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Útdráttur 
 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um móttöku flóttamanna á Íslandi og ítarlega sagt frá fyrsta 

flóttamannahópnum sem kom árið 1956 og svo hóp sem kom árið 2008. Íslenskt samfélag 

er í stöðugri þróun og hefur mikið breyst undanfarin ár. Úr samfélagi þar sem íbúarnir tala 

sama tungumál og hafa sama menningarlega bakgrunninn yfir í samfélag þar sem fólk er 

með mismunandi móðurmál og ólíkan menningarlegan bakgrunn. Fjölmiðlar draga upp 

ákveðna mynd af raunveruleikanum fyrir almenning og eru eitt af áhrifaríkustu öflum okkar 

tíma. Þeir móta skoðanir og viðhorfs almennings um allan heim. Hér verður farið yfir 

fjölmiðlaumfjöllun um ungverska og palestínska flóttamenn og komur þeirra til Íslands árið 

1956 og árið 2008. Þessi ritgerð getur nýst til áframhaldandi rannsókna eða verkefna. 

Helstu niðurstöður rannsóknar var sú að margt breytist á 50 árum svo sem þróun samfélags 

og beturumbætt fjölmiðlafræði sem fræðigrein. Heilmikil skekkja var í umfjöllun um þessa 

tvo hópa. Þeir sem mest voru áberandi í umfjöllun um Ungverjana voru þeir sem höfðu 

andúð á kommúnismanum og þegar Palestínumennirnir komu voru fréttirnar mun 

umfangsmeiri og persónulegri. Hræðslan við ólíkan menningar heim var áberandi við komu 

Palestínukvennanna árið 2008 en Ísland hélt áfram að taka á móti flóttafólki sama hvers 

trúar þau væru og er enn að því í dag. 
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er unnin til 10 eininga (ETCS) B.A.-prófs í sagnfræði frá Háskóla Íslands 

undir leiðsögn Írisar Ellenberger og Guðna Th. Jóhannesson. Ritgerðin var unnin á 

vormisseri 2016. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum fyrir góða leiðsögn og gott samstarf. 

Einnig vil ég þakka öllum þeim sem á einhvern hátt hafa aðstoðað mig við vinnu þessarar 

ritgerðar. Ég vill þakka öllum sem sýndu mér tillitssemi á meðan á skrifunum stóð. 
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Inngangur 
 

Fæstir geta ímyndað sér aðstæður flóttamanna eða sett sig í þeirra spor. Stríðsástand er 

okkur Íslendingum framandi fyrirbæri, við þekkjum það ekki að vakna upp við skothvelli 

og sprengingar. Við þekkjum ekki þá tilfiningu þegar við neyðumst til að taka börnin okkar 

um miðja nótt og leggja af stað á flótta og skilja heimaland og heimilið eftir. Enginn getur 

ímyndað sér hvernig það er að dvelja í flóttamannabúðum árum saman með lítið vatn og 

hafa einn vonarneista og hann er betra líf fyrir sig og börnin sín. Flóttamenn virðast vera 

tilbúinir að fara hvert sem er í heiminum, bara að það sé friður á þeim stað. Mikilvægt er að 

átta sig á hugtökum og skilgreiningum sem notuð eru í umfjöllun um flóttafólk. Ég mun 

reyna að gera það eftir fremsta megni og útskýra og fara yfir helstu áhersluatriði sem varða 

efnið. 

Frá árinu 1956 hafa íslensk stjórnvöld tekið á móti flóttamannahópum og veitt þeim 

aðstoð með það að markmiði að auðvelda aðlögun þeirra að íslensku samfélagi. Rauði 

kross Íslands fékk það hlutverk að sjá um að sinna aðlögun flóttamannanna. Í samráði við 

stjórnvöld hafa félagsráðgjafar Rauða kross Íslands náð að vinna saman að því að tryggja 

góða aðlögun að íslensku samfélagi. Í þessari ritgerð er fjallað um sögu Rauða kross Íslands 

og tengingu hans við hópana tvo sem teknir eru fyrir, sem eru fyrsti hópurinn sem kom til 

Íslands árið 1956 frá Ungverjalandi og síðan palestínska hópinn sem kom frá Írak árið 

2008.  

Meginumfjöllunarefni ritgerðinnar er þó umfjöllun íslenskra fjölmiðla um 

flóttamannahópana tvo á komuárunum og byggi ég þar á fjölmiðlafræðirannsókn sem ég 

vann fyrir ritgerðina. Hún er því á bæði sviði sagnfræði og fjölmiðlafræði. Markmið 

ritgerðarinnar er þannig að athuga fjölda frétta og hvort áherslumunur sé á fréttum á 

tímabilunum tveimur. Helstu rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: Hvernig 

var fjallað um flóttamannahópana sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð og hvers eðlis var 

umfjöllunin? Hvaða blöð fjölluðu mest um fyrsta flóttamannahópinn og eru þar einhver 

pólitísk tengsl? Hvaða blöð eða hvaða blaðamaður var mest áberandi þar og eru þar pólitísk 

tengsl? Ég skoða áhrif fjölmiðla á samfélagið og áhrif íslenskra dagblaða á flóttamenn á á 

árunum sem hóparnir tveir komu til Íslands. 

 



 6 

1. Hugtök og skilgreiningar 
 

1.1 Flóttamenn 
 

Flóttamaður 

Samkvæmt Íslenskri orðabók er flóttamaður vegalaus maður, sá maður sem hefur flúið 

föðurlandið sitt. Vegna ótta hans við ofsóknir vegna trúar, kynþáttar eða stjórnmálaskoðana 

getur hann ekki búið eða dvalið í föðurlandi sínu.
1
 

Snemma á 20. öld fór alþjóðasamfélagið að láta sig varða aðstæður flóttafólks og 

sýndi vilja til að aðstoða og koma málefnum þeirra í farveg. Nokkrir alþjóðasamningar 

voru gerðir af Þjóðabandalaginu sem var bandalag sem átti að taka á vanda flóttafólks og 

skýra stöðu þess. Flóttamenn eru skilgreindir í þessum samningum og þeim skipt upp í 

flokka eftir upprunalegu þjóðerni og landinu sem þeir yfirgáfu og hvort fyrra heimaland 

hafi veitt þeim vernd utan heimalandsins. Með þessari flokkun og einföldun varð 

auðveldara að staðfesta hverjir væru flóttamenn og hverjir ekki.
2
 Eftir seinni 

heimstyrjöldina varð snemma ljóst að það þyrfti að búa til nýjan alþjóðlegan samning sem 

skilgreindi réttarstöðu flóttamanna, þar sem enn var mikill flóttamannavandi í heiminum. 

Áherslur voru lagðar á almennan skilning á hugtakinu flóttamaður. 

Flóttamannasamningurinn svokallaði var samþykktur 28. júlí 1951 á ráðstefnu sendiherra 

hjá Sameinuðu þjóðunum og tók gildi 21. apríl 1954. Flóttamaður samkvæmt hinni 

almennu skilgreiningu samningsins er sá sem er utan síns heimalands vegna einhvers 

atburðar og hræðist að verða ofsóttur.3 

Sá er því flóttamaður í þeim skilningi samningsins um leið og hann fellur undir 

skilgreininguna og verður það að gerast áður en réttarstaða hans sem flóttamanns er 

formlega ákvörðuð. Viðurkenning á réttarstöðu hans er yfirlýsing um að hann sé 

flóttamaður en það gerir hann ekki að flóttamanni. Hann er því ekki flóttamaður vegna 

viðurkenningar á réttarstöðunni heldur er hann viðurkenndur vegna þess að hann er 

flóttamaður.
4
    

 Til þess að geta talist sem flóttamaður verður hann að vera staddur utan síns 

heimalands í skilningi flóttamannasamningsins. Í samningnum telst einstaklingur ekki 

                                                        
1 Íslensk orðabók, bls. 358. 
2 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 9. 2 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 9. 
3 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 10. 
4 Handbók um réttarstöðu flóttamanna, bls. 15. 
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flóttamaður ef hann er innan landamæra eigin ríkis, jafnvel þótt viðkomandi sæti ofsóknum 

og sé hótað lífláti eða sé í hættu.
5
  

 

Hælisleitandi 

Hælisleitandi telst sá einstaklingur sem óskar eftir hæli og bíður eftir svari við umsókn frá 

stjórnvöldum. Stjórnvöld þurfa að viðurkenna stöðu hans sem flóttamanns. Hælisleitendur 

þurfa að ganga í gegnum málsmeðferð ólíkt kvótaflóttamönnum sem er boðið til Íslands af 

stjórnvöldum. Slík málsmeðferð getur tekið frá nokkrum mánuðum upp í nokkur ár áður en 

ákvörðun er tekin um hælisumsóknina.
6
 

 

Kvótaflóttamaður 

Þetta hugtak á við þá flóttamenn sem íslenska ríkið veitir hæli samkvæmt beiðni frá 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Alls staðar í heiminum reynir stofnunin að 

aðstoða flóttamenn. Rauði krossinn hefur verið fulltrúi þeirra hér á landi þar sem stofnunin 

rekur ekki skrifstofu á Íslandi. Þegar Flóttamannastofnunin sendir beiðni til ríkisstjórnar 

Íslands um móttöku flóttafólks snýr hún sér til Rauða kross Íslands með framkvæmdina.
7
 

Palestínsku flóttakonurnar sem komu til Akraness árið 2008 eru dæmi um kvótaflóttamenn. 

