
                                                                                    Háskóli Íslands 

                                                                                                                        Hugvísindasvið 

  Sagnfræði 

 

 

 

 

„Mér er ekkert illa við útlendinga, en ...“ 

 

Greining á orðræðu Frjálslynda flokksins og framboðs 

Framsóknarflokksins og flugvallarvina um múslima frá árinu 2000 

til 2015 

 

 

                 Ritgerð til MA-prófs í sagnfræði  
 

     María Smáradóttir Jóhönnudóttir 

Kt.: 21.02.71-3179 

 

Leiðbeinandi: Ragnheiður Kristjánsdóttir 

September 2015 



2 
 

Ágrip 
 

Viðfangsefni þessarar meistararitgerðar er að rannsaka orðræðu um útlendinga og múslima í 

íslensku samfélagi, frá árinu 2000 til ársins 2015. Ætlunin er að sýna fram á þá breytingu 

sem varð á orðræðunni á þessu tímabili með því að greina stefnumál tveggja stjórnmálafla á 

tímabilinu. Annars vegar verður horft til orðræðu Frjálslynda flokksins á fyrsta áratug 

aldarinnar og hins vegar til framboðs Framsóknarflokks og flugvallarvina tæpum tíu árum 

síðar. Það er gert með því að skoða þrjá atburði og beita við það nokkrum hugtökum. Fyrst 

er litið til aðdraganda Alþingiskosninga árið 2007 og þeirrar orðræðu sem Frjálslyndi 

flokkurinn hóf gegn útlendingum þegar vorið 2006 og komu flóttakvenna frá Írak árið 2008 

og þeirrar andstöðu sem þær urðu fyrir að hálfu sama flokks. Að síðustu er orðræða framboðs 

Framsóknarflokks og flugvallavina um múslima í sveitarstjórnarkosningunum vorið 2014 

rannsökuð. Oddviti framboðsins hóf hana rúmri viku fyrir kosningar þegar hann kom fram í 

fjölmiðlum og sagðist telja rétt að afturkalla lóð undir mosku til Félags múslima á Íslandi. 

Gengið er út frá því í ritgerðinni að hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin þann 11. september 

2001 hafi breytt orðræðunni um múslima á Íslandi sem og annars staðar í heiminum. Eftir 

árásirnar koma greinileg skil fram í orðræðuna um útlendinga og þó einkum múslima. Þótt 

rannsóknin sé tímasett frá árinu 2000, má segja að þrengra rannsóknartímabil ritgerðarinnar 

séu árin frá 2006 til 2015. 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í sagnfræði við Háskóla Íslands. Ég 

vil þakka leiðbeinanda mínum Ragnheiði Kristjánsdóttur sérstaklega fyrir gott samstarf og 

mikilvægar ábendingar. Einnig þakka ég öðrum kennurum sagnfræðideildarinnar fyrir 

afbragðskennslu og skemmtileg ár.  

Mig langar að þakka mínum góðu vinum fyrir allan þann stuðning sem þeir hafa veitt 

mér, sérstaklega á síðustu 15 árum. Að auki fá mínir frábæru skólafélagar þakkir fyrir 

hvatningu, góð ráð og samfylgd síðustu fimm árin.  

 Síðast en ekki síst vil ég þakka móður minni Jóhönnu Sveinsdóttur, fyrir allan þann 

stuðning og hvatningu sem hún hefur veitt mér, ritgerðin er tileinkuð henni.  
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Inngangur 
 

Markmið þessarar meistararitgerðar er að rannsaka orðræðuna um múslima í íslensku 

samfélagi, á árunum frá 2000 fram til ársins 2015. Tveir stjórnmálaflokkar verða í 

lykilhlutverki, Frjálslyndi flokkurinn og framboð Framsóknarflokksins og flugvallarvina. 

Ritgerðin hverfist um eftirfarandi meginspurningar: „Hvernig hefur orðræðan um múslima 

þróast frá árinu 2000 fram til ársins 2015? Og hvernig má skýra þá þróun?  

 Trúarbrögð eru alþjóðlegt fyrirbæri og fela sem slík í sér mun meira en tiltekna 

trúarkenningu. Þau hafa haft afgerandi áhrif á mótun ólíkra menningarheima.1 Flestir á 

Íslandi tilheyra íslensku þjóðkirkjunni eða öðrum kristnum söfnuðum og kristnin er þar með 

nátengd íslenskri menningu, rétt eins og tungumálið. Önnur trúarbrögð þekktust varla fyrr en 

á síðustu áratugum 20. aldar. 

 Á síðustu misserum hefur afstaðan til trúarbragða breyst mikið og ber mun meira á 

gagnrýni en áður, m.a. á íslensku þjóðkirkjuna. Í dag eru fleiri trúarsöfnuðir á Íslandi en 

kristnir, m.a. íslam, tveir slíkir söfnuðir eru hér á landi, Félag múslima á Íslandi og 

Menningasetur múslima í Ýmishúsinu. Sú gagnrýni sem hefur komið fram á trúarbrögð hefur 

ekki endilega einskorðast við eitthvað eitt, en þó er ljóst að íslam hefur lent hvað verst í þeirri 

orrahríð sem hefur viðgengist á Íslandi á síðustu misserum. Sérstaklega þegar það kemur að 

umræðunni um byggingu mosku í Reykjavík. 

Með hryðjuverkaárásunum á Bandaríkin 11. september 2001 breyttist heimurinn. 

Orðræða gagnvart múslimum versnaði. Þegar heimildir eru skoðaðar hér á Íslandi fyrir árið 

2000 kemur í ljós að lítið er fjallað um múslima nema í formi fræðslu eða blaðagreina þar 

sem málefni þeirra eru reifuð um heim allan. Velt verður upp þeirri spurningu hvort 

hryðjuverkaárásirnar hafi haft afgerandi áhrif á orðræðuna á Íslandi eða hvort eitthvað annað 

hafi skipt meira máli?  

Popúlískir öfgaþjóðernisflokkar hafa þekkst allt frá árunum 1960-1970 og reyndar 

finnast flokkar sem eru mun eldri en það. Þeir flokkar sem teljast til hægri og eru popúlískir 

leggja áherslu á útilokun útlendinga frá landinu og verndun þjóðernis. Þeir búa til sjálfsmynd 

                                                           
1 Bülent Senay, „Islamophobia: Europe´s Identity Crisis – Roots Behind, Routes Ahead“, erindi haldið á 

ráðstefnu í Varsjá þann 8. október 2010 af Civil Society and Law Enforcement Agencies as Partners in 

Fighting against Islamophobic Hate Crimes, bls. 7, http://www.osce.org/home/71992?download=true, skoðað 

3. apríl 2015. 

http://www.osce.org/home/71992?download=true
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sem aðgreinir þá frá öðrum. Þeir einbeita sér sérstaklega að múslimum, innflytjendum, 

flóttamönnum og öðrum minnihlutahópum. Slíkir flokkar þrífast á að skilgreina þá sem óvin 

til að ná til mögulegra fylgismanna og nota þeir útlendingahatur til þess. Óvinir flokksins eru 

sakaðir um að grafa undan menningunni, sjálfsmynd þjóðarinnar og að misnota 

velferðarkerfið.2 Eitt af því sem hér er til skoðunar er hvort það megi skilgreina Frjálslynda 

flokkinn og Framsóknarflokkinn sem popúlíska (öfga)þjóðernisflokka? 

Þrír atburðir eru rannsakaðir í þessari meistararitgerð: Undanfari Alþingiskosninganna 

árið 2007, koma palestínskra flóttakvenna til Íslands árið 2008 og sveitastjórnakosningarnar 

árið 2014. Frjálslyndi flokkurinn leikur aðalhlutverkið í tveimur fyrrnefndu atburðunum og 

Framsóknarflokkurinn og flugvallarvinir í Reykjavík í þeim síðastnefndu. Orðræðan í 

tengslum við þessa þrjá atburði verður rannsökuð út frá nokkrum hugtökum sem hafa sett 

mark sitt á fræðilega umræðu um afstöðuna til íslam og múslima. Með hjálp slíkra hugtaka 

fáum við meðal annars vísbendingu um hvers konar krafa er í samfélaginu á múslima. 

Í fyrsta kafla verður gerð grein fyrir þeim fræðilega grunni sem greiningin byggir á. 

Þar eru kynnt til sögunnar eftirfarandi hugtök: samlögun, samþætting, pólitískur rétttrúnaður, 

ný-kynþáttahyggja, kynþáttahyggja, hatursáróður, fjölmenning, íslam-ótti, staðalímyndir, 

þjóðernishyggja og hugtakaparið „við“ og „hinir“. Þá er þar gerð grein fyrir kenningu 

Samuels P. Huntington um árekstur menningarheima (e. the Clash of Civilizations). En 

fullyrða má að hugmyndin um yfirvofandi árekstur okkar við hinn múslimska heim sé eitt af 

leiðarstefunum í málflutningi þeirra sem hafa viðrað andúð gegn múslimum og íslam á 

Íslandi.  

Í öðrum kafla verður til skoðunar orðræða Frjálslynda flokksins um útlendinga í 

aðdraganda Alþingiskosninganna árið 2007. Flokkurinn hafði í raun aldrei haft neina sérstaka 

stefnu í innflytjendamálum en fyrstu vísbendingar um að hún væri að breytast komu fram í 

lok apríl 2006. Með inngöngu félaga úr stjórnmálahreyfingunni Nýju afli og Jóni Magnússyni 

í Frjálslynda flokkinn í september 2006, var ljóst að nýjar áherslur í málefnum útlendinga 

voru í farvatninu. Þær komu síðan skýrt fram í grein Jóns, „Ísland fyrir Íslendinga?“ 1. 

nóvember 2006 og í utandagskrárumræðu nokkrum dögum síðar. Undir þessar nýju áherslur 

tóku forvígismenn flokksins og að lokum voru þær samþykktar á landsþingi í lok janúar 2007 

                                                           
2 Karsten Grabow og Florian Hartleb, Exposing the Demagogues. Right-wing and National Populist Parties in 

Europe, bls. 15 og 18-19 og 21.  
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sem stefna flokksins fyrir Alþingiskosningar þá um vorið. Afleiðingarnar urðu þær að 

flokkurinn klofnaði.  

Í þriðja kafla er orðræðan í kringum komu palestínsku flóttakvennanna frá Írak árið 

2008 rannsökuð. Flóttakonurnar sem komu hingað árið 2008 voru upprunalega ættaðar frá 

Palestínu en fjölskyldur þeirra höfðu hrakist þaðan vegna stofnunar Ísraelsríkis árið 1948. 

Þær urðu svo aftur landflótta vegna innrásar Bandaríkjamanna í Írak árið 2003. Orðræðan 

um komu þeirra var margvísleg en þó bar mikið á neikvæðri umræðu, sérstaklega frá 

meðlimum Frjálslynda flokksins. Sumir þeirra töldu ófært að taka á móti flóttamönnum og 

settu kostnaðinn fyrir sig. En hér verða færð rök fyrir því að raunveruleg ástæða fyrir 

neikvæðri afstöðu til flóttakvennanna hafi verið sú að þær komu frá öðrum menningarheimi, 

þær voru öðruvísi en Íslendingar og höfðu aðra trú. Afleiðingar af komu þeirra var sú að 

bæjarstjórn Akranesskaupstaðar sprakk og nýr meirihluti var myndaður.  

Í fjórða og síðasta kaflanum verða tvö mál til skoðunar en þau tengjast óneitanlega; 

bygging mosku í Reykjavík og sveitastjórnakosningarnar í Reykjavík árið 2014. Félag 

múslima á Íslandi var stofnað árið 1997 og hefur það barist allt frá árinu 1999/2000 fyrir að 

fá lóð undir mosku, en lítið gerðist í þeim efnum fyrr en árið 2013. Þegar félagið fékk úthlutað 

lóð var ljóst að ekki voru allir ánægðir og fór það svo að þó nokkrar neikvæðar umræður 

sköpuðust um múslima. Það var síðan rúmri viku fyrir sveitastjórnarkosningarnar árið 2014 

að oddviti Framsóknarflokks og flugvallarvina, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sagði í 

viðtali að hún vildi afturkalla lóð til múslima sem þeir höfðu fengið úthlutað níu mánuðum 

áður. Um leið kvaðst hún ekki vilja úthluta lóðum til neinna trúfélaga nema þjóðkirkjunnar. 

Oddvitinn taldi að moskan væri skipulagsmál og vildi hún láta Reykvíkinga kjósa um 

lóðaúthlutun til múslima. Framsóknarflokkurinn hafði ekki haft neinn fulltrúa í borgarstjórn. 

Í þeim könnunum sem höfðu verið gerðar fyrir orð oddvitans, benti allt til þess að staða 

flokksins væri mjög slæm og hann myndi ekki ná inn manni. Og ljóst virðist að orðræða 

Sveinbjargar Birnu hafi haft þau áhrif að flokkurinn náði inn tveimur mönnum. Var 

flokkurinn sakaður um kynþáttahyggju og andúð gegn múslimum, sem Sveinbjörg Birna og 

flokksmenn neituðu alfarið. 

Reynt verður að komast að því hvers vegna þessháttar orðræða hafði áhrif á kjósendur 

árið 2014 en mun minni áhrif í Alþingiskosningunum árið 2007. Bankahrunið árið 2008 gæti 
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haft eitthvað með það að gera, svo líka sú staðreynd að Félag múslima fékk úthlutað lóð í 

Sogamýrinni árið 2013.  

 Þó svo að orðræða stjórnmálaflokkanna tveggja sé í lykilhlutverki, verður skoðað 

hvernig almenningur skrifaði um múslima og útlendinga í tengslum við þessi þrjú þemu. Eftir 

að Netið varð öflugra, fólk fór að blogga, athugasemdakerfi vefdagblaðanna opnuðust og 

samfélagsmiðlar á borð við Facebook urðu til hafa komið fram ítarlegar upplýsingar um 

hvernig fólk hugsar og talar um íslam.  

 Reynt verður að finna út samnefnara í orðræðunni um múslima. Heimildir verða 

fengnar víða að, m.a. skýrslur frá ráðuneytum, Rauða krossi Íslands og öðrum stofnunum, 

frá Alþingi í formi laga og umræðna. Dagblöðin og vefblöðin verða skoðuð og skipar sá 

þáttur stærstan sess í ritgerðinni. Skoðaðir verða frétta- og umræðuþættir fyrir kosningar. 

Bloggsíður og athugasemdakerfi vefmiðlanna verða skoðuð og orðræðan þar greind út frá 

þeim hugtökum sem sagt hefur verið frá hér að framan.   
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1. Hugtök og kenningar  

1.1. Orðræðugreining, samlögun og samþætting 

 

Orðræðugreining er verkfæri til að svara því hvernig fólk hegðar sér innan samfélaga. Hún 

sýnir fram á það samspil sem er á milli tungumáls, valds, þekkingar og hvernig við skiljum 

okkur og aðra.3 Við tilheyrum ákveðinni menningu og hefðum sem setur okkur ákveðnar 

skorður um hvernig við skiljum atburði eða málefni á hverjum tíma fyrir sig. Upplifun fólks 

myndast yfirleitt ekki í þeirra eigin reynsluheimi heldur annarra.4 Með þessu er m.a. átt við 

að orðræða meðal almennings mótast ekki óháð orðræðu valdhafa og áhrifaafla af ýmsu tagi. 

Stjórnmálamenn, fjölmiðlamenn og aðrir áberandi einstaklingar hafa mikil áhrif á orðræðu 

almennings. Því er mikilvægt við greiningu að taka mið af því hvernig þessir aðilar stíga inn 

í og móta orðræðuna.  

Orðræðan um múslima breyttist í kjölfar hryðjuverkaárásanna á Bandaríkin 11. 

september 2001, sérstaklega í Bandaríkjunum og líka hér heima. Draga má þá ályktun að 

úthlutun lóðar undir mosku hafi líka haft mikil áhrif á orðræðuna hér á landi. Að öllum 

líkindum varð þessi breyting ekki vegna slæmrar reynslu Íslendinga af múslimum heldur 

vegna þess að orðræðan erlendis náði hingað til lands. Árásirnar 11. september eru 

útgangspunktur ritgerðarinnar en þræðir orðræðunnar verða skoðaðir með tilliti til þriggja 

áðurnefndra atburða. 

Íris Ellenberger sagnfræðingur rannsakaði stöðu Dana á Íslandi á tímabilinu 1900-1970 

í doktorsritgerð sinni. Í henni rekur hún m.a. félagslega stöðu og samþættingu danskra 

innflytjenda við íslenskt samfélag með samanburði tveggja kynslóða á tuttugustu öld. 

Samlögunarkenningin (e. assimilation theory eða model) segir Íris að hafi „verið ríkjandi í 

orðræðu Vesturlanda um innflytjendur síðustu áratugina“.5 Kenningin á sér sögu allt til fyrri 

hluta 20. aldar og hefur lagt grundvöllinn að hugtökunum aðskilnaður (e. separation) og 

aðlögun (e. adaptation), sem notuð eru í umræðunni um innflytjendur, þ.m.t. múslima á 

Íslandi. Fyrra hugtakinu verður ekki beitt í þessari rannsókn en það vísar til þess að 

                                                           
3 Sara Mills, Discourse, bls. 6-8, 11 og 42-45. 
4 Sara Mills, Discourse, bls. 15-19. 
5 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur bls. 26. Auk Írisar notar t.a.m. Unnur Dís Skaptadóttir, 

mannfræðingur þessi hugtök í rannsóknum sínum, sjá t.a.m. „Að læra íslensku í fjölmenningarlegu 

samfélagi“, bls. 56.  
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minnihlutinn aðlagast ekki búsetusamfélaginu og myndar þar sitt eigið samfélag. Ástæðan 

sem liggur að baki að þetta hugtak er ekki notað hér er sú að hér á landi er ekkert sérstakt 

íslamískt samfélag og er því hugtakið óþarft í þessari ritgerð. Samlögunarkenningin gerir ráð 

fyrir því að aðlögun geti átt sér stað með tvenns konar hætti: Annars vegar með svokallaðri 

samþættingu (e. integration) og hins vegar með samlögun (e. assimilation). Samþætting 

verður þegar innflytjendur þurfa ekki að bæla niður sín persónu- og menningareinkenni og 

hinir nýju íbúar samþættast meirihlutasamfélaginu, aðlögunin verður gagnkvæm. 

Hugmyndin um samlögun felur hins vegar í sér að nýir íbúar landsins þurfi og eigi að bæla 

niður menningar- og persónueinkenni sín og taka upp siði og gildi búsetulandsins. Merking 

hugtakanna festist í sessi árið 1964 þegar félagsfræðingurinn Milton M. Gordon gaf út 

bókina, Assimilation in American Life. Í henni rannsakaði hann samlögun minnihlutahópa 

innflytjenda í Bandaríkjunum. Samfélagslíkanið sem Gordon setti fram hefur verið gagnrýnd 

á margan hátt sem m.a. byggir á því að flestir þeir innflytjendur sem líkanið tók mið af hafi 

verið frá Evrópu og því átt auðveldara með að aðlagast lífinu í Bandaríkjunum. Sömuleiðis 

er efast um gildi þess fyrir rannsóknir á nútímafólksflutningum. Þar sem sífellt fleiri 

innflytjendur en áður flykkjast til Evrópu og Bandaríkjanna frá öðrum menningarheimum og 

samfélagsaðstæður eru einnig allt aðrar nú en fyrir 50 árum. Hugtökin hafa fest sig í sessi 

meðal fræðimanna og eru íslenskir fræðimenn þar ekki undanskildir. Þau eru enn notuð til að 

skoða samspil innflytjenda og búsetusamfélagins, í þessu tilfelli samspilið á milli íslensks 

samfélags og innflytjenda.6  

Hefðbundin orðræða um innflytjendur gengur út á það að þeim beri að samlagast 

(aðlagast) en ekki að gagnkvæm samþætting eigi sér stað. Hins vegar má gera því skóna að 

fæstir skilji eða geri skýran greinarmun á hugtökunum tveimur. Því verða þau notuð til að 

greina orðræðu stjórnmálamanna og almennings gagnvart múslimum. Athugað verður hvort 

afstaða til múslima ákvarði hvaða skilningur á aðlögun einkennir orðræðuna. Hugtökin 

samlögun og samþætting verða því eins og rauður þráður í gegnum greiningu á þeim dæmum 

sem tekin verða til skoðunar í þessari ritgerð. 

 

 

                                                           
6 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur, bls. 26-27. 
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1.2. Kynþáttahyggja, ný-kynþáttahyggja og íslam-ótti 

 

Kynþáttahyggja (e. racism) byggir, samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu, á þeirri hugmynd 

að mannkyninu sé skipt upp í kynstofna sem mikill munur sé á. Hvað varðar ýmsa eiginleika 

á borð við greind, kynhneigð, glæpahneigð, húðlit og fleira. Þeir sem telja að einn kynþáttur 

sé æðri öðrum eru taldir vera með fordóma, en kynþáttahyggja virðist ekki þrífast án þeirra. 

Fordómar sem byggðir eru á kynþáttahyggju geta orðið uppspretta mismununar gagnvart 

kynþáttaminnihlutahópum eða jafnvel leitt til ofbeldis gegn þeim.7 Birtingarmynd þeirra eru 

fyrirlitning, þröngsýni, niðurlæging og ofbeldi gegn þeim sem eru öðruvísi, sérstaklega þegar 

kristnir hvítir menn eiga í hlut gegn þeim sem hafa dekkri húðlit og aðhyllast önnur 

trúarbrögð en kristni.8 

Engar rannsóknir hafa leitt í ljós að einn kynþáttur sé betri eða verri en annar en þó er 

auðsætt að kynþáttahyggja lifir enn góðu lífi meðal einhverra Íslendinga. Tvær ástæður eru 

líklegar fyrir því. Annars vegar fáfræði og hins vegar að fólki finnst það verða að finna 

blóraböggul til að geta upphafið sjálft sig. Líklega má draga þá ályktun að fólki líði illa og 

sé óánægt með stöðu sína í samfélaginu eins og Jóhann M. Hauksson, stjórnmálafræðingur, 

stingur upp á í bók sinni Kynþáttahyggja.9  

Hugtakið ný-kynþáttahyggja (e. neo-racism) hefur verið notað til að varpa ljósi á 

viðhorf sem snúast um aðgreinandi menningu og þjóðernislega þætti í stað mismunandi 

kynstofna eða litarháttar. Hugmyndin um ólíka menningarheima hefur því komið í stað 

kynþáttar (litarháttar). Menningarmunur er þá notaður til að draga fram það sem aðgreinir 

hópa manna og getur um leið stuðlað að misrétti milli þeirra. Einstaklingar sem eru taldir 

tilheyra tilteknum menningarheimi eru dæmdir með sama hætti og hin hefðbundna 

kynþáttahyggja gerði. Grundvöllur orðræðunnar hefur þar með snúist frá kynþætti yfir á 

menningu.10 

Bülent Senay, tyrkneskur prófessor í trúarbragða- og menningarsögu við guðfræðideild 

háskólans í Bursa, hefur skilgreint hugtakið íslam-ótta (e. islamophobia) sem ákveðið viðhorf 

gagnvart íslam og múslimum. Það felur í sér fjandskap, ofbeldi, höfnun, útilokun, mismunun 

                                                           
7 Eduardo Bonilla-Silva, „Rethinking racism: Toward a Structural interpretation“, bls. 466. og Jóhann M. 

Hauksson, Kynþáttahyggja, bls. 113. 
8 Etienne Balibar, „Is there a ´Neo-Racism´?“, bls. 17-18. 
9 Jóhann M. Hauksson, Kynþáttahyggja, bls. 113. 
10 Kristín Loftsdóttir, „Skörun kynþáttafordóma og þjóðernishyggju“, bls. 375. 
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og neikvætt viðhorf.11 Að mati Lorraine P. Sheridan gerir þessi skilgreining hugtaksins 

mögulegt að tengja það við útlendingahatur12 (e. xenophobia).13  

Almennt er talið að hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin 11. september 2001 hafi ýtt 

undir íslam-ótta og magnað hann upp en rætur hans liggja hins vegar dýpra. Þær ná aftur til 

nýlendustefnunnar eða jafnvel allt til krossferðanna.14   

Verða þessi hugtök notuð til að sýna fram á orðfærisbreytinguna sem varð t.a.m. hjá 

Frjálslynda flokknum á Íslandi á árunum 2006 til 2008. Flokkurinn lagði í upphafi mikla 

áherslu á breytingar á fiskveiðikerfinu en síðan urðu umskipti í áherslum flokksins sem tók 

að horfa til hlutskiptis útlendinga og vandamála samfara þeim.  

 

1.3. Pólitískur rétttrúnaður, hatursáróður, staðalímyndir og hugtakaparið „við“ og 

„hinir“ 

 

Hugtakið pólitískur rétttrúnaður (e. political correctness) er mikið notað í orðræðu 

samtímans en þrátt fyrir það virðist skilgreining þess hvorki einföld né vera öllum skýr sem 

það nota.  

Pólitískur rétttrúnaður getur verið: Gagnkvæm virðing fyrir skoðunum annarra og 

ákveðin leið til að yfirstíga ágreining. Hugmynd sem flokkar ákveðna hópa sem fórnarlömb 

sem þurfa vernd fyrir gagnrýni og er um leið ákveðið einræði á skoðunum í samfélaginu, þar 

að segja að sumar skoðanir eru ekki leyfilegar. Á níunda áratug síðustu aldar kom fram sú 

hugmynd að sumar skoðanir, hegðun og tjáning sem voru löglegar ættu að banna með lögum 

og refsa bæri fólki sem hegðaði sér ekki rétt. Framan af var hugtakið fremur talið hafa 

jákvæða skírskotun, það þýddi einfaldlega að samfélögin voru að þróast hvað varðar 

hugmyndina um umburðarlyndi og voru andstæð því að viðhalda tímabili fjandskapar, 

grimmdar og morða. Aðalnotkunin á hugtakinu tengist sérstaklega málefnum minnihlutahópa 

sem og kynþátta, kynja, fötlunar, kynhneigðar, menningu og annað þess háttar.15  

                                                           
11 Bülent Senay, „Islamophobia: Europe´s Identity Crisis-Roots Behind, Routes Ahead“, bls. 3. 
12 Útlendingahatur er sjúkleg hræðsla við útlendinga eða erlend ríki eða andúð á þeim sem eru af erlendu 

bergi brotnir, sjá t.a.m. Reymond Taras, „‘Islamophobia never stands still‘: race, religion, and culture“, bls. 

420. 
13 Lorraine P. Sheridan, „Islamophobia Pre- and Post-September 11th, 2001“,bls. 317. 
14 Bülent Senay, „Islamophobia: Europe´s Identity Crisis-Roots Behind, Routes Ahead“, bls. 2-4. 
15 Alexander Neduva, Michael Kanevsky og Vladimir Lerner, „Perverse political correctness and personality 

traits“, bls. 146. 
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 Hugmyndin um pólitískan rétttrúnað getur því haft töluverð áhrif á að bæla niður 

tjáningarfrelsið, sérstaklega á hinu pólitíska sviði, á menntasviðinu og í fjölmiðlun, bæði hér 

heima og erlendis.16  

Einhver mikilvægustu réttindi fólks er tjáningarfrelsið; frelsi til að tjá hugsanir sínar og 

skoðanir, óháð stefnu stjórnvalda eða skoðunum annarra. Á Íslandi er tjáningarfrelsið tryggt 

með 73. gr. stjórnarskrárinnar og varið með þátttöku í alþjóðlegum samningum. Þó er gert 

ráð fyrir því að þessu frelsi fylgi ábyrgð. Hugtakið hatursáróður (e. hate speech) vísar til  

tjáningar sem hvetur, stuðlar að eða réttlætir kynþáttahatur, útlendingahatur, gyðingahatur, 

eða aðrar myndir fjandsamlegs hugarfars sem byggjast á þröngsýni eða skorti á 

umburðarlyndi. Undir þá skilgreiningu fellur t.a.m. hörð þjóðernisstefna, mismunun og 

fjandskapur gagnvart minnihlutahópum, innflytjendum og fólki af innflytjendaættum. Í 

þessum skilningi nær hatursáróður yfir ummæli sem óhjákvæmilega er beint gegn persónu 

eða sérstökum hópi fólks.17 Í 233a. gr. almennra hegningarlaga segir að hver sá sem hæðist, 

smánar, rógber eða ógnar manni eða hópi fólks hvort sem það er með myndum eða orðum 

vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða o.fl. „skal sæta sektum eða fangelsi allt að 

2 árum“.18  

Erfitt getur reynst að stöðva hatursáróður þar sem flestir fela sig á bak við 

tjáningarfrelsið og koma jafnvel fram undir fölskum nöfnum á Netinu. Þeir sem stunda 

hatursáróður eru ekki einhver ákveðinn hópur fólks, heldur geta þeir verið á öllum aldri og 

hvaðanæva að; börn jafnt sem fullorðnir, blaðamenn rétt eins og stjórnmálamenn. Einboðið 

er að vægi þeirra sem viðhafa hatursáróður er mismikið. Þegar stjórnmálamenn, blaðamenn, 

kennarar og aðrir í áhrifastöðum stunda slíkt er þungi orða þeirra mun meiri en einhverra 

óþekktra eða nafnlausra einstaklinga. Vegna ráðandi stöðu sinnar getur þeim tekist að skapa 

og viðhalda ákveðnum staðalímyndum um hópa sem iðulega eiga sér ekki stoð í 

raunveruleikanum. Í krafti valdsins bera þeir fyrir sig að hver sá sem andæfir „sannleika“ 

                                                           
16 Edward Croft Dutton, „Political Correctness, Evangelicalism and student Rebellion at British Universities“, 

bls. 460. 
17 Vef. Anne Weber, Manual on hate speech, september 2009, bls. 3. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf, skoðað 27. maí 2015,  
18 Vef. Alþingi, „Lög um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari 

breytingum (mismunun á grundvelli kynvitundar og viðbótarbókun við samning Evrópuráðsins um 

tölvubrot“, 29. janúar 2014, http://www.althingi.is/altext/stjt/2014.013.html, skoðað 26. maí 2015. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf
http://www.althingi.is/altext/stjt/2014.013.html
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þeirra hljóti að vera blindaður af pólitískri rétthugsun. Fullyrt er að þeir séu alltof kurteisir 

og linir í garð hinna gagnrýndu hópa og hafi ekki vilja og þor til að heyra sannleikann.19 

Tæknibylting síðustu ára hefur kallað fram nýtt hugtak sem nefnt er rafræn 

hatursorðræða á Netinu (e. hate speech online eða cyber hate). Það er skilgreint sem öll 

beiting á fjarskiptatækni við útbreiðslu á hvers kyns níði á borð við gyðingahatur og 

kynþáttaandúð. Undir sömu skilgreiningu fellur útbreiðsla ofstækisfullra hugmynda, sending 

heiftúðugra skilaboða og fleira þess háttar. Með fjarskiptatækni er hér t.a.m. átt við: vefsíður, 

samfélagsvefi, stefnumótasíður, blogg, smáskilaboð o.fl.20  

Hér á landi notar fólk ummælakerfi á vefdagblöðum, heimasíðum einstaklinga, 

samskiptamiðlum og bloggsíðum til að koma skoðunum sínum á framfæri. Vefsíður á borð 

við hrydjuverk.com er skýrt dæmi um síðu sem setur fram ótvíræðan og gegndarlausan 

hatursáróður gegn einum minnihlutahópi, múslimum. Þrátt fyrir það fær síðan að standa 

óáreitt, líklega vegna þess að hún er ekki vistuð á Íslandi.21  

 Flestar staðalímyndir beinast að minnihlutahópum og þær staðhæfa um eðli þessara 

hópa, yfirleitt á neikvæðan hátt. Ef staðalímyndir um Indverjar eru skoðaðar kemur í ljós að 

þeir eru sagði annars vegar óvirkir og hlýðnir og hins vegar að þeir séu fyrirlitlegir og 

svikulir. Slíkar fyrirfram myndaðar skoðanir kallast yfirleitt kynþáttafordómar. 

