grenja í símann. [...] bara til að 

létta á sér, hvort sem það eru einhver persónuleg málefni eða eitthvað 

vinnutengt, þú ert frústreraður eða hvort þú ert eitthvað pínu hræddur eða 

eitthvað slíkt sko. (Freyja) 

 

Aðrir sendifulltrúar á staðnum og annað samstarfsfólk reynist einnig góður stuðningur. Alltaf 

er hægt að leita eitthvert og fá aðstoð, stuðning eða hvað sem er. Freyja segist ekki hafa nýtt 

sér hjálparsímann sjálf heldur leitaði hún til samferðafólks sín og samstarfsfélaga á vettvangi: 

 

Mér finnst stuðningurinn aðallega koma bara frá kollegum þínum sem urðu 

vinir þínir, eða þú kynntist einhverjum hjá öðrum samtökum sem urðu vinir 

þínir og það var bara fólkið sem þú bjóst með, það var kannski einhver einn 

sem þú bondaðir eitthvað sérstaklega við inni á heimilinu, þannig að mín 

reynsla er sú að það eru bara vinir þínir slash kollegar. (Freyja) 

 

Fleiri tala um samstarfsfólk á vettvangi og þann stuðning sem þar var að finna: 

 

Hann [sendifulltrúi] var mér mjög mikill stuðningur og það var ofboðslega gott 

að hafa hann þarna, hann var búinn að vera þarna áður og svona, það var 

rosa gott, og þú veist, hitta fólk sem er með langa reynslu. (Linda) 

 

Einnig er hægt komast aðeins burt frá vettvangi og safna kröftum, eins og Gunnar lýsir hér 

framar, eða jafnvel alla leið heim ef svo ber undir. Þannig segir Einar, aðspurður um stuðning 

og utanumhald: „Það er mjög gott sko, það er náttúrulega, ef það er eitthvað þá hoppar 
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maður upp í næstu flugvél.“ Einar minnist líka sérstaklega á þann stuðning sem er í boði 

þegar sendifulltrúar veikjast, aðgangur að lyfjum og slíku sé góður: 

 

Ef maður er slappur, þá getur maður bara tekið sko lyf, maður verður bara að 

passa sig að eiga lyf og það er auðvelt þegar maður vinnur hjá Rauða 

krossinum, það er mjög góður aðgangur að öllum svona tækjum og tólum. 

(Einar) 

 

Stuðningur felst þannig líka í öryggi og finnast maður vera öruggur: 

 

Mér finnst rosalega öruggt að vinna fyrir Rauða krossinn, þó að hafi verið, 

drepnir sendifulltrúar og Rauða kross sjálfboðaliðar [...] það eru alls staðar 

einhverjir vitleysingjar sko sem drepa og gera illt en í það heila þá finnst mér, 

ég er alveg bara, ég er örugg með Rauða krossinum. [...] mér finnst einhvern 

veginn, öryggisnetið hjá Rauða krossinum það er mjög gott. (Svava) 

 

 

Samantekt 

Almenn ánægja ríkir meðal viðmælendanna með starfsreynslu þeirra. Mikilvægt er að geta 

verið sveigjanlegur því forsendur geta breyst skyndilega. Störf sendifulltrúa eru einnig ólík og 

upplifunin því fjölbreytileg. Sumum finnst erfiðast að upplifa dauðann allt í kring meðan 

öðrum finnst erfitt að horfa upp á óvissa framtíð heimafólks eftir að verkefnum lýkur. En öllum 

viðmælendum finnst spennandi að kynnast nýju umhverfi og finnst sumum þetta hafa verið 

ævintýraleg reynsla. Einn viðmælandinn talar um ánægjuna af því að nýta hvíldarhlé vel. Og 

aðrir tala um að samstarfsfélagar geti verið krefjandi áskorun en einnig góður stuðningur. 

Viðmælendur nefna enn fremur jákvæðar breytingar á sér eftir þessa starfsreynslu og finnst 

mörgum þeir hafa þroskast heilmikið.  

 

Allir viðmælendur eru sammála um að stuðningsnetið sé þétt riðið og alltaf hægt að fá 

stuðning ef þörf krefur. Einn viðmælandi vissi að í boði var að hafa samband heim til Rauða 

krossins hvenær sem var en veigraði sér við því vegna of náinna tengsla við starfsfólkið að 

eigin mati og fannst ekki þægilegt að tjá sig opinskátt um tilfinningar sínar við það. Alltaf var 

þó einhver annar sem var til staðar til að veita stuðning, líkt og viðmælendur hafa lýst hér að 

ofan, og vissulega hægt að leita aðstoðar heima ef brýnt væri. 
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4.3 Heimkoma, stuðningur og úrvinnsla: „Það er passað upp á mann sko“ 
 

Svo fer maður alltaf í svona debriefing upp á skrifstofu til þeirra þannig að þá 

getur maður hellt úr öllum skálum ef maður þarf. (Hugrún) 

 

Þegar sendifulltrúar koma heim úr verkefni/mission fara þeir í svokallað debriefing38 með 

starfsfólkinu sem heldur utan um alþjóða- og sendifulltrúamálin á skrifstofu Rauða krossins í 

Reykjavík. Þar gefa sendifulltrúar skýrslu, farið er yfir helstu mál, hvernig til tókst og hvort 

sendifulltrúum liggi eitthvað á hjarta sem þeir vilja ræða eða eins og Hugrún nefnir: „bara fara 

yfir alls konar þætti og þar geturðu bent á kannski hvað þú hefðir viljað sjá betur fara.“ Þegar 

Gunnar er spurður hvort honum finnist hann fá nægan stuðning og úrvinnslu þegar heim er 

komið lýsir hann þessu ferli hér: 

 

Já ég sé ekki hvernig það væri hægt að gera eitthvað meira út af því að maður 

fer í debriefingu eftir, svo fór ég reyndar í debriefingu bæði í Genf og á Íslandi. 