Sú staða getur komið upp að einstaklingur hefur fengið stöðu flóttamanns og nýtur ekki 

verndar í því landi sem hann er í og á ekki kost á því að fara aftur heim. Ef nauðsynlegt er 

að flytja einstaklinginn til þriðja lands er það Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem 

vegur það og metur og hefur frumkvæði að flutningi hans til annars lands. Það flóttafólk 

sem íslenska ríkisstjórnin hefur boðið til Íslands er í þessum hópi flóttamanna og því 

kallaðir kvótaflóttamenn.
8
 Það eru aðeins 15 til 20 ríki sem taka á móti kvótaflóttamönnum, 

en þar á meðal eru öll Norðurlöndin.
9
 

 

 

Pólitískur flóttamaður 

Sá sem hefur flúið heimaland sitt vegna stjórnmálaskoðana sinna er pólitískur flóttamaður. 

Íslensk stjórnvöld hafa aðeins veitt tveimur einstaklingum stöðu pólitískra flóttamanna.
10

 

 

                                                        
5 ,,Hver er hælisleitandi og skilgreining á hugtakinu flóttamaður”, Rauði krossinn. 
6 ,,Hver er hælisleitandi og skilgreining á hugtakinu flóttamaður”, Rauði krossinn. 
7 Í þágu þjóðanna; Um stöðu og starf alþjóða Rauða krossins og Rauða kross Íslands, bls. 55-56. 
8 ,,Kvótaflóttamaður”, Flóttafólk.is 
9 Kolbeinn Óttarsson Proppé, ,,Milljónir á flótta um allan heim“, bls. 10.  
10 ,,Pólitískur flóttamaður”, Flóttafólk.is. 
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Innflytjandi 

Samkvæmt Íslenskri orðabók er innflytjandi útlendingur eða maður sem hefur flust 

búferlum frá upprunalandi sínu til annars lands þar sem hann sest að til lengri tíma.
11

 

Móðurmál er það tungumál sem barn lærir fyrst og innflytjendur eiga það sameiginlegt að 

hafa annað mál en íslenskuna að móðurmáli. Hugtakið innflytjandi (e. immigrant) felur í 

sér þá merkingu að einstaklingur sé útlendingur og hafi sest að til langframa í landinu en 

fæddur í öðru landi.
12

  

 

1.2 Aðlögun 
 

Þegar talað er um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi sem og öðrum samfélögum 

eru oftast notuð fjögur hugtök til að útskýra stöðu innflytjenda þegar þeir koma inn í nýtt 

samfélag til að dvelja til lengri tíma. Þessi hugtök kallast samlögun, samþætting, 

aðskilnaður og einangrun.
13

 Íslenskt samfélag hefur þróast úr því að vera samfélag þar sem 

íbúarnir tala sama tungumál og flestir eru sömu trúar, yfir í samfélag fólks með ólíkan 

menningar- og trúarbakgrunn. Þótt erlendum ríkisborgurum hafi fjölgað hér á landi er 

hlutfall þeirra þó mun lægra á Íslandi en í nágrannaríkjunum.
14

 

 

Samlögun  

Þegar innflytjendur segja alveg skilið við menningu upprunalandsins og tungumál og 

tileinka sér menningu og tungumál í nýju landi er það kallað samlögun (e. assimilation). 

Samlögun birtist í ýmsum myndum, svo sem þegar innflytjandi skilgreinir upp á nýtt hvaða 

þjóðerni hann tilheyrir eða þegar innflytjandi þarf að læra nýtt tungumál en viðheldur ekki 

eigin móðurmáli. Markmiðið með samlögun er að einstaklingur öðlist að einhverjum hluta 

menningarlega færni í nýja samfélaginu en afmái sín upprunalegu menningareinkenni.
15

 

 

Samþætting 

Þegar þjóðernisminnihlutar leitast við að tileinka sér ráðandi menningu í nýju landi en vilja 

viðhalda sinni eigin menningu og tungumáli er það kallað samþætting (e. integration). Þá 

                                                        
11 Íslensk orðabók, bls. 710. 
12 ,,Innflytjandi”, Flóttafólk.is 
13 Rannveig Þórisdóttir,                                                                        , bls.7. 
14

 Baldur Kristjánsson, Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi, bls. 8. 
15 Baldur Kristjánsson, Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi,, bls. 6. 
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þurfa innflytjendurnir að öðlast færni í að lifa í tveimur menningarheimum sem oft getur 

reynst erfitt, þar sem aðstæður eru oftast nær mjög ólíkar. Þegar talað er um aðlögun er 

oftast rætt um samþættingu í þeim skilningi.
16

 Í samþættingu felst einnig að 

meirihlutasamfélagið lagi sig að hinum nýju meðlimum en í daglegu tali er þó sjaldnast gert 

ráð fyrir þess konar aðlögun, frekar einhliða aðlögun innflytjenda að 

meirihlutasamfélaginu. Hinn nýji meðlimur þarf því að skilgreina sig sem hluta af báðum 

menningahópum, hafa vald á tveimur tungumálum og hafa tvenns konar gildismat og siði 

og samskiptahætti.
17

  

 

Aðskilnaður 

Þegar innflytjendur aðlagast ekki búsetusamfélögum sínum er talað um að aðskilnaður eigi 

sér stað. Þá búa hópar á afmörkuðum svæðum og tengjast ekki meirihlutanum.
18

 

 

Einangrun 

Þegar engin tengsl myndast á milli innflytjandans og hinnar nýju menningar eða 

einstaklingnum tekst ekki að halda í menninguna sem hann kom frá er það kallað 

einangrun. Innflytjandi nær hvorki að tengjast nýrri menningu né halda í hina  upprunalegu 

og nær því ekki að aðlagast samfélaginu og einangrast.
19

 

  

                                                        
16 Baldur Kristjánsson, Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi, bls. 6. 
17 Rannveig Þórisdóttir, Aðlögun Íslendinga af erlendum uppruna og stefnumótun í málefnum þeirra, bls. 8. 
18 Baldur Kristjánsson, Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi,, bls. 6. 
19 Baldur Kristjánsson, Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi, bls. 6. 
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Þetta er þverfagleg rannsókn á sviði sagnfræði og fjölmiðlafræði. Ritgerðin sækir 

heimildir í bæði skjalasöfn og blaðaumfjöllun. Rannsóknarverkefnið felur í sér að 

fara yfir og greina alla blaðaumfjöllun íslenskra fjölmiðla um tvo mismunandi hópa, 

annars vegar ungversku flóttamennina sem hingað komu árið 1956 og hins vegar 

palestínsku flóttakonurnar frá Írak sem komu til Íslands árið 2008. 

 Rannsóknarferlinu var skipt upp í tvo verkþætti. Hið fyrra var að rannsaka 

alla blaðaumfjöllun í íslenskum fjölmiðlum um ungverska flóttamenn annars vegar 

og hóp palestínskra flóttakvenna frá Írak hins vegar. Þetta eru tvö mismunandi 

tímabil og eru rúmlega 50 ár á milli komu hópanna, svo taka verður með í 

reikninginn nýjungar og framfarir í fjölmiðlun. 

Verkefnið er unnið úr gögnum af timarit.is og í samráði við Ragnar Karlsson, 

aðjúnkt og verkefnastjóra meistara- og diplómanáms í fjölmiðla- og 

boðskiptafræðum. Við undirbúning bjó ég til kóðabók og breytulista í samvinnu við 

Ragnar sem við breyttum og aðlöguðum að þessu verkefni. Í kóðabókinni eru 

útskýrð hugtök eða orð með tölustöfum til einföldunar og því auðvelt fyrir þriðja 

aðila seinna meir að skoða og notfæra sér gagnagrunninn. Kóðabók ætti því alltaf 

að fylgja hverjum gagnagrunni. Kóðabókin er sett upp í excel skjal og þar eru síðan 

fréttirnar kóðaðar inn. Breytulistinn er notaður til aðstoðar við kóðunina. Til að vitna 

í breytulistann sem við Ragnar bjuggum til, skiptum við honum upp í fjóra hluta og 

skírðum þá; breytulisti, kóði, breytuheiti og lýsing. Til að kóða fréttina er hún 

flokkuð í breytunúmer undir dagsetningu, fréttamiðill, fyrirsögn, efnissnið, 

staðsetningu fréttar, myndanotkun, fjölda heimilda, tegund heimilda, höfund, fjölda 

viðmælenda, upplýsingar um viðmælenda, afstöðu út frá fyrirsögn og afstöðu út frá 

einungis fyrirsögn. Ef einhverjar athugasemdir eða hugmyndir komu fram eftir 

greiningu fréttarinnar skrifaði ég það niður í síðasta dálkinn undir breytuheitið 

,,athugasemdir“. 