Staðalímyndir geta líka verið jákvæðar. Gott dæmi um slíkt er indverski minnihlutinn í 

Bandaríkjunum sem er sagður vera til fyrirmyndar, þeir vinna mikið og vel og eru 

fjárhagslega sjálfstæðir.22 

Staðalímyndir er ýkt skoðun eða brenglaður sannleikur um einstakling eða hóp fólks. 

Þær alhæfa um hóp fólks sem gerir ráð fyrir litlum eða engum einstaklingsmun eða 

félagslegum breytileika. Þær fara frá t.d. foreldri til barns, stjórnmálamanni til kjósenda, frá 

vini til vinar eða frá einum þegni samfélagsins til annars. Yfirleitt eru það minnihlutahópar 

sem verða fyrir því að alhæft er um þá út frá staðalímyndum, eða út frá kynferði, húðlit, 

                                                           
19 Vef. Mannréttindaskrifstofa Íslands, Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Luliana Kalenikova, „Hatursorðræða. 

Yfirlit yfir gildandi lög og reglur – ábendingar til framtíðar“, bls. 10, 

http://www.humanrights.is/static/files/Utgafa/hatursordraeda-yfirlit-yfir-gildandi-log-og-reglur-abendingar-

til-framtidar.pdf, skoðað 1. ágúst 2015. 
20 Vef. Mannréttindaskrifstofa Íslands, Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Luliana Kalenikova, „Hatursorðræða. 

Yfirlit yfir gildandi lög og reglur – ábendingar til framtíðar“, bls. 11. 
21 Vef. Ábyrgðaraðili síðunnar er Skúli Skúlason, http://hrydjuverk.com/, skoðað 26. maí 2015. 
22 Pierre Gottschlich, „Apu, Neela, and Amita Stereotypes of Indian Americans in Mainstream TV Shows in 

the United States“, bls. 279. 

http://www.humanrights.is/static/files/Utgafa/hatursordraeda-yfirlit-yfir-gildandi-log-og-reglur-abendingar-til-framtidar.pdf
http://www.humanrights.is/static/files/Utgafa/hatursordraeda-yfirlit-yfir-gildandi-log-og-reglur-abendingar-til-framtidar.pdf
http://hrydjuverk.com/
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trúarbrögðum o.fl. Sá sem er settur í ákveðinn flokk staðalímyndar er flokkaður í þann hóp 

sem hann tilheyrir með fyrirfram mótuðum skoðunum hvað varðar eiginleika, 

hegðunarmynstur eða viðhorf gagnvart hópnum.23 

 Staðalímyndir einfalda raunveruleikann og afneita fjölbreytileikanum. „Staðalímyndir 

leggja oft grunn að viðurkenndri orðræðu og móta birtingarmyndir sameiginlegs veruleika. 

Staðalímyndir geta enn fremur endurskapað ákveðna orðræðu og gefið henni vald.“24 

 Á Íslandi og í hinum vestrænu samfélögum hafa múslimar fengið stöðu „hins“. Þeir 

eru ólíkir „okkur“ og það er einmitt kjarni staðalímynda. Menning múslima er tengd við 

ofbeldi, kvennakúgun og jafnvel hryðjuverk. Múslimskar konur eru ekki gerendur og skiptir 

þar mestu máli hvernig þær klæða sig og er hinn íslamski búningur oftast táknmynd fyrir 

slæma stöðu kvenna innan íslam. Þetta er mjög einföld mynd „en það er einmitt það sem 

staðal[í]myndir gera. Þar með þjóna þær þeim tilgangi sínum að viðhalda ákveðinni 

stigskipun á milli einstaklinga og hópa ...“25  

 Umræðan hér á landi um múslima snýst yfirleitt um það sem gæti gerst en ekki það 

sem hefur gerst. Staðalímyndirnar hafa þau áhrif að raunveruleikinn skiptir minna máli 

heldur en það sem mögulega gæti gerst.26 Staðalímyndir tengjast hugtakaparinu „við“ og 

„hinir“. 

Kristín Loftsdóttir mannfræðingur hefur í rannsóknum sínum unnið með þá hugmynd 

að sjálfsmynd þjóða sé oftast sköpuð út frá sjálfsmynd annarra. Til að mynda hafi meðal 

annars Danir byggt sjálfsmynd sína á skilningi þeirra á Íslendingum. Þeir voru „við“ og 

Íslendingar voru „hinir“.27 Á svipaðan hátt hafa fræðimenn eins og Edward Said28 vakið 

athygli á að á nýlendutímanum hafi líkamar fólks af afrískum uppruna verið notaðir til að 

útskýra menningarlegan og félagslegan mun á þeim og Evrópubúum. Félagsvísindum var 

beitt til að útskýra ólíka getu kynþátta og margir hagfræðingar notuðu dæmi um frumstætt 

framleiðslukerfi samfélaga til að útskýra vangetu þeirra til að framfleyta sér og réttlæta með 

                                                           
23 Pierre Gottschlich, „Apu, Neela, and Amita Stereotypes of Indian Americans in Mainstream TV Shows in 

the United States“, bls. 281. 
24 Björg Hjartardóttir, „Handan Staðalmynda. Um hlutverk kvenna í orðræðu um íslam“, bls. 114-115. 
25 Björg Hjartardóttir, „Handan Staðalmynda. Um hlutverk kvenna í orðræðu um íslam“, bls. 115. 
26 Kristín Loftsdóttir, „Útlendingar, negrastrákar og hryðjuverkamenn. Kynþáttafordómar í íslenskum 

samtíma“, bls. 170. 
27 Kristín Loftsdóttir, „Bláir menn og eykonan Ísland“, bls. 21-22 og Jón Yngvi Jóhannsson, „Af reiðum 

Íslendingum“, bls. 135 og 138. 
28 Edward Said, Orientalism (1978/2003 London). 



17 
 

því nýlendustefnuna. Hugtakaparið „við“ og „hinir“ hefur þannig löngum verið notað til að 

lýsa því hvernig við erum og um leið hvað við erum ekki. Allir þeir sem eru ekki „við“ hljóti 

að vera öðruvísi. Víðförlir menn skrifuðu ferðasögur sem veittu innsýn í nýja, áður óþekkta 

heima og voru notaðar til að sýna fram á þennan mun. Við lestur þeirra mátti í sjónhendingu 

kynnast íbúum nýja heimsins og heimsækja nýlendurnar án þess að fara þangað. 

Ferðasögurnar styrktu fullvissuna um að sjálfsmynd vesturlanda væri eðlileg, siðleg, karlleg, 

nútímavædd og fólkið þar væri innbyrðis ólíkt, á meðan „hinir“ væru kvenlegir, ósiðsamir, 

frumstæðir, villimenn, einsleitir, og yfirleitt með annan húðlit en „við“.29  

 

1.4. Kenning Samuels P. Huntington – árekstrar menningarheima 

 

Árið 1993 skrifaði Samuel P. Huntington grein í bandaríska tímaritið Foreign Affairs sem 

kallaðist „The Clash of Civilizations?“. Þar leitaði hann að nýju viðmiði (e. paradigm) til að 

skýra hver framtíðin yrði í átakalínum heimsins að loknu kalda stríðinu.30 Hann ályktaði að 

eftir hrun kommúnismans yrðu ástæður fyrir stríðsátökum ekki lengur af efnahagslegum eða 

hugmyndafræðilegum toga, heldur fyrst og fremst menningarlegum. Hann taldi unnt að 

skipta veröldinni upp í nokkur mismunandi menningarsvæði og að helstu átökin myndu verða 

milli þjóða og hópa með ólíkan menningarlegan bakgrunn. Sá munur er að mati Huntingtons 

afar raunverulegur, en rétt er að taka fram að helsta gagnrýni fræðimanna á kenningu hans 

snýr einmitt að því hversu afdráttarlaust hann skiptir heiminum í menningarsvæði.31 

 Á fyrri öldum stóðu átök milli konunga sem vildu þenja út veldi sitt, segir Huntington, 

brjóta undir sig lönd og efla efnahagslegan styrk sinn. Þannig urðu með tímanum til þjóðríki. 

Í kjölfar frönsku byltingarinnar linnti þess konar landvinningaátökum að mestu og við tóku 

stríð milli þjóðríkja. Eftir rússnesku byltinguna tóku við deilur byggðar á sterkri 

hugmyndafræði á borð við kommúnisma, fasisma/nasisma, frjálslynda lýðræðisstefnu, 

o.s.frv. Átakalínur þessara stefna hverfðust m.a. um hvernig efnahag þjóða væri best borgið, 

enda einkenndist kalda stríðið m.a. mjög af því. Samkvæmt kenningu Huntingtons halda 

þjóðríki áfram að vera aðalgerendur í heiminum en hann taldi þó að alvarlegustu átökin í 

                                                           
29 Kristín Loftsdóttir, „Bláir menn og eykonan Ísland“, bls. 22-23.  
30 Samuel P. Huntington gaf út bók með kenningu sinni árið 1996, The Clash of Civilization and the 

Remaking of World order (New York 1996) sem byggist á grein hans frá árinu 1993.  
31 Sjá t.a.m. Jarle Cooker og Richard E. Rubenstein, „Challenging Huntington“, bls. 3. 
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framtíðinni yrðu milli tveggja meginmenningarheima, íslam og Vesturlanda. Að hans mati 

yrðu spenna og átök milli menningarheima mun algengari og ofbeldisfyllri en árekstrar hópa 

innan sama menningarheims. Staðbundin átök af því tagi, eða breytingar á valdastöðu 

menningarheima, væru líkleg til að valda stigmögnun deilna milli þeirra. Þar er komin 

sennilegri og hættulegri uppspretta harðri átaka sem geta leitt til hnattræns stríðs. Þar skiptir 

breytt staða hins vestræna menningarheims miklu máli: „The paramount axis of world 

politics will be the relations between „The West and the Rest“.32  

 Metið verður hvort orðræðan á Íslandi einkennist af þessu hugarfari, að 

menningarheimur múslima og Íslendinga sé svo ólíkur að þeir geti ekki lifað saman í sátt og 

samlyndi. Þess háttar málflutning má vel lesa í skrifum Jóns Magnússonar, fyrrverandi 

þingmanns Frjálslynda flokksins33 og Valdimars H. Jóhannessonar, fyrrverandi blaðamanns. 

Þeir tveir eru þó ekki einir um slíkan málflutning, en þeir hafa verið mjög áberandi í 

umræðunni undanfarin ár.  

 Kenning Huntingtons um árekstur menningarheima mun nýtast við að greina 

orðræðuna, sérstaklega þegar kemur að skrifum Jóns Magnússonar árið 2006 og komu 

palestínsku flóttakvennanna árið 2008. 

 

1.5. Fjölmenningarstefna og þjóðernishyggja 

 

Fjölmenningarstefna gengur út á „að tryggja öllum meðlimum borgaraleg réttindi óháð 

þjóðernislegum uppruna á sama tíma og fólki er gert kleift að halda í menningarlegan 

uppruna sinn“.34 Fjölmenning gengur út á samþættingu en ekki samlögun. Hugmyndin er þá 

meðal annars sú að tími hinna einsleitu samfélaga (þjóðríkja) sé liðinn og viðurkennt að nýir 

siðir fylgi nýjum þegnum samfélagsins.35 

 Þessi hugmynd er ein af umdeildustu hugmyndum í samtímanum. Sumir líta á hana 

sem jákvæða; sem aðlaðandi hugmynd um fjölbreytni mannlífsins. Þar sem gagnkvæm 

virðing er borin fyrir borgurum sem hafa mismunandi bakgrunn, þar sem litríkir dansar, 

                                                           
32 Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, bls. 22-25. 
33 Vef. Jón Magnússon, „Flóttafólk og stefna Frjálslynda flokksins“, bloggsíða Jóns Magnússonar, 27. maí 

2008, http://jonmagnusson.blog.is/blog/jonmagnusson/entry/552337/, skoðað 3. mars 2015 og Jón 

Magnússon, „Ísland fyrir Íslendinga“, Blaðið, 1. nóvember 2006, bls. 16. 
34 Unnur Dís Skaptadóttir, „Fjölmenning á ferð og flugi“, bls. 586. 
35 Unnur Dís Skaptadóttir, „Fjölmenning á ferð og flugi“, bls. 586. 

http://jonmagnusson.blog.is/blog/jonmagnusson/entry/552337/
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framandi siðir og fjölbreytileg matargerð blómstra. Aðrir líta aftur á móti til þessarar 

hugmyndar með hryllingi og fullyrða að fjölmenning valdi klofningi í samfélaginu, að hún 

sé fáránleg pólitísk rétthugsun, þar sem sumir hópar hafa forréttindi umfram aðra (og oftar 

en ekki þá sem einhvers konar fórnarlömb) og sé siðferðislega röng.36  

 Á Íslandi hefur fjölmenning verið að þróast og verður samsetning íbúanna æ 

fjölbreyttari að gerð. Hér býr fólk af ýmsum uppruna, frá mismunandi menningarsvæðum 

sem talar margvísleg tungumál og ástundar ólík trúarbrögð.37   

 Þjóðernishyggja er hugmyndafræði sem þekkist næstum hvar sem er í heiminum, en í 

ólíkri mynd.38 Hún kom fram í Evrópu í byrjun 19. aldar og gengur út á að hægt sé að skipta 

mannkyninu í þjóðir og hver þjóð hafi sín persónueinkenni sem hægt sé að ganga að sem 

vísu.39  

 Þegar lýðveldið Ísland varð 50 ára árið 1994 kom fram í ræðu m.a. hjá þáverandi 

forseta, Vigdísi Finnbogadóttur, að æðsta skylda þjóðarinnar væri að vernda tungumálið, 

íslenska menningu og sögu. Tungumálið væri það sem gerði Íslendinga að þjóð. Það væri 

forsendan fyrir þjóðernisvitund Íslendinga, því það geymir minningarnar og tengir fortíð við 

nútíð og nútíð við framtíð. Þessi tónn hafði heyrst áður, í sjálfstæðisbaráttunni á 19. öld. 

Flestir Íslendingar telja að þjóðernið sé þeim í blóð borið, og tengja það við hversu einsleitt 

tungumálið er, hve landamæri landsins eru vel afmörkuð og trúarbrögð hér eru svipuð.40 

 Þegar hugtakið þjóð er skoðað í tengslum við þjóðernisstefnu skiptir líklega mestu máli 

hugmyndir Johann Gottfried Herdes, heimspekings, enda eru helstu kenningar um 

þjóðernisstefnu byggðar á hans hugmyndum. Hann taldi að tungumálið væri mikilvægasta 

forsendan fyrir þjóðerninu sem myndast fyrir samspil manns og náttúru. Þar sem náttúran 

spilar inn í myndun þjóðernis, verða til mismunandi hefðir og venjur á milli landsvæða og 

menningarheima. Tungumálið var lykillinn af því hvernig maðurinn skildi sjálfan sig enda er 

það grundvöllurinn á samskiptum milli manna og hugsanna. Herder taldi að hefðir og venjur 

menningarhópa hefðu flust frá einni kynslóð til annarrar með tungumálinu og 

alþýðumenningu. Hann taldi því eðlilegast að hver þjóð myndi stjórna sér sjálf. „Þar sem 

                                                           
36 George Crowder, Theories of Multiculturalism, bls. 1. 
37 Hanna Ragnarsdóttir, „Fjölmenningarfræði“, Fjölmenning á Íslandi, bls. 17. 
38 Thomas Hylland Eirksen, Small Places, Large Issues, bls. 275. 
39 Craig Calhoun, Nation Matter, bls. 27-29. og Nationalism, bls. 11-12. 
40 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 15-17. 
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þjóðmenningin endurspeglaði umhverfið og aðstæður hverrar þjóðar voru sérstakar, var ekki 

til nein ákveðin algild fyrirmynd um það hvernig haga átti samskiptum þegnanna, stjórn hvers 

ríkis heldur hlaut að taka mið af einkennum þjóðarinnar.“41 Menningarleg þjóðernisstefna á 

líka rætur að rekja til kenninga hans með einum hætti eða öðrum. Honum hefur verið kennt 

um það slæma sem hefur fylgt þjóðernisstefnunni, frá kynþáttahyggju til hugmynda um hina 

útvöldu þjóð (þ. favoritvolk). Hann hafnaði kynþáttahyggjunni og taldi að engin ein þjóð væri 

annarri fremri og öll menningarsamfélög væru jafn rétthá.42  

 Flestir sem rannsakað hafa stefnuna hafa lagt áherslu á ofbeldi og kynþáttamismun. 

Það er mikilvægt þegar hún er skoðuð að einblína ekki á þessi atriði heldur sjá hana einnig 

sem ákveðna leið til að tilheyra hópi og hvernig eigi að tala og hugsa um menningu. Það er 

einmitt þetta sem skiptir máli þegar horft er til þeirra sem eru á móti múslimum á Íslandi.43  

 Með því að greina orðræðuna út frá framangreindum hugtökum og kenningum er hægt 

að koma auga á hvernig hinir ýmsu aðilar tjá sig um múslima á Íslandi. Þannig er hægt að 

greina hvort sú umræðuhefð hafi eitthvað breyst frá árinu 2000 fram til ársins 2015, sé svo 

verður fundið út hver sé helsta skýringin þar að baki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 20. 
42 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 18-21. 
43 Craig Calhoun, Nation Matter, bls. 27-29. og Nationalism, bls. 11-12. 
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2. Breyttur heimur – Alþingiskosningarnar 2007 

2.1. Áhrif Hryðjuverkaárásanna á Bandaríkin 11. september 2001 

 

Óhætt er að fullyrða að heimurinn hafi breyst við hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin 11. 

september 2001. Hvað varðar mannréttindi, frelsi og hvernig orðræðan gagnvart múslimum 

hefur versnað í kjölfarið og fordómar gegn þeim aukist.  

Í ræðu fyrir sameinuðu Bandaríkjaþingi nokkrum dögum eftir hryðjuverkaárásirnar 

sagði George W. Bush, Bandaríkjaforseti, að þeir sem bæru ábyrgð á voðaverkunum og þeir 

sem héldu hlífðarskyldi yfir þeim yrði refsað. Annaðhvort væru menn með Bandaríkjunum í 

liði eða með hryðjuverkamönnunum. Réttlætinu yrði náð annaðhvort heima fyrir eða á 

vígvellinum. Ráðist var inn í Afganistan í október 2001 og Írak árið 2003 í nafni hefndar og 

frelsishugsjóna. Yfir 35 þjóðir þ.m.t. Ísland, voru svokallaðar þjóðir hinna viljugu.44  

Mannréttindi og frelsi hafa í kjölfarið beðið hnekki í nafni öryggis og stríðs gegn 

hryðjuverkum. Mannréttindabrot hafa verið framin í nafni öryggis og þótt þau væru ekki ný 

af nálinni, voru þau nú framin fyrir opnum tjöldum.45  

Lög sem hafa verið sett í baráttunni gegn hryðjuverkum hafa mörg hver ekki uppfyllt 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og verið sett fram í miklum flýti, án undirbúnings 

og án mikillar umræðu. Afleiðingar nýju laganna er m.a. aukið eftirlit með almenningi, 

„auknar rannsóknarheimildir lögreglu, [nýjar] skilgreiningar á refsiverðri háttsemi, ....“ o.fl. 

Mörg ákvæði laganna eru óskýr og oft er farið „gegn meginreglum refsiréttar, s.s. að engum 

megi refsa án lagaheimildar og banni við afturvirkri beitingu laga“.46  

Árið 2008 voru tekin viðtöl við 34 múslima frá Ástralíu, Argentínu, Kanada og 

Bandaríkjunum. Þessi eigindlega rannsókn gefur það til kynna að múslimar, í þessum löndum 

að Argentínu undanskilinni hafi fundið fyrir auknum fordómum, misrétti og hatri í sinn garð 

                                                           
44 Vef. CNN.com/U.S., „Transcript of President Bush´s address“, 21. september 2001, 

http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/, Vef. The Wall Street Journal, „President Bush´s 

Address on the Iraq Invasion“, 19. mars 2003, http://blogs.wsj.com/dispatch/2013/03/18/full-text-of-

president-george-w-bushs-speech-march-19-2003/, skoðað 27. júní 2015 og Vef. CNN, „Operation Enduring 

Freedom Fast Facts“, 21. apríl 2015, http://edition.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-

fast-facts/, skoðað 12. júlí 2015. 
45 Guðrún Dögg Guðmundsdóttir, „Mannréttindi og stríðið gegn hryðjuverkum“, bls. 36.  
46 Guðrún Dögg Guðmundsdóttir, „Mannréttindi og stríðið gegn hryðjuverkum“, bls. 44-45. 

http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/
http://blogs.wsj.com/dispatch/2013/03/18/full-text-of-president-george-w-bushs-speech-march-19-2003/
http://blogs.wsj.com/dispatch/2013/03/18/full-text-of-president-george-w-bushs-speech-march-19-2003/
http://edition.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/
http://edition.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/
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eftir 11. september, en argentínskir múslimar töldu ekkert hafa breyst. „Argentínubúar sjá 

ekkert athugavert við okkur.“47  

Múslimar í Bandaríkjunum höfðu lifað svo til áhyggjulausu lífi fyrir 11. september. 

Konur gátu gengið um með hijab eða í íslömskum búningi,48 án teljandi fordóma og áreitis. 

Eftir árásirnar jukust þeir og múslimum var kennt um þær. Þeir urðu fyrir miklu áreiti og 

hatursáróðri. Hrópað var á eftir þeim ýmis ókvæðisorð t.a.m. „hryðjuverkamenn, farið heim 

til ykkar“.49  

Hvort ástandið hér heima gagnvart múslimum hafi breyst er erfitt að segja, þar sem 

rannsóknir um múslima eru af mjög skornum skammti. Í könnun sem IMG Gallup gerði, fyrir 

Rauða krossinn árið 2005, kom í ljós að 22% aðspurða væru frekar eða mjög ósáttir við að 

búa í næsta nágrenni við múslima. Til samanburðar voru einungis 5,6% frekar eða mjög 

ósáttir við að búa í nágrenni við Búddatrúarmenn.50 Árin 1999 og 2008 voru gerðar kannanir 

um hvort almenningur teldi betra að innflytjendur samlöguðust eða samþættust íslensku 

samfélagi. Árið 1999, töldu 27,2% að betra væri að innflytjendur samþættust íslensku 

samfélagi en árið 2008 hafði talan lækkað í 19,7%.51 

Eftir 11. september ákváðu margir íslenskir múslimar að halda sig til hlés. Í viðtali sem 

var tekið við tvo múslima, kom í ljós að fordómar jukust strax eftir hryðjuverkaárásirnar.52 

Rakel Dögg Þorvarðardóttir, annar viðmælendanna, sagði í viðtali að orðræða kunningja og 

vina hefði breyst og nú hikaði fólk ekki við að segja við hana „Auðvitað verður að drepa alla 

þessa fjandans araba.“53 Hinn viðmælandinn, Yousef Ingi Tamimi þá tólf ára, fann fyrir 

auknum fordómum. Kallað var á eftir honum á skólagöngunum: „Þú og þín fjölskylda eruð 

morðingjar og ættuð að hypja ykkur úr landi.“ Hann varð jafnvel fyrir ofbeldi af hálfu 

                                                           
47 Carenlee Barkdull, Khadija Khaja o.fl, „Experiences of Muslims in Four Westren Countries Post-9/11“, bls. 

139 og 143. 
48 Hijab er höfuðslæða, sem hylur aðeins hár, margar múslimskar konur kjósa að nota hana, hvað varðar 

íslamska búninga má nefna niqab sem hylur allan líkamann nema augu og búrka sem hylur allan líkamann en 

er með neti fyrir augu. Það má segja að búrkan í Afganistan hafi orðið táknmynd fyrir kúgun kvenna í íslam í 

hinum vestræna heimi. 
49 Carenlee Barkdull, Khadija Khaja o.fl, „Experiences of Muslims in Four Westren Countries Post-9/11“, bls. 

143-144. 
50 Vef. Rauði kross Íslands, IMG Gallup, „Viðhorf til nokkurra minnihlutahópa. Viðhorfsrannsókn“, júlí-ágúst 

2005, file:///C:/Users/johanna/Downloads/vidhorfsrannsokn.pdf, bls. 6 og 17, skoðað 28. júní 2015. 
51 Vef. Eva Heiða Önnudóttir og Njörður Sigurjónsson, „Kynþáttahyggja og viðhorf til innflytjenda á Íslandi. 

Könnun meðal íslenskra ríkisborgara á kynþáttahyggju og viðhorfum þeirra til innflytjenda á Íslandi“ október 

2008, bls. 55, http://rannsoknamidstod.bifrost.is/Files/Skra_0032198.pdf, skoðað 28. júní 2015. 
52 Anna G. Ólafsdóttir, „Íslam er friður“, Morgunblaðið B, 26. október 2001, bls. 4. 
53 Anna G. Ólafsdóttir, „Fordómar gagnvart múslimum á Íslandi“, Morgunblaðið B, 26. október 2001, bls. 5. 

file:///C:/Users/johanna/Downloads/vidhorfsrannsokn.pdf
http://rannsoknamidstod.bifrost.is/Files/Skra_0032198.pdf


23 
 

skólafélaganna.54 Yousef gerði reyndar lítið úr þessum fordómum nokkrum árum seinna í 

viðtali sem Viðar Þorsteinsson tók við hann.55   

Tæplega mánuði eftir árásirnar á Bandaríkin kom Alþingi saman og ræddi málið. 

Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra, lýsti stuðningi við Bandaríkin og baráttu þeirra gegn 

hryðjuverkum og hann efaðist ekki um réttmæti Bandaríkjastjórnar um að draga þá seku til 

ábyrgðar. Hann taldi eins og margir aðrir þingmenn sem tóku þátt í umræðunum að Al Kaída 

væri ekki knúið áfram af trúarlegum og pólitískum hvötum heldur væri tilgangur 

hryðjuverkaárásanna að eyðileggja sem mest og valda harmi og upplausn. 

Hryðjuverkamennirnir hefðu ráðist á kjarna vestrænnar siðmenningar til að grafa undan 

lýðræðinu og frelsinu.56  

 

2.2. Frjálslyndi flokkurinn  

 

Frjálslyndi flokkurinn á Íslandi var stofnaður 26. nóvember 1998 og gekk meginstefna hans 

út á að afnema kvótakerfið.57 Flokkurinn bauð fram í fyrsta skipti í alþingiskosningunum árið 

1999 og fékk 4,2% atkvæða og tvo þingmenn. Árið 2003 fékk flokkurinn 7,4% fylgi og fjóra 

þingmenn, einn þeirra var Magnús Þór Hafsteinsson. Frjálslyndi flokkurinn hafði ekki haft 

neina sérstaka stefnu í innflytjendamálum, en það átti eftir að breytast.58  

Nýr EES-samningur tók gildi í maí 2004 í tengslum við stækkun Evrópusambandsins.59 

Inngöngu allra nýju ríkjanna nema Möltu og Kýpur var frestað til 1. maí 2006 en þann dag 

áttu átta nýju aðildarríkin að fá aðgang að íslensku efnahagssvæði. Umræður fóru fram á 

Alþingi um þessar lagabreytingar og má segja að þarna komi í fyrsta sinn fram andúð 

Frjálslynda flokksins á útlendingum. Flokkurinn vildi fresta inngöngu þessara ríkja til ársins 

2009, sem var hægt á grundvelli EES-samningsins. Mikil þensla var á Íslandi og vildu íslensk 

                                                           
54 Anna G. Ólafsdóttir, „Sár yfir að geta ekki treyst skólafélögunum“, Morgunblaðið B, 26. október 2001, bls. 

4. 
55 Viðar Þorsteinsson, „Maður verður að hafa húmor fyrir sjálfum sér“, bls. 145. 
56 Vef. Alþingi, „Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra“, 127. 

löggjafarþing, 3. fundur, 3. október 2001, http://www.althingi.is/altext/127/10/r03133342.sgml, skoðað 28. 

júní 2015. 
57 „Sverrir stofnaði flokk í kyrrþey“, DV, 27. nóvember 1998, bls. 2. 
58 Sigurdór Sigurdórsson og Valgerður Jóhannsdóttir, „Hvorki sárir né móðir“, Dagur, 11. maí 1999, bls. 8. 

og Vef. Alþingiskosningar „Úrslit alþingiskosninganna 10. maí 2003“, 

http://2003.kosning.is/FrettirOgTilkynningar/Safn/nr/1067.html, skoðað 12. júlí 2015. 
59 Vef. Utanríkisráðuneytið, „Stækkun EES 2004“, http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/ees/nr/2041, 

skoðað 25. júní 2015. 

http://www.althingi.is/altext/127/10/r03133342.sgml
http://2003.kosning.is/FrettirOgTilkynningar/Safn/nr/1067.html
http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/ees/nr/2041
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fyrirtæki fá til sín starfsfólk, en atvinnuleysi var 1,5%. Gengu ESB-ríkisborgarar fyrir þegar 

kom að veitingu atvinnu- og dvalarleyfa umfram þá sem komu utan EES-svæðisins.60  

Magnús Þór taldi að til vandræða gæti komið ef þessi átta nýju aðildarríki ESB fengju 

óheftan aðgang að íslensku atvinnulífi. Hann taldi að félagsleg vandamál gætu sprottið upp 

vegna þess að spenna gæti skapast á vinnumarkaði, „... ekki vegna þess að hér sé svo mikil 

eftirspurn eftir vinnuafli heldur miklu frekar að svo mikil eftirspurn verði eftir vinnu að hér 

verði hugsanlega aukið atvinnuleysi“. Þessi skoðun Magnúsar Þórs er athyglisverð í ljósi 

þess að hér var lítið atvinnuleysi.61 Það er að auki eftirtektarvert að hann kallaði þennan hóp 

útlendinga „óvopnaðan her láglaunafólks“. Með þeim orðum og að setja útlendinga í 

samhengi við aukið atvinnuleysi, ásamt því að þeir myndu hafa áhrif á launakjör í landinu þá 

er hann að hvetja til andúðar á útlendingum. Í stað þess að horfa til fyrirtækja og löggjafans. 