Hér heima þá er þetta bara hálfur dagur sem fer í þetta, maður hittir [tengilið 

sendifulltrúa] og þú ferð yfir praktísku málin og skilar kvittunum og svo ferðu í 

gegnum einhvern tékklista. Svo er bókaður tími hjá lækni, smitsjúkdómalækni 

og svo er bókaður tími hjá sálfræðingi, svo er debriefing með alþjóðasviðinu 

og framkvæmdastjóra, þá er maður búinn að pústa út svona þú veist þessu 

sem er kannski aðeins meira persónulegt. Svo er maður með svona, eða þá 

var maður með viku borgaða eftir að maður kom heim til þess að lenda, fara 

að hitta sála, smitsjúkdómalækninn, koma sér bara aftur í gang. (Gunnar) 

 

Hugrún segir að hún hafi ágætis svigrúm til að jafna sig eftir að heim er komið: „Oftast fær 

maður nú kannski alveg vikuna bara til að pústa og sofa og eitthvað“ og svo fer hún á fund á 

skrifstofunni til að gefa skýrsluna. Varðandi hvort hún fái stuðning þar segir hún: „örugglega 

ef ég myndi þarfnast þess gífurlega mikið að þá væri það pottþétt í boði, fólkið er bara 

einhvern veginn þannig“ en bætir við að hún sæki sér aðallega stuðning meðal annarra 

sendifulltrúa þegar heim er komið:  

 

Mitt helsta stuðningsnet varðandi mission eru aðrir sendifulltrúar [...] sem skilja 

hvað þú átt við og þú veist, hvað þú ert að fara í gegnum, eða hvað þú ert að 

pæla eða eitthvað svona, sem að þekkja þetta. (Hugrún) 

                                                
38 Samantekt. Viðmælendur nota flestir orðið debriefing. 
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En hún er reglulega minnt á sálfræðiþjónustuna af starfsmönnum Rauða krossins: 

 

Ég var til dæmis veik í [ákveðinn tíma] eftir að ég kom heim eftir eitt mission og 

þurfti að koma heim úr einu fyrr heldur en ég átti út af [ákveðnum aðstæðum] 

en það var alveg passað upp á, sko sú sem er til dæmis núna yfir okkur 

sendifulltrúunum, hún svona, þú veist, ertu ekki örugglega búin að fara og tala 

við [sálfræðinginn] skilurðu. (Hugrún) 

 

Hún segist nýta sér sálfræðiþjónustuna markvisst og í fyrirbyggjandi skyni því hún óttast að 

átta sig ekki á því ef hún fer að þróa með sér alvarlega streitu: 

 

Mér finnst það rosa gott, ekki alltaf, ekki eftir hvert einasta mission, en hérna, 

alltaf af og til þó það sé ekkert sérstakt sem mér finnist sitja, það sem ég er 

líka alltaf svo hrædd um sko er að hérna, (hugsi) þú veist maður þolir nú alveg 

ýmislegt og maður hefur alveg séð ýmislegt ég meina það sem að hafði mikil 

áhrif á mig áður hefur ekki eins mikil áhrif á mig núna fattarðu. Og ég hef oftast 

náð að tækla vel erfiða hluti tengt vinnunni. Þannig að það sem ég hef oft 

hugsað, af því maður gengur í gegnum ýmislegt og sér ýmislegt og upplifir og 

annað, og ástæðan fyrir að ég fer þó mér finnist ekkert sem situr, þú veist sem 

hangir á mér, en ég fer samt af því ég er svo hrædd um að (hlær) einhvern 

daginn sé þetta farið að hafa áhrif en ég átti mig ekki á því að það sé að hafa 

áhrif, þannig að oft þess vegna fer ég til að bara jáhh (hlær) [...] okey segjum 

til dæmis bara áfallastreita, ég yrði örugglega síðasta manneskjan til að átta 

mig á því ef ég væri með áfallastreitu, alveg pottþétt, af því þú ferð bara í 

einhverja afneitun [...] þannig að mér finnst það mjög gott, bara nauðsynlegt 

að allir fari. (Hugrún) 

 

Hugrún er meðvituð um að auðvelt sé að falla í þá gryfju að ætla að harka erfiða 

reynslu af sér en segir að starfsfólkið á alþjóðasviðinu fylgist vel með: 

 

Þannig að hún svona kannski, þú veist af því að veikindin voru og þannig að 

það er svona, já pínu, það er passað upp á mann sko, sem er líka flott, af því 

að það er svo auðvelt að þykjast vera einhver töffari og taka þetta alla leið. 

(Hugrún) 
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Fleiri nefna stuðninginn sem aðrir sendifulltrúar veita þeim: 

 

Ég er heppin að ég er í svona hóp kvenna, sendifulltrúakvenna, við hittumst og 

við getum rætt um það sem við erum búnar að fara í gegnum. (Svava) 

 

Freyja lýsir hér því ferli sem fer í gang þegar hún kemur heim en finnst að það mætti 

stundum vera meira lagt í móttökuna, sér í lagi þegar sendifulltrúar eiga sérstaklega erfiða 

reynslu að baki: 

 

Rauði krossinn skyldar þig til að fara til sálfræðings áður en þú ferð á vettvang 

og eftir að þú kemur heim, allavega í einn tíma fyrir og einn tíma eftir og fólk 

getur síðan nýtt sér sem sagt ef það hefur þörf fyrir að fara í fleiri tíma þegar 

það kemur heim að þá stendur það líka til boða [...] sko þú tekur svona 

persónulegt debriefing bara með þeim sem sér um sendifulltrúana hjá Rauða 

krossinum og þeir fara aðeins með þér yfir málin og leyfa þér aðeins að venta 

sko og spyrja þig svona, já hvernig var? Og taka svona klukkutíma með þér. 

Ahh, persónulega finnst mér það ekki nóg því fólk þarf svo mikið að losa sko 

eða svona held ég í langflestum tilfellum, en auðvitað er það að sjálfsögðu 

persónubundið, þannig að mér fannst sko að þeir hefðu alveg mátt gera [...] 

svona að þetta væri svona kannski svona aðeins persónulegri móttaka, en það 

er kannski líka bara að sem sagt þá þyrfti kannski bara fleira starfsfólk hjá 

þeim, þannig að ég held að það er líka sá þáttur sem spilar inn í hjá þeim. 

