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Útdráttur	

Í	 heimi	 sem	 einkennist	 af	 auknum	 tengslum,	 hafa	 alþjóðlegir	 fólksflutningar	 orðið	 enn	
sýnilegri	 en	 áður.	 Í	 kjölfar	 aukinnar	 hnattvæðingar	 hafa	 nútíma	 samgöngur	 auðveldað	
flutninga,	 þar	 sem	ódýrara	 og	 fljótlegra	 er	 nú	 fyrir	 fólk	 að	 ferðast.	 Á	 sama	 tíma	 eru	 átök,	
fátækt,	ójöfnuður	og	 skortur	á	mannsæmandi	atvinnu	á	meðal	helstu	ástæðna	 fyrir	því	að	
fólk	 flytur.	 Í	 ritgerðinni	 er	 fjallað	 um	 áhrif	 hnattvæðingar	 á	 alþjóðlega	 flutninga	 fólks	 í	 því	
skyni	að	varpa	 ljósi	á	 spurninguna:	Hvernig	getur	hnattvæðing	aukið	 flæði	 fólks	en	á	 sama	
tíma	heft	hreyfanleika?	Fordómar	og	andóf	 í	garð	 innflytjenda	hafa	aukist	til	muna	og	fólki	
ekki	alltaf	gefinn	kostur	á	að	aðlagast	í	nýju	samfélagi.	Ný	gerð	þverþjóðleika	hefur	orðið	til	
þar	sem	fólk	tilheyrir	fleiri	en	einum	stað	í	einu.	Þjóðríki	reiða	sig	í	meira	mæli	á	landamæri	
sem	stjórntæki	í	hreyfanleika	fólks,	auk	þess	sem	til	hafa	orðið	félagsleg	mörk	sem	byggjast	á	
fordómum	 gagnvart	 ákveðnum	 þjóðernishópum.	 Í	 anda	 raunhyggjunnar,	 sem	 er	 ríkjandi	
kenning	í	alþjóðastjórnmálum,	hugsa	ríki	fyrst	og	fremst	um	eigin	hagsmuni.	Í	ritgerðinni	er	
bent	 á	 að	 mögulegt	 er	 að	 bæta	 stöðu	 flytjenda	 og	 flóttafólks	 með	 aukinni	 samvinnu	 á	
hnattrænu	stigi.	Lögð	er	sérstök	áhersla	á	alþjóðlega	flutninga	fólks	vegna	ofsókna	eða	átaka.	
Enn	 fremur	 er	 fjallað	 um	 stefnu	 Sameinuðu	 þjóðanna	 í	 flóttamannamálum	 en	 hún	 hefur	
verið	gagnrýnd	fyrir	að	notast	við	úreltar	reglur	og	skilgreiningar	ásamt	því	að	endurspegla	
ekki	raunveruleika	flóttafólks	í	dag.	

	
Lykilorð:	 alþjóðlegir	 fólksflutningar,	 hnattvæðing,	 ójöfnuður,	 þverþjóðleiki,	 flóttafólk,	
raunhyggja,	Sameinuðu	þjóðirnar.	

Abstract	

In	 a	 world	 which	 is	 defined	 by	 increasing	 interrelations,	 international	 migrations	 have	
become	 even	more	 visible.	 Following	 increased	 globalization	modern	 transportation	 have	
made	migration	easier,	where	as	people	can	travel	faster	and	for	a	lower	price	than	before.	
At	the	same	time	conflict,	poverty,	inequality	and	lack	of	decent	jobs	are	the	main	reasons	
for	 migrations.	 In	 this	 paper	 I	 discuss	 the	 effect	 that	 globalization	 has	 on	 international	
migrations	 by	 underlining	 the	 question:	 How	 can	 globalization	 increase	 flows	 while	
simultaneously	 restrain	mobility?	Discrimination	 towards	 immigrants	has	 increased	greatly	
and	 they	 often	 do	 not	 get	 the	 chance	 to	 adapt	 in	 a	 new	 society.	 A	 new	 type	 of	
transnationalism	has	originated	where	migrants	belong	 to	more	 than	one	place	at	a	 time.	
Nations	rely	more	on	borders	as	a	control	equipment	on	mobility	and	in	addition	to	borders,	
social	disjunctures	have	come	into	being.	Social	disjunctures	predicate	on	the	discrimination	
of	certain	minorities.	Realism	is	a	dominant	theory	in	international	politics	and	nation	states	
primarily	 consider	 their	 own	 interest.	 The	 paper	 however	 points	 out	 how	 the	 situation	 of	
migrants	and	refugees	can	be	improved	by	increased	cooperation	between	states	on	a	global	
scale.	 In	 the	 paper	 I	 place	 emphasis	 on	 international	 migration	 caused	 by	 an	 escape	 of	
persecution	or	conflict.	Furthermore,	 the	 international	 refugee	regime	will	be	discussed.	 It	
has	been	criticized,	especially	because	of	how	dated	the	United	Nation	Convention	relating	
to	the	Status	of	Refugees	is	–	it	was	written	over	60	years	ago.	
	
Key	 words:	 international	 migration,	 globalization,	 inequality,	 transnationalism,	 refugees,	
realism,	United	Nations	
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Inngangur	

Ójöfnuður	og	valdamisvægi	í	heiminum	veldur	því	að	orðið	hefur	til	ákveðin	miðja	og	

jaðar.	Heimskerfið	er	byggt	upp	á	ójöfnuði	sem	ríkir	á	milli	vestrænna	kjarnaríkja	og	

jaðarríkja	 og	 því	 skapast	 ójöfn	 tækifæri	 fyrir	 fólk	 í	 heiminum	 eftir	 því	 hvar	 það	 er	

staðsett.	 Fólk	á	 jaðrinum	 leitar	því	að	betri	 tækifærum	til	miðjunnar.	 Fólksfjölgun	 í	

fátækum	 löndum	 veldur	 því	 einnig	 að	 fólk	 ferðast	 yfir	 landamæri	 í	 leit	 að	 betri	

tækifærum	 (Koser,	 2007).	 Í	 kjölfar	 hnattvæðingar	 og	 flutninga	 fólks	 á	 milli	 landa	

verður	 til	 ákveðinn	 árekstur	menningarheima,	 ásamt	því	 að	 fólksflutningar	 leiða	 af	

sér	aukinn	margbreytileika	 innan	þjóðríkja.	Erfiðara	verður	því	 fyrir	 fólk	að	 tilheyra	

ákveðnum	stað	og	ný	gerð	þverþjóðleika	(e.	transnationalism)	hefur	orðið	til	þar	sem	

einstaklingar	og	hópar	tilheyra	fleiri	en	einum	stað	(Unnur	Dís	Skaptadóttir,	2003).	

Í	 þessari	 ritgerð	 er	 fjallað	 um	 alþjóðlega	 fólksflutninga	 (e.	 international	

migration)	 í	tengslum	við	aukinn	flóttamannastraum	í	heiminum	á	síðustu	árum.	Ég	

nálgast	 efnið	 út	 frá	 hnattrænu	 sjónarhorni,	 en	 miklar	 breytingar	 hafa	 orðið	 í	

heiminum	í	kjölfar	tækninýjunga	og	með	tilkomu	bættra	samganga.	Ég	fjalla	um	áhrif	

hnattvæðingar	 á	 alþjóðlega	 flutninga	 fólks	 í	 því	 skyni	 að	 varpa	 ljósi	 á	 spurninguna:	

Hvernig	 getur	hnattvæðing	aukið	 flæði	 fólks	en	á	 sama	 tíma	heft	hreyfanleika?	Að	

sjálfsögðu	gefst	ekki	rými	í	svo	stuttri	ritgerð	sem	þessari	til	að	gefa	tæmandi	svar	við	

svo	 stórri	 spurningu	 en	 í	 umfjöllun	 minni	 mun	 ég	 styðjast	 við	 skrif	 og	 hugmyndir	

ólíkra	fræðimanna	úr	ólíkum	fræðigreinum	en	þó	með	sjónarhorn	mannfræðinnar	 í	

fyrirrúmi.	

Ritgerðin	er	í	fjórum	köflum	sem	hafa	sína	undirkafla.	Fyrsti	kaflinn	fjallar	um	

kenningar	 hnattvæðingar	 og	 hreyfanleika,	 þar	 sem	 ég	 styðst	 helst	 við	 hugmyndir	

mannfræðinganna	 Arjun	 Appadurai,	 David	 Harvey,	 Renato	 Rosaldo	 og	 Jonathan	

Xavier	 Inda,	 ásamt	 stjórnmálafræðingnum	 David	 Held.	 Þá	 verða	 takmarkanir	 á	

hreyfanleika	 til	umfjöllunar	þar	sem	ég	 fjalla	um	kenningar	Karl	Marx	um	ójöfnuð	 í	

kapítalísku	 heimskerfi	 ásamt	 heimskerfiskenningu	 Immanul	Wallerstein	 um	miðju-,	

hálfjaðar-	 og	 jaðarríki.	 Í	 kjölfarið	 fjalla	 ég	 um	 hugmyndir	 Edward	 Said	 um	

Oríentalisma	 og	 hvernig	 við	 erum	 sífellt	 að	 skapa	 „okkur“	 og	 „hina“,	 ásamt	

menningarlegri	 heimsvaldarstefnu	 (e.	 cultural	 imperialsm)	 sem	 segir	 flæði	 aðeins	
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vera	í	eina	átt,	frá	miðju	til	jaðars	(Inda	og	Rosaldo,	2008).	Að	lokum	verða	hugtökin	

flæði	(e.	flow)	og	mörk	(e.	disjunctures)	skýrð.	

Á	eftir	kenningarkaflanum	er	menningarhugtakið	til	umfjöllunar.	Hnattvæðing	

og	 flutningur	 fólks	 á	 milli	 landa	 hefur	 áhrif	 á	 menningu	 en	 þessir	 þættir	 mynda	

svokallaða	 fjölmenningu	 (e.	multiculturalism)	 (Grillo,	 2003).	Með	auknu	 flæði	 fylgir	

aukinn	fjölbreytileiki	innan	samfélaga	sem	getur	valdið	árekstri	menningarheima,	og	

því	getur	reynst	erfitt	fyrir	fólk	að	aðlagast	í	nýju	samfélagi	(Unnur	Dís	Skaptadóttir,	

2003).	 Í	því	 samhengi	 fjalla	ég	um	hugtökin	þverþjóðleki	og	 tvíheima	 (e.	diaspora),	

þar	sem	fólk	tilheyrir	fleiri	en	einum	stað	í	einu.	

Kaflar	 þrjú	 og	 fjögur	 beinast	 að	 alþjóðlegum	 flytjendum	 ásamt	 áhrifum	

alþjóðasamfélagsins	 á	 flutninga.	 Í	 kafla	 þrjú	 fjalla	 ég	 um	 ólíkar	 gerðir	 flutninga;	

varanlega	 flutninga,	 tímabundna	 flutninga	 vegna	 atvinnu	 og	 flóttafólk.	 Vikið	 er	 að	

ástæðum	þess	að	fólk	flytur	á	milli	landa	en	þær	geta	verið	mismunandi.	Ójöfnuður,	

fátækt,	 skortur	 á	 atvinnu,	 átök,	 ofsóknir	 og	 annað	 getur	 neytt	 fólk	 af	 stað	 frá	

uppruna	sínum	í	leit	að	betri	tækifærum	fyrir	sig	og	fjölskyldu	sína.	Flutningar	fólks	á	

milli	landa	hafa	áhrif	á	mun	fleira	fólk	en	þann	sem	flytur.	Að	auki	hefur	það	mikilvæg	

félagsleg,	hagfræðileg	og	pólitísk	áhrif	í	upprunalandi	flytjanda	sem	og	í	þeim	löndum	

sem	 veitir	 þeim	 viðtöku	 (United	 Nations,	 2015a).	 Sameinuðu	 þjóðirnar	 United	

Nations	 (UN)	 skilgreina	 alþjóðlegan	 flytjanda	 sem	 einstakling	 sem	 dvelur	 utan	

upprunalands	síns	í	að	minnsta	kosti	eitt	ár	(Koser,	2007).	Samkvæmt	þeirri	skýringu	

voru	um	173	milljónir	alþjóðlegra	flytjenda	í	heiminum	árið	2000.	Fjöldi	alþjóðlegra	

flytjenda	hefur	vaxið	hratt	frá	þeim	tíma	þar	sem	hann	náði	244	milljónum	árið	2015.	

Auk	 þess	 hefur	 fjöldi	 flóttamanna	 í	 heiminum	 nú	 náð	 hámarki	 síðan	 í	 seinni	

heimsstyrjöldinni,	 en	 árið	 2014	 var	 áætlaður	 fjöldi	 flóttamanna	 í	 heiminum	 19,5	

milljónir	sem	er	8%	af	öllum	alþjóðlegum	flytjendum	(United	Nations,	2015a).	Í	ljósi	

þess	 legg	 ég	 sérstaka	 áherslu	 á	 flóttafólk	 sem	 mikilvægan	 hluta	 af	 alþjóðlegum	

flytjendum	í	heiminum	í	dag.	Flytjendur	geta	verið	löglegir	eða	ólöglegir,	en	í	lögum	

viðkomandi	ríkja	er	mælt	fyrir	um	við	hvaða	aðstæður	einstaklingar	flytja	löglega	og	

hvenær	 ekki.	 Flóttafólk	 og	 hælisleitendur	 eru	 oftast	 ólöglegir	 flytjendur	 (Koser,	

2007).		
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Í	 fjórða	 kafla	 er	 vikið	 að	 áhrifum	 flutninga	 á	 alþjóðasamfélagið	 og	 hlutverki	

alþjóðlegra	 stofnana	 í	 því	 samhengi.	 Auk	 þess	 eru	 áhrif	 alþjóðastjórnmála	 á	 stöðu	

flytjenda	og	 flóttafólks	 til	umföllunar.	Raunhyggja	er	kenning	sem	stendur	 fremst	á	

meðal	 jafningja	 í	 alþjóðastjórnmálum,	en	ástæða	þess	er	að	hún	 skýrir	hvernig	 ríki	

reyna	að	hámarka	hagsmuni	sína	í	árásagjörnu	umhverfi	á	sem	árangursríkan	hátt,	í	

alþjóðakerfi	sem	er	að	hennar	mati	óstöðugt	(Dunne	og	Schmidt,	2013).	Til	þess	að	

bæta	 stöðu	 flóttafólks	 í	 því	 kerfi	 er	 þó	 nauðsynlegt	 að	 ríki	 hugsi	 út	 á	 við	 og	 vinni	

saman	(Anholt,	2014).		

Ég	og	viðfangsefnið	

Áhugi	 minn	 á	 hnattvæðingu	 og	 þverþjóðlegum	 tengslum	 kviknaði	 í	 áfanganum	

inngangur	að	mannfræði.	Samhliða	mannfærðináminu	hef	ég	tekið	stjórnmálafræði	

sem	aukagrein.	Þegar	kom	að	því	að	skrifa	lokaritgerð	vildi	ég	velja	efni	þar	sem	ég	

gat	sameinað	sjónarhorn	mannfræðinnar	og	stjórnmálafræðinnar,	en	út	frá	því	valdi	

ég	að	fjalla	um	alþjóðlega	fólksflutninga.	Ritgerðin	er	mín	tilraun	til	að	varpa	 ljósi	á	

viðfangsefnið	 og	 opna	 augu	 fólks	 fyrir	 ójöfnu	 flæði.	 Þar	 sem	 fólksflutningar	 hafa	

aukist	gríðarlega	á	síðustu	árum	tel	ég	það	mikilvægt	í	dag,	sérstaklega	í	 ljósi	mikils	

fjölda	ólöglegra	flytjenda	og	flóttafólks	sem	stefnir	lífi	sínu	í	hættu	í	leit	af	betra	lífi,	

eða	til	þess	að	flýja	ofsóknir	eða	átök.		
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1. Kenningar		

Í	 þessum	 kafla	 er	 fjallað	 um	 hnattvæðingu	 (e.	 globalization),	 aukið	 flæði	 og	

hreyfanleika.	Hnattvæðing	er	viðvarandi	ferli,	þar	sem	tími	og	rúm	skreppa	saman	og	

flæði	um	heiminn	eykst,	auk	þess	að	samtenging	jarðarbúa	verður	meiri	(Appadurai	

2000/2006).	Á	sama	tíma	og	hnattvæðing	er	tákn	um	aukið	flæði,	veldur	hún	einnig	

takmörkunum	á	hreyfanleika	(Inda	og	Rosaldo,	2008).	Ég	fjalla	um	valdatengsl	á	milli	

Vesturlanda	 og	 annara	 ríkja	 út	 frá	 kenningum	 Karl	 Marx	 um	 ójöfnuð	 í	 kapítalísku	

heimskerfi	og	heimskerfiskenningu	 Immanuel	Wallerstein	um	miðju	og	 jaðar.	Þar	á	

eftir	fjalla	ég	um	hvernig	við	sköpum	„okkur“	og	„hina“	út	frá	hugmynd	Edward	Said	

um	Oríentalisma.	Í	kjölfarið	mun	ég	fjalla	um	menningarlega	heimsvaldarstefnu,	sem	

gegnur	út	frá	því	að	flæði	menningar	sé	neikvætt,	vegna	þess	að	það	er	aðeins	í	eina	

átt,	frá	Vesturlöndum	til	restarinnar.	Ásamt	því	er	fjallað	um	heft	flæði	vegna	lokaðra	

landamæra	og	félagslegra	marka.		

