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Útdráttur 

 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða starf og hlutverk frjálsra félagasamtaka þegar 

kemur að menntun barna af erlendum uppruna. Farið verður yfir hvernig móttöku barna af 

erlendum uppruna er háttað í japanska skólakerfinu, til dæmis hvort sérúrræði eða 

tungumálakennsla af einhverju tagi bjóðist börnunum. Einnig verður skoðað hvernig skólar í 

japönsku samfélagi, sem verður sífellt fjölbreyttara, undirbúa öll börn til þátttöku í 

samfélaginu. Litið verður á hvaða þættir hafa áhrif á það hvort börnin haldi áfram í námi eða 

detti úr námi fyrir eða í menntaskóla. 

Niðurstöður rannsóknar minnar byggja á gögnum sem aflað var í þremur frjálsum 

félagasamtökum frá ágúst 2013 til apríl 2014. Aðferðafræði rannsóknarinnar fólst í viðtölum 

og samtölum við einstaklinga ásamt þátttökuathugunum en þessar rannsóknaraðferðir 

flokkast undir eigindlegar aðferðir í mannfræði. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að 

hjá öllum samtökunum er boðið upp á japönskukennslu fyrir börn, aðstoð með heimanám og 

annað tengt námi þeirra. Viðmælendur mínir lögðu áherslu á mikilvægi þjónustunnar og að 

þau væru að bjóða upp á aðstoð sem skólarnir veittu ekki.  
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1 Inngangur 

Fólksflutningar eru ekki nýir af nálinni en ástæður og umfang þeirra hafa breyst og þeim 

fylgja bæði áskoranir og tækifæri sem samfélög úti um allan heim þurfa að kljást við. 

Móttökulöndin þurfa að huga að ýmsu þegar tekið er á móti innflytjendum, svo sem 

réttindum þeirra, aðlögun og menntun svo eitthvað sé nefnt. Japan er engin undantekning á 

þessari þróun en á síðastliðnum þremur áratugum hefur þjóðernum í landinu fjölgað með 

komu erlendra verkamanna og innflytjenda frá ýmsum löndum, meirihlutinn frá Austur- og 

Suð-Austur Asíu og Rómönsku Ameríku.  

Þrátt fyrir þá staðreynd að fólk af ýmsum þjóðernum hafi búið í Japan talsvert lengi er 

haldið fast í ímyndina um Japan sem einsleita þjóð. Hugmyndin um einsleitni hefur til að 

mynda áhrif á viðhorf til innflytjenda og hvernig hugað er að móttöku þeirra. Tsuneyoshi 

(2011:132) segir að ólíkt vestrænum nýlenduríkjum þar sem myndast hafi sýnilegir 

minnihlutahópar, er tilhneiging til þess að minnihlutahópar í Japan verði ósýnilegir og 

samkvæmt honum hefur tekist að viðhalda tálsýninni um einsleitni og hugmyndafræðinni um 

samlögun sem undirstrikar hana. Ekki er hugað að því að minnihlutahópar þurfi hugsanlega 

sérúrræði til þess að njóta jafnréttis til náms. Burgess (2011) talar um að þó að lögmálið um 

jafna meðferð (e. equal treatment) eigi að tryggja það að börn sem ekki eru japönsk fái sömu 

meðferð og japönsk börn í skólum þá hafi margir bent á að tilhneiging sé til þess að bæla 

niður fjölbreytni í japanska menntakerfinu (Burgess, 2011:194).  

Það er ekki skylda að fara í menntaskóla í Japan og því ber japanska ríkinu ekki skylda til 

að veita öllum þeim menntun sem óska eftir henni (Takenoshita, Chitose, Ikegami og 

Ishikawa, 2013b:3). Samkvæmt Okano (2012) fara þó langflestir japanskir nemendur eða um 

98% í menntaskóla á meðan áætlað er að einungis 50% innflytjendabarna geri slíkt hið sama 

(Okano, 2012:58-9). Raunar er ekki skólaskylda fyrir útlendinga almennt þó mælst sé til þess 

að þeir stundi nám eins og japanskir jafnaldrar þeirra. Það er heldur engin yfirlýst stefna sem 

gerir grein fyrir fjölbreytni í skólum eða hvernig móttöku innflytjendabarna skuli háttað og 

því er það undir sveitarfélögunum og skólunum sjálfum komið hvaða stefna er tekin (ibid, 

2012:62). Á svæðum þar sem hlutfall innflytjenda er tiltölulega hátt hafa víða verið stofnuð 

frjáls félagasamtök til þess að aðstoða nýja íbúa með ýmis mál, meðal annars menntun 

barna. Yamanaka (2006) segir að sveitarfélög og frjáls félagasamtök beri nánast ein ábyrgð á 

að veita innflytjendum félagslega grunnþjónustu. 
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Samkvæmt Banks (2010) felur fjölmenningarleg kennsla í sér að allir nemendur – óháð 

kynferði, stétt, þjóðerni, litarhætti eða menningareinkennum – hafi jafnan rétt til náms. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða starf og hlutverk frjálsra félagasamtaka þegar 

kemur að menntun barna af erlendum uppruna. Sérstök áhersla verður á Nikkeijin, japanska 

afkomendur fædda og uppalda utan Japans, sem hófu að flytja aftur til Japans frá Rómönsku 

Ameríku í kringum 1990, þó einnig verði fjallað um aðra hópa innflytjenda. Farið verður yfir 

hvernig móttöku barna af erlendum uppruna er háttað í japanska skólakerfinu, til dæmis 

hvort sérúrræði eða tungumálakennsla af einhverju tagi bjóðist börnunum. Einnig verður 

skoðað hvernig skólar í japönsku samfélagi, sem verður sífellt fjölbreyttara, undirbúa öll börn 

til þátttöku í samfélaginu. Litið verður á hvaða þættir hafa áhrif á það hvort börnin haldi 

áfram í námi eða detti úr námi fyrir eða í menntaskóla. 

Ástæður fyrir vali mínu á viðfangsefni og vettvangi eru nokkrar. Samkvæmt Hammersley 

og Atkinson (2007:24) er algengt að fyrri starfsreynsla hafi áhrif á val rannsóknarefnis og á 

það vel við í mínu tilviki en einnig hafði fyrra nám talsverð áhrif. Áhugi minn fyrir þessu 

verkefni kviknaði eftir námskeið í mannfræði í School of Oriental and African Studies í 

London um japanskt þjóðfélag og menningu en þar var meðal annars fjallað um japanskt 

menntakerfi og einnig um minnihlutahópa í Japan. Í London starfaði ég sem aðstoðarkennari 

í skólum í mismunandi hverfum í London og kveikti það áhuga minn á móttöku barna af 

erlendum uppruna í skólum. Kenningar Bourdieu um habitus eða veruhátt, mismunandi auð, 

stétt og menntun sem ég kynntist í MA-námi í hnattrænum tengslum í Háskóla Íslands þóttu 

mér áhugaverðar að skoða í japönsku samhengi en síðan ég fór sem skiptinemi Í BA-námi 

mínu í japönsku við Háskóla Íslands veturinn 2005-6 hef ég haft mikinn áhuga á japönsku 

samfélagi. Þar kynntist ég því af eigin raun að vera útlendingur í Japan og þrátt fyrir að hafa 

mætt ýmsum hindrunum, svo sem í íbúðarleit þar sem mér var sagt að um 70-80% 

íbúðareigenda vildi ekki leigja íbúðir sínar til útlendinga, þá tók ég eftir að þær voru mun 

færri en fólk utan Evrópu og Bandaríkjanna varð fyrir. Í lesefni sem varð á vegi mínum í 

náminu hefur verið bent á að lítið sé vitað um aðlögun innflytjenda í Asíulöndum en hingað 

til hefur verið tilhneiging til þess að yfirfæra rannsóknir frá Bandaríkjunum á aðstæður í 

Japan (sjá til dæmis Tsuda, 2006 og Takenoshita, Chitose, Ikegami og Ishikawa, 2013b). 

Ýmislegt bendir hins vegar til þess að vegna ólíkra samfélagsgerða, til dæmis jafnrétti 

kynjanna, er margt sem virkar á annan hátt í aðlögunarferlum á milli landa.  
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Varðandi val á vettvangi þá hafði ég upphaflega hugsað mér að heimsækja skóla í Japan í 

hverfum þar sem hlutfall innflytjenda er yfir meðallagi. Það reyndist hins vegar erfitt að fá 

aðgang að skólum og að lokum tókst mér ekki að fá leyfi til þess. Hammersley og Atkinson 

(2007:30-31) segja að ófyrirsjánlegar breytingar verði oft á vali á vettvangi. Einnig getur 

vettvangurinn haft mikil áhrif á það hvernig verkefnið þróast (ibid, 2007:28). Þeir benda líka á 

(ibid, 2007:39) að það er ekki aðeins undir rannsakandanum komið hvernig viðfangsefnið 

þróast en aðgangur að því getur til dæmis verið takmarkaður af ýmsum ástæðum. Í leit minni 

að leiðum til þess að heimsækja skóla frétti ég af frjálsum félagasamtökum sem aðstoða 

innflytjendur, meðal annars með nám. Í framhaldinu komst ég að því að samtökin virðast 

gegna mikilvægu hlutverki í japönsku samfélagi þegar kemur að menntun barna af erlendum 

uppruna en ég fann lítið af rannsóknum um starf þeirra og vakti það áhuga minn á að skoða 

starf og hlutverk þeirra frekar.  

 

Yfirlit ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla að meðtöldum inngangi. Í kafla tvö er kenningarleg umræða 

en þar eru rannsóknir skoðaðar sem varpa ljósi á rannsóknarspurningar mínar. Kaflinn 

skiptist í níu undirkafla þar sem byrjað er á að fjalla um fjölmenningu og skilgreiningar á 

henni ásamt menningarhugtakinu. Næst er fjallað um hópa innflytjenda í Japan og hvernig 

sum hverfi hafa fengið á sig fjölmenningarlegt yfirbragð þrátt fyrir að hugmyndinni um 

einsleitni sé enn haldið á lofti. Þar á eftir verður talað um mismunun gagnvart 

minnihlutahópum í Japan og sú umræða tengd veruhætti Bourdieu. Því næst verður fjallað 

um hnattvæðingu og þverþjóðleika, meðal annars hugmynd Vertovec (2004) um þá 

tilfinningu að tilheyra tveimur stöðum, og einnig eru þverþjóðlegar venjur Nikkeijin 

skoðaðar. Tungumál og sjálfsmynd í tengslum við hugmyndir Bourdieu og Passeron (1977) 

um tungumálaauð verða til umfjöllunar þar á eftir ásamt umræðu um jákvæð áhrif 

móðurmáls á sjáfsmynd barna. Næst verður farið yfir pólitískar stefnur og lög er varða 

innflytjendur í Japan annars vegar og börn af erlendum uppruna í japanska skólakerfinu hins 

vegar. Því næst er japanska skólakerfið skoðað í tengslum við hugmyndir Bourdieu um 

stéttaskiptingu en Sugimoto (2010) heldur því fram að stéttarmunur verði hvað sýnilegastur 

við inngöngu í menntaskóla. Þá er talað um fjölmenningu og skólastarf þar sem umræða 

Brooker (2002) um að kunnátta sumra barna sé ekki metin strax í upphafi skólagöngu kemur 
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við sögu í umfjöllun hennar um kenningar Bernstein og Bourdieu ásamt því að skoða hvernig 

skilgreining Banks (2010) um fjölmenningarlega menntun fer saman við hugmyndina um 

einsleitni í Japan. Einnig verða skoðaðar nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á móttöku 

barna af erlendum uppruna til þess að sýna muninn á því hvernig tekist er á við fjölbreytni 

nemenda í skólum. Loks verða rannsóknir sem gerðar hafa verið á frjálsum félagasamtökum í 

Japan skoðaðar.  

Kafli þrjú fjallar um aðferðafræðilega þætti rannsóknarinnar þar sem byrjað verður á, í 

fyrri undirkafla, að kynna þá aðferðafræði sem lögð er til grundvallar ásamt því að fara yfir 

undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð er grein fyrir gagnasöfnun, þeirri 

rannsóknaraðferð sem notuð er og siðferðislegum þönkum velt upp. Í síðari undirkaflanum 

er fjallað um val á vettvangi rannsóknarinnar og þau þrennu frjálsu félagasamtök sem fyrir 

valinu urðu kynnt.  

Í kafla fjögur verður farið yfir helstu niðurstöður og þemu í rannsókninni og 

rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar rannsókninni settar í samhengi við 

viðhorf og upplifanir þátttakenda til aðgengis innflytjendabarna að námi í Japan. Kaflanum er 

skipt í tvo hluta þar sem byrjað verður á því að skoða frjálsu félagasamtökin sem hér eru til 

umræðu. Farið verður yfir umhverfi og aðstæður þeirra, hlutverk og starf. Í seinni hlutanum 

verða dregin fram hvaða atriði viðmælendur töldu eiga þátt í því að hindra aðgengi barna af 

erlendum uppruna að námi, það er mismunun, einelti, móttaka í skólum, metnaðarleysi 

foreldra, flutningur fram og til baka og lög er varða fólk af erlendum uppruna. Til að gæta 

trúnaðar og til þess að ekki verði hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda hefur nöfnum 

allra verið breytt og ekki er greint frá stöðu þeirra innan samtakanna.   

Í kafla fimm verða tengsl kenninga við niðurstöðurnar ræddar og lokaorð og umræður í 

kafla sex.  
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2 Kenningarleg umræða 

Í þessum kafla eru kenningar Bourdieu nokkuð áberandi en þær eru settar í samhengi við 

innflytjendur, menntun og stétt í Japan. Veruháttur eða habitus er eitt af lykilhugtökum í 

kenningum Bourdieu en það vísar til þeirra félagslegu óskráðu reglna um hugsun, hegðun og 

skynjun sem einstaklingar beita án umhugsunar (Davíð Kristinsson, 2007). Hugtakið habitus 

er mikilvægt því það tengist skynjun, hugsunum, tjáningu og gjörðum einstaklinga ásamt því 

að vera afurð fyrri reynslu og efnahag (Bourdieu og Passeron, 1977:72). Skoðað verður hvað 

gerist þegar einstaklingur flytur til Japans frá öðru landi, er með ólíkan veruhátt og flestir í 

meirihlutasamfélaginu og er ókunnur reglum þess.  

Bourdieu greinir mismunandi tegundir auðs – menningarauð (tungumála- og 

menntunarauð þar meðtalda), efnahagslegan auð (peninga og efnislegar eignir), félagslegan 

auð (félags- og persónulegar tengingar) og táknrænan auð (mannorð) (Okano, 1993:29). 

Samkvæmt Bourdieu og Passeron (1977) eru sterk tengsl á milli tungumáls og árangurs í 

skóla og þeir halda því fram að sá sem hafi góð tök á ríkjandi tungumáli samfélagsins búi yfir 

tungumálaauð. Þeir segja einnig að sá félags- og menningarauður sem sé ráðandi í 

skólakerfinu og kennt er eftir tilheyri ráðandi stéttum samfélagsins og halda því fram að 

menningarauður minnihlutahópa fái ekki notið sín í skólakerfinu, það sé meðal annars 

ástæðan fyrir því að menningarauður þeirra er ekki viðurkenndur í samfélaginu. Í þessu 

samhengi er staða barna af erlendum uppruna í japönskum skólum skoðuð, það er hvort 

þeim sé gefið færi á að öðlast tungumálaauð í japönskum skólum.  

Byrjað er á að fjalla um hugtakið fjölmenning og hvaða merkingu það hefur í japönsku 

samhengi. Farið er yfir hópa innflytjenda í Japan og hvort hægt sé að tala um 

fjölmenningarsamfélög innan þjóðfélagsins. Þá er talað um mismunun gagnvart fólki af 

erlendum uppruna. Næst er talað um kenningar hnattvæðingar og þverþjóðleika og síðan um 

þverþjóðlegar venjur sem einkenna Nikkeijin. Tungumál og sjálfsmynd eru síðan til umræðu 

og þau áhrif sem flutningar Nikkeijin fram og til baka hafa á sjálfsmynd og tungumál barna. 

Farið er yfir pólitískar stefnur, samþættingu og lög er varða fólk af erlendum uppruna í 

Japan. Þá er japanska skólakerfið skoðað í tengslum við stéttarstöðu. Næst er fjölmenning og 

skólastarf skoðað almennt og síðan í japönsku samhengi en einnig er greint frá rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á skólum í Japan. Loks er farið yfir starf frjálsra félagasamtaka og 

rannsóknir þeim tengdum.    
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2.1 Fjölmenning 
Segja má að þjóðernisleg einsleitni sem feli í sér sameiginlegt tungumál, sameiginlega 

menningu, sögu og hefðir þjóða hafi verið undirstaða margra þjóðríkja í heiminum. 

Hugmyndin um menningarlega og pólitíska einingu hefur oft skapað þjóðlegar mýtur en 

innflytjendur og fjölbreytileiki þjóða ógna þeirri ímynd (Castles og Miller, 2009). Fjölmenning 

þýðir að mýtan um einsleit þjóðríki sé ekki lengur við lýði heldur eigi sér stað breytingar með 

nýjum þegnum (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004:586). Fjölmenning er flókið fyrirbæri og ekki 

allir á eitt sáttir um skilgreiningu hugtaksins. Þó að stundum sé litið á fjölmenningu sem nýtt 

fyrirbæri hafa ýmsir bent á að fólksflutningar séu síður en svo nýir af nálinni þó að umfang 

þeirra og ástæður fyrir flutningum hafi breyst. Hreyfanleiki fólks, menninga, hugmyndafræði, 

vara og fjármagns hefur aukist til muna síðustu áratugi með tilkomu hnattvæðingar og hægt 

er að segja að heimurinn hafi minnkað að vissu leyti. Með þessum mikla hreyfanleika hafa 

fólksflutningar aukist og fjölmenning orðið meira áberandi en áður (Inda og Rosaldo, 2008). 

 Áður en farið verður nánar út í hvað fjölmenning er og stendur fyrir innan fræðanna 

verður hugtakið menning skoðað. Baumann heldur því fram að lykilspurning fjölmenningar 

sé að svara því hvað menning merki (Baumann, 1999:115). Samkvæmt Banks (2010) felur 

menning fyrst og fremst í sér þær táknrænu, hugmyndafræðilegu og óáþreifanlegu hliðar 

samfélagsins. Kjarni menningarinnar er hvernig meðlimir hópsins túlka, nota og skynja hina 

áþreifanlegu menningarþætti. Fólk sem tilheyrir ákveðinni menningu túlkar yfirleitt merkingu 

tákna og hegðunar á sama eða svipaðan hátt. Þjóðríki deila ákveðnum gildum, hugmyndum 

og táknum sem meirihlutamenningin byggir á (Banks, 2010). Í inngangi að þessum kafla var 

talað um hugtakið habitus eða veruhátt en samkvæmt Bourdieu og Passeron geta þeir sem 

eru með ákveðinn veruhátt nýtt sér gefnar aðstæður sér í hag. Þeir segja að ‚lögmæt 

menning’ (e. legitimate culture) eða sú menning sem er viðurkennd verði einfaldlega til 

þegar ríkjandi hópur samfélagsins skilgreinir hana sem slíka og má því segja að um 

menningarlegt forræði þessa hóps sé að ræða (Bourdieu og Passeron, 1977:72). Unnur Dís 

Skaptadóttir (2004) segir að í umræðu um fjölmenningu hafi í auknum mæli komið fram 

gagnrýni á hvernig litið sé á menningu, það er að menning, sérstaklega menning 

minnihlutahópa, sé afmarkað fyrirbæri sem fólk flytji með sér milli landa. Einnig bendir hún á 

að menning öðlist nýja merkingu í nýju samhengi, hún sé síbreytileg og að við tökum öll þátt í 

fleiri en einni menningu. Baumann (1999) segir að gera þurfi grein fyrir menningu eins og 

hún er, hún sé ekki með staðlaða eiginleika heldur mótist með og í gegnum aðra. Jafnframt 
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segir hann að fjölmenningarsamfélag sé ekki samtíningur fimm eða tíu menningareinkenna 

heldur séu einkenni þess sveigjanleg. Hann kemur með myndlíkingu úr náttúrunni og segir að 

fjölmenning snúist ekki aðeins um að leyfa öllum blómum að blómstra og passa upp á að 

ekkert verði undir heldur sé hún líka spurning um gagnrýna hugsun. Spyrja þurfi sjálfa/n sig 

að því hver hafi vald til að ákveða hvað sé blóm, með hvaða aðferð það sé ræktað og svo 

framvegis (Baumann, 1999:115). Viðhorf til fjölmenningar og hvernig hún fær að blómstra er 

mikilvægt að hafa í huga en það hefur áhrif á hvernig fólki af erlendum uppruna er tekið í 

samfélaginu. Í umfjöllun Kristínar Loftsdóttur (2009:245) um fjölmenningu bendir hún á þá 

tilhneigingu til þess að tala aðeins um fjölmenningu þegar átt er við menningu „annarra“ 

þjóðernishópa, það er jaðarhópa innan þjóðríkis. Burgess (2011) talar um þversagnir 

varðandi fjölmenningu og að varast þurfi að hún snúist upp í andhverfu sína. Hann tekur 

dæmi um börn af kínverskum og víetnömskum uppruna í Osaka í Japan. Börnin voru hvött til 

þess að halda í etnískan bakgrunn sinn en Burgess segir að það hafi leitt til jaðarsetningar 

hópa nýrra innflytjenda þar sem í raun var ætlast til að þeir lifðu lífi sínu sem 

minnihlutahópar. 

Hugtakið fjölmenning felur ekki aðeins fjölbreytileika okkar í sér og hvernig við 

sköpum okkar eigin sjálfsmynd heldur hvernig samfélagið flokkar okkur í hópa eftir trú, 

litarhætti, kyni, þjóðhætti og stjórnarfari. Mannlegt samfélag er í eðli sínu fjölbreytt, ekki 

einungis þeir sem eru með fjölmenningarlegan bakgrunn (Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010). Hugtakið fjölmenning hefur einnig verið samofið hugtakinu kynþáttur 

og er oft erfitt að greina þau að. Ekki er langt síðan fræðimenn hættu að nota 

menningarhugtakið á þann hátt að menningarlegur fjölbreytileiki færi alltaf saman við 

kynþáttalegan fjölbreytileika (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2009). Það eru þó 

ákveðin atriði sem greina nútímasamfélög frá samfélögum fortíðarinnar en hnattvæðing 

nútímans gerir það að verkum að minni samfélög geta ekki lifað eins einangruðu lífi og þau 

gátu áður. Samspil hnattvæðingar nútímans, fjölgunar alþjóðafyrirtækja og nútímatækni 

getur haft áhrif á það að fólk flyst enn meira á milli landa vegna atvinnu og frístunda og þar 

af leiðandi eru fjölmenningarsamfélög algengari. Þjóðmenningarhugmyndin passar illa inn í 

þennan heim sem myndast hefur þar sem menningarlegur fjölbreytileiki er veruleiki 

nútímans (Hanna Ragnarsdóttir, 2007).  
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Fjölmenningarleg stefna hefur birst á mismunandi hátt í ólíkum þjóðríkjum en 

meginatriði hennar eru þau sömu og ganga út á það að allir þegnar fái að njóta þeirra 

mannréttinda að halda í sinn menningarlega uppruna. Á seinni hluta 20. aldar var annars 

vegar talið að fólk sem settist að í nýju landi myndi aðlagast smátt og smátt nýja landinu og 

legði niður tungumál og menningu upprunalandsins. Hins vegar var litið á fólk sem 

tímabundið vinnuafl sem væri aðallega í tengslum við heimalandið því þangað snéri það 

aftur. Með fjölmenningarstefnu er frekar talað um samþættingu (e. integration) heldur en 

aðlögun (e. assimilation) eins og áður. Hugmyndirnar um aðlögun og tímabundið vinnuafl 

fela í sér að samfélagið breytist ekki með komu innflytjenda (Unnur Dís Skaptadóttir, 

2004:586). Kristín Loftsdóttir segir að með því að nota hugtakið fjölmenning sé reynt á 

jákvæðan hátt að endurspegla þá auknu fjölbreytni sem einkennir þjóðríki og draga fram að 

þar séu hópar af mismunandi menningarlegum uppruna (Kristín Loftsdóttir, 2007a:446). Sá 

hópur sem flokkast sem innflytjendur eða af erlendum uppruna og tekur þátt í að mynda 

fjölmenningarlegt samfélag er greinilega margvíslegur, ósamstæður og á oft fátt annað 

sameiginlegt en að vera flokkaður sem slíkur. Það mætti frekar segja að fjölmenning snúi að 

tengslum ólíkra þjóðfélagshópa innan samfélagsins (Kristín Loftsdóttir, 2007b).  

Lovell (2010) segir að hugtakið fjölmenning (jap. tabunkashugi) sé fyrst og fremst 

notað í fræðilegri umræðu í Japan en að orð eins og alþjóðavæðing (e. internationalisation) 

og fjölmenningarleg sambúð (e. multicultural coexistence) hafi frekar verið notuð í umræðu 

um möguleg áhrif aukins fjölbreytileika í japönsku þjóðfélagi (Lovell, 2010:3). Okano og 

Tsuneyoshi (2011:14) taka undir þetta og segja að japanskir sérfræðingar, skólar, sveitarfélög 

og frjáls félagasamtök kjósi frekar að nota orðið fjölmenningarleg sambúð heldur en 

fjölmenning. Watanabe (2010) ber saman notkun á hugtökunum fjölmenningarlegt 

samhjálparsamfélag (e. multicultural symbiotic society) og alþjóðleg skipti (e. international 

exchange) í Japan en hið fyrra hefur að einhverju leyti tekið við af því síðara. Hann segir að 

þrátt fyrir að hugtakið fjölmenningarlegt samhjálparsamfélag sé oft notað í Japan nú til dags 

hafi þó margir Japanir ekki áttað sig á hugtakinu og merkingu þess. Fjölmenningarlegt 

samhjálparsamfélag er skilgreint sem samfélag þar sem fólk af mismunandi þjóðernum býr 

saman sem meðlimir sveitarfélaga. Þar er menningarmunur viðurkenndur og reynt að byggja 

upp tengsl á jafnréttisgrundvelli. Alþjóðleg skipti lýsa hins vegar aðstæðum frá sjónarhorni 

móttökulandsins; það er dýrmætt fyrir Japan að fá gesti frá útlöndum og sýna þeim góðar 

hliðar Japans. Það gefur jákvæða ímynd af Japan og getur leitt til góðra samskipta á milli 
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Japans og annarra landa í framtíðinni. Það hugtak leggur áherslu á samband gests og 

gestgjafa í staðinn fyrir gagnkvæman skilning. Hann segir að hugtakið alþjóðleg skipti sé 

almennt betur tekið af Japönum en fjölmenningarlegt samhjálparsamfélag. Ástæðan fyrir því 

telur hann vera að enn sé haldið fast í hugmyndina um Japan sem einstaka þjóð sem ætluð 

er Japönum en ekki öðrum þjóðernishópum (Watanabe, 2010:165). 

2.2 Innflytjendur og fjölmenningarsamfélag í Japan 
Afneitun á hlutverki innflytjenda í myndun þjóðríkja hefur átt þýðingarmikinn þátt í að 

skapa þjóðernislegar mýtur um einsleitni. Þar til í lok níunda áratugarins var Japan eitt af 

fáum iðnríkjum heims sem ekki hafði flutt inn mikinn fjölda ófaglærðra verkamanna síðan í 

seinni heimsstyrjöldinni til að viðhalda hagvexti þess. Þrátt fyrir skort á vinnuafli í lok sjöunda 

áratugarins og í byrjun þess áttunda ákváðu ráðamenn að hleypa ekki ófaglærðum erlendum 

verkamönnum inn í landið, að hluta til vegna þess að þeir vildu halda í ímyndina um Japan 

sem einsleitt þjóðfélag. Ein undantekning var þó gerð en árið 1990 ákvað japanska ríkið að 

innleiða stefnu (e. ethnic preference immigration policy) sem veitti Nikkeijin, japönskum 

afkomendum fæddum og uppöldum utan Japans, endurnýjanlegar vegabréfsáritanir án 

takmarkana. Japanskir ráðamenn gátu réttlætt þessa stefnu með því að fullyrða að Nikkeijin 

væru ekki ófaglært erlent verkafólk heldur afkomendur sem var boðið aftur til heimalandsins 

til að kanna sína japönsku arfleifð (Castles og Miller, 2009).   

Þrátt fyrir þá staðreynd að fólk frá ýmsum þjóðernum hafi búið í Japan talsvert lengi, 

eins og afkomendur Kóreumanna og Kínverja, þar meðtaldir Tævanir, er haldið fast í 

ímyndina um Japan sem einsleita þjóð. Því til viðbótar hefur þjóðernum í Japan fjölgað á 

síðastliðnum þremur áratugum með komu erlendra verkamanna og innflytjenda frá ýmsum 

löndum, meirihlutinn frá Austur- og Suð-Austur Asíu og Rómönsku Ameríku, (Tsuda, 2009). 

Einnig hefur orðræða, sem kölluð er Nihonjinron (kenningar um Japani (e. theories about the 

Japanese)) og leggur áherslu á sérstöðu japanskrar menningar, japansks samfélags og Japana 

almennt, verið þrautseig en hún stóð sem hæst á síðari hluta áttunda áratugarins og á þeim 

níunda (Sugimoto, 1999:81-82).  

Minnihlutahópum í Japan er jafnan skipt í tvo hópa, það er þeir sem hafa verið lengi í 

landinu (e. long-existing minorities eða oldcomers) og þeir sem eru tiltölulega nýkomnir (e. 

newcomers), þ.e. eftir 1970 (Okano, 2006). Minnihlutahópur vísar hér til þeirra sem eru 

menningarlega aðgreindir eða hafa verið skilgreindir sem „öðruvísi“ en flestir í 



  

16 

meirihlutasamfélaginu og eru oft í jaðarstöðu (Okano og Tsuchiya, 1999:110). Fyrrnefnda 

hópnum tilheyra Ainu frumbyggjar frá Hokkaido, fólk frá Okinawa, buraku (sögulega neðstir í 

japanska þjóðfélagsstiganum vegna „óhreinnar“ atvinnu þeirra á Edo-tímabilinu (1603-

1867)) og fólk af kóreskum og kínverskum uppruna hvers forfeður komu fyrir lok seinni 

heimsstyrjaldar (Okano og Tsuneyoshi, 2011:7). Tímabili nýlegra innflytjenda, sem er afar 

fjölbreyttur hópur fólks, má skipta í þrennt. Innflytjendur í fyrsta hópnum, sem komu frá 

seinni hluta áttunda áratugarins til byrjun þess níunda, voru konur frá löndum eins og 

Filippseyjum í skemmtanabransanum, flóttamenn frá Indó-Kína, Japanir af annarri og þriðju 

kynslóð frá Kína og viðskiptafólk frá Vesturlöndum. Annað tímabilið var frá lok níunda 

áratugarins til byrjun þess tíunda, þegar japanskt efnahagskerfi var sem sterkast. Á þessu 

tímabili komu margir erlendir verkamenn án tilskilinna leyfa eða dvöldu áfram eftir að 

vegabréfsáritanirnar runnu út. Koma afkomenda Japana, Nikkeijin, frá Rómönsku Ameríku 

átti sér einnig stað á sama tímabili. Á þriðja tímabilinu, sem hófst í byrjun tíunda áratugarins, 

varð til nýtt mynstur í fólksflutningum en þá fóru fleiri útlendingar að giftast japönskum 

ríkisborgurum og aukinn fjöldi fór að vinna í japönskum fyrirtækjum sem stunda alþjóðleg 

viðskipti. Þessi tilhneiging heldur áfram (Shimizu, 2011:174). Nikkeijin eru oft nefndir sem 

fulltrúar nýlegra innflytjenda (Tsuda, 2009:207) en þeir eru stærsti hópur þeirra og þriðji 

stærsti hópurinn í heildina á eftir Kínverjum og Kóreumönnum (Tsuneyoshi, 2011:138). Í lok 

ársins 2011 var hlutfall skráðra útlendinga af heildaríbúafjölda Japans 1,63% en fjöldi 

útlendinga var eftirfarandi: 674.879 Kínverjar, 545.401 Norður- og Suður-Kóreumenn, 

210.032 Brasilíumenn og 52.843 Perúbúar og 209.376 Filippseyingar (The Ministry of Justice, 

2011). Árið 2008 var fjöldi skráðra innflytjenda í kringum 2,21 milljón eða um 1,74% af 

heildaríbúafjölda Japans. Rúmlega 1,8 milljón af þessum útlendingum teljast til nýlegra 

innflytjenda (Shimizu, 2011:172). Samkvæmt Sharpe (2010:359) var fjöldi Brasilíumanna 

312.582 árið 2008 en þessa miklu fækkun má að hluta til skýra með því að árið 2009 fengu 

atvinnulausir Nikkeijin greiðslu frá japanska ríkinu til þess að fara sjálfviljugir aftur til Brasilíu 

eða annarra landa í Rómönsku Ameríku. Þrátt fyrir að hlutfall útlendinga í Japan sé lágt 

miðað við þróuð ríki hefur það tvöfaldast á síðastliðnum 20 árum (Green, 2014:390).  