(Freyja) 

 

Viðmælendur eru vel upplýstir um að ef eitt skipti dugar ekki þá sé ótakmörkuð 

sálfræðiþjónusta í boði:  

 

[...] þá fer maður sko bara einu sinni og ef að þér finnst þú hafa upplifað 

eitthvað erfitt að þá er, þá geturðu farið eins oft eins og þér og sálfræðingnum 

finnst þú þurfa að fá tíma sko og ræða. (Svava) 

 

 

Sendifulltrúar gefa skýrslur um störf sín á ýmsum stöðum og hér telur Hugrún upp dæmi um 

slíkt og hvað er til umfjöllunar í þessum skýrslum: 

 



  

75 

Ég sendi inn skriflega skýrslu til íslenska og, fer eftir því í gegnum hvaða 

Rauða kross ég er að vinna, ef það er Alþjóðaráðið þá fer hún þangað líka, 

Alþjóðasambandið, þangað, norski, skilurðu, þannig að það er alltaf svoleiðis 

og alltaf svona munnleg á Íslandi og í Genf, eða oftast allavega, ef þú ert að 

vinna beint fyrir Alþjóðasambandið, Alþjóðaráðið þá stopparðu oftast fyrst í 

Genf og svo á Íslandi og debriefing á báðum stöðum, skýrsla á báðum 

stöðum, eða í Osló eða hvar sem þú ert að fara í gegn, sko fyrir hvaða félag. 

[...] þetta er svona meira svona strúktúr, hvernig var missionið, hvernig var 

þetta uppbyggt, hvernig voru öryggismálin, hvernig fannst þér þetta ganga [...] 

Þannig að, þarna náttúrulega líka ertu að segja frá ef það eru einhverjar 

frústrasjónir, kannski ekki tengt ákveðnum case-um en svona kannski 

uppistöðunni eða skilurðu, starfseminni og annað. (Hugrún) 

 

Aðrir sendifulltrúar fá svo gjarnan upplýsingar úr þessum skýrslum sem nýtast þeim þegar 

þeir halda utan á sama vettvang: 

 

Það er þetta flæði, til dæmis ef ég kem heim og tala við þann sem er yfir 

alþjóðasviðinu og þann sem er yfir sendifulltrúunum, þeir fá skýrsluna frá mér 

og svo fer annar sendifulltrúi af stað, þá eru þeir, þá deila þeir í rauninni 

upplýsingum, bara já okey, öryggismálin eru svona þú veist, það er gott fyrir 

þig að gera svona og svona eða taka þetta og þetta og þetta og vera viðbúin 

þessu. Og oft er það þannig að það er þá bara fengið leyfi fyrir þá til að hafa 

samband við mann. (Hugrún) 

 

Samantekt 

Þegar heim er komið tekur við ákveðið ferli þar sem farið er eftir tékklista og unnið úr reynslu 

viðkomandi sendifulltrúa. Eftir heimkomu er alltaf farið í skýrslutöku, bæði munnlega og 

skriflega, á landsskrifstofu Rauða kross Íslands og þar áður hefur iðulega farið fram slík 

skýrslutaka í höfuðstöðvunum í Genf eða hjá viðkomandi landsfélagi. Þekking og reynsla 

sendifulltrúanna skilar sér áfram yfir til næsta sendifulltrúa sem er á leið út og starfsfólk RKÍ 

tengir þessa einstaklinga oft saman svo þeir geti lært hver af öðrum. Allir viðmælendur vita 

að það er reiknað með að þeir fari til sálfræðings fyrir og eftir mission, sérstaklega fyrst, en 

einn segist þó svindla á því í seinni tíð þar sem hann telur sig ekki hafa þörf fyrir það. Einnig 

eru viðmælendur meðvitaðir um að það er alltaf í boði að fá fleiri sálfræðitíma og hvatt er til 

þess ef þarf, og fá sendifulltrúar þá eins marga tíma og þeir þurfa. Margir eru í vinahópi 

sendifulltrúa sem þeir deila reynslu sinni með og veitir það þeim stuðning. Flestum finnst 
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nægur stuðningur í boði þó einum viðmælanda finnist að það mætti veita aðeins meiri 

stuðning á skrifstofunni í sérstökum tilfellum. 

 

Ótal margt fleira kom fram í viðtölunum við viðmælendur mína sem rúmast ekki hér í þessari 

rannsókn sem væri áhugavert að skoða nánar eða gera betri skil. Má þar til dæmis nefna 

framtíðarsýn í alþjóðlegu hjálparstarfi, hver áhrif hlutleysis Rauða kross hreyfingarinnar eru á 

störf eða upplifun sendifulltrúa og hvernig það er að aðlagast aftur íslensku samfélagi eftir að 

starfi sem sendifulltrúi lýkur. 
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5 Umræða 

 

Hér að framan hefur verið farið yfir niðurstöður úr viðtölum við sex sendifulltrúa Rauða kross 

Íslands. Kannað var hver upplifun þeirra af sendifulltrúastarfinu var, hvers vegna þeir kusu að 

gerast sendifulltrúar og hvernig þeir upplifðu ráðningarferli og undirbúning fyrir starfið, 

stuðning í starfi og við heimkomu, og úrvinnsluna sem í boði var af hálfu Rauða krossins. Nú 

verða niðurstöðurnar teknar saman og settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn og 

kenningar. Niðurstöðunum er skipt upp í fjóra kafla þar sem eftirfarandi 

rannsóknarspurningunum er svarað: Má greina einhvern mun á ráðningu, undirbúningi, 

stuðningi í starfi og úrvinnslu eftir heimkomu hjá sendifulltrúum Rauða kross Íslands og 

friðargæsluliðum Íslensku friðargæslunnar? Hvernig upplifðu sendifulltrúarnir starf sitt fyrir 

Rauða krossinn? Hvers vegna völdu þeir að gerast sendifulltrúar?  

 

Svörunum við rannsóknarspurningunum er raðað í sömu röð og þemunum í kafla 4. Kafli 5.1 

fjallar því um ástæður sendifulltrúanna fyrir starfsvalinu og upplifun þeirra af ráðningarferli og 

undirbúningi fyrir starfið. Kafli 5.2 tekur saman upplifun sendifulltrúanna af starfi og stuðningi 

á vettvangi og í kafla 5.3 er fjallað um hvernig stuðningi og úrvinnslu er háttað við heimkomu 

eftir að verkefni lýkur. Þeirri spurningu, hvort munur sé á milli Rauða kross Íslands og 

Íslensku friðargæslunnar varðandi ráðningu, undirbúning, stuðning í starfi og úrvinnslu eftir 

heimkomu, er svarað jafnóðum í gegnum þessa kafla í samræmi við þemun. 

Heildarniðurstöður eru svo teknar saman í kafla 5.4. 