Sjálfur taldi hann sig ekki vera á móti útlendingum en hann var hræddur um að margir af 

þessum nýju atvinnuleitendum myndi setjast að á Íslandi og þeir kæmu ekki einir til landsins 

heldur tækju þeir fjölskyldur sínar með sér.62 Þessi skoðun Magnúsar Þórs er sérstök í ljósi 

þess að í febrúar 2006 hafði hann talað um að íslenskt þjóðfélag yrði sambland af hinum 

ýmsu menningarheimum sem myndi leiða til víðsýni og auka samkeppnishæfni landsins. Þó 

vildi hann að þeir sem hingað kæmu lærðu íslensku og aðlöguðust íslensku samfélagi.63 

Í skoðanakönnun frá júlí 2006 um fylgi stjórnmálaflokkanna fékk Frjálslyndi 

flokkurinn tæplega 4% og engan þingmann; flokkurinn var á góðri leið með að þurrkast út.64  

 

 

 

                                                           
60 Vef. Alþingi, „Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga 1. umr“, 21. 

apríl 2006, 132. löggjafarþing, 106. fundur, Jón Kristjánsson, ríkin voru Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, 

Slóvakía Slóvenía, Tékkland og Ungverjaland, ásamt Möltu og Kýpur,  

http://www.althingi.is/altext/132/04/r21183243.sgml, skoðað 12. júlí 2015. 
61 Vef. Alþingi, „Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga, 1. umr“, 21. 

apríl 2006, Magnús Þór Hafsteinsson, http://www.althingi.is/altext/132/04/r21190710.sgml, skoðað 4. ágúst 

2015. 
62 Vef. Alþingi, „Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga, 2. umr“, 28. 

apríl 2006, 132. löggjafarþing, 111. fundur, Magnús Þór Hafsteinsson, 

http://www.althingi.is/altext/132/04/r28113047.sgml, skoðað 12. júlí 2015. 
63 Vef. Alþingi, umræða utan dagskrár, málshefjandi Hjálmar Árnason, „Staða útlendinga hér á landi“, 22. 

febrúar 2006, 132. löggjafarþing, 72. fundur, Magnús Þór Hafsteinsson, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/132/rad20060222T124641.html, skoðað 6. júní 2015. 
64 „Litlar breytingar á fylgi flokkanna“, Morgunblaðið, 2. ágúst 2006, bls. 2. 

http://www.althingi.is/altext/132/04/r21183243.sgml
http://www.althingi.is/altext/132/04/r21190710.sgml
http://www.althingi.is/altext/132/04/r28113047.sgml
http://www.althingi.is/altext/raeda/132/rad20060222T124641.html


25 
 

2.3. Nýjar áherslur í útlendingamálum 

 

Nýjar áherslur á málflutningi Frjálslynda flokksins höfðu komið fram í lok apríl árið 2006. 

En þegar stjórnmálahreyfingin Nýtt afl og Jón Magnússon gengu í hann í september sama ár 

varð málflutningur flokksmanna enn harðari og miklar deilur spruttu upp í kjölfarið meðal 

meðlima. Þessar nýju áherslur voru síðan samþykktar sem stefna á landsfundi Frjálslynda 

flokksins í janúar 2007. Aðspurðir sögðu þeir Jón og Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður 

Frjálslynda flokksins, að þessi gjörningur hefði átt sér dálítinn aðdraganda, allt frá 

sveitarstjórnarkosningunum þá um vorið.65  

 Þessar nýju áherslur flokksins komu hvað skýrast fram í grein Jóns „Ísland fyrir 

Íslendinga?“ í nóvember árið 2006. Ef hægt var að segja að Frjálslyndi flokkurinn hafi daðrað 

við hatursáróður, þjóðernishyggju og útlendingahatur í lok apríl 2006, er ljóst að með grein 

Jóns var ekki lengur um daður að ræða og nú bætist við íslam-ótti:  

 

Við Íslendingar höfum verið heppnir með að stór hluti fólks sem hingað hefur 

komið er harðduglegt fólk. Það breytir því ekki að við viljum hafa okkar 

velferðarsamfélag fyrir Íslendinga. Við viljum ekki missa algjörlega stjórn á 

þróuninni. Ég vil ekki fá hingað fólk úr bræðralagi Múhameðs sem hefur sín 

eigin lög og virðir ekki lágmarksmannréttindi og misbýður konum. Ég vil ekki 

fá til Íslands hópa sem eru til vandræða alls staðar í Evrópu. Ef til vill má ekki 

segja þetta þar sem pólitískur rétttrúnaður er allsráðandi og hvert frávik frá 

honum fordæmt.66 

 

        Jón taldi sig ekki vera að láta í ljós kynþáttafordóma, þjóðernishyggju eða 

útlendingahatur með þessum orðum. Enda kvaðst hann ekki vera á móti „Pólverjum eða öðru 

kristnu fólki úr okkar heimshluta“. Málið snerist fyrst og fremst um fjöldann sem hingað 

kæmi en ekki hverjir það væru. Jón hafði áhyggjur af því að árið 2020 myndi fimmti hver 

Íslendingur ekki tala íslensku eða þekkja sögu þjóðarinnar. Hann taldi líka að hinn mikli 

innflutningur á fólki væri einhver sú mesta ógn sem steðjaði að sjálfstæði þjóðarinnar og 

                                                           
65 „Liðsheildin verður sterkari“, Fréttablaðið, 21. september 2006, bls. 2.  
66 Jón Magnússon, „Ísland fyrir Íslendinga?“, Blaðið, 1. nóvember 2006, bls. 16.  
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íslenskri menningu.67 Skrif Jóns bera greinilegan fjandskap gagnvart íslam og hann dregur 

múslima í dilka í formi mismununar og neikvæðs viðhorfs.68 Hann alhæfir um heilan hóp, 

rétt eins og gert er þegar fólk er flokkað eftir staðalímyndum, og hann ýkir upp þann sannleika 

sem hann telur sig hafa um múslima. Hann gerir ekki ráð fyrir félagslegum breytileika þegar 

hann áætlar að allir múslimar misbjóði konum og allir séu til vandræða. Hans mat er því að 

múslimar séu „hinir“. Þeir eru öðruvísi og því eigi þeir ekki heima hér á landi. Hann gerir ráð 

fyrir menningarlegum árekstrum rétt eins og kenning Samuels P. Huntington „Clash of 

Civilization?“ gerir. 

 Í kjölfar greinar Jóns hélt umræðan um útlendinga áfram, nú á Alþingi í 

utandagskrárumræðu, að undirlagi Magnúsar Þórs Hafsteinssonar. Lítið nýtt kom þar fram 

en umræðan sýndi svo ekki varð um villst að Frjálslyndi flokkurinn dró ákveðna línu milli 

sín og annarra stjórnmálaflokka. Magnús Þór kenndi útlendingum um að Íslendingar misstu 

vinnuna af því að þeir væru „ekki samkeppnisfærir við erlent vinnuafl“. Útlendingarnir væru 

tilbúnir að vinna undir eða á lágmarkstöxtum sem Íslendingar væru ekki tilbúnir til. „Við 

hljótum öll að sjá, ef við skoðum málið bara kalt og raunsætt og víkjum til hliðar pólitískum 

rétttrúnaði, að hér stefnir í óefni“ fullyrti hann.69  

 Enginn annar flokkur á þingi tók undir málatilbúnað frjálslyndra. Magnús Stefánsson, 

félagsmálaráðherra benti á að Alþýðusamband Íslands (ASÍ) og Samtök atvinnulífsins hefðu 

verið samþykkt lagabreyting frá 1. maí um frjálsa för launafólks frá nýjum aðildarríkjum 

Evrópusambandsins að EES-svæðinu, og um leið að íslenska efnahagssvæðinu. Af þeim 

sökum hefði starfsemi starfsmannaleiga dregist saman, flestir útlendingar fengið 

ráðningarsamning og borgað væri eftir íslenskum kjarasamningum. Síðast en ekki síst 

mældist atvinnuleysi á sumum stöðum undir einu prósenti.70  

 Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, virtist samþykkja nýju 

áherslur flokksins og sagði í viðtali við Fréttablaðið. „Ég hef hins vegar enga andúð á 

trúarhópum en við sjáum nú samt að á Norðurlöndum hafa múslimar myndað ákveðin 

                                                           
67 Jón Magnússon, „Ísland fyrir Íslendinga?“, Blaðið, 1. nóvember 2006, bls. 16. 
68 Bülent Senay, „Islamophobia: Europe´s Identity Crisis-Roots Behind, Routes Ahead“, bls. 3. 
69 Vef. Alþingi, umræða utan dagskrár, málshefjandi Magnús Þór Hafsteinsson, „Fjölgun útlendinga á 

Íslandi“, 7. nóvember 2006, 133. Löggjafarþing, 22. fundur, Magnús Þór Hafsteinsson, 

http://www.althingi.is/altext/raeda/133/rad20061107T134041.html, skoðað 6. júní 2015. 
70 Vef. Alþingi, umræða utan dagskrár, málshefjandi Magnús Þór Hafsteinsson, „Fjölgun útlendinga á 

Íslandi“, 7. nóvember 2006, 133. Löggjafarþing, 22. fundur, Magnús Stefánsson,  

http://www.althingi.is/altext/raeda/133/rad20061107T134600.html, skoðað 6. júní 2006. 

http://www.althingi.is/altext/raeda/133/rad20061107T134041.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/133/rad20061107T134600.html
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vandamál. Við þekkjum fjölskyldumorð í hópum á Norðurlöndum vegna trúarskoðana 

múslima. Ég hef enga fordóma en vil að við drögum lærdóm af reynslu annarra þjóða.“71 

Guðjón Arnar notar hér menningarmun til að aðgreina múslima frá okkur, og eru þeir því 

„hinir“ í samfélaginu, þeir sem eru öðruvísi, ofbeldismenn. Í orðum hans má greina íslam-

ótta, sem kemur fram í neikvæðu og fjandsamlegu viðhorfi gagnvart múslimum. Hann telur 

að múslimar séu þekktir fyrir morð og ofbeldisverk sem þeir beita konur og ungar stúlkur. 

Hann dregur þannig fram staðalímyndir með því að draga þennan hóp í dilka út frá athöfnum 

nokkurra einstaklinga. Orðræða Guðjóns Arnars rétt eins og þeirra Jóns og Magnúsar Þórs 

sýnir fyrst og fremst fram á að það skiptir máli hvernig tungumálinu er beitt. Líklegt má telja 

að Guðjón Arnar hafi blessunarlega aldrei kynnst „heiðursmorðum“. Heldur hafi hann lesið 

um þau í dagblöðum. Því metur hann þau og afleiðingar þeirra út frá reynsluheimi annarra 

en ekki út frá sínum eigin. Þekking hans er því takmörkuð og sýnir fram á hversu samspilið 

á milli tungumáls, valds og þekkingar skiptir miklu máli. Það vita flestir sem vilja vita að 

„heiðursmorð“ eru ekki eingöngu íslamskt fyrirbæri heldur tíðkast þau líka meðal hindúa og 

eru miklu frekar menningartengt fyrirbæri en trúarlegt.72 

 Margir skrifuðu greinar í dagblöð gegn málflutningi Frjálslynda flokksins t.a.m. 

Álfheiður Ingadóttir, síðar þingmaður og ráðherra.73 Svanur Sigurbjörnsson, flokksmaður í 

Frjálslynda flokknum, svaraði grein Álfheiðar. Hann taldi að hún hefði slitið orð Jóns 

Magnússonar í grein hans „Ísland fyrir Íslendinga?“ úr samhengi og áleit að hún hefði farið 

offari í túlkunum á málflutningi hans. Hann viðurkenndi hins vegar að titill greinarinnar hefði 

verið óheppilegur. Svanur túlkaði orð Jóns um „bræðralag Múhameðs“ þannig að hann vildi 

ekki fá inn hingað öfgahópa múslima en hins vegar tók Jón því hvergi fram að hann væri að 

tala um öfgahópa eins og Múslímska bræðralagið eða Hamas-samtökin. Svanur benti 

                                                           
71 „Frjálslyndir vilja fordómalausa umræðu“, Fréttablaðið, 7. nóvember 2006, bls. 6. 
72 Vef. Nupur Basu, „Honour killings: India´s crying shame“, á vefsíðunni aljazeera.com, 28. nóvember 2013, 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/honour-killings-india-crying-shame-

20131127105910392176.html, skoðað 15. ágúst 2015, sjá að auki, vef. UN News Centre, „Impunity for 

domestic violence, ‘honour killings‘ cannot continue – UN official“, 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33971#.Vc74j7Ltmkr, skoðað 15. ágúst 2015, og vef. 

„Honour Based Violence Awareness Network“,  sjá honor based violence, leitað undir statistics & Data, 

http://hbv-awareness.com/, skoðað 15. ágúst 2015. 
73 Álfheiður Ingadóttir, „Frjálslyndir boða aðskilnaðarstefnu í málefnum innflytjenda“, Morgunblaðið, 7. 

nóvember 2006, bls. 27. Eins má benda á aðrar greinar sem skrifaðar eru gegn málflutningi Frjálslynda 

flokksins: Eiríkur Bergmann Einarsson, „Frjálslyndi Þjóðernisflokkurinn“, Blaðið, 7. nóvember 2006, bls. 18. 

og Freyr Einarsson og Óskar Hrafn Þorvaldsson, „Að fórna ærunni fyrir þingsæti“, DV, 10. nóvember 2006, 

bls. 2. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/honour-killings-india-crying-shame-20131127105910392176.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/honour-killings-india-crying-shame-20131127105910392176.html
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jafnframt á að Jón talaði að sjálfsögðu fyrir sjálfan sig en ekki fyrir hönd Frjálslynda 

flokksins. Efast má um að það sé rétt enda var Jón meðlimur í flokknum, og fullvíst talið að 

hann byði sig fram til Alþingis undir merkjum hans. Sömuleiðis var augljóst að hann myndi 

starfa af alefli fyrir flokkinn og ætti eftir að hafa mótandi áhrif á stefnu hans líkt og kom 

glögglega fram í grein Svans.74 

 Í umræðuþættinum Silfri Egils sem sýndur var á stöð 2, var Jón Magnússon spurður út 

í greinina „Ísland fyrir Íslendinga?“. Hann taldi sig ekki vera haldinn kynþáttafordómum 

heldur væri hann að benda á þróunina sem hefði orðið hér á landi, að útlendingum hefði 

fjölgað mikið. Jón skýrði orð sín „Bræðralag Múhameðs“ að þau vísuðu til þess sem væri að 

gerast á Norðurlöndunum, og má lesa það út úr svari hans að það væri tengt ofbeldi. Jón var 

spurður út í hvort múslimar væru ógn við íslenskt samfélag? Ekki svaraði Jón spurningunni 

beint heldur notaði hann dæmi um danskan pylsusala sem hafði verið drepinn af „sonum 

Allah“ vegna innhaldsins í pylsunum. Svarið ber með sér að Jón taldi múslima vera mikla 

ógn við íslenskt samfélag. Orðasambandið „synir Allah“, er hægt að túlka í ljósi orða Jóns 

um danska pylsusalann sem ákveðna fordóma gagnvart múslimum. Jón var þar að auki mjög 

á móti fjölmenningu, en hann taldi að með henni og opnun landsins væri verið að láta íslenska 

menningu, tungu, þjóðmenningu, almenn mannréttindi líða undir lok, allt í nafni 

fjölmenningar. „Er það [fjölmenning] að sætta sig við það að sumir geti lifað í fjölkvæni, 

sumir megi misþyrma borgurunum og lifa eftir einhverjum lögum sem eru jafnvel andstæð 

stjórnarskrá Íslands eins og synir Allah gera, vítt og breitt um Evrópu?“75 

 Magnús Þór sagði í þessum sama sjónvarpsþætti að menningarheimar múslima væri 

mjög framandi og vegna þess hve fá við værum, yrðum við að vernda þjóðmenningu okkar 

og tungumál. „„Þetta fólk“ hefur enga þekkingu á okkar sögu, enga þekkingu á okkar 

menningu og enga þekkingu á okkar tungumáli og þetta hefur í för með sér mjög mikil 

vandamál.“76 Það má skilja orð hans „þetta fólk“ sem skýran greinarmun á „okkur“ 

                                                           
74 Svanur Sigurbjörnsson, „Innflytjendamálin“, Morgunblaðið, 10. nóvember 2006, bls. 47. sjá að auki greinar 

sem verja málflutning Frjálslynda flokksins: Margrét Sverrisdóttir, „Málefni innflytjenda“, Morgunblaðið, 7. 

nóvember 2006, bls. 26-27., Ásthildur Cecil Þórðardóttir, „Hvað er rasismi?“, Fréttablaðið, 14. nóvember 

2006,  bls. 22., Sigurlín Margrét Sigurðardóttir, „Öngvir rasistar!“, Fréttablaðið, 14. nóvember 2006, bls. 22., 

Gústaf Níelsson, „Hroll setur að íslenskum sósíalistum“, Morgunblaðið, 16. nóvember 2006, bls. 40., Ámundi 

Loftsson, „Stefnubreyting Frjálslynda flokksins“, Fréttablaðið, 8. desember 2006, bls. 76. 
75 Stöð 2, Egill Helgason, „Silfur Egils“, (viðtal við Jón Magnússon), 5. nóvember 2006, skoðað 3. ágúst 

2015. 
76 Stöð 2, Egill Helgason, „Silfur Egils“, (viðtal við Magnús Þór Hafsteinsson), 5. nóvember 2006, skoðað 3. 

ágúst 2015. 
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Íslendingum og „hinum“ múslimum. Hann rétt eins og Jón taldi að menningarheimar 

múslima og Íslendinga séu svo ólíkir að þetta tvennt geti ekki dafnað saman og því væri hætta 

á árekstrum. 

 Hvert var viðhorf almennings til þessarar umræðu um málefni útlendinga? Einhverjir 

skrifuðu greinar í dagblöðin og aðrir notuðu athugasemdakerfið á bloggsíðu Magnúsar Þórs 

til að tjá skoðun sína. Margir þeirra sem þar skrifuðu tóku undir málflutning hans og flestir 

þeirra sem skrifuðu greinar í dagblöðin voru meðmæltir málatilbúnaði Magnúsar Þórs, voru 

meðlimir í flokknum. Erfitt er að greina margt sem þar var skrifað öðruvísi en sem 

hatursáróður, útlendingahatur eða andúð, ný-kynþáttahyggju og þjóðernishyggju. Margir 

settu samasemmerki milli útlendinga og glæpamanna, og drógu sumir hverjir sérstakar þjóðir 

inn í umræðuna: „Höfum við ekki heyrt um Litháa  [sic] var hent í höfnina á Neskaupsstað, 

höfum við ekki heyrt um Litháa [sic] sem hafa flutt inn flöskur til að búa til eiturlyf.“77 Sumir 

vildu gera útlendingum erfiðara fyrir að fá íslenskan ríkisborgararétt og töldu að skilyrðin 

fyrir honum væru ekki nógu ströng.78 

 Svo virtist að þessar skoðanir Jóns og Magnúsar Þórs hafi farið vel í marga kjósendur, 

samkvæmt skoðanakönnun frá 7. nóvember 2006. Þar töldu 76,5% Íslendinga, fjölda 

útlendinga í landinu vera vandamál og 73,1% vildu takmarka veitingu dvalarleyfa.79 Hvað 

varðar nýja flokksfélaga áleit Margrét Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri flokksins, þá vera tugi 

talsins og þá sem hefðu sagt sig úr flokknum mætti telja á fingrum annarrar handar. Hún áleit 

umræðuna um málefni útlendinga hafa skipt sköpum.80 Stuttu eftir grein Jóns, birti 

Fréttablaðið skoðanakönnun um fylgi flokkanna, og kom í ljós að málflutningur Frjálslynda 

flokksins hafði aukið fylgi hans um tæp 9%, úr 2,1% í 11%.81 

 Einhverjir þeirra sem tjáðu sig á bloggsíðu Magnúsar Þórs töldu ótækt að geta ekki rætt 

málefni útlendinga án þess að vera kallaður kynþáttahatarar. „Það er gjörsamlega óþolandi 

                                                           
77 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Ríkisstjórnin beygð í umræðu utan dagskrár“, bloggsíða Magnúsar Þórs 

Hafsteinssonar, 7. nóvember 2006, athugasemd: Glæpamenn, 

http://www.magnusthor.is/Default.asp?Sid_Id=23965&tre_rod=006|&tId=2&FRE_ID=43102&Meira=1, 

skoðað 24. júní 2015. 
78 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Ríkisstjórnin beygð í umræðu utan dagskrár“, bloggsíða Magnúsar Þórs 

Hafsteinssonar, 7. nóvember 2006, athugasemd: Glæpamenn, skoðað 24. júní 2015. Þegar íslensk löggjöf um 

ríkisborgararétt er skoðuð kemur í ljós að erfitt er að öðlast hann, sjá Vef. Alþingi, „Lög um íslenskan 

ríkisborgararétt“, nr. 100/1952, http://www.althingi.is/lagas/nuna/1952100.html, skoðað 22. júní 2015. 
79 „Þriðjungur telur fjölda útlendinga hér vera vandamál“, Fréttablaðið, 10. nóvember 2006, bls. 4. 
80 „Fólk flykkist í flokkinn“, Fréttablaðið, 13. nóvember 2006, bls. 15. 
81 „Frjálslyndir á miklu flugi“, Fréttablaðið, 9. nóvember 2006, bls. 4. 

http://www.magnusthor.is/Default.asp?Sid_Id=23965&tre_rod=006|&tId=2&FRE_ID=43102&Meira=1
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1952100.html
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að ekki sé hægt að tala um útlendingavandann án þess að vera bendlaður við eitthvern [sic] 

rasisma og hatur á útlendingum.“ Sá sem þarna skrifaði lýsti síðan ferð sinni til Noregs en 

hann taldi að ástandið þar væri ekki gott: „Svartar hórur á hverju horni um leið og sólin var 

sest.“82 Kynþáttahyggjan skín í gegnum orðnotkun hans. Flestir þeirra sem skrifuðu með 

þessum hætti töldu sig vera að tjá fyrirhyggju en ekki kynþáttafordóma.   

 Félag múslima á Íslandi gerði athugasemdir við málflutning Frjálslynda flokksins og 

taldi hann ala á hræðslu, tortryggni og kynþáttahatri. Hvatt var til málefnalegrar umræðu um 

innflytjendamál.83 Eftir birtingu greinar Jóns Magnússonar og umræðurnar á Alþingi kom 

lítið nýtt fram í málflutningi Frjálslynda flokksins. En þar með var ekki sagt að málinu væri 

lokið, miklar deilur voru í aðsigi.84   

 

2.4. Klofningur yfirvofandi  

 

Umræðan um málefni útlendinga galopnaðist með grein Jóns Magnússonar í Blaðinu. 

Dagana á eftir bar ekki á neinum málefnaágreiningi meðal meðlima Frjálslynda flokksins. 

Margrét Sverrisdóttir framkvæmdarstjóri flokksins fullyrti að margir hefðu skráð sig í 

flokkinn og að fólk væri almennt ánægt með að opnað hefði verið fyrir umræðuna um 

útlendinga. Hún viðurkenndi þó að sumir af nýju félögunum hefðu lýst yfir andúð gegn 

útlendingum og því tæki hún skýrt fram við fólk að stefna flokksins væri ekki byggð á 

útlendingahatri.85  

 Aðeins þremur dögum síðar sagðist Margrét útiloka þingsetu fyrir rasistaflokk. Hún 

sagði að sér hugnaðist ekki málflutningur Jóns Magnússonar þar sem hann legði of mikla 

áherslu þjóðernishyggju. Hún benti á að í stefnu flokksins væri lögð áhersla á að öll 

mismunun væri bönnuð. Hún taldi mikla möguleika á því að hún segði sig úr flokknum ef 

Jón yrði kosinn til trúnaðarstarfa.86 

                                                           
82 Vef. Magnúsar Þórs Hafsteinssonar, „Það var tekist á í Silfri Egils í dag“, bloggsíða Magnúsar Þórs 

Hafsteinssonar, 5. nóvember 2006, athugasemd: Arnar G, „Færð mitt atkvæði“, 6. nóvember 2006. 

http://www.magnusthor.is/Default.asp?Sid_Id=23965&tre_rod=006|&tId=2&FRE_ID=42960&Meira=1, 

skoðað 24. júní 2015. 
83 „Hvetja til málefnalegrar umræðu um málefni innflytjenda“, Morgunblaðið, 9. nóvember 2006, bls. 51. 
84 Magnús Þór Hafsteinsson, „Frjálslyndi flokkurinn og málefni innflytjenda“, Fréttablaðið, 4. desember 

2006, bls. 23. 
85 „Fólk flykkist í flokkinn“, Fréttablaðið, 13. nóvember 2006, bls. 15. 
86 „Útilokar þingsetu fyrir rasistaflokk“, Fréttablaðið, 17. nóvember 2006, bls. 2. 

http://www.magnusthor.is/Default.asp?Sid_Id=23965&tre_rod=006|&tId=2&FRE_ID=42960&Meira=1
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 Aðspurður kvað Magnús Þór Hafsteinsson grein Jóns „Ísland fyrir Íslendinga?“ vera 

fína en fann að því að fólk sliti orð Jóns úr samhengi. Hann sagðist ekki túlka greinina sem 

kynþáttahyggju. Formaður flokksins Guðjón Arnar Kristjánsson vildi ekkert tjá sig um málið 

að öðru leyti en því að stefna flokksins hefði ekkert breyst.87 Þetta voru fyrstu merkin um að 

klofningur væri í stefnumótun Frjálslynda flokksins gagnvart málefnum útlendinga.  

 Margréti Sverrisdóttur, sem gegndi bæði starfi Framkvæmdastjóra Frjálslynda 

flokksins og þingflokksins, var síðan sagt upp störfum sem framkvæmdastjóra þingflokks 

Frjálslynda flokksins 30. nóvember með starfslok 1. mars 2007. Hún var sannfærð um að 

uppsögnin væri vegna mótmæla hennar við hugmyndum Jóns um kynþáttahyggju. „Ég vildi 

ræða málefni útlendinga og þennan vanda sem vinnumarkaðsmál, en ég fullyrði að ég hafi 

verið rekin fyrir að mótmæla rasískum hugmyndum Jóns Magnússonar og að vilja halda fast 

í stefnu flokksins.“88 Henni barst bréf frá formanni flokksins þar sem hún var spurð hvort hún 

ætlaði að bjóða sig fram til Alþingis og tekið var fram að það væri ósamrýmanlegt að bjóða 

sig fram til þingsetu og sinna starfi framkvæmdarstjóra flokksins. Í svari sem hún sendi frá 

sér, sagðist hún ætla að bjóða sig fram í fyrsta sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður og benti 

hún á í bréfinu að hún hafði áður boðið sig fram í sama sæti í sama kjördæmi í 

alþingiskosningum árið 2003 og var þá líka framkvæmdastjóri flokksins. Stuttu seinna barst 

henni uppsagnarbréfið.89 Fjórum dögum eftir uppsögnina kom yfirlýsing frá Margréti sem 

olli nokkrum titringi meðal forystu flokksins. Hún kvaðst sækjast eftir kjöri í embætti 

formanns eða varaformanns á flokksþingi, sem halda átti eftir tæplega tvo mánuði.90  

Þessar deilur fóru fyrir brjóstið á mörgum flokksmönnum, m.a. Ámunda Loftssyni. 

Hann taldi „[i]nnrás Jóns Magnússonar og félaga úr Nýju afli í Frjálslynda flokkinn [hafa] 

rofið friðinn.“91 Hann áleit flokkinn hafa beðið hnekki með málflutningi Jóns sem hefði 

gengið í hann með þeim skilyrðum að Sverrir Hermannsson og Margrét Sverrisdóttir vikju 

„úr ráðandi stöðum innan flokksins“. Hann taldi jafnframt að Jón og stuðningsmenn hans 

væru haldnir kynþáttafordómum og „trúarlegri sérdrægni“. Slíkt kvað hann að passaði ekki 

                                                           
87 „Segir Jón Magnússon ekki löglegan flokksmann“, Fréttablaðið, 18. nóvember 2006, bls. 10. 
88 Brján Jónasson, „Margrét Sverrisdóttir sagt upp hjá Frjálslyndum“, Morgunblaðið, 1. desember 2006, bls. 

1.  
89 Brján Jónasson, „Margrét Sverrisdóttir sagt upp hjá Frjálslyndum“, Morgunblaðið, 1. desember 2006, bls. 

1.  
90 „Stefnir á æðstu embætti flokksins“, Morgunblaðið, 4. desember 2006, bls. 44. 
91 Ámundi Loftsson, „Þegar tröllin stela jólunum“, Fréttablaðið, 18. desember 2006, bls. 47. 
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við stefnu flokksins, þar sem hún útilokaði alla mismunun eftir kynþáttum og 

trúarbrögðum.92 Í fyrstu virtust deilurnar ekki hafa áhrif á fylgi flokksins, þar sem flokkurinn 

fékk annan mánuðinn í röð 11% fylgi.93 

Tíu dögum fyrir landsþing flokksins, bauð Margrét Sverrisdóttir sig fram til embættis 

varaformanns, sem hún áleit vera til marks um útrétta sáttarhönd og leið til að forðast 

klofning.94 Í kjölfar yfirlýsingar Margrétar, lýsti formaðurinn Guðjón Arnar Kristjánsson yfir 

stuðningi við sitjandi varaformann, Magnús Þór Hafsteinsson.95 Magnús Þór kvartaði yfir því 

að Margrét hefði haldið flokknum í úlfakreppu vikum saman án þess að gefa upp hvað hún 

hefði ætlað sér. Hann benti á að ef hún ynni myndi hún sem varaformaður sitja í óþökk 

þingflokksins: „Þingflokkurinn kærir sig ekki um Margréti sem varaformann.“96  

Á landsfundinum kom í ljós að fjölgun flokksfélaga hafi verið mikil, eða frá desember 

2006 til lok janúar 2007 höfðu hátt í 500 manns gengið í flokkinn.97 

Í ræðu formanns Frjálslynda flokksins, Guðjóns Arnars á landsfundinum er erfitt að 

benda á skýr dæmi um útlendingahatur, hatursáróður, þjóðernisstefnu og ný-kynþáttahyggju. 