Eins og fyrri umræða gefur til kynna er Japan ekki þekkt fyrir að vera 

fjölmenningarsamfélag. Hins vegar eru ákveðin hverfi þar sem talsverður fjöldi innflytjenda 

hefur safnast saman, til að mynda í iðnaðarhverfum, og hafa þau fengið á sig 

fjölmenningarlegt yfirbragð. Hverfi þar sem eru íbúðarsamstæður (e. public housing 
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complexes) hafa tilhneigingu til þess að vera með láglauna íbúa af mismunandi uppruna. 

Þegar hópur af tilteknu þjóðerni safnast saman í ákveðinni íbúðarsamstæðu fara búðir og 

veitingastaðir frá þeim stað oft að spretta upp. Þessi svæði byrja einnig að mæta þörfum 

þessara nýju hópa. Slíkt gerist víða um Japan en eitt dæmi er Icho Danchi í Kanagawa héraði 

þar sem býr mikill fjöldi indó-kínverskra flóttamanna, afkomenda Japana frá Kína sem hafa 

snúið aftur (e. Chinese returnees) og Nikkeijin (Okano og Tsuneyoshi, 2011:15). Til að byrja 

með voru flóttamenn frá Indó-Kína en síðar bættust aðrir nýlegir innflytjendur í hópinn. 

Íbúar á svæðinu brugðust við með því að mynda tengsl íbúa, nýlegra innflytjenda og annarra 

tengdra aðila til að styðja við nýju íbúana. Þar sem Japan verður varanlegt eða langtíma 

heimili fyrir marga hópa nýliða þá neyðast hverfi og skólar til þess að líta á börnin sem (hálf-) 

varanlega íbúa í staðinn fyrir tímabundna íbúa. Nýlegir innflytjendur fóru að flytja á svæðið í 

kringum Icho íbúðarsamstæðuna á níunda áratugnum. Í fyrstu voru það nýliðar frá Indó-Kína, 

það er Víetnam, Kambódíu og Laos en það var í kjölfar stofnunar miðstöðvar fyrir flóttamenn 

í hverfinu. Í lok níunda áratugarins komu fleiri frá Víetnam (vegna nýrra laga um 

fjölskyldusameiningu), japanskir afkomendur af annarri og þriðju kynslóð frá Kína, 

Filippseyingar og japanskir afkomendur, Nikkeijin, frá Perú, Brasilíu og Paragvæ.  (Shimizu, 

2011:174-5).       

2.3 Mismunun 
Eins og minnst var á í inngangi þá er hugtakið habitus eða veruháttur eitt af lykilhygtökum 

í kenningum Bourdieu. Það vísar til þeirra félagslegu óskráðu reglna um hugsun, hegðun og 

skynjun sem einstaklingar beita án umhugsunar. Með því að alast upp í ákveðnu umhverfi 

verða ákveðnir hlutir sjálfgefnir og eðlilegir fyrir einstaklinginn. Þó að hver einstaklingur hafi 

að einhverju leyti einstakan veruhátt þá vill Bourdieu meina að hann sé um leið 

ópersónulegur og félagslegur og að það sé líklegt að fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi hafi 

líkan veruhátt. Að sama skapi getur veruhátturinn breyst ef einstaklingurinn breytir um 

umhverfi (Davíð Kristinsson, 2007:8-9). Hvað gerist þegar einstaklingur flytur í annað 

samfélag, er með ólíkan veruhátt og flestir í meirihlutasamfélaginu og er ókunnur reglum 

þess? Bourdieu talar um að hugtakið félagslegt rými sé samsett úr sviðum en sérhvert svið 

má hugsa sem leikvöll með sínum óskráðu reglum. Hann segir að habitus nýgræðinga sé oft 

ekki í samræmi við þau gildi sem eru sjálfgefin á sviðinu en með tímanum læra þeir reglurnar 

og þær verða hluti af habitus viðkomandi (Davíð Kristinsson, 2007:13-16).  
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 Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að Japanir hafi tilhneigingu til að kjósa fólk frá 

Vesturlöndum fram yfir fólk frá Asíu og öðrum svæðum. Jafnvel þótt Japan sé flokkað sem 

Asíuland hafi það sóst eftir því að vera viðurkennt sem Vesturland (Takenoshita, Chitose, 

Ikegami og Ishikawa, 2013b:3). Watanabe (2010) segir til að mynda að enn hafi Japanir 

sterka tilhneigingu til þess að sýna fólki frá sumum löndum, sérstaklega Norður-Ameríku og 

Evrópuþjóðum, aðdáun en öðrum löndum mismunun (Watanabe, 2010:165). Á hinn bóginn 

hafa aðrir fræðimenn viljað meina að mýtunni um einsleitni þjóðarinnar hafi verið viðhaldið 

og að það þýði mismunun gagnvart öllum erlendum innflytjendum, óháð því hvaðan þeir séu 

(Takenoshita o.fl., 2013b:3). Eins og talað var um í kaflanum um innflytjendur og 

fjölmenningarsamfélag hafa hópar af ýmsum þjóðernum verið til staðar í Japan í langan tíma, 

svo sem afkomendur Kóreumanna og Kínverja. Hópurinn (e. oldcomer) hefur hins vegar 

orðið ósýnilegur í augum stórs hluta meirihlutasamfélagsins vegna stefnu stjórnvalda, um að 

leggja áherslu á ímynd Japans sem einsleit þjóð, en heldur þó áfram að vera jaðarhópur 

frábrugðinn meirihlutasamfélaginu (Okano, 2006:477). Jafnvel þó þeir hafi fengið japanskan 

ríkisborgararétt, var haldið áfram að líta á þá sem óæðri gagnvart japanska 

meirihlutasamfélaginu, sem takmarkaði réttindi þeirra. Undantekningin eru Kínverjar sem 

komu til Japans til þess að stunda viðskipti (Okano og Tsuneyoshi, 2011:154). Tsuneyoshi 

(2011:154) bendir á að skiptingin í þá sem hafa verið lengi í Japan (e. oldcomer) og þá sem 

hafa verið í styttri tíma (e. newcomer), geri það að verkum að til dæmis Kóreubúar séu í 

báðum flokkum. Hann telur að þessi flokkun, sem geri greinarmun á útlendingum og jafnvel 

fólki af sama þjóðerni, viðhaldi hinni hefðbundnu skiptingu á Japönum gagnvart 

útlendingum. Hann telur jafnframt að skilgreiningarnar á þessari flokkun séu einfaldaðar. 

Síðari hópnum tilheyrir fólk frá fullorðnum erlendum verkamanni frá íslamskri þjóð til barns 

frá Brasilíu sem elst upp í Japan. Trú, fjölskyldustaða, tungumál og lagaleg staða fólksins eru 

mismunandi sem og þarfir þess. Tsuneyoshi segir að það sé þó ekki hægt að horfa framhjá 

einhverjum mun á milli eldri innflytjenda og nýrra innflytjenda. Þeir nýju töluðu ekki 

japönsku, litu stundum „öðruvísi“ út og trú þeirra var stundum mjög framandi. Hann segir frá 

því að deilur á milli japanskra íbúa og nýrra innflytjenda í hverfum hafi verið allt aðrar og 

mun meiri en höfðu verið við eldri innflytjendur. Hópur nýrra innflytjenda var ókunnugur 

japönskum siðum. Sem dæmi var eitt af því fyrsta sem var gert í hverfum þar sem margir nýir 

innflytjendur söfnuðust saman, að útbúa leiðbeiningar um hvernig ætti að henda rusli á 

ensku og nokkrum öðrum asískum tungumálum (Tsuneyoshi, 2011). 
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Þegar ákveðið var að veita Nikkeijin vegabréfsáritun til Japans, eins og talað var um í 

kafla 2.2, gerðu japanskir ráðamenn ráð fyrir því að þeir myndu aðlagast japönsku samfélagi 

tiltölulega hratt. Flestir Nikkeijin hafa verið af annarri eða þriðju kynslóð Japana í Brasilíu sem 

byrjuðu að koma til Japans í efnahagskreppunni í Brasilíu á níunda áratugnum. Þrátt fyrir að 

vera tiltölulega vel menntaðir og mestmegnis úr millistétt í Brasilíu, geta þeir þénað fimm til 

tíu sinnum meira sem ófaglærðir vinnumenn í Japan en í Brasilíu. Þeir Nikkeijin sem fæddust 

og ólust upp í Brasilíu tala ekki japönsku vel og eru menningarlega séð frá Brasilíu. Þar af 

leiðandi er litið á þá sem útlendinga í Japan þrátt fyrir japanskan uppruna þeirra. Þrátt fyrir 

ákveðna forréttindastöðu í Japan sem japanskir afkomendur verða þeir fyrir mismunun og 

eru í félagslegri jaðarstöðu sem minnihlutahópur (Tsuda, 2009). Niðurstöður úr viðtölum 

Tsuda gefa til kynna að Japanir kjósi Nikkeijin fram yfir þá sem ekki hafa japanskan bakgrunn 

og að það sé til dæmis meiri mismunun gagnvart Kóreubúum. Aftur á móti talar hann um að 

þegar Japanir komast að því að Nikkeijin séu menningarlega ólíkir þeim geti þeir orðið fyrir 

vonbrigðum. Því til viðbótar er oft litið á þennan hóp innflytjenda sem afkomendur fátækra 

og ómenntaðra Japana úr lágum stéttum (Tsuda, 2009:210). De Carvalho (2003) bendir 

einnig á að það að vera frá þróunarlandi geti leitt til jafn mikillar mismununar eins og það að 

geta ekki hagað sér eins og Japani. Samkvæmt henni er komið fram við Nikkeijin sem 

útlendinga í Japan þrátt fyrir japanskan uppruna þeirra og hún lítur á þá sem nýjasta 

minnihlutahóp innflytjenda í landinu. Jafnframt segir hún að þeir muni hugsanlega ganga í 

gegnum sömu reynslu og aðrir minnihlutahópar í Japan, það er laga sig að japönskum 

menningarvenjum án þess þó að vera viðurkenndir sem fullgildir meðlimir 

meirihlutasamfélagsins og verða því uppspretta vinnuafls sem stendur til boða ef 

vinnumarkaðurinn þarf á þeim að halda. Sharpe telur einnig að Japan hafi notað japanskt 

þjóðerni til að réttlæta aðgerðir sem bæði er ætlað að tryggja ódýrt erlent vinnuafl og 

vernda vinnumarkaðinn; þjóðerni er skilgreint á mismunandi hátt á mismunandi tímum eftir 

hentisemi (Sharpe, 2010:367). Takenoshita o.fl. benda líka á það að Japan hafi ekki 

opinberlega skilgreint sig sem innflytjendaland, það er það lítur á erlenda innflytjendur sem 

tímabundna íbúa (Takenoshita o.fl., 2013b:13). 

 Samkvæmt Tsuneyoshi hafa verið gerðar tilraunir til þess að flokka þá sem snúa aftur 

til Japans eftir dvöl erlendis, kikokushijo (e. returnees), og Nikkeijin innflytjendur sem nýliða 

(e. newcomer). Það er sagt að þessir hópar eigi þrennt sameiginlegt – þörfina á að læra 

japönsku, vanþekkingu á japönskum siðum og tengingu við útlönd. Hins vegar hefur verið 
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bent á stéttamuninn á milli hópanna en kikokushijo hafa verið tengdir við Vesturlönd á 

meðan Nikkeijin hafa verið tengdir við ímynd þróunarlanda; fyrri hópurinn hefur verið 

viðurkenndur af samfélaginu en ekki hinn síðari (Tsuneyoshi, 2011:140-3). Takenoshita o.fl. 

(2013b:3) segja að börn sem eigi foreldra sem eru brasilískir Nikkeijin hafi orðið fyrir misrétti 

og mismunun af hálfu japanskra barna og kennara í almennum skólum í Japan. Til að komast 

hjá einelti hafa sum börnin reynt að fela bakgrunn sinn í skólanum og þóst vera Japanir.  

2.4 Hnattvæðing og þverþjóðleiki 
Hnattvæðingu má skilgreina sem aukið samband fólks í heiminum – aukið flæði vara, 

hugmynda, fjármagns og fólks. Hugtakið vísar með öðrum orðum til flókins hreyfanleika, 

sambanda og tengsla sem einkenna heiminn í dag. Eins og minnst var á í kafla um 

fjölmenningu er oft talað um að heimurinn hafi minnkað en hröð þróun samskipta- og 

flutningstækni í nútímanum gerir fólki kleift að eiga samskipti heimshornanna á milli og 

ferðast greiðlega yfir landamæri þar sem mismunandi menningar mætast (Inda og Rosaldo, 

2008:4). Þegar fólk flyst á milli landa skilur það ekki endilega við heimalandið heldur getur 

tengst fleiri en einu ríki og með aukinni tækni er mun auðveldara en áður að halda sambandi 

við fjölskyldur í heimalandinu (Levitt og Schiller, 2004). Samkvæmt Unni Dís Skaptadóttur og 

Wojtynska (2008) eru hugmyndir um ákveðna menningu og staði sem fólk deilir að breytast 

með þverþjóðleika – til er orðið flókið samband menninga, staða og þess að tilheyra (e. 

belonging). Margir hafa fallið frá hugmyndinni um þjóðríki sem miðast við afmörkuð 

landamæri en Levitt og Schiller (2004:1003) tala einmitt um að líf sífellt fleiri einstaklinga sé 

ekki hægt að horfa á innan landamæra. Nauðsynlegt sé að víkka sjónarhornið til að rúm sé 

fyrir þann flókna veruleika sem þverþjóðlegar venjur fela í sér. Flutningar hafa oft ekki í för 

með sér flutning frá einum stað til annars heldur frekar útvíkkun á einum stað til tveggja eða 

fleiri (Olwig og Sørensen, 2002:5). Olwig og Sørensen segja jafnframt að innflytjendur nú til 

dags þrói með sér þverþjóðlegar sjálfsmyndir sem vega að hugmyndinni um fólksflutninga, 

það er þeirri hugmynd að hópar fara yfir landamæri í þeim tilgangi að stofna nýtt heimili á 

nýjum stað. Talsmenn þverþjóðleika halda því fram að innflytjendur finnast þeir tilheyra fleiri 

en einni þjóð eða hópum (Olwig og Sørensen, 2002:2).  

Samkvæmt Vertovec fela þverþjóðlegar venjur í sér að horft sé á lífið - hér og þar - og 

að þessi tvöfeldni sem hann kallar biofocality hafi áhrif á fjölskyldulíf og geti haldið áfram að 

hafa áhrif á komandi kynslóðir. Hann talar jafnframt um þá tilfinningu að tilheyra tveimur 
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stöðum (e. sense of double belonging) (Vertovec, 2004:970-5). Glick Schiller, Darieva og 

Gruner-Domic (2011) skoða heimsborgarahátt (e. cosmopolitanism) í tengslum við þá 

möguleika og þær takmarkanir sem tvíhliða sýn á menningarlegu sjálfi og alþjóðlegum 

gildum hefur í för með sér. Samskiptahæfni heimsborgara byggist á eiginleikum manna til að 

mynda félagsleg tengsl þar sem einstaklingar eru opnir gagnvart heiminum og allir eru með. 

Mikilvægt er að taka valdamismun með í reikninginn og höfundar vilja ekki leggja of mikla 

áherslu á heimsborgarahátt flytjenda og ferðalanga en halda að etnógrafísk nálgun geti 

kennt okkur í gegnum hvaða ferli einstaklingar mynda sameiginlega eiginleika eða gera það 

ekki. Glick Schiller (2003) segir að þverþjóðlegir flytjendur myndi félagsleg tengsl yfir 

landamæri og viðhaldi þeim í lengri tíma, jafnvel kynslóð fram af kynslóð. Þverþjóðleg ferli 

eru skilgreind sem pólitísk, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg ferli sem ná yfir 

landamæri ákveðins ríkis og feli í sér gerendur sem ekki eru ríki en eru mótaðir af stefnum og 

stofnanavenjum ákveðinna ríkja.  

Nýlegir innflytjendur í Japan eru líklegri en þeir eldri til að koma og fara (Okano og 

Tsuneyoshi, 2011:10). Sumir Nikkeijin sem flytja aftur til Brasilíu frá Japan neyðast til að 

koma aftur til Japans til að vinna sér inn meiri pening vegna efnahagslegra erfiðleika sem 

mæta þeim er þeir reyna að aðlagast aftur í Brasilíu. Þetta veldur auknum flutningum á milli 

Brasilíu og Japans sem þýðir að þeir muni halda áfram að vera varanlegur minnihlutahópur í 

Japan (Tsuda, 2009:221-2). Takenoshita hefur skoðað þverþjóðlegar venjur brasilískra 

Nikkeijin en samkvæmt honum er flutningur á milli Brasilíu og Japans eitt af áberandi 

einkennum þeirra. Hann bendir á að nýlegar kenningar um þverþjóðleika hafi margar skoðað 

innflytjendur í Bandaríkjunum en hins vegar hafa fáar rannsóknir skoðað Asíulönd í þessu 

samhengi. Takenoshita kemst að þeirri niðurstöðu að ólíkt rannsóknum á innflytjendum frá 

Puerto Rico í Bandaríkjunum þá hefur flutningur fram og til baka neikvæð áhrif á félagslega 

og efnahagslega stöðu Nikkeijin (Takenoshita, 2013a:5).  

Í sambandi við Nikkeijin börn er stundum talað um að þau viti ekki hvorum staðnum 

þau tilheyra, Japan eða Brasilíu, og að þau vanti þá tilfinningu að tilheyra hóp, það er finnast 

þau tilheyra hvorugum hópnum. Samkvæmt Tsuneyoshi eiga Nikkeijin börn erfitt með að 

finna sinn stað bæði í Japan og í heimalandinu. Í Brasilíu er litið á Nikkeijin sem Japani en í 

Japan eru þeir útlendingar. Hann talar um að börn byrji í japönskum grunnskólum með því 

hugarfari að fjölskyldan snúi aftur til Brasilíu nokkrum áður síðar en af ýmsum ástæðum 
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ílengist hún í Japan. Börnin alast upp í Japan en eru óviss hvorum staðnum þau tilheyra og 

óviss um framtíðina (Tsuneyoshi, 2011:138-141).   

2.5 Tungumál og sjálfsmynd  
Bourdieu og Passeron benda á að sterk tengsl séu á milli tungumáls og árangurs í skóla 

og halda því fram að sá sem hafi góð tök á ríkjandi tungumáli samfélagsins búi yfir 

tungumálaauð (Bourdieu og Passeron, 1977). Hugtökin móðurmál og tvítyngi eru 

skilgreind á ýmsa vegu og á það sérstaklega við um hið síðarnefnda. Elín Þöll Þórðardóttir 

(2007) gerir ráð fyrir að móðurmál sé það mál sem börn læri fyrst og tali að staðaldri á 

heimili sínu í æsku. Sigurður Konráðsson (2007) talar um að börn læri móðurmál af 

foreldrum eða öðrum sem annast þau og að seinna haldi börnin áfram máltökunni með 

því að læra einnig hvert af öðru. Samkvæmt honum heldur fólk áfram að læra móðurmál 

sitt alla ævi en hann gerir ráð fyrir að eiginlegri máltöku ljúki á bilinu fjögurra til sex ára 

(Sigurður Konráðsson, 2007). Börn geta lært tvö eða jafnvel fleiri tungumál samtímis og 

þá er talað um að þau verði tvítyngd og geta þau þá haft tvö tungumál að móðurmáli 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2010). Málhæfni tvítyngdra einstaklinga getur verið mjög ólík en 

þeir þurfa að tileinka sér og nota tvö tungumál (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000). 

Í grein Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2000) um tvítyngd leikskólabörn vitnar hún í 

Cummins sem nefnir tvenns konar algengan misskilning varðandi tvítyngda nemendur í 

Norður-Ameríku. Annar misskilningurinn er sá að nemendur sem ekki hafa fullkomið vald 

á meirihlutatungumálinu eru taldir vera treggáfaðir og þar með er lítils vænst af þeim. 

Hinn misskilningurinn er sá að gert er ráð fyrir að nemendur sem tala meirihlutamálið 

reiprennandi hafi náð fullkomnu valdi á öllum þáttum tungumálsins og ef þeim gengur 

illa í skóla er tungumálaerfiðleikum ekki kennt um heldur þeir taldir vera illa gefnir (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2000). Birna Arnbjörnsdóttir (2007) talar um að viðfangsefni 

annarsmálsfræða séu meðal annars áhrif aldurs á tungumálanám, hlutverk meðvitundar í 

máltileinkun, áhrif námsumhverfis (magn og eðli ílags), samskipti ásamt félagslegum og 

einstaklingsbundnum þáttum sem áhrif hafa á hvernig og að hve miklu leyti maðurinn 

tileinkar sér annað mál og erlend tungumál. Samkvæmt Birnu Arnbjörnsdóttur (2010) 

virðast börn geta notið velgengni í námi og öðru tungumáli þegar málhefðir heimilisins 

og skólans fara saman, það er þegar samræmi er á milli til dæmis til hvers er ætlast af 

þeim í skólanum og heima. Green segir að tungumálakunnátta teljist vera mikilvægasti 
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mælikvarðinn á það hvernig innflytjendabörnum vegnar í framtíðinni. Þeir sem ná góðum 

tökum á tungumálinu, í þessu tilfelli japönsku, eiga greiðari aðgang að vinnumarkaðnum 

á meðan þeir sem ekki öðlast færni í tungumálinu og menningarlæsi eru líklegri til þess 

að verða atvinnulausir. Menntun heldur áfram að vera ein af mikilvægustu leiðunum til 

þess að læra tungumál og öðlast nauðsynlega færni til þess að koma sér áfram í 

móttökulandinu (Green, 2014).  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007) skýrir hugtakið sjálfsmynd sem þær hugmyndir sem 

einstaklingurinn hefur um sjálfan sig á hvaða aldri sem er. Einstaklingar sem mynda sterka 

sjálfsmynd eiga auðveldara með að aðlagast nýju umhverfi því þeir taka síður inn á sig andúð 

eða vanmat sem innflytjendur þurfa til dæmis oft að takast á við. Góður grunnur 

sjálfsmyndar er því mikilvægur. Hún bendir einnig á að til þess að börnin verði ánægð þá 

þurfa foreldrarnir að hafa jákvæða sjálfsmynd. Kennarar og foreldrar barnsins eru lykilaðilar í 

því að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd barna. Samkvæmt Elsu Sigríði er besta leiðin til að móta 

örugga etníska sjálfsmynd að halda í móðurmál og upprunamenningu. Í rannsókn Hönnu 

Ragnarsdóttur (2004) á áhrifaþáttum í skólagöngu erlendra barna bendir hún á að huga þurfi 

að ýmsu til þess að byggja upp góð samskipti foreldra og skóla. Ef ekki er nógu vel staðið að 

málum er hætt við að jaðarstaða barnanna í samfélaginu geti haft varanleg áhrif á 

skólagöngu þeirra. Hún bendir á mikilvægi þess að viðurkenna fjölbreytta og 

fjölmenningarlega hæfni sem hæfileika. Í niðurstöðum rannsóknar Brooker (2002) kom fram 

að í skólanum sem hún skoðaði var tilhneiging til þess að útiloka suma foreldra ómeðvitað 

vegna þess að þeir létu ekki skoðanir sínar í ljós, báru sig ekki eftir upplýsingum sjálfir, 

gagnrýndu ekkert og báðu ekki um aðstoð af neinu tagi. Oftast voru þetta foreldrar af 

erlendum uppruna en óframfærni foreldranna var oft mistúlkuð sem metnaðar- eða 

áhugaleysi. Þetta hafði þau áhrif að börnin, í þessu tilviki frá Bangladesh, urðu oft útundan, 

einfaldlega af því að foreldrar þeirra létu ekki í sér heyra. Hún bendir einnig á að oft hafi 

foreldrar sjálfir neikvæða reynslu af skólagöngu og eru því einfaldlega óöruggir (Brooker, 

2002:158). 

Eftir því sem líður á skólagöngu innflytjendabarna í japanska skólakerfinu er líklegt að 

þau byrji smám saman að missa niður tungumál og menningu foreldra sinna því þó að 

móðurmál barnanna sé talað heima fyrir vinna foreldrarnir oft lengi fram eftir og verja því 

ekki miklum tíma með börnunum, sérstaklega eftir því sem þau verða eldri (Tsuneyoshi, 
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2011:142). De Carvalho (2003) hefur bent á að þetta geti leitt til þess að börnin geti ekki átt 

almennileg samskipti við foreldra sína. Okano segir að hingað til hafi verið lögð áhersla á að 

kenna japönsku og ensku í skólum og að það sé litið á þau tungumál sem mikilvæg (Okano, 

2012:59). Eins og minnst var á áður í samanburði á kikokushijo og Nikkeijin þá hefur ímynd 

fyrri hópsins verið tengd Vesturlöndum, ensku og alþjóðlegri elítu á meðan seinni hópurinn 

er tengdur við þróunarland, portúgölsku og erlenda verkamenn (Tsuneyoshi, 2011:140). 

Samkvæmt Sugino (2008:9) líta margir Japanir svo á að það að vera tvítyngdur eigi aðallega 

við um japönsku og ensku eða japönsku og annað stórt tungumál eins og frönsku eða þýsku. 

Þetta er eitthvað sem gæti þó breyst, til dæmis með vexti Kína sem efnahagslega mikilvægu 

ríki. Okano segir að þrátt fyrir að litið sé upp til enskunnar þá hafi sumir skólar með mörgum 

innflytjendabörnum byrjað að bjóða upp á móðurmálskennslu þar sem börnin læra bæði 

móðurmál sitt og japönsku en það hefur haft mjög jákvæð áhrif. Með því að viðhalda 

móðurmáli barnanna auðveldar það samskipti milli foreldra og barna og foreldrarnir geta 

betur fylgst með hvað fram fer í skólanum. Í öðru lagi bætir það sjálfsmynd barnanna og það 

er líklegra að þeim finnist þau tilheyra hóp (e. sense of belonging) (Okano, 2012:59).  

Tsuneyoshi (2011) bendir að fyrir utan námserfiðleika hjá Nikkeijin þá eru 

framtíðaráætlanir oft óljósar þar sem fjölskyldan er ekki viss hvort hún verði áfram í Japan 

eða snúi aftur til Brasilíu og því er barnið ekki með það á hreinu hvaða hóp það tilheyrir. 

Þetta tengist þeim þverþjóðlegu venjum Nikkeijin sem fjallað var um áður. Takenoshita o.fl. 

(2013b) segja að nýlegar rannsóknir á þverþjóðlegum venjum hafi byrjað að skoða áhrif 

þverþjóðlegra venja foreldra á börn þeirra. Áhrifin geta bæði verið jákvæð og neikvæð. Þegar 

börn annarrar kynslóðar innflytjenda ná að fylgja jafningjum sínum varðandi menntun og 

tungumál eru þau líklegri til að velja þverþjóðlegan lífsstíl. Aftur á móti hafa þverþjóðlegar 

venjur foreldra stundum þau áhrif á börn að þeim tekst hvorki að læra tungumál 

móttökulandsins né heimalandsins. Sífelldir flutningar á milli landanna tveggja geta komið í 

veg fyrir að þau nái nægilegri hæfni í tungumálinu sem hefur neikvæð áhrif á menntun þeirra 

og síðar atvinnutækifæri. Þetta getur leitt til félags- og efnahagslegrar jaðarstöðu í báðum 

samfélögunum. Óvíst er hins vegar hvaða áhrif þverþjóðlegar venjur foreldra hafa á menntun 

barna í löndum utan Bandaríkjanna og Evrópu (Takenoshita, 2013a:2).  
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2.6 Pólitískar stefnur og samþætting 
Viðhorf móttökulandsins til þeirra sem flytja hefur mikil áhrif á hvernig stefna er mótuð í 

landinu. Ef fólkið sem fyrir er upplifir hina nýju íbúa sem ógn og finnst þeir ryðjast eða 

laumast inn í samfélagið, sem er ríkara en upprunaland þeirra, er líklegra að móttökuríkin 

bregðist við eins og ferli fólksflutninga komi þeim ekki við (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). Að 

komast að og viðurkenna eðli og umfang fjölbreytileika er áríðandi fyrsta skref í að þróa 

viðeigandi stefnur, bæði á landsvísu og innan sveitarfélaga. Félagslegar rannsóknir og 

greiningar geta veitt mikið af lykilpunktum upplýsinga og innsæis. Pólitískur vilji og sýn þurfa 

þó að vera til staðar (Vertovec, 2007). Eins og minnst var á í kafla 2.3 hér að framan hefur 

Japan ekki opinberlega skilgreint sig sem innflytjendaland og lítur á innflytjendur sem 

tímabundna íbúa (Takenoshita o.fl., 2013b). Síðan á níunda áratugnum hefur hraður 

efnahagsvöxtur og lækkandi fæðingartíðni leitt til mikillar eftirspurnar á vinnuafli í Japan. 

Skortur á vinnuafli var aðallega á meðal ófaglærðra verkamanna en vel menntaðir Japanir 

gátu í auknum mæli afþakkað slík störf (Castles og Miller, 2009). Þrátt fyrir þennan skort 

hefur japanska ríkið ekki opnað dyrnar fyrir erlendum ófaglærðum verkamönnum til að leysa 

vandann heldur hefur mótað ýmsar stefnur sem hleypa þeim inn um bakdyrnar. Ein slík 

innflytjendastefna frá árinu 1990 var sérstaklega ætluð Nikkeijin (Tsuda, 2009). Fjöldi 

Nikkeijin hefur samt sem áður farið minnkandi í nýlegri efnahagskreppu en árið 2009 veitti 

japanska ríkið atvinnulausum Nikkeijin fjárhagslega aðstoð við að snúa aftur til Suður-

Ameríku eins og fram hefur komið (Sharpe, 2010:358).  

Í Japan er ekki skólaskylda fyrir útlendinga almennt þó mælst sé til þess að þeir stundi 

nám eins og japanskir jafnaldrar þeirra. Hér er notast við skilgreiningu Green (2014:392) á 

erlendum nemendum; það er börn þeirra sem eru með löglega vegabréfsáritun og dvelja í 

landinu í meira en þrjá mánuði. Þar sem erlendir nemendur eiga oft erfitt með að falla inn í 

hópinn sem fyrir er í skólanum, annað hvort vegna tungumálaerfiðleika, einkennandi 

framkomu eða etnísks bakgrunns, er þeim oft mismunað eða þeir jafnvel látnir afskiptalausir 

í skólanum.  Hingað til hefur hið ríkjandi viðhorf um Japan sem einsleitt þjóðfélag styrkt 

kenninguna um að menntastefna ætti að vera samræmd, að allir nemendur hefðu svipaðan 

bakgrunn og tungumálaskilning. Lengi var kennsla í skólum því samræmd og lítið rými var 

fyrir mál- eða menningarlegan mismun. Japanska ríkið byrjaði ekki að gera neitt að marki í 

málefnum erlendra nemenda fyrr en árið 1991 þegar það gerði grein fyrir því að etnískir 

hópar væru raunar til staðar í almennum skólum og þeir fengu formlegt leyfi til þess að halda 
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áfram. Árið 1997 gaf japanska menntamálaráðuneytið út skýrslu varðandi inngöngu erlendra 

nema í framhaldsskóla þar sem skólar voru hvattir til þess að auðvelda aðgengi nemenda 

með japönsku sem annað mál. Ráðuneytið mælir til dæmis með því að skólar útbúi sérstaka 

móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna og sendi mikilvægar upplýsingar til 

foreldra þeirra. Ráðleggingar til skólanna eru hins vegar óljósar og engar sérstakar 

upplýsingar eða fjárveitingar hafa verið veittar til þess að framkvæma þetta (Green, 2014). 

Það er ekki skylda að fara í menntaskóla og því ber japanska ríkinu ekki skylda til að veita 

öllum þeim menntun sem óska eftir henni (Takenoshita o.fl., 2013b). Um 98% japanskra 

nemenda komast í menntaskóla á meðan áætlað er að einungis 50% innflytjendabarna geri 

slíkt hið sama. Menntaskólagráða er talin afar mikilvæg til þátttöku í japönsku samfélagi en 

ef hún er ekki til staðar er hætta á að möguleikar á hinum almenna vinnumarkaði verði afar 

takmarkaðir (Okano, 2012); það er fátt annað verður í boði en að vinna sem ófaglærður 

verkamaður. Í viðtölum Burgess við nemendur voru margir sem sögðust hafa áhyggjur af 

framtíðinni og höfðu sérstaklega áhyggjur af því að komast ekki í menntaskóla (Burgess, 

2011:202).  

Menntamálaráðuneytið setti japönsku sem annað mál í námskránna árið 1992 en það 

fer þó eftir skólum hvernig hún er kennd (Okano, 2012). Stuðningur við nemendur hefur 

aðallega falist í því að kennarar eru sendir í ákveðna skóla til þess að kenna þeim japönsku 

sem annað mál og veita leiðsögn um aðlögun að skólamenningu. Kennararnir hafa þó ekki 

allir menntun í japönskukennslu og eru of fáir því þeir eru aðeins sendir í skóla þar sem 

hlutfall nýrra innflytjenda er hátt (Burgess, 2011). Engin yfirlýst stefna er í Japan sem gerir 

grein fyrir fjölbreytni í skólum eða hvernig móttöku erlendra nemenda skuli háttað og því er 

það undir sveitarfélögunum og skólunum sjálfum komið hvaða stefna er tekin (Okano, 2012). 