Hnattvæðing	

Hagir	alþjóðlegra	flytjenda	hafa	breyst	í	kjölfar	hnattvæðingar	vegna	aukis	flæði	yfir	

landamæri.	 Tækninýjungar	 í	 samskiptum	 og	 samgöngum	 auðvelda	 flæði	 fólks,	

hugmynda,	vara,	fjármagns	og	menningartákna	(Castles,	2002;	Unnur	D.	Skaptadóttir	

og	 Anna	 Wojtynska,	 2007).	 Alþjóðlegur	 fólksflutningur	 er	 mikilvæg	 vídd	 innan	

hnattvæðingar	 og	 hefur	 í	 auknum	 mæli	 fest	 sig	 í	 sessi	 hvað	 varðar	 breytingar	 á	

félagslegum	 formgerðum	og	 efnahagskerfi	 heimsins	 (Koser,	 2007).	 Hnattvæðing	 er	

flókið	og	 jafnframt	umdeilt	 hugtak.	 Khalid	Koser	 (2007)	 vitnar	 í	 skilgreiningu	David	

Held,	sem	er	leiðandi	kenningasmiður	um	hnattvæðingu:		

Globalization	may	be	thought	of	as	a	process	(or	set	of	processes)	which	embodies	

a	transformation	in	the	spatial	organization	of	social	relations	and	and	transactions	

–	 assessed	 in	 terms	of	 their	 extensity,	 intensity,	 velocity	 and	 impact	 -	 generating	
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transcontinental	 or	 interregional	 flows	 and	 networks	 of	 activity,	 interaction,	 and	

the	exercise	of	power.1	

(Koser,	2007,	bls	29)	

Hnattvæðing	stendur	fyrir	flókinn	hreyfanleika	og	gagntengsl	sem	einkenna	heiminn	í	

dag.	Hugtakið	vísar	til	aukningar	á	hnattrænum	tengslum,	sem	varpar	ljósi	á	heim	á	

hreyfingu,	 samskipti,	 ásamt	 menningarlegu	 samspili.	 Sumir	 telja	 að	 í	 kjölfar	

hnattvæðingar	hafi	landmæri	í	vaxandi	mæli	opnast,	sem	hefur	aftur	leitt	til	sterkari	

og	 nánari	 tengsla	 á	 milli	 fólks	 og	 menningarheima.	 Í	 hnattrænum	 heimi	 dregur	

stöðugt	flæði	aukinn	hluta	af	heiminum	inn	í	vef	gagntengsla,	sem	takmarkar	skilning	

okkar	á	tíma	og	rúmi,	auk	þess	sem	við	fáum	þá	tilfinningu	að	heimurinn	sé	minni	og	

vegalengdir	 á	 milli	 svæða	 styttri.	 Hreyfanleikinn	 er	 sýnilegur,	 fjármagn	 fer	 yfir	

landamæri	nánast	áreynslulaust,	sem	gerir	það	að	verkum	að	fleiri	svæði	dragast	inn	

í	kerfi	fjárhagslegra	gagntengsla.	Fólk	flytur	þvert	yfir	landamæri	þjóða,	sem	leiðir	til	

þess	að	fjölmörg	svæði	breytast	í	rými	þar	sem	ýmsir	menningarheimar	renna	saman	

eða	 rekast	 á.	Vörur	 flæða	á	milli	 heimshluta	og	myndir	 flökta	 snögglega	 frá	einum	

skjá	 á	 annan	 (Inda	 og	 Rosaldo,	 2008).	 Hnattvæðing	 opnar	 fyrir	 flæði	 og	 auðveldar	

hreyfanleika	 fólks.	 Hún	 eykur	 fjölþjóðleg	 tengslanet	 og	 flæði	 á	 milli	 landamæra,	

ásamt	 því	 að	 bera	 með	 sér	 fjölþætt	 tengsl	 á	 milli	 heims-	 og	 menningarhluta	

(Appadurai,	2000/2006)		

Í	hugmyndum	mannfræðingsins	David	Harvey	(1989)	er	hnattvæðingu	fyrst	og	

fremst	lýst	sem	birtingarmynd	breyttra	upplifanna	á	tíma	og	rúmi.	Hann	fangar	þessa	

breytingu	 í	 hugmyndinni	 um	 samþjöppun	 á	 tíma	 og	 rúmi,	 sem	 vísar	 til	 hraðari	

efnahagslegra	og	félagslegra	ferla,	sem	hefur	minnkað	heiminn,	svo	að	fjarlægðir	og	

tími	standa	ekki	lengur	fyrir	hömlur	á	fyrirkomulagi	mannlegra	athafna.	Með	öðrum	

orðum	 þá	 bendir	 hugtakið	 á	 hvernig	 árangur	 á	 tæknilegum	 og	 efnahagslegum	

breytingum	hefur	sífellt	fellt	saman	tíma	og	rúm,	á	þann	hátt	að	tími	hefur	unnið	bug	

á,	eða	tortímt	hindrunum	á	rými	(Inda	og	Rosaldo,	2008).	Með	hnattvæðingu	eykst	
																																																								
	
	
	
1	 Þýðing	 höfundar:	 Hnattvæðing	 gæti	 verið	 hugsuð	 sem	 ferli	 eða	 safn	 ferla	 sem	 felur	 í	 sér	

breytingu	á	rúmi	félagslegra	samskipta	og	framkvæmda,	metið	með	hliðsjón	af	umtaki,	krafti,	hraða	
og	áhrifa	þeirra.	Sem	leiðir	af	sér	alþjóðlegt	flæði	og	starfsemi,	samskipti	og	beitingu	valds.	
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flutningur	 fólks	 um	 heiminn	 og	 afsvæðavæðing	 á	 sér	 stað.	 Því	 verða	 þættir	 í	

mannlegri	tilveru	mótaðir	á	þverþjóðlegu	eða	hnattrænu	stigi	(McGrew,	2013).		

Takmarkanir	á	hreyfanleika	

Hnattvæðing	 auðveldar	 flæði	 fólks	 á	 milli	 landa	 en	 hún	 eykur	 einnig	 alþjóðlegt	

valdamisræmi	 og	 ýtir	 þannig	 undir	 ójöfnuð	 á	 milli	 ríkja	 (Haraldur	 Ólafsson,	 1998;	

Stefán	 Ólafsson	 og	 Kolbeinn	 Stefánsson,	 2005).	 Það	má	 segja	 að	 heimurinn	 sé	 að	

skreppa	 saman,	 þar	 sem	 tuttugustu	 og	 tuttugustu	 og	 fyrstu	 aldar	 tækninýjungar,	

sérstaklega	hvað	varðar	samgöngur	og	samskiptamáta,	hafa	gert	það	að	verkum	að	

auðveldara	og	 fljótlegra	er	 fyrir	 fólk	og	hluti	að	komast	á	milli	 staða.	Hins	vegar	er	

vert	 að	 benda	 á	 að	 vegna	 takmarkana	 á	 hreyfanleika	 og	 tengslum	 er	 raunin	 ekki	

endilega	 sú	 að	 heimurinn	 fari	 minnkandi	 hjá	 öllum	 á	 öllum	 svæðum	 heimsins.	

Upplifun	á	hnattvæðingu	er	 frekar	ójafnt	 ferli.	Á	meðan	sumir	búa	yfir	pólitísku	og	

efnahagslegu	 auðmagni	 (e.	 political	 and	 social	 capital)	 til	 að	 ferðast	 þvert	 yfir	

heiminn,	hafa	margir	aðrir	lítinn	eða	engann	aðgang	að	samgöngum	eða	möguleika	á	

samskiptum	og	hvað	þá	efnahagslegri	getu	til	að	ferðast.	Fátækasta	fólkið	verður	því	

fyrir	mestum	áhrifum	hnattræns	ójöfnuðar	og	hindrana.	Raunin	er	sú	að	mismunur	

er	á	milli	svæða	þar	sem	þau	taka	ekki	jafnan	þátt	í	þeirri	hringrás	gagntengsla	sem	

liggur	þvert	yfir	heiminn.	Það	hnattræna	ferli	sem	framleiðir	hreyfanleika	og	tengsl,	

stuðlar	því	einnig	að	hreyfingarleysi,	útilokun	og	aftengingu	(Inda	og	Rosaldo,	2008).		

Vegna	aukinns	ójafnaðar	í	heiminum	hefur	fólk	orðið	meðvitaðara	um	tækifæri	

til	 betra	 lífs	 á	 öðrum	 stöðum	og	 betri	 samgöngur	 valda	 því	 að	 fleiri	 flytjast	 á	milli	

landa.	Eins	og	áður	segir	þá	hafa	ekki	allir	 sömu	tækifæri	 til	að	 flytja	og	hreyfa	sig.	

Byltingin	sem	hefur	átt	sér	stað	í	samskiptum	og	samgöngum	er	því	ekki	eins	víðtæk	

og	 margir	 vilja	 vera	 láta	 (Koser,	 2007).	 Við	 búum	 því	 miður	 ekki	 í	 heimi	 þar	 sem	

tengsl	 eru	 takmarkalaus	 og	 flæði	 óheft.	 Það	 eru	 ákveðin	 takmörk	 á	 hnattrænum	

hreyfanleika	 og	 tengslum.	 Hnattrænt	 flæði	 er	 skipulagt	 og	 stjórnað,	 á	 meðan	

ákveðnir	aðilar	hafa	 leyfi	 til	að	ferðast	eru	aðrir	sem	eiga	ekki	kost	á	því.	Þannig	er	

hreyfihömlun	og	útilokun	jafn	mikill	hluti	af	hnattvæðingu	eins	og	hreyfanleiki	(Inda	

og	Rosaldo,	2008).		
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Ójöfnuður	í	kapítalísku	heimskerfi	

Koser	(2007)	bendir	á	vaxandi	mismun	í	velferð	og	lífskjörum	á	milli	landa	í	heiminum	

í	dag.	Þróunarverkefni	Sameinuðu	þjóðanna	The	United	Nations	Development	Project	

(UNDP)	hefur	þróað	vísi	fyrir	mannlega	þróun	Human	Development	Index	(HDI)	sem	

hefur	 verið	 notaður	 víða.	 Vísirinn	 raðar	 löndum	 upp	 eftir	 samspili	 þriggja	 þátta;	

tekjum,	 heilsu	 og	 menntun.	 Samkvæmt	 skýrslu	 þeirra	 frá	 árinu	 2005	 hafa	 verið	

fordæmislaus	umskipti	hvað	varðar	velferð	í	sumum	af	fátækustu	löndum	heimsins.	

Á	 meðan	 vísirinn	 hafði	 hækkað	 í	 þróuðum	 löndum	 heimsins	 og	 mestum	 hluta	

þróunarlanda,	 voru	 átján	 lönd	með	 lægri	 vísi	 á	mannlega	 þróun	 árið	 2005	 en	 þau	

voru	með	árið	1980,	þar	af	voru	tólf	þeirra	í	Afríku	sunnan	Sahara	(Koser,	2007).	

Á	meðan	dregur	úr	 velferð	 í	 þessum	 löndum	breikkar	bilið	 á	milli	 þeirra	og	

annarra	landa	í	heiminum.	Íbúafjöldi	hækkar	hratt	í	minna	þróuðum	löndum	þar	sem	

meirihluti	 fólksfjölgunar	 á	 sér	 nú	 stað	 en	 hömlun	 á	 þróun	 helst	 í	 hendur	 við	 álag	

vegna	vaxandi	íbúafjölda.	Meirihluti	fátækra	landa	eru	einnig	ríki	þar	sem	lýðræði	er	

brothætt,	þar	sem	 lagareglur	eru	veikar	og	spilling	er	algeng.	Með	því	að	 flytja	yfir	

landamæri	reynir	fólk	að	vernda	sig	og	fjölskyldu	sína	fyrir	áhrifum	veiks	efnahags	og	

sveiflukennds	markaðar,	pólitiskum	krísum,	vopnuðum	deilum	og	öðrum	áhættum.	Í	

sumum	 tilfellum	neyðist	 fólk	 til	 að	 leggja	 á	 flótta	 vegna	 átaka	 eða	ofsókna	 (Koser,	

2007).	

Kenningar	Karl	Marx	um	ójöfnuð	í	kapítalísku	heimskerfi	hafa	haft	mikil	áhrif	

á	 félagsvísindin,	 þar	 á	 meðal	 mannfræði.	 Marx	 gagnrýnir	 kapítalismann,	 en	

kapítalískt	heimskerfi	hefur	verið	gagnrýnt	fyrir	að	leiða	til	of	mikils	ójafnaðar,	 jafnt	

innan	 sem	og	 á	milli	 þjóðaríkja.	 Hann	 taldi	 hnattvæðingu	 valda	 útþenslu	 vestræns	

markaðsskipulags,	 sem	 væri	 drifið	 áfram	 af	 taumlausri	 græðgi	 og	 gróðahyggju	

kapítalismans,	 auðmanna	 og	 atvinnurekenda.	 Heimskerfið	 í	 dag	 ber	 einkenni	 þess	

sem	Marx	lýsti	þar	sem	mikill	 lífskjaramunur	er	á	milli	einstaklinga,	stétta	og	svæða	

(Stefán	Ólafsson	og	Kolbeinn	Stefánsson,	2005).	

Heimskerfiskenning	 Immanuel	Wallerstein	 (1979)	 byggir	 á	 kenningum	Marx	

um	 ójöfnuð	 og	 sameignlega	 hagsmuni	 verkalýðsins.	 Með	 kenningunni	 leitast	

Wallerstein	 við	 að	 útskýra	 hreyfifræðina	 í	 kapítalísku	 kerfi	 heimsins	 og	 evrópsku	

efnahagsheimskerfi,	 með	 því	 að	 varpa	 ljósi	 á	 uppruna	 og	 þróun	 þess.	
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Heimskerfiskenningin	 er	 í	 raun	 formgerðarleg	 skýring	 á	 ójöfnuði	 viðskipta	 í	

heiminum.	 Kapítalíska	 efnahagskerfi	 heimsins	 er	 byggt	 upp	 á	 ójöfnuði	 sem	 ríkir	 á	

milli	vestrænna	kjarnaríkja	annars	vegar	og	jaðarríkja	hins	vegar.	Kjarnaríki	arðræna	

jaðarríki	og	nýta	sér	ódýrt	vinnuafl.	Því	verða	til	ójöfn	tækifæri	fyrir	fólk	í	heiminum	

eftir	því	hvort	það	býr	í	kjarnanum	eða	á	jaðrinum.	Kenningin	Wallerstein	byggir	á	því	

að	 kjarnaríkin	 stjórna	 kerfinu.	 Á	 eftir	 kjarnaríkjunum	 koma	 hálfjaðarríkin,	 með	

arðráni	 eru	 þau	 misnotuð	 af	 kjarnaríkjum,	 jaðarríkin	 eru	 síðan	 veikust	 í	 kerfinu.	

Hálfjaðarríkin	misnota	 sjálf	mest	 jaðarsettu	 ríkin.	Wallerstein	 tekur	 hins	 vegar	 ekki	

mið	af	etnískum	uppruna,	 stéttum	og	heimilishaldi,	en	 ríki	eru	ekki	eini	þátturinn	 í	

þessu	 kapítalíska	 efnahagskerfi	 heimsins.	 Femíniskir	Marxistar	 hafa	 til	 dæmis	 bætt	

við	 hlutverki	 kvenna	 í	 greininguna	 á	 kapítaliska	 heimskerfinu.	 Þeir	 benda	 á	 það	 að	

konur	 gegni	 nauðsynlegu	hlutverki	 í	 að	 viðhalda	 kapítalisku	efnahagskerfi	 heimsins	

gangandi	 (Wallerstein,	 1979;	 Hoben	 og	 Jones,	 2013;	 Sorinel,	 2010).	 Vaxandi	

mismunur	 á	 milli	 ríkja	 er	 því	 mikilvægur	 áhrifaþáttur	 í	 vaxandi	 fjölda	 alþjóðlegra	

fólksflytjenda	(Castles,	2002).	

„Við“	og	„hinir“	

Alþjóðlegur	 flutningur	er	kerfisbundinn	þáttur	 í	hnattvæðingu	en	hann	er	ekki	nýtt	

fyrirbæri.	 Samkvæmt	 mannfræðingnum	 Eric	 Wolf	 (1982)	 hefur	 fólk	 alltaf	 verið	 á	

hreyfingu	 og	 sögulegar	 staðreyndir	 sýna	 fram	 á	margskonar	 sambönd	 og	 tengsl	 á	

milli	 heimshluta.	 Flutningar	 fólks	 yfir	 landamæri	 hafa	 í	 raun	 verið	 til	 staðar	 í	

margskonar	 búningi	 síðan	 á	 sextándu	 öld,	 í	 byrjun	 á	 kapítalískum	 heimsmarkaði.	

Margar	gerðir	 flutninga	voru	 lykilþáttur	 í	nýlendustefnu	heimsvelda	og	 iðnvæðingu	

ásamt	uppbyggingu	þjóða.	Um	og	eftir	lok	seinni	heimstyrjaldar	átti	flutningur	fólks,	

vegna	atvinnu,	mikilvægan	hlut	í	vexti	og	endurbyggingu	iðnvæddra	efnahagskerfa	á	

meðan	 þvingaðir	 flutingar	 voru	 óumflýjanleg	 afleiðing	 af	 ríkismyndun	 og	

efnahagslegum	breytingum	(Castles,	2002).		