Hann notar hvergi ljót orð, orðalag eða illmælgi um útlendinga, hann gefur það miklu frekar 

í skyn, hann talar undir rós. Sé ræða hans hins vegar tengd við þá umræðu sem hafði verið, 

sérstaklega eftir að Jón Magnússon og Nýtt afl gengu í flokkinn, kemur í ljós að áherslur Jóns 

og Magnúsar Þórs urðu að nýrri stefnu flokksins. Þegar ræðan er skoðuð eru nokkur atriði 

sem vekja eftirtekt og gefur okkur ágætisdæmi um hvernig Guðjón Arnar talaði undir rós um 

útlendinga: „Heilbrigðisyfirvöld þurfa að vera á varðbergi varðandi smitsjúkdóma eins og 

berkla.“ Að sama skapi yrði að skoða sakaskrár allra innflytjenda og meta menntun þeirra. 

Flokkurinn ætlaði að leggja áherslu á að hjálpa þeim sem vildu flytjast hingað að finna sér 

hlutverk og aðlagast íslensku samfélagi. Formaðurinn taldi málefni útlendinga á Íslandi vera 

í ólestri, skráning og eftirlit væri gloppótt og að of margir útlendingar hefðu komið eftir 1. 

maí 2006, þegar ný ríki sem voru í ESB fengu aðgang að EES-samningnum. Mat hans og 

                                                           
92 Ámundi Loftsson, „Þegar tröllin stela jólunum“, Fréttablaðið, 18. desember 2006, bls. 47. 
93 „Ríkisstjórnin nýtur stuðnings 53% kjósenda skv. könnun Capacent Gallup“, Morgunblaðið, 5. janúar 2007, 

bls. 8.  
94 Silja Björk Huldudóttir, „Sér framboðið sem útrétta sáttarhönd“, Morgunblaðið, 17. janúar 2007, bls. 1. 
95 Elva Björk Sverrisdóttir, „Styð minn varaformann sem hefur reynst vel“, Morgunblaðið, 18. janúar 2007, 

bls. 12. 
96 „Magnús segir reikna megi með harðri baráttu“, Morgunblaðið, 18. janúar 2007, bls. 12. 
97 Vef. Frjálslyndi flokkurinn, Guðjón Arnar Kristjánsson, „Ræða formanns á Landsþingi Frjálslynda 

flokksins“, 19. febrúar 2007, vefsíða Frjálslynda flokksins, 

http://www.vefurinn.is/xf.is/Default.asp?sid_id=30212&tId=2&fre_id=51899&meira=1, skoðað 12. júlí 2015. 

http://www.vefurinn.is/xf.is/Default.asp?sid_id=30212&tId=2&fre_id=51899&meira=1
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flokksmanna var að aldrei fyrr hefðu Íslendingar upplifað jafnmikla samkeppni á 

vinnumarkaði og vildi hann því að stéttarfélög gætu farið á vinnustaði og skoðað launaseðla 

og vinnuskýrslur. Jafnframt þyrfti að herða eftirlit með atvinnurekendum og óskráðum 

starfsmönnum, búsetu erlendra starfsmanna og afla vitneskju um hvort ætlunin væri að þeir 

hygðust setjast að hér á landi. Allt þetta var sett fram til að mögulegt yrði hægt að spá fyrir 

um „fjölgun skólabarna, þörf á kennslu í íslensku og öðrum þáttum er varða aðlögun“ 

útlendinga til framtíðar.98  

Guðjón Arnar vildi að innflytjendur lærðu íslensku – þannig myndi aðlögun þeirra 

heppnast. Það er ljóst að kunnátta í íslensku er mikilvægasta tækið til að hjálpa innflytjendum 

að komast inn í íslenskt samfélag. Hins vegar er EES-borgurum frjálst að læra tungumál 

viðkomandi lands þar sem þeir starfa, en „er ýmist skylda eða frjálst val fyrir borgara frá 

ríkjum utan EES“.99 Í Svíþjóð er tungumálanám útlendinga t.a.m. ekki skylda, sama hvaðan 

þeir koma og í Finnlandi er óformlega ætlast til að erlendir ríkisborgarar læri finnsku. Á 

Íslandi eru minni kröfur um tungumálakennslu, þeir sem koma utan EES þurfa að læra 

íslensku í 150 stundir, miðað við rúmlega 2000 stundir í Danmörku. Hér á landi er kostnaður 

fyrst og fremst í höndum einstaklingsins og stéttarfélaga en með stuðningi ríkisins.100  

Í ræðu Margrétar Sverrisdóttur á landsþinginu kom fram að upptök átakanna væri hægt 

að rekja til þeirra ákvörðunar að fara í samstarf við Nýtt afl. Hún staðhæfði að Jón 

Magnússon hefði átt upptökin að brottrekstri hennar og vísaði til tölvupósts sem Jón hafði 

sent nánustu samstarfsmönnum sínum í nóvember 2006. Þar kom m.a. fram að ef 

framkvæmdastjórar annarra flokka hefðu hegðað sér á sama hátt og Margrét, væri búið að 

reka þá.101 Í ræðu Magnúsar Þórs á þinginu kom glöggt í ljós að hann kenndi henni um að 

„dregið [hefði] tímabundið úr fylgisaukningu flokksins“.102  

                                                           
98 Vef. Frjálslyndi flokkurinn, Guðjón Arnar Kristjánsson, „Ræða formanns á Landsþingi Frjálslynda 

flokksins“, 19. febrúar 2007, vefsíða Frjálslynda flokksins. 
99 „Málanám frjálst val innan EES“, Fréttablaðið, 20. nóvember 2006, bls. 10. 
100 „Málanám frjálst val innan EES“, Fréttablaðið, 20. nóvember 2006, bls. 10. 
101 Ríkissjónvarpið, heimild úr fyrri sjónvarpsfréttum kl: 19, 28. janúar 2007, skoðað 22. júní 2015.  
102 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Þakkir – Framboðsræða á Landsþingi“, bloggsíða Magnúsar Þórs 

Hafsteinssonar, 28. janúar 2007, 

http://www.magnusthor.is/Default.asp?Sid_Id=23965&tre_rod=006|&tId=2&FRE_ID=50987&Meira=1, 

skoðað 19. júní 2015. sjá að auki „Magnús Þór varaformaður“, Fréttablaðið, 28. janúar 2007, bls.1. 

http://www.magnusthor.is/Default.asp?Sid_Id=23965&tre_rod=006|&tId=2&FRE_ID=50987&Meira=1
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Deilur um stefnu flokksins voru útkljáðar þegar Magnús Þór var endurkjörinn 

varaformaður með 56,7% atkvæða en Margrét fékk 43,3%.103 Hún sakaði liðsmenn Nýs afls 

um að kaupa atkvæði fyrir hundruð þúsund króna. Vísaði hún máli sínu til stuðnings til 

yfirlits á reikningi sem var sérstaklega stofnaður fyrir slíkar greiðslur. Eftir landsþingið fór 

fylgi flokksins samkvæmt skoðanakönnun niður í 9% og mánuði seinna var það komið niður 

í 6,4%.104  

Nokkrum dögum eftir landsþingið sendi Margrét Sverrisdóttir frá sér yfirlýsingu:  

Að undanförnu hafa þingmenn Frjálslynda flokksins og fulltrúar 

stjórnmálasamtakanna Nýs afls unnið markvisst að því að bola mér úr forystu 

Frjálslynda flokksins. Í ljósi þeirra vinnubragða sem viðhöfð voru nú um helgina 

á landsþingi flokksins er ljóst að ég tel mér ekki fært að starfa lengur innan 

vébanda hans. Ég er viss um að stuðningsmenn mínir sjá jafn skýrt og ég að 

flokkurinn yfirgaf mig, en ég ekki hann.105 

 

2.5. Kosningabarátta   

 

Kosningabarátta Frjálslynda flokksins hófst 1. apríl 2007 með auglýsingunni: „Viljum við 

sitja uppi með sömu vandamál og aðrar þjóðir sem hafa leyft óhindraðan innflutning erlends 

vinnuafls?“ Sé hún lesin í samhengi við málflutning Jóns Magnússonar, Magnúsar Þórs 

Hafsteinssonar og annarra flokksmanna, virðist hún ekki hafa verið gerð til annars en að espa 

upp ótta eða andúð á útlendingum. Með því að hafa fyrir satt að laun iðnaðarmanna hefðu 

aðeins hækkað um 8,8% meðan laun annarra fóru upp um 10,3%. Þess ber að geta að fjöldi 

erlendra starfsmanna í hópi iðnaðarmanna var mikill um þessar mundir. Tilgangur flokksins 

var því líklega að benda á það sem orsök á þeim muni sem var á launahækkunum. Vert er að 

spyrja hvort þarna séu um sambærilegar stéttir að ræða eða eru bankamenn og aðrar 

hálaunastéttir í samanburðarhópnum? Það skiptir máli. Á þessum tíma hækkuðu laun 

                                                           
103 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Þakkir – Framboðsræða á Landsþingi“, bloggsíða Magnúsar Þór 

Hafsteinssonar, 28. janúar 2007,  skoðað 19. júní 2015. sjá að auki „Magnús Þór varaformaður“, Fréttablaðið, 

28. janúar 2007, bls.1. 
104 Ríkissjónvarpið, heimild úr fyrri sjónvarpsfréttum kl: 19, 28. janúar 2007, skoðað 22. júní 2015., „Vinstri 

grænir auka fylgið“, DV, 2. febrúar 2007, bls. 2. og „VG bætir enn við sig“, Morgunblaðið, 9. mars 2007, bls. 

1. 
105 „Frjálslyndi flokkurinn er heillum horfinn“, Morgunblaðið, 30. janúar 2007, bls. 11. 
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bankamanna og annarra í fjármálageiranum með ógnarhraða. Séu þeir hluti af 

samanburðarhópnum er augljóst að það hefur mikil áhrif á þennan launamun.106  

Almennir flokksmenn tóku jafnvel enn harðar til orða en forystumenn hans. Viðar 

Helgi Guðjohnsen, sem var í fimmta sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður, sagði á bloggsíðu 

sinni, í grein sem kallaðist: „Ísland fyrir Íslendinga – Um hvað snýst málið. Hvað erum við 

hjá Frjálslyndum að tala um!“. Að hann hefði áhyggjur af auknum fjölda innflytjenda. 

Ástæður þess væru að laun gætu lækkað, eiturlyfjasala (sem hann tengdi beint við 

innflytjendur) ykist, auk þess sem „mansal, berklar, nauðungarvinna og skipulagðar 

nauðganir“ væru fylgifiskar innflytjenda.107 Í umræðuþættinum Silfri Egils á stöð 2 þann 1. 

apríl 2007 var Magnús Þór Hafsteinsson spurður út í orð Viðars Helga. Hann taldi þessa 

skoðun alls ekki rasíska, heldur væri hann aðeins að lýsa áhyggjum sínum og að hann hefði 

nú ýmislegt til síns máls að leggja, og tók þar smitsjúkdómana sem dæmi. Hann taldi Viðar 

Helga hafa fullan rétt á að koma sinni skoðun á framfæri með sínum hætti.108  

„Mér finnst þetta ekki of djúpt í árinni tekið,“ sagði Viðar Helgi um skrif sín.109 

Formaður flokksins, Guðjón Arnar, taldi slík skrif ekki koma sér við.110Annar flokksmaður 

Kristinn Snædal, sagði frá reynslu sinni frá Svíþjóð, „[þ]arna voru Tyrkir og svertingjar og 

múslimar að selja kebab og pítsur og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta var óhuggulegt“.111 

Þær auglýsingar sem Frjálslyndi flokkurinn birti í dagblöðum eftir 5. apríl snerust 

flestar ef ekki allar um annað en innflytjendamál. Ein auglýsing birtist 11. maí í DV um 

innflytjendamál, en ekkert nýtt kom fram í henni.112 Annars snerust auglýsingar flokksins um 

kvótakerfið, aldraða og öryrkja, auk skattamála.113 Í skoðanakönnun sem var birt um miðjan 

                                                           
106 Auglýsing frá Frjálslynda flokknum, „Viljum við sitja uppi með sömu vandamál og aðrar þjóðir sem hafa 

leyft óhindraðan innflutning erlends vinnuafls?“, Fréttablaðið, 1. apríl 2007, bls. 3. Samkvæmt því sem sagði 

í auglýsingunni lagði Frjálslyndi flokkurinn mikla áherslu á íslenskukennslu fyrir útlendinga; enn gleyma þeir 

því að íbúar innan EES þurfa ekki að læra tungumál búsetulandsins né að fara í samfélagsfræðslu. 
107 Eiríkur Bergmann Einarsson, „Íslenskt þjóðerni og óttinn við innflytjendur“, bls. 65. Upprunalega 

heimildin fannst því miður ekki. Sjá að auki „Kynþáttahatur sagt vaxandi vandamál“ Fréttablaðið, 1. apríl 

2007, bls. 4. 
108 Stöð 2, Egill Helgason, „Silfur Egils“, (Viðtal við Magnús Þór Hafsteinsson), 1. apríl 2007. 
109 „Kynþáttahatur sagt vaxandi vandamál“ Fréttablaðið, 1. apríl 2007, bls. 4. 
110 „Kynþáttahatur sagt vaxandi vandamál“ Fréttablaðið, 1. apríl 2007, bls. 4. Framkvæmdastjóri 

Alþjóðahússins Einar Skúlason, taldi að ein af afleiðingum greinar Jóns „Ísland fyrir Íslendinga?“ væri auknir 

fordómar í garð útlendinga.  
111 Ríkissjónvarpið, heimild úr seinni sjónvarpsfréttum kl: 22, Kristinn Snæland á málþingi Frjálslynda 

flokksins um innflytjendur, 3. apríl 2007, skoðað 22. júní 2015. 
112 Auglýsing „Beitum skynsamlegu aðhaldi í innflutningi á vinnuafli“, DV, 11. maí 2007, bls. 9. 
113 Sjá m.a Auglýsingu Frjálslynda flokksins, Fjarðarpósturinn, 3. maí 2007, bls. 1. Fréttablaðið, 9. maí 

2007, bls. 7. Fréttablaðið, 11. maí 2007, bls. 75. 
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apríl kom í ljós að fylgi Frjálslynda flokksins var í frjálsu falli, nú mældist flokkurinn með 

einungis 4,5% fylgi og engan þingmann.114 Eftir kosningarnar 12. maí 2007 hafði flokkurinn 

þó fengið 7,3% atkvæða. Fullyrt hefur verið að stefna flokksins í útlendingamálum hafi verið 

kosningabragð til að næla í atkvæði. Því til sönnunar hefur m.a. verið bent á orð Magnúsar 

Þórs í kjölfar þess að nokkrum s.k. Vítisenglum hafði verið snúið við á Keflavíkurflugvelli. 

Magnúsi Þór fannst óeðlilegt að draga fólk í dilka og sagði: „Ég verð nú að segja að þessi 

stefna lögregluvaldsins að ætla að fara að sortera fólk og nánast dæma og vísa á brott án dóms 

og laga þegar það kemur til landsins; það er í mínum huga vafasamt.“115 Erfitt er að segja til 

um hvort þessi nýja stefna hafi verið eingöngu sett fram til að afla fylgis eða ekki. Heldur er 

það ólíklegt og má vel rekja þessa stefnubreytingu til einhvers annars, t.a.m. valdabaráttu 

innan flokksins.  

Greina má málflutning Frjálslynda flokksins í tvo ólíka þætti, annars vegar þann sem 

snýr að aðbúnaði og launamálum aðflutts verkafólks, sem flokkurinn áleit að yrði að bæta 

úr. Og hins vegar innflytjendum og skyldum þeirra við íslenskt samfélag. Hér skiptir máli 

að nota rétt hugtök, útlendingur og innflytjandi er ekki það sama. Í lögum um útlendinga frá 

árinu 2002 er útlendingur sá sem hefur erlent ríkisfang. Þeir koma hingað annaðhvort sem 

gestir eða til að vinna, þá í stuttan tíma, eins og EES-borgarar. Innflytjandi er sá sem hingað 

flytur til fastrar búsetu og því er hægt að gera meiri kröfur til hans, til þeirra teljast t.a.m. 

flóttamenn.116  

 Undir öllu málskrúði flokksmanna Frjálslynda flokksins lá hatursáróður og 

þjóðernisstefna. Það er ekki hægt að afsaka orðræðu þeirra með því að það hafi þurft að ræða 

málin og forðast pólitískan rétttrúnað. Myndin sem flokksmenn drógu upp af ástandinu hér 

á landi í málefnum útlendinga var mjög dökk, miklu dekkri en efni stóðu til, jafnvel þótt 

útlendingum hefði fjölgað mjög mikið. Tjáning flokksmanna var því fjandsamleg og má lesa 

út úr orðum þeirra tilhneigingu til ákveðinnar mismununar sem þeir töldu í góðu lagi. Með 

aukinni tæknivæðingu verður til það sem kallast rafræn hatursorðræða, eins og sjá mátti í 

sumum athugasemdum í athugasemdakerfinu á bloggsíðu Magnúsar Þórs. Ekki er að sjá að 

                                                           
114 Rúnar Pálmason, „Samfylkingin eykur verulega fylgi sitt á kostnað VG“, Morgunblaðið, 19. apríl 2007, 

bls. 6. 
115 Eiríkur Bergmann Einarsson, „Íslenskt þjóðerni og óttinn við innflytjendur“, bls. 65-66. 
116 Vef. Flóttafólk.is. Málefni hælisleitenda og flóttafólks, skilgreiningar „Innflytjandi“, 

http://flottafolk.is/skilgreiningar/innflytjandi/, skoðað 30. júlí 2015. Vef. Alþingi, „Lög um útlendinga“, lög 

nr. 96/2002, http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002096.html, skoðað 18. september 2015.  

http://flottafolk.is/skilgreiningar/innflytjandi/
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002096.html
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hann hafi á nokkurn hátt reynt að stemma stigu við slíkri orðræðu. Því hatri sem Frjálslyndi 

flokkurinn ól á í kosningabaráttunni 2006-2007 linnti þó ekki; það tók á sig nýja og jafnvel 

verri mynd þegar flóttakonur úr flóttamannabúðum í Írak komu hingað til lands árið 2008. 
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3. Flóttakonurnar frá Írak 

3.1.    Hvað er flóttamaður? 

 

Ísland varð aðili að Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna árið 1956 og er Rauði kross 

Íslands (RKÍ) fulltrúi Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Frá árinu 1956 

til ársins 2015 hefur Ísland tekið á móti 549 flóttamönnum.117  

 Árið 1995 var flóttamannaráð stofnað og við það urðu vatnaskil í móttöku á 

flóttamönnum. Frá árinu 1956 til ársins 1991 komu hingað sex hópar flóttafólks.118 

Flóttamannaráð var lagt niður árið 2005, en þá var stofnað innflytjendaráð og nefnd sem tók 

við hlutverki flóttamannaráðs.119  

 Með stofnun flóttamannaráðs var nú valið eitt móttökusveitarfélag, en hlutverk þess er 

að veita alla almenna aðstoð, m.a. félagsráðgjöf, útvega húsnæði, atvinnu, leikskóladvöl, 

grunnskólakennslu, móðurmálskennslu fyrir börnin. Ásamt samfélagsfræðslu og 

íslenskukennslu fyrir fullorðna og sálfræðiaðstoð.120 Flóttamenn fá að auki fjárhagsaðstoð, 

síma, innbú, heilbrigðisþjónustu og túlkaþjónustu.121 Valdar eru stuðningsfjölskyldur fyrir 

flóttamennina, í samstarfi við RKÍ.122 Rauði krossinn undirbýr stuðningsfjölskyldurnar sem 

eru flóttamönnunum innan handar og hafa þær reynst ómetanlegur stuðningur samkvæmt 

RKÍ hvað varðar kynningu á íslensku samfélagi, siðum þess og venjum.123 

                                                           
117 Vef. Velferðarráðuneytið, „Koma flóttamanna frá 1956“, 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottafolk/mottaka/nr/1228, skoðað 4. ágúst 2015.  
118 Vef. Velferðarráðuneyti, Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir, Friðrik H. Jónsson, „Reynsla 

og viðhorf flóttamanna á Íslandi“ skýrsla unnin fyrir Flóttamannaráð Íslands, 2005, bls. 6. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/skyrsla_flottafolk_litur.pdf, skoðað 26. ágúst 2015. 
119 Vef. Velferðarráðuneyti, „Flóttafólk“, 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottafolk/mottaka/nr/2265, skoðað 26. ágúst 2015. 
120 Vef. Rauði kross Íslands, „Almennar upplýsingar um flóttamannaverkefni á Íslandi“, bls. 4, 

file:///C:/Users/Maria/Downloads/Flottamannanefnd_upplysingar%20til%20fjolmidla%20(1).pdf, skoðað 26. 

ágúst 2015.  
121 Vef. Velferðarráðuneyti, Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir, Friðrik H. Jónsson, „Reynsla 

og viðhorf flóttamanna á Íslandi“ skýrsla unnin fyrir Flóttamannaráð Íslands, 2005, bls. 7. 
122 Vef. Velferðarráðuneyti, „Viðmiðunarreglur flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa 

flóttafólks“, grein 10, bls. 3, 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/Vidmidunarreglur_flottamannnefndar_Mai2013.pdf, 

skoðað 26. ágúst 2015. 
123 Vef. Rauði kross Íslands, „Almennar upplýsingar um flóttamannaverkefni á Íslandi“, 2007, bls. 4. 

http://www.raudikrossinn.is/Apps/WebObjects/RedCross32.woa/swdocument/1040008/Flo%09ttamannanefn

d_upplysingar+til+fjolmidla.pdf?wosid=false, skoðað 3. mars 2015. 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottafolk/mottaka/nr/1228
http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/skyrsla_flottafolk_litur.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottafolk/mottaka/nr/2265
file:///C:/Users/Maria/Downloads/Flottamannanefnd_upplysingar%20til%20fjolmidla%20(1).pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/Vidmidunarreglur_flottamannnefndar_Mai2013.pdf
http://www.raudikrossinn.is/Apps/WebObjects/RedCross32.woa/swdocument/1040008/Flo%09ttamannanefnd_upplysingar+til+fjolmidla.pdf?wosid=false
http://www.raudikrossinn.is/Apps/WebObjects/RedCross32.woa/swdocument/1040008/Flo%09ttamannanefnd_upplysingar+til+fjolmidla.pdf?wosid=false
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Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna (SÞ) byggist á fjórtándu grein 

mannréttindayfirlýsingar SÞ frá árinu 1948.124 Hann var samþykktur árið 1951 og er í dag 

kjarninn í vernd flóttamanna.125 Flóttamenn eru skilgreindir á tvennan hátt; annars vegar 

félagslega, sem tilgreinir þá sem hafa flúið hafa heimaland sitt vegna hættu á ofsóknum en 

hafa ekki enn fengið lagalega stöðu flóttamanna. Hins vegar þá sem fá lagalega skilgreiningu 

á því að vera flóttamaður, samkvæmt skilgreiningu Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna (FSÞ).126 Sú lagalega skilgreining á við um þann  einstakling sem getur ekki snúið 

til heimalands síns, vegna kynþáttar, trúar, þjóðernis eða vegna þess að hann er meðlimur í 

pólitískum hreyfingum eða félagshreyfingum. Hér er því m.a. átt við flóttamenn sem hafa 

þurft að flýja vegna skoðana sinna.127  

Þrjár lausnir eru viðurkenndar á alþjóðavettvangi þegar kemur að örlögum flóttamanna: 

Að þeir geti snúið heim ef aðstæður hafa batnað, að þeir „… nái að aðlagast í 

dvalarlandi/hælislandi“ eða flóttamenn þurfi að leita til þriðja ríkis. Þegar þannig stendur á  

er enginn möguleiki á að snúa aftur til upprunalands, að erfiðleikar steðja að í dvalarlandinu 

eða það er ófært að bjóða upp á viðeigandi vernd fyrir þá.128 

Til Íslands koma þrenns konar hópar flóttafólks: Þeir sem hafa fengið stöðu 

flóttamanns samkvæmt j-lið 12. gr. laga um útlendinga nr. 96/2002, s.s. þeir sem falla undir 

áðurnefnda þriðju lausn og eru hvað verst settir.129 Annar hópur eru þeir sem hafa fengið 

                                                           
124 Vef. United Nations, „The Universal Declaration of Human Rights”, 

http://www.un.org/en/documents/udhr/, skoðað 5. apríl 2015. 
125 Vef. UNHCR (The UN Refugee Agency), „Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees“, 

Introductory note by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), bls. 3, 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf, skoðað 5. apríl 2015. 
126 Guðbjörg Óttarsdóttir og Helena N. Wolimbwa, „Flóttabörn á Íslandi. Rannsókn á viðhorfum og reynslu 

flóttabarna“, bls. 8, http://skemman.is/stream/get/1946/10778/26621/1/ritrodIV-2-

LOKA%C3%9ATG%C3%81FA.pdf, skoðað 30. mars 2015. 
127 Vef. UNHCR (The UN Refugee Agency), „Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees“, 

Introductory note by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), bls. 3. „A 

refugee, according to the Convention, is someone who is unable or unwilling to return to their country of 

origin owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership 

of a particular social group, or political opinion.“ 
128 Vef. Velferðarráðuneytið, „Upplýsingar um móttöku íslenskra stjórnvalda á hópum flóttafólks”, 22. maí 

2008, http://www.velferdarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/3822, skoðað 29. mars 2015. 
129 Vef. Alþingi, „Lög um útlendinga“, lög nr. 96/2002, http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002096.html, 

skoðað 21. apríl 2015. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/10778/26621/1/ritrodIV-2-LOKA%C3%9ATG%C3%81FA.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/10778/26621/1/ritrodIV-2-LOKA%C3%9ATG%C3%81FA.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/3822
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002096.html
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dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar við flóttamann og sá þriðji telur þá sem hafa fengið 

synjun um hæli en fengið dvalarleyfi vegna mannúðarsjónarmiða.130 

Flestir flóttamenn sem hingað koma eru svokallaðir kvótaflóttamenn. Þessi hópur hefur 

fengið viðurkenningu á stöðu sinni og hefur verið boðið landvist í öðru ríki. Samsetning 

hópsins er ákveðin af ríkinu í samráði við Flóttamannastofnum Sameinuðu þjóðanna og falla 

palestínsku flóttakonurnar frá Írak undir þessa skilgreiningu.131  

  

3.2. Deilur meðal Frjálslyndra á Akranesi vegna komu flóttakvennanna  

 

Í maí 2008 samþykkti ríkisstjórn Íslands að bjóða allt að 30 palestínskum flóttamönnum hæli 

á Íslandi. Fyrir valinu urðu átta einstæðar mæður með 21 barn. Þær höfðu lifað í Al-Waleed 

flóttamannabúðunum í Írak við erfið skilyrði. Flestar konurnar voru ekkjur eftir stríðsátök 

síðustu ára.132 Þær höfðu flúið heimili sín í kjölfar innrásar Bandaríkjanna í Írak árið 2003. 

Þær bjuggu við skelfilegar aðstæður í flóttamannabúðum; skortur var á vatni, alla almenna 

innviði vantaði, enga heilbrigðisþjónustu var að fá, miklir hitar voru á sumrin og 

fimbulkuldar á veturna. Ákveðið var að Akranesbær tæki við flóttamönnunum.133  

Þær fjölskyldur sem hingað komu höfðu haft stöðu flóttamanna í Írak vegna þess að 

forfeður þeirra höfðu verið reknir frá Palestínu árið 1948 þegar Ísraelsríki var stofnað. Í Írak 

höfðu þær lifað ágætis lífi og þær nutu eins og aðrir Palestínumenn ákveðinna forréttinda, 

meðal annars var leiguhúsnæði á góðum kjörum. Lífið hjá þessum hópi gjörbreyttist við 

innrás Bandaríkjamanna árið 2003. Átök, ofbeldi, morð og upplausn varð ríkjandi í landinu 

og fundu Palestínumenn hvað mest fyrir því. Þeim var nú vísað úr leiguhúsnæði sínu og urðu 

hornreka í írönsku samfélagi – fjölskyldurnar voru skyndilega orðnar tvöfaldir flóttamenn. 

Þær upplifðu stríð og útskúfun vegna þjóðernis og áttu hvergi höfði sínu að halla. Þær voru í 

                                                           
130 Vef. Velferðarráðuneytið, „Leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð við 

félagslega þátttöku flóttafólks“, maí 2014, bls. 3, http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-

2014/leidb.reglur.LOK.pdf, skoðað 8. apríl 2015. 
131 Guðbjörg Óttarsdóttir og Helena N. Wolimbwa, „Flóttabörn á Íslandi. Rannsókn á viðhorfum og reynslu 

flóttabarna“, bls. 8. 
132 „Flóttamenn frá Palestínu“, 24 stundir, 7. maí 2008,  bls. 6., Sigríður Víðis Jónsdóttir, Ríkisfang: Ekkert. 

Flóttinn frá Írak á Akranes, bls. 310. og „Með nóg af hlýjum fötum?“, Morgunblaðið, 10. september 2008, 

bls. 8. 
133 Vef. Velferðarráðuneytið, „Upplýsingar um móttöku íslenskra stjórnvalda á hópum flóttafólks”, 22. maí 

2008. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/leidb.reglur.LOK.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/leidb.reglur.LOK.pdf
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hópi flóttafólks sem átti þess hvorki kost að fara til upprunalands né gátu verið í hælislandinu 

og þurfti því að leita á náðir þriðja ríkisins.134  

Jafnvel þótt margir palestínsku flóttamannanna hefðu búið alla sína ævi í Írak höfðu 

þeir aldrei fengið þarlent vegabréf. Konurnar sem hingað komu voru því án ríkisfangs. 

Arabaríkin töldu að með því að gefa út vegabréf fyrir palestínska flóttamenn væri gefið 

samþykki fyrir því sem gerðist við tilurð Ísraelsríkis árið 1948.135  

Konurnar frá Palestínu fengu mikla umfjöllun í fjölmiðlum og virtist ágreiningur vera 

uppi um komu þeirra til Akraness, sérstaklega áður en þær komu til landsins. Meðal þeirra 

sem efins voru var Magnús Þór Hafsteinsson, þáverandi formaður félagsmálaráðs bæjarins, 

varabæjarfulltrúi og varaformaður Frjálslynda flokksins.  

Áður en Akranesbær hafði borist formleg ósk um að taka á móti flóttafólkinu, höfðu 

verið haldnir tveir óformlegir fundir með fulltrúum Akraness, félagsmálaráðuneytinu og 

Rauða krossi Íslands.136  

Eftir þá fundi sendi Magnús Þór frá sér tölvupóst þar sem hann sagði galið að hjálpa 

þessu fólki þar sem það yrði að vera í „gjörgæslu félagsmálayfirvalda um ókomna framtíð“. 

Hann taldi að auki að þar sem Akranes væri nálægt Reykjavík, þá sæti bærinn uppi með það. 