Útskýrt verður hér nánar út á hvað kóðabókin gengur með því að lýsa 

breytunúmerum. Kóðinn að breytunúmeri 4 er þá 1: Frétt, 2: Fréttaskýring, 3: 

4: Kynning, 5: Annað, 6: Tilvísunarfrétt, 7: Pistill (ritstjórnar) eða 8: Aðsend grein. 

breytuheiti köllum við efnissnið (e. genre) og í lýsingu er reynt að útskýra kóðana. 

Fréttaskýring (2): greinist frá frétt m.a. af því að vísað er til tveggja heimilda eða 

veitir greiningu, setur í samhengi, greinir frá aðdraganda og veitir 

samanburð á þróun o.s.frv. (3): Frístandandi viðtal eða viðtal er uppistaða 

ekki viðmælandi í frétt. (4): Vöru-, fyrirtækja- og þjónustukynning (þ.m.t 
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dagskrárkynningar á efni miðilsins/annarra miðla í eigu saman aðila). (6): Ekki 

heimildir – aðeins í fréttinni sjálfri sem vísað er til. Til að taka annað dæmi úr 

er kannski auðveldara, þá er breytunúmer 6, kóðinn er fjöldi mynda, breytuheitið er 

myndnotkun – ljósmynd, skýringarmyndir, lógó eða teikningar og í lýsingu er bent á 

passamyndir af blaðamönnum eða höfundum teljist ekki með sem fréttaljósmyndir 

það er engin mynd að skrá þá 0.  

Gagnagrunninum sem settur er upp í excel skjal er einnig skipt upp í nokkra 

dálka, dæmi: 22.01.1957. Næst er merkt með tölustöfum út frá breytulista um 

hvaða miðill sé að ræða. Ég tek hér dæmi um frétt sem kom 28. ágúst 2008 og bar 

fyrirsögnina ,,Stuðningsfjölskyldur funda“. Hún lítur þá svona út í gagnagrunni: 

29.08.2008, 8 (miðill nr. 8 sem er Fréttablaðið), Stuðningsfjölskyldur funda 

(fyrirsögn), 1 (efnissvið), 13 (staðsetning), 1 (fjöldi mynda), 1 (heimildir), 2 (tegund 

heimilda), KÓP (höfundur), 1 (viðmælendur), Anna Lára Steindal, 

framkvæmdastjóri Akranesdeildar Rauða kross Íslands (viðmælandi), 1 (afstaða 1), 

3 (afstaða 2). Með afstöðu 1 er átt við persónulegt álit og með afstöðu 2 er átt 

einungis við hvort að fyrirsögnin sé neikvæð, jákvæð eða hlutlaus. Eins og sést á 

mynd 1 hér að neðan má sjá hvernig breytulistinn er settur upp. Mynd 2 sýnir svo 

hvernig á að færa inn kóðana í flokkun.  

Mynd 1. Breytulisti:  
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Mynd 2. Gagnagrunnur: 

 

 

 

Til að afmarka rannsókn mína tók ég rúmlega þriggja ára umfjöllun gilda. Ég 

skoðaði blaðaumfjöllun um ungverska flóttamenn frá árslokum 1956 þegar 

hópurinn kom til landsins og til ársloka 1957. Einnig skoðaði ég fjölmiðlaumfjöllun 

um palestínsku flóttakonurnar frá ársbyrjun 2008 en þær komu til Íslands um 

sumarið og fram til ársloka 2009.  

 Öll gagnasöfnun fyrir rannsóknina fór fram á tímarit.is. Fyrir fyrri hópinn var 

við þrjú leitarorð; ungverskir flóttamenn, Ungverjaland og flóttafólk. Fyrir seinni 

voru heldur fleiri orð sem komu til greina en þar notaðist ég við ; palestínskir 

flóttafólk, Akranes, flóttakonur, Írak og Palestína. Eftir að gagnasöfnuninni var lokið 

hafist handa við að greina gögnin og velja úr það sem flokkaðist sem frétt fyrir 

rannsóknarefnið og var það fært inn í gagnagrunn eftir breytulista. Allar fréttir þurftu 

uppfylla ákveðin skilyrði til að teljast gagnlegar fyrir rannsókn. Þær þurftu 

innihalda einhvers konar upplýsingar um ungversku flóttamennina eða segja frá 

palestínsku kvennanna sem hingað komu til Íslands, móttöku þeirra, bakgrunni og 

Valin voru þessi áhersluatriði til að afmarka efnið fyrir rannsóknina og til að fara 

víðan völl. Í stuttu máli þurftu fréttirnar að nefna eða vitna í flóttamannastöðu 

til að teljast nothæfar fyrir rannsóknina. Eftir greiningu voru fréttirnar um fyrri hópinn 

68 talsins en aðeins 27 fyrir seinni hópinn. Þessi áhugaverða skekkja á umfjöllun á 

áranna má líklega rekja til þróun fjölmiðlafræðinnar sem fræðigreinar eða jafnvel 
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umræðuþátta og stöðu í samfélaginu. Einnig eru netmiðlar komnir við komu 

palestíníumanna og möguleiki á því að þeir hefðu verið notaðir í meiri mæli og því 

ekki sett jafn mikið í dagblöðin um ástand og komu þeirra. Að vissu leyti spegla 

fjölmiðlarnir samfélagið og áhrif menningarinnar. Til dæmis var mikil andúð á 

kommúnismanum hér á Íslandi þegar Ungverjarnir komu og þegar palestínsku 

flóttamennirnir komu var vaxandi hatur í garð múslima og birtast fordómar nú á 

dögum helst þar.  
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3. Ísland tekur á móti flóttafólki 
 

3.1 Flóttamannastofnun Sameinuðu Þjóðanna 
 
Tuttugasta öldin einkenndist af miklum öfgum. Tvær heimstyrjaldir herjuðu á og með 

vaxandi grimmd og villimennsku sem faldi sig á bak við tækninýjungar í 

hergagnaframleiðslu. Stríðin urðu ópersónulegri og fórnalömbin oft ósýnileg. Eftir seinni 

heimstyrjöldina margfaldaðist fjöldi flóttamanna en áætlað er að rúmlega 40 milljónir 

manna í Evrópu hafi lagt á flótta á stríðsárunum. Þjóðabandalagið stóð fyrir stofnun 

alþjóðabandalags undir stjórn Norðmannsins Friðþjófs Nansen. Loks var 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNHCR United Nations High Commissioner 

for Refugees) stofnuð árið 1951 og var henni ætlað að vernda réttarstöðu flóttamanna, hlúa 

að þeim og veita aðlögun og öryggi. Árið 1946 fengu Íslendingar aðild að samtökunum en 

tóku ekki beinan þátt í starfseminni fyrr en 10 árum síðar.
20

 

Íslensk stjórnvöld taka ábyrgð á öllum ákvörðunum sem tengjast stöðu flóttamanna. 

Flóttamannastofnunin sjálf tekur ekki beinan þátt í ákvörðunarferlinu sem fer fram á 

Íslandi, þótt hún gegni eftirlitishlutverki. Umdæmisskrifstofa sem er staðsett í Stokkhólmi 

hefur séð um að styðja við íslensk stjórnvöld og aðra hagsmunaaðila frá því að 

Flóttamannasamningurinn tók gildi árið 1951. Einnig sér skrifstofan um það að uppfylla 

bæði evrópska og alþjóðlega staðla. Meginstarfsemi umdæmisskrifstofunnar er fólgin í að 

stuðla að aðlögun og auka þekkingu og vitund þeirra sem heyra undir umboð 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Hún sér um að styðja við frjáls félagssamtök 

og óháðar stofnanir og einnig við lögfræðinga hælisleitenda með því að veita 

lögfræðiráðgjöf, þjálfun og upplýsingar.
21

 

Meginstarfsemi Flóttamannastofnunar Sameinuðu Þjóðanna á Íslandi felst því í að 

standa vörð um helstu hagsmuni flóttamanna og hælisleitenda og fylgja því eftir að það sé 

virk og nákvæm umfjöllun á Íslandi um stöðu milljóna flóttamanna í heiminum. 

Mikilvægasta starf umdæmisskrifstofunnar er þá að hafa eftirlit með íslenskum 

stjórnvöldum og veita þeim aðstoð til að þau geti uppfyllt alþjóðleg lög, reglur og staðla 

sem allra best.
22

 

 

                                                        
20 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar: Saga Rauða kross Íslands 1924-1999, bls. 195. 
21 ,,Ísland”, UNHCR. 
22 ,,Meginstarfsemi”, UNHCR. 
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3.2 Rauði kross Íslands og móttaka flóttamanna 

  
Víða um heim fóru mannúðarhugsjónir að hasla sér völl við lok 19. aldar og snemma á 20. 

öld og hér á landi höfðu ákveðnir einstaklingar sýnt áhuga á því að stofna Rauða kross 

félag. Slíkt var þó ekki hægt þá þar sem Ísland var ekki orðið fullvalda ríki en um leið og 

Ísland varð fullvalda árið 1918 fóru menn alvarlega að hugsa um stofnun slíks félags. Þann 

10. desember 1924 var síðan Rauði kross Íslands formlega stofnaður.
23

 

Frá árinu 1875 hefur hreyfing Rauða krossins látið sig varða málefni flóttamanna og 

hér á landi er það Rauði kross Íslands sem sér um móttöku flóttamanna fyrir hönd 

ríkisstjórnar. Félagið útvegaði flóttamönnum húsnæði við komu til landsins og atvinnu. 