Þrátt	fyrir	ýmis	tengsl	og	samskipti	sem	hafa	lengi	verið	til	staðar,	er	heiminum	

enn	 skipt	 upp	 í	 aðskilin	 samfélög.	 Þar	 hefur	 hvert	 samfélag	 sína	 einkennandi	

menningu	 sem	 er	 hugsuð	 sem	 samþættað	 og	 takmarkað	 kerfi	 sem	 er	 síðan	 borið	

saman	við	önnur	eins	kerfi.	Þrátt	fyrir	áberandi	tengsl	á	milli	staða	erum	við	enn	að	

breyta	 hreyfanlegum,	 samtengdum	 fyrirbærum	 í	 kyrrstæða	 hluti.	 Ein	 skýring	 á	 því	
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gæti	verið	hvernig	við	 lærum	okkar	eigin	sögu.	Okkur	hefur	verið	kennt	bæði	 innan	

og	utan	kennslustofunnar	að	það	sé	til	eining	sem	er	kölluð	Vestrið	og	að	hægt	sé	að	

hugsa	um	Vestrið	sem	samfélag	og	menningu	sem	er	óháð	eða	jafnvel	í	andstöðu	við	

önnur	 samfélög	 og	 aðrar	menningarheildir	 (Wolf,	 1982).	 Kenning	 Edward	 Said	 um	

the	Orient	sem	hugmyndir	Orientalismans	byggja	á,	eru	í	raun	vestrænar	hugmyndur	

um	 Austurlönd.	 Í	 þeim	 felst	 hugmyndin	 um	 „okkur“	 og	 „hina“,	 þar	 sem	 vestræn	

menning	er	ráðandi	og	hinir	sem	ekki	tilheyra	henni	eru	flokkaðir	og	settir	undir	einn	

hatt	og	verða	eðlilega	ólíkir	og	óæðri	(Werbner,	2005).		

Menningarleg	heimsvaldastefna	

Margt	bendir	til	þess	að	vestræn	menningarform	hafi	ráðandi	áhrif	 í	heiminum.	Þar	

sem	 upplýsingaflæði	 er	 nú	 hraðara	 á	milli	 svæða	 og	 vestræn	 vörumerki	 eru	 til	 að	

mynda	að	verða	þekkt	nánast	um	heiminn	allan.	Matsölukeðjan	McDonalds	er	gott	

dæmi	 um	það,	 þar	 sem	þú	 getur	 fundið	 slíkann	matsölustað	 nánast	 hvar	 sem	 er	 í	

heiminum	 sem	 sýnir	 að	 fólk	 víðs	 vegar	 um	 heiminn	 þarf	 að	 keppa	 hart	 að	 því	 að	

mæta	 væntigum	 um	 menningarlegan	 varning.	 Segja	 má	 að	 ákveðin	 vestræn	

vörumerki,	til	að	mynda	McDonalds	hafi	náð	hnattrænni	virðingu	(Inda	og	Rosaldo,	

2008).	

Menningarlega	heimsvaldastefna	(e.	cultural	imperialsm)	gagnrýnir	afleiðingar	

hnattvæðingar.	 Hún	 fjallar	 um	 það	 að	 afsvæðavæðing	 menningar	 sé	 neikvæð	 og	

segir	valdamisvægi	eiga	sér	stað	á	milli	svæða	í	hnattvæðingarferlinu	sem	felst	í	því	

að	 flæði	 menningar	 er	 aðeins	 í	 eina	 átt,	 frá	 fyrsta	 heiminum	 til	 þriðja	 heimsins.	

Menningaleg	 heimsvaldastefna	 dregur	 fram	 ráðandi	 stöðu	 ákveðinna	

menningarheilda.	 Umræða	 menningarlegrar	 heimsvaldastefnu	 segir	 vestræna	

menningu,	hvort	sem	það	er	 í	 formi	vara	eða	annars,	hafa	verið	 tekna	 frá	ákveðnu	

svæði	 og	 dreift	 um	 restina	 af	 heiminn	 og	 segir	 því	 hnattævæðingu	 samjaðra	

vesturlandavæðingu	(Inda	og	Rosaldo,	2008).		

Flæði	er	ekki	eins	einfalt	og	menningarleg	heimsvaldarstefna	gefur	til	kynna	og	

hinn	vestræni	heimur	er	ekki	endilega	eini	erlendi	áhrifavaldurinn	á	þriðja	heiminn.	

Eins	og	fram	hefur	komið	er	frjálst	flæði	einn	fylgifiskur	hnatt-	og	afsvæðavæðingar	

og	á	sér	stað	á	milli	allra	svæða	heimsins	 (Appadurai,	2000/2006;	 Inda	og	Rosaldo,	

2008).	Menningarleg	áhrif	fara	ekki	einungis	frá	miðju	til	 jaðars	heldur	eiga	þau	sér	
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einnig	stað	innan	landa	sem	eru	utan	hins	vestræna	heims.	Því	er	ekki	hægt	að	líta	á	

hnattvæðingu	 eingöngu	 sem	 ferli	 sem	 kemur	 frá	 Vesturlöndum	 og	 gerir	 heiminn	

einsleitan.	 Flæðið	 er	 í	 báðar	 áttir	 sem	 felur	 í	 sér	 flókið	 ferli	 sem	 færir	 ekki	 aðeins	

vestrænar	hugmyndir	 til	 annara	 landa	heldur	einnig	 sem	 tengsl	 á	milli	 landa	 innan	

jaðarsins	(Inda	og	Rosaldo,	2008).		

Flæði	og	mörk	

Hugtakið	flæði	vísar	til	hreyfanleika	og	útþenslu	og	nær	einnig	yfir	hinar	mörgu	víddir	

hnattvæðingar.	 Flæði	 felur	 í	 sér	 nýjar	 leiðir	 og	 nokkurs	 konar	 framhald	 en	 mörk	

standa	 fyrir	 aðgreiningu	 (Hannerz,	 1997).	Alþjóðlegir	 fólkflytjendur	hafa	 alltaf	 farið	

yfir	 landamæri	þjóðríkja	 (Castles,	2002),	 líkt	og	nefnt	hefur	verið	hér	að	ofan	hefur	

hreyfanleiki	 fólks	 verið	 mikill	 síðan	 á	 sextándu	 öld	 (Wolf,	 1982).	 Áður	 fyrr	 var	 sú	

hugmyndin	ríkjandi	að	flytjendur	flyttu	annað	hvort	frá	einu	þjóðríki	til	annars	og	þá	

varanlega	 eða	 að	 þeir	 snéru	 aftur	 heim	 eftir	 ákveðið	 tímabil.	 Í	 báðum	 þessum	

tilvikum	var	hvorki	fullveldi	eða	vald	þjóðríkja	dregið	í	efa.	Nú	eru	hins	vegar	breyttir	

tímar	því	fyrir	tilstilli	og	áhrif	frá	hnattrænum	ferlum	missa	slíkar	hugmyndar	gildi	sitt	

(Castles,	2002).	

Segja	má	að	hnattvæðing	brjóti	niður	múra	en	jafnframt	byggir	hún	upp	nýja,	

þar	 sem	 hún	 dregur	 úr	 fjarlægð	 en	 táknar	 einnig	 höft	 í	 formi	 landfræðilegra	 og	

félagslegra	marka.	 Þjóðríki	 reiða	 sig	 á	 landamæri	 sem	 eru	 fyrirfram	 ákveðin	mörk	

sem	 hefta	 flæði	 fólks	 (Appadurai,	 2000/2006).	 Landamæri	 eru	 svæðisbundin	mörk	

sem	 skilgreina	 stjórnmálalegar	 heildir,	 einkum	 ríki,	 og	 lögbundna	 aðila	 ríkisins,	

ríkisborgarana	(Fassin,	2011).	Þau	eru	grundvallar	vísun	í	samfélagskennd	og	mynda	

sameiginlegan	sjálfumleika	 (e.	 identity)2.	 Landamæri	þjóðríkja	eru	eðlileg	mörk	 í	 lífi	

manna,	þau	eru	því	ekki	aðeins	afmarkanir	á	ríkjum	heldur	einnig	mikilvæg	tílvísun	í	

þjóðarauðkenni.	Landamæri	stjórna	hreyfanleika	fólks	sem	upplifir	þau	á	ólíka	vegu.	

Fyrir	suma	er	ferðalagið	yfir	landamæri	sjálfsagður	hlutir	á	meðan	aðrir	upplifa	mikil	

																																																								
	
	
	
2	Hugtakið	sjálfumleiki	kemur	fyrir	 í	mannfræði	sem	þýðing	á	enska	hugtakinu	 identity.	Það	á	við	

þá	þætti	sem	gera	einstakling	að	þeim	sem	hann	er	og	það	sem	gerir	hann	ólíkan	öðrum.	
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höft	og	 fordóma	 (Khosravi,	2007).	Nú	 til	dags	 flæðir	 fjármagn,	hugmyndir	og	vörur	

greiðlega	á	milli	landa	en	mun	meiri	höft	eru	á	fólksflæði.	Þannig	lenda	einstaklingar	

og	 hópar	 ekki	 einungis	 á	 svæðisbundnum	 mörkum	 landamæra	 heldur	 einnig	 á	

samfélagslega	 tilbúnum	 fordómum	 sem	 skapa	 félagsleg	 mörk	 (Fassin,	 2011).	

Fordómarnir	 byggja	 oftar	 en	 ekki	 á	 hugmyndinni	 um	 „okkur“	 og	 „hina“	 (Werbner,	

2005).	 Félagsleg	 mörk	 eru	 samfélagslegar	 uppbyggingar	 sem	 koma	 á	 táknrænni	

mismunun	á	milli	stétta,	kyns	eða	etnernis	(Fassin,	2011).	

Við	 lok	tuttugustu	aldar	og	upphaf	þeirrar	tuttugustu	og	fyrstu	 jókst	pólitísk	

spenna	á	alþjóðavísu	sem	meðal	annars	leiddi	til	aukinna	takmarkana	á	hreyfanleika	

fólks.	Atburðirnir	11.	 september	2001	og	stríðið	gegn	hryðjuverkum	War	on	Terror	

(WOT)	 sem	 fylgdi	 í	 kjölfarið	 áttu	 stóran	 þátt	 í	 þeirri	 þróun.	 Ótti	 við	 hryðjuverk	 og	

hryðjuverkahópa	jókst	sem	aftur	leiddi	til	nýrra	og	hertari	aðgerða	í	formi	gæslu	og	

eftirlits	 hvað	 innflytjendur	 varðar	 og	 þá	 sérstaklega	 í	 Norður-Ameríku	 en	 einnig	 í	

öðrum	 vestrænum	 ríkjum.	 Flutningur	 á	milli	 landa	 getur	 verið	 flókið	 og	 erfitt	 ferli,	

fólk	upplifir	fljótlega	ákveðnar	takmarkanir	í	formi	mismununar	og	aðlögun	getur	því	

reynst	erfið.	Tilkoma	félagslegra	marka	veldur	því	að	fólk	fær	ekki	tækifæri	til	þess	að	

aðlagst	 í	nýju	 landi	heldur	verður	fyrir	mismunun.	Þegar	fólki	er	ýtt	til	hliðar	og	því	

líður	eins	og	það	sé	ekki	velkomið	á	nýjum	stað	á	það	erfiðara	með	að	aðlagast	og	í	

kjölfarið	 minnkar	 áhugi	 þess	 á	 því	 að	 vera	 hluti	 af	 hinu	 nýja	 samfélagi	 (Unnur	 D.	

Skaptadóttir	og	Helga	Ólafsdóttir,	2010;	Fassin,	2011).	

Í	rannsóknum	á	fólksflæði	á	milli	staða	og	svæða	verður	að	aðgreina	þá	sem	

eru	skilgreindir	sem	flytjendur	(e.	migrants)3	frá	hugmyndinni	um	innflytjendur	sem	

táknrænan	 flokk.	 Mismunandi	 ástæður	 liggja	 að	 baki	 þess	 að	 fólk	 flytur	 frá	 einni	

heimsálfu	til	annarar.	Það	er	ýmist	á	flótta	frá	borgarastríði,	hungursneyð,	pólitískum	

ofsóknum,	í	leit	að	betri	tækifærum	eða	til	þess	að	sameinast	fjölskyldu	sinni	(Fassin,	

2011;	Castles.	2002;	Ponzanesi,	2002).	Þegar	fólkið	nær	á	endastað	á	það	til	með	að	

mynda	 sjálfumleika	 sem	 er	 búið	 að	 þröngva	 upp	 á	 það	 með	 ríkjandi	 orðræðu.	

																																																								
	
	
	
3	 	Flytjandi	er	víðtækt	hugtak	og	getur	átt	við	margs	konar	flutninga.	 Í	þriðja	kafla	fjalla	ég	nánar	

um	ólíkar	gerðir	flytjenda.		
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Flóttamenn,	farandverkafólk	eða	aðrir	erlendir	aðilar	í	nýju	samfélagi	eru	oft	settir	í	

sama	flokk	þrátt	fyrir	verulega	ólíkan	uppruna	þeirra	og	tilgang	þeirra	með	veru	sinni	

í	 nýju	 samfélagi	 (Ponzanesi,	 2002).	 Fjölbreytileiki	 innan	 samfélaga	 bætir	 nýrri	 vídd	

inn	í	umræðuna	um	menningu,	stjórnmál	og	sjálfumleika	(Brah,	1996).	
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2. Fjölmenning	

Í	 kjölfar	 alþjóðlegra	 fólksflutninga	 eykst	 menningarlegur	 fjölbreytileiki	 innan	

samfélaga.	 Í	 þessum	 kafla	 er	 menningarhugtakið	 til	 umfjöllunar.	 Fjallað	 er	 um	

aðlögun	 fólks	 í	 nýju	 samfélagi	 og	mótun	 svokallaðar	 fjölmenningar,	 ásamt	 árekstri	

ólíkra	menningarheima.	 Í	kjölfar	alþjóðlegra	 fólksflutninga	eykst	einnig	vitundin	um	

það	hvað	felst	í	því	að	tilheyra	ákveðnum	stað,	í	lok	kaflans	er	fjallað	um	þverþjóðleg	

samfélög	og	tvíheima	einstaklinga.	

Menningarhugtakið	

Menningarhugtakið	 var	mótað	af	mannfræðingum	 í	 upphafi	 tuttugustu	 aldar	 til	 að	

útskýra	 að	 ólík	 hegðun	 væri	 ekki	 tilkomin	 vegna	 líkamlegra	 eiginleika.	Menning	 er	

síbreytileg	 og	 með	 auðveldari	 samskiptum	 í	 hnattvæddum	 heimi	 er	 blöndun	

hugmynda	og	menningarstrauma	meiri	og	hraðari	en	áður	(Unnur	Dís	Skaptadóttir,	

2004).	Menning	 stendur	 ekki	 í	 stað	 heldur	 hefur	 hún	 þróast	 með	 sögunni	 og	 er	 í	

stöðugri	 þróun.	 Í	 víðu	 samhengi	 er	 hægt	 að	 líta	 á	 menningu	 sem	 táknræna	

uppbyggingu	af	lífsreynslum	félgashópa.	Menning	endurspeglar	sögu	félagshópa,	þar	

sem	ólíkir	hópar	mismunandi	hluta	samfélags	hafa	ólíka	sögu,	verður	menning	þeirra	

frábrugðin.	 Þó	 menning	 ólíkra	 samfélaga	 sé	 mismunandi,	 munu	 allir	 hópar	 á	

einhverjum	 tímapunkti	 í	 sögunni	 verða	 hluti	 af	 sameiginlegum	 félagslegum,	

stjórnmálalegum	 og	 efnahagslegum	 öflum	 og	 deila	 því	 af	 hluta	 til	 sjónarmiðum	 af	

menningu	hver	annarra	(Brah,	1996).		

Það	 er	 engin	 ein	 rétt	 skilgreining	 á	 hugtakinu	 menning	 (Brah,	 1996).	 Hver	

þjóð	hefur	sérstaka	menningu	og	reynir	að	einkenna	sig	út	frá	hugmyndinni	um	hana.	

Menning	verður	til	í	samfélögum	og	því	má	segja	að	hún	sé	fyrirbæri	sem	mannkynið	

sjálft	 hefur	 skapað	 (Grillo,	 2003).	 Menning	 myndast	 út	 frá	 þáttum	 eins	 og	

hugmyndum	 manna,	 gildum	 þeirra	 og	 athöfnum.	 Bæði	 náttúrulegt	 og	 félagslegt	

umhverfi	sem	menn	búa	við	mótar	menninguna.	Á	árum	áður	litu	mannfræðingar	á	

menningu	 sem	 afmarkað	 svið	 tiltekins	 samfélags.	 Nú	 hafa	 þættir	 eins	 og	

hnattvæðing	 og	 samskipti	 menningarheima	 áhrif	 á	 túlkun	 hugtaksins	 (Kristján	 Þór	

Sigurðsson,	2007)	og	íslensk	menning	hefur	til	dæmis	alltaf	mótast	vegna	áhrifa	utan	

úr	 heimi	 (Unnur	 Dís	 Skaptadóttir,	 2004).	 Í	 kjölfar	 hnattvæðingar	 og	 aukins	
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fólksflutnings	á	milli	landa	hefur	hugtakið	fjölmenning	orðið	til	(Grillo,	2003)	en	það	

vísar	 til	 viðurkenningar	 á	 rétti	 til	 menningarlegs	 viðhalds	 og	 mótunar	 samfélags,	

ásamt	 tengingu	 þess	 við	 félagslegan	 jöfnuð	 og	 verndun	 frá	 mismunun	 (Castles,	

2002).	 Ólík	 mynstur	 af	 fjölmenningu	 koma	 fyrir	 í	 mismunandi	 ríkjum	 í	 Evrópu	

(Ponzanesi,	2002),	þar	 sem	 innflytjendur	bera	með	sér	nýja	 strauma	og	hugmyndir	

(Unnur	Dís	Skaptadóttir,	2004).		

Á	 síðari	 hluta	 tuttugustu	 aldar	 hafa	 tvö	 líkön	 verið	 ríkjandi	 í	 umfjöllun	

fræðimanna	 um	 innflytjendur	 (Unnur	 Dís	 Skaptadóttir,	 2004).	 Þau	 beinast	 annars	

vegar	 að	 tímabundnum	 flutningum	 vegna	 vinnu	 þar	 sem	 fólk	 heldur	 tengslum	 við	

upprunaland	sitt,	vegna	þess	að	það	stefnir	að	því	að	flytja	aftur	til	baka	og	þarf	því	

ekki	 að	aðlagst.	Hins	vegar	er	um	að	 ræða	 fólk	 sem	 flytur	og	aðlagast	 í	nýju	 landi.	