Ríkið myndi aðeins hjálpa til í byrjun en síðan væri þetta á herðum Akurnesinga. Magnús 

Þór vildi ekki vera með niðurskurðarhnífinn á lofti á Íslandi og ákveða á sama tíma að flytja 

inn u.þ.b. eitt hundrað flóttamenn. Skýra má orð Magnúsar Þórs að hann hefði viljað hjálpa 

flóttafólki en bara ekki á Akranesi og mögulega ekki á Íslandi.137 Á síðustu dögum 

aprílmánaðar 2008 barst bæjaryfirvöldum á Akranesi svo formleg ósk um að bærinn tæki á 

móti hópi flóttafólks.138 

Magnús Þór skrifaði greinargerð í kjölfarið sem hann sendi á vef blaðsins, Skessuhorns. 

Þegar kenningar um íslam-ótta, hatursáróður, ný-kynþáttahyggju, og hugmyndina um „við“ 

og „hina“ eru skoðaðar er hægt að greina það á málflutningi hans. Það á sérstaklega við þegar 

lesið er á milli lína og tengt við orðræðuna sem Magnús Þór viðhafði bæði árin 2006 og 2007 

                                                           
134 Kolbeinn Óttarsson Proppé, „Núna er Ísland landið mitt”, Fréttablaðið, 13. september 2008, bls. 28. 
135 Sigríður Viðís Jónsdóttir, Ríkisfang: Ekkert, bls. 141-142.  
136 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Minnisblað til meirihluta bæjarstjórnar Akranes”, á vefsíðunni 

skessuhorn.is, 9. maí 2008, http://skessuhorn.is/skessuhorn/adsendar-greinar/nr/71926/, skoðað 20. apríl 2015. 
137 „Við höfum nóg með okkur sjálf“, Morgunblaðið, 28. maí 2008, bls. 12. 
138 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Minnisblað til meirihluta bæjarstjórnar Akranes”, á vefsíðunni 

skessuhorn.is, 9. maí 2008. 
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um málefni útlendinga og það sem hann skrifaði á bloggsíðu sína. Svo er að sjá að hann dragi 

fólk í dilka vegna trúar þess og þess menningarmunar á flóttafólkinu og Akurnesingum, sem 

hann taldi sig geta sýnt fram á. Hann metur atvinnuástandið ótryggt og því væri ófært að 

útvega þessum konum atvinnu þar sem atvinnulífið í bænum hafði orðið fyrir verulegum 

skakkaföllum.139 Fjöldi kvenna á Akranesi hafði misst vinnuna hjá útgerðarfélaginu HB 

Granda.140  

Magnús Þór vildi að aðfluttu konurnar aðlöguðust samfélaginu en hann efaðist um 

hæfni þeirra til þess, vegna meints menningarmunar á konunum og Akurnesingum. Hann 

hafði einnig áhyggjur af tungumálaörðugleikum. Lesa má útúr málflutningi hans að hann 

gerði ráð fyrir algjörri samlögun en ekki samþættingu og taldi að flóttafólkið þyrfti mikla 

aðstoð frá heilsugæslu og sjúkrahúsi bæjarins. Svo virðist sem Magnús Þór hafi haft áhyggjur 

af því að sú aðstoð myndi bitna á heimamönnum.141  

Hann bar fyrir sig kostnað af komu kvennanna en raunverulegar ástæður fyrir andstöðu 

hans virðist vera uppruni þeirra, hvaða trúarbrögð þær ástunduðu og að þær væru einstæðar 

mæður sem þyrfti að ala önn fyrir. „Og hvað gerum við ef konurnar fara ekki á 

vinnumarkaðinn? Hver á að framfleyta þessum fjölskyldum þá? Bæjarsjóður?“142 spurði 

Magnús Þór.  

Magnús Þór áleit að koma kvennanna hefði áhrif á leigumarkaðinn og á félagslega 

húsnæðiskerfið. Ríkið greiddi leigu á frjálsum markaði á aðlögunartímanum og eftir það tæki 

fólkið við að borga leiguna. Hann taldi aftur á móti vera miklar líkur á því að bærinn þyrfti 

að útvega því félagslegt húsnæði og á kostnað þeirra 25 fjölskyldna sem voru á biðlista eftir 

slíku húsnæði. Hann hafði áhyggjur af því að leiga á frjálsum markaði myndi hækka í kjölfar 

komu flóttafólksins. Niðurstaða hans var sú að hann taldi þetta mál með öllu ófært.143  

                                                           
139 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Minnisblað til meirihluta bæjarstjórnar Akranes”, á vefsíðunni 

skessuhorn.is, 9. maí 2008. 
140 Vef. „HB Grandi og Vinnumálastofnun í samstarf“, á vefsíðunni mbl.is, 31. janúar 2008, 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/01/31/hb_grandi_og_vinnumalastofnun_i_samstarf/, skoðað 27. apríl 

2015. 
141 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Minnisblað til meirihluta bæjarstjórnar Akranes”, á vefsíðunni 

skessuhorn.is, 9. maí 2008. 
142 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Minnisblað til meirihluta bæjarstjórnar Akranes”, á vefsíðunni 

skessuhorn.is, 9. maí 2008. 
143 Vef. Magnús Þór Hafsteinsson, „Minnisblað til meirihluta bæjarstjórnar Akranes”, á vefsíðunni 

skessuhorn.is, 9. maí 2008.  
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Greinargerð Magnúsar Þórs olli talsverðu pólitísku uppnámi innan flokks og utan. 

Tæpri viku eftir að hún kom fram, slitu félagar hans, þau Karen Emilía Jónsdóttir og Gísli 

S. Einarsson bæjarstjóri samstarfi við hann og gengu í Sjálfstæðisflokkinn, sem myndaði þar 

með nýjan hreinan meirihluta í bænum.144 Gísli sagði að andstaða Magnúsar Þórs við komu 

flóttamannanna hefði valdið því að þau Karen gengu til liðs við sjálfstæðismenn.145 Þegar 

nýr meirihluti tók við völdum lauk setu fulltrúa frjálslyndra og óháðra í nefndum og ráðum 

bæjarins. Þó var ekki hægt að breyta því að Magnús Þór var áfram varabæjarfulltrúi 

Karenar.146  

Magnús Þór taldi samstarfsmenn sína hafa leikið af sér og að Karen væri að bregðast 

trausti kjósenda sinna. En hann sagði þetta ekki koma sér á óvart og taldi að hún hefði farið 

gegn vilja Frjálslynda flokksins. Hann áleit sömuleiðis að það væri yfirgnæfandi meirihluti 

fyrir andstöðu við komu flóttafólksins. Hann áleit ákvörðunina marka það sem hann sagði 

vera „svartur dagur í sögu Arkaness“.147  

 Eins og fram hefur komið var Karen Emilía Jónsdóttir ekki sammála Magnúsi Þór í 

máli flóttamannanna: „Það er grundvallarhugsun hjá mér að sjálfsagt sé að hjálpa þeim sem 

minna mega sín. Þegar Akraneskaupstaður er beðinn um að taka á móti flóttafólki í þessari 

aðstöðu þá get ég engan veginn sagt nei.“148 Móttaka flóttakvennanna var liður í verkefninu 

„Konur í hættu“. Aldrei áður hafði andstaða komið fram vegna komu flóttamanna.149  

Formaður Frjálslynda flokksins, Guðjón Arnar Kristjánsson, samþykkti greinargerð 

Magnúsar Þórs, sem hann taldi að hefði verið málefnaleg en hefði viljað að aðdragandinn að 

komu flóttamannanna væri lengri og vildi taka á móti minni hópum í einu. Með því áleit 

Guðjón Arnar að unnt væri að tryggja aðlögun fólksins.150  

                                                           
144 „Gátu ekki unað við afstöðu Magnúsar“, Fréttablaðið, 15. maí 2008, bls. 2.  
145 Vef. „Mikill vilji til að taka á móti flóttamönnum“, á vefsíðunni visir.is, 14. maí 2008, 

http://www.visir.is/mikill-vilji-til-ad-taka-a-moti-flottamonnum/article/2008732356266, skoðað 5. júlí 2015. 
146 Vef. „Sjálfstæðismenn mynda hreinan meirihluta á Akranesi“, á vefsíðunni visir.is, 14. maí 2008, 

http://www.visir.is/sjalfstaedismenn-mynda-hreinan-meirihluta-a-akranesi/article/20088936493, skoðað 5. 

júní 2015. 
147 Vef. „Magnús Þór: „Svartur dagur í sögu bæjarins““, á vefsíðunni vísir.is, 14. maí 2008, 

http://www.visir.is/magnus-thor---svartur-dagur-i-sogu-baejarins-/article/2008541959751, skoðað 5. júlí 

2015. 
148 „Sviptingar á Akranesi“, Morgunblaðið, 15. maí 2008, bls. 15. 
149 Rúnar Pálmason, „Horfast í augu við dauðann í Al Waleed“, Morgunblaðið, 21. maí 2008, bls. 8. og 

„Flóttamönnum vel tekið“, Morgunblaðið, 21. maí 2008, bls. 1. 
150 Ingibjörg B. Sveinsdóttir, „Karen flýr úr Frjálslyndum“, 24 stundir, 15. maí 2008, bls. 2. 

http://www.visir.is/mikill-vilji-til-ad-taka-a-moti-flottamonnum/article/2008732356266
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http://www.visir.is/magnus-thor---svartur-dagur-i-sogu-baejarins-/article/2008541959751


44 
 

Eftir átök Magnúsar Þórs og fyrrverandi félaga hans í bæjarstjórn voru hengdir upp 

undirskriftalistar víðs vegar um bæinn, þar sem komu flóttamannanna var mótmælt. 

Bæjarstjórinn áleit að þessir listar hefðu verið settir upp „án leyfis eigenda stofnana eða 

rekstraraðila fyrirtækja í bænum og sitthvað bendir til að nöfn fólks hafi verið sett á listann 

án þess samþykkis“.151 Magnús Þór kvaðst hins vegar vera ánægður með þá.152  

Á kynningarfundi sem haldinn var á Akranesi í maí 2008 vegna komu flóttamanna 

mætti fjöldi Akurnesinga og voru flestir hinir jákvæðustu og vildu flýta fyrir komu fólksins. 

Magnús Þór var ekki á fundinum, hann var löglega afsakaður, á öðrum fundi.153 Málinu lauk 

með því að bæjarstjórn Akraneskaupstaðar samþykkti að taka á móti flóttafólkinu. En þar 

með er ekki sagt að málinu hafi verið lokið hjá Frjálslynda flokknum.154  

  

3.3. Deilur innan Frjálslynda flokksins hefjast  

 
Þingflokkur Frjálslynda flokksins ályktaði um komu flóttafólksins í maí 2008 þar sem  

áréttuð var stefnan í málefnum flóttafólks. Vildi þingflokkurinn stórefla hjálparstarf á 

erlendum vettvangi og móttöku flóttamanna hér á landi, „án tillits til kynþáttar eða 

trúarbragða þeirra“.155 Taldi þingflokkurinn að betur hefði mátt standa að málum varðandi 

komu flóttamannanna og vildi hann virkja íbúalýðræði á Akranesi sem og annars staðar.156 

Miðstjórn Frjálslynda flokksins fjallaði um greinargerð Magnúsar Þórs og samþykkti 

hana, ásamt því að lýsa yfir fullum stuðningi við hann. Miðstjórnin tók undir orð Magnúsar 

Þórs um að ríkisstjórnin hafi viðhaft slæleg vinnubrögð og hann því aðeins verið að sinna 

skyldum sínum með því að benda á það. Að sama skapi harmaði miðstjórnin að 

meirihlutasamstarfið hefði sprungið vegna málsins.157  

                                                           
151 Ásgeir Ingvarsson, „Einróma kosning um að taka á móti flóttamönnum“, Morgunblaðið, 20. maí 2008, bls. 

2.  
152 Ásgeir Ingvarsson, „Einróma kosning um að taka á móti flóttamönnum“, Morgunblaðið, 20. maí 2008, bls. 

2.  
153 Frá degi til dags, „Magnarann vantaði“, Fréttablaðið, 28. maí 2008, bls. 18. 
154 Ásgeir Ingvarsson, „Einróma kosning um að taka á móti flóttamönnum“, Morgunblaðið, 20. maí 2008, bls. 

2.  
155 Vef. Frjálslyndi flokkurinn, „Þingflokkurinn ályktar um málefni flóttamanna“, á vefsíði Frjálslynda 

flokksins, 29. maí 2008, 

http://www.vefurinn.is/xf.is/default.asp?sid_id=33215&tre_rod=005%7C010%7C&tId=2, skoðað 5. júlí 

2015. 
156 Vef. Frjálslyndi flokkurinn, „Þingflokkurinn ályktar um málefni flóttamanna“, á vefsíðu Frjálslynda 

flokksins, 29. maí 2008. 
157 „Stuðningi lýst við Magnús Þór“, Morgunblaðið, 25. maí 2008, bls. 9. 
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Kristinn H. Gunnarsson stóð ekki að yfirlýsingunni frá miðstjórn Frjálslynda flokksins. 

Hann var ósammála Magnúsi Þór og taldi heimskulegt að missa meirihlutasamstarf út úr 

höndunum, enda vildi hann ekki láta brjóta á málefnum flóttamanna.158 Taldi Magnús Þór að 

Kristinn H. hefði komið aftan að sér með því að standa ekki að stuðningsyfirlýsingu 

miðstjórnarinnar.159 

Minna var um að andstæðingar Magnúsar Þórs og Frjálslynda flokksins skrifuðu í 

dagblöðin nú en árið 2006/7, þótt eitthvað hafi verið um það. Þeir sem gerðu það þó lýstu 

megnri andúð á málflutningi hans og flokksins, og töldu hann hafa sýnt af sér 

kynþáttahyggju. Frá fræðilegu sjónarmiði hefði þó verið réttara að lýsa málflutningi 

Magnúsar Þórs sem ný-kynþáttahyggju og íslam-ótta, þar sem hann lagði áherslu á menningu 

þessa fólks en ekki húðlit eða kynþátt.160  

Jón Magnússon þingmaður rifjaði upp stefnu Frjálslynda flokksins á bloggsíðu sinni. 

Hann vildi að Íslendingar starfræktu gott hjálparstarf en taldi að best væri að hjálpa þeim á 

þeim menningarsvæðum sem þeir kæmu frá, svo lengi sem þau svæði væru örugg og hefðu 

svipaða menningu.161 Hann rétt eins og Magnús Þór skýldi sér á bak við kostnaðinn við að 

taka við flóttamönnum, en þó hugðist hann leggja til við þingflokk Frjálslynda flokksins að 

stórauka framlag Íslands til flóttamannahjálpar og mannúðarstarfs. Þau framlög ætti hins 

vegar að nýta til að veita hjálpina á menningarsvæðum flóttafólksins. Jón taldi að með því 

að taka á móti palestínsku konunum og börnum þeirra væri aðeins verið að sýna táknræna 

athöfn, þar sem rúmlega 2.000 manns byggju í flóttamannabúðunum.  

Jón taldi að þeir fjármunir sem færu í að velja flóttafólkið sem koma ættu til Íslands 

og til aðlögunar þeirra hér á landi væru illa varið þar sem einungis 1,5% flóttamanna fengju 

virka hjálp. Hann vildi frekar nota þessa fjármuni til að hjálpa öllum þeim sem byggju í Al-

Waleed flóttamannabúðunum. 162  

                                                           
158 „Styður ekki Magnús Þór“, Fréttablaðið, 25. maí 2008, bls. 2. 
159 „Kemur í bakið á samherjum“, Morgunblaðið, 26. maí 2008, bls. 4. 
160 Sjá t.a.m. Illugi Jökulsson, „Skömm Magnúsar Þórs“, 24 stundir, 24. maí 2008, bls. 28 og Guðbjartur 

Hannesson, „Sjálfsvorkunn eða samhjálp“, Morgunblaðið, 25. maí 2008, bls. 41. Guðmundur Andri 

Thorsson, „Arfur Melkorku“, Fréttablaðið, 26. maí 2008, bls. 14. 
161 Vef. Jón Magnússon, „Flóttafólk og stefna Frjálslynda flokksins“, bloggsíða Jóns Magnússonar, 27. maí 

2008, http://jonmagnusson.blog.is/blog/jonmagnusson/entry/552337/, skoðað 6. júlí 2015. 
162 Vef. Jón Magnússon, „Flóttafólk og stefna Frjálslynda flokksins“, bloggsíða Jóns Magnússonar, 27. maí 

2008. 
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Ólíklegt er að þessi hugmynd Jóns hefði getað gengið upp því hjálparstofnanir gátu 

ekki verið í búðunum allan sólarhringinn af öryggisástæðum. Samkvæmt því sem sagt var í 

umfjöllun Auðuns Arnórssonar, fréttamanns á Fréttablaðinu, fóru starfsmenn þeirra aðeins í 

stakar heimsóknir að degi til og yfirleitt frá Sýrlandi. Vatn, tjöld og annar búnaður kom frá 

Alþjóða Rauða krossinum. Ofsóknirnar sem Palestínumenn urðu fyrir í Írak voru þess 

valdandi að straumur flóttamanna varð viðvarandi. Önnur ríki, þ.m.t. Sýrland, áttu nóg með 

þau hundruð þúsunda íranska og palestínskra flóttamanna sem voru þegar í landinu. Aðeins 

þeir sem höfðu gild vegabréf og næga fjármuni fengu að fara yfir landamærin. Ekki má 

gleyma því að heimili Palestínumanna í Írak urðu stöðugt fyrir ýmis konar ofbeldi; 

sprengjuárásum, mannránum, hótunum, pyntingum, misþyrmingum og drápum. Ástandið í 

búðunum var að auki hryllilegt, hiti á sumrin fór yfir 50 gráður og alls kyns hættur steðjuðu 

að, á borð við rottur, snáka, sporðdreka og sandstorma. Þetta voru m.a. ástæðurnar fyrir því 

að flóttamannahjálpin vildi loka búðunum, því var reynt að finna lönd sem gætu tekið við 

flóttamönnum þaðan.163 Benda má á að þróunarlöndin taka líklega við 86% allra flóttamanna 

samanborið við 70% fyrir tveimur áratugum. Vesturlönd taka við mjög fáum en á sama tíma 

fullyrða þau að meginábyrgðin sé þeirra.164 

Sigurjón Þórðarson, fyrrverandi þingmaður frjálslyndra, var sammála Jóni og Magnúsi 

Þór, en hann bætti um betur í sinni röksemdafærslu. Hann taldi að flóttamannaverkefni nærði 

hinar ýmsu starfsstéttir, m.a. félagsráðgjafa og túlka. Hann taldi líkt og Jón að hægt væri að 

gera meira fyrir fjármunina heima hjá flóttafólkinu. Enn og aftur virðast talsmenn Frjálslynda 

flokksins ekki átta sig á ástandinu í búðunum. Sigurjón tengdi flóttamannamálið síðan við 

baráttu Íslands fyrir sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. „Þetta lyktar svolítið af því að 

utanríkisráðherra sé að kippa hópi fólks úr allt öðrum menningarheimi og upp á Skaga til að 

fá stuðning til setu í öryggisráðinu og eflaust er Haarde með einhvern móral yfir einlægum 

stuðningi sínum við ólögmæta innrás í Írak.“165 Hann gerði ráð fyrir ákveðnum árekstrum á 

milli menningarheima. „Það er umhugsunarvert að stjórnvöld ætli að fara þessa leið í 

                                                           
163 Auðun Arnórsson, „Innikróaðir í eyðimörkinni“, Fréttablaðið, 17. maí 2008, bls. 30 og 59. 
164 Vef. Helga Tryggvadóttir, „Flóttamenn: Fólkið sem enginn vill fá“, á vefsíðunni hugsandi.is, 23. maí 2006, 

http://hugsandi.is/articles/flottamenn-folkid-sem-enginn-vill-fa/, skoðað 26. mars 2015. og Vef. UNHCR. 

Global trends 2013, http://www.unhcr.org/5399a14f9.html, bls. 2., skoðað 15. júlí 2015. 
165 Vef. Sigurjón Þórðarson, „Er innflutningur flóttafólks liður í kosningabaráttu utanríkisráðherra?“, 

bloggsíða Sigurjóns Þórðarsonar, 11. maí 2008, http://sigurjonth.blog.is/blog/sigurjonth/entry/536304/, 

skoðað 7. júlí 2015.  

http://hugsandi.is/articles/flottamenn-folkid-sem-enginn-vill-fa/
http://www.unhcr.org/5399a14f9.html
http://sigurjonth.blog.is/blog/sigurjonth/entry/536304/
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einhverjum flýti og bráðræði án þess að skýra út hvað þau ætli að gera öðruvísi og betur en 

t.d. Danir sem hafa lent í ýmsum árekstrum.“  

Flóttakonurnar komu til landsins 9. september 2008 eftir langt ferðalag frá 

flóttamannabúðunum í Írak.166 Konurnar fengu góðar móttökur við komuna til Akraness. Þær 

fengu íbúðir búnar húsgögnum og stuðningsfjölskyldur voru til taks fyrir þær. 

Aðlögunarferlið átti að taka eitt ár og fólst meðal annars í því að veita þeim íslensku- og 

samfélagsfræðslu auk starfsþjálfunar. Jafnframt var leiga fyrir íbúðir þeirra greidd út 

aðlögunarárið. Nokkur viðtöl hafa verið tekin við þær, einkum eina þeirra auk þess sem 

skrifuð var bók um þær, Ríkisfang: Ekkert. Flóttinn frá Írak. Í þeirri bók, sem kom út árið 

2011, kemur fram að lífið á Íslandi hafi verið þeim miserfitt þótt flestar tali einhverja íslensku 

og vinni fyrir sér.167  

 

3.4. Gamlar deilur hefjast að nýju  

 

Pólitískar afleiðingar fyrir Magnús Þór Hafsteinsson vegna greinargerðarinnar í maí 2008 

voru eins og áður kom fram þær að meirihlutasamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn var slitið. 

Þar með er ekki sagt að deilur hafi endað. Gamlar deilur hófust á ný innan Frjálslynda 

flokksins, nú var Kristinn H. Gunnarsson bitbeinið, rétt eins og Margrét Sverrisdóttir hafði 

verið tveimur árum áður, ástæðan mjög svipuð – innflytjendur. Að vísu hafði hann um vorið 

ekki stutt Magnús Þór og greinargerð hans, en nú tók steininn úr þegar Kristin H. bauð 

flóttakonurnar velkomnar til Íslands í pistli á heimasíðu sinni. 

 Hann taldi að þetta fólk gæti náð að aðlagast hér vel, eins og reynsla annarra 

flóttamanna hafði sýnt. Múslimar höfðu áður komið hingað til lands, líka frá stríðshrjáðum 

svæðum, og allt gengið vel. Það sem við þekkjum ekki óttumst við sagði Kristinn H. Lausn 

hans gegn þessum ótta, hvort sem óttinn snerist um ólíka menningu eða trúarbrögð, var að 

upplýsa og fræða fólk. Hann skaut fast að Magnúsi Þór og sagði að stjórnmálamenn gegndu 

mikilvægu hlutverki að vinna bug á fordómum, vanþekkingu og bábiljum en ættu ekki auka 

                                                           
166 „Íslendingarnir strax teknir í nám í arabískum dönsum“, Fréttablaðið, 10. september 2008, bls. 4. 
167 Sjá í eftirmála í bók Sigríðar Viðís Jónsdóttur, Ríkisfang: Ekkert, bls. 305-309. 
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slíkt. Magnús Þór hafði að hans áliti nálgast málið á neikvæðan hátt og um leið vakið upp 

ótta gagnvart þeim sem koma úr ólíkum menningarheimum.168 

 Ekki fóru þessi orð Kristins H. vel í Magnús Þór og sakaði hann Kristin H. um fordóma 

og fáfræði án þess þó að skýra út hvað hann ætti við með því. Magnús Þór taldi sig aldrei 

hafa sagt neitt ljótt eða ósmekklegt um flóttamenn.169 Jón Magnússon taldi að eðlilegt væri 

af Magnúsi Þór að bregðast við slíkum ummælum, og stóð hann með varaformanninum. Jón 

taldi Kristin H. vera að leita að ágreiningsefni vegna stuðnings þess síðarnefnda við komu 

flóttafólksins og það væri ekki til að styrkja flokkinn.170  

 Afleiðingar af hinni „vondu framkomu“ Kristins H. og skrifum urðu að miðstjórn 

Frjálslynda flokksins samþykkti í september 2008 að skora á þingflokkinn að gera Jón 

Magnússon að þingflokksformanni hans. Ekki vildi miðstjórnin meina að umrædd áskorun 

væri vegna orða Kristins H. um að bjóða flóttakonurnar og börn þeirra velkomin, heldur að 

það væri óviðunandi í ljósi lýðræðis og valddreifingu að þingmaður flokksins í Reykjavík 

skyldi ekki „hafa verið gerður að formanni þingflokksins“. Erfitt er að segja til um hvað sé 

hæft í því, en hins vegar er ekkert óeðlilegt að draga þá ályktun af þessari yfirlýsingu að 

miðstjórninni taldi Kristin H. hafa stigið út fyrir stefnu flokksins og bæri að refsa fyrir það. 

Ekki vildi Kristinn H. meina að hann væri á leið út úr þingflokki Frjálslyndra.171 

Valdimar H. Jóhannesson, fyrrverandi blaðamaður og mikill andstæðingur íslams, sat 

í miðstjórn Frjálslynda flokksins. Hann taldi að það væri megn óánægja með störf Kristins 

H. Gunnarssonar og vildi hann að Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins 

ræki Kristin H. sem þingflokksformann og að Jón Magnússon tæki við. Ef hann gerði það 

ekki hefði það áhrif á stöðu hans sem formanns.172 Þetta var auðvitað ekkert annað en hótun 

og þar sem ekki var að sjá að Guðjón Arnar væri sterkur formaður mætti draga þá ályktun að 

flokksmenn með ákveðnari skoðanir hefðu meiri áhrif á stefnumótun flokksins.  

 Jón Magnússon hótaði að yfirgefa flokkinn. Hann taldi að deilurnar snerust um 

trúnaðarbrest og málefnaágreining við Kristin H. í tveimur málaflokkum: Málefnum 

                                                           
168 Vef. Kristinn H. Gunnarsson, „Velkomnir til Íslands“, á vefsíðunni Strandir.is, 10. september 2008, 

http://strandir.is/?p=6373, skoðað 5. júlí 2015. Sjá einnig „Velkomnir til Íslands“, Fréttablaðið, 11. september 

2009, bls. 26. 
169 „Varaformaður frjálslyndra saka Kristin um fordóma“, Fréttablaðið, 10. september 2008, bls. 10. 
170 „Segir Kristin H. leita að ágreiningsefnum“, Fréttablaðið, 11. september 2008, bls. 10. 
171 Steinþór Guðbjartsson, „Segir vegið að formanninum“, Morgunblaðið, 18. september 2008, bls. 4. 
172 „Glymur klukkan Kristni eða Guðjóni?“, Morgunblaðið, 19. september 2008, bls. 10. 

http://strandir.is/?p=6373
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innflytjenda og verðtryggingu lána. Guðjón Arnar svaraði engu um hugmyndir um nýjan 

þingflokksformann, en hann vildi ná sáttum. Magnús Þór Hafsteinsson og Sigurjón 

Þórðarson vildu að Jón myndi bíða fram yfir landsþing í apríl 2009, en báðir höfðu þeir lýst 

yfir áhuga á að verða formaður flokksins.173 Ljóst var að staða Guðjóns Arnar Kristjánssonar 

sem formanns var mjög veik. 

 Afleiðingar þessara hótana Jóns urðu þær að hann var gerður að þingflokksformanni 

og Kristinn H. Gunnarsson látinn taka poka sinn. Hann var eðlilega ósáttur og taldi að 

formaður flokksins hefði látið undan þrýstingi, hótunum og ófrægingarferðar Nýs afls.174 

Guðjón Arnar Kristjánsson taldi að með þessum gjörningi myndi skapast friður innan 

flokksins en erfitt er að segja til um það, þar sem stórkostleg atburðarás var í farvatninu.175 

Íslenska bankakerfið hrundi og ljóst var að Frjálslyndi flokkurinn hafði allt öðru hnöppum 

að hneppa en að fjalla um málefni flóttafólks.176  

  Lyktir deilnanna innan Frjálslynda flokksins luku þó með því að bæði Jón og Kristinn 

H. sögðu sig úr flokknum í febrúar 2009.177 Í dag er flokkurinn enn til að nafninu til og 

formaður hans er Sigurjón Þórðarson. 

Tjáningarfrelsið eru einhver mikilvægustu réttindi sem hver einstaklingur hefur, en því 

eru skorður settar. Magnús Þór Hafsteinsson og frjálslyndir höfðu fullan rétt á að gagnrýna 

komu flóttamannanna til Íslands en hins vegar má velta fyrir sér hvaða tilgangi það þjónaði. 

Svo er að sjá að Magnús Þór sé fyrsti sveitarstjórnarmaðurinn til að mótmæla komu 

flóttamanna með svo afgerandi hætti. Ef greinargerðin og svör hans í fjölmiðlum eru sett í 

samhengi við málatilbúnað hans árið 2006/7 er auðvelt að draga þá ályktun að hann sé 

andvígur útlendingum, sérstaklega ef menningarheimur þeirra er annar en Íslendinga. 

Magnús Þór, Jón Magnússon og Sigurjón Þórðarson töluðu mjög í anda kenningar um 

menningarárekstra, ný-kynþáttahyggju og íslam-ótta. Magnús Þór vildi útloka og mismuna 

                                                           
173 „Jón hótar að yfirgefa Frjálslynda flokkinn“, Fréttablaðið, 27. september 2008, bls. 8.  
174 „Jón formaður“, Fréttablaðið, 30. september 2008, bls. 2. 
175 „Guðjón Arnar lét undan hótunum“, 24 stundir, 30. september 2008, bls. 2. 
176 Vef. Alþingi, „Lög um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði 

o.f.“, 136. löggjafarþing, 7. október 2008, http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.125.html, skoðað 11. júlí 

2015.   
177 Vef. Alþingi, Jón Magnússon, „Úrsögn úr þingflokki“, 136. löggjafarþing, 77. fundur, 9. febrúar 2009, 

http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20090209T150358.html, skoðað 5. júlí 2015. og vef. Kristinn H. 

Gunnarsson, „Yfirlýsing: úrsögn úr Frjálslynda flokknum“, 26. febrúar 2009, 

http://www.kristinn.is/frettirpage.asp?ID=1269, skoðað 5. júlí 2015. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.125.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20090209T150358.html
http://www.kristinn.is/frettirpage.asp?ID=1269
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flóttamönnum á grundvelli trúarbragða þeirra. Orðræða Frjálslynda flokksins gerði skýran 

greinarmun á „okkur“ og „hinum“, flóttafólkið var öðruvísi en Íslendingar.  