 

5.1 Fyrir brottför 
 

Flestir viðmælendur vildu sinna sendifulltrúastarfi til að láta gott af sér leiða og koma öðrum 

til hjálpar sem aðstoðar þyrftu. Mannúðarhugsjón Rauða kross hreyfingarinnar birtist hér 

nokkuð sterkt en hún er meðal annars byggð á þeim hugmyndum að veita skuli öllum aðstoð 

og hjálp sem þurfa og stefna eigi að varanlegum heimsfriði með vinsamlegum samskiptum 

og mannúð. Þetta helst í hendur við hugmyndir frjálslyndiskenninga um að maðurinn sé í eðli 

sínu góður og unnt sé að stefna að bættu heimsástandi og friði meðal ríkja heims í gegnum 

aukin samskipti. Einnig má greina áhrif mótunarhyggju hér því fréttaflutningur af svæðum þar 

sem hjálpar var þörf ýtti við mörgum viðmælendum og hafði mótandi áhrif á löngun þeirra til 

að bregðast við. Undantekningin á þessu er að einn viðmælandi nefndi ekki neina sérstaka 

löngun til að koma til hjálpar heldur kom hann með þær raunsæu útskýringar að þetta starf 

væri vel launað svo hann þyrfti ekki að vinna eins mikið. Annar viðmælandi nefndi launin sem 

kost við starfið og voru því tveir viðmælendur í þessari rannsókn sem nefndu þau líkt og í 
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rannsókn Helgu Þóreyjar Björnsdóttur (2011) á friðargæsluliðunum. Viðmælendur hennar 

nefndu einnig aðrar svipaðar ástæður og sendifulltrúarnir hér, að koma að gagni, hjálpa fólki 

og öðlast nýja upplifun. Sömu sögu er að segja af viðmælendum Gunnhildar 

Guðbrandsdóttur (2010) sem sinntu þróunarsamstarfi, í þeirra huga var vilji til að koma að 

gagni, hjálpa öðrum og upplifa eitthvað nýtt, helstu ástæður fyrir starfsvalinu en einnig var 

þeim tíðrætt um að fyrir þeim væri þetta hugsjón. Sá hvati sem var einnig nokkuð áberandi 

meðal minna viðmælenda, og Silju Báru Ómarsdóttur (2014), var ævintýraþrá og samræmist 

það niðurstöðum Bjarneyjar Þóru Hafþórsdóttur og Erlu Svövu Sigurðardóttur (2004) þar sem 

sendifulltrúastarfinu er líkt við ævintýri. Löngunin til að halda utan, upplifa og læra eitthvað 

nýtt og hafa áhrif á umhverfið er partur af ferðalagi ævintýrapersóna. 

 

Viðmælendur mínir höfðu ekkert út á ráðningarferlið hjá Rauða krossinum að setja, ólíkt 

friðargæsluliðunum í rannsókn Silju Báru þar sem þótti skorta fagmennsku og ekki virtist 

nægilegt að uppfylla skilyrðin fyrir starfinu og vera á viðbragðslista Íslensku friðargæslunnar. 

Viðmælendur Helgu Þóreyjar voru einnig ráðnir inn eftir ólíkum leiðum og grunaði einhverja 

þeirra að viðbragðslistinn gleymdist stundum. Í báðum rannsóknum á friðargæsluliðunum 

kom fram viss óánægja með ráðningarferlið og jafnvel var ekki búið að upplýsa suma þeirra 

nægilega vel um kaup og kjör. 

 

Hvað undirbúning varðar voru viðmælendur mínir sammála um að hann væri góður og 

gagnlegur og lýstu þeir jafnvel mjög ítarlegri þjálfun sem átti sér stað, bæði varðandi alvarlegt 

hættuástand og hversdagslegt heimilislíf á vettvangi. Flestum fannst undirbúningurinn því 

nægur utan einum sem sagðist vilja sjá sérhæfðari þjálfun að auki fyrir ákveðnar starfsstéttir 

líkt og hjúkrunarfræðinga. Viðmælendum fannst upplýsingaflæði frá landsskrifstofunni gott, 

alltaf væri hægt að leita eftir frekari upplýsingum ef þyrfti og sendifulltrúar væru hvattir til að 

hitta sálfræðing fyrir brottför. Tveir viðmælendur sögðust hins vegar alveg hafa verið 

undirbúnir fyrir fram og ekki þurft neina sérstaka þjálfun og annar þeirra sagðist ekki lengur 

fara til sálfræðingsins. Getur þetta stafað af því að störf þessara viðmælenda voru nokkuð 

ólík hinna og voru þeir oftast í minni snertingu við heimafólkið. Á heildina litið er þessi 

upplifun andstæða þeirra frásagna sem birtast í rannsóknum Silju Báru og Helgu Þóreyjar, 

þar sem kemur fram að lítið hafi verið lagt upp úr undirbúningi, upplýsingar um starfið og eðli 

þess var mjög ábótavant og samskiptin við utanríkisráðuneytið og friðargæsluna fátækleg.  

 

 

 



  

79 

5.2 Á vettvangi 
 

Þrátt fyrir góðan undirbúning og þjálfun voru flestir viðmælendur sammála um að þeir gætu 

aldrei vitað nákvæmlega hvað þeir væru að fara út í, þó lærðist það með tímanum nokkurn 

veginn við hverju væri að búast. Hvað neyðarstarf varðar er alltaf viss óreiða fyrst og einnig 

geta verkefni breyst skyndilega, allt eftir þörfum hverju sinni, það þykir því mikilvægt að vera 

sveigjanlegur. Aðstæður voru mismunandi og ýmist var búið í tjaldbúðum eða fínum 

einbýlishúsum og allt þar á milli. Þannig var mismikið næði, í tjaldbúðunum vissu til að mynda 

allir ef einhver var með niðurgang eða að gráta inni í tjaldi. 

 

Störfin sem viðmælendur sinntu voru ólík og í mismikilli nálægð við vettvang og heimafólk. 

Einn viðmælandi bendir sjálfur á að sendifulltrúar hafi ólíka upplifun vegna ólíkra starfa. Á 

meðan sumir viðmælendur horfðu upp á fólk deyja úr hungri voru aðrir í vöruhúsum að 

stjórna birgðahaldi eða á skrifstofum að skrifa skýrslur. Margir nefndu samstarfsfólk sem var 

annað hvort hjálplegt eða krefjandi og gat náin sambúð reynt á þolrifin. Ólíkt er hvernig fólki 

reiðir af í þessu starfi því inn á milli eru til dæmis alkóhólistar og sumir einstaklingar kikna 

undan streitu og álagi þegar þeir ætla sér um of og áætlaður árangur næst ekki. Þörfin til að 

hjálpa og bjarga heiminum getur verið sterk og vonbrigðin eftir því, þannig segir einn 

viðmælandinn að hann hafi séð fólk bugast í hverri ferð sem hann hefur farið í. Þetta minnir 

óneitanlega á hugsjónir alþjóðahyggjunnar og vonbrigðin þegar síðari heimsstyrjöld skall á 

og gerði að engu væntingar frjálslyndissinna um betri heim. 