Þessi	líkön	endurspegja	einfalda	sýn	en	hugmyndir	um	fjölmenningu	komu	fram	sem	

viðbrögð	við	þeim.	Fjölmenningarstefna	gengur	út	á	það	að	tryggja	fólki	borgaraleg	

réttindi	 óháð	 þjóðernislegum	 uppruna	 en	 gefur	 þeim	 tækifæri	 á	 að	 halda	 í	

menningarlegan	uppruna	sinn	samtímis.	Þar	sem	samþætting	(e.	integration)	kemur	í	

stað	 aðlögunar	 (e.	 assimilation),	 þá	 er	 fólki	 gefið	 tækifæri	 á	 að	 mynda	 nýjan	

sjálfumleika	í	stað	þess	að	gleyma	gömlum	gildum	og	taka	upp	ný.	Fjölmenning	ögrar	

hugmyndinni	um	einsleit	þjóðríki	og	viðurkennir	þær	breytingar	sem	eiga	sér	stað	 í	

kjölfar	aukningar	á	alþjóðlegum	flutingi	 fólks.	Unnur	Dís	Skaptadóttir	 (2004)	bendir	

þó	á	að	ekki	megi	 samt	ganga	of	 langt	 í	 kenningum	um	þverþjóðleika;	ekki	má	 líta	

fram	hjá	þeim	innfytjendum	sem	vilja	aðlagast	og	taka	þátt	í	nýju	samfélagi.	Auk	þess	

má	ekki	gleyma	því	að	fólk	lifir	sínu	daglega	lífi	á	nýjum	stað	þó	það	haldi	tengslum	

við	upprunalandið	(Unnur	Dís	Skaptadóttir,	2004).	Ákveðnir	hópar	fólks	bregðast	illa	

við	fjölmenningu	og	því	fá	 innflytjendur	oft	á	tíðum	slæma	móttöku	frá	borgurum	í	

nýju	samfélagi	(Unnur	D.	Skaptadóttir	og	Helga	Ólafsdóttir,	2010).	

Árekstur	menningarheima	

Menningarleg	 eðlishyggja	 (e.	 cultural	 essentialism)	 lýtur	 á	menningu	 sem	 kerfi	 þar	

sem	hún	skilgreinir	menn	og	aðgreinir	þá	frá	öðrum.	Menning	ákvarðar	einstaklinga	

og	 sameiginleg	 auðkenni	 þeirra	 og	menningarleg	 félagsaðild	 er	 því	 óhjákvæmilega	

tengd	 þjóðerni.	 Menningarleg	 eðlishyggja	 ýtir	 undir	 kerfisbundna	 flokkun	 í	

fjölmenningarsamfélögum	 (Grillo,	 2003).	 Á	 síðustu	 áratugum	 hefur	
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menningarhugtakið	 verið	 umdeilt	 innan	 mannfræðinnar	 þar	 sem	 margir	

mannfræðingar	teljað	það	hafa	ýtt	undir	þróun	neikvæðra	hugtaka	og	fordóma	í	garð	

minnihlutahópa.	 Eitt	 dæmi	 um	 misnotkun	 á	 hugtakinu	 eru	 hugmyndr	

stjórnmálafræðingsins	 Samuel	 P.	 Huntington	 (sjá	 Krisján	 Þór	 Sigurðsson,	 2007)	 en	

hann	 skiptir	 heiminum	 upp	 í	 þrjú	 afmörkuð	 menningarsvæði	 út	 frá	 ákveðnu	

landrými;	Vestrið,	múslima	og	Kínverja.	Með	því	að	hlutgera	menningu	á	þann	hátt	

er	 hún	 gerð	 að	 verkfæri	 aðskilnaðar	 og	 átaka	 og	 til	 eru	 dæmi	 um	 skelfilegar	

afleiðingar	þess.	Hann	telur	það	einnig	eðilegt	að	menn	séu	haldnir	útlendingafælni.	

Segja	má	 að	 þegar	 hugtakið	 er	 notað	 til	 að	 flokka	 fólk	 eftir	 kynþætti,	 uppeldi	 eða	

stöðu	 í	 samfélaginu	missir	 það	 alla	merkingu	 (Krisján	 Þór	 Sigurðsson,	 2007;	 Grillo,	

2003).	

Eins	 og	 bent	 hefur	 verið	 á	 hér	 að	 framan	 þá	 myndast	 oft	 menningarlegir	

fordómar	gagnvart	 svokölluðum	minnihlutahópum	 (Grillo,	2003).	Nýlega	hafa	verið	

opinberar	umræður	í	vestrænum	ríkjum	um	félagslegt	taumhald	(e.	social	control)	og	

kynbundið	 ofbeldi	 (e.	 gendered	 violence)	 en	 það	 á	 til	 að	 mynda	 um	 þvinguð	

brúðkaup	 og	 umskurð	 kvenna	 í	 fjölskyldum	 sem	 tilheyra	 þjóðernislegum	

minnihlutahópum	í	Evrópulöndum.	Umræður	um	kynbundið	ofbeldi	hafa	leikið	stórt	

hlutverk	 í	 stjórnmálum	 varðandi	 innflytjendur	 og	 fjölmenningu	 sem	 hefur	 verið	

notað	 í	 röksemdafærslum	 af	 þeim	 sem	 vilja	 draga	 úr	 innflutingi	 fólks	 og	 krefjast	

samlögunar	 af	 innflytjendum,	 sértaklega	 múslimum	 og	 þeim	 sem	 eru	 ekki	 frá	

vestrænum	 samfélögum.	 Umræðan	 snýst	 einkum	 um	 vandann	 sem	 fylgir	

fjölmenningu	sem	talin	er	stuðla	að	aðskilnaði,	hryðjuverkum	og	þröngsýnum	lífsstíl.	

Krafan	 um	 það	 að	 innflytjendur	 þurfi	 að	 aðlagast	 í	 nýju	 samfélagi	 og	 tileinka	 sér	

þjóðargildi	 landsins	 hefur	 dreifst	 um	 pólitískan	 vettvang	 og	 fjölmiðla.	 Með	 því	 að	

draga	 upp	 kynbundið	 ofbeldi	 í	 fjölskyldum	 innflytjenda	 verður	 til	 aðgreing	 á	 milli	

heimamanna	 og	 innflytjenda	 (Keskinen,	 2012).	 Kemur	 því	 aftur	 upp	 hugmynd	

Edward	Said	um	„okkur“	og	„hina“	(Werbner,	2005).	Ég	tek	Norðurlöndin	sem	dæmi	

en	þau	eru	nokkuð	langt	á	veg	komin	hvað	varðar	jafrétti	kynjanna	og	því	eru	„hinir“	

eða	innflytjendurnir	oft	taldir	vera	ógn	við	ríkjandi	gildi	(Keskinen,	2012).		

Umhverfi	 flutninga	hefur	nú	þegar	breyst	mikið	og	upphaf	 fjölmenningar	er	

dæmi	um	það,	auk	þess	eru	nýar	gerðir	af	sjálfumleika	að	myndast	sem	fara	út	fyrir	
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hugmyndina	um	fjölmenningu	(Castles,	2002).	Í	kjölfar	hnattvæðingar	beinast	sjónir	

okkar	í	auknum	mæli	að	tengslum	á	milli	svæða.	Áður	var	áherslan	á	aðlögun	í	nýju	

samfélagi	en	nú	er	hún	frekar	á	hreyfanleika	og	þau	tengsl	sem	innflytjendur	hafa	við	

upprunaland.	Með	því	að	halda	tengslum	við	upprunastað	ásamt	því	að	eiga	líf	í	nýju	

landi	 skapar	 fólk	 þverþjóðleg	 svæði	 sem	 ná	 þvert	 yfir	 landamæri	 (Unnur	 Dís	

Skaptadóttir,	2003).	

Þverþjóðleg	samfélög	

Þverþjóðleika	má	 útskýra	með	 flutningi	 fólks	 á	milli	 landa,	 þar	 sem	 það	 reynir	 að	

aðlagast	 nýju	 samfélagi	 en	 heldur	 tengslum	 við	 upprunaslóðir	 sínar	 (Grillo,	 2003).	

Fræðimenn	 hafa	 fært	 áherslu	 sína	 frá	 því	 að	 rannsaka	 aðlögun	 innflytjenda	 að	 því	

þjóðríki	 sem	 þeir	 flytja	 til	 og	 mótun	 fjölmenningarsamfélags,	 til	 þess	 að	 skoða	

innfytjendur	út	frá	hreyfanleika	og	þverþjóðlegum	tengslum	sem	þeir	hafa	við	fleiri	

en	 eina	þjóð,	 hóp	eða	 stað	 (Unnur	D.	 Skaptadóttir	 og	Anna	Wojtynska,	 2007).	 Þar	

sem	 hreyfanleiki	 fólks	 hefur	 breyst	 fyrir	 tilstilli	 hnattrænna	 áhrifa	 er	mikilvægt	 að	

endurhugsa	 skilning	 okkar	 á	 alþjóðlegum	 flutningum,	 til	 þess	 að	 skilja	 ný	 form	 af	

hreyfanleika	og	samruna	og	þá	sérstaklega	vegna	tilkomu	þverþjóðlegra	samfélaga.	

Þverþjóðleg	 samfélög	má	 skilgreina	 sem	hóp	 af	 fólki	 sem	 býr	 á	 ákveðnu	 svæði	 en	

sjálfumleiki	 þeirra	 byggist	 ekki	 á	 tengingu	 við	 það	 svæði.	 Því	 draga	 þau	 í	 efa	 hina	

hefðbundnu	hugmynd	um	að	tilheyra	aðeins	einu	þjóðríki.	Þverþjóðleg	samfélög	eru	

ekki	nýtt	 fyrirbæri,	 jafnvel	þó	hugtakið	 sé	nýtt.	Hugmyndin	um	 tvíheima	nær	 langt	

aftur	 til	 forna	 tíma	 og	 var	 til	 dæmis	 notað	 um	 fólk	 sem	 var	 á	 landflótta	 (Castles,	

2002).	

	 Fólk	 sem	 lendir	 á	 milli	 tveggja	 heima	 reynir	 oft	 að	 halda	 í	 sjálfumleika	

uppruna	síns	á	sama	tíma	og	það	aðlagast	að	nýju	samféalgi.	Sjálfumleiki	er	torskilið	

hugtak,	það	felst	í	rauninni	í	því	hvernig	við	skilgreinum	okkur	sem	einstakling	og	sem	

hluta	 af	 félagslegum	 hóp.	 Sjálfumleiki	 getur	 breyst	 frá	 degi	 til	 dags	 og	 er	 bæði	

félagslegt	 og	 sálfræðilegt	 ferli.	 Við	 upplifum	 raunveruleikann	 í	 hverdagslífinu	 og	

deilum	 honum	 með	 öðrum	 í	 gegnum	 sameiginleg	 tákn.	 Upplifun	 hvers	 og	 eins	 á	

heiminum	 er	 ólík	 en	 samt	 sem	 áður	 eru	 tengdir	 þræðir	 sem	 fara	 í	 gegnum	

mismunandi	upplifun	fólks	og	veita	einstaklingum	skilning	á	sjálfi.	Sjálfumleiki	er	því	

bæði	 einstaklingsbundinn	 og	 félagslegur,	 og	 hann	 verður	 til	 í	 gegnum	 menningu	
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(Brah,	 1996).	 Vegna	 aukins	 hreyfanleika	 fólks	 þarf	 að	 endurskoða	 hugtökin	

sjálfumleiki	og	 svæði.	Hugmyndin	um	það	að	eiga	 rætur	 sem	 rekja	má	 til	 ákveðins	

svæðis	 er	 innbyggð	 í	 daglegt	 tal	 og	 sameiginlega	 vitund	 (e.	 common	 sense)4.	 Við	

tengjum	fólk	við	ákveðin	stað,	þjóð	eða	landsvæði	og	skilgreinum	það	út	frá	því.	Fólk	

tengir	 sig	 því	 við	 ákveðinn	 upprunastað	 og	 fær	 sjálfumleika	 sinn	 út	 frá	 þeim	 stað	

(Malkki,	1992).	Lisa	Malkki	(1992)	bendir	á	að	sjálfumleiki	er	sveigjanlegur	og	stöðugt	

í	 vinnslu.	 Að	 hluta	 til	 er	 sjálfumleiki	 uppbygging	 sjálfsmyndar	 og	 að	 hluta	 er	 hann	

flokkun	 frá	 öðrum,	 hann	 er	 einnig	 líðan,	 staða,	 stimpill,	 viðmið,	 vopn	 og	 skjöldur,	

ásamt	því	að	vera	samansafn	af	minningum.	Hugtökin	afsvæðavæðing	og	sjálfumleiki	

eru	 tengd,	 fólk	 sem	er	 tvíheima	 skilur	eftir	 sig	 slóð	af	 samansöfnuðum	minningum	

um	annan	stað	og	annan	tíma	og	býr	til	nýjar	langanir	og	teingingar.		

Við	 upphaf	 tuttugustu	 og	 fyrstu	 aldar	 hefur	 hnattvæðing	 grafið	 undan	

ráðandi	 mismunun	 á	 svæðisbundnum	 forsendum.	 Aukinn	 hreyfanleiki,	 vöxtur	 á	

tímabundnum	flutiningi,	ódýrum	og	aðveldum	ferðamáta	og	stöðugum	samskiptum	í	

gegnum	nýja	upplýsingatækni	eru	allt	þættir	sem	draga	í	efa	hugmyndina	um	það	að	

manneskja	 tilheyri	aðeins	einu	þjóðríki.	Þessar	breytingar	hafa	 leitt	 til	umræðu	um	

gildi	þverþjóðleika	og	þverþjóðlegra	samfélaga	sem	nýja	tegund	af	því	hvað	felst	í	að	

tilheyra	ákveðnum	stað	eða	svæði	(e.	migrant	belonging)	(Castles,	2002).			

Þverþjóðleg	 samfélög	 virðast	 vera	 ört	 vaxandi.	 Þessi	 stefna	 getur	 ef	 til	 vill	

best	verið	útskýrð	sem	hluti	af	hnattrænu	ferli	samþættingar,	sem	og	samþjöppun	á	

tíma	 og	 rúmi.	 Þetta	 er	 að	 hluta	 til	 tæknilegt	 atriði	 þar	 sem	 bættar	 samgöngur	 og	

betra	aðgengi	í	samskiptum	eru	megin	grundvöllur	hnattvæðingar.	Fyrst	og	fremst	er	

þetta	 þó	 félagslegt	 og	 menningarlegt	 atriði,	 hnattvæðing	 er	 tengd	 breytingum	 á	

félagslegum	 formgerðum	 og	 samböndum	 og	 skiptingu	 á	 menningarlegum	 gildum	

sem	varða	 stað	og	hreyfanleika.	þverþjóðleg	 tengsl	munu	að	öllum	 líkindum	verða	

ráðandi	gerð	alþjóðlegra	fólksflutninga	í	farmtíðinni	(Castles,	2002).		

																																																								
	
	
	
4	Sameiginleg	vitund	á	við	það	sem	er	okkur	svo	hefðbundið	að	það	er	nánast	ómögulegt	að	taka	

eftir	því.	
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3. Alþjóðlegir	fólksflutningar	

Hér	 að	 framan	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 hugtök	 og	 kenningar	 sem	 tengjast	

hnattvæðingu	og	hreyfanleika.	Nú	beinast	sjónir	að	alþjóðlegum	flutningum	fólks	og	í	

þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 ólíkar	 ástæður	 þess	 að	 fólk	 flytur	 á	 milli	 landa.	

Skoðaðar	 verða	 skilgreinar	 á	 því	 hver	 telst	 vera	 alþjóðlegur	 flytjandi,	 en	 í	 því	

samhengi	 þarf	 að	 gera	 greinarmun	 á	 þvinguðum	 og	 sjálfviljugum	 flutningum,	

pólitískum	og	efnahagslegum	flutningum,	ásamt	löglegum	og	ólöglegum	flutningum.	

Oftast	er	notast	við	hugtakið	ólöglegur	flytjandi	en	benda	sumir	fræðimenn	á,	þar	á	

meðal	Koser	(2007),	að	hugtakið	getur	reynst	niðrandi	fyrir	fólkið	sem	það	er	notað	

um.	Þar	af	 leiðandi	hefur	hugtakið	óreglulegur	 flytjandi	 (e.	 irregular	migrant)	 verið	

sett	fram	og	mun	ég	nota	það	í	ritgerðinni	þar	sem	ég	er	þeim	sammála.	Óreglulegur	

flytjandi	 getur	 náð	 yfir	 breiðan	 hóp	 fólks,	 en	 hér	 á	 það	 fyrst	 og	 fremst	 við	 þá	

flytjendur	sem	eru	án	gagna	og	vilja	ekki	gefa	sig	fram	við	yfirvöld	af	ótta	um	að	vera	

vikið	 á	 brott.	 Nánast	 ómögulegt	 er	 að	 telja	 nákvæman	 fjölda	 alþjóðlegra	

fólksflytjenda	(Koser,	2007).	Sameinuðu	þjóðirnar	gera	þó	ráð	fyrir	því	að	það	séu	um	

244	milljónir	alþjóðlegra	fólksflytjenda	í	heiminum	í	dag	(United	Nations,	2015a).		

Ólíkar	gerðir	flutninga	

Flutningar	fólks	á	milli	staða	og	svæða	í	þeirri	mynd	sem	við	höfum	séð	eftir	seinni	

heimsstyrjöldina	 gæti	 verið	 ný,	 en	 eins	 og	 Wolf	 (1982)	 hefur	 bent	 á	 hafa	

fólksflutningar	sem	viðbrögð	við	 lýðræðislegum	vexti,	 loftslagsbreytingum	og	þróun	

framleiðslu	 og	 verslunar	 alltaf	 verið	 hluti	 af	 mannkynssögunni.	 Stríðsátök,	

landvinningar	 og	 myndun	 nýrra	 þjóðríkja	 eru	 allt	 þættir	 sem	 hafa	 ýtt	 undir	

fólksflutninga,	bæði	sjálfviljuga	og	þvingaða	(Castles	og	Miller,	2003).		