Slíkan málatilbúnað mátti síðar sjá þegar Félag múslima á Íslandi fékk lóð undir mosku 

árið 2013 og í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík árið 2014. Nú var orðræða fulltrúa 

Framsóknarflokksins og flugvallarvina í aðalhlutverki.  
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4.     Moska á Íslandi – Sveitastjórnarkosningar vorið 2014 

4.1.  Afleiðingar bankahrunsins árið 2008 

 

Á árunum fyrir bankahrunið árið 2008 var mikil þensla hér á landi. Hana mátti meðal annars 

rekja til mikilla byggingarframkvæmda á árunum 2003 til 2008. Viðamestu framkvæmdirnar 

voru bygging Kárahnjúkavirkjunar, álvers á Reyðarfirði, stækkun Norðuráls og uppsetning 

virkjana á Hellisheiði og á Reykjanesi.178 Íslenska bankakerfið hrundi í október 2008, hér 

verður ekki fjallað um ástæður fyrir því en um þær má lesa m.a. í skýrslu Rannsóknarnefndar 

Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna. Hér verður á hinn bóginn gefinn 

gaumur að afleiðingum hrunsins og fyrst og fremst þeim sem tengja má með ákveðnum hætti 

við breytingu á orðræðunni gagnvart útlendingum og múslimum. Líklega er óhætt að draga 

þá ályktun að fordómafullar skoðanir hafi frekar átt upp á pallborðið eftir hrun sem kom 

glögglega í ljós í sveitarstjórnarkosningunum árið 2014.179 

Í kjölfar hrunsins setti ríkisstjórnin neyðarlög en með þeim átti m.a. að koma í veg fyrir 

þjóðargjaldþrot og að hægt væri að „heimila fjárveitingar úr ríkissjóði vegna „sérstakra og 

mjög óvenjulegra aðstæðna á fjármálamarkaði.““180 Lögin fólu í sér m.a. uppstokkun 

fjármálafyrirtækja.181 Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn tók yfir efnahagsmál landsins og voru sett 

á lög um gjaldeyrishöft sem áttu að standa stutt en árið 2014 voru þau enn í fullu gildi.182 

Mótmælaalda hófst í kjölfar hrunsins sem leiddu af sér búsáhaldabyltinguna og síðar fall 

ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar.183 Margir flúðu land en um það bil 

helmingur þeirra sem fluttu frá landinu voru Íslendingar og fóru flestir til Noregs.184 

                                                           
178 Vef. Vinnumálastofnun, Dröfn Haraldsdóttir, Gerður Gestsdóttir, Hrafnhildur Tómasdóttir, Karl 

Sigurðsson, „Útlendingar á atvinnuleysisskrá og þátttaka í virkniúrræðum“, bls. 3-4, 

http://www.vinnumalastofnun.is/files/%C3%9Atlendingar%20og%20%C3%BArr%C3%A6%C3%B0i%20se

pt%202011_709802716.pdf, skoðað 16. september 2015.  
179 Vef. Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, 

kafli 2, „Ágrip um meginniðurstöður skýrslunnar“, (2010), bls. 31, 

http://www.rna.is/media/skjol/RNABindi1.pdf, skoðað 16. september 2015. 
180 „Neyðarlög á Íslandi“, Morgunblaðið, 7. október 2008, bls. 2. 
181 „Neyðarlög á Íslandi“, Morgunblaðið, 7. október 2008, bls. 2, og Vef. Alþingi, „Lög um heimild til 

fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.f.“, 136. löggjafarþing, 7. október 

2008, http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.125.html, skoðað 11. júlí 2015. 
182 „Þarf bremsur þegar krónan fer á flot“, Fréttablaðið, 29. nóvember 2008, bls. 6.  
183 Stefán Gunnar Sveinsson, Búsáhaldabyltingin, bls. 35 og 37. 
184 Vef. Velferðarráðuneytið, Ólöf Garðarsdóttir, „Fólksflutningar til og frá Íslandi 1961-2011 með áherslu á 

flutninga á samdráttarskeiðum“, mars 2012, bls. 6, http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-

skyrslur2012/Folksflutningar_03042012.pdf, skoðað 16. september 2015 og Vef. „Íslendingar í 

http://www.vinnumalastofnun.is/files/%C3%9Atlendingar%20og%20%C3%BArr%C3%A6%C3%B0i%20sept%202011_709802716.pdf
http://www.vinnumalastofnun.is/files/%C3%9Atlendingar%20og%20%C3%BArr%C3%A6%C3%B0i%20sept%202011_709802716.pdf
http://www.rna.is/media/skjol/RNABindi1.pdf
http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.125.html
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur2012/Folksflutningar_03042012.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur2012/Folksflutningar_03042012.pdf
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 Þegar bankarnir féllu flykktist fólk þangað til að taka út sparifé sitt. Fregnir bárust um 

fjöldauppsagnir og misstu margir eignir sínar í kjölfarið. Einhver hluti almennings glataði  

stórum hluta sparfjár síns þar sem honum hafði verið ráðlagt að fjárfesta í 

peningamarkaðssjóðum og talin trú um að þeir væru jafnöruggir og bankainnstæður. Það skal 

engan undra þótt mikil reiði hafi skapast í samfélaginu.185  

 

4.2.  Moskumálið – barátta Félags múslima á Íslandi fyrir lóð 

 

Ný umræða gegn múslimum hófst þegar úthlutun lóðar undir mosku var afgreidd úr 

borgarráði haustið 2013 og árið 2014 í borgarstjórnarkosningunum. Framsóknarflokkurinn 

og flugvallarvinir tóku við kefli Frjálslynda flokksins hvað varðar andúð á múslimum. 

Með staðfestingu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins árið 1997 fékk Félag múslima á 

Íslandi (FMÍ) stöðu trúfélags og ári síðar voru félagar í því 78. Félagið er opið öllum og er 

æðsta markmið þess að reisa mosku.186 Árið 2009 klofnaði Félag múslima á Íslandi, þegar 

nokkrum félögum úr FMÍ var vísað úr því.187 Frá árinu 2010 hafa verið starfrækt tvö trúfélög 

múslima, en það ár fékk Menningarsetur múslima (MMÍ) einnig stöðu trúfélags.188 Helstu 

ástæður fyrir brottrekstri þessara einstaklinga var sú að Salmann Tamimi taldi að hinir 

brottræku sköpuðu misskilning um íslam og múslima, en þeir sem og aðrir þegnar þessa lands 

vildu fá að búa í sátt og samlyndi við aðra menn.189  

Okkur fannst á sínum tíma að þessi menn væru að ýta undir alls kyns öfga í 

sambandi við trú og þjóðerni fólks. Okkur fannst að þeir vildu frekar vera 

aðskildir okkar stefnu sem miðar að því að fara eftir íslenskum hefðum og 

reglum, þetta er ekki arabískt félag, ekki pakistanskt, eða afganskt eða 

                                                           
forréttindastöðu í Noregi“, á vefsíðunni mbl.is, 3. nóvember 2013, 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/11/03/islendingar_i_forrettindastodu_3/, skoðað 16. september 2015. 
185 Stefán Gunnar Sveinsson, Búsáhaldabyltingin, bls. 33-34 og 44-45. 
186 „Æðsta markmiðið að reisa mosku“, Morgunblaðið, 14. mars 1997, bls. 8. 
187 Vef. „Formaður Félags múslima á Íslandi óttast öfgaöfl séu á leið til landsins“, á vefsíðunni pressan.is, 7. 

október 2010, http://eyjan.pressan.is/frettir/2010/10/07/formadur-felags-muslima-a-islandi-ottast-ottast-ad-

ofgaofl-seu-a-leid-til-landsins/, skoðað 4. september 2015. 
188 Vef. Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir trú og lífsskoðunarfélögum 1998-2015,“ árið 2010, alls, 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%2

6ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FA+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2015+++++%26path=../

Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi, skoðað 21. júlí 2015. 
189 Vef. „Formaður Félags múslima á Íslandi óttast öfgaöfl séu á leið til landsins“, á vefsíðunni pressan.is, 7. 

október 2010. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/11/03/islendingar_i_forrettindastodu_3/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2010/10/07/formadur-felags-muslima-a-islandi-ottast-ottast-ad-ofgaofl-seu-a-leid-til-landsins/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2010/10/07/formadur-felags-muslima-a-islandi-ottast-ottast-ad-ofgaofl-seu-a-leid-til-landsins/
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FA+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2015+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FA+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2015+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FA+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2015+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
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palestínskt. Mér finnst að það komi ekki til greina að Félag múslima sé útibú 

einhvers annars lands. [...] Ef við ætlum að hafa mosku verður hún að vera gerð 

á íslenskum forsendum. Um leið og maður missir sjónar á því hvaðan fjármagnið 

fyrir henni kemur eða afhendir stjórntaumana einhverjum aðilum út í heimi 

missir maður tökin á því sem skeður í framhaldinu.190 

Salmann sá ekkert annað í stöðunni en að tilkynna þá til lögreglunnar.191 Talsmaður hins nýja 

félags, Jarim Askari, kvaðst þó ekki hafa verið rekinn úr Félagi múslima á Íslandi. Hann hafði 

verið kallaður á fund lögreglu þar sem mál hans og hins nýja félags hafði verið leyst í 

friðsemd.192  

 Jarim lét þess getið að Menningarsetrið vildi fá lóð undir mosku. Félagar í hinu nýja 

félagi keyptu Ýmishúsið. Kaupin á húsnæðinu voru fjármögnuð með erlendu fé, eða um 250 

milljónir króna. Talið var að fjárfestarnir hefðu ákveðin tengsl við öfgasamtök, t.a.m. Hussein 

Al-Daoudi sem er skólastjóri Al-Salam, einkaskóla í Svíþjóð. Hann var talinn hafa þegið 

fjárframlög frá „íslömskum trúboðssamtökum í Saudi Arabíu“. Þau samtök eru nátengd Al-

Haramein samtökunum sem eru á „lista öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna yfir 

hryðjuverkasamtök“. Talið er að þessi samtök hafi fjármagnað aðra hryðjuverkahópa, á borð 

við Al-Kaída. Við þetta var Salmann hræddur því hann vildi að allt starf múslima á Íslandi 

væri „á íslenskum forsendum, ekki Saudi-arabískum“. Talsmaður Menningarsetursins vísaði 

öllum ásökunum á bug.193 

Af þessum ástæðum eru þessi tvö félög því of ólík til að þau geti sameinast um eina 

mosku. Ibrahim Sverrir Agnarsson, taldi þó ekki að meðlimir Menningarsetursins væri 

strangtrúaðri heldur að félagar  þeirra væru með of einstrengislegar skoðanir og hefðu sterkari 

tengsl við hefðir sinna heimalanda. Að auki vildi Félag múslima á Íslandi ekki tengjast 

                                                           
190 Vef. Karen Kjartansdóttir, „Salmann Tamimi: Moska verður að vera á íslenskum forsendum“, á vefsíðunni 

visir.is, 8. október 2010, http://www.visir.is/salmann-tamimi--moska-verdur-ad-vera-a-islenskum-

forsendum/article/2010163892745, skoðað 4. september 2015.  
191 Vef. „Formaður Félags múslima á Íslandi óttast öfgaöfl séu á leið til landsins“, á vefsíðunni pressan.is, 7. 

október 2010. 
192 Vef. Karen Kjartansdóttir, „Salmann Tamimi: Moska verður að vera á íslenskum forsendum“, á vefsíðunni 

visir.is, 8. október 2010. 
193 Vef. Andri Ólafsson, „Róttæk öfl sögð á bak við menningarsetur múslima“, á vefsíðunni visir.is, 9. október 

2010, http://www.visir.is/rottaek-ofl-sogd-a-bak-vid-menningarsetur-muslima/article/20102695762, skoðað 5. 

september 2015. 

http://www.visir.is/salmann-tamimi--moska-verdur-ad-vera-a-islenskum-forsendum/article/2010163892745
http://www.visir.is/salmann-tamimi--moska-verdur-ad-vera-a-islenskum-forsendum/article/2010163892745
http://www.visir.is/rottaek-ofl-sogd-a-bak-vid-menningarsetur-muslima/article/20102695762
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erlendum samtökum sem er ólíkt því sem Menningarsetrið vildi.194 Fjölgun múslima á Íslandi 

og hlutfall þeirra við heildarmannfjölda má sjá í töflu 1. 

 

Tafla 1. Skráðir múslimar í Félagi múslima á Íslandi (FMÍ) og í Menningarsetur 

Múslima á Íslandi (MMÍ). 

Ár 1998 2002 2006 2009 2010 2012 2014 

FMÍ 78 179 340 404 373 419 481 

MMÍ - - - - 218 275 360 

Hlutfall af  

heildarmann-

fjölda í % 

0.029 

 

0.0625 0.11 0.13 0.19 0.21 0.26 

Heimild: Vef. Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir trú og lífsskoðunarfélögum 1998-2015“, valin voru árin 2002, 2006, 2009, 2010, 2012, 

2014, skoðað hvert ár fyrir sig, og alls í hinum tveimur liðunum. 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr

%FA+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2015+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj

%F6ldi, skoðað 21. júlí 2015. Vef. Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2015“, valin voru árin 2002, 2006, 2009, 2010, 

2012, 2014, valið alls, 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+k

yni+og+aldri+1841%2D2015++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi, skoðað 28. júlí 2015. 

 

Þegar tölurnar eru skoðaðar kemur í ljós að fjölgun skráðra múslima í félögin tvö frá árinu 

1998 til ársins 2015 hefur ellefufaldast, en tölurnar gefa þó ekki rétta mynd af fjölda múslima 

á Íslandi, þar sem ekki allir múslimar eru skráðir í félögin. Hvað sem því líður er ljóst að 

hlutfall múslima á Íslandi miðað við heildarmannfjölda er mjög lágt.  

  Í dag eru tvær moskur á Íslandi, Félag múslima hefur starfrækt mosku í Ármúlanum frá 

árinu 2002 og Menningarsetur Múslima í Ýmishúsinu í Skógarhlíð frá árinu 2012. Félag 

múslima á Íslandi sótti fyrst um lóð fyrir mosku árið 2000195 en lítið gerðist í þeim málum 

                                                           
194 Vef. „Erum ekki wahhabistar“, á vefsíðunni ruv.is, 17. júlí 2013, http://www.ruv.is/frett/erum-ekki-

wahhabistar, skoðað 5. september 2015. 
195 Í annarri heimild er sagt að Félag múslima hafi fyrst sótt um lóð undir mosku árið 1999, sjá Kristjáns Þór 

Sigurðsson, „Moskumálið 2013. Ótti og andúð gegn byggingu mosku“, bls. 2. 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FA+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2015+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FA+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2015+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FA+og+l%EDfssko%F0unarf%E9l%F6gum+1998%2D2015+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2015++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2015++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.ruv.is/frett/erum-ekki-wahhabistar
http://www.ruv.is/frett/erum-ekki-wahhabistar
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fyrr en árið 2013. Viðbrögð borgaryfirvalda gagnvart lóðarúthlutun og mosku voru lengi vel 

fremur dræm.196  

Í febrúar árið 2006 kom fram sú hugmynd að Félag múslima á Íslandi myndi reisa 

mosku í Elliðaárdalnum. Þeirri hugmynd hafnaði Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, þáverandi 

borgarstjóri. Hann var því „algjörlega andsnúinn“ að byggja ætti þar mosku, þar sem dalurinn 

væri „skipulagt grænt svæði“.197 Þess má geta að Fornbílaklúbburinn fékk lóð að gjöf frá 

Borginni í Elliðaárdalnum og byggði klúbburinn sér hús þar.198 

Árið 2010 sóttu bæði félög múslima um lóð undir mosku. Í máli Páls Hjaltasonar, 

formanns skipulagsráðs Reykjavíkur, kom m.a. fram: „Við erum náttúrulega ekki að fara að 

úthluta tveimur lóðum fyrir moskur strax og finnst eðlilegt að þeir geti sameinast um að 

byggja sér mosku.“199 Einar Páll Tamimi, lögmaður Félags múslima, taldi þessa kröfu 

stangast á við stjórnsýslulög. „Borgaryfirvöld hafa úthlutað kristnum söfnuðum lóðum til 

byggingar tilbeiðsluhúsa án þess að gera kröfu um að mismunandi kristin trúfélög sameinist 

um nýtingu slíkra lóða, og ljóst er að ekki verða með réttu gerðar aðrar kröfur til múslimskra 

trúfélaga heldur en kristinna.“200 Páll sagði að helsta ástæða fyrir tregðu borgarinnar fyrir að 

láta Félag múslima ekki fá lóð væri sú að borgin ætti ekki margar lóðir sem hentuðu undir 

mosku.201 Borgaryfirvöld voru gagnrýnd af hinum ýmsu erlendum aðilum fyrir seinaganginn 

í þessum málum, meðal annars af sendiráði Bandaríkjanna árið 2007 og Evrópunefnd gegn 

kynþáttafordómum (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) árin 2007 

                                                           
196 Önundur Pál Ragnarsson, „Níu ára bið eftir lóð undir mosku“, Morgunblaðið, 7. janúar 2009, bls. 12. og 

vef. Sunna Sæmundsdóttir, „Mýturnar um múslima“, á vefsíðunni mbl.is, 17. júlí 2013, 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/07/17/myturnar_um_muslima/, skoðað 22. júlí 2015. 
197 „Ný bænahús rísa í borginni“, Fréttablaðið, 7. febrúar 2006, bls. 10. og „Vill ekki meiri byggð við 

Elliðaárdal“, Morgunblaðið, 19. júlí 2006, bls. 44. 
198 „Ekkert BootCamp án breytinga á skipulagi“, á vefsíðunni visir.is, 10. október 2011, 

http://www.visir.is/ekkert-bootcamp-an-breytinga-a-skipulagi/article/2011710109963, skoðað 5. september 

2015. 
199 Vef. „Félögum múslima gert að sameinast um eina mosku“, á vefsíðunni visir.is, 9. desember 2010, 

http://www.visir.is/felogum-muslima-gert-ad-sameinast-um-eina-mosku/article/2010197541262, skoðað 21. 

júlí 2015. 
200 Vef. „Félögum múslima gert að sameinast um eina mosku“, vefsíðunni visir.is, 9. desember 2010. 
201 Vef. Andri Ólafsson, „Róttæk öfl sögð á bak við menningarsetur múslima“, á vefsíðunni visir.is, 9. 

október, 2010 og „Félögum múslima gert að sameinast um eina mosku“. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/07/17/myturnar_um_muslima/
http://www.visir.is/ekkert-bootcamp-an-breytinga-a-skipulagi/article/2011710109963
http://www.visir.is/felogum-muslima-gert-ad-sameinast-um-eina-mosku/article/2010197541262
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og 2012.202 Í júlí 2013 var nýtt deiluskipulag í borginni samþykkt og fékk Félag múslima á 

Íslandi vilyrði fyrir lóð í Sogamýrinni.203   

Valdimar H. Jóhannesson, fyrrverandi blaðamaður og sá sem sat í miðstjórn fyrir 

Frjálslynda flokkinn árið 2008, skrifaði grein í Morgunblaðið vegna hins nýja deiluskipulags. 

Þar kemur m.a. fram fjandskapur og neikvætt viðhorf í garð múslima. Hann notar 

staðalímyndir út frá litlum hópi múslima sem hryðjuverkamenn og að trúarbrögðin íslam sé 

ófriðartrú.  

Nú ætla ólánsmenn að greiða götu þessa ofstækis til landsins með því að 

auðvelda yfirlýstu fjandmönnum okkar að vinna bug á samfélagi okkar með því 

að skemma það og sundra því innan frá. Bygging mosku er liður í markvissum 

hernaði íslam gegn samfélagi okkar. 

[...] Í stað þess að leyfa byggingu mosku ber að stöðva alla starfsemi tengda 

íslam hér á landi með tilvísun til stjórnarskrárinnar.204
 

Á fundi borgarráðs 19. september 2013 fékk Félag múslima á Íslandi lóðina afhenta við 

Sogamýri og gátu múslimar farið að skipuleggja byggingu mosku. Á þessum sama fundi kom 

fram hjá borgarráði: „Í fjölmenningarsamfélagi nútímans má búast við fjölgun trúfélaga 

jafnhliða þeirra sem enga trú iðka. Því telur borgarráð það affarsælast í framtíðinni að trúfélög 

sæki um og greiði fyrir lóðir í landi borgarinnar líkt og er um aðra mikilvæga starfsemi.“ Af 

þeim sökum ákvað ráðið að óska eftir því að Alþingi myndi endurskoða ákvæði laga um 

Kristnisjóð nr. 35/1970 „sem kveða á um að sveitarfélögum sé skylt að leggja til ókeypis 

lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi“.205 Áður hafði Rússneska 

rétttrúnaðarkirkjan, Búddistar og Ásatrúarfélagið fengið lóðir, samkvæmt þeim 

skilmálum.206 

                                                           
202 Kristján Þór Sigurðsson, „Moskumálið 2013. Ótti og andúð gegn byggingu mosku“, bls. 2. Sjá að auki Vef. 

European Commission against Racism and Intolerance, „ECRI Report on Iceland“, 2012, 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Iceland/ISL-CbC-IV-2012-001-ENG.pdf, 

skoðað 7. september 2015. 
203 Vef. „Moska rís í Sogamýri“, á vefsíðunni dv.is, 7. júlí 2013, http://www.dv.is/frettir/2013/7/7/moska-ris-i-

sogamyri/, skoðað 24. júlí 2015, og „Mun setja svip sinn á borgina“, Fréttablaðið, 8. september 2013, bls. 11. 
204 Valdimar H. Jóhannesson, „Vá fyrir dyrum“, Morgunblaðið, 13. júlí 2013, bls. 32. 
205 Vef. Borgarráð, „Fundur nr. 5282“, vegna úthlutunar lóðar til Félags múslima á Íslandi, 19. september 

2013, http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5282, skoðað 13. júlí 2015. 
206 Vef. Borgarráð, „Fundur nr. 5282“, vegna úthlutunar lóðar til Félags múslima á Íslandi, 19. september 

2013.  

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Iceland/ISL-CbC-IV-2012-001-ENG.pdf
http://www.dv.is/frettir/2013/7/7/moska-ris-i-sogamyri/
http://www.dv.is/frettir/2013/7/7/moska-ris-i-sogamyri/
http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5282
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Tæplega tveimur mánuðum eftir að Félag múslima fékk lóð í Sogamýrinni var 

svínshausum og skönkum, blóðugum Kóran og blóði dreift um lóðina.207 Björg Thorarensen, 

prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, taldi að þessi gjörningur hafi fallið undir brot á 233a. 

gr. hegningarlaganna, en þar segir: „Hver sem opinberlega hæðist að, rógber, smánar eða 

ógnar manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með 

myndum eða táknum, vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða 

kynvitundar, eða breiðir slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsi alla að 2 árum.“208 Fátt vísar 

meira í íslam en Kóraninn. Þessi glæpur var hins vegar aldrei kærður, lögreglan spjallaði við 

gerendurna en þar sem borgarstarfsmenn höfðu þrifið upp hræin var ekki hægt að rannsaka 

málið þar sem sönnunargögn vantaði.209 Óskar Bjarnason, einn gerendanna, taldi sig vera í 

fullum rétti til að gera slíkt og hann sá engan mun á þessu og öðrum mótmælum.210 Í viðtali 

sem visir.is tók við hann kom þar fram mjög neikvæð sýn á íslam og múslima. Hann notar 

staðalímyndir um múslima. Að hans mati voru moskur herstöðvar og voru múslimar upp til 

hópa allir nauðgarar, enda sagði íslam þeim að nauðga.211 Í þessum orðum má greina 

hatursáróður, þar sem hvatt er til og réttlætt ný-kynþáttahyggja með þröngsýni að leiðarljósi 

og fjandsamlegri sýn á íslam.  

Umræða um málefni moskunnar var ekki lokið því nokkrum mánuðum síðar tók önnur 

umræða við. Hún hófst rúmri viku fyrir sveitastjórnarkosningarnar árið 2014 og er enn ekki 

lokið þegar þessi orð eru skrifuð sumarið 2015. 

 

 

 

                                                           
207 Vef. Stefán Árni Pálsson, „Afsagaðir svínshausar á moskulóð í Sogamýri“, á vefsíðunni visir.is, 27. 

nóvember 2013, http://www.visir.is/afsagadir-svinshausar-a-moskulod-i-sogamyri/article/2013131129216, 

skoðað 10. júlí 2015. og Kjartan Hreinn Njálsson, „Hatursáróður í Sogamýri“, á vefsíðunni visir.is, 27. 

nóvember 2013, http://www.visir.is/hatursarodur-i-sogamyri/article/2013131129122, skoðað 10. júlí 2015. 
208 Vef. Alþingi, „Almenn hegningarlög“ nr. 19/1940, grein nr. 233a, 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html, skoðað 5. september  2015.  
209 Vef. Brjánn Jónasson, „Sönnunargögn um hatursglæp í ruslið“, á vefsíðunni visir.is, 29. nóvember 2013, 

http://www.visir.is/sonnunargogn-um-hatursglaep-i-ruslid/article/2013711299997, skoðað 10. júlí 2015. 
210 Vef. Bjarni Jónsson, „Lögreglan lokið rannsókn á svínshausunum í Sogamýrinni“, á vefsíðunni visir.is, 6. 

desember 2013, http://www.visir.is/logregla-lokid-rannsokn-a-svinshausunum-i-

sogamyrinni/article/2013712069977, skoðað 10. júlí 2015. 
211 Vef. Haukur Viðar Alfreðsson, „Við vorum bara að mótmæla mosku þarna“, á vefsíðunni visir.is, 29. 

nóvember 2013, http://www.visir.is/-vid-vorum-bara-ad-motmaela-mosku-tharna-/article/2013131128942, 

skoðað 10. júlí 2015. 

http://www.visir.is/afsagadir-svinshausar-a-moskulod-i-sogamyri/article/2013131129216
http://www.visir.is/hatursarodur-i-sogamyri/article/2013131129122
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html
http://www.visir.is/sonnunargogn-um-hatursglaep-i-ruslid/article/2013711299997
http://www.visir.is/logregla-lokid-rannsokn-a-svinshausunum-i-sogamyrinni/article/2013712069977
http://www.visir.is/logregla-lokid-rannsokn-a-svinshausunum-i-sogamyrinni/article/2013712069977
http://www.visir.is/-vid-vorum-bara-ad-motmaela-mosku-tharna-/article/2013131128942
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4.3.  Sveitastjórnarkosningar og ný moskudeila  

 

Í stefnu Framsóknarflokksins kemur m.a. fram að flokkurinn hafni mismunun gagnvart  

einstaklingum, hvort sem er eftir kynþætti, trú, þjóðerni, tungu, kynhneigð, búsetu eða vegna 

stjórnmálaskoðana. Flokknum er í mun að verja skoðana-, tjáningar-, og trúfrelsi og friðhelgi 

einkalífsins.212  

Rúmri viku fyrir sveitarstjórnarkosningarnar vorið 2014 var viðtal tekið við 

Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur, oddvita Framsóknarflokksins og flugvallarvina í 

Reykjavík, vegna skrifa hennar um mosku á Facebook-síðu hennar en þar sagði hún: „Margir 

hafa komið að máli við mig og spurt mig hver afstaða mín til úthlutunar á lóð undir Mosku 

[sic] í Reykjavík... mjög margir.“213  

Í viðtalinu kom þetta meðal annars fram: 

 Á meðan við erum með þjóðkirkju eigum við ekki að úthluta lóðum undir hús 

eins og moskur eða kirkjur fyrir grísku rétttrúnaðarkirkjuna.  

Ég trúi því að allir eigi að geta iðkað sína trú. En mér finnst ekki rétt að múslimar 

eða önnur trúfélög fái lóðir undir byggingu moskna eða sambærilegra húsa. Mér 

finnst samt bænahús vera annars eðlis og er ekki mótfallin þeim. 

Það myndu koma peningar að utan ef moska yrði byggð hérna. Ekki spurning. 

Þeir byrja að streyma inn um leið og leyfið fyrir moskunni fæst. Alveg eins og 

ef kaþólsk kirkja yrði byggð í Sádi Arabíu; þá kæmu peningar frá Vatíkaninu.214 

Sveinbjörg Birna benti að auki á að hún hefði mikla reynslu á að búa erlendis þ.m.t. í Sádi 

Arabíu og hefði búið í fjölmenningarsamfélögum, því væri skoðun hennar um afturkall á lóð 

undir mosku ekki byggð á fordómum, heldur reynslu.215 Þegar orð Sveinbjargar Birnu eru 

skoðuð er erfitt að finna beina tilvitnun þar sem hún lýsir beinlínis yfir hatri eða andúð á 

                                                           
212 Vef. Framsóknarflokkurinn, Stefnan „Grundvallarstefnuskrá Framsóknarflokksins“, á heimasíðu 

Framsóknarflokksins, http://www.framsokn.is/stefnan/, skoðað 27. nóvember 2014. 
213 Upprunalega færslan á Facebook-síðu Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur finnst ekki, Sveinbjörg Birna 

hefur líklega eytt henni af síðunni. Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til 

múslima“, á vefsíðunni visir.is, 23. maí 2014, http://www.visir.is/oddviti-framsoknar-vill-afturkalla-lod-til-

muslima/article/2014140529463, skoðað 24. júlí 2015. 
214 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslíma“, á vefsíðunni visir.is, 

23. maí 2014. 
215 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslíma“, á vefsíðunni visir.is, 

23. maí 2014.  

http://www.framsokn.is/stefnan/
http://www.visir.is/oddviti-framsoknar-vill-afturkalla-lod-til-muslima/article/2014140529463
http://www.visir.is/oddviti-framsoknar-vill-afturkalla-lod-til-muslima/article/2014140529463
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múslimum og íslam, og passa hugtökin íslam-ótti, ný-kynþáttahyggja fremur illa við 

málflutning hennar, hún gefur það frekar í skyn. Þegar ofangreind orð hennar eru skoðuð, má 

þó greina ákveðið þema í málflutningi hennar. Hún vil t.a.m. útiloka og mismuna múslimum 

á grundvelli trúar þeirra, þegar hún vill afturkalla lóð til þeirra, þar sem hér á landi er 

þjóðkirkja. Hún elur á hræðslu við múslima og tengir peninga sem gætu fylgt byggingu 

mosku við erlend öfgasamtök. Afstaða hennar gagnvart moskunni er fremur þjóðernisleg. 