Einnig var verkefni félagisins að sjá um að útvega íslenskukennslu í samvinnu við 

Námsflokka Reykjavíkur, safnar húsgögnum fyrir íbúðir einstaklinganna og útvegar gæslu 

fyrir börn þeirra.
24  

Velferðarráðuneytið semur við bæði viðkomandi sveitarfélag og Rauða kross Ísland 

um aðstoð við hvern hóp. Ríksstjórn Íslands tekur ákvörðun um hvern hóp hverju sinni og 

er sú ákvörðun ávallt unnin í nánu samráði við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 

(UNCHR) og byggð á gögnum þeirra.
25

 

Gunnlaugur Þórðarson var kosinn í aðalstjórn Rauða kross Íslands árið 1952 og 

varð þar með formaður framkvæmdaráðs Rauða krossins.
26

 Hann minnti Íslendinga á 

aðstæður flóttafólks í útvarpserindi í júlí árið 1956 og taldi að Íslendingar væru of fáir til að 

nýta landið til fulls. Að því loknu lagði hann til að Íslendingar myndu veita ,,litlum hópi“ 

flóttamanna skjól.
27

 

 Alþjóðasamband Rauða krossins bað nú liðsfélögin að rétta ungversku þjóðinni 

hjálparhönd. Íslenska stjórnin ákvað að efna til fjáröflunar. Þáverandi skrifstofustúlka, 

Ragnheiður Jónsdóttir, ýtti undir hugmynd Gunnlaugs og hvatti hann til að framfylgja 

henni sem hann gerði. Í lok nóvember hafði Hermann Jónsson, þáverandi forsætisráðherra, 

ákveðið að veita flóttamönnum frá Ungverjalandi viðtöku.
28

  

                                                        
23 Í þágu þjóðanna; Um stöðu og starf alþjóða Rauða krossins og Rauða kross Íslands, bls. 32. 
24 Í þágu þjóðanna; Um stöðu og starf alþjóða Rauða krossins og Rauða kross Íslands, bls. 55. 
25 ,,Viðmunarreglur flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks”, Velferðarráðuneytið. 
26 Gunnlaugur Þórðarson, Ævibrot, bls. 145. 
27 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar: Saga Rauða kross Íslands 1924-1999, bls. 196. 
28 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 197. 
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 Rauði kross Íslands taldi að halda ætti áfram að vinna í málefnum flóttafólks og 

beindi tilmælum til ríkisstjórnarinnar um að fá fleiri flóttamenn hingað árið 1959. Rauði 

krossinn skipaði nefnd til að aðstoða við móttöku fólksins og hlutverk nefndarinnar var 

fyrst og fremst að hjálpa til og skipuleggja starfið fyrstu dagana. Rauði kross Íslands var 

því einn helsti tengiliður Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi.
29

 

Íslenska ríksstjórnin hefur samþykkt móttöku á flóttafólki allt frá árinu 1956 í 

samráði við Rauða kross Íslands. Ungverjar komu fyrstir flóttamanna til Íslands árið 1956. 

Fjórum árum seinna, eða árið 1960, komu síðan 35 Júgóslavar, 34 Víetnamar árið 1979, 

árið 1983 26 Pólverjar, árið 1979 30 Víetnamar og árið 1991 komu til viðbótar 31 

Víetnami. Síðan hafa komið hingað töluvert fleiri. Hér á landi er reynslan af móttöku 

flóttamannahópa góð.
30

  

 Upphafið að móttöku flóttafólks hér á landi má rekja til ákalls Alþjóðasambands 

Rauða krossins þegar flóttamannavandinn var sem mestur í stríðinu í Ungverjalandi. Eins 

og fyrr sagði var það Gunnlaugur Þórðarson sem benti Íslendingum á slæmar aðstæður 

flóttafólks og lagði til að Íslendingar réttu hjálparhönd.
31

 Ríkisstjórnin tók vel í tillögu 

Gunnlaugs og ákvað þáverandi forsætisráðherra að veita flóttamönnum frá Ungverjalandi 

skjól. Síðar í ritgerðinni mun ég fjalla um Gunnlaug og för hans til að sækja fyrsta 

flóttamannahópinn.
32

 

 Í samanburði við nágrannalönd hefur Ísland ekki staðið sig jafn vel og önnur 

Evrópulönd í móttöku flóttamanna en það fer þó batnandi. Svíar taka t.d. á móti um 1.900 

kvótaflóttamönnum árlega, Danir um 500 og Finnar 750. Ef við ætluðum að standa okkur 

hlutfallslega jafn vel og nágrannalöndin yrðum við að taka á móti rúmlega 80 

flóttamönnum árlega, eða 29 ef við berum okkur saman við Dani. Erfiðara var eftir hrun að 

veita flóttafólki skjól vegna efnahagserfiðleika en siðferðileg skylda til þess hvarf þó ekki.
33

  

 
  

                                                        
29 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 205 
30 Í þágu þjóðanna; Um stöðu og starf alþjóða Rauða krossins og Rauða kross Íslands, bls. 56. 
31 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 196. 
32 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 197. 
33 Ólafur Þ. Stephensen, ,,Við gerum of lítið”, bls. 16. 
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4. Fjölmiðlar og flóttamannastraumurinn 
 

4.1 Áhrif fjölmiðla 
 

Hlutverk fjölmiðla 

Fjölmiðlar gegna stóru hlutverki í nútímasamfélögum. Góður fjölmiðill nær að upplýsa 

almenning um mikilvæg málefni þjóðar á hlutlausan hátt, svo að fólk geti myndað sér 

skoðanir sjálft. Þetta má kalla hlutlægan fjölmiðil. Í grein eftir Örnu Schram, ,,Allir hafa 

eitthvað að segja“, segir hún þetta um fjölmiðlana: ,,Þeir eru eins konar gluggi inn í 

samfélagið eða tiltekna sögu þess. Það er í sjálfu sér í góðu lagi – svo langt sem það nær. 

Heildarmyndin hlýtur þó að vera markmiðið.“
 34

 Með þessu á hún við að fjölmiðlar verði að 

leggja sig fram við að sýna almenningi heildarmynd af samfélaginu. Með hlutlægni er átt 

við því að það sé verið að mæta ákveðnum kröfum og gildum. ,,Hinn fræðilegi ágreiningur 

um hugtakið snýst fyrst og fremst um þá afstöðu að sönn hlutlægni sé tálsýn og að því sé 

rangt að gefa nokkuð annað í skyn.“ Með hlutlægninni er leitast við að mæta ákveðnum 

kröfum, t.d. um efnislega rétta og nákvæma frásögn, aðgreiningu, túlkun og jafnvægi.
35

  

 Jafnréttismál eru einnig mikilvæg þegar kemur að fjölmiðlum því þeir búa yfir 

valdi á þann hátt að þeir geta haft mikil áhrif á skilning og skoðanir almennings og því er 

mikilvægt að þeir segi frá á hlutlægan hátt. Þeir eru mikilvægir í valdakerfi samfélagsins, 

t.d. eiga þeir að geta varað almenning við hugsanlegu ráðarbruggi valdahafa.
36

 Fjölmiðlar 

eru því oft kallaðir fjórða valdið vegna mikilvægis þeirra.
37

 

,,Fjölmiðlar eru sennilega mikilvægasta upplýsingalind almennings í 

lýðræðissamfélögum samtímans“ segir m.a. í Skýrslu nefndar menntamálaráðherra um 

íslenska fjölmiðla sem kom út árið 2005. Þar er átt við að skylda fjölmiðlanna sé að segja 

ávallt satt og rétt frá og að samfélagið eigi ekki að fá rangar upplýsingar, því almenningur 

treysti á fjölmiðlana.
38

 Í skýrslunni má sjá mikilvægi þess að fjölmiðlar séu faglegir og 

sanngjarnir í umfjöllun sinni og hlutlægir í fréttaflutningi. Með hlutlægni er átt við að 

umfjöllunarefnið sé ekki einhverjum eiganda eða fyrirtæki í hag eða að fréttaflutningurinn 

                                                        
34 Arna Schram, ,,Allir hafa eitthvað að segja“. 
35 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 32. 
36 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 42. 
37 Eygló Árnadóttir, ,,Konur og karlar í fjölmiðlavöktun“, bls. 35. 
38 Baldur Kristjánsson, Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi, bls. 9. 
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sé persónuleg skoðun fréttamanns, heldur hafi miðillinn hagsmuni almennings að 

leiðarljósi.
39

 