Eins	 og	 áður	 segir	 þá	 liggja	 margar	 og	 mismunandi	 ástæður	 að	 baki	

fólksflutninga	 en	 á	 síðustu	 áratugum	 hafa	 þrjár	 gerðir	 af	 flutningum	 verið	

algengastar;	varanlegur	flutningur	fólks,	tímabundinn	flutningur	fólks	vegna	atvinnu	

og	flótti	(Castles,	2002).	Tvö	megin	líkön	af	flutningum	réðu	fræðilegum	nálgunum	á	

seinni	hluta	tuttugustu	aldar.	Það	fyrra	var	landnáms	líkanið	en	samkvæmt	því	verða	

flytjendur	smám	saman	hluti	af	efnahagslegum	og	félagslegum	samböndum,	þar	sem	

þeir	sameinast	fjölskyldu	og	samlagast	að	lokum	inn	í	nýju	samfélagi.	Annað	líkanið	
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tengist	 tímabundnum	 flutningum	 þar	 sem	 farandverkamenn	 dvelja	 tímabunduð	 í	

nýju	landi	en	viðhalda	tengslum	við	upprunaland	sitt	(Castles,	2002).		Lítil	fólksfjölgun	

í	Vestur-Evrópu	hefur	valdið	því	að	ríkisstjórnir	hafa	virkjað	tímabunda	fólksflutninga	

vegna	atvinnu	(Unnur	D.	Skaptadóttir	og	Anna	Wojtynska,	2007).	Flutning	á	vinnuafli	

til	Evrópu	má	rekja	aftur	 til	 tímabilsins	eftir	 seinni	heimsstyrjöldina.	Þá	einkenndist	

alþjóðlegur	 fólksflutingur	 af	 flutningi	 vegna	 vinnu	 til	 norðurhluta	 Evrópu,	 Norður-

Ameríku	 og	 Ásralíu.	 Á	 þeim	 svæðum	 var	 skortur	 á	 vinnuafli	 vegna	 mikillar	

efnahagslegrar	uppsveiflu	eftir	stríðið	og	þannig	 fluttist	 til	dæmis	mikið	af	vinnuafli	

frá	Tyrklandi	til	Þýskalands	(Koser,	2007).	Þannig	hafa	flutningar	sögulega	séð	styrkt	

efnahagsvöxt	ásamt	uppbyggingu	þjóða	og	menningu.	

Ójafn	vöxtur	 íbúafjölda	 í	heiminum	hefur	einnig	ýtt	undir	 tíða	 flutninga.	Þar	

sem	minnkandi	fæðingatíðni	er	nú	í	ríkari	löndum	heimsins,	verða	þau	háð	vinnuafli	

frá	 öðrum	 ríkjum	 þar	 sem	 innfæddir	 sækja	 ekki	 í	 ákveðin	 störf	 sem	 eru	 líkamlega	

erfið	 eða	 illa	 launuð.	 Aukin	misskipting	 auðs	 í	 heiminum	 veldur	 því	 einnig	 að	 fólk	

leitar	út	 fyrir	 heimaland	 sitt	 að	atvinnu	 til	 landa	þar	 sem	meiri	 atvinnu	er	 að	 fá.	Á	

síðustu	 áratugum	hefur	 flutningur	 fólks	 á	milli	 landa	 aukist	 um	allan	 heim	og	 flest	

bendir	 til	þess	að	sú	aukning	muni	halda	áfram	á	næstu	áratugum.	Alþjóðabankinn	

spáir	því	til	að	mynda	að	búferlaflutningar	verði	eitt	af	mikilvægustu	hindrunaröflum	

tuttugustu	 og	 fyrstu	 aldar	 (Ponzanesi,	 2002;	 Unnur	 D.	 Skaptadóttir	 og	 Anna	

Wojtynska,	2007;	Castles,	2002).		

Flutningur	er	ekki	fyrirvaralaust	og	sjálfstætt	ferli	heldur	ræðst	meðal	annars	

af	áhrifum	hnattvæðingar	sem	og	öðrum	þáttum.	Auknir	flutningar	á	milli	landa	hafa	

í	för	með	sér	endursköpun	á	pólitískum	landamærum,	efnahagslegri	uppbyggingu	og	

menningarlegum	auðkennum	(Ponzanesi,	2002).	Alþjóðlegir	flutingar	geta	leitt	af	sér	

efnahagslegan	 vöxt	 og	 þróun,	 bæði	 í	 upprunalöndum	 og	 móttökulöndum,	 til	 að	

mynda	þegar	flytjendur	senda	fjármagn	til	upprunalands.	Það	er	gjarnan	nýtt	til	þess	

að	 bæta	 líf	 fjölskyldu	 og	 samfélaga	 í	 upprunalandi,	 í	 gegnum	 fjárfestingar	 á	 sviði	

menntunar,	 heilsu,	 húsnæðismála	 og	 skipulagsgerðar.	 Móttökulönd	 geta	 einnig	

hagnast	á	flutningum	en	flytjendur	starfa	oft	í	atvinnugreinum	þar	sem	skortur	er	á	

vinnuafli,	þeir	geta	skapað	atvinnu	sem	frumkvöðlar	og	þar	að	auki	gefa	þeir	af	sér	til	

ríkisins	með	 skattgreiðslum.	 Flytjendur	 sem	 virkur	 þáttur	 af	 samfélagi	 geta	mótað	
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nýjar	 leiðir	 í	 vísindum,	 læknisfræði	 og	 tækni,	 ásamt	 því	 að	 bæta	 samfélag	

móttökulanda	með	því	að	ýta	undir	menningarlegan	fjölbreytileika	(United	Nations,	

2015a).	Flutningar	eru	því	óhjákvæmilega	samofnir	öðrum	mikilvægum	hnattrænum	

þáttum,	 á	 við	 þróun,	 fátækt	 og	 mannréttindi.	 Flutningar	 skapa	 einnig	 krefjandi	

verkefni,	þar	sem	aðlögun	í	nýju	samfélagi	getur	verið	erfið,	ásamt	því	að	flutningar	

geta	rænt	upprunalönd	mikilvægum	hæfileikum	(Koser,	2007).		

Spekileki	(e.	brain	drain)	er	ein	gerð	flutninga	sem	hefur	vaxið	undanfarið,	en	

það	er	flutningur	mannauðs	frá	fátækum	löndum	til	ríkari	landa	og	ástæðan	er	oftast	

leit	 af	 betri	 tækifærum.	 Þar	 sem	 fátæk	 lönd	 mennta	 fleira	 fólk	 en	 þau	 geta	 veitt	

atvinnu,	geta	ríkari	lönd	dregið	úr	fjármagni	til	menntunar.	Það	er	því	efnahagslegur	

kostnaður	 fyrir	upprunalandið	sem	missir	mikilvæga	hæfileika	úr	 landi	sem	nýtast	 í	

móttökulandinu.	 Frá	 níunda	 áratugi	 tuttugustu	 aldar	 hafa	 til	 dæmis	 Bandaríkin,	

Kanada	 og	 Ástralía	 sett	 upp	 aðgagnskerfi	 sem	 laðar	 að	 fagfólk,	 frumkvöðla,	

stjórnendur,	vísindamenn	og	 tæknisérfræðinga.	Ríki	 í	Vestur-Evrópu	og	Austur-Asíu	

hafa	einnig	tekið	upp	þessa	stefnu.	Þá	hefur	víða	orðið	til	eftirspurn	eftir	Indverskum	

sérfræðingum	 í	upplýsingatækni	og	heilbrigðiskerfi	 í	 löndum	eins	og	Bretlandi	 væri	

ekki	eins	gott	og	raun	ber	vitni	án	starfsmanna	frá	Asíu	og	Afríku	(Castles,	2002).	Þá	

er	 flutningur	 heilbrigðisstarfsfólks	 frá	 löndum	 í	 Afríku	 sunnan	 Sahara	 mikið	

áhyggjuefni,	 en	 skortur	 á	 læknum	og	öðru	hjúkrunarfólki	 getur	 haft	mjög	neikvæð	

áhrif	 á	 þróun	 ríkja.	 Spekileki	 er	 hnattrænt	 fyrirbæri	 sem	 hefur	 þó	 að	 undanförnu	

fengið	 aukna	athygli	 í	 fátækari	 löndum	þar	 sem	hann	er	 sýnilegt	 vandamál	 (Koser,	

2007).		

Mörg	lönd	eru	bæði	upprunalönd	og	móttökulönd	fyrir	ólíkar	gerðir	flytjenda,	

eða	eru	 í	 ferli	af	breytingu	 frá	einni	gerð	yfir	 í	aðra.	Flutningar,	þróun	og	alþjóðleg	

samskipti	eru	því	vendilega	tengd	(Castles,	2002).	Erfitt	getur	verið	að	skilgreina	hver	

er	 alþjóðlegur	 flytjandi.	 Í	 fyrsta	 lagi	 nær	 hugtakið	 flytjandi	 yfir	 vítt	 svið	 fólks	 í	

fjölbreyttum	aðstæðum.	Í	öðru	lagi	er	mjög	erfitt	að	telja	raunverulega	alla	flytjendur	

í	heiminum	og	ákvarða	hve	 lengi	þeir	hafa	verið	utan	upprunalands	síns	og	 í	þriðja	

lagi	er	jafn	mikilvægt	að	skilgreina	hvenær	fólk	hættir	að	teljast	alþjóðlegur	flytjandi	

eins	 og	hvenær	það	 verður	 að	 alþjóðlegum	 flytjanda.	 Ein	 leið	 til	 þess	 að	hætta	 að	

teljast	sem	alþjóðlegur	flytjandi	er	að	snúa	aftur	til	upprunalands.	Önnur	 leið	er	að	
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verða	 ríkisborgari	 í	 nýju	 landi	 en	 aðgerðirnar	 sem	 stýra	því	 ferli	 eru	misjafnar	 eftir	

svæðum.	 Í	 síðasta	 lagi	 hefur	 hnattvæðing	 leitt	 af	 sér	 nýja	 gerð	 af	 alþjóðlegum	

flytjendum	með	ný	einkenni,	það	er	fólk	sem	verður	hluti	af	þverþjóðlegu	samfélagi	

eða	tvíheima	(Koser,	2007).		

Hver	er	alþjóðlegur	flytjandi?	

Flest	 lönd	 hafa	 tekið	 upp	 skilgreingu	 Sameinuðu	 þjóðanna	 á	 því	 hver	 telst	 vera	

alþjóðlegur	flytjandi,	sem	er	hver	sá	sem	býr	utan	upprunaland	síns	í	meira	en	eitt	ár.	

Þrjár	megin	leiðir	eru	til	þess	að	skilgreina	alþjóðlega	flytjendur.	Algengast	er	að	gera	

greinarmun	á	sjálfviljugum	og	þvinguðum	flutningum	(Koser,	2007).	Það	seinna	á	við	

um	 fólk	 sem	 hefur	 neyðst	 til	 þess	 að	 flytja	 frá	 upprunalandi	 sínu	 vegna	 átaka,	

ofsókna	eða	vegna	umhverfis	ástæðna	svo	sem	þurrka	eða	hungursneyðar.	Þetta	fólk	

er	vanalega	skilgreint	 sem	flóttafólk	þó	hugtakið	 flóttamaður	hafi	ákveðna	þýðingu	

og	eigi	ekki	við	um	alla	sem	neyðast	til	þess	að	flýja	upprunaland	sitt	(Koser,	2007).		

Annar	 algengur	 greinarmunur	 er	 gerður	 á	 fólki	 sem	 flytur	 vegna	 pólitískra	

ástæðna	 og	 þeirra	 sem	 flytja	 af	 efnahagslegum	 ástæðum.	 Fólk	 sem	 flytur	 vegna	

pólitískra	ástæðna	er	oftast	talið	flóttafólk,	þar	sem	það	hefur	verið	neytt	til	að	fara	

vegna	pólitískra	ofsókna	eða	átaka.	Hins	vegar	er	fólk	sem	flytur	vegna	efnahagslegra	

ástæðna	vanalega	skilgreint	sem	farandverkamenn,	þ.e.	fólk	sem	flytur	í	leit	að	betri	

atvinnutækifærum	 og	 betri	 vinnuaðstæðum.	 Auk	 pólitískra	 og	 efnahagslegra	

flytjanda	 er	 fólk	 sem	 flytur	 vegna	 félagslegra	 ástæðna.	 Það	 er	 algent	 að	 konur	 og	

börn	flytji	til	þess	að	sameinast	eiginmönnum	sínum	sem	hafa	fengið	vinnu	erlendis.	

Á	sama	tíma	er	mikilvægt	að	minnast	á	það	að	kvenkyns	flytjendur	eru	nú	í	auknum	

mæli	 að	 flytja	 óháð	 eiginmönnum	 sínum	 og	 vegna	 efnahagslegra	 ásæðna	 (Koser,	

2007).		

Að	lokum	er	algengt	að	gera	greinarmun	á	löglegum	og	ólöglegum	flytjendum	

(Koser,	2007).	Í	mörgum	löndum	eru	lög	um	innflytjendur	sem	valda	því	að	fólki	sem	

skortir	lagaleg	gögn	verður	ólöglegt,	í	því	landi	sem	það	flytur	til.	Innflytjendur	lenda	

því	á	milli	lagareglna	og	lífsins,	þeir	festast	í	millibilsástandi	og	tilheyra	engu	sérstöku	

svæði	(Fassin,	2011).	Ólöglegur	ferðamaður	er	 í	 lagalausu	rými	þar	sem	hann	stígur	

út	fyrir	vernd	laganna	og	inn	á	millibilssvæði	þar	sem	hann	er	hvorki	eitt	né	annað;	

berskjaldaður	 og	 varnarlaus	 (Khosravi,	 2007).	 Shahram	 Khosravi	 (2007)	 bendir	 á	
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hverng	hægt	er	 að	 líta	 á	þetta	 ferli	 sem	annars	 vegar	 viðurkenningu	og	hins	 vegar	

skömm.	 Lögleg	 ferð	 yfir	 landamæri	 er	 álitin	 virðingarverð	 athöfn;	 löglegi	

ferðamaðurinn	fer	yfir	landamæri	á	tignarlegan	hátt	og	eykur	félagslega	stöðu	sína.	Á	

meðan	 ólöglegur	 flytjandi	 sem	 er	 án	 gagna	 er	 álitin	 siðlaus.	 Þegar	 fólk	 ferðast	 án	

ganga	 er	 það	 stimplað	 ólöglegt	og	 þar	 af	 leiðandi	 gert	 að	 glæpamönnum.	 Eins	 og	

áður	 hefur	 komið	 fram	 hafa	 landamæri	 bætt	 við	 sig	 ósýnilegum	mörkum	 sem	 eru	

staðsett	alls	staðar	en	eru	samt	hvergi.	Óvelkomni	manneskju	er	ekki	aðeins	vísað	á	

brott	 heldur	 verður	 hún	 ákveðin	 táknmynd	 fyrir	 þessi	 ósýnilegu	 mörk	 (Khosravi,	

2007).		

Eins	og	ég	hef	sagt	er	hugtakið	ólöglegur	flytjandi	niðrandi	fyrir	fólk	og	því	er	

frekar	viðeigandi	að	tala	um	óreglulega	flytjendur.	Hugtakið	óreglulegur	flytjandi	nær	

yfir	breitt	svið	fólks.	Fyrst	og	fremst	eru	það	flytjendur	sem	koma	inn	í	land	án	gagna	

eða	með	fölsuð	gögn;	eða	flytjendur	sem	koma	löglega	inn	í	land	en	dvelja	þar	eftir	

að	 vinnu-	 eða	 landvistarleyfi	 þeirra	 rennur	út	 (Koser,	 2007).	 Pólitísk	 stefnumótun	 í	

innflytjendamálum	hjá	fyrsta	heims	þjóðum	hefur	smám	saman	orðið	strangari	sem	

gerir	 það	 að	 verkum	 að	 erfiðara	 verður	 fyrir	 flóttafólk	 og	 farandverkamenn	 frá	

ýmsum	hlutum	heimsins,	til	dæmis	Suður-Ameríku,	Austur-Evrópu,	Afríku	og	Asíu,	að	

flytja	löglega	á	milli	landa	(Inda	og	Rosaldo,	2008).		

Flokkun	á	það	til	að	einfalda	raunveruleikann	og	það	á	til	dæmis	við	um	flokka	

flytjenda	sem	hefur	verið	fjallað	um	hér	að	ofan.	Þessi	 flokkun	sem	hér	hefur	verið	

greint	frá	er	ekki	tæmandi	enda	einhver	skörun	á	milli	ólíkra	flokka	flytjenda.	Þar	sem	

flestir	 sjálfviljugir	 flytjendur	 eru	 einnig	 efnahagslegir	 flytjendur	 og	 margir	 af	

þvinguðum	 flytjendum	 eru	 einnig	 pólitískir	 flytjendur	 eða	 flóttafólk	 (Koser,2007).	

Ólíkar	 gerðir	 flutninga	 eru	 einnig	 samofnar	 og	 háðar	 hver	 annarri.	 Varanlegir	 og	

tímabundnir	 futningar	 verða	 ekki	 aðskildir;	 þeir	 eiga	 það	 eiga	 það	 til	 að	 hafa	 áhrif	

hver	 á	 annan.	 Auk	 þess	 hafa	 hnattræn	 áhrif	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 nýjar	 gerðir	

flutninga	hafa	sprottið	upp	(Castles,	2002).	