Það sama má segja í viðtali sem hún fór í á útvarpi sögu 25. maí 2014. Í máli fyrirspyrjenda 

kom fram að margir hlustendur stöðvarinnar hefðu hringt inn og lýst yfir áhyggjum af fjölgun 

múslima og byggingu á mosku, og hefðu sumir varað við að leyfa mosku að rísa. Í kjölfarið 

var Sveinbjörg Birna spurð „Hvað erum erum við að kalla yfir okkur með þessu? Eiga 

múslimar samleið með kristnum mönnum?“ Sveinbjörg Birna svaraði að það væri ekkert 

hægt að gefa sér fyrirfram. „Auðvitað vonar maður að allt gangi vel og allir lifi í sátt og 

samlyndi. En það er ekkert nýtt undir sólinni. Við þurfum að horfa í kringum okkur og 

hvernig hlutirnir hafa farið.“216 Sveinbjörg Birna var einnig á þeirri skoðun að Reykvíkingar 

ættu að fá að kjósa um lóðarúthlutun til múslima.217 Hún vildi láta endurskoða lög um 

Kristnisjóð og benti á að Hæstiréttur hefði aldrei staðfest það að lög um hann gilti um aðra 

trúarsöfnuði.218  

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, sem skipaði annað sætið hjá Framsókn og 

flugvallarvinum, studdi málflutning Sveinbjargar Birnu að öllu leyti nema því að hún vildi 

úthluta lóðum til annarra trúfélaga þó að hér væri þjóðkirkja. Hún vildi hins vegar að trúfélög 

myndu borga fyrir lóðirnar. Hún vildi þó afturkalla lóðina til múslima.219 Að mati Guðfinnu 

Jóhönnu átti ekki að veita leyfi fyrir lóð undir mosku á meðan það væri húsnæðisskortur í 

borginni. Aðspurð hvort Guðfinna Jóhanna hefði áhyggjur af því að afturköllun á lóðinni 

                                                           
216 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Sveinbjörg svarar fyrir sig: „Stjúpmóðir barna minna er múslimi“, á 

vefsíðunni vísir.is, 25. maí 2014, http://www.visir.is/sveinbjorg-svarar-fyrir-sig---stjupmodir-barna-minna-er-

muslimi-/article/2014140529318, skoðað 28. júlí 2015. Því miður hafði höfundur ekki aðgang að sjálfu 

viðtalinu. 
217 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Sveinbjörg svarar fyrir sig: „Stjúpmóðir barna minna er múslimi“, á 

vefsíðunni vísir.is, 25. maí 2014.  
218 Vef. HM, „Hæstiréttur ekki úrskurðað hvort aðrir en þjóðkirkjan skuli fá ókeypis lóðir“, á vefsíðunni 

utvarpsaga.is 25. maí 2014, http://www.utvarpsaga.is/frettir/607-h%C3%A6stir%C3%A9ttur-ekki-

%C3%BArskur%C3%B0a%C3%B0-hvort-a%C3%B0rir-en-%C3%BEj%C3%B3%C3%B0kirkjan-skuli-

f%C3%A1-%C3%B3keypis-l%C3%B3%C3%B0ir.html#.Vbea0NXtmko, skoðað 28. júlí 2015. 
219 Vef. Hanna Rún Sverrisdóttir, „Segist ekki vera sammála oddvita flokksins – Vill þó afturkalla 

lóðaúthlutun“, á vefsíðunni visir.is, 24. maí 2014, http://www.visir.is/segist-ekki-vera-sammala-oddvita-

flokksins---vill-tho-afturkalla-lodauthlutun/article/2014140529367, skoðað 9. júlí 2015. 

http://www.visir.is/sveinbjorg-svarar-fyrir-sig---stjupmodir-barna-minna-er-muslimi-/article/2014140529318
http://www.visir.is/sveinbjorg-svarar-fyrir-sig---stjupmodir-barna-minna-er-muslimi-/article/2014140529318
http://www.utvarpsaga.is/frettir/607-h%C3%A6stir%C3%A9ttur-ekki-%C3%BArskur%C3%B0a%C3%B0-hvort-a%C3%B0rir-en-%C3%BEj%C3%B3%C3%B0kirkjan-skuli-f%C3%A1-%C3%B3keypis-l%C3%B3%C3%B0ir.html#.Vbea0NXtmko
http://www.utvarpsaga.is/frettir/607-h%C3%A6stir%C3%A9ttur-ekki-%C3%BArskur%C3%B0a%C3%B0-hvort-a%C3%B0rir-en-%C3%BEj%C3%B3%C3%B0kirkjan-skuli-f%C3%A1-%C3%B3keypis-l%C3%B3%C3%B0ir.html#.Vbea0NXtmko
http://www.utvarpsaga.is/frettir/607-h%C3%A6stir%C3%A9ttur-ekki-%C3%BArskur%C3%B0a%C3%B0-hvort-a%C3%B0rir-en-%C3%BEj%C3%B3%C3%B0kirkjan-skuli-f%C3%A1-%C3%B3keypis-l%C3%B3%C3%B0ir.html#.Vbea0NXtmko
http://www.visir.is/segist-ekki-vera-sammala-oddvita-flokksins---vill-tho-afturkalla-lodauthlutun/article/2014140529367
http://www.visir.is/segist-ekki-vera-sammala-oddvita-flokksins---vill-tho-afturkalla-lodauthlutun/article/2014140529367
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væri brot á jafnræðisreglunni, svaraði hún: „Af hverju ætti ég að hafa áhyggjur af því? Er 

ekki miklu verra að fólk hafi ekki húsnæði í Reykjavík? Fólk hefur trúna í hjarta sínu og á 

að geta rækt hana hvar sem er.“220 Þessi tenging milli lóðaúthlutunar og húsnæðisskorts 

virðist hafa verið nokkuð langsótt. Skipti þessi eina lóð sköpun fyrir byggingu nýs húsnæðis? 

Þegar kjörnir fulltrúar telja eðlilegt að draga einn trúarhóp út og beita ákveðnu misrétti í 

landi þar sem trúfrelsi ríkir, er ljóst að slík afstaða er fordómafull sem getur ýtt undir ótta og 

hefur áhrif á orðræðu almennings. 

Ekki voru allir Framsóknarmenn sáttir við ummæli Sveinbjargar Birnu og fór það svo 

að nokkrir yfirgáfu flokkinn. Hreiðar Eiríksson, sem var í fimmta sæti listans í Reykjavík, 

sagði sig frá honum. Hann taldi að flokkurinn væri að daðra við popúlíska þjóðernisstefnu.221 

Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra og Sigrún Magnúsdóttir, þáverandi 

formaður þingflokks Framsóknarflokksins, sögðu að skoðanir Sveinbjargar Birnu um 

byggingu mosku endurspegluðu ekki afstöðu flokksins og gengi þvert á stefnu hans.222  

Haukur Logi Karlsson, doktorsnemi og fyrrverandi formaður Sambands ungra 

Framsóknarmanna (SUF), taldi að Sveinbjörg Birna hafi daðrað „af ásetningi við 

hugmyndarheim sem senst enga vitræna skoðun. Það bíða margir eftir því að flokkurinn taki 

eindregna afstöðu gegn slíkum málflutningi, og ekki síst að hún geri það sjálf.“223 

Þessi orðræða virtist hitta í mark hjá kjósendum í Reykjavík því nokkrum dögum eftir 

ummæli Sveinbjargar Birnu kom í ljós í skoðanakönnun MMR, sem gerð var dagana 26.-28. 

maí 2014, var fylgi flokksins komið í 6,8%. Framsókn fengi einn fulltrúa kjörinn, en fylgið 

hafði verið 5,3% í könnun sem var framkvæmd 23. maí.224  

                                                           
220 Vef. Jóhann Páll Jóhannsson, „Af hverju ætti ég að hafa áhyggjur af því?“, á vefsíðunni dv.is, 25. maí 

2014, http://www.dv.is/frettir/2014/5/25/ahyggjulaus-um-brot-jafnraedisreglu/, skoðað 22. júlí 2015. 
221 Vef. „Ólga innan Framsóknar vegna ummæla oddvita“, á vefsíðunni ruv.is, 24. maí 2014, 

http://www.ruv.is/frett/olga-innan-framsoknar-vegna-ummaela-oddvita, skoðað 1. desember 2014. 
222 Vef. Sunna Karen Sigurþórsdóttir, „Gunnar Bragi segir skoðanir Sveinbjargar Birnu ekki endurspegla 

afstöðu flokksins“, á vefsíðunni visir.is, 26. maí 2014, http://www.visir.is/gunnar-bragi-segir-skodanir-

sveinbjargar-birnu-ekki-endurspegla-afstodu-flokksins/article/2014140529149, skoðað 1. desember 2014, og 

Vef. „Endurspeglar ekki afstöðu flokksins“, á vefsíðunni ruv.is, 24. maí 2014, http://ruv.is/frett/endurspeglar-

ekki-afstodu-flokksins, skoðað 7. september 2015. 
223 Erla Karlsdóttir, „Fyrrum formaður SUF segir Framsókn ala á útlendingaandúð“, á vefsíðunni dv.is, 2. júní 

2014, http://www.dv.is/frettir/2014/6/2/fyrrum-formadur-suf-segir-framsokn-ala-utlendingaandud/, skoðað 

10. september 2015. 
224 Vef. MMR (Market and media research), birtar kannanir „Samfylking sækir á, Framsókn fengi 

borgarfulltrúa“, á vefsíðunni mmr.is, 28. maí 2014, http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/402, skoðað 9. júlí 

2015. 
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Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, var margspurður um afstöðu 

flokksins gagnvart moskunni og útlendingum. Var lítið um svör þar til 29. maí þegar hann 

skrifaði pistil á facebook-síðu sína. Hann taldi ekki rétt að skipta sér af umræðunni en sagði 

þó að hún væri lágkúruleg tilraun til að koma höggi á Framsóknarflokkinn og að óvinir hans 

væru að setja samasemmerki milli þjóðrækni og öfgahreyfinga.  

Þegar menn seilast svo langt að saka heilu hópana um kynþáttaníð að ósekju þá 

er það ekki bara alvarlegt mál fyrir þá sem fyrir því verða heldur fyrir samfélagið 

allt. Með því að misbeita slíkum ásökunum er verið að draga úr þeim mikilvæga 

þunga sem þarf að liggja að baki baráttu gegn kynþáttahyggju.225  

Í þessari „yfirlýsingu“ fór forsætisráðherra ekki einu orði um orð Sveinbjargar Birnu en 

gagnrýndi þá sem töldu að hún hafði farið offari í máli sínu.226 

Í umræðuþættinum Stóru málin á stöð 2 kvöldið fyrir kosningar var Sveinbjörg Birna 

spurð hvort hún væri að draga Framsóknarflokkinn inn á svið hægri öfgaflokka í Evrópu, 

með því að ala á ótta við múslima. Umræðan um moskuna var enn í huga Sveinbjargar Birnu 

sem skipulagsmál og hún taldi sig ekki hafa alið á ótta og að gagnrýni sem framboðið hafði 

fengið væri ómálefnalegt. En um leið og hún neitaði því að flokkurinn væri að færast inn á 

svið öfgaflokka taldi hún rétt að minnast á að Svíar hefðu sett löggjöf um að það væri bannað 

að þvinga fólk í hjúskap og tengdi það við múslima í Svíþjóð. Þegar hún var spurð nánar út 

í þau ummæli átti hún í erfiðleikum með að svara.227 Orðræða af slíku tagi getur haft mikil 

áhrif á almenning.   

 

4.4. Hatursáróður gegn múslimum í vefdagblöðum og á samfélagsmiðlinum Facebook 

 

 

Með tilkomu Netsins er að sjá sem hatursorðræða hafi aukist. Stofnaðar hafa verið sérstakar 

blogg- og Facebook-síður sem hafa þann tilgang að koma höggi á múslima og íslam og að 

koma í veg fyrir að moska verði byggð á Íslandi.  

                                                           
225 Vef. Facebook, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, „Hugrenningar á fjöllum“, 29. maí 2014, 

https://www.facebook.com/sigmundurdavidgunnlaugsson/posts/307568319406224, skoðað 9. júlí 2015. 
226 Vef. Facebook, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, „Hugrenningar á fjöllum“, 29. maí 2014. 
227 Vef. Fanney Birna Jónsdóttir, „Stóru málin: Tekist á um húsnæðisvandann“, á vefsíðunni visir.is, 30. maí 

2014, http://www.visir.is/storu-malin--tekist-a-um-husnaedisvandann/article/2014140539861, skoðað 9. júlí 

2015. 

https://www.facebook.com/sigmundurdavidgunnlaugsson/posts/307568319406224
http://www.visir.is/storu-malin--tekist-a-um-husnaedisvandann/article/2014140539861
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Þegar athugasemdakerfi vefdagblaðanna er skoðað kemur í ljós ákveðinn 

hatursáróður228 gegn múslimum. Orðræða þeirra sem stunda slík skrif á Netinu er oft í formi 

staðalímynda, íslam-ótta og ný-kynþáttahyggju. Erfitt getur reynst að berjast gegn 

hatursáróðri á Netinu, þar sem fólk skákar í skjóli tjáningarfrelsis; sumir fela sig jafnvel á 

bak við dulnefni – þeir nýta sér nafnleysið sem Netið hefur upp á að bjóða. Í hugtakinu 

hatursorðræða á Netinu felst útbreiðsla ofstækisfullra hugmynda með ýmsum 

fjarskiptatækjum; samfélagsmiðlum, bloggi og auðvitað athugasemdakerfi vefdagblaðanna. 

Skoðaðar voru nokkrar athugasemdir við fréttir á vefdagblaðinu visir.is, þar sem fjallað var 

um múslima á einn eða annan hátt. Þar kom meðal annars þetta fram: 

Hann mun kynna sér allt um þig og vita allt um þína hagi. [...] Hann mun kynna 

sér kerfi þitt. Hvernig stela á peningunum þínum. Hvernig komast á yfir peninga 

án þess að vinna fyrir þeim. Og þegar rétti tíminn rennur upp, mun hinn 

vingjarnlegi tungldýrkandi breytast í sína mynd, hann mun nauðga konum ykkar 

og mun drepa ykkur.229  

[...] Íslam snýst um kvenkúgun og kvenfyrirlitningu og það að hampa þessari trú 

með moskvubyggingu [sic] sendir kvenréttindabaráttu aftur til fornaldar þar sem 

íslam á heima.230 

Kristnir eru ekki að misþyrma og myrða fólk í nafni trúarinnar!231 

TVEGGJA ÁRA HEIÐURSMYRT, nærstaddir stór skaðaðir. Kristin kona getur 

ekki alið upp afkvæmi múslima samkv. sharia lögum. […]232 

[...] þegar það er leyfinlegt [sic]að nauðga litlum stelpum, konum og táningum 

og þær [sic] refsaðar fyrir það, með því að henda þær [sic] í fangelsi eða grýttar, 

                                                           
228 Hatursáróður kemur fram í  tjáningu sem hvetur, stuðlar eða réttlætir útlendingahatur, ný-kynþáttahyggju 

eða kynþáttahyggju og almennt fjandsamlegt hugarfar sem byggir á þröngsýni og skorti á umburðarlyndi, sjá 

t.d. Vef. Anne Weber, Manual on hate speech, september 2009, bls. 3. 
229 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslíma“, á vefsíðunni visir.is, 

23. maí 2014, athugasemd Skúla Skúlasonar, 24. maí 2014. 
230 Vef. Ingvar Haraldsson, „Maður stýrir ekki borg með því að mismuna fólki eftir trúarskoðunum“, á 

vefsíðunni visir.is, 24. maí 2014, athugasemd Díönu Gylfadóttur, http://www.visir.is/-madur-styrir-ekki-borg-

med-thvi-ad-mismuna-folki-eftir-truarskodunum-/article/2014705249921, skoðað 9. júlí 2015. 
231 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Sveinbjörg svarar fyrir sig: „Stjúpmóðir barna minna er múslimi“, á 

vefsíðunni visir.is, 25. maí 2014, athugasemd Reynis Magnúsar Jóelssonar 26. maí 2014.  
232 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslíma“, á vefsíðunni visir.is, 

23. maí 2014, athugasemd Margrétar Annie. 

http://www.visir.is/-madur-styrir-ekki-borg-med-thvi-ad-mismuna-folki-eftir-truarskodunum-/article/2014705249921
http://www.visir.is/-madur-styrir-ekki-borg-med-thvi-ad-mismuna-folki-eftir-truarskodunum-/article/2014705249921
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Þeir [sic] voru grýttar fyrir að sofa hjá án þess að vera giftar.... en samt var þeim 

nauðgað....þegar það er löglegt að grýta konur fyrir að vera ástfangin af kristnum 

manni.... [...]233 

Eins og talað út úr mínu hjarta. Moska=Skólun fyrir unga múslima, hvað er kennt 

í moskum? Guðsótti og góðir siðir eða framleiðsla á einhverju sem springur með 

afleiðingum, kannið það fyrst áður en gefnar eru lóðir hægri vinstri.234  

Ljóst er að margir þeirra sem skrifa slíkt hafa gefið sér fyrirfram ákveðna mynd af 

múslimum. Þeir nota staðalímyndir um þá og gera ekki ráð fyrir félagslegum breytileika eða 

einstaklingsbundnum mismun á meðal þeirra. Greina má málflutning þeirra sem ný-

kynþáttahyggju, sem rétt eins og gamla kynþáttahyggjan gerir ráð fyrir því að fólki sé skipt 

í kynstofna, eftir mismunandi eiginleikum, t.a.m. greind, húðlit og fleiru. Líklegt má telja að 

þeir sem hafa slíkar skoðanir hafi sjálfir ekki kynnst slíku heldur komi hugmyndir þeirra úr 

erlendum fjölmiðlum, sem sumir hverjir segja ekki alltaf satt og rétt frá.  

Á nokkrum síðum á Facebook er neikvætt umfjöllunarefni notað til að stuðla að hatri 

á múslimum og íslam. Á tveimur þeirra er spjótunum beint sérstaklega gegn byggingu mosku 

á Íslandi. Ábyrgðarmaður að minnsta kosti annarrar síðunnar tengist hatursáróðurssíðunni 

hrydjuverk.com, en þar er að finna mjög neikvætt viðhorf til íslams og múslima.235 

Ábyrgðarmaður síðunnar hafði áður haldið út síðunni hrydjuverk.blog.is., en var gert að loka 

henni vegna birtingar efnis sem braut í bága við lög landsins. Margir töldu að umsjónarmenn 

Blog.is ritskoðuðu því efni sem menn blogguðu um. Því höfnuðu þeir alfarið og sögðu að 

notendur bloggsins samþykktu fyrirfram ákveðnar reglur: Að þeir mættu ekki miðla efni sem 

bryti landslög, sem fælust í hótanir, áreiti eða væri særandi. Það hefði ábyrgðarmaður 

síðunnar gert.236 Að minnsta kosti tvær aðrar síður finnast á Facebook sem tengjast andúð á 

                                                           
233 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslíma“, á vefsíðunni visir.is, 

23. maí 2014, athugasemd Margrétar Annie. 
234 Vef. Kjartan Atli Kjartansson, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslíma“, á vefsíðunni visir.is, 

23. maí 2014, athugasemd Jóns Guðmundssonar. 
235 Vef. Facebook, „Mótmælum mosku á Íslandi“ samfélag, 12. nóvember 2010, 

https://www.facebook.com/pages/M%C3%B3tm%C3%A6lum-mosku-%C3%A1-

%C3%8Dslandi/134937909889448?fref=ts, skoðað 29. júlí 2015, vef. Facebook, „Mótmælum mosku á 

Íslandi“, lokaður hópur, https://www.facebook.com/groups/156636487712070/?fref=ts, skoðað 29. júlí 2015, 

Vef. Skúli Skúlason, http://hrydjuverk.com/, bloggsíða Skúla Skúlasonar, skoðað 29. júlí 2015. 
236 Vef. „Óánægja með lokun umdeilds bloggs“, 22. apríl 2008, á vefsíðunni mbl.is, 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/04/22/oanaegja_med_lokun_umdeilds_bloggs/, skoðað 30. júlí 2015. 

https://www.facebook.com/pages/M%C3%B3tm%C3%A6lum-mosku-%C3%A1-%C3%8Dslandi/134937909889448?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/M%C3%B3tm%C3%A6lum-mosku-%C3%A1-%C3%8Dslandi/134937909889448?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156636487712070/?fref=ts
http://hrydjuverk.com/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/04/22/oanaegja_med_lokun_umdeilds_bloggs/
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múslimum þ.e. Íslamistar og Naívistar og „Á Islam [sic] nokkuð nokkurntíma [sic] heima á 

Íslandi?“.237  

 Þegar síðurnar „mótmælum mosku á Íslandi“ og hrydjuverk.com eru skoðaðar sést vel 

að hatursáróður er notaður gegn moskubyggingu á Íslandi. Orðræðan sem þar fer fram er oft 

í formi ný-kynþáttahyggju, íslam-ótta og staðalímynda. Í einni færslu er birt mynd af ISIS-

liðum (meðlimum íslamska ríkisins) krjúpandi og sumir hverjir eru með andlitið hulið, en 

flestir með vopn í hendi og svartir ISIS-fánar blakta í bakgrunni. Við þessa mynd skrifar 

síðuhöfundur: „Svona líta þeir út.“ Þessi setning lætur ekki mikið yfir sér, en í ljósi 

myndarinnar segir hún ansi mikið um hugarfar þess sem skrifar. Myndin dregur fram ákveðna 

staðalímynd um að allir múslimar séu hryðjuverkamenn. Einn sem skrifar við þessa færslu, 

telur að hið eina góða við myndina sé: „Að þeir verða allir drepnir [...]“238  

Í annarri færslu segir:  

Það á ekki að vera nein moska á Íslandi. Moskan er ekki lítil sæt sveitakirkja, þar 

sem menn koma saman einu sinni í viku og syngja sálma ásamt því að hlusta á 

prédikun prestsins. Moskan er stjórnstöð múslima, pólitískur staður, dómstaður 

fyrir sharia lög, Sharia-háskóli, félagsmiðstöð, trúarskóli. Ekkert getur gerst á 

svæði moskunnar án samþykkis Imamsins.239  

Flestar ef ekki allar færslurnar á þessari síðu eru gerðar með eitt í huga, að gera múslima 

tortryggilega og mótmæla því að þeir fái að byggja mosku og virðist flest allt leyfilegt í þeim 

efnum. Alhæfingar, ný-kynþáttahyggja og staðalímyndir eru notaðar til að hræða. Svipaðan 

áróður og enn grófari má finna á síðunni hrydjuverk.com.240 

 

 

 

                                                           
237 Vef. Facebook, „Íslamistar og Naívistar“, 

https://www.facebook.com/groups/IslamistarogNaivistar/?fref=ts, skoðað 29. júlí 2015 og Vef. Facebook, „Á 

Islam [sic] nokkuð nokkurntíma [sic] heima á Íslandi?“, 

https://www.facebook.com/groups/266334013554760/?fref=ts, skoðað 30. júlí 2015. 
238 Vef. Facebook, Mótmælum mosku á Íslandi, „Svona líta þeir út“, sjá einnig athugasemd Karls Sædal, 17. 

október 2014. 
239 Vef. Facebook, Mótmælum mosku á Íslandi, „Kæru landar“, 27. maí 2014. 
240 Vef. Skúli Skúlason, Hrydjuverk.com, „Hvar misstu menn fótana [sic] í þessari túlkun laga um kristni 

sjóð“, bloggsíða Skúla Skúlasonar, 12. júlí 2014, http://hrydjuverk.com/category/jihad/moskan/, skoðað 31. 

júlí 2015. 

https://www.facebook.com/groups/IslamistarogNaivistar/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/266334013554760/?fref=ts
http://hrydjuverk.com/category/jihad/moskan/
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4.5. Eftirleikur sveitastjórnarkosninganna 

 

Þegar nýja deiluskipulagið var samþykkt í júlí 2013 var tekið viðtal við imaman múslima í 

Menningarsetrinu og má segja að orð hans hafi ekki hjálpað múslimum á neinn hátt. 

Imamninn neitaði að heilsa fréttakonu fréttaskýringarþáttarins Spegilsins með handarbandi, 

sem er venja hér á landi, því slíkt gæti leitt til framhjáhalds. Í viðtalinu sagði hann meðal 

annars að ættleiðingar samkynhneigðra stuðluðu að ráni á börnum og mansali.241 Að sama 

skapi taldi hann að ef kona hyldi ekki á sér hárið þá stuðlaði það að framhjáhaldi og 

sundurlyndi í samfélaginu. Hinn forvígismaður múslima á Íslandi sagði í viðtali að rétt væri 

að handhöggva þjófa og taldi hann að það væri hlutverk karlmannsins að draga björg í bú og 

að konan ætti að sjá um heimilið. Þessi viðhorf þeirra koma illa heim og saman við íslenskt 

samfélag og jafnréttisbaráttuna síðustu áratugi og eru þannig vatn á myllu andstæðinga 

múslima og hjálpar þeim ekki að afla fylgis né jákvæðra viðhorfa gagnvart mosku eða 

múslimum.242 

En hver var afleiðing orðræðu Framsóknarflokksins og flugvallavina vorið 2014? 

Flokkurinn náði inn tveimur mönnum, en Framsóknarmenn höfðu engan fulltrúa þar fyrir.243 

Nokkrum dögum eftir kosningarnar úthúðaði frambjóðandi Framsóknarflokksins í Kópavogi 

múslimum og gekk hún mun lengra en Sveinbjörg Birna og félagar. Hún fullyrti að múslimar 

stunduðu heiðursmorð, sjálfsmorðssprengingar, nauðganir og þeir grýttu fólk, svo fátt eitt sé 

nefnt. Hún sagði að hér byggi íslensk þjóð sem byggði öll gildi sín á kristnum gildum. Taldi 

hún að með því að fjarlægja Guð úr skólum landsins væri verið að ráðast á kristna trú en hún 

vildi standa vörð um hana og íslenska menningu.244  

                                                           
241 Vef. „Klerkur segist ekki hafa ætlað að móðga“, 19. júlí 2013, á vefsíðunni ruv.is, 

http://www.ruv.is/frett/klerkur-segist-ekki-hafa-aetlad-ad-modga, skoðað 21. júlí 2015. og „Segir 

mannréttindi tryggð í íslam“, á vefsíðunni ruv.is, 18. júlí 2013, http://www.ruv.is/frett/segir-mannrettindi-

tryggd-i-islam, skoðað 21. júlí 2015. 
242 Vef. Símon Örn Reynisson, „Þjófur á að missa höndina fyrir þjófnað“, á vefsíðunni dv.is, 19. júní 2014, 

http://www.dv.is/frettir/2014/6/19/thjofur-ad-missa-hondina-fyrir-thjofnad/, skoðað 9. júlí 2015 og Vef. JK, 

„Salmann hlynntur aflimun þjófa í refsingarskyni“, á vefsíðunni utvarpssaga.is, 20. maí 2014,  

http://www.utvarpsaga.is/frettir/637-salmann-hlynntur-aflimun-%C3%BEj%C3%B3fa-%C3%AD-

refsingarskyni.html#.Va95ZFXtmkp, skoðað 22. júlí 2015. 
243 Vef. Fanney Birna Jónsdóttir, „Framsókn fór yfir ákveðna línu í kosningabaráttunni“, á vefsíðunni visir.is, 

17. júní 2014, http://www.visir.is/-framsokn-for-yfir-akvedna-linu-i-kosningabarattunni--

/article/2014706179963, skoðað 1. desember 2014. 
244 Vef. Jóhann Páll Jóhannsson, „Framsóknarkona úthúðar múslímum: „Við eigum að standa vörð um arfleið 

okkar, menningu og trú á Guð“, á vefsíðunni dv.is, 5. júní 2014, 

http://www.dv.is/frettir/2014/6/5/framsoknarkona-uthudar-muslimum-vid-eigum-ad-standa-vord-um-arfleifd-

okkar-menningu-og-tru-gud/, skoðað 2. desember 2014. 

http://www.ruv.is/frett/klerkur-segist-ekki-hafa-aetlad-ad-modga
http://www.ruv.is/frett/segir-mannrettindi-tryggd-i-islam
http://www.ruv.is/frett/segir-mannrettindi-tryggd-i-islam
http://www.dv.is/frettir/2014/6/19/thjofur-ad-missa-hondina-fyrir-thjofnad/
http://www.utvarpsaga.is/frettir/637-salmann-hlynntur-aflimun-%C3%BEj%C3%B3fa-%C3%AD-refsingarskyni.html#.Va95ZFXtmkp
http://www.utvarpsaga.is/frettir/637-salmann-hlynntur-aflimun-%C3%BEj%C3%B3fa-%C3%AD-refsingarskyni.html#.Va95ZFXtmkp
http://www.visir.is/-framsokn-for-yfir-akvedna-linu-i-kosningabarattunni--/article/2014706179963
http://www.visir.is/-framsokn-for-yfir-akvedna-linu-i-kosningabarattunni--/article/2014706179963
http://www.dv.is/frettir/2014/6/5/framsoknarkona-uthudar-muslimum-vid-eigum-ad-standa-vord-um-arfleifd-okkar-menningu-og-tru-gud/
http://www.dv.is/frettir/2014/6/5/framsoknarkona-uthudar-muslimum-vid-eigum-ad-standa-vord-um-arfleifd-okkar-menningu-og-tru-gud/
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Í þjóðmála og fréttaskýringaþættinum Eyjan á stöð 2, nokkrum dögum eftir 

kosningarnar 2014, fullyrti Sveinbjörg Birna og Guðfinna Jóhanna að moskumálið hefði ekki 

verið úthugsað herbragð heldur hafi það orðið til fyrir hreina tilviljun. Sveinbjörg Birna 

sagðist hafa reynt að draga í land, t.a.m. í viðtali við ríkisútvarpið, en það hafi verið klippt úr 

viðtalinu. Ljóst má vera að Sveinbjörg Birna hefði getað haldið áfram að afneita þessum 

skoðunum sem hún taldi að sér hafði verið gert upp. Eftir á að hyggja kvaðst hún hafa séð 

eftir því að hafa komið fram með moskumálið, sérstaklega þar sem málið var látið líta svo út 

að það væri kosningarmál Framsóknarflokksins, sem hún neitaði að hafi verið. Sveinbjörg 

Birna harmaði orðræðuna um múslima og taldi sig bera ákveðna ábyrgð, en hún taldi þó að 

fjölmiðlar ættu sinn þátt í henni líka. „Þeir sem velja að snúa út úr orðum okkar, þeir sem 

taka það upp hjá sér í dag að fara að tvitta, skrifa á Facebook og koma með greinar þar sem 

er snúið út úr þessu. Þau ummæli hljóta að dæma sig sjálf.“245 Tæplega þremur vikum eftir 

kosningarnar 2014 sagði Sveinbjörg Birna að þeir sem „kusu Framsóknarflokkinn í 

borgarstjórnarkosningunum vegna andstöðu við múslima á Íslandi [hafi veðjað] á rangan 

hest“.246 Þetta gefur það sterklega til kynna að hún hafi ekki axlað neina ábyrgð á því sem 

hún hafi sagt í kosningabaráttunni, sem átti síðar eftir að koma í ljós. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra var spurður um málefni moskunnar 

daginn eftir sveitastjórnarkosningarnar þann 1. júní 2014 í þjóðmálaþættinum Sprengisandi 

á Bylgjunni. Ekki vildi forsætisráðherra skipta sér af skipulagmálum Reykjavíkurborgar né 

hvort borgin ætti að gefa lóðir til trúfélaga. Að hans mati væri staðsetning moskunnar 

skipulagsmál. Þegar umsjónamaður þáttarins, Sigurjón M. Egilsson, benti honum á að enginn 

borgarbúi hefði gert athugasemdir við deiliskipulagið, sagðist forsætisráðherra hafa af því 

áhyggjur að borgarbúar væru ekki nógu virkir í skipulagsmálum. Hann taldi að menn 

brygðust of seint við, skipulag svæða væri oft komið of langt á veg og því ekki hægt að stöðva 

það. Hvað varðaði lóðina sem Félag múslima fékk úthlutað við Sogamýri taldi 

forsætisráðherra staðsetninguna ekki vera heppilega, hann vildi frekar hafa grænt svæði eða 

almenningsgarð þar. Aðspurður hvort hann væri á móti moskunni eða ekki svaraði hann: „Ég 

                                                           
245 Vef. Stöð tvö, þjóðmála og fréttaskýringaþátturinn Eyjan, „Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og Guðfinna 

Jóhanna Guðmundsdóttir“, visir.is, vefsíðunni  8. júní 2014, 

http://www.visir.is/section/MEDIA99&fileid=VTVFF70EB93-4917-4531-AD6F-3F233154A6AB, skoðað 9. 

júlí 2015. 
246 Vef. „Andstæðingar múslima veðjuðu á rangan hest“, á vefsíðunni ruv.is, 18. júní 2014, 

http://www.ruv.is/frett/andstaedingar-muslima-vedjudu-a-rangan-hest, skoðað 31. júlí 2015. 

http://www.visir.is/section/MEDIA99&fileid=VTVFF70EB93-4917-4531-AD6F-3F233154A6AB
http://www.ruv.is/frett/andstaedingar-muslima-vedjudu-a-rangan-hest
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hef fyrst og fremst skoðun á því hvernig byggingar falla að umhverfinu en ekki hvað menn 

gera í byggingunum. Moska eða annars konar byggingar geta menn auðvitað byggt ef að þær 

að mínu mati falla vel að umhverfinu.“247 Rússneska rétttrúnaðarkirkjan fékk lóð við 

Mýrargötu og hafa íbúasamtök Vesturbæjar lagst gegn byggingu kirkjunnar, þar sem hún 

væri í algjöru ósamræmi við nærliggjandi byggð.248  

Á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins, í júlí 2014, fór Sigmundur Davíð yfir 

moskumálið og tók hann þar sterkar til orða en í Facebook-færslunni frá 29. maí 2014 og frá 

1. júní. Þar sagði hann að menn hefðu sakað flokkinn að ósekju um kynþáttahyggju og 

andstæðingar flokksins hefðu haldið því fram að flokkurinn væri öfgasinnaður popúlískur 

flokkur og notuðu þetta mál í pólitískum tilgangi. „Svo var höfuðið bitið af skömminni með 

því að fara fram á það að Framsóknarmenn biðjist afsökunar á því sem logið var upp á þá. 