Þau Jón Gunnar Ólafsson og Oddný Helgadóttir gerðu heimildarmynd um 

fjölmenningu á Íslandi sem kom út árið 2010. Heimildamyndin byggðist á viðtölum við 

fimm börn innflytjenda á Íslandi. Í einum hluta myndarinnar er fjallað um fjölmiðla og 

fordóma og eru þar dregin upp dæmi sem sýna hvernig fjölmiðlar eru ekki með nokkrum 

hætti hlutlægir í flutningi sínum. Í umfjöllun um útlendinga í íslenskum fjölmiðlum mátti 

finna t.d ,,Nærri tuttugu útlendingar slógust með hnífum, slökkvitækjum og 

handboltakylfum í stigagangi fjölbýlishúss í úthverfi Reykjavíkur” einnig má sjá 

,,Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir að tvisvar áður hafi verið kvartað yfir slagsmálum 

og ólátum í útlendingum”. Hér eru útlendingar mótaðir af fjölmiðlum sem ógnandi 

staðalmyndir og koma áhrif fjölmiðla einnig á minnihlutahópa skýrt í ljós.
40

 

4.2 Fyrsti flóttamannahópurinn 
 
Þann 23. október 1956 drógu stúdentar í Búdapest niður styttu af Stalín og í kjölfarið 

brutust út táknræn mótmæli þeirra gegn yfirráðum Sovétríkjanna í Ungverjalandi sem 

snerust síðan í óeirðir. Til stóð að gera Imre Nagy að forsætisráðherra landsins á ný en 

ráðamenn í Sovétríkjunum höfðu hrakið Nagy frá völdum rúmu ári áður. Nagy gaf þá út 

yfirlýsingu að fjölflokkakerfi skyldi tekið upp og vildi að Ungverjaland myndi segja sig úr 

Varsjárbandalaginu. Við þetta fylltist mælir Sovétmanna og Rauði herinn var sendur af stað 

til að ráðast gegn uppreisnarmönnum og það leiddi til blóðugra átaka. Tveimur vikum frá 

falli styttunnar af Stalín var herraþjóðin í austri búin að ná næstum öllum völdum í 

Ungverjalandi. Strax í nóvember sama ár myndaðist flóttamannastraumur frá Ungverjalandi 

til Austurríkis og Júgóslavíu. Austurríkismenn voru illa í stakk búnir til móttöku nágranna 

sinna vegna fjölda þeirra sem þeir höfðu tekið á móti í seinni heimstyrjöldinni. 

Borgaryfirvöld í Vín tilkynntu að þau réðu ekki við flóttamannastrauminn og óskuðu eftir 

önnur ríki myndu einnig veita Ungverjum skjól.
41

 

Í desember 1956 ákvað íslenska ríkisstjórnin að taka á móti 50 til 60 ungverskum 

flóttamönnum en lagði áherslu á að fá einkum börn til landsins. Rauði kross Íslands sendi 

því næst boð til stjórnvalda um að senda fulltrúa til Vínarborgar að sækja Ungverjana. Til 

að sýna heimsbyggðinni að Íslendingar hefðu mannúð og góðmennsku til að bera eins og 

                                                        
39 Baldur Kristjánsson, Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi, bls. 10. 
40 Jón Gunnar Ólafsson, Vegurinn heim, bls. 33. 
41 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 196-197. 
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hinar þjóðirnar voru landsmenn hvattir til að taka á móti ungversku börnunum. Eitt þúsund 

og ellefu íslensk heimili buðust til að taka börn að sér í fóstur. Hugmyndin á bak við það að 

fá einungis börn var eflaust einkum sú að þau eigi sér enga óvini og þannig sé vissulega 

haldið í hlutleysið, enda voru flestar þjóðir reiðubúnar til þess að taka á móti saklausum 

börnum sem bjuggu við ófrið í heimalandinu.
42

 Mögulega voru einhverskonar 

samlögunarhugmyndir þar að baki því auðveldara hlýtur að vera að aðlaga börn að nýju 

samfélagi heldur en fullorðna. 

Gunnlaugur Þórðarson fór sem fulltrúi Íslands til Austurríkis til að undirbúa 

móttökuna. Förin gekk þó ekki með öllu áfallalaust. Til að byrja með tafði þoka á 

meginlandinu lendingu vélarinnar. Hengdar höfðu verið upp tilkynningar í fjórum 

flóttamannabúðum í Austurríki um að Ísland ætlaði að taka á móti flóttafólki og að þeir sem 

hefðu áhuga á að fara til Íslands ættu að skrá sig á þann lista. Á listann skráðu sig 170 

manns og ræddi Gunnlaugur við þá alla og valdi úr þeim hópi. Þegar kom að brottför til 

Íslands höfðu þó nokkrir bæst í hópinn án þess að hann hefði rætt við þá eða séð.
43

 Í 

endanlegum hópi sem Gunnlaugur kom með voru 52 flóttamenn; 29 karlmenn og 23 konur. 

Sá elsti var 54 ára en sá yngsti var aðeins þriggja ára. Í hópnum voru fimm hjón og ein af 

þeim voru með tvö ung börn. Flestir karlanna voru iðnaðarmenn en sumir höfðu þó stundað 

verkamannavinnu. Fimm konur í hópnum höfðu verið í einhvers konar launavinnu, þrjár 

aðrar iðnverkakonur og fjórar voru hjúkrunarkonur.
44  

 Þekking á landi og þjóð var frekar takmörkuð á meðal ungversku flóttamannanna og 

áttu þeir framundan einn erfiðasta þröskuldinn í aðlögun að nýju samfélagi, það er 

tungumálið. Örfáir gátu bjargað sér á þýsku en aðrir töluðu eingöngu ungversku. Þau hjónin 

Nanna Snæland og Andrés Alexandersson voru ómetanleg aðstoð við flóttafólkið sem 

stuðningsaðilar og tengiliðir. Andrés var fæddur í Ungverjalandi en Nanna var íslensk og 

höfðu þau flúið frá Búdapest til Íslands árið 1948. Andrés hóf strax að kenna flóttafólkinu 

íslenskuna árið 1956 en eftir áramótin varð námið á ábyrgð Ungverjanna. Lítið svigrúm var 

þó til að setjast á skólabekk, því strax í janúar voru þeir flestir komnir í launavinnu.
45

 

 Tíu flóttamenn úr hópnum snéru aftur til Ungverjalands og ein kona lést skömmu 

eftir komu sína til Íslands. Á næstu árum fóru allmargir en á árunum 1962-1964 fengu 25 

Ungverjar íslenskan ríkisborgararétt. Einn af hverjum 15 ungverskum flóttamönnum sem 

fékk hæli í Evrópu fór aftur heim, oftast nær af því að þeim gekk illa að aðlagast nýju 

                                                        
42 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 198. 
43 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 199. 
44 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 200. 
45 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 203. 
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umhverfi. Aðrar orsakir voru óskir ættingja í heimalandinu  um að þeir kæmu aftur heim 

eða erfiðleikar með að sætta sig við nýja heimalandið af ólíkum  ástæðum.
46

 Með þessari 

móttöku flóttafólksins var íslenska þjóðin að taka raunverulegan þátt í alþjóðlegu 

hjálparstarfi í fyrsta sinn og meira en helmingur þessa fólks settist að á Íslandi til 

frambúðar.
47

  

 

4.3 Ungverjar í íslenskum fjölmiðlum í kringum 1956 
 
Íslensku dagblöðin fjölluðu töluvert um ungverska flóttamenn og aðstæður þeirra. Eins og 

fram kemur og í aðferðafræðikaflanum hér að ofan þar sem greindar voru 95 fréttir alls en 

68 fréttir flokkuðust undir umfjöllun um ungverska flóttamenn. Rúmlega helmingur 

fréttanna prýða forsíðu eða eru á fyrstu blaðsíðum og eru þær mislangar. Aðeins átta 

fréttanna eru staðsettar mjög aftarlega í dagblöðunum. Ætla má að fréttirnar sem eru 

mikilvægastar samfélaginu séu á forsíðu eða framarlega í blöðunum. Af þessu má sjá að 

dagblöðin fylgdust vel með fréttunum frá Ungverjalandi og litu ástandið alvarlegum 

augum. Helsta heimild íslenskra fjölmiðla var útvarpið í Búdapest, sem sagði fréttir af 

stöðu stríðsins og flóttamanna af kappi sem og fjölmiðlar í öðrum löndum. 

 Um 60% frétta höfðu á sér jákvæðan blæ og um 50% fyrirsagna voru jákvæðar. Það 

sem Íslendingar skrifuðu í dagblöðin sýndi mikla samúð og stuðning með Ungverjum en 

mikla andúð á kommúnismanum. Fólk og hópar sendu inn greinar í blöðunum sem sýndu 

stuðning og óskuðu Ungverjum alls hins besta. Neikvæður fréttaflutningur átti nánast 

aðeins við um fréttir með neikvætt innihald, þá um stríðsafleiðingar og bág kjör 

flóttamannanna, en hann var ekki neikvæður í garð flóttafólksins sjálft. Oftast nær voru 

engar myndir sem fylgdu fréttum af ungversku flóttamönnunum og staða þeirra nánast 

aldrei sett í sögulegt samhengi. Þær eru því fréttirnar frekar ópersónulegar. 