Þess vegna er það mjög mismunandi á milli sveitarfélaga hvernig tekið er á málum. Síðan árið 

2003 hefur ríkið hvatt sveitastjórnir til þess að koma á áætlunum til að aðstoða meðal annars 

börn af erlendum uppruna. Sem dæmi um áætlanir sem hafa verið samþykktar af ríkinu og 

fengið fjárstuðning eru ráðningar á tvítyngdum kennurum frá Japan eða Brasilíu í Ota borg og 

stofnun sjóðs í Aichi héraði, í samstarfi við fyrirtæki og íbúa á staðnum, til að hjálpa frjálsum 

félagasamtökum að skipuleggja tungumálakennslu fyrir nemendur fædda utan Japans. 

Höfundur bendir þó á að áætlanirnar nái aðeins til þéttbýlisstaða þar sem hlutfall nýrra 

innflytjenda er hátt (Burgess, 2011). 
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Þó að námskrár almenningsskóla hafi hingað til tekið lítið tillit til þarfa þeirra sem ekki 

tala japönsku þá hafa verið framfarir undanfarin ár, aðallega vegna þrýstings frá 

sveitastjórnum. Kawasaki, sem fjallað verður nánar um síðar í kafla um frjáls félagasamtök, 

hefur til að mynda haft áhrif á stefnu stjórnvalda en héraðið hefur unnið að því að gera 

skólana fjölmenningarlegri, boðið upp á kennslu í japönsku sem öðru máli og aðstoðað 

erlenda nemendur sérstaklega við að komast í menntaskóla (Green, 2014). Takenoshita o.fl. 

(2013b) benda á að Hamamatsu í Shizuoka, þar sem er mikið af brasilískum innflytjendum, sé 

dæmi um borg sem hafi þróað ýmsar leiðir til aðlögunar fyrir innflytjendur og börn þeirra 

síðan á 10. áratugnum. Japanska ríkið hefur tekið upp stefnur sumra sveitarfélaga þar sem 

vel hefur gengið en innleiðing laga er varða menntun innflytjenda hefur gengið hægt. Green 

(2014) gagnrýnir japanska menntamalaráðuneytið fyrir aðgerðarleysi og segir að byrja þurfi á 

því að koma á lögum um skólaskyldu fyrir útlendinga. Hann telur að skortur á slíkum lögum 

geti verið ein af ástæðunum fyrir því að menntun erlendra nemenda hafi ekki verið 

forgangsmál hjá ráðuneytinu. Yamanaka (2006) tekur undir þetta sjónarmið og segir að án 

ríkisstefnu er varðar samþættingu innflytjenda séu tilraunir sveitarfélaga ófullnægjandi og of 

sundurlausar til þess að þær geti mætt menntunarþörfum innflytjenda. 

2.7 Japanska skólakerfið og stéttarstaða 
Samkvæmt Bourdieu eru engar fyrirfram gefnar eða náttúrulegar stéttir þótt misskipting 

auðs í samfélaginu sé vissulega til staðar. Í huga Bourdieu grundvallast hugtakið stétt á starfi, 

menntun, tekjum, kyni, aldri, búsetu, lífsstíl og svo framvegis (Davíð Kristinsson, 2007:10). 

Áður var talað um mismunandi auð Bourdieu en það sem er sérstakt við menningarauðinn er 

að hann verður hluti af habitus einstaklinga og greina má til dæmis mismunandi stéttarstöðu 

fólks í gegnum hann. Menningarauður felur meðal annars í sér það að vera vel að sér á 

ákveðnu sviði og að vera vel máli farin, það er ákveðin færni sem hægt er að öðlast heima hjá 

sér eða í skólakerfinu (Davíð Kristinsson, 2007:13-16). Okano (1993) segir að samkvæmt 

Bourdieu hafi tegundir auðs gildi á ólíkum sviðum og heldur því fram að leiðirnar sem fólk fer 

fari eftir mismunandi veruhætti og að mismunandi námsárangur barna sé vegna mismunandi 

menningarauðs foreldra. Þannig er stéttaskiptingunni viðhaldið. Þessum mismunandi auði er 

hægt að breyta úr einum í annan, til dæmis geta foreldrar notað efnahagsauð sinn til þess að 

borga dýra einkakennslu fyrir börn sín í viðbót við það að auka líkurnar á háskólamenntun 

(menntunarauður) gæti það einnig aukið félagslegar tengingar við áhrifamikið fólk 
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(félagsauður) og félagslega virðingu og hegðun (menningarauður). Samkvæmt henni heldur 

Bourdieu því fram að habitus einstaklinga og auður þeirra virkja hvorn annan samtímis. Þetta 

samspil verður til á gefnu sviði í þjóðfélaginu, svo sem í menntun, íþróttum eða neyslu 

(Okano, 1993:29).  

 Japanir líta oft á japanskt samfélag sem stéttlaust samfélag þar sem meirihluti fólks 

skilgreinir sig sem millistéttarfólk og þannig lítur það einnig út á yfirborðinu (Roberts, 

2005:104). Roberts segir að tilraunir hafi verið gerðar til þess að skilja japanskt samfélag 

samkvæmt kenningum Marx en hún telur að það sé gagnlegra að styðjast við kenningar 

Bourdieu um félagsauð heldur en kenningar Marx um stéttagreiningu. Ef við lítum á stétt í 

tengslum við félagssvið þar sem fólk er aðgreint eftir menningarauði – kunnáttu og hæfni til 

að vera virkt í samfélaginu – og félagsauði – félagslegum tengslum – þá er svo sannarlega 

hægt að tala um tilvist stétta í Japan. Sumir halda því fram að stéttaskipting sé orðin fastari í 

sessi heldur en hún hafi verið á uppgangsárunum, að Japan sé að verða að samfélagi þar sem 

fólk þarf að fæðast inn í vel stæða fjölskyldu til þess að öðlast velgengni í lífinu (Roberts, 

2005:104-105). Sugimoto tekur undir þetta og segir að á meðan ímyndin um Japan sem 

millistéttarsamfélag þar sem jöfnuður ríkti hafi verið útbreidd á hagvaxtarárunum, eða þar til 

í upphafi 10. áratugarins, þá hafi japanskt samfélag talist stéttaskipt síðan þá, það er í hinni 

langvarandi stöðnun sem hefur einkennt japanskan efnahag síðastliðna tvo áratugi 

(Sugimoto, 2010:37). Síðan snemma á 20. öldinni hefur menntun, frekar en staða sem hefur 

erfst, aðgreint stéttakerfið og hún hefur verið lykillinn að aðgengi í millistéttarstörf (Roberts, 

2005:105-6). Því til viðbótar er skýrt hvernig kyn og þjóðfélagsstaða virka til þess að hvetja 

karlkyns og kvenkyns einstaklinga til þess að taka upp ákveðinn lífsstíl en halda sig frá öðrum. 

Hvatt var til þess alls staðar í Japan að hugmyndin um heimavinnandi konur, ‚góðu 

eiginkonuna/vitru móðurina’ (jap. ryousai kenbo), væri lífsstíll til fyrirmyndar fyrir 

millistéttarkonur. Hugmyndin varð til á Meiji tímabilinu (1868-1912) og er enn í dag hugsuð 

sem hegðun sem millistéttarkonur ættu að tileinka sér (ibid, 2005:112). 

 Í japanska skólakerfinu er níu ára skyldunám, eða að framhaldsskóla, en um 98 

prósent nemenda halda áfram í framhaldsskóla. Stéttarmunur verður hvað sýnilegastur við 

inngöngu í menntaskóla en þeir eru ýmist ríkis- eða einkareknir. Skipta má skólunum í tvo 

aðalflokka eftir námskrá þeirra, það er annars vegar þeir sem bjóða upp á almenna kennslu 

þar sem búist er við að stór hluti nemendanna haldi áfram í háskóla og hins vegar þeir sem 
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sérhæfa sig í starfsnámi og gera ráð fyrir að nemendur fari beint út á vinnumarkaðinn eftir 

menntaskóla  (Sugimoto, 2010:124-127). Ofuráhersla á prófgráður er ríkjandi í japönsku 

samfélagi og samkeppni nemenda nær alveg niður í grunnskóla. Nemendur keppast við að 

komast í góðan gagnfræðaskóla (e. secondary school) sem eykur líkurnar á því að komast í 

virtan menntaskóla sem aftur eykur líkurnar á að komast í virtan háskóla. Háskólagráða frá 

bestu háskólunum er talin nauðsynleg til þess að ná hárri stöðu á atvinnumarkaðnum 

(Sugimoto, 2010:129).  

 Menntun í Japan er dýr og er töluverð byrði á fjárhag fjölskyldna. Þó svo að skólagjöld 

í almenna menntaskóla hafi verið felld niður árið 2010 er menntun sérstaklega dýr fyrir þá 

sem eru í einkaskólum og háskólum. Nemendur reiða sig á fjárhagslegan stuðning foreldra 

sinna á meðan þeir eru í háskóla. Fjárhagur foreldra hefur því áhrif á það hvort nemendur 

komist í háskóla eða ekki. Vegna mikillar pressu og samkeppni við að komast í virta skóla eins 

og áður var nefnt þá hefur orðið til menntun fyrir utan hina formlegu menntun. Sú 

mikilvægasta þeirrar tegundar eru juku (e. cram school) skólar sem sjá um einkakennslu eftir 

skóla og undirbúa nemendur fyrir inntökupróf. Árið 2007 var um 26% grunnskólabarna í juku 

á meðan hlutfallið var nálægt 54% á meðal nemenda í miðskóla (e. middle school). Þau 

ungmenni sem hætta í skóla eftir almennan menntaskóla og byrja að vinna eru flest úr 

fjölskyldum sem skortir fjármagn. Efnaðir foreldrar í góðri stöðu senda hins vegar börnin sín í 

dýra elítuskóla sem stundum eru tengdir virtum einkaháskólum (Sugimoto, 2010:131-2).  

2.8 Fjölmenning og skólastarf 
Kenningar Bourdieu hafa meðal annars leitast við að skýra hvernig menntakerfi og 

menningarlíf viðhalda duldri félagslegri mismunun í nútímasamfélögum. Félagsleg mismunun 

felur í sér ólíkan aðgang að gæðum samfélagsins. Mismunurinn getur grundvallast af 

efnahag, starfi, kynferði, þjóðerni eða öðrum félagslegum þáttum. Samkvæmt Bourdieu er 

skólakerfið dæmi um stofnun sem viðheldur félagslegri mismunun í samfélaginu með því að 

festa í sessi gildi meirihlutans. Sá félags- og menningarauður sem er ráðandi í skólakerfinu og 

kennt er eftir tilheyrir ráðandi stéttum samfélagsins. Þess vegna eiga börn sem tilheyra 

menningu meirihlutans auðveldara með að tileinka sér það nám sem fram fer í skólanum. 

Þau skilja málið, táknin og annað sem notað er í skólanum en tungumálið telst til 

menningarauðs (Davíð Kristinsson, 2007). Bourdieu og Passeron halda því fram að 

menningarauður minnihlutahópa fái ekki notið sín í skólakerfinu og það sé meðal annars 
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ástæðan fyrir því að menningarauður þeirra er ekki viðurkenndur í samfélaginu (Bourdieu og 

Passeron, 1977).  

Í rannsókn Liz Brooker (2002)  kannar hún stöðu fjögurra ára barna af bengölskum 

uppruna annars vegar og enskra barna í lágstétt hins vegar í undirbúningsbekk í enskum 

grunnskóla. Hún notar kenningar Bernstein og Bourdieu til þess að greina heima- og 

skólamenningu barna og sýna hvernig hæfileikar og kunnátta sumra barna er ekki metin í 

upphafi skólagöngu þrátt fyrir að þau sýni bæði hæfni og þekkingu heima hjá sér. Hún talar 

um skiptingu Bernstein á hugtakinu þekking í opinbera þekkingu og staðbundna þekkingu en 

samkvæmt honum þurfa börn að hafa hvora tveggja til þess að ganga vel í skóla. Hin 

opinbera þekking lærist ekki aðeins í skólanum heldur er hún einnig sú þekking sem er metin 

í skólanum og samkvæmt Bernstein er hún kennd á mörgum heimilum, aðallega á 

millistéttarheimilum. Þar af leiðandi eru þau börn sem koma með þessa þekkingu að heiman 

með forskot á önnur börn í upphafi skólagöngu sem aðeins hafa lært staðbundna þekkingu. 

Bernstein segir einnig að það sé mikilvægt fyrir kennara að skilja menningu barnanna, sjá 

hlutina með þeirra augum, því annars geta börnin ekki lært það sem skólinn og kennararnir 

eru að reyna að kenna. Brooker talar um að í upphafi skólaársins mæti börn til leiks með sinn 

einstaka veruhátt sem litast af reynslu og menningu hverrar fjölskyldu fyrir sig. Börnin bera 

sig að á ólíkan hátt við námið og því er mismunandi hvaða viðhorf þau þróa með sér til 

námsins. Hvernig til tekst ræðst af sambandinu á milli þess veruháttar sem barnið hefur lært 

á heimilinu og hinna óskráðu reglna skólans. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að 

þau börn sem hafa veruhátt sem átti ekkert skylt við veruhátt kennslustofunnar væru ráðvillt 

og hjálparvana í margar vikur til að byrja með. Börn af bengölskum uppruna áttu sérstaklega 

erfitt í byrjun vegna tungumálaörðugleika (Brooker, 2002).   

Samkvæmt Banks (2010) felur fjölmenningarleg kennsla í sér að allir nemendur – 

óháð kynferði, stétt, þjóðerni, litarhætti eða menningareinkennum – hafi jafnan rétt til 

náms. Hann bendir einnig á að vegna þáttanna sem nefndir eru hér að ofan hafi sumir 

nemendur, sem tilheyra meirihlutasamfélaginu, átt betri möguleika en aðrir nemendur, sem 

tilheyra minnihlutahópum, í skólum eins og þeir eru skipulagðir í dag. Hann segir að stöðugt 

þurfi að vinna að því að auka jafnrétti í menntun fyrir alla nemendur en að markmiðinu verði 

þó aldrei náð að fullu, það er ekki á að hugsa um þetta sem verkefni sem klárast heldur þarf 

sífellt að vinna að jöfnum rétti til náms fyrir alla. Meginmarkmið fjölmenningarlegrar 
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menntunar er að breyta kennslu- og lærdómsnálgunum þannig að nemendur af báðum 

kynjum og frá ólíkum menningar-, þjóðernis- og tungumálabakgrunni hafi jöfn tækifæri til að 

læra í menntastofnunum. Samkvæmt Banks á fjölmenningarleg menntun að hjálpa 

nemendum að þróa þekkingu sína, viðhorf og hæfileika til þess að það nýtist þeim í þeirra 

minnihlutamenningu, í meirihlutamenningunni sem og í alþjóðasamfélaginu (Banks, 2010). 

Fjölmenningarlegar áherslur í skólastarfi eru mikilvægar en jafnframt vandmeðfarnar. Margir 

skólar reyna meðvitað að kenna börnum að fagna fjölbreytileikanum með fjölmenningarlegri 

kennslu en árangurinn er misjafn (Schaffer og Skinner, 2009). Í skólastofunni mótast 

sjálfsmyndin – þar lærum við um heiminn í kringum okkur, lærum að meta hverjir geta 

tilheyrt og hverjir eiga aldrei eftir að tilheyra alveg, hver ræður og hver ekki. Skólinn skaðar 

þá sem ekki passa auðveldlega inn eða þá sem litið er á sem „hina“ (Jonker, 2012:62). Kristín 

Loftsdóttir (2009) bendir á að fjölmenningarlegt námsefni sé einnig mikilvægt bæði varðandi 

samsömun barna af erlendum uppruna og líka til þess að endurspegla að fjölbreytni 

samfélagsins er eðlilegur og sjálfsagður þáttur þess. Hún spyr hverjir séu settir fram sem 

fulltrúar þjóðarinnar, hverjir séu sýnilegir og hverjir ósýnilegir og í hvaða samhengi.  

Þeir sem tilheyra hópnum sem hefur verið búsettur lengi í Japan (e. oldcomers) fengu 

menntun í skólakerfi fyrir stríð sem þýddi að þeir neyddust til að samlagast. Það leiddi til 

þess að margir lögðu niður eigið tungumál og menningarþætti og féllust á hið viðtekna 

japanska viðhorf að þeir væru óæðri (e. inferior). Eftir stríð átti skólakerfið að vera orðið 

lýðræðislegra en þessi hópur fékk samt sem áður engin sérúrræði, fyrir utan eitthvað 

aukaefni sem bauðst fyrir buraku fólk og Ainu til þess að það gæti náð japönsku 

samnemendum sínum (Okano og Tsuneyoshi, 2011:8). Flestir skólar í Japan, á svæðum þar 

sem eru margir innflytjendur, bjóða nú upp á kennslu í japönsku sem öðru máli ásamt aðstoð 

í menningarlegri aðlögun og almennir skólar virðast vera orðnir umburðarlyndari gagnvart 

fjölbreytileika á meðal nemenda (Okano, 2012:58). Samt sem áður eru gæði kennslunnar 

afar mismunandi á milli skóla og flestir kennarar hafa ekki sérstaka menntun til þess að 

kenna japönsku sem annað mál (Moorehead, 2012).  Burgess (2011) bendir einnig á að flest 

börn sem þurfi aðstoð í japönsku sem öðru máli búi ekki á stöðum þar sem margir aðrir 

innflytjendur eru samankomnir en í um 80% skóla eru einungis fjórir eða færri slíkir 

nemendur. Á meðal nýrra íbúa, voru 29% frá Suður-Ameríku og 60% frá Asíu. Í fyrsta skipti 

þurftu japanskir skólar að takast á við umtalsverðan fjölda af nemendum sem ekki kunnu 

japönsku og voru greinilega frábrugðnir japönsku jafningum þeirra. Fjöldi nemenda sem 
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þurfti á kennslu í japönsku sem öðru máli að halda meira en tvöfaldaðist á milli áranna 1991 

og 2003 (Okano, 2006).  

Tsuneyoshi telur að sum af algengum vandamálum Nikkeijin séu námserfiðleikar (að 

læra námsefnið á japönsku), sérstaklega ef börnin koma eftir 5. bekk, óljósar 

framtíðaráætlanir vegna þess að dvölin í Japan er oft hugsuð sem tímabundin dvöl, 

fjárhagslegir erfiðleikar, fjölskylduvandamál, það að finnast þau ekki tilheyra hóp og skortur á 

upplýsingum (Tsuneyoshi, 2011:139). Eins og fjallað var um í 2.3 var gert ráð fyrir því að 

Nikkeijin væru svipaðir Japönum menningarlega séð vegna sameiginlegs uppruna og mundu 

því samlagast japönsku samfélagi nokkuð greiðlega. Aftur á móti kom í ljós að flestir Nikkeijin 

innflytjendur í Japan tala raunar ekki japönsku mjög vel og eru menningarlega séð frá 

Rómönsku Ameríku (Tsuda, 2006). Nikkeijin voru líklegri en aðrir hópar nýrra innflytjenda að 

koma ásamt fjölskyldumeðlimum en þetta þýddi að skólarnir þurftu nú að glíma við 

talsverðan fjölda nemenda sem ekki gátu talað japönsku. Á meðal barna sem þurftu á 

japönskuaðstoð að halda voru um 40% með portúgölsku að móðurmáli, um 20% með 

kínversku og um 13% með spænsku að móðurmáli (Tsuneyoshi, 2011:136-8).  

Áður var talað um að viðhorfið um Japan sem einsleitt þjóðfélag hefði áhrif á stefnu 

varðandi menntun erlendra nemenda. Moorehead (2012), Burgess (2011), Green (2014) og 

fleiri hafa gagnrýnt japanska skólakerfið fyrir að vera lokað og fyrir ofuráherslu á að kennslan 

og skólamenningin séu eins alls staðar. Moorehead heldur því fram að þetta setji pressu á að 

nemendur samlagist, verði eins og Japanir, og geti leitt til þess að innflytjendabörn reyni að 

fela bakgrunn sinn því þau vilja ekki skera sig úr og verði þar af leiðandi ósýnileg, það er 

sleppa í gegn sem Japanir. Samkvæmt honum á hið einsleita skólakerfi einnig þátt í því að 

viðhalda ímyndinni um Japan sem einsleita þjóð (Moorehead, 2012).  
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Fyrri rannsóknir  

Það hefur verið bent á að vegna þess að stefnumótun hafi verið í höndum 

sveitarfélaganna þá sé mikill munur á því hvernig tekist er á við fjölbreytni nemenda í 

skólum. Hér verða tvær eigindlegar rannsóknir skoðaðar úr tveimur skólum, grunnskóla og 

miðskóla (e. junior high school), ásamt megindlegri rannsókn til þess að draga fram muninn.  

 Moorehead (2012) framkvæmdi rannsókn í Shiroyama grunnskóla þar sem hann vann 

sem sjálfboðaliði. Skólinn er í verkamannahverfi í 75 þúsund manna borg í miðri Japan. Fjöldi 

innflytjenda í borginni er um 700 manns, þar af margir Nikkeijin, og árið 2007 var fjöldi 

erlendra nemenda í Shiroyama 56 manns. Næstum öll börnin voru fædd í Japan og fóru í 

japanskan leikskóla áður en þau byrjuðu í grunnskóla. Þrátt fyrir þetta var ákveðið á árunum 

2006-2007 að meira en helmingur nemendanna ætti að fara í tíma í japönsku sem öðru máli í 

hverri viku. Kennslustofa, sem kölluð var Amigo herbergið, var útbúin fyrir erlenda 

nemendur í skólanum til að aðstoða þá með heimavinnu og fleira. Samkvæmt Moorehead 

kom hins vegar í ljós að börnin léku sér mest allan tímann undir litlu eftirliti og kennararnir 

litu á hlutverk herbergisins sem stað til að slappa af. Moorehead bendir á að í Shiroyama, 

eins og í flestum skólum í Japan, hafa kennarar enga menntun eða þjálfun í að kenna 

japönsku sem annað mál. Umsjónakennarar fóru smátt og smátt að efast um árangur 

nemendanna í Amigos herberginu og ákváðu í auknum mæli að senda nemendur sína ekki 

þangað. 

 Shimizu (2011) talar um Shimofukuda miðskóla (e. junior high school) sem er 

staðsettur í Kanagawa þar sem mikið er að nýlegum innflytjendum. Skólinn byrjaði á því að 

fylgja þeirri nálgun að ekki ætti að koma fram við erlenda nemendur öðruvísi en þá japönsku, 

hugsunarháttur sem hefur tíðkast í japanska skólakerfinu í gegnum tíðina. Vegna 

hegðunarvandamála og mikils brottfalls á meðal erlendra nemenda miðað við þá japönsku 

ákvað skólinn að bjóða upp á sérstakan bekk fyrir erlenda nemendur í apríl 2000. Markmið 

bekkjarins var að styðja við nám nemendanna og innihélt tungumálakennslu (ásamt 

móðurmálskennslu), íþróttir og tónlist. Samkvæmt Shimizu, gekk tilraunin vel og því virkari 

þátttakendur sem nemendur voru í starfi bekkjarins því meira styrktist sjálfsmynd þeirra og 

líkurnar á því að verða hluti af skólasamfélaginu í heild jukust.  

 Megindleg rannsókn sem Takenoshita o.fl. (2013b) framkvæmdu í Shizuoka skoðar 

námsárangur brasilískra barna í Japan. Rannsóknin leggur áherslu á að skoða hvernig 
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fjölskyldubakgrunnur hefur áhrif á menntun barna. Varðandi innritun í menntaskóla í 

Shizuoka þá voru nánast öll japönsk börn skráð á meðan aðeins 71% Nikkeijin barna voru 

innrituð í menntaskóla. Benda má á að brasilískir skólar eru hér með í tölunni en eins og 

nefnt var áður þá er útskrift úr þeim ekki til jafns við útskrift úr japönskum menntaskóla. 

Greint verður frá meginniðurstöðum rannsóknarinnar hér en hún skoðar hvaða þættir 

tengdir innritun barna í menntaskóla hafa áhrif á hana. Þættirnir sem lögð er áhersla á eru 

kyn, kynþáttur, aldur, tungumál foreldra, menntun og atvinna, þverþjóðleiki og staðsetning. 

Þegar litið er á kynið þá eru drengir 2,5 sinnum líklegri til að komast í menntaskóla en 

stúlkur. Bandarískar rannsóknir hafa sýnt að jafnvel í fjölskyldum þar sem hefðbundin 

kynjahlutverk tíðkast verða stúlkurnar gjarnan fyrir áhrifum frá móttökulandinu. Sum börn í 

japönskum skólum eiga foreldra sem eru báðir Nikkeijin á meðan aðrir eiga annað foreldri 

sem er Nikkeijin og hitt frá Brasilíu. Hinir síðarnefndu eru líklegri til að líta út fyrir að vera ekki 

japanskir. Samkvæmt þessari rannsókn á sér þó stað mismunun gagnvart brasilískum 

börnum óháð útliti þeirra. Höfundarnir sögðu að í samræmi við aðrar rannsóknir þá er 

erfiðara fyrir börn, sem koma til Japans á aldrinum 10 ára og eldri heldur en börn sem koma 

undir 10 ára aldri, að komast inn í menntaskóla en samkvæmt rannsóknum á máltöku er 

einnig erfiðara að læra tungumál eftir þann aldur. Í þessari rannsókn hafði það jákvæð áhrif 

ef foreldrarnir töluðu japönsku. Varðandi menntun og vinnu foreldranna þá hafði menntun 

feðra jákvæð áhrif á menntun barnanna en menntun mæðra virtist ekki hafa áhrif. Föst 

atvinna feðra hafði jákvæð áhrif og einnig ef móðirin vann líka utan heimilis. Á hinn bóginn 

hafði það að vera ekki í fastri vinnu neikvæð áhrif á menntun barnanna en benda má á að 

85% brasilískra verkamanna eru ekki í fastri vinnu óháð kyni á meðan 10% japanskra karla 

eru það en um helmingur japanskra kvenna. Litið var á þáttinn þverþjóðleiki en samkvæmt 

japönskum lögum er nokkuð auðvelt að flytja á milli Japans og Brasilíu. Þessir flutningar fram 

og til baka höfðu neikvæð áhrif en þeir sem höfðu aldrei flutt á milli landanna tveggja voru 

fjórum sinnum líklegri til að fara í menntaskóla heldur en þeir sem höfðu flutt. Varðandi 

staðsetninguna þá voru þeir sem eru frá Hamamatsu líklegri til að innrita sig í menntaskóla 

en þeir sem búa í öðrum borgum. Eins og minnst var á áður þá var strax byrjað að bjóða upp 

á ýmiss konar aðlögunarprógrömm fyrir innflytjendur og börnin þeirra á 10. áratugnum í 

Hamamatsu. 
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2.9 Starf frjálsra félagasamtaka 
Frjáls félagasamtök gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að menntun barna af 

erlendum uppruna í Japan. Eins og fram hefur komið er ekki skólaskylda fyrir erlenda 

nemendur og stuðningur við þá er takmarkaður í japönskum skólum. Tsuneyoshi (2011:144) 

segir að þar sem nýlegir innflytjendur (e. newcomer) koma saman verði oft til frjáls 

félagasamtök til að leysa vandamál hinna nýju íbúa. Samtökin gegna mismunandi hlutverkum 

en sum hafa fundið þörfina á að bjóða upp á móðurmálskennslu fyrir börn ásamt því að 

kenna foreldrum þeirra japönsku. Samkvæmt Yamanaka (2006) bera sveitarfélög og frjáls 

félagasamtök nánast ein ábyrgð á því að veita innflytjendum félagslega grunnþjónustu. Í 

mörgum iðnaðarborgum þar sem innflytjendur hafa sest að, oft með fjölskyldum sínum, hafa 

verið stofnuð frjáls félagasamtök sem aðstoða íbúana með mikilvæg mál er varða heilbrigðis- 

og menntamál (Yamanaka, 2006). Í rannsókn Burgess (2011) kemur fram að þrátt fyrir að 

einhverjir einstaklingar starfi innan skólanna við að aðstoða börn af erlendum uppruna þá fái 

mörg barnanna aðallega utanaðkomandi stuðning, það er utan skólanna. Sums staðar eru 

sjálfboðaliðasamtök eini stuðningurinn í boði fyrir börn af erlendum uppruna og foreldra 

þeirra en bent hefur verið á að stuðningur sé aðeins til staðar þar sem hlutfall innflytjenda er 

hátt (Burgess, 2011). Hér á eftir verður stuttlega gerð grein fyrir rannsóknum á frjálsum 

félagasamtökum á þremur mismunandi stöðum í Japan.  

 Yamanaka (2006) fjallar um borgina Hamamatsu í rannsókn sinni en áður var hún 

tekin sem dæmi um borg sem hefur þróað ýmsar leiðir til samþættingar fyrir innflytjendur og 

börn þeirra síðan á 10. áratugnum. Borgin er staðsett í um 250 kílómetra fjarlægð suðvestur 

af Tókýó. Alþjóðleg fyrirtæki í iðnaðarborginni Hamamatsu hafa laðað að sér töluvert mikið 

af innflytjendum og á árunum 1990-2003 þrefaldaðist fjöldi þeirra. Síðan í upphafi tíunda 

áratugarins hefur ýmis þjónusta á vegum sjálfboðaliða og borgara aukist til muna. Árið 2001 

lét borgarstjórinn gefa út bók með framtíðarsýn borgarinnar undir nafninu Global City Vision: 

Hamamatsu as a Global City of Technology and Culture, á japönsku, ensku og portúgölsku. Í 

bókinni er lögð áhersla á fjölbreytta íbúa, nýjustu tækni og menningarleg afrek hinnar 

hnattrænu borgar. Einnig eru japanskir og erlendir íbúar hvattir til þess að koma á 

gagnkvæmum skilningi og sameiginlegum reglum til þess að byggja upp fjölmenningarlega 

borg með félagslegri samstöðu. Til þess að ná þessum markmiðum voru lagðar til stefnur og 

verkefni. Aftur á móti var ekkert minnst á að einhver innan sveitarstjórnarinnar bæri ábyrgð 

á að þessi fjölmenningarlegu verkefni væru framkvæmd eða hvernig ætti að fjármagna þau. 
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Eina tillagan var að sjálfboðaliðar og frjáls félagasamtök myndu brúa bilið á milli ólíkra 

menninga og tungumála til þess að dýpka gagnkvæman skilning. Þó að grasrótarhreyfingar 

hafi brugðist vel við ósk borgarinnar fyrir þeirra þátttöku í slíku verkefni, að brúa bilið milli 

sveitarstjórnarinnar og þarfa þjóðernislegra minnihlutahópa, hafa þær fengið litla leiðsögn 

og stuðning frá stjórnvöldum og er niðurstaðan sú að verkefnið ber grasrótarhreyfingar 

ofurliði. Árið 1996 hófu erlendir foreldrar í Hamamatsu að koma saman og skiptast á 

upplýsingum um skólasiði og til að safna notuðum skólabókum, skólatöskum og fötum til að 

reyna að bæta upp vanþekkingu sína á japönsku tungumáli og japönsku skólakerfi. Ein 

móðirin í hópnum sá um skipulagningu og kenndi börnum portúgölsku eftir skóla þar sem 

margir brasilísku foreldranna óttuðust að börnin misstu niður móðurmálið. Hópurinn festi sig 

í sessi og hefur komið á framfæri ýmsum breytingartillögum til sveitarstjórnar Hamamatsu 

(Yamanaka, 2006).   

 Green (2014) skoðar nýlega þróun á japanskri innflytjendastefnu í grein sinni, 

sérstaklega hvernig sveitarfélögin og ríkið taka á menntamálum barna af erlendum uppruna í 

almennum skólum. Höfundurinn skoðar sérstaklega stefnu Kawasaki borgar en hún er 

staðsett í um 20 mínútna fjarlægð frá Tókýó og mældist níunda stærsta borg Japans árið 

2010 með 1,4 milljón íbúa. Í borginni hafa talsvert margir innflytjendur búið síðan í seinni 

heimsstyrjöldinni og hefur hún verið framarlega í flokki þeirra sem berjast fyrir réttindum 

erlendra íbúa. Kanagawa, héraðið sem Kawasaki er í, er þekkt fyrir að gefa sveitarfélögum 

sínum hlutfallslega meira ráðrúm en öðrum svæðum og fyrir að hafa mikla samvinnu á milli 

héraðs- og sveitarstjórna. Í Kawasaki starfar sérstakt ráð sem fer með málefni útlendinga og 

borgin var ein af þeim fyrstu til að þróa leiðbeiningabók á mörgum tungumálum fyrir erlenda 

nemendur og foreldra þeirra. Til viðbótar var snemma byrjað að kenna erlendum nemendum 

japönsku og einnig var boðið upp á móðurmálskennslu. Hann segir að japanska ríkið sé 

svifaseint þegar kemur að málefnum innflytjenda en sé smám saman að bæta menntun 

erlendra nemenda og fylgi að einhverju leyti fordæmi Kawasaki borgar. Almennum lögum 

um menntun innflytjenda er þó ábótavant og frumkvöðlar í innflytjendamálum og 

menntastefnum koma að langmestu leyti úr röðum sveitarstjórna (Green, 2014).  