Óreglulegir	flutningar	

Vegna	 skorts	 á	 nákvæmum	 gögnum	og	 upplýsingum	 er	 erfitt	 að	 greina	 óreglulega	

flutninga.	 Hugtakið	 nær	 yfir	 breitt	 svið	 fólks	 sem	 hefur	 verið	 flokkað	 í	 óreglulegar	

aðstæður	 af	 ólíkum	 ástæðum,	 þar	 að	 auki	 getur	 fólk	 farið	 fljótt	 úr	 því	 að	 vera	
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löglegur	flytjandi	í	að	vera	óreglulegur	flytjandi	eða	öfugt.	Fjöldi	óreglulegra	flytjenda	

í	 heiminum	er	 ónákvæmur,	 fólk	 sem	hefur	 ekki	 löglega	 stöðu	 er	 líklegt	 til	 þess	 að	

forðast	 yfirvöld	 vegna	hræðslu	 við	það	að	 vera	 fundið	og	 vísað	úr	 landi.	Meirihluti	

óreglulegra	flytjenda	er	því	 líklega	ekki	á	skrá,	samt	sem	áður	er	samhljóða	álit	um	

það	 að	 þar	 sem	 fjöldi	 alþjóðlegra	 flytjenda	 hefur	 aukist	 hefur	 fjöldi	 óreglulegra	

flytjenda	það	einnig	(Koser,	2007).	

Óreglulegur	flutningur	er	talin	ógna	bæði	sjálfstæði	og	öryggi	ríkja.	Þá	hefur	

verið	bent	á	að	óregluegur	flutningur	opni	farveg	fyrir	mögulega	hryðjuverkamenn	til	

að	komast	inn	í	lönd.	Rökin	fyrir	því	að	óreglulegir	flutningar	ógni	sjálfstæði	landa	er	

að	 móttökulönd	 geti	 ekki	 tekið	 við	 gífurlegum	 fjölda	 hælisleitenda.	 Þó	 verulegur	

fjöldi	óregluglegra	flutinga	eigi	sér	stað	er	raunin	sú	að	í	hverju	landi	fyrir	sig	er	hann	

aðeins	lítill	hluti	af	öllum	flutningum	(Koser,	2007).		

Óreglulegir	flutingar	geta	stefnt	lífi	flytjenda	í	hættu.	Margir	láta	lífið	við	það	

að	reyna	að	komast	á	milli	landa	ólöglega.	Til	að	mynda	hefur	verið	gert	ráð	fyrir	að	

ár	 hvert	 deyji	 allt	 að	 2000	 flytjendur	 við	 að	 reyna	 að	 komst	 yfir	Miðjarðarhafið	 til	

Evrópu	og	um	400	Mexíkóbúar	láti	lífið	við	það	að	reyna	að	komast	yfir	landamærin	

til	 Bandaríkjanna.	 Auk	 þess	 er	 ekki	 vitað	 hvað	 margir	 hafa	 lagt	 af	 stað	 í	 ferð	 frá	

heimili	 sínu	 án	 þess	 að	 hafa	 náð	 áætluðum	 endastað,	 eða	 hvernig	 líf	 þeirra	 er	 á	

leiðinni	(Koser,	2007).	Alexander	Betts	sem	rannsakar	þvingaða	flutninga	fólks,	segir	

frá	því	í	myndbandinu	Our	refugee	system	is	failing.	Here’s	how	we	can	fix	it	(2016)	

að	 árið	 2015	 hafi	 um	 3000	 flóttamenn	 dáið	 á	 leið	 sinni	 til	 Evrópu.	 Betts	 (2016)	

gagnrýnir	núverandi	meðferð	ríkja	á	 flóttafólki,	 sem	hann	segir	 standa	 frammi	 fyrir	

valkostum	sem	er	hver	öðrum	verri;	á	milli	flóttamannabúða,	fátæktar	í	borgum	(e.	

urban	poverty),	ásamt	hættulegum	og	ólöglegum	ferðum	á	milli	landa	í	leit	að	öryggi.	

Það	má	benda	á	að	óreglulegir	flytjendur	eru	oft	taldir	vera	glæpamenn	og	að	

þeir	gætu	hugsanlega	borið	með	sér	hættulega	sjúkdóma.	Báðar	þessar	ályktanir	eru	

alhæfingar.	Sumir	óregluegir	flytjendur	eru	vissulega	glæpamenn	og	sumir	bera	með	

sér	 smitandi	 sjúkdóma	 en	 flestir	 þeirra	 gera	 það	 ekki.	 Með	 því	 að	 alhæfa	 um	

óreglulega	 flytjendur	 eru	 þeir	 stimplaðir	 sem	 glæpamenn,	 það	 leiðir	 enn	 frekar	 til	

þess	 að	 þeir	 haldi	 sér	 utan	 opinberra	 gagna	 og	 geta	 því	 ekki	 tekið	 að	 fullu	 þátt	 í	

samfélaginu.	Með	 því	 að	 einblína	 aðeins	 á	 hryðjuverkastarfsemi,	 hefur	 verið	 horft	
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fram	hjá	öðrum	vandamálum	sem	fylgja	óregulegum	flutingum	og	hafa	áhrif	á	ríki	og	

samfélög,	 en	 þá	 sérstaklega	 áhrifin	 sem	 þau	 vandamál	 hafa	 á	 flytjendurnar	 sjálfa.	

Það	kann	að	vera	að	óreglulegir	flutningar	geti	ógnað	öryggi	ríkja,	en	það	er	vanalega	

á	 annan	 hátt	 á	 en	 í	 sambandi	 við	 hryðjuverkastarfsemi	 eða	 ofbeldi.	 Þar	 sem	

óreglulegir	 flutningar	 hafa	 oft	 í	 för	 með	 sér	 skipulagða	 glæpastarfsemi	 getur	 það	

varðað	öryggi	almennings.	Þetta	á	við	þar	sem	ólögleg	innkoma	er	af	smygli	á	fólki	(e.	

migrant	 smuggling)	 eða	 mansali	 (e.	 human	 trafficking),	 eða	 þegar	 glæpagengi	

keppast	um	að	ná	í	vinnuafl	eftir	að	flytjendur	koma	inn	í	landið	(Koser,	2007).	

Smyglarar	og	mansal	

Ein	 helsta	 ástæða	 þess	 að	 hlutfall	 óreglulegra	 flytjenda	 hefur	 aukist	 eru	 höft	 af	

völdum	hertra	 laga	 í	móttökulöndum.	Fleira	fólk	en	nokkurn	tíma	áður	vill	 flytja	en	

hlutfallslega	færri	lögleg	tækifæri	eru	til	þess.	Mansal	og	smygl	á	fólki	eru	dæmi	um	

iðnað	sem	veltir	milljörðum	og	hefur	þróast	 í	kringum	óskir	 fólks	um	að	flytja	þrátt	

fyrir	höft	laganna.	Þó	hugtökunum	mansali	og	smygli	á	fólki	sé	oft	ruglað	saman,	er	

lögmætur	greinarmunur	á	milli	fyrirbæranna	(Koser,	2007).	Mansal	er	skilgreint	sem:	

The	 recruitment,	 transportation,	 transfer,	 harbouring,	 or	 receipt	 of	 persons,	 by	

means	of	 the	 threat,	or	use	of	 force	or	other	 forms	of	 coercion,	of	abduction,	of	

fraud,	of	deception,	of	the	abuse	of	power	or	payments	or	benefits	to	achieve	the	

consent	 of	 a	 person	 having	 control	 over	 another	 person,	 for	 the	 purpose	 of	

exploitation.	5		

(Koser,	2007,	bls.	64)		

Mansal	 kvenna	 og	 jafnvel	 barna	 til	 kynlífsþrælkunar	 hefur	 verið	 hvað	 mest	 í	

umræðunni	en	vert	er	að	taka	fram	að	mansal	getur	átt	við	margt	annað.	Erfitt	er	að	

rannsaka	mansal.	Samkvæmt	rannsóknum	Alþjóðlegra	samtaka	vegna	fólksflutninga	

International	Organisation	for	Migration	 (IOM)	virðist	það	gjarnan	eiga	sér	stað	við	

mansal	 að	 ungum	 konum	 er	 boðin	 atvinna	 erlendis.	 Síðan	 er	 samið	 um	 gjald	 fyrir	
																																																								
	
	
	
5	Þýðing	höfundar:	Um	er	að	ræða	útvegun,	flutning,	hýsingu	eða	viðtöku	einhvers	sem	beittur	er	

hótun,	valdbeitingu	eða	öðrum	kúgunaraðferðum,	brottnámi,	svikum,	blekkingum,	misbeitingu	valds	
eða	greiðslu	eða	ávinnings	til	að	öðlast	samþykki	einhvers	og	ná	valdi	yfir	honum	til	hagnýtingar	í	þágu	
gerenda.	
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flutninginn	sem	konan	mun	svo	hefja	afborgnar	af	þegar	hún	hefur	hafið	 störf.	Því	

næst	er	hún	flutt,	í	flestum	tilvikum	ólöglega	til	áfangastaðar,	en	þar	kemst	hún	fljótt	

að	 því	 að	 hún	 er	 þvinguð	 til	 að	 vinna	 sem	 vændiskona	 og	 að	 nánast	 öll	 hennar	

innkoma	er	hirt	af	þeim	sem	futti	hana.	Auk	þess	virðist	það	gerast	að	ungum	konum	

og	börnum	er	rænt	af	heimilum	sínum	og	flutt	á	brott	gegn	vilja	sínum.	Sumir	vilja	

meina	 að	 ólöglegur	 flutningur	 á	 fólki	 sé	 nútíma	 útgáfa	 af	 þrældómi.	 Þó	 fyrirbærið	

vekji	mesta	athygi	þegar	kemur	að	konum	og	börnum	er	mikilvægt	að	minnast	á	það	

að	karlmenn	verða	einnig	fórnalömb	mansals	(Koser,	2007).		

Smygl	eða	ólöglegur	flutningur	á	fólki	er	skilgreindur	sem:	„The	procurement,	

in	order	to	obtain,	directly	or	 indirectly	a	financial	or	other	material	benefit,	of	the	

illegal	entry	of	a	person	into	a	state	party	of	which	the	person	is	not	a	national	or	a	

permanent	resident“6	(Koser,	2007,	bls.	65).	Í	samanburði	við	mansal	fer	smygl	á	fólki	

fram	með	 þeirra	 vitund	 og	 samþykki.	 Fólk	 borgar	 smyglurum	 til	 þess	 að	 koma	 sér	

ólöglega	yfir	landamæi.	Í	flestum	tilvikum	endar	samband	flytjenda	við	smyglara	sinn	

þegar	þeir	hafa	náð	að	komast	á	áfangastað,	svo	þeim	er	ekki	rænt	eða	þvingaðir	 í	

þrældóm	 líkt	 og	 fórnarlömb	 mansals	 (Koser,	 2007).	 Hræðilegar	 sögur	 fara	 þó	 af	

nauðgunum,	 ofbeldi,	 mannráni	 og	 mútugreiðslum	 af	 hálfu	 smyglara.	 Vissulega	 er	

stórum	hluta	af	ólöglegum	flutningi	 fólks	yfir	 landamæri	stjórnað	af	glæpamönnum	

sem	 vilja	 aðeins	 græða	 á	 fólki	 í	 neyð.	 Samkvæmt	 Khosravi	 (2007)	 eru	 þó	 einnig	

almennir	borgarar,	sem	búa	á	landamærasvæðunum,	sem	vilja	veita	hjálparhönd	án	

spillingar	 eða	 ofbeldis.	 Flutningsleiðir	 á	 vegum	 smyglara	 eru	 oft	 hættulegar,	 þá	

svindla	smyglarar	oft	á	fólki	eða	skilur	það	eftir	á	miðri	leið	til	að	deyja.	Til	að	mynda	

hafa	margir	flytjendur	drukknað	eða	kafnað	í	lokuðum	gámum	við	notkun	á	þjónustu	

smyglara	(Koser,	2007).		

Í	 raunveruleikanum	 geta	 verið	 óskýr	mörk	 á	milli	 mansals	 og	 smygls	 á	 fólki.	

Þessi	óskýru	mörk	geta	til	að	mynda	átt	sér	stað	ef	fólk	borgar	ekki	smyglara	sínum	

áður	flutningurinn	fer	fram,	sem	þýðir	að	þegar	áfangastað	er	náð	eru	þau	í	skuld	við	

																																																								
	
	
	
6	 Þýðing	 höfundar:	 Tryggja	 sér	 beint	 eða	 óbeint	 fjárhagslegan	 eða	 annan	 efnislegan	 ávinning,	 á	

ólöglegum	innflutningi	fólks	í	ríki	þar	sem	það	á	ekki	ríkisfang	eða	varanlega	búsetu.	
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smyglarann.	Það	opnar	því	 á	 sama	hátt	og	mansal	 fyrir	möguleikann	á	þrælkun	og	

arðráni.	 Líkt	og	með	aðra	óreglulega	 flutninga	er	ómögulegt	 að	áætla	 fjölda	þeirra	

sem	fórnarlömb	mansals	eða	nýta	sér	þjónustu	ólöglega	smyglara	(Koser,	2007).	

Flóttafólk	og	hælisleitendur	

Flutningur	 vinnuafls	 átti	 stórann	 þátt	 í	 uppbyggingu	 og	 breytingu	 iðnvæddra	

hagkerfa	í	Vestur-Evrópu	eftir	seinni	heimsstyrjöldina.	Við	myndun	þjóðríkja	í	fyrrum	

nýlendum	 á	 síðari	 hluta	 tuttugustu	 aldar	 hafa	 innflytjendur	 á	 því	 svæði	 í	 vaxandi	

mæli	 verið	 flóttafólk	 (Unnur	 Dís	 Skaptadóttir,	 2004).	 Þegar	 kemur	 að	 greiningu	 á	

landflótta	 fólks	 er	 óskýr	 munur	 á	 því	 hver	 telst	 vera	 flóttamaður	 og	 hver	 ekki.	 Í	

daglegu	tali	sem	er	að	mestu	leyti	stjórnað	af	fjölmiðlum	er	flóttamaður	manneskja	

sem	er	á	flótta	frá	lífshættulegum	aðstæðum.	Innan	laga-	og	stjórnmálaramma	þess	

opinbera,	 sem	 setur	 fram	 flóttamannastefnu	 fyrir	 ríki	 og	 alþjóðasamfélagið,	 er	

merkingin	talsvert	afmarkaðari;	samkvæmt	því	er	flóttamaður	manneskja	sem	hefur	

farið	 yfir	 alþjóðleg	 landamæri	 vegna	 vel	 rökstudds	 ótta	 við	 ofsóknir	 (Shacknove,	

1985).		

Samkvæmt	viðmiðum	Sameinuðu	þjóðanna	er	flóttamaður	skilgreindur	sem;	

„Someone	 who	 owing	 to	 a	 well-founded	 fear	 of	 being	 persecuted	 for	 reasons	 of	

race,	religion,	nationality,	membership	of	particular	social	group	or	political	opinion,	

is	 outside	 the	 country	 of	 hid	 nationality“7	 (Koser,	 2007,	 bls.	 71).	 Skilgreiningin	 á	

hælisleitanda	 er	 eftirfarandi;	 „A	 person	 who	 has	 applied	 for	 international	

protection“8	 (Koser,	 2007,	 bls.	 70).	 Flestir	 sækja	 um	 vernd	 þegar	 þeir	 hafa	 náð	

áfangastað.	Það	er	þó	möguleiki	hjá	fólki	að	sækja	um	hæli	utan	þess	lands,	sem	það	

ætlar	sér	að	setjast	að	í,	til	dæmis	hjá	sendiráði	eða	ræðismannaskrifstofu.	Umsóknir	

hælisleitanda	 eru	 dæmdar	 eftir	 viðmiðum	 reglu	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 stöðu	

flóttafólks	frá	1951.	Reglan	nær	yfir	bálk	af	 lögum	sem	skilgreina	flóttafólk	og	segja	

																																																								
	
	
	
7	 Þýðing	 höfundar:	 Einstaklingur	 sem	 hefur	 flúið	 upprunaland	 sitt	 vegna	 vel	 rökstudds	 ótta,	

ofsóknar	sökum	kynþáttar,	trúar,	þjóðernis,	stjórnmálaskoðanna	eða	vegna	þess	félagshóps	sem	hann	
tilheyrir.	

8	Þýðing	höfundar:	Einstaklingur	sem	sótt	hefur	um	alþjóðlega	vernd.	
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til	um	rétt	þeirra	og	skyldur,	ásamt	stöðlum	sem	eru	ekki	endilega	lagalega	bindandi	

en	 ætlast	 er	 til	 að	 ríki	 fylgi.	 Þeir	 sem	 hljóta	 náð	 fyrir	 augum	 yfirvalda	 fá	 stöðu	

flóttafólks.	Umsækjendum	sem	er	 synjað	um	hæli,	geta	vanalega	áfrýjað	og	ef	það	

gengur	ekki	eftir	er	gert	ráð	fyrir	að	þeir	yfirgefi	landið.	Í	Evrópu	og	Norður-Ameríku	

eru	réttarstöður	(e.	status)	hælisleitnda	víðari	og	eru	þær	vanalega	flokkaðar	saman	

undir	 lýsingunni;	 sérstakt	 leyfi	 til	 að	 vera	 áfram	Exeptional	 Leave	 to	 Remain	 (ELR).	

Það	leyfi	er	veitt	fólki	sem	fellur	ekki	undir	skilgreininguna	á	flóttafólki	en	getur	ekki	

snúið	aftur	heim	(Koser,	2007).	