 Þegar kom yfirlýsing frá íslensku ríkisstjórninni um að taka ætti á móti hópi af 

ungversku flóttafólki hófust töluverðar umræður, bæði neikvæðar og jákvæðar. Til dæmis 

birtist grein í Morgunblaðinu sunnudaginn 18. nóvember 1956 sem bar heitið 

,,Kommúnisminn er sjúkdómur.“ Þetta var viðtal við áðurnefndan Andrés Alexandersson, 

ungverskan flóttamann sem búsettur var á Íslandi. Hann segir þar að ungverskt samfélag 

mætti kalla ,,þjóðfélag óttans“ og að án óttans væri kommúnisminn ekkert. Hann byggist að 

öllu leyti á hræðslu þegnanna og með hræðslunni sé hægt að stjórna samfélaginu. Andrés 

                                                        
46 Margrét Guðmundsdóttir, Í þágu mannúðar, bls. 204. 
47 Gunnlaugur Þórðarson, Ævibrot, bls. 148. 
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segir muninn á samfélagi á Íslandi og í Ungverjalandi vera þann að í Ungverjalandi vitir þú 

aldrei hver bankar upp á hjá þér, en á Íslandi sé það bara saklaus fréttamaður frá 

Morgunblaðinu.
48

  

 Neikvæð umfjöllun í garð ungversku flóttamannanna og flóttamanna almennt sést 

lítið sem ekkert á þessum tíma í fjölmiðlum heldur beindist neikvæðnin fremur að 

yfirvöldum í upprunalandi þeirra en stöðu þeirra. Greinin um Andrés er gott dæmi um 

fréttaflutning af Ungverjum á þessum tíma, fyrir utan það að hún er eina persónulega fréttin 

sem byggir á viðtali við Ungverja. Ef umfjöllunin er neikvæð þá beinist hún varla að 

Ungverjunum sjálfum, heldur að kommúnismanum sem slíkum og þá á Íslandi. Í sömu 

grein er t.d. vitnað í ummælin: ,,Ef ungverskir flóttamenn vissu að kommúnistar eigi aðild 

að stjórn Íslands, mundi ekki einn einasti koma hingað. Ungverjar vita, hvað það er að hafa 

kommúnista í stjórn.“ 
49

  

Morgunblaðið birti grein á forsíðu um blóðbaðið í Ungverjalandi og í henni má sjá 

gott dæmi um afstöðu Íslendinga: ,,TIL ÞESS er mælzt að allir dragi fána í hálfa stöng í dag 

til þess að votta ungversku þjóðinni samúð sína.“ Af frásögnum ungverska flóttamanna var 

ljóst að Rússar höfðu komið fram af með mikilli grimmd og mannúðarleysi. ,,Rússar drepa 

allt, sem fyrir er og þorir fólk ekki að hætta sér út fyrir dyr.“
50

 Af þessu má sjá að íslensku 

dagblöðin höfðu almennt andúð á kommúnismanum, þótt mögulega lifði einhver 

kommúnismi í íslensku samfélagi. Velta mætti því fyrir sér hvort fréttaflutningur og 

fréttaval hefði ekki verið öðruvísi hefði Alþýðubandalagið haft eins mikil ítök í íslenskum 

stjórnmálum og Sjálfstæðisflokkurinn hafði á þessum tíma.  

Morgunblaðið birti langflestar greinar um Ungverjana en studdi lengi vel 

Sjálfstæðisflokkinn og gerir það jafnvel enn, en ritstjóri á þessum tíma var Valtýr 

Stefánsson. Þjóðviljinn birti hins vegar aðeins fimm fréttir af Ungverjunum á þessu þriggja 

ára tímabili. 

Morgunblaðið var stofnað árið 1913 en Þjóðviljinn kom mun seinna til sögunnar 

eða árið 1936, nokkrum árum eftir stofnun Kommúnistaflokks Íslands árið 1930.
51

 

Þjóðviljinn var undir áhrifum frá Sameiningaflokki alþýðu, sem stofnaði Alþýðubandalagið 

árið 1956 en hann var einnig tengdur Sósíalistaflokknum á þessum tíma. 

Sameiningarflokkur alþýðu var settur saman af Kommúnistaflokki Íslands og hluta af 

Alþýðuflokknum og ein grundvallarhugmynd hans var að berjast gegn fasisma. Þjóðviljinn 

                                                        
48 M, ,,Kommúnisminn er sjúkdómur“. 
49 M, ,,Kommúnisminn er sjúkdómur“. 
50 ,,Blóðbað í Ungverjalandi“. 
51 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 53. 
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var málgagn flokksins og því undrunarefni að ekki hafi verið meira birt um stöðu 

Ungverjanna en vissulega hefur staða ungverska flóttafólksins varpað slæmu ljósi á 

hugmyndafræði flokksins sem átti blaðið. 

 Vert er að segja frá því að á þessum tíma sem rannsókn snýst um, þ.e. koma 

Ungverjana í kringum 1956, þá voru fjölmiðlar í eigu stjórnmálaflokka og því litaði stefna 

stjórnmálaflokka oft fjölmiðlana. Nú er það algengt að fjölmiðlar séu í eigu stórra 

fjölmiðlasamsteypa eða fjölþjóðafyrirtækja sem eru í umsvifamiklum rekstri á sviði 

þjónustu og framleiðslu.
52

 Ekki verður farið nánar út í það hér en næsti rannsóknarhópur er 

mun nær okkur og því áhugavert að athuga hvort skoðanir stjórnmálaflokkanna speglast 

eins mikið þar og þeir gerðu í fyrra tilfellinu. 

 

4.4 Palestínskar flóttakonur frá Írak 
 
Í flóttamannabúðum í Al Waleed var hópur palestínskra flóttamanna sem var fæddur og 

uppalinn í Írak sem endaði á Akranesi haustið 2008. Þegar Ísraelsríki var stofnað árið 1948 

komu fyrstu Palestínumennirnir til Íraks frá borginni Haifa sem áður hafði verið hluti af 

Palestínu en var nú hluti af Ísrael. Flestir þeir sem komu til Íraks héldu að þar myndu þeir 

aðeins dvelja í stuttan tíma þar til þeir endurheimtu heimili sín í Haifa. Nú eru liðin meira 

en 60 ár og afkomendur Palestínumannana eru enn í Írak. Þegar Palestínumenn flúðu til 

Íraks fengu þeir niðurgreidda húsaleigu og aðgang að ýmsum opinberum störfum en 

Saddam Hussein sá til þess að því yrði fylgt eftir. Hins vegar fékk flóttafólkið aldrei 

ríkisborgararétt í Írak og var því ríkisfangslaust. Í apríl 2003 féll stjórn Saddams og 

Palestínumenn voru hvattir til að yfirgefa heimili sín. Ofsóknir öfgahópa sjítamúslima gegn 

Palestínumönnum jukust og vildu þeir Palestínumennina í burt frá Írak. Saddam Hussein 

hafði lengi haldið aðgerðum sjíta í skefjum en eftir fall hans komst ný ríksstjórn til valda 

sem breytti lögunum um Palestínumenn þannig að nú þurftu þeir að endurnýja 

landvistarleyfi sitt á tveggja mánaða fresti. Það varð til þess að margir þeirra leituðu skjóls 

fyrir ofsóknum í eyðimörkinni nálægt landamærum Sýrlands og Jórdaníu.
53

 

Fólksflóttinn frá Írak leiddi til mikillar fjölgunar flóttamanna í heiminum samkvæmt 

skýrslum Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna en í árslok 2006 hafði hálf milljón 

                                                        
52 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 38. 
53 Sigríður Víðis Jónsdóttir, ,,Strand í sandi“. 
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Íraka leitað hælis í öðrum löndum. Flestir þessara flóttamanna dvelja í Pakistan en aðrir 

dvelja ýmist í Sýrlandi eða Jórdaníu.
54

  

Aðstæður fólks í flóttamannabúðunum í Al Waleed eru afar bágbornar. Þær eru 

staðsettar nálægt landamærum Sýrlands, þangað sem margir af þeim vilja komast. 

Hitastigið á svæðinu getur farið allt upp að 50%C og fólk býr í tjöldum. Lítið er um 

þjónustu á svæðinu og er hún afar bágborin. Skortur á læknisþjónustu er þó 

tilfinnanlegastur. Til þess að komast undir læknishendur þarf að ferðast rúmlega 400 

kílómetra leið í leigubíl því enga sjúkrabíla er að fá. Þar að auki stafar flóttafólkinu ógn af 

snákum, rottum og mikilli eldhættu. Þessar aðstæður eru svo slæmar að hjálparstarfsfólk fer 

ekki inn á svæðið nema í dagsbirtu.
55

  

Fimmtudaginn 3. apríl 2008 sat flóttamannanefnd félagsmálaráðuneytisins á fundi 

og velti fyrir sér næsta mögulega flóttamannahópi til landsins. Ísland hafði þar á undan 

tekið á móti flóttafólki alls 15 sinnum. Tekið var símaviðtal við starfsmann 

Flóttamannastofnunarinnar til að ræða um palestínska hópinn. Nokkrum dögum síðar var 

send tillaga til ráðherra um að tekið yrði að móti flóttafólki frá Al Waleed.
56

 Árið 2007 

samþykkti ríkisstjórn Íslands að taka árlega við 25 til 30 kvótaflóttamönnum sem hvorki 

áttu möguleika á því að vera um kyrrt í flóttalandinu né gátu snúið aftur til heimalandsins 

og þurftu því að fara til þriðja lands
57

 

 Ýmsar vangaveltur voru yfir því af hverju þessi hópur frá Palestínu varð fyrir valinu 

en þáverandi forsætisráðherra, Geir Haarde, sagði að valið hefði einungis verið út frá 

mannúðarástæðum. Hann sagði einnig að Ísland gæti ekki borið ábyrgð á Íraksstríðinu og 

neitaði því að móttaka palestínskra flóttamannanna fæli í sér pólitíska yfirlýsingu. Neyðin 

væri aðalatriðið. Hins vegar sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi utanríkisráðherra, 

að flóttafólkið tengdist siðferðilegri ábyrgð og pólitískri skyldu vegna Íraksstríðsins. Síðar 

fór Ingibjörg Sólrún til Ghana og ræddi þar við framkvæmdarstjóra Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna um flóttamannahóp til Íslands. Framkvæmdarstjórinn lýsti aðstæðum 

í Al Waleed búðunum og hreyfði saga fólksins í eyðimörkinni við Ingibjörgu Sólrúnu. 