Eins og fram hefur komið þá bjóða flestir skólar á svæðum þar sem eru margir 

innflytjendur upp á kennslu í japönsku sem öðru máli ásamt aðstoð í menningarlegri 

aðlögun. Burgess (2011) bendir hins vegar á að flest börn sem þurfa kennslu í japönsku sem 
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öðru máli búi ekki á slíkum svæðum heldur búi vítt og breitt um Japan. Hann greinir frá 

rannsókn sem hann framkvæmdi í frjálsum félagasamtökum, IVY, í Yamagata héraði í 

norðaustur Japan, með um 1,25 milljón íbúa, þar sem innflytjendur eru fremur fáir. Fjöldi 

erlendra íbúa hefur þó tvöfaldast á svæðinu síðan árið 1996 og IVY byrjaði að tala um aukna 

þörf á japönskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna árið 2001. Starfsemi 

félagasamtakanna felst að stórum hluta í því að sjá um ráðgjöf og tungumálastuðning fyrir 

fólk af erlendum uppruna í nágrenninu. Niðurstöður rannsóknarinnar, sem meðal annars fól í 

sér viðtöl við konur af erlendum uppruna, nemendur af erlendum uppruna og 

sjálfboðaliðakennara, sýna að meirihluti almennra skóla geta ekki veitt innflytjendum 

viðeigandi stuðning, ef þá einhvern. Fram kom í svörum nemenda að margir hefðu áhyggjur 

af framtíðinni og sérstaklega af því að komast ekki inn í menntaskóla. Þrátt fyrir að einhverjir 

einstaklingar starfa innan skólanna í Yamagata við að aðstoða börn af erlendum uppruna, fá 

börnin aðallaga utanaðkomandi stuðning, það er frá sjálfboðaliðum og frjálsum 

félagasamtökum. Rannsakandi segir að aðalvandinn sé skortur á fjármagni. 

Sjálfboðaliðasamtök eins og IVY hafa hvorki pening né starfsfólk til þess að bjóða upp á þann 

stuðning sem á þarf að halda og fjármagn frá sveitarstjórninni er afar takmarkað. Stuðningur 

við fólk af erlendum uppruna er ekki forgangsmál á dreifbýlissvæðum þar sem fjöldi 

innflytjenda er lítill  (Burgess, 2011). 

2.10 Samantekt 
Í þessum kafla var byrjað á því að greina frá veruhætti eða habitus sem er eitt af 

lykilhugtökum í kenningum Bourdieu og einnig var talað um mismunandi auð – 

menningarauð, efnahagslegan auð, félagslegan auð og táknrænan auð. Síðan var fjallað um 

margræðni hugtaksins fjölmenning og einnig var hugtakið menning skoðað. Samkvæmt 

Banks (2010) túlkar fólk sem tilheyrir ákveðinni menningu yfirleitt merkingu tákna og 

hegðunar á sama eða svipaðan hátt og þjóðríki deila ákveðnum gildum, hugmyndum og 

táknum sem meirihlutamenningin byggir á. Talað var um að fjölmenningarhugtakið sé ekki 

orðið útbreitt í Japan en að margir kjósi frekar að tala um alþjóðleg tengsl. Sumir hafa tekið 

upp á því að tala um fjölmenningarlega sambúð. Komið var inn á það að hugmyndin um 

einsleitni sé enn ríkjandi í Japan þrátt fyrir að fólk af ýmsum þjóðernum hafi búið talsvert 

lengi í landinu.  
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Hugmyndin um einsleitni hefur margvísleg áhrif, til dæmis á viðhorf til innflytjenda og 

hvernig hugað er að móttöku þeirra í skólum og annars staðar í samfélaginu. Innflytjendum í 

Japan er jafnan skipt í tvo hópa, það er þeir sem hafa verið lengi í landinu og þeir sem eru 

tiltölulega nýkomnir, það er eftir 1970. Nikkeijin tilheyra síðari hópnum en þeir fengu 

undanþágu til þess að koma til Japans og vinna sem ófaglærðir verkamenn undir því yfirskini 

að þeir væru afkomendur Japana. Þó að ekki sé hægt að segja að í Japan sé fjölmenningu 

almennt fagnað þá hafa sum hverfi fengið á sig fjölmenningarlegt yfirbragð þar sem 

tiltölulega hátt hlutfall innflytjenda hefur safnast saman, eins og til að mynda í sumum 

iðnaðarhverfum. Hverfi þar sem eru íbúðarsamstæður hafa einnig tilhneigingu til þess að 

laða að sér íbúa af mismunandi uppruna og á stöðum sem þessum verður oft til einhvers 

konar starfsemi til þess að mæta þörfum hinna nýju íbúa, til dæmis frjáls félagasamtök. 

Samkvæmt Bourdieu er veruháttur nýgræðinga oft ekki í samræmi við þau gildi sem eru 

sjálfgefin á tilteknum stað en með tímanum læra þeir reglurnar og þær verða hluti af 

veruhætti viðkomandi. Greint var frá því að sumir fræðimenn haldi því fram að Japanir hafi 

tilhneigingu til þess að kjósa fólk frá Vesturlöndum fram yfir fólk frá Asíu á meðan aðrir telji 

að mýtan um einsleitni þjóðarinnar hafi þýtt mismunun gagnvart öllum erlendum 

innflytjendum. Þegar Nikkeijin var boðið að koma til Japans var gert ráð fyrir því að þeir 

aðlöguðust hratt en þeir sem ólust upp í Brasilíu eru menningarlega  séð þaðan og tala ekki 

japönsku vel. Bent var á að litið sé á erlenda íbúa sem tímabundna íbúa þar sem Japan hafi 

enn ekki skilgreint sig opinberlega sem innflytjendaland.  

Þverþjóðlegar venjur Nikkeijin voru einnig til umræðu en algengt er að Nikkeijin flytji 

fram og til baka á milli Japans og Brasilíu. Flutningurinn hefur áhrif á sjálfsmynd barnanna og 

þau vita oft ekki hvorum staðnum þau tilheyra. Greint var frá því að sterk tengsl séu á milli 

tungumáls og árangurs í skóla og samkvæmt Bourdieu og Passeron býr sá sem hefur góð tök 

á ríkjandi tungumáli samfélagsins yfir tungumálaauð. Bent var á að börn af erlendum 

uppruna í Japan hafi tilhneigingu til þess að missa niður tungumál og menningu foreldra 

sinna þegar líður á skólagönguna en það hefur sýnt sig að þeir skólar sem hafa byrjað að 

bjóða upp á móðumálskennslu hafi jákvæð áhrif á nám barna.  

Talað var um að ekki sé skólaskylda fyrir útlendinga almennt í Japan og að börnum af 

erlendum uppruna væri þar af leiðandi oft mismunað eða þau látin afskiptalaus í skólanum. 

Hið ríkjandi viðhorf um Japan sem einsleitt þjóðfélag hefur einnig styrkt kenninguna um að 
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menntastefna ætti að vera samræmd. Engin yfirlýst stefna er í Japan sem gerir grein fyrir 

fjölbreytni í skólum eða hvernig móttöku erlendra nemenda skuli háttað og því er það undir 

sveitarfélögunum og skólunum sjálfum komið hvaða stefna er tekin. Japanska ríkið hefur 

tekið upp stefnur sumra sveitarfélaga þar sem vel hefur gengið en innleiðing laga er varða 

menntun innflytjenda hefur gengið hægt.   

Sagt var frá því að samkvæmt Bourdieu fari mismunandi námsárangur barna eftir 

mismunandi menningarauð foreldra þeirra. Menntun í Japan er dýr og töluverð byrði á 

fjárhag fjölskyldna en vegna þrýstings um að komast í virta skóla fá margir nemendur 

einkakennslu eftir skóla í svokölluðum undirbúningsskólum, juku. Samkvæmt Bourdieu og 

Passeron fær menningarauður minnihlutahópa ekki notið sín í skólakerfinu og það er meðal 

annars ástæðan fyrir því að menningarauður þeirra er ekki viðurkenndur í samfélaginu. Frjáls 

félagasamtök gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að menntun barna af erlendum 

uppruna í Japan en sumir halda því fram að sveitarfélög og frjáls félagasamtök beri nánast 

ein ábyrgð á því að veita innflytjendum félagslega grunnþjónustu. Verkefnin sem frjálsu 

félagasamtökin standa frammi fyrir bera þau þó stundum ofurliði og fjármagn til þeirra sem 

og ráðgjöf eru af skornum skammti.  
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3 Rannsóknaraðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræðilega þætti rannsóknarinnar. Í kafla 3.1 

verður kynnt sú aðferðafræði sem lögð er til grundvallar ásamt því að fara yfir undirbúning 

og framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð er grein fyrir gagnasöfnun, þeirri rannsóknarðferð 

sem notuð er og siðferðislegum þönkum velt upp. Síðan, í kafla 3.2, er fjallað um val á 

vettvangi rannsóknarinnar og staðirnir þrír sem fyrir valinu urðu kynntir. Að lokum, í kafla 

3.3, er efni kafla 3 tekið saman.  

Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða starf og hlutverk frjálsra félagasamtaka þegar 

kemur að menntun barna af erlendum uppruna. Sérstök áhersla verður á Nikkeijin, japanska 

afkomendur fædda og uppalda utan Japans, sem hófu að flytja aftur til Japans frá Rómönsku 

Ameríku í kringum 1990, þó einnig verði fjallað um aðra hópa innflytjenda. Farið verður yfir 

hvernig móttöku barna af erlendum uppruna er háttað í japanska skólakerfinu, til dæmis 

hvort sérúrræði eða tungumálakennsla af einhverju tagi bjóðist börnunum. Einnig verður 

skoðað hvernig skólar í japönsku samfélagi, sem verður sífellt fjölbreyttara, undirbúa öll börn 

til þátttöku í samfélaginu. Litið verður á hvaða þættir hafa áhrif á það hvort börnin haldi 

áfram í námi eða detti úr námi fyrir eða í menntaskóla. 

3.1 Aðferðafræði 
Aðferðafræði rannsóknarinnar fólst í viðtölum og samtölum við einstaklinga ásamt 

þátttökuathugunum. Þessar rannsóknaraðferðir flokkast undir eigindlegar aðferðir í 

mannfræði. Samkvæmt Atkinson, Delamont, J. Lofland og L. Lofland (2001:4) fela 

etnógrafískar hefðir í sér rannsókn á ákveðnum félags- eða menningarlegum vettvangi sem 

byggist á þátttökuathugun. Hammersley og Atkinson (2007) segja að etnógrafía, sem er hluti 

af eigindlegri aðferðafræði, feli í sér að rannsakandi taki þátt í daglegum athöfnum fólks í 

lengri tíma, fylgist með hvað gerist, hlusti á það sem er sagt og/eða spyrji spurninga með því 

að taka óformleg eða formleg viðtöl og í raun safna saman hvers kyns gögnum sem til eru og 

geta varpað ljósi á rannsóknarefnið. Þeir tala um að í upphafi etnógrafískrar rannsóknar sé 

ákveðin óvissa þar sem oft sé ekki ljóst hvernig eða hvar, innan vettvangsins, rannsakandi 

eigi að hefja rannsóknina, við hverja hann eigi að tala og svo framvegis (2007:2-4). Etnógrafía 

hefur tvíþætta merkingu í mannfræði, annars vegar er hún aðferð við að vinna úr 

rannsóknum, þátttökuathugunum, viðtölum og gögnum og hinsvegar er hún afurð sem er 

  ggð á etnógrafískum rannsóknaraðferðum ( arnard og  pencer, 1  6:1  ).  
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Með viðtölum fæst mikið magn upplýsinga á skömmum tíma. Viðtölin sem ég tók 

voru að mestu hálfstöðluð en þá er viðtalið tekið á rólegum stað og rannsakandi hefur 

ákveðnar spurningar í huga. Spurningarnar eru opnar sem gefur viðmælanda færi á að móta 

eða jafnvel skipta um umræðuefni (Fife, 2005:94-95). Brett Davies (2007:154) talar um að 

ekki sé alltaf auðvelt að finna hentugan stað til að taka viðtal. Jafnframt segir hann að það sé 

mikilvægt að finna stað sem sé nokkuð þægilegur og kunnuglegur viðmælandanum, án 

truflana og þar sem hann geti tjáð sig jafnvel um tilfinningaleg eða viðkvæm málefni. 

Viðmælendur mínir réðu ferðinni varðandi staðsetningu viðtalanna og yfirleitt var hún ágæt 

en þó ekki alltaf án truflana. Flest viðtalanna, eða fimm þeirra, fóru fram á skrifstofum 

samtakanna sem til umfjöllunar eru, tvö fóru fram í opnu rými samtaka, eitt í opnu rými á 

heimili viðmælanda, annað á skólalóð og enn annað í grillveislu. Viðtölin, samtölin og 

þátttökuathuganirnar veittu mér, sem rannsakanda, innsýn í reynsluheim þátttakenda. Ég 

varði mislöngum tíma á þeim þremur stöðum sem ég heimsótti en jafnvel stuttu 

heimsóknirnar veittu mér betri skilning og aukna þekkingu á umhverfi fólksins á staðnum og 

daglegu lífi þeirra. Á einum vettvangi fékk ég tækifæri til þess að taka þátt í viðburðum og gat 

fylgst með og tekið þátt í því sem fram fór.  

Bernard talar um mikilvægi þess að þekkja tungumál og menningu sem verið er að 

rannsaka og Davies (2007:71) segir jafnframt að ef rannsakandinn sé ekki á einhvern hátt 

hluti af samfélaginu sem hann er að rannsaka gæti það hæglega hindrað hann í að fá aðgang 

að vettvangi. Ég tel að þetta sé lykilatriði í Japan og að það væri erfitt og jafnvel ómögulegt 

að fá aðgang ef japönskukunnátta er ekki fyrir hendi. Einnig getur líka verið auðvelt að 

móðga fólk ef ekki er farið eftir ákveðnum óskráðum reglum þó að stundum sé hægt að skýla 

sér á bakvið það að vera útlendingur. Ég hef verið að læra japönsku í nokkur ár og tel mjög 

mikilvægt að tala tungumálið og þekkja menninguna til þess að geta tekið þátt og fengið 

aðgang og einnig til að öðlast traust.  

 

  



  

42 

3.1.1 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 
Segja má að undirbúningur rannsóknarinnar hafi hafist sumarið 2011 eða þegar ég sótti 

um styrk hjá japanska mennta- og menningarmálaráðuneytinu (jap. monbukagakusho) til 

þess að vera rannsóknarnemandi við Sophia háskóla í Tókýó. Í umsókninni greindi ég frá því 

að ég hefði áhuga á að skoða fjölmenningarlega menntun í Japan. Einnig tók ég fram að ég 

hugðist heimsækja skóla eða jafnvel vinna sem sjálfboðaliði í skóla ef hægt væri að koma því 

við. Í Sophia háskóla sótti ég um námsleiðina hnattræn fræði (e. global studies) en þar var 

meðal annars boðið upp á námskeið í hnattvæðingu og fólksflutningum og í hnattrænni 

menningu. Ég hlaut áðurnefndan styrk og dvaldi í Japan í 18 mánuði, frá hausti 2012 til vors 

2014. Samtímis stundaði ég einnig nám sem fjarnemi við Háskóla Íslands í hnattrænum 

tengslum. 

Þegar til Japans var komið byrjaði ég á því að hafa samband við prófessora í Sophia 

háskóla til þess að skipuleggja heimsóknir í skóla og fá að fylgjast með hvernig tekið væri á 

móti börnum af erlendum uppruna í japönskum skólum. Til að byrja með var mér sagt að það 

væri nánast ómögulegt að fá leyfi til þess að fara inn í skóla. Síðar um veturinn komst ég í 

samband við prófessor, Hirohisa Takenoshita, í Sophia háskóla sem hefur verið að rannsaka 

tengt efni í nokkurn tíma og hann hafði trú á því að ég gæti fengið leyfi. Hann aðstoðaði mig 

við að skrifa formlegt bréf til tveggja grunnskóla eftir að hafa fengið munnlegt leyfi fyrir 

heimsókn minni en þeir eru báðir í hverfi þar sem tiltölulega hátt hlutfall fólks af erlendum 

uppruna býr. Eftir að ég sendi bréfin var hins vegar fátt um svör þrátt fyrir að prófessor 

Takenoshita reyndi ítrekað að hafa samband við þá þannig að þegar á hólminn var komið gat 

ég ekki heimsótt skólana. Þessir byrjunarörðugleikar urðu þó upphafið á öðru en í gegnum 

Takenoshita gat ég meðal annars farið að vinna sem sjálfboðaliði hjá frjálsum 

félagasamtökum sem aðstoða innflytjendabörn með heimanám og fleira. Í kjölfarið fékk ég 

einnig að heimsækja önnur frjáls félagasamtök sem starfrækja skóla fyrir börn af erlendum 

uppruna. Í stað þess að rannsaka skólastarf í skólum fór ég því að skoða starf frjálsra 

félagasamtaka sem aðstoða börn af erlendum uppruna með nám. Davies (2007) bendir á 

mikilvægi þess að mynda tengsl við fræðimenn á svæðinu, að það geti verið mjög gagnlegt 

(bls. 83-84). Ég komst að því að það er lykilatriði að komast í samband við fólk með áhuga á 

rannsóknarefninu annars vegar og sem hefur tengsl við viðeigandi aðila hins vegar. Tvö af 

þeim þremur samtökum sem ég heimsótti komst ég í kynni við í gegnum prófessor 

Takenoshita. Hann þekkti yfirmenn beggja samtakanna og gat einnig frætt mig um hverfin 
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þar sem samtökin voru staðsett og þannig undirbúið mig enn betur undir heimsóknirnar. Hjá 

fyrri samtökunum var hann búinn að skipuleggja fund sem ég fékk að fara með á. Hjá síðari 

samtökunum bauð hann mér með í árlega grillveislu með starfsfólki samtakanna þar sem ég 

hitti sjálfboðaliða og einnig fyrrum nemendur. Eftir þetta var ég komin með tengiliði í 

samtökunum og gat því skipulagt næstu heimsóknir sjálf.    

Vinna við gagnaöflun hófst í byrjun ágúst 2013 og var lokið í lok mars 2014. 

Þátttakendur í rannsókninni eru tíu einstaklingar en níu af þeim störfuðu hjá frjálsu 

félagasamtökunum sem ég heimsótti. Einn þátttakandi var ekki hluti af frjálsum 

félagasamtökum en hann er brasilískur Nikkeijin sem er búsettur í Tókýó. Til viðbótar byggi 

ég niðurstöður mínar á óformlegum samtölum tveggja viðmælenda en ég lærði mikið af 

þeim samtölum og ákvað því að hafa þau með. Til að gæta trúnaðar og til þess að ekki verði 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda hefur nöfnum allra verið breytt og ekki er greint 

frá stöðu þeirra innan samtakanna.     

3.1.2 Gagnasöfnun 
Eins og fram hefur komið fór gagnasöfnun fram með viðtölum, samtölum og 

þátttökunálgunum. Viðtölin eru að mestu hálfstöðluð og voru ýmist tekin upp og afrituð á 

eftir eða skrifuð að hluta til niður á meðan viðtalinu stóð og skrifuð niður strax á eftir. Hvort 

um viðtöl eða samtöl er að ræða á vettvangi réðst mikið af aðstæðum. Viðtölin og samtölin 

fóru aðallega fram á japönsku en eitt viðtalanna var á ensku og annað bæði á japönsku og 

ensku. Heimsóknir mínar í frjáls félagasamtökin voru mismunandi þar sem ég bað ýmist um 

að fá að taka viðtöl áður en ég mætti á staðinn eða fékk að fara í heimsókn og spjallaði við 

fólk og tók þátt í starfinu að einhverju leyti. Yfirleitt skrifaði ég stóran hluta viðtals eða 

samtals strax á eftir en mér finnst svolítið erfitt að einbeita mér að samtalinu ef ég skrifa 

mikið á meðan. Esterberg (2002:106) segir að hún eigi við svipað vandamál að stríða, það er 

að hún skrifi ekki mikið niður á meðan viðtalinu stendur þó að hún segi að það geti verið 

mjög gagnlegt.  

Hjá einum samtökum vann ég sem sjálfboðaliði, aðstoðaði börn með heimavinnu og 

spjallaði við þau og starfsfólkið en tók aðeins tvö viðtöl. Ég tók þátt í tveimur viðburðum á 

vegum samtakanna, grillveislu og hausthátíð. Önnur samtök heimsótti ég tvisvar og var þar 

heilan skóladag í senn. Í fyrra skiptið framkvæmdi ég þátttökunálgun, átti fund með 

skólastjórnendum og tók þrjú viðtöl. Í seinna skiptið tók ég fleiri viðtöl, fékk að fylgjast með 
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kennslu og spjallaði við starfsfólk og nemendur. Hjá þriðju samtökunum sem ég heimsótti 

tók ég tvö viðtöl sem tekin voru upp. Ég var þar í um þrjá klukkutíma og fyrir utan 

sjálfboðaliðana sem ég tók viðtöl við hitti ég móður og barn sem þar voru. Fyrir utan það tók 

ég viðtal við ungan brasilískan Nikkeijin sem býr í Tókýó og kennir börnum frá Brasilíu.

 Þegar talað er um stöðu rannsakandans á vettvangnum í Hammersley og Atkinson 

(2007:73) er sagt að þættir eins og kyn, þjóðerni, kynþáttur og svo framvegis geti haft áhrif á 

samskipti rannsakanda við fólk - bæði jákvæð og neikvæð. Þeir segja jafnframt að það geti 

verið kostur að tilheyra öðru þjóðerni (2007:76). Móttökurnar í samtökunum sem ég 

heimsótti voru nokkuð misjafnar. Það reyndist mér erfiðast að taka viðtöl og spjalla við fólk 

hjá samtökunum þar sem ég varði í raun mestum tíma og vann sem sjálfboðaliði en þar var 

ég eini sjálfboðaliðinn sem mætti sem ekki var frá Japan. Einn starfsmaður sem var alltaf á 

staðnum þegar ég mætti virtist ekki sérstaklega áhugasamur um að tala við mig en ég náði 

þó að taka viðtal við hann. Það þarf þó ekki að vera að hann hafi verið óáhugasamur en 

sumir virðast feimnir að tala við mig ef þeir tala ekki ensku sjálfir þrátt fyrir að þeir viti að ég 

tali japönsku. Starfsmennirnir í öðrum samtökunum voru sumir frá Japan en aðrir frá öðrum 

Asíulöndum eða Brasilíu. Þeir veittu mér fremur mikla athygli og voru forvitnir að vita hvaða 

erindi ég ætti þangað og urðu enn meira hissa á því að ég kæmi alla leið frá Íslandi. Hjá þriðju 

samtökunum voru móttökurnar einnig á þá leið að fólk var forvitið að tala við mig og það 

reyndist auðvelt að spjalla við það, annar viðmælandinn er frá Japan og hinn frá Ítalíu.  

3.1.3 Greining gagna og úrvinnsla 
Við greiningu gagna notast ég að mestu við aðferðir Priest, Roberts og Woods (2002) og 

Crang og Cook (2007) þegar kemur að viðtölum og samtölum. Eftir hvert viðtal eða samtal 

hef ég gert frumgreiningu, lesið textann oft yfir og fundið þemu. Byrjað er á að lesa allt efnið 

yfir en það hjálpar manni að rifja upp samhengi atburða. Því næst er mælt með því að ein 

lína eða setning sé lesin í einu og því að reyna að einbeita sér að hvað átti sér stað skref fyrir 

skref og endurskipuleggja atburði sem hver hluti vísar í. Áherslan ætti að vera á að hugsa um 

hvað var sagt og merkingu og tilgang hverrar staðhæfingar. Eftir þetta er byrjað á því að kóða 

upplýsingarnar, það er finna þemu (2007:134-137). Priest, Roberts og Woods bæta við að 

opna kóðunin, fyrsti hluti greiningarinnar, feli einnig í sér að þegar hver setning eða 

málsgrein er skoðuð fyrir sig, er farið yfir hvað er líkt og hvað ólíkt (2002:33).  

 Næsta skref kalla Priest, Roberts og Woods öxul-kóðun þar sem opnu kóðunum er 

skipt í flokka og tengingar á milli þeirra eru fundnar (2002:34). Hér tala Crang og Cook 
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(2007:140-141) um að tengingar séu skoðaðar og mæla þeir með því að þær séu skrifaðar 

niður á annað blað ásamt nýjum hugmyndum sem upp koma. Jafnframt segja þeir að gott sé 

að skrifa á annað blað eða í stílabók hvað kóðarnir þýða og hvernig þeir virka. Því næst þarf 

að skipuleggja þessar tengingar og sambönd. Það sem þá ætti að fara að gerast er að 

greiningin fer frá því að snúast um einstaka staðhæfingar yfir í að sýna hvernig þær tengjast 

saman. Fife (2005:101) segir að rannsakendur séu fyrst og fremst áhugasamir um tengsl 

upplýsinga, hvernig ein tegund upplýsinga tengist öðrum eða hvernig tengsl stofnana eru. 

Þar sem ég heimsótti nokkur önnur frjáls félagasamtök í Japan sem aðstoða börn af 

erlendum uppruna þá finnst mér einmitt áhugavert að skoða hvað þau eiga sameiginlegt og 

finna einhvers konar mynstur eða heildarmynd.  

 Síðasta skref grundaðrar kenningar kalla Priest, Roberts og Woods afmarkaða kóðun 

en þá tala þau um að fundnir séu tveir til þrír aðalflokkar sem hægt er að tengja við alla 

undirflokkana (2002:35). Crang og Cook (2007:142) segja að þegar verið er að skipuleggja 

efnið og sameina kóðana þá sé líklegt að það sé eitthvað sem ekki virðist passa saman. Þegar 

slíkt kemur upp leggja þeir til að farið sé yfir efnið aftur til að finna út ástæðuna fyrir þessu 

misræmi. 

3.1.4 Siðferðilegir þankar 
Þegar kemur að siðferðilegum álitamálum þá tala Hammersley og Atkinson meðal annars 

um upplýst samþykki en þó að rannsakendur reyni að upplýsa viðkomandi fólk um hvað 

rannsóknin snúist þá sé sjaldgæft að þeir segi öllum allt um rannsóknina (2007:210). Til þess 

að fá aðgang að vettvangi, í mínu tilviki, þá þurfti ég að gera nokkuð góða grein fyrir verkefni 

mínu áður en ég fékk leyfi til að heimsækja staðinn. Hins vegar útskýrði ég ekki nákvæmlega 

fyrir öllum sem ég hitti á vettvangi (sumir vissu aðeins að ég væri háskólanemi) en margir 

sýndu því líka til dæmis meiri áhuga af hverju ég hafði flutt til Japans, hvernig ég hafði lært 

japönsku og vildu vita eitthvað um Ísland. Þegar ég heimsótti ein frjáls félagasamtök var ég 

þar í heilan dag og fylgdist meðal annars með starfinu og spjallaði við starfsfólk og 

nemendur. Þar sem ekki allir vissu nákvæmlega hvað ég var að gera þarna er ekkert víst að 

ætlast sé til að ég noti allar þær upplýsingar sem ég fékk en Hammersley og Atkinson segja 

einmitt að það geti verið nokkuð snúið að greina hvað sé einkamál og hvað sé opinbert, það 

er hvað megi opinbera sem sagt eða gert er í einrúmi (2007:212).  
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3.2 Vettvangur rannsóknar 
Vettvangarnir, þrír talsins, sem urðu fyrir valinu eru frjáls félagasamtök sem annars vegar 

starfrækja skóla og hins vegar aðstoða börn með heimanám, japönskunám og fleira. Kostir 

þess að hafa fleiri en einn vettvang eru til dæmis þeir að hægt er að fá meiri upplýsingar um 

þá starfsemi sem er í boði fyrir nemendur af erlendum uppruna og einnig gefst tækifæri til 

þess að bera vettvangana saman. Hins vegar er ókosturinn sá að ekki er hægt að gera eins 

djúpa rannsókn og ef um einn vettvang væri að ræða. Hannerz (2003) fjallar um rannsóknir 

sem framkvæmdar eru á fleiri en einum vettvangi, annað hvort þar sem verið er að fylgja 

hópum eftir eins og í fólksflutningarannsóknum eða þegar ákveðinn hópur, til dæmis 

balletdansarar, er skoðaður í mismunandi löndum. Í mínu tilviki urðu börn af erlendum 

uppruna, sérstaklega brasilískir Nikkeijin, fyrir valinu. Upphaflega hafði ég hugsað mér að 

heimsækja skóla í Japan og sjá hvernig móttöku barna af erlendum uppruna væri háttað þar. 

Eins og fram kom í kaflanum hér á undan þá tókst mér hins vegar ekki að fá aðgang að 

skólum þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Hammersley og Atkinson (2007:28-31) segja að 

ófyrirsjánlegar breytingar verði oft á vali á vettvangi og að vettvangurinn geti haft mikil áhrif 

á það hvernig verkefnið þróast. Einnig benda höfundarnir á að því fleiri sem vettvangarnir 

eru þeim mun minni tíma er hægt að verja á hverjum þeirra. Þeir segja líka (ibid, 2007:39) að 

það sé ekki aðeins undir rannsakandanum komið hvernig viðfangsefnið þróast en aðgangur 

að því getur til dæmis verið takmarkaður af ýmsum ástæðum. Hér á eftir verður greint frá 

vettvöngunum þremur sem fram koma í rannsókninni.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 1. Kort af Japan, skipt í 
umdæmi (jap. ken, e. 
prefectures). Frjálsu 
félagasamtökin sem hér eru til 
umfjöllunar eru í eftirfarandi 
umdæmum: Gunma, Kanagawa 
og Tókýó.   
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3.2.1 ICS (International Community School) 
Fyrsti vettvangurinn sem varð fyrir valinu heitir ICS (International Community School). 

Frjáls félagasamtök starfrækja skólann en þar eru börn af ýmsum þjóðernum sem af 

mismunandi ástæðum, til dæmis vegna eineltis eða ónógrar japönskukunnáttu, hafa valið 

þennan kost í stað þess að ganga í almenna japanska skóla. Skólinn er í iðnaðarbæ sem heitir 

Isesaki í Gunma héraði (í um 90 km fjarlægð frá höfuðborginni Tókýó) en iðnaðurinn laðar að 

sér talsverðan fjölda erlendra verkamanna.  

 

 

 

 

 

 

ICS samtökin eru staðsett í um 20 mínútna göngufjarlægð frá lestarstöðinni og eru 

bílaverksmiðjur sérstaklega áberandi á svæðinu. Í bæði skiptin sem ég heimsótti staðinn, á 

mismunandi tímum dags, var fátt fólk á ferli. Í fyrra skiptið mætti ég tveimur mönnun sem 

spurðu til vegar en þeir töluðu ekki japönsku og voru að leita að verksmiðju sem þeir voru að 

fara að vinna í. Samtökin sjálf eru í íbúðahverfi og byggingin að innan er að nokkru leyti í 

japönskum stíl og líkist fremur íbúðarhúsnæði heldur en stofnun. Þegar gengið er inn í 

skólann er forstofa (jap. genkan) eins og venja er í japönskum húsum en hún er örlítið neðar 

heldur en aðalgangurinn og þar þarf að fara úr skónum. Fánar og skreytingar frá ýmsum 

löndum voru áberandi og það hversu heimilisleg og afslöppuð stemmninginn var. 

Skólastofurnar eru niðri en uppi er salur með púðum á gólfinu og bókakrók en þar má finna 

bækur á ýmsum tungumálum. Uppi eru einnig nokkur herbergi en eitt af þeim er svokallað 

ráðgjafaherbergi. 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Gunma umdæmi, 
Isesaki merkt með rauðu.  
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ICS skólinn var stofnaður fyrir 12 árum en var þá aðallega fyrir börn á leikskólaaldri að 

fjórða skólaári síðan skólinn flutti til Isesaki, fyrir um tveimur árum, þá geta börn verið þar 

fram að menntaskóla. Mottó skólans er: ekkert einelti. Fyrst voru aðeins börn frá Brasilíu og 

Perú en síðar höfðu foreldrar barna til dæmis frá Filippseyjum og Víetnam samband og fengu 

einnig aðgang að skólanum. Tekið er við öllum börnum og skólagjöldin eru í algjöru lágmarki 

(10 þúsund jen á ári). Ef foreldrar geta ekki borgað skólagjöld býðst þeim að vinna sem 

sjálfboðaliðar þar. Skólinn flutti einnig til Isesaki vegna þess að stjórnendum fannst mikilvægt 

að börnin hefðu útisvæði til að leika sér á en þar eru þau einnig að rækta grænmeti. 

Ég hafði ekki tök á að heimsækja vettvanginn oft bæði vegna þess að það tók tíma að 

fá leyfi fyrir heimsóknunum og vegna þess að hann er í nokkurra klukkutíma fjarlægð frá 

Tókýó þar sem ég bjó og því spiluðu bæði ferðakostnaður og tími inn í.  Ástæðurnar fyrir því 

að þessi vettvangur varð fyrir valinu eru nokkrar. Ein er sú að í þessum skóla eru mörg 

brasilísk Nikkeijin börn. Önnur er sú að prófessor Takenoshita sem aðstoðaði mig mikið í 

Japan kynnti mig fyrir þessum vettvangi og þekkir stofnandann og þar af leiðandi gat ég 

fengið aðgang. Eins og bent var á í kaflanum hér á undan er gagnlegt að mynda tengsl við 

fræðimenn á svæðinu sem til rannsóknar er. Þessi frjálsu félagasamtök vöktu strax áhuga 

minn meðal annars vegna þess að margir fræðimenn sem hafa rannsakað innflytjendur í 

japanska skólakerfinu tala um að japanskir skólar séu ekki í stakk búnir til að sinna þörfum 

þeirra barna. Stofnandi þessara samtaka sá einmitt ástæðu til þess að stofna skóla til að 

bjóða innflytjendabörnum annan valkost. Þriðja ástæðan fyrir valinu er sú að það var mun 

auðveldara að fá aðgang að eða að fá að heimsækja frjáls félagasamtök heldur en japanska 

skóla eins og til stóð í upphafi. Þar eru líka sumir kennarar sem vinna einnig í almennum 

skólum og hafa því ýmsar upplýsingar um aðstæður þar. Fjórða ástæðan er sú að starf 

frjálsra félagasamtaka sem aðstoða börn af erlendum uppruna hefur lítið verið rannsakað.  