 

Það sem viðmælendur nefndu oftast sem erfiða reynslu var annars vegar að sjá fólk deyja, 

hvort sem var úr hungri, sjúkdómum eða áverkum, og hins vegar að sjá börn beitt ofbeldi af 

ýmsu tagi og geta oftast ekki gert neitt í því þar sem menningarlegur munur er mikill og 

úrræði engin. Einn viðmælandi nefndi að það gæti jafnvel haft alvarlegar afleiðingar fyrir barn 

ef einhver afskipti væru höfð af aðstæðum þess. Samkvæmt félagslegri mótunarhyggju 

höfum við áhrif á umhverfi okkar, umhverfið hefur áhrif á okkur og við leggjum skilning í það 

vegna þess konar mótunaráhrifa. Hér er sendifulltrúi að upplifa togstreitu sökum ólíkrar 

félagsmótunar, þær félagslegu staðreyndir sem Durkheim (1895) talaði um eru ekki þær 

sömu í því vestræna samfélagi sem sendifulltrúinn ólst upp í og þær sem á vettvanginum 

birtast. Öðrum þótti erfitt að geta ekki fylgt verkefnum eftir og jafnvel mæta andstöðu annarra 

starfsmanna Rauða krossins og enn öðrum þótti erfitt að vita af heimafólkinu sitja uppi 

atvinnulaust eftir að verkefnum lýkur. Þetta er annars konar dæmi um hvernig sjá má 

einkenni mótunarhyggju, alþjóðlegt hjálparstarf hefur ekki aðeins áhrif á vettvanginn á meðan 

á því stendur, heldur einnig eftir að því er lokið. 
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Allir viðmælendur áttu jákvæða reynslu að baki og fannst sérlega góð upplifun þegar þeir 

fundu að þeir gerðu gagn. Það gat verið allt frá því að aðstoða heimafólk við að fá réttar 

nauðsynjar, yfir í að sameina fjölskyldur og bjarga lífum. Enn er minnst á ævintýri og hversu 

gefandi þetta starf sé og mikilvægt að geta sinnt því vel. Flestum fannst heimafólkið 

aðdáunarvert og æðrulaust, líkt og komið er inn á bæði í rannsókn Bjarneyjar Þóru og Erlu 

Svövu á sendifulltrúunum og rannsókn Gunnhildar á þróunarsamstarfsfólkinu. 

 

Athyglisvert var að heyra nokkra viðmælendur lýsa þeim jákvæðu breytingum sem þeim 

fannst hafa orðið á sér eftir þessa starfsreynslu. Hún hefur mótað þá, gert þá þolinmóðari, 

tillitssamari, skilningsríkari og sveigjanlegri. Má þar greina nokkurn samhljóm með 

niðurstöðum Bjarneyar Þóru og Erlu Svövu hvað ævintýraþáttinn varðar en þegar til kastanna 

kemur er þetta ekki alltaf ævintýri, og hættir jafnvel að vera spennandi, eins og einn 

viðmælandi minn nefndi. En þessi reynsla er þroskandi ævintýri á sama hátt sem þær stöllur 

lýsa ævintýri sinna viðmælenda, sendifulltrúarnir koma margir heim sem breyttar manneskjur. 

 

Hugsjónin sem rak marga viðmælendur út í þetta starf skín nokkuð í gegnum lýsingar þeirra 

af upplifun sinni og er þeim mikilvægt að árangur náist og þeir geri gagn, sem var gjarnan 

raunin. Sama er uppi á teningnum hjá viðmælendum Bjarneyjar Þóru og Erlu Svövu en sama 

er ekki hægt að segja um friðargæsluliðana í rannsóknum Silju Báru og Helgu Þóreyjar. 

Konurnar voru ekki vissar um að störf þeirra skiluðu árangri því þær fengu ekki leiðbeiningar 

eða svör frá utanríkisráðuneytinu og karlarnir kvörtuðu einnig undan því að fá ekki 

upplýsingar eða viðbrögð aðlútandi störf sín á vettvangi. 

 

Stuðningur á vettvangi var almennt talinn mjög góður hjá viðmælendum mínum og höfðu þeir 

ekki neitt út á hann að setja, bæði af hálfu Rauða krossins heima á Íslandi, sem og af hálfu 

viðkomandi landsfélags. Ávallt var hægt að leita eitthvert, hvort sem var í einkasíma 

starfsfólksins í Reykjavík eða leita stuðnings hjá samstarfsfólki á vettvangi. Þetta er í 

hrópandi mótsögn við það sem friðargæsluliðarnir upplifðu í rannsóknum Silju Báru og Helgu 

Þóreyjar, þeir upplifðu algjöran skort á stuðningi af hálfu síns vinnuveitanda. 

 

5.3 Heimkoma 
 

Viðmælendur eru flestir sammála um að vel sé staðið að stuðningi og úrvinnslu eftir 

heimkomu og lýsa fastmótuðu ferli sem fer í gang þegar verkefni lýkur. Haldnir eru fundir og 

skrifaðar skýrslur og lærdómi og upplýsingum komið áfram til næstu sendifulltrúa sem á eftir 
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koma. Mikil áhersla er lögð á sálræna úrvinnslu og boðið upp á fjölda sálfræðitíma ef þarf. 