Hálfum mánuði síðar fór hún í vinnuferð til Ísraels, Jórdaníu og Palestínu. Hún hafði þar 

augun opin fyrir flóttamannastraumnum og í október 2007 bar hún fram starfsáætlun til 

                                                        
54 Kolbeinn Óttarsson Proppé, ,,Milljónir á flótta um allan heim“. 
55 Karl Blöndal, ,,Í flóttamannavíti í Írak“. 
56 Sigríður Víðis Jónsdóttir, Ríkisfang: Ekkert, flóttinn frá Írak á Akranes, bls. 242. 
57 Kolbeinn Óttarsson Proppé, ,,Milljónir á flótta um allan heim“. 



 24 

íslensku ríkisstjórnarinnar um málefni Mið-Austurlanda. Þann 6. maí 2008 var búið að 

samþykkja að bjóða flóttafólkinu hingað heim.
58

 

 Tvöþúsund og fimmhundruð Palestínumenn voru fastir öðru hvorum megin við 

landamæri Íraks vorið 2008. Einungis fáir hafa komist frá flóttamannabúðunum í Al 

Waleed en Flóttamannastofnunin hafði kallað eftir mannúðlegum lausnum í þeim 

málefnum í langan tíma.
59

  

Tuttugu og níu palestínskir flóttamenn frá Al Waleed flóttamannabúðunum í Írak 

settust að á Akranesi haustið 2008. Í þessum hópi voru átta einstæðar mæður sem 

samanlagt áttu 21 barn. Stjórn Rauðakrossdeildarinnar sá um aðlögun flóttafólksins á 

Akranesi og framkvæmdarstjóri deildarinnar, Anna Lára Steindal, hefur fylgst með 

fjölskyldunum og segir hún að aðlögunin hafi gengið mjög vel. ,,Auðvitað er þetta enginn 

dans á rósum en konurnar eru ótrúlega sterkar og hafa verið mjög duglegar síðan þær 

komu.“ Eftir efnahagshrunið á Íslandi gerði atvinnuleysi vart við sig og gerði það að 

verkum að engin úr hópi kvennanna fékk atvinnu. Að sögn Önnu Láru Steindal var þó 

mikill áhugi fyrir því að greiða götu þeirra, því konurnar vildu allar endurgjalda þá aðstoð 

sem þær höfðu fengið og taka þátt í samfélaginu á einn eða annan hátt. Allar fjölskyldurnar 

sem hingað komu fengu þrjár stuðningsfjölskyldur og mynduðust góð tengsl þar á milli. Þó 

atvinnuleysi ríkti hér á Íslandi sátu palestínsku konurnar ekki auðum höndum, heldur 

hjálpuðu þær til við alls kyns störf hjá Rauða krossinum.
60

  

 

 

 4.5 Palestínskir flóttamenn í íslenskum fjölmiðlum í kringum 2008 
 

Í seinni hópnum var umfjöllunin töluvert minni heldur en um ungversku flóttamennina. 

Fréttirnar sem hæfðu kröfum rannsóknarinnar um palestínska flóttafólkið voru aðeins 27 

talsins. Einkenni frétta um palestínska flóttafólkið eru önnur en fréttanna um ungverska 

flóttafólkið rúmlega 50 árum fyrr. 

 Helsti munurinn er sá að nú eru fréttirnar mun persónulegri en áður og þó þær séu 

færri er hver frétt mun umfangsmeiri. Flóttamenn eru oftast nafngreindir og aðstæðum 

þeirra ítarlega lýst. Einnig fylgja töluvert fleiri myndir fréttunum frá Írak en fréttunum frá 

Ungverjalandi. Sigríður Víðis Jónsdóttir er mest áberandi í fjölmiðlum í umræðum um 

                                                        
58 Sigríður Víðis Jónsdóttir, Ríkisfang: Ekkert, flóttinn frá Írak á Akranes, bls. 243-244. 
59 Sigríður Víðis Jónsdóttir, Ríkisfang: Ekkert, flóttinn frá Írak á Akranes, bls. 238. 
60 Sigríður B. Tómasdóttir, ,,Vel heppnuð aðlögun flóttakvenna“, bls. 26. 
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flóttamannahópinn sem kom og fékk skjól á Akranesi. Hún skrifar stórar og umfangsmiklar 

fréttir af fólkinu, sögu og ástandi þeirra. Einnig skrifar hún bókina Ríkisfangi: Ekkert sem 

kom út árið 2011 og fjallar um konurnar sem komu úr Al Waleed flóttamannabúðunum og 

fengu hæli á Akranesi. Sigríður Víðis kynnist konunum vel og segir sögu þeirra. Til að taka 

dæmi um persónulegri fréttamennsku birtist frétt í Morgunblaðinu þann 24. júlí 2009 eftir 

Sigríði Víðis, undir fyrirsögninni; ,,Amma á Akranes, látið barn í Írak“. Fréttin fékk opnu 

og var prýdd sex myndum, bæði af fólkinu og aðstæðum í flóttamannabúðum. Fréttin er 

mjög persónuleg og rýnir ekki bara í ástand fólksins heldur tilfinningalega stöðu þess 

,,Föstudagurinn langi mun seint líða Aydu Abdullah Al Elsa á Akranesi úr minni. Það var 

þá sem hún frétti að barnabarn hennar hefði látist, einungis nokkrum klukkustundum eftir 

fæðingu þess í Írak. Þetta var fyrsta barnabarnið, Ayda var að verða amma.“ Við lestur 

greinarinnar fær lesandinn ekki bara vitneskju um stríðsástand og hörmungar í heiminum, 

heldur er nú meðvitaður um reynslu flóttafólksins og nær Sigríður Víðis að vekja samúð 

lesandans strax með fyrstu setningunni. 
61

 

 Vissulega var það ekki aðeins Sigríður Víðis sem fjallaði um komu flóttafólksins. 

En árið 2009, árið eftir að flóttamennirir höfðu sest að á Akranesi sökkti Sigríður Víðis sér í 

rannsóknarvinnu og naut styrk frá Launasjóði fræðiritahöfunda hjá Rannís á meðan.
62

 

Einnig fór hún til Íraks vegna bókarinnar og heimsótti flóttamannabúðirnar. Hún dvaldi í 

þrjá mánuði í Damaskus og kynnti sér aðstæður palestínskra og íraskra flóttamanna.
63

 

Auðunn Arnórsson fjallaði um ástandið í flóttamannabúðunum í Fréttablaðinu í maí 2008 

og einnig tók Kolbeinn Óttarsson Proppé viðtal við eina af konunum, en enginn skrifaði 

jafn stórar og persónulegar fréttir og Sigríður Víðis. Þau voru auðvitað ekki einu 

blaðamennirnir sem skrifuðu um atburðina og fólkið en íslenskir fjölmiðlar fjölluðu 

töluvert um flóttafólk og starf Rauða krossins. 