3.2.2 TMKOBO (Tabunkamachizukuri Kobo) 
TMKOBO eða Tabunkamachizukuri Kobo (e. multicultural community development 

center) eru frjáls félagasamtök sem eru staðsett í næsta umdæmi við Tókýó, Kanagawa. Hátt 

hlutfall innflytjenda er í hverfinu, Kouza-Shibuya, en það hefur laðað að sér innflytjendur 

síðan árið 1980. Það ár var móttökumiðstöð fyrir flóttamenn frá Víetnam, Kambodíu og Laos 

sett á laggirnar í hverfinu. Í hverfinu er íbúðarsamstæða, Icho Danchi, sem einnig hefur laðað 

að sér fólk af mismunandi uppruna.   
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Hverfið hefur fjölmenningarlegt yfirbragð en þar eru til dæmis veitingastaðir og verslanir 

frá ýmsum löndum áberandi og götumerkingar má einnig finna á nokkrum tungumálum. 

TMKOBO samtökunum voru veitt verðlaun árið 2010 - The Japan Foundation Prize for Global 

Citizenship - fyrir þátttöku sína í mótun fjölmenningarlegs samhjálparsamfélags (e. 

multicultural symbiotic community) með því að bjóða upp á japönskutíma og fyrir að 

aðstoða börn í grunn- og miðskóla með heimanám og prófaundirbúning. Í viðbót við það eru 

nemendur í samtökunum virkjaðir til þess að aðstoða aldraða íbúa íbúðarsamstæðunnar, 

Icho Danchi, í hverfinu og skipuleggja hátíðir (jap. matsuri).   

Frjálsu félagasamtökin eru staðsett í húsasamstæðu á efri hæð í gömlu húsi í grennd 

við skóla, Icho grunnskóla, sem er þekktur í Japan fyrir að vera fjölmenningarlegur. 

Húsnæðinu er skipt í litla forstofu, skrifstofu og kennslustofu. Börn af erlendum uppruna 

safnast saman tvö kvöld í viku og fá aðstoð með heimanám og undirbúning fyrir próf. Ég 

vann sem sjálfboðaliði í samtökunum í tvo mánuði og aðstoðaði börnin aðallega með ensku 

og aðeins stærðfræði og fleiri greinar. Einnig tók ég þátt í tveimur viðburðum tengdum 

samtökunum, grillveislu fyrir starfsfólk og hátíð (jap. matsuri) sem haldin var fyrir alla íbúa 

hverfisins.   

3.2.3 AIA (Adachi International Academy) 
AIA (Adachi International Academy) samtökin eru í hverfi sem heitir Adachi í Tókýó (eitt af 

23 hverfum í Tókýó) og eru í um 45 mínútna lestarfjarlægð frá Shinjuku sem segja má að sé 

eitt af helstu miðsvæðum Tókýó. Í hverfinu búa hlutfallslega margir útlendingar. Í heimsókn í 

samtökin var mér greint frá því að menntunarstig fólks í hverfinu væri lágt og að þar væru fáir 

menntaskólar og enginn háskóli. AIA er staðsett í aðeins nokkurra mínútna göngufjarlægð frá 

lestarstöðinni, á annarri hæð í lágreistu skrifstofuhúsnæði. Gengið er inn á einhvers konar 

sameiginlegt svæði með litlum eldhúskrók í einu horninu, opinni skrifstofu í öðru og í miðju 

Mynd 3. Kanagawa umdæmi, Koza-
Shibuya merkt með dökkgrænu. 
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herberginu er stórt borð þar sem tekið er á móti fólki og einnig geta foreldrar beðið eftir 

börnum sínum þar. Á veggjunum héngu nokkrar blaðaúrklippur, meðal annrs grein um 

samtökin.  

 

 

 

 

 

 

 

Samtökin aðstoða börn af erlendum uppruna með japönsku og heimaverkefni sem þau 

þurfa aðstoð við. Einnig eru þar reglulega haldnir viðburðir, oft hefbundnir japanskir 

viðburðir, svo sem hrísgrjónarækt, sem börn og fullorðnir geta tekið þátt í. Samtökin aðstoða 

líka fullorðna með japönskunám, sérstaklega lestur og skrift.  

 

Mynd 4. Tókýó umdæmi. Adachi (í 
Norður-Tókýó) er eitt af 23 hverfum 
Tókýóborgar 
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3.3 Samantekt 
Farið var yfir aðferðafræðilega þætti rannsóknarinnar í þessum kafla. Í kafla 3.1 var farið 

yfir aðferðafræði rannsóknarinnar sem fólst í viðtölum og samtölum við einstaklinga ásamt 

þátttökuathugunum. Einnig var sagt frá undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð 

var grein fyrir gagnasöfnun, greiningu gagnanna og úrvinnslu þeirra og loks var siðferðilegum 

þönkum velt upp. Í kafla 3.2 var gerð grein fyrir vettvöngunum þremur sem ég valdi vegna 

þessarar rannsóknar. Samtökin eru öll staðsett í hverfum þar sem hlutfall innflytjenda er 

hátt. ICS er í Isesaki hverfi í Gunma umdæmi (jap. ken), TMKOBO í Kouza-Shibuya hveri í 

Kanagawa umdæmi og AIA í Adachi hverfi í Tókýó. Á fyrstu tveimur vettvöngunum, ICS og 

TMKOBO, gerði ég þátttökuathuganir og varði nokkrum tíma þar en þriðja vettvanginn, AIA, 

heimsótti ég einu sinni í um þrjá klukkutíma og tók viðtöl. ICS samtökin starfræktu skóla en 

TMKOBO og AIA aðstoða börn með heimanám, japönskunám og fleira. Nánar verður fjallað 

um starf og hlutverk samtakanna í kaflanum um niðurstöður hér á eftir. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður og þemu í rannsókninni; 

rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar rannsókninni eru settar í samhengi við 

viðhorf og upplifanir þátttakenda til aðgengis innflytjendabarna að námi í Japan. Við 

greiningu gagnanna komu upp nokkur þemu sem flestir eða allir viðmælendurnir, í þeim 

þremur samtökum sem ég heimsótti, komu inn á. Í kafla 4.1 verða þau frjálsu félagasamtök 

sem hér eru til umræðu skoðuð. Byrjað verður á að fara yfir umhverfi og aðstæður þeirra og 

síðan verður hlutverk og starf þeirra skoðað. Í kafla 4.2 verða dregin fram hvaða atriði 

viðmælendur töldu eiga þátt í því að hindra aðgengi barna af erlendum uppruna að námi en í 

því sambandi verður fjallað um mismunun og einelti, móttöku í skólum, metnaðarleysi 

foreldra, flutning fram og til baka og um lög er varða fólk af erlendum uppruna. Í lokin, í kafla 

4.3, verður efni kaflans tekið saman.  

4.1 Frjálsu félagasamtökin 
Þau frjálsu félagasamtök sem ég heimsótti, ICS í Gunma, TMKOBO í Kanagawa og AIA í 

Tókýó (sjá nánar í umfjöllun um vettvanginn (3.2)), eiga það sameiginlegt að vera í hverfum 

þar sem hlutfall innflytjenda er hátt og í samtökunum getur fólk af erlendum uppruna fengið 

ýmsa aðstoð. Áhersla er lögð á að allir séu velkomnir í samtökin. Þó að starf og markmið 

þeirra eigi sitthvað sameiginlegt eru áherslurnar ekki þær sömu og samsetning hópanna sem 

þangað sækja mismunandi. Hér á eftir verður farið yfir þau atriði sem viðmælendur mínir 

lögðu áherslu á í viðtölum og samtölum. Fyrst verða umhverfi og aðstæður samtakanna 

skoðaðar og síðan verða tekin nokkur dæmi um börn af erlendum uppruna sem hefur 

vegnað vel í námi. Næst verður farið yfir starf og markmið samtakanna, vandamál sem 

samtökin standa frammi fyrir og loks verður fjallað um matsuri eða hátíðir sem viðmælendur 

hjá öllum samtökum töluðu um sem mikilvægan þátt í starfinu. 

4.1.1 Umhverfi og aðstæður 
Eins og fram hefur komið þá eru samtökin sem ég valdi vegna þessarar rannsóknar og 

heimsótti, í hverfum þar sem hlutfall innflytjenda er hátt. Börnin sem stunda nám í ICS 

samtökunum í Isesaki í Gunma eiga mörg Nikkeijin foreldra, flestir frá Brasilíu en sumir frá 

Perú, en einnig eru börn af ýmsum öðrum uppruna, svo sem filippseyskum, víetnömskum og 

kínverskum. Þeir sem sækja þjónustu AIA samtakanna í Adachi hverfi í Tókýó eru flestir frá 
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Filippseyjum en þar er líka fólk frá ýmsum öðrum þjóðum, svo sem Perú, Kamerún, Malasíu, 

Indlandi, Íran, Tævan og Kína. Einnig er algengt að börnin eigi japanskan föður og til dæmis 

móður frá Filippseyjum. Hjá TMKOBO í Kouza-Shibuya í Kanagawa eru mörg barnanna af 

víetnömskum, kambódískum eða kínverskum uppruna en einnig eru börn sem eiga Nikkeijin 

foreldra frá Brasilíu. Hverfin þar sem samtökin eru teljast öll iðnaðarhverfi og þar eru 

bílaverksmiðjur til að mynda áberandi en þær laða að sér erlent vinnuafl. Einn japanskur 

viðmælandi minn, Ryota, hjá TMKOBO hefur búið lengi í hverfinu og hefur starfað í 

samtökunum frá stofnun þeirra. Hann sagði að móttökumiðstöð fyrir flóttamenn, sem sett 

var á laggirnar árið 1980, hafi þar að auki átt þátt í því að laða að sér innflytjendur til Kouza-

Shibuya. Hann sagði: 

Hátt hlutfall innflytjenda er í hverfinu en um 20% af um 3500 heimilum eru fjölskyldur af 
erlendum uppruna, margir sem komu til Japans á síðustu áratugum frá Víetnam, Kína og 
Kambódíu. Aðrir íbúar eru verksmiðjuverkamenn frá Brasilíu og japanskir 
munaðarleysingjar sem voru skildir eftir í Kína eftir seinni heimsstyrjöldina og byrjuðu að 
snúa aftur til Japans í kringum 1980. 

Hann hélt áfram og sagði að hverfið væri „gott dæmi um hvernig framtíðin í Japan gæti 

verið – fjölmenningarleg (e. intercultural), þar sem mismunandi menningar mætast. Það gæti 

verið nauðsynlegt fyrir framtíð japanska hagkerfisins á tímum þar sem fæðingartíðni og 

vinnuafl fara lækkandi“. Hann vildi meina að stærsta vandamál hverfisins væri að í úarnir, 

sérstaklega þeir japönsku, væru að eldast. Á meðan enn væri freistandi fyrir fólk af erlendum 

uppruna að flytja í Icho íbúðarsamstæðuna (e. housing complex) hikuðu margir Japanir við 

að fl tja inn í pínulitlar í úðir á óhentugum stað. Hann sagði: „ érstök þróun á sér stað hér – 

japanskir íbúar eldast og útlendingarnir koma með kraftinn. Hverfi standa frammi fyrir krísu 

ef það eru of fá börn. Þannig að ég held að erlendar fjölskyldur með börn muni gegna 

mikilvægu hlutverki í að halda þessu svæði á lífi“. R ota hefur f lgst með þróun 

íbúðahverfisins lengi og talaði um vandamál á tíunda áratugnum þegar sumir japanskir íbúar 

tóku fjölgun innflytjenda illa. Um þetta sagði hann: 

Sumir kvörtuðu yfir því að nýju íbúarnir virtu ekki reglur um til dæmis flokkun á rusli og að 
þeir trufluðu nágranna með karókílátum fram á nótt. Árið 1999 varð pirringurinn það mikill 
að japanskir íbúar sendu undirskriftalista til Kanagawa sveitastjórnar um að banna fleiri 
útlendingum að flytja í hverfið. En fjandskapurinn minnkaði með tímanum, þökk sé 
börnum innflytjendanna sjálfra. Þau voru í japönskum skólum og kenndu foreldrum sínum 
að verða heimamenn (e. local).  
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Í Kouza-Shibuya hverfinu er skóli sem kallast Icho grunnskóli og er þekktur í Japan fyrir að 

vera fjölmenningarlegur. Flest barnanna sem sækja TMKOBO samtökin eru úr þeim skóla. 

Starfsfólk samtakanna talaði um samstarf á milli skólans og samtakanna og var það ólíkt 

hinum samtökunum sem ég heimsótti þar sem ég fékk á tilfinninguna að sambandið við 

skólana í hverfinu væri mun minna og jafnvel stundum stirt. Það getur haft áhrif að 

tengiliður TMKOBO samtakanna er japanskur en ekki af erlendum uppruna eins og í hinum 

samtökunum. Ryota hélt áfram að tala um þróun hverfisins og sagði frá nýlegum 

breytingum þar sem Icho grunnskóli hefði sameinast öðrum grunnskóla í hverfinu en hlutfall 

barna af erlendum uppruna í þeim skóla var mun lægra en í Icho grunnskóla. Hann sagði:    

Nú, meira en áratug síðar, stendur hverfið frammi fyrir öðrum vanda. Í apríl síðastliðnum 
sameinuðust Icho grunnskóli, þar sem margir innflytjendur sendu börnin sín, og Iida-kita 
skóli vegna lítillar nýskráningar í fyrrnefnda skólann. Hlutfall barna af erlendum uppruna í 
Icho grunnskóla var 75% þegar mest var. Sameinaði skólinn er nú með jafnmarga 
erlenda nemendur og japanska nemendur. Það eru ekki allir ánægðir með það. Sumir 
foreldrarnir frá Iida-kita skóla eru með áhyggjur af því að erlendu börnin geti verið 
truflandi og fái því meiri athygli heldur en japönsku nemendurnir.  

Ryota sagði mér að kennari í skólanum hefði sagt honum að ekki væri hægt að gefa 

erlendu börnunum sömu athygli og þau fengu í Icho skóla. Til að byrja með ætluðu 

kennararnir að leggja áherslu á að kenna bæði nemendum og foreldrum þeirra mikilvægi 

fjölmenningarlegrar hugsunar (e. interculturalism) og gagnkvæms skilnings. Hann hélt áfram 

og sagði: 

Ein leið til þess að gera þetta er að skólinn biðji stjórnmálamenn eða sérfræðinga í 
innflytjendamálum að tala við foreldra um þau verðmæti sem erlendir íbúar færa 
samfélaginu og útskýra að án þeirra geti Japan ekki lengur gegnt hlutverki sterks 
efnahagskerfis. Við erum ekki lengur að gera útlendingum greiða með því að taka á móti 
þeim. Við lifum á tímum þar sem við treystum á þá til þess að viðhalda efnahagskerfinu.  

Annar viðmælandi minn hjá TMKOBO, Anh, er kona sem kom til Japans frá Víetnam fyrir 

um tuttugu árum sem hælisleitandi og hefur starfað sem sjálboðaliði í samtökunum í nokkur 

ár. Anh sagði: „Eitt af því góða við þetta hverfi er að fólkið hefur mjög mismunandi bakgrunn. 

Hér er venjulegt að vera öðruvísi en aðrir“.  

Þeir einstaklingar sem ég ræddi við hjá AIA töldu báðir að staðsetning samtakanna 

skipti máli vegna þess að í hverfinu, Adachi, eru margir innflytjendur og miðað við mörg 

önnur hverfi í Tókýó er lágt menntunarstig og lág þjóðfélagsstaða. Annar viðmælandinn, Ichi, 
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sem er japanskur og hefur starfað sem sjálfboðaliði í samtökunum frá stofnun þeirra, sagði 

mér að hverfið væri annað eða þriðja fjölmennasta hverfi Tókýó með 645 þúsund íbúa. Þegar 

ákveða átti staðsetningu samtakanna þurfti að færa rök fyrir ákvörðuninni um að Adachi 

væri heppilegur staður þegar sækja átti um styrki og fleira fyrir starfsemina. Ein af 

upphaflegu hugmyndunum var að hafa aðsetur í kaþólsku kirkjunni í Yotsuya, miðsvæðis í 

Tókýó en í um 45 mínútna lestarfjarlægð frá Adachi. Samtökin hafa tengsl við kirkjuna og 

hefðu því ekki þurft að borga leigu á því svæði. Ichi sagði hins vegar að það væri mikilvægt að 

vera staðsett í Adachi vegna þess að þar byggju erlendu börnin og að ólíklegt væri að þau 

færu að ferðast langar leiðir eftir skóla til þess að fá aðstoð með heimaverkefni. Niðurstaðan 

varð því sú að hafa aðsetur AIA í Adachi. Ichi hélt áfram og sagði: 

Eitt enn, í Adachi búa margir og það er fullt af börnum, til dæmis eru bara barnaskólar yfir 
30 talsins, það eru líka fleiri en 30 miðskólar, það eru fáir menntaskólar, 10 kannski og 
tveir eða þrír bara fyrir stelpur, og það er ekki einn háskóli, aðeins í Tókýó eru um 300 
háskólar og hér er ekki einu sinni einn. Það er nýbúið að byggja einn í Kita-Senju [AR: 
hverfi í grennd við Adachi]. Í þessum hluta Tókýó, Adachi, er ekki bara mikið af 
útlendingum, menntunarstigið er líka lágt. Það er skyldunám, ekki satt? En þeir sem 
útskrifast úr þeim rúmlega 30 miðskólum, hvað er best að gera eftir það er spurning, 
þurfa að komast inn í einn af þessum 10 menntaskólum sem eru hér, það er of mikill fjöldi 
barna. 

Hinn viðmælandinn hjá AIA, Marco, er frá Ítalíu en hann hefur búið í Japan í um 40 ár og 

hefur einnig starfað hjá samtökunum frá upphafi. Hann sagði mér að í Adachi byggju margir 

frá Filippseyjum en að þjóðernin væru þó mörg. Marco sagði: „Flest barnanna eru frá 

Filippseyjum en önnur eru frá Nepal, Víetnam, Myanmar, Perú, Kamerún, Malasíu, Indlandi, 

Íran, Tævan og Kína“. Nýlegir innfl tjendur  ættust í hóp eldri innfl tjenda en fólk frá Kóreu 

hefur búið lengi í hverfinu. Hann bætti við að nokkur barnanna ættu japanskt foreldri, 

yfirleitt japanskan föður, til dæmis væri algengt að móðirin væri frá Filippseyjum en faðirinn 

frá Japan. Marco hélt áfram og sagði: 

Hér býr mikið af útlendingum. Frá fyrri tíð hafa hér búið Zainichi Kóreubúar [AR: Zainichi 
vísar til þeirra Kóreubúa sem hafa verið búsettir lengi í Japan], það er bæði frá Norður- og 
Suður-Kóreu. Það eru líka kóreskir skólar hér og hreyfingar, alls konar, þeir hafa búið hér 
í langan tíma. Síðan ég flutti til Japans, sem eru nú um 40 ár síðan, þá hefur fólk frá 
ýmsum löndum flutt hingað. Allaveganna, Filippseyingar eru margir, flestir eru frá 
Filippseyjum. 
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Einn viðmælandi minn, Paulo, er sjálfur Nikkeijin af þriðju kynslóð en hann flutti til Japans 

frá Brasilíu þegar hann var 17 ára og er nú á þrítugsaldri. Hann er búsettur í Tókýó en vinnur í 

Gunma og er ekki tengdur neinum þeirra samtaka sem ég heimsótti. Samkvæmt Paulo búa 

langflestir brasilískir Nikkeijin á svæðum þar sem margir aðrir Nikkeijin búa, svo sem í 

Gunma, Aichi, Nagoya og svo framvegis. Þeir búa því og vinna með öðrum Nikkeijin frá 

Brasilíu, oftast í verksmiðjum, og margir tala enga japönsku. Hann sagði jafnframt að þeir 

sem byggju í Tókýó væru yfirleitt menntaðir og ekki með fjölskyldu. Einn af viðmælendum 

mínum hjá ICS í Gunma, Luiz, er einnig brasilískur Nikkeijin og hefur verið virkur í starfi 

samtakanna í um fjögur ár en þar á undan var hann nemandi þar. Hann hefur reynslu af því 

að vinna í verksmiðjum á svæðinu með öðrum Nikkeijin og sagði að vinnan væri erfið og 

vinnudagarnir langir. Samkvæmt Luiz hafa margir foreldrar barnanna í ICS ekki tíma til þess 

að læra japönsku eða komast inn í japanskt samfélag vegna langra vinnudaga. Hann sagði 

eftirfarandi um samsetningu hópsins sem sótti samtökin: „Fyrst voru aðeins Nikkeijin börn 

frá Brasilíu og Perú en síðar höfðu foreldrar barna til dæmis frá Filippseyjum og Víetnam 

samband af því að börnin þeirra áttu erfitt í skólanum. Tekið er við öllum börnum. 

Eftirspurnin er alltaf að aukast.“  

Luiz sagði að nemendahópurinn væri mjög fjölbreyttur og benti á að einnig þyrfti að hafa í 
huga að jafnvel börn sem koma frá Brasilíu væru með mjög ólíkan bakgrunn, koma frá 
mismunandi stöðum, foreldrarnir hafa mismunandi menntun og starfsferil í Brasilíu og svo 
framvegis.  

Ichi hjá AIA minntist á brasilíska Nikkeijin í Gunma og samfélag þeirra þar en hann 

sagði að áður fyrr hafi margir farið þangað til að vinna í textílverksmiðjum. Hann sagði 

jafnframt að þar hefði myndast brasilískt samfélag þar sem mörg börn sem eiga Nikkeijin 

foreldra hefðu alist upp. Samkvæmt Ichi er ekkert slíkt samfélag til staðar í Adachi þó að 

fjölsk ldur m ndi stundum einhver tengsl. Hann sagði: „Oft er líka eiginmaðurinn japanskur 

en konurnar til dæmis frá Filippseyjum, þær verða oft vinkonur. Það er ekki orðið að 

samfélagi enn þó það sé algengt að mæðurnar séu vinkonur. Það er örugglega öðruvísi en í 

Gunma héraði. Þar er líka fólk frá Perú held ég. Já, þar eru samfélög. Þau hafa líka stofnað 

eigin skóla, í við ót við þá japönsku“.  
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Dæmisögur um börn af erlendum uppruna sem hefur vegnað vel 

Í öllum samtökunum töluðu viðmælendur mínir um mikilvægi þess að nemendur af 

erlendum uppruna legðu hart að sér (jap. ganbaru) og nokkrir nefndu dæmi um nemendur 

sem hefðu náð langt í námi. Sögnin ganbaru, þýdd sem að leggja hart að sér eða gera sitt 

besta, er oft notuð til hvatningar í Japan. Sem dæmi mátti víða heyra eða sjá skrifað ganbare 

Nippon, sem þýða má sem ekki gefast upp Japan, eftir hamfarirnar þann 11. mars 2011 en 

ganbare er einnig sagt við fólk þegar það er hvatt til þess að leggja hart að sér í námi, 

íþróttum og svo framvegis. 

Þegar við töluðum um undirbúning fyrir menntaskóla hjá AIA samtökunum sagði Ichi 

að það væri vissulega erfitt fyrir börn af erlendum uppruna að komast í menntaskóla, það 

væri erfitt fyrir alla nemendur, líka þá japönsku. Hann sagði að flest japönsk börn færu í juku, 

undirbúningsskóla (e. cram school) til þess að undirbúa sig fyrir inntökupróf í menntaskóla en 

að það væri dýrt og þess vegna hefðu fæstir foreldrar af erlendum uppruna í Adachi efni á 

slíkri einkakennslu. Um inngöngu barna af erlendum uppruna í menntaskóla sagði hann: 

Það er mjög erfitt. Undirbúningur fyrir það er eitthvað sem ekki er hægt að gera sjálfur. Ef 
þau eru mjög ákveðin í að vilja fara í menntaskóla þá geta þau það. Það fer eftir 
börnunum, fer eftir hverju máli fyrir sig. Ef þau leggja mjög hart að sér þá geta þau það.  

Ichi sagði mér frá tveimur börnum sem höfðu verið í samtökunum og væru nú í 

menntaskóla. Annar nemandinn kom til Japans þegar hann var 10 ára og því var erfitt fyrir 

hann í fyrstu því hann skildi ekki japönsku. Hins vegar lagði hann mjög hart að sér í eitt til tvö 

ár og komst í almennan japanskan menntaskóla og stefnir nú á að fara í háskóla. Hinn 

nemandinn á japanska móður og föður frá Afríku. Faðir hans er fluttur frá Japan og býr 

strákurinn nú einn með móður sinni í Adachi. Strákurinn kom og fékk aðstoð með heimanám 

sitt í AIA en Ichi sagði að hann hefði orðið fyrir mismunun í skólanum vegna þess að hann liti 

út fyrir að vera frá Afríku. Ichi sagði: 

Hann er sterkur strákur, spilar hafnarbolta, og langaði til þess að verða hafnarboltamaður 
en allt í einu ákvað hann að hann vildi læra, ekki verða hafnarboltamaður. Eftir að hann 
komst í miðskóla lagði hann hart að sér við námið og komst í menntaskóla. Það er erfitt 
en einhvern tíma fer hann í háskóla. Hann langar til að vinna við alþjóðasamskipti í 
framtíðinni.   
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Einn viðmælandi minn hjá TMKOBO, Kei, er japönsk og hefur sjálf rannsakað málefni 

innflytjenda en hún starfar sem háskólakennari. Hún talaði um að félagsauður væri lykilatriði 

til þess að ná langt í námi og/eða starfi í Japan og sagði:  

Það er mjög mikilvægt að vera með félagsauð til þess að komast áfram í japönsku 
samfélagi. Ég get nefnt dæmi um einn ungan einstakling frá Laos sem kom til Japans fyrir 
nokkrum árum. Hann byrjaði hjá TMKOBO og hafði mikinn metnað frá upphafi, setti 
markið hátt og gafst ekki upp. 

Kei sagði jafnframt að hann hafi átt auðvelt með að eignast vini, aðlagast menningunni og 

koma sér á framfæri. Hann komst inn í menntaskóla og kláraði hann en eftir það fór hann að 

vinna í verksmiðju á meðan hann vann í því að taka næsta skref. Nú er hann í háskólanámi því 

hann vill vinna við það sem hann hefur áhuga á. Hún sagðist sjá mikinn mun á honum og 

sumum öðrum sem kæmu í samtökin og voru ekki með metnað til að byrja með en þeir 

einstaklingar ættu mun erfiðara með að tengjast öðrum og væru ekki með skýrar 

framtíðaráætlanir.  

4.1.2 Starf og markmið  
Þau þrennu frjálsu félagasamtök sem ég heimsótti eiga það sameiginlegt að veita börnum 

og fullorðnum af erlendum uppruna aðstoð með ýmis mál. Eins og fram kom í kaflanum hér 

á undan er samsetning hópanna sem sækja þjónustu samtakanna mismunandi en þjónusta 

við erlenda íbúa hverfisins er einnig með ýmsu móti. Öll samtökin bjóða upp á einhvers 

konar ráðgjöf og aðstoð fyrir foreldra og aðra með mál sem tengjast menntun barna eða 

velferðarmálum í japönsku samfélagi. Hjá öllum samtökunum er boðið upp á 

japönskukennslu fyrir börn, aðstoð með heimanám og annað tengt námi þeirra. ICS 

starfræktu auk þess skóla, eru með móðurmálskennslu fyrir börn, japönskukennslu fyrir 

fullorðna og veita ráðgjöf. AIA bjóða einnig upp á japönsku- og enskunám, eru með 

tölvunámskeið og kennslu í japanskri menningu fyrir fullorðna. 

ICS skólinn var stofnaður árið 2001 en þá var hann aðallega ætlaður börnum á 

leikskólaaldri að fjórða skólaári en síðan skólinn flutti til Isesaki, þar sem hann er nú, geta 

börnin verið þar út menntaskóla eða þar til þau eru 18 ára. Þegar ég spurði um markmið 

samtakanna var svarið: „ijime zero (ekkert einelti)“. Viðmælendur mínir hjá ICS sögðu að eitt 

af því sem þeir höfðu mestar áhyggjur af væri andleg heilsa barnanna og því er lögð áhersla á 

að þau styrki sjálfsmynd sína. Luiz, sem sjálfur hefur reynslu af flutningum fram og til baka á 
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milli Japans og Brasilíu, sagði: „Við finnum að  örnin eru oft að glíma við streitu eftir að þau 

koma til Japans, sérstaklega þau sem eru að flakka á milli  rasilíu og Japans“. Einnig talaði 

hann um að starfsfólk skólans hefði áhyggjur af framtíð barnanna, hvað myndi gerast eftir 

ICS. Til þess að st ðja  örnin sagði hann að í samtökunum væri „mikil áhersla lögð á að þau 

byggi upp sjálfsmynd og þekki bakgrunn sinn. Móðurmál allra barnanna eru kennd en þau 

geta líka valið að læra önnur tungumál ef þau vilja“. Annar viðmælandi,  erti, sem er frá 

Spáni og hefur starfað við kennslu í samtökunum í nokkur ár, sagði mér að áhersla væri lögð 

á að öll  örnin lærðu ensku í við ót við móðurmál sitt og japönsku. Hún  ætti við: „Það eru 

30 nemendur í allt í skólanum og fáir í hverjum bekk, fimm til sex. Það er allt öðruvísi en í 

japönskum skólum. Japanskir skólar eru strangir, allt öðruvísi en hér“. Hún sagði að einnig 

væri reynt að kenna börnunum hvernig þau ættu að haga sér í japönskum skólum, hvernig 

skólamenningin væri þar. Annar viðmælandi, Jack, sem er Nikkeijin frá Bólivíu en hefur búið í 

Japan síðan á unglingsárunum og starfað í samtökunum frá upphafi, sagði mér að reynt væri 

að   ggja upp metnað og sjálfstraust hjá  örnunum: „Margir krakkar eru alveg inni í sér 

þegar þeir byrja í skólanum hér, hafa engan metnað. Helsti kostur skólans er að hann kennir 

móðurmál  arnanna“. Ég heimsótti samtökin tvisvar, einn skóladag í senn, með sex mánaða 

millibili, í ágúst 2013 og í mars 2014. Fyrrgreindar upplýsingar fékk ég í fyrri heimsókn minni 

til ICS en á milli heimsókna í samtökin varð hins vegar breyting á starfseminni. Þar sem 

samtökin hættu fyrirvaralaust að fá fjármagn frá japanska ríkinu átti að leggja niður 

skólastarfsemina, að minnsta kosti í bili, en ráðgjafastarfsemin var sú eina sem halda átti 

áfram. Um þetta mál sagði Berti:  

Við eigum eftir að sjá hvernig starfsemin þróast en þetta er svo nýkomið upp að við vitum 
ekki alveg enn þá hvernig aðstoð við getum veitt í framtíðinni, hvaða starfsfólk getur 
haldið áfram og svo framvegis. Frá og með næsta mánuði verður einhvers konar 
símaráðgjöf (e. hotline) sem fólk getur hringt í ef það þarf ráðgjöf varðandi skólamál eða 
sálræn mál. Okkur finnst mjög mikilvægt að halda áfram með sálfræðiráðgjöf á þeirra 
tungumáli, bæði fyrir börn og fullorðna. Samtökin ætla að hjálpa börnunum að finna skóla 
og fylgjast með þeim, veita ráðgjöf inn í skólana eins og við getum.  

Luiz sagði: „Við erum að hætta núverandi starfsemi og erum að finna nýja skóla f rir 

krakkana, annað hvort í brasilíska skóla eða almenna japanska skóla. Þau eiga ekki öll heima í 

japönskum skólum en hins vegar hafa alls ekki allir efni á að borga skólagjöld í brasilíska 

skóla“. Í IC  samtökin hefur fólk aðeins  orgað lágmarksgjald, tíu þúsund jen f rir skólaárið og 
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ef foreldrar hafa ekki haft efni á því gátu þeir tekið að sér verkefni sem sjálfboðaliðar í 

samtökunum í staðinn. 

Í heimsókn minni í AIA samtökin var mér sagt að stofnandi samtakanna hefði komist í 

kynni við Filippseyinga sem hófu að flytja til Adachi fyrir 15-20 árum. Stofnandinn vann þá 

sem aðstoðarmaður í kirkju í hverfinu sem margir Filippsyeingar sóttu. Marco sagði að starfið 

hefði byrjað með fullorðinskennslu þar sem stofnandinn hafði tekið eftir því að foreldrar frá 

Filippseyjum áttu í vandræðum með að skilja bréf og annað sem kæmi frá skólum barna 

þeirra og komu því með það í kirkjuna til þess að fá aðstoð. Hann sagði:  

En fullorðna fólkið þurfti að vinna, krakkarnir fóru í skólann og komu með bæklinga og alls 
konar bréf úr skólanum en þegar foreldrarnir sáu það skildu þeir það ekki og í vinnunni 
áttu þeir líka í vandræðum, ef það var venjulegur vinnustaður. Fólk frá ýmsum löndum, 
ekki bara Filippseyjum, vinnur í umönnunarstörfum, það þarf að skrá ýmislegt, skrifa 
skýrslur og svoleiðis, ef það getur það ekki getur það ekki unnið við það. Af því að fólkið 
skildi ekki kanji (kínversk tákn), þess vegna varð úr að við byrjuðum að kenna japönsku 
og með þessi samtök.  