Sumir viðmælendur segjast helst sækja stuðning til annarra sendifulltrúa, þeirra sem skilja 

þá. Þessir sendifulltrúar búa að svipaðri reynslu og hefur hún mótað sjálfsmynd þeirra og sýn 

eins og mótunarhyggjan gerir ráð fyrir og sameiginlegur skilningur á sendifulltrúareynslunni 

þjappar þessum einstaklingum gjarnan saman, líkt og fyrirbærafræðin gerir ráð fyrir. Sömu 

sögu er ekki að segja af friðargæsluliðunum. Konurnar sem Silja Bára ræddi við upplifðu 

áhugaleysi við heimkomu, ekki var um neina fundi eða skýrslugerð að ræða nema að þeirra 

frumkvæði og þá var skýrslan jafnvel ekki lesin. Aðeins var boðið upp á að þær færu í einn 

tíma til sálfræðings eftir heimkomu en þótti þeim það sjaldnast nóg. Karlarnir sem Helga 

Þórey talaði við upplifðu einnig tómlæti og skort á stuðningi við heimkomu og söknuðu þess 

að fá ekki tækifæri til að koma reynslu sinni á framfæri við Íslensku friðargæsluna og 

starfsfólk utanríkisráðuneytisins. Vert er þó að taka fram að einn viðmælandi minn nefndi að 

úrvinnslan hefði mátt vera ítarlegri og dýpra og lengra samtal hefði mátt eiga sér stað á 

landsskrifstofunni heima, en allir hinir töldu sig fá þann stuðning sem þeir þurftu. 

 

5.4 Samantekt á niðurstöðum 
 

Rannsóknarspurningunum hefur nú verið svarað og upplifunin sett fram í tengslum við 

kenningar, hugmyndafræði og fyrri rannsóknir. Það er ljóst af ofangreindu að mikill munur er 

á milli upplifunar þeirra viðmælenda sem hér var rætt við og viðmælenda Silju Báru og Helgu 

Þóreyjar af ráðningu, undirbúningi, stuðningi í starfi og úrvinnslu eftir heimkomu af hálfu 

vinnuveitanda. Rauði krossinn virðist standa mun betur að öllum þessum þáttum en Íslenska 

friðargæslan og utanríkisráðuneytið.  

 

Athyglisvert er að konurnar í rannsókn Silju Báru leituðust sjálfar við að útskýra hvers vegna 

þeim var eins lítið sinnt og raunin var. Þær töldu að starfsfólkið í ráðuneytinu legði sig vel 

fram en hefði bara ekki tíma fyrir þær sökum anna við önnur störf. Karlarnir í rannsókn Helgu 

Þóreyjar reyndu líka sjálfir að finna útskýringar á afskiptaleysinu og nefndu tíð 

starfsmannaskipti eða flutning starfsmanna milli starfsstöðva sem skýringu og að slíkt kæmi 

hugsanlega í veg fyrir fagmennsku í þessum málaflokki, sífellt væri nýr og nýr aðili að setja 

sig inn í málin. Merkilegt er að einn viðmælandi minn gerði slíkt hið sama þegar hann nefndi 

að samantektarfundur á landsskrifstofu Rauða kross Íslands mætti stundum vera lengri, og 

segir að ef til vill vanti fleira starfsfólk þar. Þar var þó slíkur fundur í boði og öll umgjörð og 

skýrslutaka eftir heimkomu sendifulltrúa í föstum skorðum og tryggt að þeir fengju 

ótakmarkaða sálfræðiþjónustu. 
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Silja Bára sat fyrir svörum í útvarpsþættinum Víðsjá (Ríkisútvarpið, 2014) um rannsókn 

hennar á friðargæsluliðunum. Þar ræðir hún meðal annars um að þekking glatist og að 

stofnanalærdómur verði ekki til ef fólk hefur ekki vettvang til að koma þekkingunni frá sér 

formlega. Viðmælendum hennar fannst miður að fá ekki tækifæri til þess, ólíkt því sem mínir 

viðmælendur upplifðu. Silja segir að þetta sé vandi fyrir smáa stjórnsýslu, markmiðin séu ekki 

nógu skýr þegar lagt er af stað. Gunnar Helgi Kristinsson (2007: 205) bendir á að opinber 

rekstur sé flókinn og margþættur þar sem unnið er eftir félagslegum, pólitískum og 

hagrænum markmiðum í senn. Í viðtali við Ríkisútvarpið (2015) ræðir hann nýja alþjóðlega 

rannsókn (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015) sem kannaði umbætur í opinberri 

stjórnsýslu í tuttugu Evrópuríkjum. Í fréttinni er haft eftir Gunnari að íslensk ráðuneyti séu lítil 

og vanmáttug og starfsfólk vinni langa daga en hafi ekki nægan tíma fyrir helstu verkefni 

ráðuneytanna. Aftur á móti fari mikill tími í að aðstoða ráðherra við ræðuskrif og að sjá um 

fjölmiðlasamskipti og svara fyrirspurnum. Rennir þetta stoðum undir þær skýringar sem 

friðargæsluliðarnir fundu á skorti á samskiptum og stuðningi af hálfu starfsmanna 

utanríkisráðuneytisins. Hugsanlega voru þeir bara of uppteknir í öðru?  

 

Hér hefur verið dregin upp ákveðin mynd af upplifun sendifulltrúa Rauða krossins af starfi 

sínu og hugsanlega nýtist þetta yfirlit einhverjum þeim sem eru í slíkum starfshugleiðingum. 

Upplifun sendifulltrúanna af því að starfa fyrir Rauða krossinn á vettvangi er fjölbreytt en það 

sem helst stendur upp úr er ánægjan af að koma að gagni, líkt og titill rannsóknarinnar gefur 

til kynna. Með starfi sínu og löngun til að hafa áhrif þar sem aðstoðar er þörf, eru 

viðmælendur þátttakendur í þeirri hugmyndafræði mótunarhyggjunnar að unnt sé að breyta 

heiminum og fylgja um leið eftir hugmyndum frjálslyndiskenninga um gott eðli mannsins og 

bætt alþjóðleg samskipti. Þeim líkar vel að vinna fyrir Rauða krossinn og hafa farið oftar en 

einu sinni sem sendifulltrúar og flestir oft. Allir viðurkenna að þeir hafi áhuga á að fara aftur 

einhvern tímann og sumir þeirra starfa enn sem sendifulltrúar Rauða krossins. Eins og vísað 

hefur verið í telur Eeva-Maria Siljanen að það skipti miklu máli að hlúa vel að heimkomnu 

starfsfólki til að það leiti ekki annað og virðist Rauða krossinum takast vel upp í þeim efnum. 