Skilgreining	Sameinuðu	þjóðanna	á	flóttafólki	sem	ég	vísaði	 í	hér	að	ofan	er	

umdeild.	 Til	 að	mynda	 nær	 hún	 ekki	 til	 þess	 raunveruleika	 sem	 flóttafólk	 stendur	

frammi	fyrir	í	dag.	Auk	þess	eru	yfir	60	ár	síðan	regla	Sameinuðu	þjóðnna	um	stöðu	

flóttafólks	 öðlaðist	 gildi.	Helsta	 ástæða	þess	 að	 reglan	 var	 samin	 var	 sú	 að	 vernda	

þurfti	þá	sem	höfðu	orðið	fyrir	ofsóknum	nasista	og	því	snýst	hún	nær	eingöngu	um	

ofsóknir	 ríkisins	 á	 hendur	 einstaklingum.	 Á	 tímum	 Kalda	 stríðsins	 hafði	 reglan	

pólitískan	tilgang,	þar	sem	hún	átti	við	þá	sem	flúðu	ofsóknir	kommúnismans.	Nú	til	

dags	er	aftur	á	móti	algengara	að	fólk	leggi	á	flótta	vegna	átaka	í	heimalandi	en	ekki	

eingöngu	vegna	pólitískra	ofsókna	(Koser,	2007).	Þar	að	auki	nær	skilgreiningin	ekki	

til	þeirra	sem	hafa	verið	ofsóttir	á	grundvelli	kyns	eða	kynhneigðar.	Við	þurfum	ekki	

að	 líta	 lengra	 en	 til	 reynslu	 kvenna	 og	 samkynhneigðra	 undir	 stjórn	 talíbana	 í	

Afganistan	til	þess	að	sjá	hversu	mikilvægt	það	getur	verið	að	veita	fólki	vernd	á	þeim	

forsendum.	 Enn	 fremur	 nær	 reglan	 ekki	 til	 þeirra	 sem	 leggja	 á	 flótta	 vegna	

náttúruhamfara	og	umhverfisástæðna.	Að	lokum	nær	skilgreiningin	aðeins	til	þeirra	

sem	eru	utan	upprunalands	síns	en	algengt	er	að	fólk	sem	hefur	flúið	heimili	sín,	hafi	

ekki	 tækifæri	 til	 þess	 að	 komast	 úr	 landi.	 Vanalega	 er	 vísað	 til	 þeirra	 sem;	

einstaklinga	 á	 flótta	 innanlands	 Internally	 Displaced	 Persons	 (IDPs).	 Flóttafólk	 sem	

ekki	 hefur	 komist	 frá	 upprunalandi	 sínu	 er	 því	 oft	 og	 tíðum	 í	 enn	 verri	 stöðu	 en	

flóttafólk	sem	er	undir	vernd	alþjóðlegu	reglu	Sameinuðu	þjóðanna	(Koser,	2007).	

Þrátt	fyrir	þetta	eru	sumir	á	þeirri	skoðun	að	reglunni	þurfi	ekki	að	breyta	þó	

hún	sé	gömul	 (Koser,	2007).	Rök	þeirra	eru	að	reglan	nái	enn	yfir	meirihluta	þeirra	

flóttamanna	 sem	 eru	 utan	 upprunalands	 síns	 og	 í	 þörf	 fyrir	 vernd,	 ásamt	 því	 að	

hlutfallslega	 eru	 það	 fáir	 einstaklingar	 sem	 reglan	 nær	 ekki	 til.	 Umboðsskrifstofa	
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flóttamanna	 á	 vegum	 Sameinuðu	 þjóðanna	 The	 United	 Nations	 Refugee	 Agency	

(UNHCR)	 ber	 ábyrgð	 á	 því	 að	 útfæra	 regluna,	 og	 hefur	 í	 reynd	 aukið	 við	 og	 breytt	

skilgreiningunni	á	flóttamanni	til	þess	að	hún	nái	til	þeirra	sem	falla	utan	reglunnar	

en	eru	augljóslega	í	þörf	fyrir	vernd.	Þar	að	auki	hafa	145	ríki	skrifað	undir	regluna	og	

margir	eru	á	þeirri	skoðun	að	sá	fjöldi	ríkja	myndi	ekki	skrifa	undir	endurbætta	útgáfu	

eða	nýja	reglu	(Koser,	2007).	

Flóttamannastraumur	til	Evrópu	

Árið	 2014	 var	 Tyrkland	 það	 land	 sem	 hýsti	 flesta	 flóttamenn	 á	 heimsvísu,	 eða	 1,6	

milljónir	flóttamamma.	Pakistan,	Líbanon,	Íran,	Eþíópía	og	Jórdanía	fylgdu	svo	á	eftir	

Tyrklandi.	Árið	2015	komu	meira	en	helmingur	af	öllum	flóttamönnum,	eða	um	53%	

af	þeim	sem	er	undir	umboði	Flóttamannastofnunnar	Sameinuðu	þjóðanna,	aðeins	

frá	þremur	löndum;	Sýrlandi,	Afganistan	og	Sómalíu	(United	Nations,	2015a).	Vestur-

Evrópa	 er	 áfangastaður	margra	 flóttamanna	 í	 dag,	 en	 árið	 2015	 komu	 yfir	milljón	

flóttamenn	til	Evrópu	(Ponzanesi,	2002;	Betts,	2016).	Allt	þetta	fólk	hefur	þörf	 fyrir	

hjálp.	 Betts	 (2016)	 segir	 stjórnmálamenn	 skorti	 sýn	 á	 það	 hvernig	 hægt	 sé	 að	

bregðast	 við	 og	 aðlaga	 alþjóðlegt	 flóttamannakerfi	 að	 breyttum	 og	 hnattvæddum	

heimi.	 Hann	 bendir	 á	 að	 gamla	 kerfið	 hafi	 brugðist	 og	 að	 uppfæra	 þurfi	 gildandi	

stefnu	um	flóttamenn,	þar	sem	enn	sé	verið	að	notast	við	reglur	sem	settar	voru	árið	

1951.	Fræðilega	séð	hafa	flóttamenn	leyfi	til	þess	að	sækja	um	hæli	nær	hvar	sem	er,	

en	 í	 reynd	eru	það	 ríkjandi	 stefnur	 í	 flóttamannamálum	sem	standa	 í	 veg	 fyrir	 leið	

þeirra	að	öryggi	og	betra	lífi.	

Ljóst	má	vera	að	nausynlegt	er	að	aðlaga	reglurnar	að	breyttum	heimi	eins	og	

Betts	bendir	á,	þar	sem	hnattvæðing,	markaður	og	hreyfanleiki	hafa	haft	víðtæk	áhrif	

á	heimsvísu.	Það	er	mikilvægt	að	lönd	taki	á	móti	flóttafólki	og	gefi	þeim	tækifæri	til	

að	vera	hluti	af	samfélaginu.	Flóttfólk	er	fólk,	eins	og	við	öll	hin;	þau	hafa	hæfileka,	

langanir	og	möguleika	til	að	leggja	sitt	af	mörkum,	ef	við	gefum	þeim	tækifæri	á	því.	

Betts	 (2016)	 tekur	 Úganda	 sem	 dæmi	 um	 fyrirmyndarríki	 hvað	 varðar	 stefnu	 í	

flóttamannamálum.	 Þar	 hefur	 gengið	 upp	 að	 taka	 á	 móti	 flóttafólki	 og	 veita	 því	

efnahagsleg	tækifæri	og	rétt	á	hreyfanleika.	Flest	móttökulönd	opna	ekki	efnahag	og	

vinnumarkað	fyrir	 flóttafólki,	sem	hefur	því	ekki	tækifæri	á	að	hefja	nýtt	 líf	og	vera	

hluti	 af	 nýju	 samfélagi.	 Betts	 (2016)	 bendir	 jafnframt	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 veita	
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flóttafólki	 tækifæri	 á	 vinnumarkaði	 svo	 það	 geti	 haldið	 áfram	 með	 líf	 sitt.	 Þá	

gagnrýnir	hann	viðbrögð	Evrópu	fyrir	það	að	 líta	 framhjá	myrku	hliðum	alþjóðlegra	

flutninga;	smyglurum	og	mansali.	
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4. Áhrif	Alþjóðasamfélagsins	

Þessi	kafli	snýr	að	áhrifum	alþjóðastjórnmála	á	stöðu	flytjenda	og	flóttafólks.	Í	anda	

raunhyggju,	 hugsa	 ríki	 fyrst	 og	 fremst	 um	 eigin	 hagsmuni,	 en	 með	 samvinnu	 á	

hnattrænu	stigi	væri	hægt	að	bæta	stöðu	flytjenda	og	flóttafólks	til	muna.	Að	lokum	

fjalla	ég	um	áhrif	fjölmiðla	á	umræðu	almennings	um	innflytjendur	og	flóttafólk.	

Raunhyggja	

Raunhyggja	er	ríkjandi	kenning	 í	alþjóðastjórnmálum	(Dunne	og	Schmidt,	2013),	en	

hún	skýrir	hvernig	ríki	reyna	að	hámarka	hagsmuni	sína.	Lykileinkenni	allra	tegunda	

raunhyggju	 eru;	 ríkishyggja,	 markmiðið	 að	 lifa	 af	 og	 sjálfshjálparviðleitni.	

Raunhyggjan	hefur	ríkið	í	forgrunni	og	telur	það	jafnframt	mikilvægasta	gerandann	í	

alþjóðastjórnmálum.	 Ríkishyggja	 byggir	 á	 því	 að	 ríkið	 sé	 eini	 lögmæti	 fulltrúi	

borgaranna,	 sem	 felst	 í	 því	 að	 ríkið	 getur	 beitt	 lögmætu	 valdi	 innan	 fyrirfram	

ákveðinna	 landamæra.	 Utan	 landamæranna	 ríkir	 stjórnleysi,	 sem	 gerir	 það	 að	

verkum	að	öryggi	ríkja	er	í	sífelldri	hættu	og	ættu	leiðtogar	þeirra	að	vera	reiðubúnir	

að	 gera	 hvað	 sem	 er	 til	 að	 tryggja	 afkomu	 þeirra.	 Raunhyggjan	 hefur	 ekki	 glatað	

mikilvægi	sínu	sem	stendur,	en	 í	heimi	sem	einkennist	af	hröðum	breytingum,	sem	

hefur	nú	þegar	umturnast	 sökum	hnatt-	og	afsvæðavæðingar,	gæti	hin	 ríkismiðaða	

kenning	glatað	merkingu	sinni	hægt	og	bítandi	(Dunne	og	Schmidt,	2013).	

Alþjóðasamfélagið	og	flytjendur	

Alþjóðlegur	 flutningur	 fólks	 hefur	 nú	 orðið	 að	 mikilvægu	 málefni	 í	 nútíma	

samfélögum	og	alþjóðastjórnmálum	 (Fassin,	2011;	Appadurai,	2000/2006).	 Í	byrjun	

tíunda	 áratugar	 tuttugustu	 aldar	 hafði	 alþjóðlegur	 flutningur	 vaxið	 hratt	 sem	

mikilvægt	 málefni	 alþjóðasamfélagsins.	 Sundurliðun	 á	 tvíhliða	 valdapólitík	 kalda	

stríðsins	 virtist	 hafa	 opnað	 hliðin	 fyrir	 víðáttumiklu	 flæði	 fólks	 yfir	 landamæri.	

Fjölmiðlar	 undir	 áhrifum	 öfgasinnaðra	 hægrimanna	 drógu	 upp	 mynd	 af	

velferðaríkjum	 sem	 sökkvandi	 voru	 og	 þjóðernisauðkennum	 sem	 væru	 að	 hverfa,	

sökum	mikils	fjölda	af	örsnauðu	fólki	sem	fluttist	frá	austri	til	vesturs	og	frá	suðri	til	

norðurs	 –	 og	 allir	 í	 leit	 að	 betri	 lífsskilyrðum.	 Ríkisstjórnir	 margra	 vestrænna	 ríkja	
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tóku	 í	 taumana	 og	 hertu	 landamæragæslu	 ásamt	 því	 að	 koma	 á	 fót	 alþjóðlegum	

stjórnunareiningum	á	borð	við	Schengen-samkomulagið	(Castles,	2002).		

Mikil	breyting	hefur	orðið	 í	heiminum	síðustu	tuttugu	til	 fjörutíu	ár	 (Anholt,	

2014).	Síðan	alþjóðleg	ráðstefna	um	mannfjölda	og	þróun	Ineternational	Conference	

on	Population	and	Development	(ICPD)	var	haldin	árið	1994,	hafa	málefni	alþjóðlegra	

flutninga	 og	 tenging	 þeirra	 við	 þróun,	 fengið	 aukið	 vægi	 í	 umfjöllunum	

alþjóðasamfélagsins	 (United	 Nations,	 2015a).	 Þá	 hefur	 Simon	 Anholt,	 ráðgjafi	 (e.	

policy	advisor),	bent	á	eina	óvænta	hliðarverkun	hnattvæðingar.	Vandamál	sem	áður	

héldust	innan	landa,	til	að	mynda	ef	banki	lánaði	of	mikið	fé,	hefur	haft	afleiðingar	á	

heimsvísu.	 Því	 er	 hægt	 að	 segja	 að	 hnattvæðing	 hafi	 verið	 okkur	 yfirþyrmandi	 þar	

sem	 ekki	 var	 brugðist	 nógu	 hratt	 við	 breytingum.	 Ríki	 þurfa	 að	 hnattvæða	 lausnir	

vandamála	 betur	 og	 aðlaga	 að	 breyttum	 heimi.	 Heimurinn	 er	 skipulagður	 eftir	

þjóðríkjum	 þar	 sem	 hvert	 ríki	 hefur	 ríkisstjórn	 sem	 setur	 lög	 og	 reglur.	 Í	 anda	

raunhyggjunnar	hugsa	 ríki	 fyrst	og	 fremst	 inn	á	 við	en	ekki	út	 á	 við.	 Í	 takt	 við	þær	

breytingar	 sem	hafa	 átt	 sér	 stað	er	mikilvægt	 að	 finna	 leið	 til	 þess	 að	 fá	 ríki	 til	 að	

vinna	betur	saman	(Anholt,	2014).		

Þúsaldarmarkmið	 Sameinuðu	 þjóðanna	 United	 Nations	 Millennium	

Development	Goals	 (MGDs)	sem	sett	voru	árið	2000	og	áttu	að	gilda	 fyrir	 tímabilið	

1990	–	2015,	eru	dæmi	um	að	með	samvinnu	getum	við	náð	mikilvægum	framförum	

á	heimsvísu	(Anholt,	2014;	United	Nations,	2015b).	Þau	voru;	„átak	á	heimsvísu	til	að	

minnka	 fátækt	 í	 heiminum,	 bæta	 heilsu	 fólks	 og	 stuðla	 að	 friði,	 mannréttindum,	

kynjajafnrétti	 og	 sjálfbærri	 umhverfisþróun	 (Geir	 Gunnlaugsson,	 2007,	 bls.	 172).	

Þúsaldarmarkmiðin	 hafa	 sýnt	 að	 jafnvel	 fátækustu	 lönd	 heimsins	 geta	 náð	

áhrifamiklum	framförum	og	þökk	sé	samvinnu	bæði	á	svæðisbundnu	og	hnattrænu	

stigi	hafa	markmiðin	bjargað	 lífi	milljóna	manna,	ásamt	því	að	bæta	aðstæður	 fyrir	

enn	 fleiri.	 (United	 Nations,	 2015b).	 Heimsmarkmið	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	

sjálfbæra	 þróun	 komu	 svo	 í	 framhaldi	 árið	 2015	 og	 gilda	 til	 ársis	 2030,	 en	 þau	

innihalda	 til	 að	 mynda	 ýmis	 markmið	 sem	 snerta	 alþjóðlega	 flutninga	 (United	

Nations,	2015a).		

Heimsmarkmið	 Sameinuðu	þjóðanna	um	 sjálfbæra	 þróun	 fyrir	 2030	 taka	 til	

greina	 jákvætt	 framlag	 fólksflytjenda	 fyrir	 efnahgslegan	vöxt	og	þróun.	 Enn	 fremur	
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taka	þau	 til	 greina	þau	 víðtæku	og	 jákvæðu	áhrif	 sem	alþjóðlegir	 flytjendur	hafa	 á	

þróun	 upprunalanda,	 millilanda	 sem	 og	 þeirra	 landa	 sem	 veita	 þeim	 viðtöku.	

Alþjóðleg	 samvinna	er	nauðsynleg	 til	þess	að	 tryggja	örugga,	 skipulagða	og	 löglega	

flutninga	 þar	 sem	 mannréttindi	 flytjenda	 og	 flóttafólks	 eru	 virt	 og	 þeim	 er	 veitt	

mannúðleg	meðferð	 í	 flutningsferlinu.	Markmiðin	 gera	 auk	 þess	 grein	 fyrir	 því	 að	

hreyfanleiki	fólks	sé	lykilþáttur	fyrir	sjálfbæra	þróun	(United	Nations,	2015a).			

Viðbrögð	almennings	

Flóttafólk	 er	 venjulegt	 fólk	 sem	 leitar	 að	 því	 sama	 og	 allir	 aðrir;	 það	 er	 öryggi,	

húsaskjóli,	 atvinnu	 og	 betri	 lífskjörum.	 Með	 kastljósi	 fjölmiðla,	 kemst	 flóttafólk	 í	

umræðu	almennings	hér	í	Vesturheimi.	Fjölmiðar	draga	upp	myndir	af	flóttafólki	sem	

reynir	 að	 komst	 á	 milli	 landa	 í	 slæmum	 aðstæðum	 ýmist	 með	 sendiferðabílum,	

bátum	 eða	 öðrum	 farartækjum.	 Alla	 leið	 til	 litla	 Ísland	 berast	 okkur	 fréttir	 af	

hörmungum	og	neyð	milljóna	manna	úti	 í	heimi.	Fólk	 í	örvæntingarfullri	neyð	gerir	

tilraunir	til	að	flýja	heimaland	sitt	í	leit	að	öryggi	og	skjóli	fyrir	sig	og	fjölskyldu	sína.	