Fljótlega komst stofnandi AIA að því að einnig væri þörf á að aðstoða börn af erlendum 

uppruna en hann heyrði forelda barnanna tala um vandamál þeirra í skólanum þegar þeir 

sóttu japönskunám samtakanna. Báðir viðmælendur mínir hjá AIA töluðu um mikilvægi 

starfsemi AIA, það er þau veita börnum aðstoð og undirbúning sem skólarnir gera ekki. Þeir 

sögðu að fjöldi skráninga væri að aukast frá ári til árs og að japanskir skólar gerðu lítið til þess 

að styðja við börn af erlendum uppruna. Samtökin aðstoða börnin meðal annars með 

japönsku og heimaverkefni úr skólanum. Þau ákveða sjálf hvenær þau vilja koma í samráði 

við sjálfboðaliðana, sum koma á hverjum degi, önnur einu sinni í viku. Ichi sagði mér að 

starfsemin væri öðruvísi á sumrin: „...við höldum sérstök vikulöng námskeið. Börnin eru með 

alls konar verkefni úr skólanum sem þau geta ekki gert ein, þannig að námskeiðið er 

sérstaklega ætlað til að hjálpa þeim með það“. Marco sagði: „Börnin eru oft frá sjö, átta ára 

aldri, í byrjun grunnskóla, og fram að menntaskóla“. Þegar ég spurði hann hvort þau 

aðstoðuðu börn sérstaklega fyrir inngöngu í menntaskóla svaraði hann: 

Ja, við hjálpum þeim börnum sem koma, hvort sem þau eru í grunnskóla eða miðskóla 
þannig að það eru tilvik þar sem börn koma hingað, útskrifast úr miðskóla og vilja fara í 
menntaskóla, það eru dæmi um það líka. Þannig að við aðstoðum þau börn við að 
undirbúa sig fyrir inngöngu í menntaskóla. Mörg barnanna fara líka í kvöldskóla af því að 
það er auðveldara að komast inn, byrja á því, en svo eru líka börn sem komast í almenna 
menntaskóla þó þau séu ekki svo mörg.  
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Marco sagði mér að það væru líka börn í menntaskóla sem kæmu í samtökin „...þó að þau 

komist í menntaskóla þá geta þau enn þá verið með ýmis vandamál þar líka. Þau koma aftur 

hingað, vilja læra. Þau geta líka verið kvíðin eftir að þau komast inn“. Eins og hjá ICS töluðu 

viðmælendur mínir hjá AIA um kosti þess að geta kennt á einstaklingsmiðaðan hátt ólíkt 

japönskum skólum. Þar sem börnin fá yfirleitt ekki neina sérkennslu í skólunum þegar þau 

flytja til Japans leggja samtökin áherslu á að undirbúa þau þannig að þau geti tekið þátt í 

skólastarfinu. Japönskukunnátta er stærsta hindrun barnanna en hitt sem reynist þeim erfitt 

er að komast inn í skólalífið í Japan. Þau verða oft fyrir mismunun og/eða einelti og því veita 

samtökin einnig börnunum stuðning með félagsleg vandamál. Ichi sagði mér að kennslan í 

samtökunum fælist ekki aðeins í að kenna heldur einnig að gera eitthvað saman og ræða 

málin. Hann sagði að eitt af kjörorðum samtakanna væri samvinna, „...kyouiku getur þýtt 

menntun en við notum annað kanji (kínverskt tákn) sem einnig er lesið kyouiku en þýðir 

samvinna“. Marco sagði að það hefðu komið sjálfboðaliðar frá Bandaríkjunum í heimsókn og 

kennt börnunum að tala svolitla ensku: „...við bjóðum upp á ýmislegt ferskt og nýtt fyrir 

börnin, reynslu sem þau fá ekki í skólanum“.  

Í viðbót við það að kenna börnum á öllum skólastigum liðsinna samtökin einnig 

fullorðna af erlendum uppruna með japönsku og ýmislegt sem þau þurfa aðstoð við eins og 

greint hefur verið frá. Marco sagði: „Þeir fullorðnu sem koma hingað eru oft lélegir í 

japönsku og eru ekki með nein prófskírteini, geta þar af leiðandi aðeins unnið hlutavinnu“. 

Ichi sagði að það fullorðna fólk sem fengi aðstoð væru oft mæður barnanna sem geta ef til 

vill talað japönsku en eiga í erfiðleikum með að lesa og skrifa og skilja til að mynda ekki 

bæklinga eða bréf sem krakkarnir koma með heim úr skólanum. Hann sagði: „Og eitt í viðbót 

sem við gerum hér, mæður barnanna, til dæmis mæður frá Filippseyjum, þær vilja oft sjálfar 

læra japönsku. Þær nota kannski japönsku heima hjá sér en eiga í vandræðum með að skrifa 

og lesa, þær vilja læra það“. Einnig benti hann á að það væri algengt að ætlast væri til að 

mæður í Japan sæju alfarið um menntun barnanna þar sem feðurnir ynnu langan vinnudag 

og nefndi hugtakið kyouiku-mama (menntamamma) sem vísar til mæðra sem eru menntaðar 

en vinna ekki úti, starf þeirra er að sinna menntun barna þeirra og öllu sem því fylgir.  

TMKOBO samtökin voru stofnuð árið 2000 og Ryota sagði mér að þau hefðu 

upphaflega verið stofnuð vegna deilna á milli japanskra íbúa og innflytjenda í hverfinu Kouza-

Shibuya. Samtökin voru hugsuð sem leið til þess að skapa fjölmenningarlegt andrúmsloft og 
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sátt milli íbúa. Aðalstarf samtakanna er að aðstoða börn af erlendum uppruna með 

heimaverkefni og undirbúning fyrir próf. Eins og áður kom fram hafa starfsmenn samtakanna 

verið í nánu samstarfi við skóla í hverfinu og fylgjast með hvar börnin eiga að vera stödd í 

náminu, hvaða próf eru í vændum og svo framvegis. Fyrir utan japönskukennslu og aðstoð 

með heimanám, bjóða samtökin upp á þýðendaþjónustu fyrir lágmarkskostnað og aðstoða 

erlenda íbúa sem ekki skilja japönsku með ýmis mál. Ég starfaði sem sjálfboðaliði við 

heimanám í samtökunum í nokkra mánuði, einu sinni í viku. Í fyrstu fylgdist ég aðeins með en 

síðan aðstoðaði ég börn með enskulærdóm. Andrúmsloftið var afslappað og börnin sátu 

nokkur saman í hring á þremur til fjórum borðum og mættu oft með eitthvað til að narta í. 

Einn sjálfboðaliði var alltaf á staðnum en aðrir sjálfboðaliðar mættu til skiptis eða þegar þeir 

gátu. Það var ákveðinn kjarni barna sem mætti alltaf en aðra hitti ég aðeins einu sinni eða 

tvisvar. Flest töluðu þau japönsku eins og innfædd en þurftu stundum aðstoð við að skrifa 

japönsku og annað heimanám þar sem þau gátu ekki fengið hana heima fyrir. Tveir bræður 

frá Pakistan voru þó tiltölulega nýfluttir til Japans og töluðu við mig á ensku. Ein stúlka, frá 

Víetnam, talaði um að móðir hennar gæti ekki talað japönsku og að þær ættu oft erfitt með 

að skilja hvora aðra.    

 

Matsuri 

Í þeim samtökum sem ég heimsótti var alls staðar talað um að mikilvægur þáttur í starfi 

þeirra væri kynning á japanskri menningu og hefðum. Þátttaka í viðburðum eins og hátíðum 

(jap. matsuri) væri ein leið til þess að komast inn í og verða hluti af japönsku samfélagi. Fjöldi 

matsuri eru haldnar í hverfum um allt land í Japan, flestar síðla sumars eða á haustin, en 

hátíðirnar tengjast helgidómum eða hofum svæðanna. Bæði eru haldnir viðburðir innan 

samtakanna til þess að kynna japanskar hefðir, svo sem hrísgrjónarækt og einnig taka 

nemendur og starfsmenn þátt í staðbundnum viðburðum í hverfunum eins og matsuri. 

  Hjá ICS samtökunum var mér sagt að nemendur tækju fullan þátt í undirbúningi og 

viðveru á matsuri sem haldnar væru í hverfinu á haustin. Einnig  heldur skólinn brasilíska 

hátíð og fagnar hátíðisdögum ýmissa landa. Viðmælendur mínir hjá AIA samtökunum voru 

sammála um að viðburðir og hátíðir væru mikilvægur hluti af starfinu. Ichi sagði: „Við 

leggjum ekki áherslu á að kenna bara, það er líka mikilvægt að leika sér“. Hann sagði mér að 

samtökin stæðu fyrir ýmsum viðburðum, sem börn og fullorðnir geti tekið þátt í, og kenna 
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japanskar hefðir, til dæmis hrísgrjónarækt en einnig væru haldnar jólasamkomur fyrir jólin. 

Hann sagði: „...það fer eftir árstíðum en við höldum ýmsa viðburði, til dæmis ræktum við 

hrísgrjón. Við getum ekki gert það hér heldur förum í ferð út á land. Já og svo förum við og 

skoðum uppskeruna“. Marco sagði mér frá öðrum viðburði: „Næsta sunnudag verður 

mochitsuki [AR: mochitsuki er japönsk hefð þar sem hrísgrjónum er þjappað þannig að úr 

verður eins konar deig sem hægt er að móta í litlar kökur]. Við gerum þetta á hverju ári, 

höldum smá partý“.  

Ryota hjá TMKOBO fannst japanskar hátíðir (matsuri) mikilvægur vettvangur fyrir fólk 

af mismunandi uppruna til þess að koma saman og ræða saman. Hann talaði um þær sem 

vettvang þar sem menningar mætist og skilningur aukist, bjóða ætti alla velkomna. Hann 

sagði: „Það er betra fyrir japanska menningu og líklegra að henni verði viðhaldið ef 

innflytjendur fá að taka þátt í stað þess að halda þeim fyrir utan“. Ég tók þátt í tveim 

viðburðum á vegum TMKOBO, annars vegar í grillveislu fyrir sjálfboðaliða og fyrrum 

nemendur samtakanna og hins vegar matsuri sem haldin var í hverfinu. Grillveislan var árleg 

skemmtun sem haldin var í sumarfríinu og þar komst ég í kynni við nokkra sjálfboðaliða sem 

ég síðar tók viðtöl við en þetta var rétt áður en ég byrjaði þar sem sjálfboðaliði. Fyrstu 

helgina í október 2013 var haldin hverfishátíð og ég mætti í samtökin um morguninn til þess 

að hjálpa til við undirbúning. Bæði nemendur og starfsmenn tóku virkan þátt í undirbúningi 

og skipulagningu hátíðarinnar og nokkrir foreldrar mættu á viðburðinn. Búið var að setja upp 

röð af básum við göngustíg í miðju íbúðahverfinu þar sem verið var að selja mat, drykki og 

muni. TMKOBO var með einn bás og undirbúningurinn fólst í að föndra veggspjöld með 

upplýsingum um matinn sem var til sölu og undirbúa kambódískan kjúkling og víetnamskar 

núðlur. Maturinn var síðan eldaður á staðnum og seldur til gesta og gangandi. Lífleg 

stemning var á staðnum og frá básunum kallaði starfsfólkið hvert í kapp við annað, 

„irrashaimasei (velkomin)“ og „...wa ikaga desu ka? (má bjóða þér...?)“.  

 

Fjárhagslegur vandi  

Í öllum samtökunum var talað um að erfitt væri að fjármagna starfsemi samtakanna en 

það var sérstaklega áberandi hjá ICS og AIA. Minnst hefur verið á að starf samtaka ICS hefði 

breyst á milli heimsókna og að ekki átti lengur að starfrækja skóla þar. Ástæðan fyrir því var 

að þau hættu að fá fjármagn frá japanska menntamálaráðuneytinu. Starfsmönnum 
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samtakanna var aðeins tilkynnt þetta með mánaðarfyrirvara og gátu því ekki gert ráðstafanir 

til þess að halda starfseminni áfram með sama sniði, að minnsta kosti ekki fyrst um sinn. 

Yfirmaðurinn ætlaði þó að reyna að leita leiða til þess að hefja starfsemina á ný. ICS byrjaði 

að fá fjármagn frá ráðuneytinu í kreppunni 2008 en fulltrúar menntamálaráðuneytisins töldu 

ekki þörf á starfi samtakanna lengur í byrjun árs 2014 þar sem kreppan væri búin og foreldrar 

ættu því að geta  orgað skólagjöld.  erti sagði: „Vandi foreldra og  arna er ekki aðeins 

fjárhagslegur heldur tel ég að börnin hafi byrjað í skóla hjá ICS vegna annarra vandamála og 

ég er hrædd um að þau vandamál haldi áfram þegar þau fara aftur í japanska skóla“. Þegar 

ég spurði hana hvort það hefði komið þeim á óvart að ákveðið hefði verið að hætta að veita 

fjármagn til samtakanna þá var svarið játandi og hún sagði mér að það hefði heldur ekki 

verið haft neitt samráð við samtökin, þau hvorki spurð um aðstæður, þarfir eða líðan 

barnanna.  

Hjá AIA samtökunum fékk ég að vita að þau væru í basli um hver mánaðamót að 

fjármagna starfsemina. Samtökin eru rekin á styrkjum, meðal annars frá kaþólsku kirkjunni 

sem tengist samtökunum. Marco svaraði eftirfarandi þegar ég spurði hvort þau væru styrkt 

af Adachi sveitarfélaginu: 

Ekki neitt. Alls ekki neitt. Við þurfum að finna pening sjálf. Í hverjum mánuði þurfum við að 
finna 600 þúsund jen. Við getum það ekki. Á einu ári eru þetta því 7 milljónir jen sem 
þetta kostar. Það er enn eitt, nú eru liðin 6 ár [AR: frá því að samtökin fluttu í þetta 
húsnæði], verðum við hér eftir 6 ár? Við verðum að treysta á fólk. Við fáum stuðning frá 
kaþólsku kirkjunni.  

 

Í þessum kafla (4.1) kom fram að samtökin sem ég valdi vegna þessarar rannsóknar eru öll 

staðsett í iðnaðarhverfum þar sem hlutfall innflytjenda er hátt. Samsetning hópanna sem 

sækja starfsemi samtakanna er mismunandi, hjá ICS eru flestir Nikkeijin, hjá AIA eru flestir frá 

Filippseyjum og hjá TMKOBO eru flestir frá Víetnam eða Kambódíu. Hjá öllum samtökunum 

eru þó börn af ýmsum öðrum uppruna. Dæmi voru tekin af börnum sem hefur vegnað vel í 

námi en sumir viðmælendur mínir töluðu um að ef börn af erlendum uppruna legðu hart að 

sér gætu þau fylgt japönskum skólafélögum sínum en það væri þó undantekning fremur en 

regla. Samtökin þrjú eiga það sameiginlegt að veita börnum og fullorðnum af erlendum 

uppruna aðstoð með ýmis mál. Þau bjóða öll upp á einhvers konar ráðgjöf í viðbót við 

japönskukennslu fyrir börn, aðstoð með heimanám og annað tengt námi þeirra. Í öllum 
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samtökunum var talað um að mikilvægur þáttur í starfi samtakanna væri kynning á japanskri 

menningu og hefðum, til dæmis þátttaka í viðburðum eins og matsuri (hátíðum). Í 

samtökunum, sérstaklega hjá ICS og AIA, var talað um að erfitt væri að fjármagna starfsemi 

samtakanna og að framtíð þeirra væri því óljós. Viðmælendur bentu á mikilvægi 

þjónustunnar og að þau væru að bjóða upp á aðstoð sem skólarnir veittu ekki.  

4.2 Brottfall barna af erlendum uppruna úr japönskum skólum 
Ástæður fyrir brottfalli barna af erlendum uppruna úr japönskum skólum var ein af þeim 

spurningum sem ég lagði upp með í upphafi rannsóknar. Í öllum viðtölunum kom þetta 

umræðuefni fyrir án þess að ég legði spurninguna fram. Margþættar ástæður geta verið fyrir 

því að börn hætti í námi, fyrir eða í menntaskóla, en hér á eftir verður farið yfir hvað 

viðmælendur mínir töluðu um í viðtölunum varðandi þetta atriði. Ástæðurnar sem oftast 

voru nefndar voru: mismunun og einelti, ófullnægjandi móttökur í skólum, há skólagjöld, 

metnaðarleysi foreldra, vinna í stað náms og flutningur fram og til baka. Síðastnefnda atriðið 

var sérstaklega nefnt í sambandi við brasilíska Nikkeijin.  

4.2.1 Mismunun og einelti 
Einelti (jap. ijime) kemur ósjaldan upp þegar almennt er rætt um vandamál í skólum í 

Japan og var það eitt af þeim atriðum sem allir viðmælendur mínir nefndu sem ástæðu fyrir 

brottfalli nemenda af erlendum uppruna úr japönskum skólum. Einnig var talað um að börn 

og fullorðnir af erlendum uppruna yrðu oft fyrir mismunun. Orðatiltækið: „出る釘は打たれ

る（deru kui wa utareru）eða naglann sem stendur upp úr þarf að negla niður“ er vel þekkt 

í japönsku samfélagi og merkir að sá eða sú sem skeri sig úr verði gagnrýnd(ur). Algeng 

túlkun er á þá leið að ætlast sé til þess að allir í Japan lagi sig að og fylgi reglum samfélagsins, 

það er hvatt er til þess að allir hagi sér eins.  

 Sjálfboðaliðar hjá ICS töluðu um einelti og mismunun sem alvarlegt vandamál. Þeir 

sögðu að börn af erlendum uppruna verði fyrir mismunun í japönskum skólum, bæði af hálfu 

kennara og barna, og að oft hafi skólayfirvöld ekki trú á að þeim geti vegnað vel í skóla. Einn 

viðmælenda minna, Lisa, sem sjálf er Nikkeijin og hefur verið sjálfboðaliði hjá samtökunum í 

mörg ár sagðist vita af nemanda, brasilískum Nikkeijin, sem var neitað um inngöngu í 

miðskóla (e. junior high school) vegna þess að samkvæmt skólastjóranum hefðu útlendingar 

tilhneigingu til þess að hætta í miðju kafi og því væri tímaeyðsla að hleypa honum inn. Fyrir 
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utan það mundi hann taka sæti japansks nemanda. Lisa sagði eftirfarandi um brasilíska 

Nikkeijin: 

Sum barnanna koma til Japans án þess að tala japönsku mjög vel, og það endar þá með 
því að þau gefast upp á að fara í framhaldsskóla (e. senior high school). Þau komast ekki 
inn í almenna skóla og einkaskólarnir eru allt of dýrir. Sumir verða fyrir einelti og aðrir 
ákveða að fara í brasilískan skóla í staðinn. Sumir, því miður, hætta til þess að fara að 
vinna.   

Samkvæmt Paulo, sem einnig er brasilískur Nikkeijin, hætta mjög margir Nikkeijin í skóla 

vegna eineltis, jafnvel þau börn sem fæðast og alast upp í Japan og þekkja ekki Brasilíu.  

90% af þeim brasilísku Nikkeijin sem ég þekki hætta í skóla fyrir eða í menntaskóla. Ég 
kenni krökkum, brasilískum Nikkeijin, í Gunma. Frænka mín er nýhætt í menntaskóla 
meðal annars vegna eineltis. Ég hvatti hana til þess að halda áfram í skóla en hún vildi 
frekar fara að vinna. Ég hætti sjálfur í námi 17 ára og sé mikið eftir því þó að ég sé að 
gera eitthvað sem mér finnst skemmtilegt í dag. Þetta er mikil sóun (jap. mottainai).  

Einn japanskur viðmælandi minn hjá ICS, Hiro, sem er tiltölulega nýbyrjaður sem 

sjálfboðaliði hjá samtökunum, flutti með foreldrum sínum til Kóreu sem barn. Þegar hann 

flutti aftur til Japans var hann lagður í slæmt einelti og honum fannst hann alltaf vera út úr 

(e. outsider). Hann sagði að þó að hann ætti japanska foreldra og hefði aðeins búið erlendis 

í nokkur ár þá hafi hann orðið fyrir einelti meðal annars vegna þess að japanskan hans var 

aðeins öðruvísi en jafnaldra hans.  

Í seinni heimsókn minni í ICS samtökin töluðu viðmælendur mínir um að þeir hefðu 

áhyggjur af þeim nemendum sem væru að fara í almenna japanska skóla en samtökin voru að 

leggja niður starfsemi sína nokkrum dögum síðar. Börnin voru flest mjög kvíðin að hætta í 

samtökunum og fara í almenna skóla að sögn þeirra. Mér var sagt frá einni stúlku af 

filippískum uppruna. Daniele, Nikkeijin sem starfað hafði við kennslu í ICS í þrjú ár, sagði að 

þó að filippseyska stúlkan væri góður nemandi hefði hún áhyggjur af því að henni yrði strítt 

vegna ónógrar japönskukunnáttu. Hún hvatti stúlkuna til þess að vera ófeimna, reyna að 

eignast vini fljótt og nota tölvuforrit til þess að læra japönsku sjálf. Daniele sagði: 

Fólk fylgir reglum í Japan. Kennararnir eru harðir á því að fylgja þurfi reglum og að 
nemendur læri mikið. Japan er lítið land með mikið af fólki þannig að reglur eru 
mikilvægar.   
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Í AIA var talað um að einelti í almennum skólum í Japan væri mjög útbreitt og að Adachi 

væri þar engin undantekning. Það reyndist vera erfitt fyrir börn af erlendum uppruna að 

komast inn í skólalífið í Japan og þau yrðu fyrir mismunun og einelti þar sem þau væru í veikri 

stöðu. Hann sagði: „Í japönsku samfélagi eru alls konar fordómar og mismunun. Við verðum 

oft mjög hissa á því sem krakkarnir og þeir fullorðnu segja okkur að þeir lendi í.“ Einn 

japanskur sjálfboðaliði hjá TMKOBO, Toshi, kennir í japönskum grunnskóla og sagði að margir 

nemendur af erlendum uppruna næðu ekki að halda í við japönsku samnemendur sína og 

væri því strítt. Berti hjá ICS sagði að japanskir skólar væru mjög strangir og að kennslan og 

andrúmsloftið þar væri allt öðruvísi en í samtökunum. Hún sagði: 

Við reynum að kenna börnunum hvernig þau þurfa að haga sér í japönskum skólum, 
hvernig skólamenningin er þar. Einelti er ekki eina vandamálið heldur ríkir líka 
skilningsleysi gagnvart hefðum barnanna.  

Luiz hjá ICS tók undir þetta en hann sagði: „Oft er vandamálið trúarlegs eðlis, til dæmis 

gagnvart fólki sem er íslamstrúar. Skólarnir hafa yfirleitt ekki skilning gagnvart því en það er 

þó misjafnt eftir skólum“. Hann sagði jafnframt að mörg barnanna sem kæmu í samtökin 

hefðu lent í einelti en að það væri þó ekki alltaf einelti heldur menningarmunur sem gæti 

valdið misskilningi. Hann tók sem dæmi að foreldrar barna af erlendum uppruna væru oft 

óánægðir með að börn þeirra væru látin þrífa skólastofurnar eins og tíðkast í japönskum 

skólum. Það þyrfti að útskýra fyrir þeim að hefð væri fyrir þessu í Japan og að þetta væri hluti 

af kennslunni. Vandamálið virðist því oft felast í samskiptaleysi milli heimilis og skóla.  

4.2.2 Móttaka í skólum 
Hjá öllum samtökunum var talað um að móttaka barna af erlendum uppruna í japönskum 

skólum væri ekki nógu góð og að japönskukennsla eða önnur sérúrræði væru lítil sem engin í 

mörgum skólum. Eins og áður sagði var þó gott samstarf á milli TMKOBO og Icho grunnskóla í 

hverfinu, skólinn hefur hátt hlutfall erlendra nemenda og hefur þar af leiðandi sérstöðu. 

Hann virðist veita nemendunum mun meiri stuðning en margir aðrir skólar og fagnar 

fjölbreytileikanum. Eitt vandamál var þó talað um hjá TMKOBO en það var að engin 

móðurmálskennsla væri í boði í skólanum og því væri oft erfitt fyrir foreldra og börn þeirra 

að eiga samskipti. Foreldrarnir ynnu oft langan vinnudag, töluðu ekki japönsku en börnin 

gleymdu smátt og smátt móðurmálinu. Í viðbót við tungumálaörðugleika hefði það einnig 

áhrif á sjálfsmynd barnanna. Ein stúlka hjá samtökunum er af víetnömskum uppruna en hún 
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sagði mér að hún ætti við slíkt vandamál að stríða, það er að hún og móðir hennar ættu erfitt 

með að skilja hvora aðra. Berti hjá IC  sagði: „Mjög margir, meira en helmingur  arna, vill 

ekki fara í menntaskóla“. Paulo segir að mörg  örn sem fara í japanska skóla fái enga 

japönskuaðstoð eða sérkennslu heldur sé það á þeirra ábyrgð að fylgja hinum börnunum. 

Hann bætir við: „Skólagjöld í brasilíska skóla eru há, 50.000 jen á mánuði, á meðan ekki eru 

skólagjöld í almenna japanska skóla og því enda Nikkeijin börn oft á að fara í japanska skóla 

þó að þau kunni ekki japönsku og fái ekki hjálp“. 

Toshi hjá TMKOBO er kennari í almennum japönskum grunnskóla í öðru hverfi en starfar 

sem sjálfboðaliði í samtökunum. Hann sagði mér að nokkuð væri um nemendur af erlendum 

uppruna í skólanum sem hann starfar í en að þar sé lítið svigrúm til þess að aðstoða þá 

nemendur sérstaklega.  

Þessir nemendur þurfa margir viðbórtarkennslu og ég reyni að veita þeim hana eftir bestu 
getu. Ég þarf ekki að gera það en vill það. Það er hins vegar lítið svigrúm því ég þarf að 
fylgja áætlun. Margir nemendur eru slakir og dragast auðveldlega aftur úr. Ég reyni að 
kenna þeim sérstaklega og læri til dæmis eitthvað smávegis í móðurmáli þeirra, mér 
finnst það hjálpa. 

Ichi hjá AIA sagði að börn í Adachi væru mjög heppin að hafa samtök á borð við AIA sem 

þau geta leitað til því það væri enginn stuðningur í japönskum skólum. Hann spurði um 

aðstoð erlendra nemenda í skólum á Íslandi og sagði svo: 

Það er algengt að börn sem komi hingað séu að undirbúa sig fyrir almenna japanska 
skóla, það er þegar þau flytja til Japans, nemendur sem síðan fara í almenna japanska 
grunnskóla eða miðskóla. Það er örugglega svoleiðis á Íslandi að börn fá aðstoð í 
skólanum en í Japan er það ekki svoleiðis. Þess vegna koma þau hingað til að undirbúa 
sig fyrir japanska skólagöngu.  

Paulo kennir unglingum í Gunma en hann talaði um að meðal annars vegna flutninga 

Nikkeijin fram og til baka á milli Japans og Brasilíu kunni börnin oft hvorki japönsku né 

portúgölsku vel, geti ekki skrifað, og hætti þess vegna í skóla. Samkvæmt honum er 

sérstaklega lítið um japönskukennslu eða sérúrræði fyrir eldri börn. Hann segir: 

Ég hef áhyggjur af því að margir krakkar sem ég er að kenna segjast vilja vinna í Brasilíu 
í framtíðinni en eru óskrifandi á portúgölsku. Mér finnst mjög slæmt að krakkarnir hætti í 
skóla svo ungir. Ég gerði það líka sjálfur. 



  

69 

Marco hjá AIA sagði að það erfiðasta fyrir börnin sem kæmu í samtökin væri 

japönskunám. Sum barnanna væru nýkomin til Japans en önnur vildu eða gátu ekki notað 

japönsku. Hann sagði að vankunnátta gæti orðið að fötlun. Hann hafði tekið eftir því að 

börnunum gengi oft ágætlega að tala en þegar hann færi að spyrja þau spurninga virtist 

vanta talsvert upp á skilning. Marco sagði: 

Börn sem koma hingað í grunnskóla virðast oft nota japönskuna eins og Japanir. Þau 
eru náttúrulega öðruvísi en Japanir og stundum, þó hlutirnir séu endurteknir oft, geta þau 
ekki svarað hvað eitthvað þýðir þegar maður spyr þau. Það gerist líka. Börnunum gengur 
oft vel að tala en þegar maður spyr þau spurninga þá skilja þau ekki endilega 
merkinguna. Þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera hér [í 
samtökunum]. Þess vegna finnst okkur mikilvægt að veita börnunum aðstoð.  

Samkvæmt honum fá börnin oftast enga japönskukennslu í skólum en í einstaka skólum fá 

þau einhverja aðstoð, 1-2 tíma á viku. Almennt töldu viðmælendur mínir því að úrræði fyrir 

nemendur af erlendum uppruna væru ófullnægjandi í japönskum skólum.      

4.2.3 Metnaðarleysi foreldra 
Nokkrir viðmælendur mínir töluðu um að metnaðarleysi foreldra væri vandamál, 

sérstaklega hjá ICS og AIA samtökunum. Sumir töluðu um að algengt væri að nemendur færu 

að vinna í stað þess að halda áfram í námi. Aðrir sögðu að flutningur Nikkeijin á milli Japans 

og Brasilíu hefði slæm áhrif á nám þeirra og sjálfsmynd.  

Luiz hjá ICS sagði að einelti væri ekki eina ástæðan fyrir því að börn dyttu út úr 

japönskum skólum heldur væri metnaðarleysi og hugarfar (jap. kokoro) foreldra einnig stórt 

vandamál. Hann sagði að foreldrarnir skildu oft ekki hvað fram færi í skólanum. Hann sagði: 

„Ein af helstu ástæðunum f rir því að  örn koma í IC  er vegna þess að fjölsk ldan skilur ekki 

japanska skólakerfið og hvað fer þar fram.  tærsta vandamálið eru fjölsk ldurnar“. Paulo tók 

undir þetta en hann sagði: „Aðalvandamálið eru foreldrarnir. Þeir eru ekki menntaðir og 

pressa ekki á börnin að halda áfam í skóla. Börnin hafa ekki metnað til þess að halda áfram í 

skóla, þau vilja vinna og fá pening. Þetta er vítahringur”. Ichi hjá AIA kom einnig inn á 

félagslega stöðu fólks af erlendum uppruna en hann sagði: 

Það eru of fáir menntaskólar í hverfinu til þess að geta tekið á móti öllum börnunum hér. 
Foreldrarnir hafa heldur ekki sérstakan áhuga. Fólk í þessu hverfi, laun þeirra eru mjög 
lág, mun lægri en viðmiðið. Það er mikið af verkamönnum í þessu hverfi, mjög ólíkt 
mörgum öðrum hverfum í Tókýó þar sem eru næstum bara skrifstofur, hér er þetta 
öðruvísi.  
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Hann talaði um að börnum og foreldrum geti skort metnað til þess að þau haldi áfram í 

námi. Ég nefndi við hann að þeir einstaklingar sem ég ræddi við í ICS í Gunma hefðu talað um 

að það væri tilhneiging til þess að börn hætti í skóla fyrir menntaskóla og byrji að vinna. 

Hann svaraði: 

Einmitt, það er þannig tilhneiging. Þar er líka svipuð samfélagsstaða og hér þannig að 
börnin hér hafa við líkt vandamál að stríða. Ef þeim býðst vinna þá hafa þau tilhneigingu 
til þess að velja það fram yfir að halda áfram í skóla. Þannig að það er öðruvísi heldur en 
japönsk börn þar sem eðlilegt er að fara í menntaskóla. En það eru líka þau börn sem 
ákveða að fara í menntaskóla eins og japönsk börn og gera það.  

Paulo segir að mörg börn hafi ekki metnað til þess að halda áfram í skóla og fari að vinna 

til þess að fá pening. Bæði strákar og stelpur fara að vinna í verksmiðjum en samkvæmt 

honum eru konur með lægri laun en karlar fyrir sömu störf í Japan og það er viðurkennt. 

Hann sagði að slíkt mundi aldrei líðast í Brasilíu.  

Viðmælendur mínir hjá ICS töluðu um óvissuna og vandamálin sem fylgja því að 

flakka á milli Japans og Brasilíu, sérstaklega þeir sem eru sjálfir Nikkeijin og höfðu reynslu af 

því að flytja fram og til baka á milli landanna. Luiz sagði: 

Ég flutti fram og til baka á milli Japans og Brasilíu. Þegar ég flutti til Japans aftur á 
unglingsaldri var ég í fótboltaliði og eignaðist vini þar og þá fannst mér ég eiga heima í 
Japan. Síðan flutti fjölskylda mín aftur til Brasilíu en það var mikið sjokk fyrir mig. Ég var 
óviss um sjálfsmynd mína, og hvort ég væri japanskur eða brasilískur. Ég ákvað að vera 
brasilískur. Þá flutti ég aftur til Japans, 18 eða 20 ára, og prófaði að vinna í verksmiðjum. 
Ég vann með skólanum.  