Eða eins og einn viðmælandinn segir í kafla 4.2.3, þá telur hann að: „...Rauði krossinn komi 

lang lang best út af þessu öllu saman.“ 
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6 Lokaorð 

 

Áður hafa verið gerðar í það minnsta tvær rannsóknir á íslenskum friðargæsluliðum og að 

minnsta kosti ein rannsókn á sendifulltrúum Rauða kross Íslands en ekki hefur áður verið 

gerð rannsókn gagngert til að bera saman þá þætti í upplifun þessara aðila eins og hér var 

gert. Undirbúningur, stuðningur í starfi og úrvinnsla við heimkomu virðist samkvæmt 

niðurstöðunum hér hafa mikið að segja um upplifun af starfinu og jafnvel árangur í starfi og 

geta haft áhrif á það hvort einstaklingar kjósi að starfa áfram fyrir viðkomandi stofnun eða 

félagasamtök. Upplifunin hjá sendifulltrúunum virðist jákvæðari og uppbyggilegri á heildina 

litið og tilfinningin að koma að gagni ríkari. Þó ekki hafi verið framkvæmd sérstök könnun á 

nýliðun eða tryggð við annan hvorn aðilann gefa niðurstöðurnar til kynna að tryggðin sé meiri 

hjá sendifulltrúum Rauða kross Íslands en hjá friðargæsluliðunum gagnvart Íslensku 

friðargæslunni. Það væri áhugavert að kanna það nánar og mætti beita megindlegum 

rannsóknaraðferðum til þess, svo sem með spurningakönnunum. 

 

Vissulega er munur á starfsemi fullvalda ríkja og frjálsra félagasamtaka og þátttöku þeirra í 

alþjóðlegu mannúðar- neyðar- og hjálparstarfi. Samkvæmt Gunnari Páli Baldvinssyni (2008) 

er helsta markmið Vesturlanda með þátttöku í friðargæslu að standa vörð um 

öryggishagsmuni sína og segir hann að starfsemi Íslensku friðargæslunnar hafi lengi snúist 

um að vernda hagsmuni Íslands, líkt og greint er frá hér framar. Á hinn bóginn snýst þátttaka 

Rauða krossins í alþjóðlegu hjálparstarfi fyrst og fremst um mannúðarhugsjón. Ríki og frjáls 

félagasamtök hafa ólíka sjálfsmynd og taka ákvarðanir út frá því og hagsmunir hafa áhrif á 

aðferðafræði líkt og sjá má í kafla 2.2.4 þegar ákveðið er að sinna tilteknu 

friðargæsluverkefni eftir þrýsting frá NATO um aukna þátttöku Íslands. Sýnileikinn og 

viðurkenningin innan alþjóðastofnana var mikilvægari en sú leið sem farin var til aukinnar 

þátttöku. Það má því gera ráð fyrir að aðkoma ríkis og Rauða kross séu ólík en engu að 

síður er mikilvægt að huga vel að þeim þáttum sem hér voru til rannsóknar og gera vel það 

sem búið er að ákveða að gera með alþjóðlegum skuldbindingum. 

 

Örfá ár eru liðin frá því að rannsóknir Silju Báru og Helgu Þóreyjar voru framkvæmdar og 

einhverjar áherslubreytingar hafa þegar átt sér stað og frekari breytingar í vændum hvað 

varðar þjálfun íslenskra friðargæsluliða. Það er von mín að þessi samanburður styðji við 

fyrirhuguð áform um bætta þjálfun íslenskra friðargæsluliða, sem og varpi ljósi á mikilvægi 

þess að veita þeim meiri stuðning og úrvinnslu. Kanna þarf ástæður þess hví svo margir 

friðargæsluliðar hafa upplifað skort á þessum þáttum og leita úrlausna. Ef til vill þarf íslenska 

ríkið að setja sér skýrari markmið varðandi neyðar- og mannúðarstörf svo hægt sé að hlúa 
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betur að þessum málaflokki og starfsfólki þess og mögulega auka árangur á þessu sviði. Það 

er til mikils að vinna. 
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Viðauki 1 

Tölvupóstur – kynningarbréf og beiðni um viðtal 
 

Sæl(l) XXX 

 

Ég heiti Ragnheiður Guðsteinsdóttir og er meistaranemi í alþjóðasamskiptum við 

Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ég er að hefja vinnu við meistararitgerð mína þar sem 

ég mun skoða upplifun Íslendinga af þátttöku í alþjóðlegu hjálparstarfi. Leiðbeinandi minn er 

Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

 

Rannsóknin mun byggjast að stórum hluta á viðtölum við nokkra Íslendinga sem sinnt 

hafa hjálparstarfi á erlendri grundu á vegum Rauða krossins. Tilgangurinn er í grófum 

dráttum að fá mynd af upplifun þeirra af ferlinu frá því að hugmynd kviknar um að fara út og 

þar til heim er komið.  

 

Anna Bryndís Hendriksdóttir, verkefnastjóri sendifulltrúamála hjá Rauða krossi Íslands, var 

mér innan handar og gaf mér upp nafnið þitt og upplýsingar til að hafa samband við þig 

varðandi hugsanlegt viðtal. Því sendi ég þér þennan tölvupóst og þætti mér vænt um að fá 

að spjalla við þig um þetta efni. Anna Bryndís benti mér á hátt í 20 einstaklinga og mun hún 

ekki vita hverja ég set mig í samband við. 

 

Fyrirkomulag viðtals: 

 

Viðtalið fer fram á þeim stað sem viðmælandi óskar og á þeim tíma sem hentar 

viðmælanda en þó óska ég eftir því að aðstæður henti hvað næði og hljóð varðar. Viðtalið 

tekur um það bil eina klukkustund. Óskað er eftir undirrituðu samþykki viðmælanda og 

heimild til að hljóðrita viðtalið, en viðmælanda er heitið fullri nafnleynd og ítrasta trúnaði.  

Viðtalið er afritað af mér sjálfri og mun ég styðjast við það eftir því sem tilefni gefst til í 

ritgerðinni. Spurt verður almennra spurninga er snúa að upplifun viðmælanda af alþjóðlegu 

hjálparstarfi auk ítarlegri spurninga er varpað geta ljósi á vissa þætti er snúa að 

rannsóknarefninu. Þess verður gætt að dylja dvalarstað og verkefni er tengja má við einstaka 

viðmælanda auk þess sem vitnað verður í hvern og einn af varkárni til að tryggja 

persónuleynd. 

 

Rannsókn þessi er aðeins möguleg með framlagi viðmælenda. Ég væri því afar þakklát ef 

þú sæir þér fært að veita mér viðtal. Það væri jafnframt vel metið ef þú myndir svara þessu 

erindi og láta mig vita af eða á. Einnig er þér að sjálfsögðu velkomið að senda mér fyrirspurn 

eða hringja ef einhverjar spurningar vakna. Ég mun hafa samband aftur innan örfárra daga ef 

ég hef ekki heyrt frá þér. 