Hugtakið	flóttamaður	dregur	því	oft	upp	dapurlega	mynd	(Fassin,	2011).	

Andóf	gagnvart	innflytjendum	hefur	verið	áberandi	í	vestrænum	samfélögum.	

Það	 fellur	 enn	 og	 aftur	 undir	 hugmyndina	 um	 „okkur“	 og	 „hina“	 sem	 byggist	 á	

menningarlegum	 kynþáttafordómum	 (Werbner,	 2005;	 Kristján	 Þór	 Sigurðsson,	

2014).	Upp	á	síðkastið	hafa	svo	fordómar	í	garð	innflytjenda	og	flóttafólks	blandast	

við	 fordóma	 gagnvart	 íslam.	 Fólk	 á	 Vesturlöndum	 hefur	 litið	 á	 íslam	 sem	 bæði	

innlendan	og	erlendan	óvin	og	í	vesturheimi	hefur	orðið	til	ákveðin	fælni	við	múslima	

sem	 kallast	 íslamófóbía	 (e.	 islamophobia).	 Þessi	 fælni	 hefur	 sérstaklega	 verið	

áberandi	eftir	hryðjuverkaárásirnar	 í	Bandaríkjunum	þann	11.	 september	árið	2001	

(Werbner,	 2005;	Kristján	Þór	 Sigurðsson,	 2014)	 sem	eins	og	áður	er	 getið	 leiddi	 til	

aukins	 ótta	 gagnvart	 hryðjuverkahópum	 og	 hertrar	 landamæragæslu	 í	 mörgum	

vestrænum	 ríkjum	 (Fassin,	 2011).	 Andóf	 sem	hefur	myndast	 í	 garð	 íslam	byggist	 á	

ótta	 og	 kemur	 að	 hluta	 til	 frá	 öfgafullum	minnihlutahópum	 og	 hryðjuverkahópum	

sem	tengja	sig	við	trúarbrögðin,	en	þessir	hópar	eru	taldir	ógna	vestrænum	gildum	

(Werbner,	2005;	Kristján	Þór	Sigurðsson,	2014).		

Í	kjölfar	árásanna	í	París	2015	og	Brussel	2016	jókst	svo	tengingin	á	milli	íslam	

og	 hryðjuverka	 enn	 frekar	 en	 hryðjuverkahópurinn	 Ríki	 íslams	 ISIS	 hefur	 lýst	 yfir	
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ábyrgð	 á	 árásunum	 (Gunnar	 Hrafn	 Jónsson,	 2016;	 Tryggvi	 Páll	 Tryggvason,	 2015).	

Hryðjuverkahópurinn	berst	gegn	stjórnvöldum	í	Sýrlandi	og	Írak.	Markmið	hópsins	er	

að	tortryggni	í	garð	íslam	aukis	og	vilja	meðlimir	ISIS	gera	líf	múslima	í	Vesturlöndum	

erfitt.	Flóttamenn	sem	koma	þaðan	eru	á	flótta	frá	hræðilegu	ástand	sem	þar	hefur	

skapast	 vegna	 yfirgangs	 hryðjuverkahópsins.	 Í	 kjölfar	 árásanna	 í	 París	 og	 Brussel	

hefur	 landamæraeftirlit	 víða	 um	 heiminn	 aukist	 ásamt	 því	 að	 flóttamönnum	 frá	

Sýrlandi	 og	 Írak	 hafa	 verið	 settar	 enn	 frekari	 skorður	 (BBC,	 2014;	 Ásdís	

Sigtryggsdóttir,	2015;	Morgunblaðið,	2015).	

Það	er	undir	almenningi	komið	að	sýna	stuðning	og	bjóða	fólk	velkomið.	Þó	

landamæri	haldast	lokuð	getur	almenningur	rifið	niður	félagsleg	mörk	sem	byggjast	á	

fordómum	og	hefta	flæði	fólks.	Ef	það	værum	við	sem	vorum	svo	heppin	að	fæðast	í	

hinum	vestræna	heimi	sem	stæðum	í	sporum	flóttamanna,	myndum	við	vilja	hjálp,	

samvinnu	og	stuðning	í	stað	fordóma,	útiloknur	og	alhæfinga.		
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5. Lokaorð	

Eins	og	fram	kemur	í	fyrsta	kafla	ritgerðarinnar	hafa	Inda	og	Rosaldo	(2008)	sem	og	

fleiri	fræðimenn	bent	á	að	hnattvæðing	dregur	úr	fjarlægð,	sem	gerir	það	að	verkum	

að	heimurinn	virðist	vera	smærri	og	gildi	hinna	ýmsu	landamæra	minni	en	ella.	Með	

betri	 samgöngum	og	sífelldum	tækninýjungum	eykst	ýmiskonar	 flæði	á	milli	 svæða	

og	 þjóðríkja.	 En	 líkt	 og	 kenningar	 Karl	 Marx	 undirstrika	 þá	 ríkir	 ójöfnuður	 í	

heimskerfinu.	 Skipting	 heimsins	 í	 miðju	 og	 jaðar	 (Wallerstein,	 1979)	 sem	 og	 mikil	

misskipting	auðs,	 á	 sinn	þátt	 í	 því	 að	 fólk	 yfirgefur	heimkynni	 sín	 í	 leit	 að	betra	 lífi	

fyrir	sig	og	sína.	Þannig	eykst	 flæði	 fólks	 frá	 jaðri	 til	miðju;	 fólks	 í	 leit	að	atvinnu,	á	

flótta	frá	stríðshjáðum	svæðum	og	fólks	sem	reynir	að	sameinast	fjölskyldu	sinni.			

	 Í	kjölfar	hnattvæðingar	eykst	flæði	en	á	sama	tíma	takmarkar	hún	það	einnig,	

þó	slíkt	gildi	ekki	um	öll	svæði	heimsins.	Takmarkanir	og	hindranir	á	flæði	fólks	eiga	

einkum	 við	 þá	 sem	 mest	 þurfa	 á	 því	 að	 halda	 að	 geta	 ferðast	 yfir	 landamæri.	

Upplifun	á	hnattvæðingu	og	aðgangur	að	flutningum	er	ójafnt	ferli.	Fátækasta	fólkið	

verður	mest	 fyrir	áhrifum	hnattræns	ójöfnuðar.	Eins	og	Human	Development	 Index	

sýnir,	hefur	nokkrum	ríkjum,	sem	flest	eru	staðsett	í	Afríku	sunnan	Sahara,	farið	aftur	

hvað	varðar	velferð	frá	árinu	1980,	á	meðan	velferð	fer	vaxandi	á	 flestum	svæðum	

heimsins.	Það	veldur	því	 að	bilið	á	milli	 fátækustu	og	 ríkustu	 landanna	breikkar	og	

ójöfnuður	í	heimskerfinu	eyskt.		

Hugtökin	þverþjóðleiki	og	tvíheima	vísa	til	þess	að	fólk	tilheyri	fleiri	en	einum	

stað	í	einu.	Eins	og	Unnur	Dís	Skaptadóttir	(2004)	bendir	á	má	þó	ekki	ganga	of	langt	í	

kenningum	 um	 þverþjóðleika,	 ekki	 má	 líta	 fram	 hjá	 þeim	 sem	 vilja	 aðlagast	 og	

tilheyra	 nýju	 samfélagi.	 Á	 sama	 tíma	 er	 ekki	 rétt	 að	 þvinga	 ríkjandi	 gildum	 upp	 á	

innflytjendur.	Það	er	mikilvægt	að	gefa	þeim	rými	til	þess	að	móta	nýjan	sjálfumleika	

með	 því	 að	 aðlagast	 nýju	 samfélagi	 en	 halda	 í	 tengingu	 sína	 við	 upprunaslóðir.	 Í	

kjölfar	alþjóðlegra	fólksflutninga	eykst	fjölbreytileiki	innan	þjóðríkja,	af	þeirri	ástæðu,	

ásamt	tilkomu	þverþjóðlegra	samfélaga	vilja	sumir	meina	að	hnattvæðing	sé	ógn	við	

þjóðríkið	þar	sem	fullveldi	og	vald	er	dregið	 í	efa.	Hertari	 lög	og	 landamæragæsla	 í	

móttökulöndum	ýta	undir	ólöglega	flutninga	þar	sem	fólk	þorir	ekki	að	gefa	sig	fram	

við	 yfirvöld	 vegna	 ótta	 við	 að	 vera	 vikið	 á	 brott.	 Auk	 landamæra	 hafa	 orðið	 til	

félagsleg	 mörk	 sem	 hefta	 flæði.	 Fólk	 sem	 er	 á	 flótta	 frá	 átökum,	 ofsóknum,	
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jarðskjálfta	 eða	 öðrum	 hættum	 nær	 því	 ekki	 að	 finna	 öryggi	 heldur	 festist	 í	

millibilsástandi,	 þar	 sem	 það	 er	 utan	 lagareglna	 og	 lifir	 lífi	 sínu	 ýmist	 í	

flóttamannabúðum	eða	við	mikla	fátækt.	

Fólksflutningur	getur	haft	víðtæk	áhrif	á	upprunalönd	sem	og	móttökulönd.		

Hann	getur	til	að	mynda	leitt	af	sér	pólitískar	breytingar,	efnahagslegan	uppvöxt	og	

þróun.	Á	sama	tíma	getur	flutningur	fólks	yfir	landamæri	haft	neikvæð	áhrif	á	þróun	

og	efnahagslegan	vöxt	 í	upprunalöndum.	Dæmi	um	slíkt	er	spekileki	sem	fjallað	var	

um	 í	 kafla	 þrjú	 og	 er	 mikið	 vandamál	 í	 þriðja	 heims	 ríkjum.	 Margar	 gerðir	

fólksflutninga	 hafa	 átt	 sér	 stað	 í	 gegnum	 mannkynssöguna	 (sjá	 Wolf,	 1982)	 en	

innflytjendur	 eru	 í	 vaxandi	 mæli	 flóttafólk.	 Samkvæmt	 Sameinuðu	 þjóðunum	 er	

alþjóðlegur	 flytjandi	hver	sá	sem	býr	utan	upprunalands	síns	 í	meira	en	eitt	ár.	Við	

nánari	 skilgreiningu	 er	 gerður	 greinarmunur	 á	 milli	 sjálfviljugra	 og	 þvingaðra	

flutninga,	 flutninga	 vegna	 efnahagslegra	 ástæðna	 og	 pólitískra	 ástæðna,	 ásamt	

löglegum	og	ólöglegum	flutningum,	en	að	sjálfsögðu	er	einhver	skörun	á	milli	þessara	

flokka	flytjenda.	Erfitt	er	að	áætla	nákvæman	fjölda	flytjenda	í	heiminum,	það	er	til	

dæmis	vegna	vaxandi	fjölda	óreglulegra	flytjenda	sem	skortir	lagaleg	gögn	og	gefa	sig	

því	ekki	fram	við	yfirvöld.	Með	því	að	hætta	að	alhæfa	um	óreglulega	flytjendur	og	

fjalla	um	þá	sem	glæpamenn,	er	líklega	hægt	að	draga	úr	fjölda	þeirra	sem	ekki	þora	

að	 gefa	 sig	 upp	 til	 yfirvalda	 eftir	 flutninga.	 Það	 eru	 margar	 hættur	 sem	 fylgja	

óreglulegum	 flutningum,	 þá	 sérstaklega	 fyrir	 flytjendurna	 sjálfa.	 Til	 að	 mynda	

ólöglegur	iðnaður	í	formi	mansals	og	smygli	á	fólki.		

Raunveruleikinn	er	dapur,	flóttafólk	stefnir	lífi	sínu	í	hættu	við	leitina	að	betri	

tækifærum	og	fjöldi	fólks	lætur	lífið	við	það	að	reyna	að	komast	á	milli	landa.	Eins	og	

kemur	 fram	 í	 ritgerðinni	 er	 stefna	 Sameinuðu	þjóðanna	 í	 flóttamannamálum	úrelt,	

þar	sem	enn	er	notast	við	viðmið	yfir	60	ára	gamallar	reglu	um	flóttafólk.	Þrátt	fyrir	

rök	gegn	því	að	koma	á	nýrri	eða	endurbættri	alþjóðlegri	stefnu	um	flóttafólk	tel	ég	

það	nauðsynlegt.	Ekki	er	hægt	að	gera	ráð	fyrir	því	að	umboðsskrifstofa	flóttamanna	

beygi	 regluna	 í	 hverju	 tilviki	 þar	 sem	 einstaklingur	 fellur	 utan	 hennar	 og	 þarfnast	

verndar.	Þótt	hlutfallslega	fáir	flóttamenn	falli	utan	reglunnar,	eru	það	of	margir,	en	

gert	 var	 ráð	 fyrir	 um	 19,5	 milljónum	 flóttamanna	 í	 heiminum	 árið	 2014	 (United	

Nations,	2015a)	og	allt	bendir	til	þess	að	þeim	hafi	fjölgað	síðan	þá	(Betts,	2016).	Fólk	
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mun	halda	áfram	að	ferðast	og	það	mun	vera	áfram	á	landflótta.	Ég	er	sammála	þeim	

Betts	(2016)	og	Anholt	 (2014),	það	er	undir	almenningi	 í	móttökulöndum	komið	að	

hafa	áhrif	á	stjórnmálamenn,	að	ýta	á	ríkisstjórnir	til	að	aðlagast	breyttum	heimi	og	

finna	 nýjar	 leiðir	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 aukinn	 flóttamannastraum,	 ásamt	 því	 að	

vinna	á	hnattrænum	vandamálum.	Auk	þess	er	mikilvægt	að	veita	innflytjendum	og	

flóttafólki	efnahagsleg	tækifæri	svo	þeir	geti	hafið	nýtt	líf	á	nýjum	stað.		

Eins	 og	 titill	 ritgerðarinnar	 gefur	 til	 kynna	 fjallar	 hún	 um	 alþjóðlega	

fólksflutninga	 í	 tengslum	 við	 hreyfanleika.	 Í	 upphafi	 varpaði	 ég	 fram	 spurningunni:	

Hvernig	getur	hnattvæðing	aukið	flæði	fólks	en	á	sama	tíma	heft	hreyfanleika?	Ég	hef	

velt	 fyrir	 mér	 spurningunni	 út	 frá	 sjónarhorni	mannfræðinnar	 og	 hugmyndum	 um	

hreyfanleika,	 flæði,	ójöfnuð	og	mörk.	Auk	þess	að	 fjalla	um	óreglulega	 flutninga	og	

flóttafólk.	 Ég	 tel	 mig	 hafa	 varpað	 ljósi	 á	 nokkrar	 af	 þeim	 ástæðum	 sem	 liggja	 til	

grundvallar	þessarar	spurningar	og	mikilvægi	þess	að	varpa	henni	fram,	en	ekki	gefst	

rými	 fyrir	 tæmandi	 svar	 í	 svo	 stuttri	 ritgerð	 sem	 þessari.	 Markmið	 mitt	 með	

ritgerðinni	 er	 að	 opna	 augu	 fólks	 fyrir	 ójöfnu	 flæði.	 Flest	 okkar	 í	 hinum	 vestræna	

heimi	 lítum	á	ferðalög	yfir	hin	ýmsu	landamæri	sem	sjálfsagðan	hlut	á	meðan	aðrir	

verða	fyrir	fordómum	vegna	hræðslu	og	alhæfinga.	Á	meðan	tækifæri	á	hreyfanleika	

eru	ójöfn	eftir	mismunandi	svæðum	heimsins,	ásamt	því	að	færri	 löglegar	leiðir	eru	

til	 flutninga,	 stefnir	 fólk	 lífi	 sínu	 í	hættu	með	því	að	 fara	ólöglegar	 leiðir	 til	þess	að	

flytja	á	milli	 landa.	Virða	þarf	mannréttindi	 fólks	 jafnvel	þótt	það	neyðist	 í	ólöglega	

ferð	 yfir	 landamæri,	 ásamt	 því	 að	 þeim	 sé	 veitt	 mannúðleg	 meðferð	 í	

flutningsferlinu.	Eitt	er	víst	að	fólksflutningar	munu	halda	áfram	að	eiga	sér	stað	og	

ein	 afleiðing	 þess	 eru	 óreglulegir	 flutningar.	 Til	 þess	 að	 draga	 úr	 óreglulegum	

flutningum	og	bæta	 velferð	 flytjenda	þarf	 breytingar	 á	 alþjóðavettvangi,	 ásamt	því	

að	ráðast	í	aðgerðir	gegn	mansali	og	smygli	á	fólki.		

Ferðalagi	mínu	 í	mannfræði	og	stjórnmálafræði	má	 líkja	við	umfjöllum	mína	

um	ferðalög	fólks	yfir	landamæri.	Alþjóðlegir	fólksflytjendur	eru	ýmist	í	leit	að	betra	

lífi	 eða	 nýjum	 tækifærum.	 Munurinn	 er	 að	 ferðalag	 mitt	 í	 háskólanum	 var	 innan	

huglægs	 rýmis,	 samanber	 landfræðilegum	 ferðalögum	 fólks.	 Á	 meðan	 alþjóðlegir	

fólksflytjendur	 hefja	 líf	 í	 nýju	 landi	 hefur	 námið	 komið	 mér	 á	 nýja	 huglæga	

staðsetningu.	 Fyrir	 mér	 voru	 fylgifiskar	 hnattvæðingar,	 til	 að	 mynda	 flugferð	 yfir	
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landamæri	og	ótakmarkað	aðgengi	að	interneti	sjálfsagður	hlutur.	Það	mikilvægasta	

sem	ég	hef	lært	af	mínu	ferðalagi	er	gagnrýnin	hugsun	og	víðsýni.	Ég	geri	mér	grein	

fyrir	mismunun	og	ólíkri	stöðu	fólks,	ásamt	þeim	forréttindum	sem	ég	bý	yfir;	að	hafa	

aðgang	að	menntun.	
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