Starfsfólk ICS samtakanna talaði um að það hefði áhyggjur af andlegri heilsu krakkanna. 

Það sagði að krakkarnir þjáðust oft af streitu við komuna til Japans og sérstaklega þeir sem 

væru á flakki á milli Japans og Brasilíu.     

4.2.4 Lög er varða íbúa af erlendum uppruna  
Margir viðmælendur mínir nefndu að ýmsum lögum væri ábótavant í Japan varðandi 

útlendinga almennt. Viðmælendur mínir í ICS litu margir á það sem stórt vandamál að ekki 

væri skólaskylda fyrir útlendinga. Berti kom inn á þetta gat í lögunum og sagði að vegna þess 

væru margir krakkar af erlendum uppruna á skólaaldri heima og færu síðan að vinna síðar án 

þess að vera með neina grunnmenntun.  
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Í kaflanum hér á undan var fjallað um þá tilhneigingu Nikkeijin að flytja oft á milli 

Japans og Brasilíu. Paulo er brasilískur Nikkeijin af þriðju kynslóð en hann sagði að lög 

varðandi vegabréfsáritanir Nikkeijin væru sífellt að breytast. Samkvæmt honum var auðvelt 

fyrir hann að fá vegabréfsáritun fyrir sex árum en að það væri erfiðara í dag. Einnig sagði 

hann að það væri auðveldara fyrir Nikkeijin af annarri kynslóð heldur en af þriðju kynslóð að 

fá vegabréfsáritun og að fjórðu kynslóðar Nikkeijin fengju ekki vegabréfsáritun. Annað sem 

hann nefndi var að mikið af brasilískum Nikkeijin misstu vinnuna í kreppunni 2009 og að 

sumir hafi fengið pening (300.000 jen) til að fara til baka til Brasilíu. Þeir sem fóru til baka 

áttu ekki afturkvæmt til Japans. Þessi lög hafa hins vegar breyst og þeir gátu komið aftur til 

Japans þremur árum eftir flutning til Brasilíu. Paulo sagði að Brasilíumenn væru með hærri 

laun en til dæmis Kínverjar og Filippseyingar og vildi meina að það væri þess vegna sem 

brasilískir Nikkeijin misstu frekar vinnuna í kreppunni. Mikil erfiðisvinna er í verksmiðjunum 

og sumir vinna 14 tíma á dag. Brasilískir Nikkeijin eru líklegri til þess að vera með fjölskyldu 

og vinna ekki alveg eins mikið og Filippseyingar og Kínverjar að hans sögn.  

 Fleiri viðmælendur töluðu um tíðar breytingar á lögum og þau vandkvæði sem þeim 

fylgja. Eins og fram kom í umræðu um fjárhagslegan vanda frjálsra félagasamtaka höfðu ICS 

samtökin til dæmis fengið fjármagn frá japanska menntamálaráðuneytinu en fengu það ekki 

lengur. Upphaflega fengu samtökin pening frá menntamálaráðuneytinu í kreppunni 2008 en 

ráðuneytið ákvað síðan að hætta fjárstuðningi vegna þess að ráðamenn þar töldu að ekki 

væri þörf á starfi samtakanna lengur. Samtökin fengu aðeins mánaðarfyrirvara og gátu 

ekkert haft um málið að segja. AIA samtökin fá engan fjárstuðning frá sveitarfélaginu heldur 

en treysta á framlög einstaklinga og kaþólsku kirkjunnar.     

Ryota hjá TMKOBO sagði að hverfið, sem er mjög fjölmenningarlegt, væri gott dæmi 

um hvernig framtíðin í Japan gæti verið þar sem Japan glímir við lága fæðingartíðni og skort á 

vinnuafli. Jafnframt talaði hann um lög er varða útlendinga og þá óvissu sem ríkti í sambandi 

við þau. Hann sagði: 

Í síðasta mánuði [AR: apríl 2014] tilkynnti japanska ríkið að það myndi framlengja 
vegabréfsáritanir hjá ¸foreign trainee program participants’ frá þremur árum upp í fimm ár. 
Þrátt fyrir að Japan hleypi ekki ófaglærðu erlendu vinnuafli inn í Japan undir núverandi 
stefnu ríkisins, þá nýta atvinnurekendur lærlinga (e. trainee) sem ódýrt vinnuafl á tíma þar 
sem þjóðin er í framkvæmdum fyrir Ólympíuleikana 2020. Abe [AR: forsætisráðherra] 
neitaði því hins vegar í sjónvarpsviðtali í apríl að hann myndi losa um innflytjendastefnur í 
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bráð og sagði að önnur lönd hefðu komist að því að það valdi deilum á milli íbúa, að 
¸open-door policies’ hefðu leitt til margra óheppilegra atvika. 

 

Í þessum kafla (4.2) var farið yfir hverjar væru helstu ástæðurnar fyrir brottfalli barna af 

erlendum uppruna úr japönskum skólum að mati viðmælenda minna. Allir viðmælendur 

mínir töluðu um að mismunun og einelti væri alvarlegt vandamál í japönskum skólum. Einnig 

var talað um samskipta- og skilningsleysi milli foreldra og skóla, til dæmis að foreldrar skildu 

oft ekki hvað fram færi í skólanum. Viðmælendur mínir voru sammála um að móttaka í 

skólum væri ófullnægjandi fyrir nemendur af erlendum uppruna og vegna skorts á úrræðum 

þar væri starf samtakanna nauðsynlegt og mikilvægt. Hjá ICS og AIA samtökum töluðu 

viðmælendur mínir um að metnaðarleysi foreldra væri vandamál og að börn færu oft mjög 

ung að vinna þar sem ekki væri ýtt á þau að halda áfram í námi. Viðmælendur mínir hjá ICS 

töluðu einnig um óvissu og vandamál sem fylgja tíðum flutningum á milli Japans og Brasilíu, 

að flutningarnir hefðu neikvæð áhrif á tungumálakunnáttu og sjálfsmynd barna sem það 

gerðu. Lög eru annað vandamál sem íbúar af erlendum uppruna standa frammi fyrir en eitt 

af þeim er að ekki er skólaskylda fyrir útlendinga. Brottfall úr skólum er hátt á meðal barna af 

erlendum uppruna eins og fram hefur komið en hjá ICS samtökunum var mér sagt að sum 

börn fari ekki í skóla yfirhöfuð og það er engin skráning eða eftirlit með því vegna þess að 

þau er ekki skyldug til að mæta í skóla. Annað sem nefnt var varðandi lögin eru tíðar 

breytingar á þeim, til dæmis á vegabréfsáritunum Nikkeijin og fjárstuðningi til frjálsra 

félagasamtaka.      

4.3 Samantekt 
Í þessum kafla var byrjað á því að skoða frjálsu félagasamtökin sem ég valdi vegna 

þessarar rannsóknar. Farið var yfir umhverfi og aðstæður þeirra og starf og markmið. Þá voru 

skoðaðar helstu ástæður fyrir því að börn af erlendum uppruna detti úr námi að mati 

viðmælenda minna. Ástæðurnar sem oftast voru nefndar voru: mismunun og einelti, 

ófullnægjandi móttökur í skólum, há skólagjöld, metnaðarleysi foreldra, vinna í stað náms og 

flutningur fram og til baka. Síðastnefnda atriðið var sérstaklega nefnt í sambandi við 

brasilíska Nikkeijin.  

Samtökin eiga það sameiginlegt að vera í hverfum þar sem hlutfall innflytjenda er hátt 

og teljast til iðnaðarhverfa. Í Kouza-Shibuya, þar sem TMKOBO eru staðsett, eru flestir 
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innflytjendur frá Víetnam, Kambódíu og Kína en einnig brasilískir Nikkeijin og fólk frá fleiri 

löndum. Samtökin eru í góðu samstarfi við skóla í hverfinu en flestir sem sækja aðstoðar til 

TMKOBO ganga í þann skóla. Í Adachi hverfi í Tókýó, þar sem AIA samtökin eru staðsett, er 

bakgrunnur fólks afar mismunandi en flestir eru þó frá Filippseyjum. Í Isesaki í Gunma eru 

flest barnanna sem sækja ICS brasilískir Nikkeijin en einnig eru börn frá ýmsum öðrum 

löndum, svo sem Filippseyjum og Víetnam. Samtökin eiga það sameiginlegt að veita börnum 

og fullorðnum af erlendum uppruna aðstoð með ýmis mál og aðstoða börn með nám. Í 

viðbót við það er kynning á japanskri menningu og hefðum mikilvægur þáttur í starfi þeirra, 

eins og þátttaka í viðburðum og hátíðum (jap. matsuri). Erfið fjárhagsstaða er hjá öllum 

samtökunum en um það var sérstaklega talað hjá ICS og AIA að hvorki sveitarfélög né 

japanska ríkið styrkti samtökin. Fjárhagsaðstoð frá japanska ríkinu til ICS samtakanna var 

hætt nánast fyrirvaralaust án samráðs við samtökin.  

Samtökin þrjú hófu göngu sína af mismunandi ástæðum en veita nú öll börnum af 

erlendum uppruna aðstoð með heimanám og japönsku í viðbót við aðra þjónustu. ICS eru 

einu samtökin sem byrjuðu á því að veita börnum aðstoð en AIA samtökin hófu starfsemi 

sína á fullorðinskennslu og TMKOBO samtökin voru fyrst stofnuð með það að markmiði að 

leysa deilur á milli japanskra íbúa og nýrra innflytjenda í hverfinu. Þjónusta TMKOBO 

samtakanna virðist vera hugsuð í víðara samhengi og í nánara samstarfi við samfélagið eða 

hverfið í kring heldur en starfsemi ICS og AIA. Þó að nú sé komið upp nýtt deilumál Kouza-

Shibuya, þar sem TMKOBO samtökin eru staðsett, vegna sameiningar skóla þá hyggjast 

samtökin leysa vandann í samstarfi við skólann og kennarar skólans ætla að byrja á því að 

leggja áherslu á mikilvægi fjölmenningarlegrar hugsunar við börn og foreldra þeirra. AIA 

samtökin tengjast kirkjunni í Adachi en eru ekki í nánu samstarfi við skólana. ICS samtökin 

taka þátt í viðburðum eins og matsuri í hverfinu og eru oft eins konar milliliðir milli foreldra 

og skóla en hafa ekki áhrif á starf skólanna.  

Samtökin lögðu öll áherslu á það að þau bjóði upp á annars konar starf en í skólunum, 

þar sé einstaklingsmiðuð kennsla og meira frelsi en í skólunum. Þau töldu þó mikilvægt að 

kynna japanska skólamenningu fyrir börnunum. Talað var um að móðurmálskennsla væri 

mikilvæg en ICS voru þau einu sem buðu upp á hana. Í TMKOBO starfa þó sjálfboðaliðar sem 

tala víetnömsku og geta veitt börnum og fullorðnum aðstoð á því tungumáli. Hjá öllum 

samtökunum var talað um að móttaka barna af erlendum uppruna í japönskum skólum væri 
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ófullnægjandi en það var sérstaklega áberandi hjá ICS og AIA. Einnig var bent á að foreldrar 

hefðu oft ekki efni á að borga skólagjöld og börnin enduðu því í japönskum skólum þar sem 

þau fengju ekki aðstoð. Samkvæmt viðmælendum mínum hjá ICS og AIA er erfitt fyrir börn af 

erlendum uppruna að komast í menntaskóla. Einnig var talað um það sem stórt vandamál að 

ekki væri skólaskylda fyrir útlendinga. Varðandi Nikkeijin þá kom fram að flutningar fram og 

til baka á milli Japans og Brasilíu hefðu neikvæð áhrif á tungumálakunnáttu og sjálfsmynd 

barna. ICS bauð upp á sálfræðiaðstoð og ráðgjöf vegna þeirrar streitu og vandamála sem 

þessi hópur Nikkeijin átti við að stríða.      
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5 Tengsl kenninga við niðurstöður rannsóknar 

Hér verður kenningarlega umræðan, sem var umfjöllunarefni kafla 2, sett í samhengi við 

niðurstöðurnar úr rannsókn minni, sem voru til umræðu í kafla 3. Fyrst verður talað um 

frjálsu félagasamtökin; staðsetningu þeirra og umhverfi, hlutverk og starf. Næst verður 

fjallað um skóla; einelti, skólamenningu, samskipti heimilis og skóla, tungumál og sjálfsmynd, 

móttöku í skólum og inngöngu í menntaskóla. Loks verður farið yfir stöðu fólks af erlendum 

uppruna; lög, félagsauð og þverþjóðlegar venjur Nikkeijin. 

5.1 Frjáls félagasamtök 
Staðsetning 

Fram kom í umræðu um innflytjendur og fjölmenningarsamfélag að Japan sé ekki þekkt 

fyrir fjölmenningu og að enn sé tilhneiging til þess að líta á þjóðfélagið sem einsleitt. Hlutfall 

innflytjenda er lágt en hefur þó tvöfaldast á síðastliðnum tuttugu árum og sum hverfi hafa 

fengið á sig fjölmenningarlegt yfirbragð. Þetta á við um þau samtök sem ég heimsótti og 

staðsetning þeirra virðist heldur ekki vera tilviljun. Þau eiga það sameiginlegt að vera í 

hverfum þar sem hlutfall innflytjenda er hátt en í grennd við samtökin TMKOBO er sýnilegt 

að þar búi fólk af mismunandi þjóðernum þar sem til dæmis eru skilti á öðrum tungumálum, 

svo sem víetnömsku. Fjölmenning er ekki eins sýnileg í grennd við samtökin AIA og ICS þó að 

þar megi finna búðir og veitingastaði frá öðrum löndum.  

Sagt var frá því í kaflanum um innflytjendur og fjölmenningarsamfélag í Japan (2.2) að 

hverfi með íbúðarsamstæðum laði að sér láglauna íbúa af mismunandi uppruna og að þegar 

hópur af tilteknu þjóðerni safnist saman í ákveðnu hverfi fari að opna búðir og veitingastaðir 

frá þeim stað og einnig byrji hverfin að mæta þörfum nýju íbúanna. Dæmi var tekið af 

íbúðarsamstæðunni Icho Danchi í Kanagawa héraði en samtökin TMKOBO sem ég heimsótti 

eru einmitt staðsett í grennd við íbúðarsamstæðuna. Þau hófu starfsemi sína upphaflega til 

þess að reyna að sætta japanska íbúa sem fyrir voru í hverfinu og nýja íbúa af erlendum 

uppruna. Þau veita börnum og fullorðnum af erlendum uppruna sem þar búa ýmsa aðstoð 

og þjónustu en aðalstarfsemin felst í að aðstoða börn með japönsku, heimanám og 

prófaundirbúning. Eins og greint var frá í kaflanum um vettvanginn fengu samtökin verðlaun 

árið 2010 fyrir þróun á fjölmenningarlegu samhjálparsamfélagi en viðmælandi minn sem 

hefur starfað þar frá stofnun samtakanna sagði að hverfið gæti orðið fyrirmynd annarra 
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hverfa í Japan í framtíðinni vegna þess hve vel hefði tekist að sætta ólík viðhorf íbúa af 

erlendum uppruna annars vegar og japanskra íbúa hins vegar. Hann benti þó á að þetta væri 

ekki verkefni sem kláraðist heldur þyrfti sífellt að vinna að bættum samskiptum og 

gagnkvæmum skilningi milli fólks. Í kafla um fjölmenningu (2.1) var greint frá skilgreiningu 

Watanabe (2010) á fjölmenningarlegu samhjálparsamfélagi en þar býr fólk saman af 

mismunandi þjóðernum sem meðlimir sveitarfélaga. Þar er menningarmunur viðurkenndur 

og reynt að byggja upp tengsl á jafnréttisgrundvelli. Þetta á vel við um þá hugmyndafræði 

sem samtökin TMKOBO leggja upp með.  

Eins og talað var um í kaflanum um mismunun (2.3) þá náðu deilur á milli aðfluttra og 

japanskra íbúa nýjum hæðum þegar hópar nýrra innflytjenda fluttu í hverfi. Samkvæmt 

Tsuneyoshi (2011) var hópurinn ókunnugur japönskum siðum og sem dæmi voru gerðar 

leiðbeiningar á nokkrum tungumálum um hvernig ætti að henda rusli. Viðmælandi minn hjá 

TMKOBO hefur fylgst með þróun íbúðahverfisins lengi og sagði frá vandamálum á 10. 

áratugnum þegar nýlegir innflytjendur byrjuðu að flytja í hverfið. Deilur urðu á milli íbúa 

vegna þess að japönsku íbúarnir sökuðu nýju íbúana um að virða ekki reglur um flokkun á 

rusli og vegna hávaða á kvöldin og nóttunni. Hann sagði að þetta hefði þó jafnað sig með 

tímanum. Þó að hlutfall innflytjenda í þeim hverfum sem hin samtökin, AIA og ICS, eru í sé 

einnig hátt var sérstaklega talað um að í Kouza-Shibuya í Kanagawa væri fjölbreytileikanum 

fagnað. Eins og bent var á í kafla 2 þá hefur stefnumótun verið í höndum sveitarfélaganna 

meðal annars vegna skorts á landslögum og því afar mismunandi hvernig skólar takast á við 

fjölbreytni nemenda. Hið sama má segja um hverfi með hátt hlutfall íbúa af erlendum 

uppruna en sums staðar, eins og í Kanagawa, er farið þá leið að skapa fjölmenningarlegt 

umhverfi, gera fjölbreytileikann sýnilegan og skapa sátt milli íbúa. Einnig kom fram í kafla um 

frjáls félagasamtök (2.9) að það hafi verið í stefnu borgarinnar Hamamatsu að leggja áherslu 

á fjölbreytta íbúa, mismunandi menningar, gagnkvæman skilning og samstöðu íbúa.  

 



  

77 

Hlutverk og starf 

Eins og talað var um í kafla um frjáls félagasamtök (2.9) gegna samtökin mikilvægu 

hlutverki þegar kemur að menntun barna af erlendum uppruna í Japan þar sem stuðningur í 

almennum japönskum skólum er af skornum skammti. Yamanaka (2006) segir að sveitarfélög 

og frjáls félagasamtök beri nánast ein ábyrgð á að veita innflytjendum félagslega 

grunnþjónustu og Burgess (2011) segir að þó að einhver stuðningur sé innan skólanna þá fái 

mörg börn aðallega utanaðkomandi stuðning og sum einungis aðstoð utan skólans. Í öllum 

samtökunum sem ég heimsótti var talað um að móttaka barna af erlendum uppruna í 

japönskum skólum væri ekki nógu góð og að japönskukennsla eða önnur sérúrræði væru lítil 

sem engin í mörgum skólum. Hjá TMKOBO í Kanagawa var þó talað um að gott samstarf væri 

á milli eins grunnskóla í hverfinu, Icho skóla, en þar er hlutfall barna af erlendum uppruna 

hátt og hefur hann þar af leiðandi ákveðna sérstöðu. Hann virðist veita nemendunum mun 

meiri stuðning en margir aðrir skólar og fjölbreytileikinn er sýnilegur. Það var þó talað um að 

engin móðurmálskennsla væri í boði fyrir börnin en viðmælendur mínir töldu hana 

mikilvæga. Einn viðmælandi minn hjá TMKOBO, Toshi, er kennari í almennum japönskum 

grunnskóla í öðru hverfi en hann sagði að nemendur af erlendum uppruna í skólanum sem 

hann kennir í fái enga séraðstoð. Hins vegar reynir hann sjálfur að aðstoða nemendur 

sérstaklega þó lítið svigrúm sé til þess þar sem hann þurfi að fylgja áætlun. Paulo, Nikkeijin 

sem býr í Tókýó, sagði að sérstaklega væri lítið um japönskukennslu eða sérúrræði fyrir eldri 

börn. Í kafla um fjölmenningu og skólastarf (2.8) var greint frá niðurstöðum úr rannsókn 

Takenoshita, Chitose, Ikegami og Ishikawa (2013b) en þar kom fram að erfiðara reyndist fyrir 

börn sem koma til Japans á aldrinum 10 ára og eldri að komast inn í menntaskóla heldur en 

þau börn sem koma til Japans undir 10 ára aldri.  

 Yamanaka (2006) talaði um að mikils væri vænst af frjálsum félagasamtökum í 

borginni Hamamatsu en þau fengu meðal annars það verkefni að brúa bilið á milli ólíkra 

menninga og tungumála til þess að dýpka gagnkvæman skilning. Hins vegar fengu samtökin 

lítinn stuðning eða leiðsögn frá stjórnvöldum og einnig var óljóst hvernig fjármagna átti 

verkefnið. Að lokum varð verkefnið samtökunum ofviða. Hjá samtökunum ICS sem ég 

heimsótti var nokkuð svipað uppi á teningnum þótt verkefnið væri annars eðlis. Samtökin 

starfræktu skóla og tóku að sér kennslu nemenda af erlendum uppruna sem höfðu af ýmsum 

ástæðum dottið út úr japanska skólakerfinu. Í viðbót við hefðbundnar námsgreinar og 
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japönskukennslu var einnig boðið upp á móðurmálskennslu fyrir börnin. ICS fékk styrk frá 

japanska ríkinu frá árinu 2008 en hættu hins vegar skyndilega að fá styrk í byrjun árs 2014 og 

þurftu að leggja niður mestallt starfið. Burgess (2011) segir að aðalvandi frjálsra 

félagasamtaka sé skortur á fjárhagslegum stuðningi. Þrátt fyrir mikla þörf og vilja til þess að 

veita aðstoð er aðeins hægt að veita stuðning upp að vissu marki. Í öllum samtökunum sem 

ég heimsótti var talað um fjárhagsvanda og var það sérstaklega áberandi hjá ICS og AIA. Áður 

var talað um vanda ICS en AIA samtökin eiga einnig í fjárhagsvanda um hver mánaðarmót og 

sögðu framtíðina ekki trygga. Viðmælendur hjá öllum samtökunum sem ég heimsótti töluðu 

líka um að eftirspurn væri alltaf að aukast og verkefnum að fjölga.  

5.2 Skólar  
Einelti 

Moorehead (2012), Burgess (2011), Green (2014) og fleiri hafa gagnrýnt japanska 

skólakerfið fyrir að vera lokað og fyrir ofuráherslu á að kennslan og skólamenningin séu eins 

alls staðar. Moorehead heldur því fram að þetta setji pressu á að nemendur samlagist, verði 

eins og Japanir, og geti leitt til þess að innflytjendabörn reyni að fela bakgrunn sinn því þau 

vilja ekki skera sig úr og verði þar af leiðandi ósýnileg, það er sleppa í gegn sem Japanir. 

Takenoshita o.fl. (2013b:3) taka undir þetta sjónarmið og segja að börn af brasilískum 

uppruna hafi orðið fyrir misrétti og mismunun af hálfu japanskra barna og kennara í 

almennum skólum í Japan. Til að komast hjá einelti hafa sum börnin reynt að fela bakgrunn 

sinn í skólanum og þóst vera Japanir. Eins og bent var á í kafla um tungumál og sjálfsmynd 

(2.5) er mikilvægt að halda í móðurmál og upprunamenningu til þess að móta örugga 

sjálfsmynd. Viðmælendur allra samtakanna töluðu um einelti sem alvarlegt vandamál og 

töluðu um að börn af erlendum uppruna yrðu fyrir einelti, bæði af hálfu kennara og barna og 

væri jafnvel meinuð innganga í skóla vegna þess að skólastjórnendur efuðust um getu þeirra. 

Eins og fjallað var um í kaflanum um japanska skólakerfið og stéttarstöðu (2.7) er menntun í 

Japan dýr og nemendur reiða sig á fjárhagslegan stuðning foreldra sinna á meðan þeir eru í 

háskóla. Hjá ICS var talað um að vandamál Nikkeijin væri að margir kæmust ekki inn í 

almenna skóla og að einkaskólarnir væru allt of dýrir, líka innganga í brasilíska skóla. Paulo 

sagði að ástæða margra brasilískra Nikkeijin fyrir brottfalli úr skóla væri einelti. Hjá AIA var 

sagt að það væri mjög erfitt fyrir börn af erlendum uppruna að komast inn í skólalífið og 

algengt væri að þau yrðu fyrir einelti og mismunun.  
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Skólamenning 

Brooker (2002) talar um að þeim mun meira sem menning heimilis og skóla stangist á, 

þeim mun ráðvilltara er barnið í upphafi skólans. Hún greinir frá kenningum Bourdieu og 

Bernstein sem segja að hæfileikar og kunnátta sumra barna sé ekki metin í upphafi 

skólagöngu þrátt fyrir að þau hafi lært ýmislegt heima hjá sér, kunnáttan nýtist þeim ekki í 

skólanum. Samkvæmt Bernstein þurfa börn að búa yfir bæði opinberri þekkingu og 

staðbundinni þekkingu til þess að ganga vel í skóla. Sum börn læra opinbera þekkingu heima 

hjá sér, aðallega börn af millistéttarheimilum, og eru því með forskot þegar þau byrja. Hjá ICS 

og AIA var mikið talað um að kenna þyrfti börnum skólamenningu, hvernig ætti að haga sér í 

japönskum skólum. Það er ef til vill annað uppi á teningnum hjá TMKOBO þar sem samstarf 

milli skóla og samtaka virðist fremur náið og bæði skólinn og hverfið fjölmenningarleg, ólíkt 

hinum stöðunum. Hjá ICS var einnig talað um að oft kæmu börnin í samtökin vegna eineltis 

en þó væri ekki alltaf um einelti að ræða heldur gæti verið um menningarmun að ræða sem 

gæti valdið  misskilningi. Mikilvægur þáttur í starfi allra samtakanna var kynning á japanskri 

menningu og hefðum og þar fengu foreldrar einnig tækifæri til að vera með. Þátttaka í 

viðburðum eins og matsuri (hátíðum) er talin ein leið til þess að komast inn í og verða hluti af 

japönsku samfélagi en viðmælandi minn hjá AIA lagði sérstaklega áherslu á það.   

 

Samskipti heimilis og skóla 

Ýmsir fræðimenn, svo sem Brooker (2002) og Banks (2010) hafa bent á mikilvægi góðs 

samstarfs heimilis og skóla fyrir menntun barna. Fram kemur í umfjöllun Elsu Sigríðar 

Jónsdóttur (2010) um fjölskyldur í fjölmenningarsamfélagi að rannsóknir hafi sýnt að farsælt 

samstarf milli heimilis og skóla auki líkur á að vel takist til við menntun og uppeldi barna. Í 

rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2004) á áhrifaþáttum í skólagöngu erlendra barna bendir 

hún á að huga þurfi að ýmsu til þess að byggja upp góð samskipti foreldra og skóla. Ef ekki er 

nógu vel staðið að málum er hætt við að jaðarstaða barnanna í samfélaginu geti haft 

varanleg áhrif á skólagöngu þeirra. Hún bendir á mikilvægi þess að viðurkenna fjölbreytta og 

fjölmenningarlega hæfni sem hæfileika.  

Í niðurstöðum rannsóknar Brooker (2002) kemur fram að í skólanum sem hún skoðaði 

var tilhneiging til þess að útiloka suma foreldra ómeðvitað vegna þess að þeir létu ekki 

skoðanir sínar í ljós, báru sig ekki eftir upplýsingum sjálfir, gagnrýndu ekkert og báðu ekki um 
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aðstoð af neinu tagi. Oftast voru þetta foreldrar af erlendum uppruna en óframfærni 

foreldranna var oft mistúlkuð sem metnaðar- eða áhugaleysi. Þetta hafði þau áhrif að börnin, 

í þessu tilviki frá Bangladesh, urðu oft útundan, einfaldlega af því að foreldrar þeirra létu ekki 

í sér heyra. Hún bendir einnig á að oft hafi foreldrar sjálfir neikvæða reynslu af skólagöngu og 

eru því einfaldlega óöruggir (Brooker, 2002:158). Nokkrir viðmælendur mínir töluðu um að 

metnaðarleysi foreldra væri vandamál, sérstaklega hjá ICS og AIA samtökunum. Sumir töluðu 

um að algengt væri að nemendur færu að vinna í stað þess að halda áfram í námi. Aðrir 

sögðu að flutningur Nikkeijin á milli Japans og Brasilíu hefði slæm áhrif á nám þeirra og 

sjálfsmynd. Öll samtökin sem ég heimsótti veita einhverja aðstoð fyrir foreldra. Hjá bæði ICS 

og AIA var talað um samskipti við skóla sem einn af mikilvægum þáttum í starfsemi 

samtakanna. Mér var sagt að foreldrar hefðu oft samband við samtökin vegna erfiðleika í 

samskiptum við skóla barnanna en fyrir utan tungumálaerfiðleika mættu foreldrar skilnings- 

og/eða úrræðaleysi. Talað var um hjá ICS að foreldrar skildu oft ekki hvað fram færi í skólum 

barnanna og að ein af helstu ástæðunum fyrir því að foreldrar sendu börn sín í ICS væri 

vegna vanþekkingar á japanska skólakerfinu. Eitt af því sem ICS samtökin buðu upp á var 

aðstoð fyrir foreldra, í raun eins konar milliliður á milli skóla og foreldra. Þetta starf hélt 

áfram eftir að önnur starfsemi var lögð niður vegna fjárskorts. Hjá AIA var mér sagt að 

foreldrar fengju meðal annars aðstoð við að lesa bæklinga og bréf sem börnin kæmu með úr 

skólanum. Annað sem minnst var á þar var að í Japan væri oft ætlast til þess að mæður sæju 

um nám barna sinna og ynnu ekki úti. Hugtakið kyouiku-mama (menntamamma) kom upp en 

það vísar til mæðra sem eru menntaðar en vinna ekki úti, starf þeirra er að sinna menntun 

barnanna. Í umræðu um japanska skólakerfið og stéttarstöðu (2.7) var sagt frá hugmyndinni 

ryousai kenbo eða góðu eiginkonunni/vitru móðurinni sem enn er hugsað um sem 

fyrirmyndarhegðun fyrir millistéttarkonur.  
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Tungumál og sjálfsmynd 

Í kafla um tungumál og sjálfsmynd (2.5) var talað um að sterk tengsl væru á milli 

tungumáls og árangurs í skóla og að sá sem hefði góð tök á ríkjandi tungumáli samfélagsins 

byggi yfir tungumálaauð (Bourdieu og Passeron, 1977). Einnig kom fram að besta leiðin til að 

móta örugga etníska sjálfsmynd væri að halda í móðurmál og upprunamenningu. Samkvæmt 

Okano (2012) eru sumir skólar farnir að kenna móðurmál barna og hefur það mjög jákvæð 

áhrif á nám þeirra og einnig auðveldar það samskipti milli foreldra og barna. Til viðbótar 

bætir það sjálfsmynd barnanna. Í umræðu um frjáls félagasamtök (2.9) var bent á að sumum 

frjálsum félagasamtökum hefur fundist þarft að bjóða upp á móðurmálskennslu fyrir börn. 

Yamanaka (2006) sagði til dæmis frá því að í Hamamatsu hafi ein móðir frá Brasilíu tekið upp 

á því að kenna börnum portúgölsku eftir skóla þar sem foreldar óttuðust að börnin misstu 

niður móðurmálið. Green (2014) fjallar um borgina Kawasaki þar sem er fjölmenningarleg 

stefna en þar hafa skólar boðið upp á móðurmálskennslu talsvert lengi. Burgess (2011) 

bendir á að flest börn sem þurfa kennslu í japönsku sem öðru máli eða annars konar aðstoð 

búi ekki á svæðum þar sem margir aðrir innflytjendur búa og fái því ekki stuðning í skólum. 

ICS samtökin töldu mikilvægt að bjóða upp á móðurmálskennslu en þau kenndu móðurmál 

allra barnanna sem þar voru áður en starfsemin var lögð niður. Viðmælendum mínum þótti 

kennslan einn helsti kostur starfseminnar og fannst styrking móðurmáls haldast í hendur við 

styrkingu sjálfsmyndar. Hjá TMKOBO var talað um það sem vandamál að skólinn byði ekki 

upp á móðurmálskennslu en viðmælendur mínir höfðu áhyggjur af því að samskipti barna og 

foreldra væru ekki nógu góð. Foreldrarnir ynnu oft langan vinnudag, töluðu ekki japönsku en 

börnin gleymdu smátt og smátt móðurmálinu og þetta hafði áhrif á sjálfsmynd þeirra. Toshi, 

sem starfar sem kennari en er sjálfboðaliði hjá TMKOBO, sagðist reyna að læra eitthvað 

smávegis í móðurmáli þeirra barna sem hann kenndi, fannst það auðvelda þeim námið.   
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Móttaka í skólum 

Talað var um í kafla um pólitískar stefnur og samþættingu (2.6) að engin yfirlýst stefna 

væri í Japan um það hvernig taka ætti á móti börnum af erlendum uppruna í skólum. Það er 

því undir sveitarfélögunum og skólunum sjálfum komið hvernig móttökum er háttað og eru 

þær þar af leiðandi afar mismunandi á milli skóla. Í umfjöllun um frjáls félagasamtök (2.9) 

kemur fram í niðurstöðum rannsóknar Burgess (2011) að meirihluti almennra skóla geti ekki 

veitt innflytjendum viðeigandi stuðning, ef þá einhvern. Eins og fram hefur komið var talað 

um það hjá öllum samtökunum sem ég heimsótti að börn af erlendum uppruna fengju litla 

eða jafnvel enga aðstoð í skólum. Hjá ICS var talað um að mörg börn fengju enga aðstoð eða 

sérkennslu í skólum heldur væri það á eigin ábyrgð barnanna að fylgja hinum börnunum. 