 

Með kærri kveðju, 

Ragnheiður Guðsteinsdóttir 

MA nemi í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands 

rag32@hi.is 

Gsm: 6997188 

 

Upplýsingar um leiðbeinanda: 

Silja Bára Ómarsdóttir 
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Aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands 

sbo@hi.is 

Vinnusími: 5255824 

mailto:sbo@hi.is
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Viðauki 2 

 

Upplýst samþykki viðmælanda 
 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í rannsókn um upplifun Íslendinga af 

þátttöku í alþjóðlegu hjálparstarfi, sem unnin er af Ragnheiði Guðsteinsdóttur, meistaranema 

í alþjóðasamskiptum við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin er hluti af 

lokaverkefni Ragnheiðar til meistaragráðu í alþjóðasamskiptum. Leiðbeinandi er Silja Bára 

Ómarsdóttir, aðjúnkt við Háskóla Íslands.  

Ég geri mér grein fyrir því að þær upplýsingar sem ég gef upp kunna að vera notaðar í 

útgáfu lokaverkefnisins. Mér er ljóst að fullrar nafnleyndar verður gætt og tryggt að ekki verði 

hægt að rekja upplýsingar til mín né bera kennsl á mig með nokkrum hætti. Mér er jafnframt 

heimilt að hætta við þátttöku ef mér snýst hugur. 

 

Staður, dags.:      

______________________________________________  

Undirskrift:   

______________________________________________ 

Kt: 

 ______________________________________________ 

 

 

Rannsakandi: 

Ragnheiður Guðsteinsdóttir 
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Viðauki 3 

Viðtalsrammi 
 

 

Persónulegur hvati og áhugi:  

1. Hvað vakti áhuga þinn á að gerast sendifulltrúi og sinna alþjóðlegu hjálparstarfi? 

Hvenær fannstu áhugann kvikna? 

Hvernig fréttirðu af slíku starfi? 

Þekktirðu einhvern sem hafði farið sem sendifulltrúi? 

Hvar sóttirðu þér upplýsingar um slíkt starf? 

Voru upplýsingarnar aðgengilegar/hjálplegar? (Netið, starfsfólk RKÍ, kynningarefni) 

 

 

Væntingar og upplifun:  

2. Var starfið eins og þú hafðir séð það fyrir þér? 

Var starfið í takt við upplýsingarnar sem þú fékkst fyrir brottför?  

Var starfið í takt við væntingar þínar? 

Voru aðstæðurnar eins og þú hafðir séð fyrir þér? 

Hvað kom þér mest á óvart? 

Hvað fannst þér erfiðast? 

Hvað fannst þér ánægjulegast? 

 

 

Fyrri reynsla:  

3. Hafðirðu einhverja reynslu af alþjóðlegu samstarfi áður? (Heima eða að heiman) 

Hafðirðu dvalið erlendis við svipaðar aðstæður áður?  

Hafðirðu e.t.v. öðlast svipaða reynslu áður? 

Hvar/hvernig reynslu? 

 

 

Ráðningar- og undirbúningsferlið: 

4. Hvernig var ráðningarferlið? 

Uppfylltir þú öll hæfniviðmið til ráðningar? 

Voru þau viðmið skýr og ferlið sjálft skýrt?  

Hvernig var ferlið? 

Var ljóst til hvers var ætlast af þér við ráðningu? (Verklýsing?) 

 

5. Hvernig var undirbúningurinn fyrir brottför?  

Var undirbúningurinn nægilegur? 

Fannst þér þú þurfa að bæta þér hann upp þegar á vettvang var komið?  

Hvað vantaði upp á? 

Hvernig bættir þú þér það upp? 
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Markmið, árangur og samstarf: 

6. Telur þú að markmiðin af hálfu Rauða Krossins sem þú vannst að á vettvangi séu 

raunhæf?  

Fannst þér þú ná þeim?  

Eða settirðu þér ný persónuleg markmið þegar á vettvang var komið?  

Fékkstu aðstoð við að setja ný markmið ef þess þurfti? 

Finnst þér þú hafa náð árangri á vettvangi? 

 

 

Stuðningur, úrvinnsla, reynsla og lífið eftir dvöl: 

7. Hvernig finnst þér stuðningi við þig af hálfu Rauða krossins háttað?   

Fékkstu nægilegan stuðning á meðan dvöl stóð?  

Fékkstu nægilegan stuðning þegar heim var komið? 

Hvernig stuðningur var/er í boði? 

Er þörf á slíkum stuðningi? 

Hvernig fer úrvinnslan fram þegar heim er komið? 

Nýtist úrvinnslan þér á einhvern hátt? 

Nýtist hún í næstu ferð?  

Nýtist hún e.t.v. öðrum sendifulltrúum? 

Finnst þér þinni reynslu miðlað til annarra (væntanlegra) sendifulltrúa? 

 

8. Hefurðu farið oftar en einu sinni sem sendifulltrúi á vegum Rauða krossins? 

(Ef ekki, myndirðu fara aftur?) 

Hvað er langt síðan þú varst síðast úti sem sendifulltrúi? 

Hvernig hugsar þú um þessa dvöl? 

Eru einhverjar tilfinningar sem sitja eftir? 

Finnst þér þú hafa mætt áhuga og/eða skilningi af hálfu aðstandenda þinna eftir 

heimkomu? 

Hefur þú þurft sálræna aðstoð við að vinna úr dvölinni? 

Hefur þú sótt þér slíka aðstoð? 

Skiptir slík aðstoð máli? 

 

9. Hefur þetta starf haft áhrif á þig í störfum þínum á öðrum starfsvettvangi? 

Hefur það gagnast þér? 

Finnst þér þú sinna starfi þínu á annan hátt (ef annað en sendifulltrúi og ef við á) 

eftir þessa reynslu? (Vinnubrögð/frammistaða/ákvarðanataka/aðlögun…) 

Hefur þessi reynsla haft áhrif á starfsval/starfsframa þinn? 

Hefurðu unnið álíka störf fyrir aðra aðila? (Ríkið?) 

 

 

Í lokin: 
- Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 
- Er eitthvað sem ég hef gleymt að spyrja þig að? 

 