Það er þeim til ævarandi skammar, sem tóku þátt í þessari framgöngu gegn flokknum.“249 

Velta má því upp hvort það hefði ekki verið skynsamlegra fyrir flokkinn að taka því skýrt 

fram að hann væri ekki andsnúinn múslimum heldur en að fara í vörn og saka alla sem 

gagnrýndu flokkinn um lygar. Oddviti Framsóknarflokksins og flugvallarvina hafði talað 

undir rós um múslima og talið eðlilegt að útiloka einn trúarhóp að fá leyfi fyrir lóð undir 

tilbeiðsluhúss. Í orðanna hljóðan er erfitt að greina málflutning Framsóknarflokksins sem 

íslam-ótta eða ný-kynþáttahyggju en að mati höfundar er nokkuð ljóst að framboðið hafi 

notað undirliggjandi hatur á múslimum, sérstaklega hvað varðar lóð undir mosku, sem tæki 

til að ná inn manni í borgarstjórn. Fulltrúi flokksins í Kópavogi tengdi hryðjuverk, 

sjálfsmorðsárásir, grýtingar og fleira við múslima. Að auki hafði oddviti Framsóknar í 

Reykjavík tengt múslima við nauðungarhjónabönd kvöldið fyrir kosningar.  

Í ágúst 2014 kom út skýrsla þar sem hatursorðræða var greind í ummælakerfum 

íslenskra netfréttamiðla. Skýrsluhöfundur er Bjarney Friðriksdóttir, doktorsnemi í 

Evrópulöggjöf. Nokkrir efnisþættir voru skoðaðir, meðal annars hinsegin fólk, 

                                                           
247 Vef. Bylgjan, Sigurjón M. Egilsson, „Sprengisandur: Sigmundur Davíð vill ekki mosku í Sogamýri“, á 

vefsíðunni visir.is, 1. júní 2014, http://www.visir.is/section/MEDIA98&fileid=CLP27383, skoðað 21. 

september 2015. 
248 Vef. „Reitur undir rétttrúnaðarkirkju helgaður“, á vefsíðunni ruv.is, 17. október 2013, 

http://www.ruv.is/frett/reitur-undir-retttrunadarkirkju-helgadur, skoðað 21. september 2015. 
249 Vef. „Forsætisráðherra: „Þeim til ævarandi skammar sem tóku þátt í þessari framgöngu gegn flokknum““, á 

vefsíðunni eyjan.is, 12. júlí 2014, http://eyjan.pressan.is/frettir/2014/07/12/forsaetisradherra-theim-til-

aevar%C2%ADandi-skamm%C2%ADar-sem-toku-thatt-i-thess%C2%ADari-fram%C2%ADgongu-gegn-

flokkn%C2%ADum/, skoðað 2. desember 2014. 

http://www.visir.is/section/MEDIA98&fileid=CLP27383
http://www.ruv.is/frett/reitur-undir-retttrunadarkirkju-helgadur
http://eyjan.pressan.is/frettir/2014/07/12/forsaetisradherra-theim-til-aevar%C2%ADandi-skamm%C2%ADar-sem-toku-thatt-i-thess%C2%ADari-fram%C2%ADgongu-gegn-flokkn%C2%ADum/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2014/07/12/forsaetisradherra-theim-til-aevar%C2%ADandi-skamm%C2%ADar-sem-toku-thatt-i-thess%C2%ADari-fram%C2%ADgongu-gegn-flokkn%C2%ADum/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2014/07/12/forsaetisradherra-theim-til-aevar%C2%ADandi-skamm%C2%ADar-sem-toku-thatt-i-thess%C2%ADari-fram%C2%ADgongu-gegn-flokkn%C2%ADum/
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flóttamenn/hælisleitendur og bygging mosku. Þar kom í ljós að mörg ummæli um múslima 

og mosku voru byggð á ný-kynþáttahyggju, fordómum, staðalímyndum og þjóðernishyggju. 

Höfundur skýrslunnar taldi að margir hefðu reynt að svara slíkum fordómum með rökum og 

upplýsingum en þeir sem vildu verja slík ummæli töldu það skoðanakúgun og pólitískan 

rétttrúnað „að verja mannréttindi minnihlutahópa“. Tjáningarfrelsinu eru takmörk sett og 

ljóst er að margir sem viðhöfðu fordómafull ummæli þekktu hvorki hvaða lög eru í gildi í 

landinu, né þau mannréttindaákvæði sem verja minnihlutahópa fyrir slíku áreiti.250 

Í kjölfar skýrslunnar komu Sveinbjörg Birna og félagar hennar í Framsókn og 

flugvallarvinum fram með bókun á fundi borgarráðs þar sem skýrslan var til umræðu. Þar 

mótmæltu þau greiningunni á þeim forsendum að vinnubrögð skýrsluhöfundar hafi verið 

ábótarvant þar sem 40% af ummælum um moskuna í tengslum við sveitastjórnarkosningar 

féllu utan þess tímaramma sem höfundur hefði átt að rannsaka. Það má taka það fram að 

skýrsluhöfundur hafði sagt að tímarammi rannsóknarinnar í málefnum sem tengdust 

sveitastjórnarkosningunum hafði verið lengri en hinna málefnanna.251  

Í könnun sem MMR gerði, um afstöðu Íslendinga gagnvart því að mismunandi trúfélög 

fengju að byggja sín bænahús, kom í ljós að rúmlega fjórðungur vildi ekki að moska risi eins 

og kemur fram í töflu 2.  

 

Tafla 2. Þeir sem voru fylgjandi því að trúfélög fengju að byggja trúarbyggingar252  

Þjóðkirkjan Ásatrúar-félagið Búddista-félagið Félag múslima á 

Íslandi 

Rússneska 

rétttrúnaðarkirkjan 

64,4% 49,2% 36,5% 29,7% 31% 

Vef. MMR (Market and media research), birtar kannanir „Fleiri hlynntir því að Þjóðkirkjan reisi trúarbyggingar en önnur trúfélög“, 8. 

október 2014, http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/424, skoðað 22. júlí 2015. 

          

                                                           
250 Vef. Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Bjarney Friðriksdóttir, „Greining: Hatursorðræða í 

ummælakerfum íslenskra netfréttamiðla“, 12. ágúst 2014, bls. 24,  

http://www.visir.is/assets/pdf/XZ1584812.PDF, skoðað 22. júlí 2015. 
251 Vef. Borgarráð, „Fundur nr. 5326“ 21. ágúst 2014, bókun Framsóknarflokksins og flugvallavina, vegna 

skýrslu Bjarneyjar Friðriksdóttur, um greiningu á hatursorðræðu í ummælakerfum íslenskra netfréttamiðla,  

http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5326, skoðað 22. júlí 2015, og Vef. Mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, Bjarney Friðriksdóttir, „Greining: Hatursorðræða í ummælakerfum íslenskra 

netfréttamiðla“, 12. ágúst 2014, bls. 24. 
252 Benda má að orðið „Trúarbyggingar“ er ekki til í íslenskri orðabók, en það er notað í rannsókn MMR. Hús 

þessara trúarsafnaða kallast kirkja, hof, musteri og moska. 

http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/424
http://www.visir.is/assets/pdf/XZ1584812.PDF
http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5326
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Þegar stuðningur Framsóknarmanna er skoðaður kemur í ljós að einungis 15,3% þeirra voru 

fylgjandi mosku, samanborið við 52,6% Samfylkingarmanna.253 

Sveinbjörg Birna og Guðfinna Jóhanna komust aftur í kast við fjölmiðlana þegar þær 

ásamt Vigdísi Hauksdóttur, alþingismanni, gerðu sig heimakomnar í samkvæmi hjá 

hagfræði- og stjórnmálanemum. Þar gerðu þær óspart grín af ummælum um múslima og 

moskuna. Sveinbjörg Birna sveipaði um sig slæðu og Guðfinna Jóhanna sagði:254 „Þetta er 

alla vega konan sem er á móti moskum í Reykjavík, sjáið hana. Engir múslimar, þið getið 

séð hana í búrku á Laugarveginum. Þetta er vonda konan, ég er góð.“255  

Þegar þetta er skoðað í tengslum við það sem þær höfðu sagt í viðtalsþættinum Eyjan 

á stöð 2 í júní 2014, þar sem þær hörmuðu orðræðuna um múslima og sáu að vissu leyti eftir 

henni, þá er hægt að draga þá ályktun á orðum og framkomu þeirra að það sé málum blandað. 

Sem var síðan staðfest í viðtali við Sveinbjörgu Birnu í DV í október 2014. En þar sagði hún: 

„Ég sé ekki eftir þessu [ummælin um moskuna fyrir sveitastjórnarkosningarnar]. Það var 

ekkert af þessu sem ég meinti ekki,“ en taldi þó eftir á að hyggja að hún hefði viljað nota 

önnur orð. Þegar Sveinbjörg Birna var spurð út í fjölmenningu sagði hún: „Fjölmenning á 

alveg rétt á sér og er óumflýjanleg. Mér finnst samt sem áður að við eigum að vera stolt af 

okkar landi. Stolt af því að vera Íslendingar. Fólk sækir hingað því það vill vera með okkur, 

ekki af því að það vill flytja sína heimsmynd til okkar.“ Hún taldi að þeir sem hingað kæmu 

ættu að aðlaga sig að siðum og venjum Íslendinga. Hér má greina í orðum Sveinbjargar Birnu 

að hún taldi eðlilegra að innflytjendur myndu samlagast íslensku samfélagi en ekki 

samþættast því. Hvað varðar moskuna sagði Sveinbjörg Birna: „Samkvæmt stjórnarskrá þá 

erum við með okkar kirkjur og mér finnst það þurfi ekkert að reisa hérna mosku. Það eru 

hérna tvö bænahús.“ Tengdi hún uppgang öfgaafla við byggingu moskna og taldi það afleidda 

þróun og velti fyrir sér hvernig samfélag þá myndi skapast hér á landi.256  

                                                           
253 Vef. MMR (Market and media research), birtar kannanir „Fleiri hlynntir því að Þjóðkirkjan reisi 

trúarbyggingar en önnur trúfélög“, 8. október 2014, http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/424, skoðað 22. 

júlí 2015. 
254 Vef. Rögnvaldur Már Helgason, „Gerðu grín að ummælum um múslima og mosku“, á vefsíðunni dv.is, 22. 

september 2014, http://www.dv.is/frettir/2014/9/22/konan-sem-er-moti-moskum-i-reykjavik/, skoðað 10. júlí 

2015. 
255 Vef. Stefán Árni Pálsson, „Framsóknarkonur gerðu grín að Moskumálinu: „Þið getið séð hana í búrku á 

Laugarveginum““, á vefsíðunni visir.is, 22. september 2014, http://www.visir.is/framsoknarkonur-gerdu-grin-

ad-moskumalinu---thid-getid-sed-hana-i-burku-a-laugaveginum-/article/2014140929736, skoðað 10. júlí 

2015. 
256 Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, „Fann ástina á einkamál.is“, Helgarblað DV 10-13. október 2014, bls. 29. 

http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/424
http://www.dv.is/frettir/2014/9/22/konan-sem-er-moti-moskum-i-reykjavik/
http://www.visir.is/framsoknarkonur-gerdu-grin-ad-moskumalinu---thid-getid-sed-hana-i-burku-a-laugaveginum-/article/2014140929736
http://www.visir.is/framsoknarkonur-gerdu-grin-ad-moskumalinu---thid-getid-sed-hana-i-burku-a-laugaveginum-/article/2014140929736
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Birtingarmynd orðræðu oddvita Framsóknarflokks og flugvallarvina í Reykjavík kom 

fram í neikvæðri orðanotkun. Með því að blanda t.a.m. nauðungarhjónaböndum inn í 

umræðuna um moskuna, sem Sveinbjörg Birna taldi vera skipulagsmál, var hún að lýsa 

múslimum sem óferjandi. Slík ummæli hafa áhrif á þá sem hafa kenndir í átt að ný-

kynþáttahyggju. Múslimar eru því ekki eins og „við“ hér á landi, þeir eru „hinir“, þeir eru 

öðruvísi. Ljóst er að flestir þeirra sem stunda hatursskrif á Netinu hafa flestir ekki kynnst því 

sem þeir skrifa um, heldur hafa þeir lesið um slíkt í dagblöðum (misgóðum) og byggja skoðun 

sína á reynsluheimi annarra. Ýmislegt er sagt í nafni málstaðarins og reynt að gera lítið úr 

eða ýta undir hatur á múslimum. Þetta skilaði sér í enn verri orðræðu um múslima. 

Stjórnmálamenn bera ábyrgð og með slíkri orðræðu gefa þeir öfgaöflum það rými sem til 

þarf. Í ljósi orðræðunnar sem skapaðist í sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 er ljóst að 

fulltrúar Framsóknarflokksins verða að taka betur af skarið og lýsa yfir afstöðu sinni til 

moskunnar og múslima. Forystan getur ekki þagað þunnu hljóði.  

Moskumálinu er hins vegar hvergi nærri lokið og líklegt er að þeir fordómar sem búa í 

íslensku þjóðlífi eiga eftir að þrífast og lifa þar góðu lífi áfram.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Niðurstöður 
  

Markmið þessarar ritgerðar var að greina orðræðu tveggja stjórnmálaflokka um múslima eins 

og hún birtist í tengslum við þrjá atburði: Undanfara Alþingiskosninganna árið 2007, komu 

palestínskra flóttakvenna árið 2008 og sveitarstjórnarkosningarnar árið 2014.  

 Orðræðan á Íslandi gagnvart múslimum breyttist ekki vegna þess að múslimar hér á 

landi hafi hegðað sér með þeim hætti að nokkuð benti til að af þeim stafaði ógn af neinu tagi. 

Allt bendir því til þess að orðræðan utan úr heimi og sú breyting sem varð á henni í kjölfar 

hryðjuverkaárásanna á Bandaríkin 11. september 2001 hafi haft afgerandi áhrif hér. 

Orðræðan á Íslandi gagnvart múslimum byggir því ekki á reynsluheimi okkar heldur 

reynsluheimi og fordómum annarra, í flestum tilfellum. Orðræðan hér á landi hefur breyst og 

versnað, sérstaklega á því árabili sem hefur verið í forgrunni hér, árin 2006 til 2014. Lítið var 

fjallað um múslima fyrir árið 2000 allt fram til ársins 2006, með einhverjum 

undantekningum. Hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin urðu til þess að orðræðan um múslima 

varð sýnilegri og með moskuumræðunni, sérstaklega frá árinu 2013, varð hún verri og 

ógeðfelldari.  

Þegar Frjálslyndi flokkurinn er skoðaður kemur í ljós að árið 2006 hafði hann enga 

sérstaka stefnu í málefnum innflytjenda, enda varðaði helsta stefnumál flokksins stjórn 

fiskveiða. Í lok apríl 2006 breytist málflutningur flokksins, þegar ríkisborgarar átta ríkja gátu 

komið til Íslands á grundvelli EES-samningsins, en lítið fór fyrir gagnrýni á múslima. Má 

greina málflutning Frjálslynda flokksins sem útlendingahatur eða andúð á útlendingum og 

þeir sem voru á móti málflutningi hans voru sakaðir um að vera haldnir pólitískum 

rétttrúnaði. Þó má kannski frekar greina orðræðu flokksins í lok apríl sem daður við popúlíska 

(öfga)þjóðernisstefnu, fremur en raunverulega stefnubreytingu í þá átt. En greinileg skil 

koma í orðræðu Frjálslynda flokksins með inngöngu stjórnmálahreyfingarinnar Nýs afls og 

Jóns Magnússonar í flokkinn í september árið 2006. Áherslubreytingin sem verður við það í 

flokknum kemur mjög vel fram í nóvember, ekki var lengur um daður að ræða heldur voru 

nú kynntar til leiks nýjar áherslur, þar sem erlent vinnuafl var ekki eingöngu í aðalhlutverki 

heldur líka múslimar. Orðræðan sem fylgdi í kjölfar komu Jóns var meira afgerandi og bar 

þar á nýrri tegund orðræðu, hugtökin íslam-ótti, ný-kynþáttahyggja, hatursáróður, 

þjóðernishyggja, menningarárekstrar og útlendingahatur ná yfir þær áherslur sem þá komu 
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upp á yfirborðið. Flokkurinn dró fólk eða hópa í dilka, eftir því hvaða trúarbrögð það 

ástundaði. Jón og Magnús Þór Hafsteinsson, þingmaður Frjálslynda flokksins voru þess 

fullvissir að múslimar væru of ólíkir Íslendingum til að sambúð þeirra gæti gengið. Nefndu 

þeir í því sambandi mikilvægi þess að verja íslenska tungu og þjóðmenningu; þjóðernið var 

undir. Ljóst er að Jón dró upp staðalímyndir af múslimum sem hryðjuverkamönnum, 

ofbeldismönnum og kvennakúgurum.  

En hver ætli sé helsta ástæða fyrir þessari orðræðu Frjálslynda flokksins? Leiða má að 

því líkum að hluti af skýringunni sé sá að fylgi flokksins var að dala í skoðanakönnunum en 

kannski er þessi orðræða tengd valdabaráttu innan flokksins með inngöngu Nýs afls. En 

formaður Frjálslynda flokksins, Guðjón Arnar Kristjánsson, gerði lítið í því að stöðva þá 

orðræðu sem flokkurinn viðhafði eða reyndi að milda hana. Þessar nýju áherslur voru svo 

samþykktar á landsþingi sem ný stefna flokksins. Afleiðingar af orðræðu Frjálslynda 

flokksins var sú að flokkurinn klofnaði þegar Margrét Sverrisdóttir sagði sig úr flokknum, en 

hún hafði mótmælt því sem hún kallaði rasíska orðræðu Jóns og Magnúsar Þórs. Brotthvarf 

hennar er að öllum líkindum hluti af skýringunni fyrir lélegu gengi í Alþingiskosningunum 

árið 2007. Að vissu leyti má segja að stefnubreytingin hafi misheppnast hjá Frjálslynda 

flokknum, þ.e.a.s. þeir fengu þó nokkru hærra fylgi í skoðanakönnunum en náðu ekki að 

halda því fram yfir kosningar. Kannski voru Íslendingar ekki tilbúnir að kjósa flokk með 

útlendingahatur eða andúð á dagskrá.  

Í þriðja kafla var fjallað um komu palestínsku flóttakvennanna til Akraness og þá 

orðræðu sem skapaðist meðal sumra meðlima Frjálslynda flokksins í tengslum við komuna. 

Orðræða hans í málefnum flóttafólksins, er hægt að greina sem íslam-ótta, þar sem 

greinilegur fjandskapur kom fram í málflutningi flokksins. Ný-kynþáttahyggja skein oft út 

úr orðum félaga flokksins og gerði flokkurinn ráð fyrir því, þar sem menning þessara kvenna 

væri svo ólík menningu Íslendinga þá væri mikil hætta á árekstrum. Meðlimir flokksins báru 

fyrir sig kostnað og að flóttakonurnar yrðu dragbítur á samfélagið og það þyrfti að ala önn 

fyrir þeim. Þess fyrir utan að menningarheimar þeirra og Akurnesinga væru svo ólíkir. 

Greinargerð Magnúsar Þórs olli þónokkru uppnámi, meirihlutasamstarfið sprakk og nýr 

meirihluti var myndaður, sem leiddi til þess að Magnús Þór og Frjálslyndi flokkurinn urðu 

valdalausir í bænum. En koma flóttamannanna skapaði líka grundvöll fyrir nýrri deilu milli 

flokksmeðlima í Frjálslynda flokknum, og í þeirri deilu kemur vel fram sú valdabarátta sem 
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virtist vera innan flokksins. Flokkurinn þurrkaðist síðan út af þingi í Alþingiskosningunum 

árið 2009, þó vissulega séu kannski aðrar og stærri skýringar fyrir því, þ.e.a.s. bankahrunið 

á Íslandi árið 2008. Í kosningunum árið 2009 fékk flokkurinn ekki hljómgrunn og má segja 

með nokkru sanni að orðræða flokksins á árunum 2006 til 2008 hafi misheppnast.  

Þótt víða megi finna dæmi um hastarlega orðræðu um múslima á árunum milli 2006 til 

2008 má segja að hún fölni í samanburði við þá orðræðu sem spratt fram þegar Félag múslima 

á Íslandi var úthlutað lóð árið 2013. Versnandi orðræða um múslima, staðalímyndir, íslam-

ótti, ný-kynþáttahyggja urðu ríkjandi hjá sumum hópum samfélagsins. Ljótasta dæmi um 

hatursáróður var þegar nokkrir einstaklingar frömdu hatursglæp með því að henda 

svínsskönkum, svínsblóði og blóðidrifnum Kórani á lóð þar sem moska á að rísa. Lögreglan 

gerði ekkert, enginn var ákærður. Þarna hefði verið kjörið tækifæri að sýna fram á að 

Íslendingar líða ekki hatursglæpi.  

Það er mun erfiðara að greina orðræðu Framsóknarflokksins og flugvallarvina með 

þeim hugtökum sem notuð eru í ritgerðinni en orðræðu Frjálslynda flokksins. Sveinbjörg 

Birna Sveinsbjörnsdóttir, oddviti Framsóknar og flugvallarvina, gefur það aftur á móti 

sterklega til kynna að henni sé í nöp við múslima. Hún sagði fátt með berum orðum en á 

sama tíma virtist orðræða hennar höfða til ákveðins hluta almennings sem aðhylltust hina 

ýmsu fordóma gagnvart múslimum. Þegar orðræða hennar er skoðuð, ekki aðeins fyrir 

kosningarnar árið 2014, heldur líka orð hennar eftir kosningarnar, þá er hægt að lesa út úr 

málflutningi hennar að henni sé ekkert sérstaklega vel við múslima en að hún hafi kosið að 

viðra aldrei þá skoðun sína á afgerandi hátt eða með berum orðum. Jafnvel þótt erfitt sé að 

finna beina tilvitnun í orðum Sveinbjargar Birnu, sem hægt er að greina sem hreinan íslam-

ótta, eins og hægt er að gera hvað varðar fulltrúa Framsóknar í Kópavogi. Þá er greinilegt að 

sumir flokksfélagar hennar tóku orðum hennar á þann hátt að hún væri að kynda undir hatur 

gegn múslimum, rétt eins og stór hluti almennings taldi. Fór það svo að nokkrir 

Framsóknarmenn sögðu sig úr flokknum og einn sagði sig frá framboðinu í Reykjavík. 

Formaður flokksins og forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þagði þunnu 

hljóði en gagnrýndi þá sem gagnrýndu flokkinn fram yfir kosningar en í viðtali daginn eftir 

kosningar sagðist hann ekki vera á móti mosku en taldi að hún yrði að falla að umhverfinu, 

en hann gagnrýndi aldrei þá orðræðu sem framboðið í Reykjavík hafði viðhaft. Ef hægt var 

að segja að Sveinbjörg Birna hafi farið eins og köttur í kringum heitan graut gagnvart 
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múslimum, má þá segja að í þættinum Stóru málin á stöð 2, kvöldið fyrir kosningar, hafi það 

komið betur í ljós hvaða álit hún hafði á múslimum. En þar sagði hún að moskan væri 

skipulagsmál en um leið talaði hún um nauðungarhjónabönd og löggjöf sem Svíar höfðu sett 

á slík hjónabönd. Slíkur málflutningur endurspeglar íslam-ótta og ákveðna tegund ný-

kynþáttahyggju. Orðræða Framsóknarflokks og flugvallarvina var neikvæð og lúmsk sem 

hefur að öllum líkindum fallið í frjóan jarðveg hjá þeim sem aðhylltust hugmyndina um ný-

kynþáttahyggju. Vegna þess hve óljóst flokksmenn framboðsins töluðu og í frasakenndum 

stíl, jafnvel þó formaður flokksins hafi sagst ekki vera á móti mosku, er full ástæða til að 

krefjast þess að fulltrúar Framsóknarflokksins komi fram og lýsi afstöðu sinni til múslima og 

moskunnar.  

Það er vel hægt að fullyrða að útspil Framsóknarflokksins og flugvallarvina hafi 

heppnast, þar sem flokkurinn átti ekki von á að ná inn borgarfulltrúa viku fyrir kosningar, en 

úrslitin urðu þau að flokkurinn kom tveimur mönnum að. En hver er skýringin á því að 

framboð Framsóknarflokksins og flugvallarvina heppnaðist en ekki útspil Frjálslynda 

flokksins í aðdraganda Alþingiskosninga árið 2007? Það má draga þá ályktun að bankahrunið 

hafi skapað mikinn óróa í íslensku samfélagi sem hafði áhrif á versnandi orðræðu um 

útlendinga og múslima. Öfgaskoðanir gagnvart múslimum áttu kannski frekar upp á 

pallborðið en áður. Miklar uppsagnir og landflótti Íslendinga og um leið má segja að 

útlendingahatur hafi versnað í kjölfarið. Lóðaúthlutun til Félags múslima á Íslandi hefur líka 

haft áhrif og ekki síst að Íslendingar eru nær heiminum og atburðum sem eru að gerast þar. 

Áróður erlendis frá á auðveldari aðgang hingað til lands, með tilkomu samfélagsmiðla, og 

erlendra vefdagblaða. Það má segja að hér á landi sem og annars staðar hafi orðið hálfgerð 

tæknibylting með tilkomu þessara miðla.  

Þegar þessi þrjú mál eru skoðuð kemur í ljós að krafan á meðal þeirra sem eru 

tortryggnir gagnvart múslimum er sú að þeir aðlagist íslensku samfélagi, eða með öðrum 

orðum þeir eigi að samlagast en ekki samþættast íslensku samfélagi. Hins vegar er augljóst 

að flestir stjórnmálamenn og almenningur gera sér litla grein fyrir mismuninum á milli 

þessara tveggja hugtaka. Aðlögun þýðir í flestum tilfellum samlögun í huga fólks, því er 

krafan á múslima að þeir samlagist en ekki samþættist íslensku samfélagi.   

Orðanotkunin á samfélagsmiðlum og í athugasemdakerfum vefdagblaðanna er 

stundum afskaplega meiðandi og hægt er að velta því fyrir sér af hverju ritstjórar fjarlægi 
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ekki sumar athugasemdirnar. Einhverjir kynnu að halda því fram að ekki megi stöðva 

tjáningarfrelsið, enda eru þeir sem vilja stöðva ljóta orðræðu og jafnvel lygar, sagðir haldnir 

pólitískum rétttrúnaði sem felur í sér þöggun. Orðræðan byggist aðallega á upphrópunum og 

frösum. En þar með er ekki sagt að það megi ekki gagnrýna múslima, útlendinga eða 

trúarbrögð yfirhöfuð.  

Í máli evrópskra andstæðinga múslima má finna þau rök að of mikill menningarlegur 

munur sé á milli til að sambúð við þá gangi upp. Hægri popúlískir og oft um leið öfgaflokkar 

hafa notað þessa röksemdafærslu í málflutningi sínum um innflytjendur almennt, en 

sérstaklega um múslima. Fullyrt er að þeir vilji ekki aðlagast þeim samfélögum sem þeir flytji 

til og hafi ekki áhuga á að taka upp siði, venjur og hefðir móttökusamfélagsins. Þessi skoðun 

kom vel fram hjá Frjálslynda flokknum og því er ljóst að hann hefur haft ákveðna tilhneigingu 

í þessa átt.257 Strangt til tekið er Framsóknarflokkurinn ekki popúlískur þjóðernisflokkur, 

þegar stefna hans er skoðuð. En það má hins vegar vel greina ákveðna tilburði í þá átt. Ljóst 

má vera að fulltrúar Framsóknarflokksins og flugvallarvina hafi verið kosnir vegna stefnu 

sinnar í málefnum moskunnar og múslima.  

Á Íslandi er tjáningarfrelsi, allir eiga að geta sagt skoðanir sínar, en því fylgir ábyrgð.  

Stjórnmálamenn hljóta að bera meiri ábyrgð á orðum sínum en almenningur, þar sem orðræða 

þeirra hefur meira vægi vegna þess valds sem þeir fara með. Það er ábyrgðarhluti að ala á 

ótta við útlendinga og múslima. Slíkur málflutningur er vafasamur ef ekki hættulegur þar 

sem það getur leitt til ofbeldisverka gegn útlendingum og múslimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
257 Karsten Garbow og Florian Hartleb, Exposing the Demagogues, bls. 15, 18-19 og 21.  
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