Viðmælendur mínir hjá AIA og ICS sögðu að japanskir skólar væru strangir, að fólk fylgdi 

almennt reglum í Japan og að kennarar væru harðir á því að fylgja þyrfti áætlun. Toshi sagði 

að kennarar væru undir pressu og lítið svigrúm væri til þess að aðstoða nemendur af 

erlendum uppruna sérstaklega þar sem fylgja þyrfti áætlun. Hann sagði að það væri undir 

hverjum og einum kennara komið en hann reyndi sjálfur að aðstoða nemendur eftir bestu 

getu því annars drægjust þeir aftur úr. Það væri þó erfitt að koma því við og ekki var ætlast til 

þess að kennarar gerðu það. Viðmælendur mínir sem höfðu tengsl við Icho skóla í grennd við 

TMKOBO sögðu hins vegar að það væri stuðningur við börn af erlendum uppruna þar. 

Viðmælendur mínir hjá AIA töluðu um að börn af erlendum uppruna fengju nánast enga 

séraðstoð í skólum í Adachi og þess vegna væri starf samtakanna svo mikilvægt, þau veittu 

aðstoð sem skólarnir gerðu ekki. Hjá ICS og AIA var talað um að mörg börn ættu ekki aðeins 

við námslegan vanda að stríða heldur væru þau oft með félagsleg vandamál.  

 

Innganga í menntaskóla 

Samkvæmt Sugimoto (2010) hefur orðið til menntun fyrir utan hina formlegu menntun 

vegna mikillar samkeppni og pressu við að komast í virta skóla. Vinsælustu skólar þeirrar 

tegundar kallast juku en þeir sjá um einkakennslu eftir skóla og undirbúa nemendur fyrir 

inntökupróf. Samkvæmt henni var um einn fjórði grunnskólanemenda í juku árið 2007 og 

rúmlega helmingur barna í miðskóla sama ár. Talað var um hjá AIA að undirbúningur fyrir 

menntaskóla væri mjög strembinn fyrir öll börn og sérstaklega fyrir börn af erlendum 

uppruna. Það kostar að fara í juku og því eru margir sem ekki hafa efni á að senda börnin sín í 
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slíka einkakennslu þó þau þyrftu yfirleitt enn meira á því að halda en börn af japönskum 

uppruna.   

Bent var á í kafla um pólitískar stefnur og samþættingu (2.6) að nánast allir japanskir 

nemendur færu í menntaskóla en áætlað væri að aðeins 50% barna af erlendum uppruna 

gerðu það. Samkvæmt Sugimoto (2010) í kafla 2.7 verður stéttamunur hvað sýnilegastur við 

inngöngu í menntaskóla en þeir eru ýmist ríkis- eða einkareknir. Í rannsókn Takenoshita o.fl. 

(2013b) í kafla 2.8 kemur fram að í Shizuoka hefðu nánast öll japönsk börn verið skráð í 

menntaskóla en aðeins 71% Nikkeijin barna. Brasilískir skólar eru með í þeirri tölu þannig að 

mun lægra hlutfall barna fór í japanska menntaskóla. Útskrift úr þeim er ekki viðurkennd af 

japanska ríkinu eins og útskrift úr japönskum menntaskólum. Hjá AIA var talað um að í 

Adachi væru ekki nógu margir menntaskólar í hverfinu til þess að öll börnin kæmust inn og 

þau hefðu mörg heldur ekki áhuga á því. Hann sagði að innganga í menntaskóla væri erfið 

fyrir öll börn í Japan en sérstaklega erfið fyrir börn af erlendum uppruna, þau þyrftu að vera 

tilbúin til þess að leggja mjög hart að sér til þess að komast inn. Paulo sagði að 90% af þeim 

sem hann þekkti hættu í skóla fyrir eða í menntaskóla. Í ICS var talað um að í Gunma væri 

tilhneiging til þess að börn af erlendum uppruna hættu í skóla fyrir menntaskóla og færu að 

vinna. Einnig var það gagnrýnt að ekki væru til tölur um brottfall barna af erlendum uppruna 

úr námi, meðal annars vegna skorts á lögum um skólaskyldu fyrir þann hóp barna.  

 

5.3 Staða fólks af erlendum uppruna  
Lög 

Eins og fram kom í kafla um pólitískar stefnur og samþættingu (2.6) hafa viðhorf 

móttökulandsins til þeirra sem flytja þangað mikil áhrif á hvernig stefna er mótuð í landinu. 

Jafnframt var bent á að Japan hafi enn ekki skilgreint sig sem innflytjendaland og lítur á 

innflytjendur sem tímabundna íbúa. Einnig var greint frá gagnrýni Green (2014) og Yamanaka 

(2006) um að ekki sé skólaskylda fyrir útlendinga í Japan en þeir telja að skortur á slíkum 

lögum sé ein af ástæðunum fyrir því að ekki sé gert meira til þess að mæta 

menntunarþörfum innflytjenda. Þó að tilraunir sumra sveitarfélaga séu góðar og gildar þá 

séu þær ekki fullnægjandi. Margir viðmælendur mínir töluðu um að ýmsum lögum væri 

ábótavant varðandi útlendinga í Japan. Viðmælendur mínir í ICS litu margir á það sem stórt 

vandamál að ekki væri skólaskylda fyrir útlendinga. Einn viðmælandi minn kom inn á þetta 
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gat í lögunum og sagði að vegna þess væru margir krakkar af erlendum uppruna á skólaaldri 

heima og færu síðan að vinna síðar án þess að vera með neina grunnmenntun. Viðmælandi 

minn sem er brasilískur Nikkeijin af þriðju kynslóð sagði að lög er varða vegabréfsáritanir 

Nikkeijin væru sífellt að breytast, eins og eftir hentisemi. Hann nefndi sem dæmi að í 

kreppunni 2009 hafi Nikkeijin verið boðinn peningur til þess að fara aftur til Brasilíu og áttu 

ekki að geta fengið vegabréfsáritun til að koma aftur til Japans. Lögin breyttust hins vegar og 

þessi hópur gat komið aftur til Japans þremur árum eftir flutning þaðan. Í kafla um 

mismunun (2.3) kom fram að De Carvalho (2003) og Sharpe (2010) hafi bent á að japanskt 

þjóðerni sé notað til að réttlæta aðgerðir sem bæði er ætlað að tryggja ódýrt erlent vinnuafl 

og vernda vinnumarkaðin, eftir því hvað hentar hverju sinni.   

 

Félagsauður 

Í kafla um japanska skólakerfið og stéttarstöðu (2.7) var greint frá kenningum Bourdieu í 

tengslum við mismunandi auð og nefnt að það sem sé sérstakt við menningarauðinn er að 

hann verður hluti af habitus einstaklinga og greina má til dæmis mismunandi stéttarstöðu 

fólks í gegnum hann. Menningarauður felur meðal annars í sér það að vera vel að sér á 

ákveðnu sviði og að vera vel máli farin, það er ákveðin færni sem hægt er að öðlast heima 

hjá sér eða í skólakerfinu (Davíð Kristinsson, 2007:13-16). Samkvæmt Okano (1993) segir 

Bourdieu jafnframt að tegundir auðs hafi gildi á ólíkum sviðum og heldur því fram að 

leiðirnar sem fólk fer fari eftir mismunandi veruhætti og að mismunandi námsárangur barna 

sé vegna mismunandi menningarauðs foreldra. Þannig er stéttaskiptingunni viðhaldið. 

Þessum mismunandi auði er hægt að breyta úr einum í annan, til dæmis geta foreldrar notað 

efnahagsauð sinn til þess að borga dýra einkakennslu fyrir börn sín í viðbót við það að auka 

líkurnar á háskólamenntun (menntunarauður) gæti það einnig aukið félagslegar tengingar við 

áhrifamikið fólk (félagsauður) og félagslega virðingu og hegðun (menningarauður). Bourdieu 

heldur því fram að habitus einstaklinga og auður þeirra virkja hvorn annan samtímis. Þetta 

samspil verður til á gefnu sviði í þjóðfélaginu, svo sem í menntun, íþróttum eða neyslu 

(Okano, 1993:29). Einn viðmælandi minn hjá TMKOBO, Kei, er háskólakennari og hefur sjálf 

skoðað málefni innflytjenda í Japan og sem sjálfboðaliði í samtökunum hefur hún fylgst með 

nemendum þar. Hún sagði að félagsauður væri lykilatriði til þess að ná langt í námi og/eða 

starfi og nefndi dæmi um ungan einstakling frá Laos sem búið hefur í Japan í nokkur ár. Hún 
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hefur fylgst með nemandanum síðan hann kom til landsins og tók fyrsta viðtal við hann 

stuttu eftir komu hans til Japans. Frá upphafi hafði hann metnað til þess að læra og hafði 

framtíðaráætlanir, eitthvað til þess að stefna að. Hann hefur átt auðvelt með að eignast vini 

og aðlagast japanskri menningu. Hún sagðist sjá mikinn mun á honum og öðrum sem voru 

ekki með metnað til að byrja með, áttu erfitt með að tengjast öðrum og voru ekki með skýrar 

framtíðaráætlanir. Þeir byggju ekki yfir félagsauði sem að hennar mati var mikilvægur til þess 

að plumma sig í japönsku samfélagi.  

 

Þverþjóðlegar venjur Nikkeijin 

Í kafla um hnattvæðingu og þverþjóðleika (2.4) var talað um að hugmyndir um ákveðna 

menningu og staði sem fólk deilir breytist með þverþjóðleika. Takenoshita (2013a) hefur 

skoðað þverþjóðlegar venjur brasilískra Nikkeijin en samkvæmt honum er flutningur á milli 

Brasilíu og Japans eitt af áberandi einkennum þeirra. Samkvæmt honum hefur flutningurinn 

neikvæð áhrif á félagslega og efnahagslega stöðu Nikkeijin. Í niðurstöðum Takenoshita o.fl. 

(2013b) kom fram að flutningar fram og til baka hefðu neikvæð áhrif en þeir sem höfðu 

aldrei flutt á milli landanna tveggja voru fjórum sinnum líklegri til þess að fara í menntaskóla 

en þeir sem höfðu flutt. Samkvæmt Tsuneyoshi (2011) eiga börn erfitt með að finna sinn 

stað, bæði í Japan og í Brasilíu. Paulo sagði að vegna flutninga Nikkeijin fram og til baka á 

milli Japans og Brasilíu kunnu börn oft hvorki að skrifa japönsku né portúgölsku vel. Luiz hjá 

ICS hefur sjálfur reynslu af því að flytja fram og til baka á milli Japans og Brasilíu og sagði að 

það hefði haft þau áhrif að hann hafi verið óviss um sjálfsmynd sína, litið var á hann sem 

Japana í Brasilíu en honum fannst hann vera útlendingur í Japan. Starfsfólk ICS samtakanna 

hafði áhyggjur af andlegri heilsu barna, sérstaklega þeirra sem væru að flakka á milli Japans 

og Brasilíu en þau þjáðust oft af streitu.   

 

Í þessum kafla voru niðurstöður rannsóknar minnar settar í fræðilegt samhengi. Fyrst var 

fjallað um frjáls félagasamtök; staðsetningu þeirra og hlutverk og starf. Þá var farið yfir skóla; 

einelti, skólamenningu, samskipti heimilis og skóla, tungumál og sjálfsmynd, móttöku í 

skólum og inngöngu í menntaskóla. Næst var rætt um stöðu fólks af erlendum uppruna; lög, 

félagsauð og þverþjóðlegar venjur Nikkeijin.  



  

86 

Í upphafi rannsóknarinnar lagði ég upp með að skoða starf og hlutverk frjálsra 

félagasamtaka þegar kemur að menntun barna af erlendum uppruna. Samtökin gegna án efa 

mikilvægu hlutverki þar sem þau sjá um ýmislegt sem skólarnir gera ekki. Starf þeirra felst 

meðal annars í japönskukennslu, aðstoð með heimanám og sum bjóða upp á 

móðurmálskennslu. Í viðbót við það aðstoða samtökin foreldra og geta virkað sem milliliður á 

milli heimilis og skóla. Ein samtökin bjóða upp á sálfræðiráðgjöf og önnur huga að því að 

skapa fjölmenningarlegt andrúmsloft í hverfinu og sátt milli íbúa. Vandi samtakanna er þó sá 

að þau fá lítinn stuðning, bæði er varðar skipulagningu og fjármagn.   
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6 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða starf og hlutverk frjálsra félagasamtaka þegar 

kemur að menntun barna af erlendum uppruna í Japan. Sérstök áhersla var á Nikkeijin, 

japanska afkomendur fædda og uppalda utan Japans, sem hófu að flytja aftur til Japans frá 

Rómönsku Ameríku í kringum 1990, en einnig var fjallað um aðra hópa innflytjenda. Farið var 

yfir hvernig móttöku barna af erlendum uppruna er háttað í japanska skólakerfinu, til dæmis 

hvort sérúrræði eða tungumálakennsla af einhverju tagi bjóðist börnunum. Einnig var skoðað 

hvernig skólar í japönsku samfélagi, sem verður sífellt fjölbreyttara, undirbúa öll börn til 

þátttöku í samfélaginu. Litið var á hvaða þættir hafa áhrif á það hvort börnin haldi áfram í 

námi eða detti úr námi fyrir eða í menntaskóla.  

Niðurstöður rannsóknar minnar byggja á gögnum sem aflað var í þremur frjálsum 

félagasamtökum frá ágúst 2013 til apríl 2014. Vettvangarnir eiga það sameiginlegt að 

aðstoða börn af erlendum uppruna með japönsku og heimanám og einnig veita þau 

fullorðnum einstaklingum af erlendum uppruna ýmsa aðstoð. Kostir þess að hafa fleiri en 

einn vettvang eru til dæmis þeir að hægt er að fá meiri upplýsingar um þá starfsemi sem er í 

boði fyrir nemendur af erlendum uppruna og einnig gefst tækifæri til þess að bera 

vettvangana saman. Hins vegar er ókosturinn sá að ekki er hægt að gera eins djúpa rannsókn 

og ef um einn vettvang væri að ræða. Aðferðafræði rannsóknarinnar fólst í viðtölum og 

samtölum við einstaklinga ásamt þátttökuathugunum en þessar rannsóknaraðferðir flokkast 

undir eigindlegar aðferðir í mannfræði. Hjá einum samtökum, TMKOBO, vann ég sem 

sjálfboðaliði, aðstoðaði börn með heimavinnu og spjallaði við þau og starfsfólkið ásamt því 

að taka þátt í tveimur viðburðum á vegum samtakanna, grillveislu og hausthátíð. Önnur 

samtök, ICS, heimsótti ég tvisvar og var þar heilan skóladag í senn. Í fyrra skiptið framkvæmdi 

ég þátttökunálgun og átti fund með skólastjórnendum en í seinna skiptið fékk að fylgjast 

með kennslu og spjallaði við starfsfólk og nemendur. Þriðju samtökin, AIA, heimsótti ég 

aðeins einu sinni í rúmlega tvo klukkutíma en þar talaði ég við tvo sjálfboðaliða og hitti 

móður og barn sem þar voru. Fyrir utan það hitti ég og talaði við ungan brasilískan Nikkeijin 

sem býr í Tókýó og kennir Nikkeijin börnum.  
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Starf og hlutverk frjálsra félagasamtaka  

Í niðurstöðum rannsóknar minnar á þremur frjálsum félagasamtökum, ICS í Gunma, 

TMKOBO í Kanagawa og AIA í Tókýó, kom fram að samtökin eiga það sameiginlegt að vera í 

hverfum þar sem hlutfall innflytjenda er hátt og í samtökunum getur fólk af erlendum 

uppruna fengið ýmsa aðstoð. Þetta er í samræmi við umræðu í kafla 2 þar sem sagt var frá 

því að í hverfum þar sem innflyjendur safnast saman verður oft til einhvers konar starfsemi 

til þess að mæta þörfum hinna nýju íbúa.  

 Starf og markmið samtakanna eiga sitthvað sameiginlegt en áherslurnar eru ekki þær 

sömu og samsetning hópanna sem þangað sækja er mismunandi. Öll samtökin bjóða upp á 

einhvers konar ráðgjöf og aðstoð fyrir foreldra og aðra með mál sem tengjast menntun 

barna eða velferðarmálum í japönsku samfélagi. Hjá öllum samtökunum er boðið upp á 

japönskukennslu fyrir börn, aðstoð með heimanám og annað tengt námi þeirra. ICS 

starfræktu auk þess skóla, voru með móðurmálskennslu fyrir börn, japönskukennslu fyrir 

fullorðna og veita ráðgjöf. AIA bjóða einnig upp á japönsku- og enskunám, eru með 

tölvunámskeið og kennslu í japanskri menningu fyrir fullorðna. TMKOBO bjóða upp á 

túlkaþjónustu fyrir lágmarkskostnað og aðstoða erlenda íbúa sem ekki skilja japönsku með 

ýmis mál.  

 Þegar ég spurði viðmælendur mína um markmið samtakanna fékk ég mismunandi 

svör. ICS samtökin hófu starfsemi sína á að kenna börnum sem dottið höfðu úr japanska 

skólakerfinu af ýmsum ástæðum, fyrst aðallega ungum börnum sem áttu Nikkeijin foreldra. 

Starfsemin hafði síðan þróast út í það að kenna börnum af ýmsum uppruna og á öllum aldri. 

Kjörorð ICS eru: ekkert einelti (jap. ijime zero). Starfsfólk samtakanna leggur áherslu á að 

styrkja sjálfsmynd barnanna, meðal annars með móðurmálskennslu, og börnin eru hvött til 

þess að þekkja uppruna sinn og vera stolt af honum. Í kafla 2 var bent á að besta leiðin til að 

móta örugga etníska sjálfsmynd væri einmitt að halda í móðurmál og upprunamenningu. Hjá 

samtökunum er einnig lögð áhersla á að byggja upp metnað og sjálfstraust barna ásamt því 

að kenna hvernig skólamenningin er í japönskum skólum. Samtökin áttu það sameiginlegt að 

veita einstaklingsmiðaða kennslu, ólíkt því sem er gert í japönskum skólum. Viðmælendur 

mínir lýstu yfir áhyggjum af framtíð barnanna, sérstaklega vegna þess að leggja átti stóran 

hluta starfseminnar niður, að minnsta kosti tímabundið, vegna skorts á fjármagni og senda 

átti börnin í aðra skóla. Sérstaklega var talað um að andleg heilsa margra barna væri ekki góð 
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en mér var sagt að þau Nikkeijin börn sem væru að flytja fram og til baka á milli Brasilíu og 

Japans þjáðust mörg af streitu.  

 AIA samtökin byrjuðu á því að kenna fullorðnum japönsku, aðstoðuðu foreldra við að 

lesa bréf frá skólum barna þeirra, skrifa skýrslur fyrir vinnuna og fleira. Síðan fóru 

sjálfboðaliðar samtakanna að finna fyrir þörfinni á þjónustu fyrir börn en þeir heyrðu 

foreldra oft tala um vandamál barna sinna þegar þeir komu í samtökin. Þá byrjuðu samtökin 

að kenna börnum japönsku og aðstoða þau með heimanám. Markmið samtakanna er að 

undirbúa börnin þannig að þau geti tekið þátt í japönskum skólum, kenna meðal annars 

skólamenningu. Einnig veita þau börnum félagslegan stuðning en talað var um að mörg 

barnanna verði fyrir einelti og mismunun í japönskum skólum.  

 TMKOBO samtökin voru upphaflega stofnuð með það að markmiði að leysa deilur á 

milli japanskra íbúa og nýrra innflytjenda í hverfinu. Þjónusta TMKOBO samtakanna virðist 

vera hugsuð í víðara samhengi og í nánara samstarfi við samfélagið eða hverfið í kring heldur 

en starfsemi ICS og AIA. Aðalstarf samtakanna er að aðstoða börn af erlendum uppruna með 

japönsku, heimanám og prófaundirbúning. Eins og fram hefur komið fengu samtökin 

verðlaun árið 2010 fyrir þróun á fjölmenningarlegu samhjálparsamfélagi en samtökin eiga sér 

þann draum að hverfið geti orðið fyrirmynd annarra hverfa í Japan í framtíðinni vegna þess 

hve vel hefur tekist að sætta ólík viðhorf íbúa af erlendum uppruna annars vegar og 

japanskra íbúa hins vegar. Í kafla 2 var hugtakið fjölmenningarlegt samhjálparsamfélag 

skilgreint sem samfélag þar sem fólk býr saman af mismunandi þjóðernum sem meðlimir 

sveitarfélaga. Þar er menningarmunur viðurkenndur og reynt að byggja upp tengsl á 

jafnréttisgrundvelli. Þetta á vel við um þá hugmyndafræði sem samtökin TMKOBO leggja upp 

með. 

  Í öllum samtökunum var talað um að mikilvægur þáttur í starfi samtakanna væri 

kynning á japanskri menningu og hefðum, til dæmis þátttaka í viðburðum eins og matsuri 

(hátíðum). Í samtökunum, sérstaklega hjá ICS og AIA, var talað um að erfitt væri að 

fjármagna starfsemi samtakanna og að framtíð þeirra væri því óljós. Viðmælendur bentu á 

mikilvægi þjónustunnar og að þau væru að bjóða upp á aðstoð sem skólarnir veittu ekki. 

Þetta er í samræmi við umræðu um frjáls félagasamtök í kafla 2 þar sem greint var frá því að 

sveitarfélög og frjáls félagasamtök bæru nánast ein ábyrgð á því að veita innflytjendum 

félagslega grunnþjónustu. Þar kom einnig fram að til mikils væri ætlast af frjálsum 
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félagasamtökum en þau fá litlar ráðleggingar og lítinn fjárhagslegan stuðning frá japanska 

ríkinu og eru fjárhagslega illa stödd.   

 

Móttaka barna af erlendum uppruna í japanska skólakerfinu  

Hjá öllum samtökunum sem ég heimsótti var talað um að þjónusta við börn af erlendum 

uppruna væri ófullnægjandi í japönskum skólum, hjá ICS og AIA var talað um að börnin 

fengju litla eða jafnvel enga aðstoð í skólum. TMKOBO samtökin voru í góðu samstarfi við 

skólann í nágrenninu, þar sem flest börnin sem sóttu þjónustu samtakanna voru í, en þar var 

stuðningurinn mun betri en annars staðar en viðmælendur mínir töluðu þó um að þar 

vantaði móðurmálskennslu. Einn sjálfboðaliði hjá TMKOBO, Toshi, vinnur sem kennari í 

japönskum skóla í öðru hverfi en hann sagði að kennarar væru undir pressu og lítið svigrúm 

væri til þess að aðstoða nemendur af erlendum uppruna sérstaklega þar sem fylgja þyrfti 

áætlun. Hann sagði að það væri undir hverjum og einum kennara komið en hann reyndi 

sjálfur að aðstoða nemendur eftir bestu getu því annars drægjust þeir aftur úr. Það væri þó 

erfitt að koma því við og ekki var ætlast til þess að kennarar gerðu það. Í kafla 2 var bent á að 

engin yfirlýst stefna væri í Japan um það hvernig taka ætti á móti börnum af erlendum 

uppruna í skólum og því væri það undir sveitarfélögunum og skólunum sjálfum komið 

hvernig móttökum væri háttað. Þar kom fram, eins og í mínum niðurstöðum, að víða væri 

lítið um sérúrræði og japönskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna en að þetta hefði þó 

batnað á undanförnum árum og að í hverfum þar sem hlutfall innflytjenda væri hátt væri 

staðan mun betri. Hlutfall innflytjenda var þó alls staðar hátt í þeim hverfum sem ég 

heimsótti og samtökin eru staðsett.  

 

Þættir sem hafa áhrif á brottfall barna af erlendum uppruna úr japönskum skólum 

Hjá öllum samtökunum sem ég heimsótti var talað um að mismunun og einelti væri 

alvarlegt vandamál í japönskum skólum. Minnst var á í kafla 2 að japanska skólakerfið hafi 

verið gagnrýnt fyrir ofuráherslu á að kennslan og skólamenningin séu alls staðar eins og þar 

af leiðandi sé ekki rými fyrir fjölbreytni. Hjá samtökunum var einnig talað um samskipta- og 

skilningsleysi milli foreldra og skóla, til dæmis að foreldrar skildu oft ekki hvað fram færi í 

skólanum en í rannsóknum sem vitnað var í í kafla 2 kom fram að gott samstarf milli heimilis 

og skóla ykju líkur á velgengni barna í námi. Viðmælendur mínir voru sammála um að 
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móttaka í skólum væri ófullnægjandi fyrir nemendur af erlendum uppruna og vegna skorts á 

úrræðum þar væri starf samtakanna nauðsynlegt og mikilvægt. Hjá ICS og AIA samtökum 

töluðu viðmælendur mínir um að metnaðarleysi foreldra væri vandamál og að börn færu oft 

mjög ung að vinna þar sem ekki væri ýtt á þau að halda áfram í námi. Brooker (2002) hefur 

hins vegar bent á að óframfærni foreldra af erlendum uppruna sé oft rangtúlkuð sem 

metnaðar- eða áhugaleysi. Viðmælendur mínir hjá ICS töluðu einnig um óvissu og vandamál 

sem fylgja tíðum flutningum á milli Japans og Brasilíu, að flutningarnir hefðu neikvæð áhrif á 

tungumálakunnáttu og sjálfsmynd barna sem það gerðu. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Takenoshita (2013a) á þverþjóðlegum venjum Nikkeijin, sem greint var frá í kafla 2, en 

samkvæmt honum hefur flutningur fram og til baka neikvæð áhrif á félagslega og 

efnahagslega stöðu Nikkeijin. Einnig kom fram í niðurstöðum rannsókna Takenoshita, 

Chitose, Ikegami og Ishikawa (2013b), á þverþjóðlegum venjum Nikkeijin og menntun barna í 

Japan, að börn sem ekki fluttu á milli Brasilíu og Japans væru fjórum sinnum líklegri til þess 

að fara í menntaskóla en þau sem ekki höfðu flutt. Paulo talaði um að vegna flutninga 

Nikkeijin fram og til baka á milli Brasilíu og Japans kunnu börn oft hvorki að skrifa japönsku 

né portúgölsku vel. Lög eru annað vandamál sem íbúar af erlendum uppruna standa frammi 

fyrir en eitt af þeim er að ekki er skólaskylda fyrir útlendinga. Brottfall úr skólum er hátt á 

meðal barna af erlendum uppruna eins og fram hefur komið en hjá ICS samtökunum var mér 

sagt að sum börn fari ekki í skóla yfirhöfuð og það er engin skráning eða eftirlit með því 

vegna þess að þau er ekki skyldug til að mæta í skóla.  

 

 Í ritgerðinni voru kenningar Bourdieu settar í samhengi við innflytjendur, menntun og 

stétt í Japan. Skoðað var meðal annars hvað gerist þegar einstaklingur flytur til Japans frá 

öðru landi, er með ólíkan veruhátt og flestir í meirihlutasamfélaginu og ókunnur reglum þess. 

Tungumál og sjálfsmynd í tengslum við hugmyndir Bourdieu og Passeron (1977) um 

tungumálaauð voru líka til umfjöllunar ásamt umræðu um jákvæð áhrif móðurmáls á 

sjálfsmynd barna. Einnig var fjallað um hugmynd Vertovec (2004) um þá tilfinningu að 

tilheyra tveimur stöðum og voru þverþjóðlegar venjur Nikkeijin skoðaðar með það í huga. Þá 

var fjallað um japanska skólakerfið í tengslum við hugmyndir Bourdieu um stéttaskiptingu en 

Sugimoto (2010) heldur því fram að stéttarmunur verði hvað sýnilegastur við inngöngu í 

menntaskóla í Japan.  
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Í inngangi sagði ég frá því að upphaflega hafi verið ætlunin að heimsækja skóla í 

hverfum þar sem hlutfall innflytjenda er tiltölulega hátt en það reyndist hins vegar erfitt að 

fá aðgang að skólum og mér tókst ekki að fá leyfi fyrir heimsóknum. Í Sophia háskóla þar sem 

ég var rannsóknarnemi komst ég í kynni við nokkra prófessora og þegar á undirbúningi 

rannsóknarinnar stóð var mér sagt að það yrði erfitt að fá leyfi til þess að heimsækja skóla 

meðal annars vegna þess að skólastjórnendum væri ekki vel við að einhver utanaðkomandi 

aðili kæmi og gagnrýndi starfið. Mér var sagt að það að koma sem rannsakandi jafngilti því 

að vilja gagnrýna það sem þar færi fram. Einn prófessor, Hirohisa Takenoshita, sem sjálfur 

hefur rannsakað Nikkeijin hafði þó trú á að þetta gæti gengið upp en hann hefur ýmis 

sambönd vegna eigin rannsókna. Hann aðstoðaði mig við að skrifa formleg bréf til tveggja 

skóla sem kunningi Takenoshita mælti með að við hefðum samband við en hann hafði þá 

þegar fengið grænt ljós á að ég kæmi í heimsókn. Eftir að bréfin voru send út fengust hins 

vegar engin svör frá hvorugum skólanum þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir kunningja Takenoshita. 

Mig grunar að í staðinn fyrir að svara neitandi hafi þögnin verið talin skárri. Það kom mér í 

raun nokkuð á óvart að þetta hafi ekki tekist, sérstaklega eftir að hafa fengið jákvæð 

viðbrögð í fyrstu. Í gegnum þetta ferli sagði Takenoshita mér frá tvennum frjálsum 

félagasamtökum sem hann var nokkuð kunnugur og þannig fór ég að hafa áhuga á starfinu 

sem þar fór fram. Ég hafði rekist á margt lesefni sem tengdist skólum í Japan en ekkert um 

frjáls félagasamtök og þeirra starf.  

Annað sem kom mér á óvart í rannsóknarferlinu eða í umræðum við viðmælendur 

mína var að þrátt fyrir það að í hverfunum sem samtökin þrjú eru staðsett sé hlutfall 

innflytjenda hátt þá sé aðstoð í skólum við nemendur af erlendum uppruna ekki meiri en 

raun ber vitni, sums staðar lítil sem engin. Þetta atriði stangast í raun á við það sem kemur 

fram í kafla 2 um að skólar í hverfum þar sem hlutfall íbúa af erlendum uppruna er hátt veiti 

þeim nemendum ágætan stuðning. Það á þó við um skólann í Kanagawa í Kouza-Shibuya 

hverfi þar sem TMKOBO eru staðsett. Þetta undirstrikar það að aðstoð við nemendur af 

erlendum uppruna er mjög misjöfn á milli sveitarfélaga og einstakra skóla.   

Eitt annað sem kom mér mikið á óvart var að leggja þurfti starfsemi ICS samtakanna 

niður fyrirvaralítið. Ég var með tengilið hjá samtökunum og áður en ég fór í seinni 

heimsóknina hafði ég ýtt svolítið á að fá að koma aftur í heimsókn. Hann sagði mér hins 

vegar ekki frá því að loka ætti skólanum og ég komst því aðeins að því þegar ég var komin á 
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staðinn en þá var mér sagt að þetta væri síðasti skóladagurinn. Þau fengu aðeins að vita með 

mánaðarfyrirvara að öllum styrkveitingum frá japanska ríkinu yrði hætt og samkvæmt 

viðmælendum mínum var enginn spurður um aðstæður barnanna.  

Ein af ástæðunum fyrir því að ég ákvað að skoða starf frjálsra félagasamtaka er sú að 

starfið hefur lítið verið rannsakað þrátt fyrir að gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

málefnum innflytjenda í Japan, meðal annars menntun barna. Einnig hafa til dæmis Tsuda 

(2006) og Takenoshita, Chitose, Ikegami og Ishikawa (2013b) bent á að lítið sé vitað um 

aðlögun innflytjenda í Asíulöndum en hingað til hefur verið tilhneiging til þess að yfirfæra 

rannsóknir frá Bandaríkjunum á aðstæður í Japan. Ýmislegt bendir hins vegar til þess að 

vegna ólíkra samfélagsgerða, til dæmis jafnrétti kynjanna, er margt sem virkar á annan hátt í 

aðlögunarferlum á milli landanna.  

Þau atriði sem ég hefði viljað skoða betur í rannsókn minni eru til dæmis kynjamunur 

og munur á milli hópa innflytjenda en Paulo talaði um stéttaskiptingu í verksmiðjum, bæði á 

milli kynja og líka á milli til dæmis Nikkeijin annars vegar og Kínverja og Filippseyinga hins 

vegar. Þetta var eitthvað sem ég hafði ekki hugsað mér að ræða en hann talaði um að 

fyrrabragði. Einnig hefði ég áhuga á að skoða þverþjóðlegar venjur Nikkeijin nánar.  

Rædd hefur verið hin sterka ímynd um Japan sem einsleitt samfélag sem enn virðist 

lifa góðu lífi. Ryota hjá TMKOBO talaði um tvískinnung í innflytjendamálum en hann benti til 

dæmis á að Abe forsætisráðherra hefði nýlega tilkynnt breytingar á vegabréfsáritunum 

ákveðins hóps en hefði síðan dregið allt til baka í sjónvarpsviðtali stuttu síðar. Fróðlegt 

verður að fylgjast með þróun mála í innflytjendamálum í Japan í framtíðinni, það er hvort 

skrefið verði tekið í áttina að stefnu TMKOBO um fjölmenningarlegt samhjálparsamfélag eða 

hvort hugmyndinni um einsleitni verði enn haldið til streitu.  
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