 Ætla mætti að íslenskir fjölmiðlar hafa haft ánægju með því að hafa hjálpað 

flóttafólkinu og oft á tíðum voru birtar fréttatilkynningar frá Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna sem lýsti yfir ánægju sinni með móttöku hópsins á Íslandi og greindi 

frá því að verkefnið hefði hlotið margvíslega athygli á alþjóðavísu.
64

  

 Meirihluti fréttanna hafði jákvæða fyrirsögn og jákvætt innihald. Þegar umfjöllun 

hófst um móttöku flóttafólks var einn aðili með áberandi neikvæða umfjöllun. Það var 

Magnús Þór Hafsteinsson, formaður þingflokks Frjálslynda flokksins, fyrrverandi formaður 

                                                        
61 Sigríður Víðis Jónsdóttir, ,, Amma á Akranesi, látið barn í Írak”. bls. 14. 
62 Sigríður Víðis Jónsdóttir, Ríkisfang: Ekkert, flóttinn frá Írak á Akranes, bls. 313. 
63 Sigríður Víðis Jónsdóttir, Ríkisfang: Ekkert, flóttinn frá Írak á Akranes, bls. 9. 
64 Sigríður Víðis Jónsdóttir, ,,Strand í sandi“. bls. 20. 
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félagsmálaráðs Akraness, en hann var alfarið á móti því að Akranes tæki á móti flóttafólki 

og sýndi það í grein sem birt var í Morgunblaðinu. Magnús Þór var alveg fastur á því að 

hugmyndin um skjól fyrir flóttafólk á Akranesi væri fráleit. Nú þegar væru um 500 

útlendingar búsettir á Akranesi og úti í hött að láta sér detta í hug að bæta við rúmlega 60 til 

viðbótar. Aðra eins vitleysu sagðist hann ekki hafa heyrt og taldi hugmyndina algjörlega 

galna.
65

  

 Magnús Þór Hafsteinsson var þingmaður Frjálslynda flokksins og tjáði sig 

opinberlega á Alþingi um andúð sína á útlendingum og eftir innkomu hans til flokksins 

varð hann afgerandi í innflytjendamálum. Í flokknum kom fljótlega ný tegund af orðræðu 

upp í samfélagið sem einkenndist af ný-kynþáttahyggja, íslam-ótti, hatursáróður, 

menningarárekstrar og útlendingahatur. Með komu kvennanna árið 2008 mátti greina 

íslam-ótta í Frjálslynda flokknum. Um múslima var lítið fjallað í fjölmiðlum fyrir árið 2006 

en hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkjunum urðu til þess að orðræðan um múslima varð mun 

háværari og sýnilegri. Orðræðan um múslimana hefur bæði breyst og versnað hér á landi, 

þá sérstaklega á tímabilinu frá árinu 2006 til ársins 2014. Má því að vissu leyti tengja við 

umræðuna um palenstínska flóttafólkið í íslenskum fjölmiðlum við þann íslam-ótta sem var 

í samfélaginu og einnig má ætla að umræðan og móttökurnar hefðu verið öðruvísi hefðu 

hryðjuverkaárásirnar árið 2001 ekki komið til. Eftir árásirnar komu greinileg fram skil í 

orðræðunni um útlendinga og þá aðallega hvað varðar múslima víðast hvar í heiminum en 

mun seinna á Íslandi.
66

 

 Í umfjöllun um palestínska flóttamannahópinn má sjá mikla framför í íslensku 

fjölmiðlunum. Fréttirnar eru ekki aðeins persónulegri, heldur eru þær gjarnan settar í 

sögulegt samhengi líka. Til dæmis birti Fréttablaðið grein um umfang eyðileggingarinnar 

og sagði frá samtökum Palestínumanna, langvarandi friðarumleitunum og rakti sögu 

landnáms og átakanna.
67

 

 Í stuttu máli má segja að fjölmiðlar hafi aðallega birt fréttatilkynningar og fréttir af 

ungversku flóttamönnunum árið 1956 en fremur fréttaskýringar um palestínsku 

flóttamennina árið 2008. Það gæti því verið ástæða skekkjunar að það hafði tíðkast að fjalla 

sjaldnar en ítarlega um málefni á fyrra tímabilinu og mögulega að fjölmiðlarnir voru orðnir 

fleiri á seinni tímabilinu. Miklar framfarir hafa orðið á 50 árum í fjölmiðlun sem fræðigrein 

og sést það vel með við samanburð á fréttaumfjöllun af þessum tveimur viðburðum. Þótt 

                                                        
65 Magnús Þór Hafsteinsson, ,,Við höfum nóg með okkur sjálf“. 
66 Þórunn Kristjánsdóttir, ,,Orðræða um múslima hefur versnað“. 
67,,Umfang eyðileggingarinnar“. 
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íslams-óttinn hafði sett sinn svip á fjölmiðlaumfjöllun um komu flóttafólksins er Sigríður 

Víðis mjög áberandi í fréttaflutningi af flóttafólkinu frá Palestínu og skrifar persónulegar 

og stórar greinar um fólkið á sama tíma og hún er að skrifa bók sína. Rannsóknarvinna 

hennar birtist í blöðunum og heildarsýn í bókinni. Vissulega hefur Sigríður Víðis haft áhrif 

á fjölmiðlaumfjöllun um konurnar á Akranesi og umhugsunarvert er hvort hópurinn frá 

Palestínu hefði verið jafn áberandi í fjölmiðlum hefði Sigríður Víðis ekki ákveðið að skrifa 

þessa bók. 
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Niðurstöður 
 

Óhætt er að segja eftir þessa yfirferð að hópur flóttamanna sé viðkvæmur hópur við komu 

sína til landsins en hægt er að efla þá og styrkja með réttum stuðningi. Flóttafólk flýr frá 

heimalandi sínu vegna þess að það er þeirra lokaúrræði. Þau flýja aðstæður sem eru 

ómannúðlega og óviðunandi. Aðstæður í dag sýna okkur að flóttamannavandi ríkir um 

Evrópu og um allan heim sem á sér enga hliðstæðu. Á síðasliðnum árum hefur 

innflytjendum á Íslandi fjölgað mikið og með komu þeirra gætir ákveðnnna fordóma sem 

birtast einna helst í fjölmiðlum og lýsir sér í ógnandi staðalmyndum af útlendingum.  

Niðurstaða þessarar ritgerðar er fyrst og fremst sú að breytingar á samfélagi og 

fjölmiðlum haldast nokkurn veginn í hendur. Frá árinu 1956 hafa íslensk stjórnvöld í 

samstarfi við Rauða kross Íslands tekið á móti flóttamönnum og veitt þeim skjól. Þegar 

stúdentar í Búdapest drógu niður styttuna af Stalín og út braust bylting í Ungverjalandi 

gegn kommúnistastjórninni varð neyð flóttafólks það mikil að alþjóðasamtök Rauða 

krossins sendu út ákall og báðu aðrar þjóðir um að stíga fram og rétta fram hjálparhönd. 

Þetta ákall varð til þess að samúð Íslendinga varð að sterkum vilja og ákveðið var að opna 

landið fyrir ungverskum flóttamönnum. Þetta var einungis byrjunin á góðri samvinnu 

stjórnvalda og Rauða kross Íslands um móttöku flóttamanna, því hingað hafa komið 

fjölmargir hópar allar götur síðan. 

 Meginmarkmið ritgerðarinnar var að rannsaka umfjöllun fjölmiðla við komu 

flóttamanahópanna beggja. Við lok rannsóknar minnar varð mér ljóst að heilmikil skekkja 

var í umfjöllunum. Í umfjölluninni um Ungverjana fjallaði Morgunblaðið langmest um 

ástand þeirra og stöðu en Morgunblaðið hefur alltaf verið undir stjórn eða undir áhrifum 

Sjálfstæðisflokksins og hann studdi ekki við Kommúnistaflokkinn. Hins vegar birti 

Þjóðviljinn örfáar fréttir af stríðinu, en hann var málgagn Sósíalistaflokkisins sem studdi 

Kommúnistaflokkinn. Það er vissulega áhugavert að sjá hversu mikil áhrif stjórnvöld hafa á 

fjölmiðlana og hvernig tengsl má finna við hverja frétt og hvert dagblað ef rýnt er í 

aðstæður og stöðu í samfélaginu hverju sinni.  

 Árið 2008, rúmum 50 árum eftir fyrstu móttöku flóttamanna til Íslands, var margt 

búið að breytast. Bæði hafði samfélagið þróast eins og vænta mátti og einnig hafði 

fjölmiðlafræðin sem fræðigrein breyst mikið. Fjölmiðlun hafði tekið breytingar og 

fjölmiðlar margfaldast. Þótt fréttir af palestínska hópnum hefðu verið færri, þá var umfang 

hverrar fréttar mun meira og fréttirnar allt öðruvísi. Menntunin hefur eflst og þar af leiðandi 

eru blaðamenn með önnur markmið en áður var. Persónulegar fréttir er eitthvað sem mikið 
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sást í umfjöllun um komu Palestínumannana og mikið var af myndum, sem ætlað var að 

tengja nöfn við andlit og ástandið við aðstæður. Íslam-ótti er hugtak sem ég kynni í 

ritgerðinni en það mátti víðast hvar finna í íslensku samfélagi og hjá íslenskum 

stjórnvöldum. Ætla má að Ísland hafi falið sig örlítið á bak við bankahrunið árið 2008. Með 

rannsókn minni er ljóst að peningar voru ekki aðalatriðið heldur var það hræðslan við 

gerólíkan menningarheim. Sigríður Víðis Jónsdóttir var afgerandi í fréttamennsku um 

palestínska fólkið. Hún náði árangri í því að sýna fram á að það væri Íslandi til heilla að 

taka á móti flóttafólkinu og að Ísland hefði getu til að veita þessum hópi skjól þótt 

bakgrunnur og menning væri frábrugðin. Íhuga má hvort staðan væri önnur ef Sigríður 

hefði ekki skrifað þessar upplýsandi greinar sem voru uppistaðan í bókinni Ríkisfang: 

Ekkert. Einnig væri áhugavert ef Magnús Þór Hafsteinsson hefði ekki komið með neikvæðu 

yfirlýsinguna sína um komu hópsins hvort umræðan hefði verið jákvæðari á einhvern hátt. 

 Í stuttu máli má segja að fjölmiðlar séu ein mikilvægasta upplýsingalindin í 

nútímasamfélögum. Almenningur vill trúa því sem fram kemur í fjölmiðlum og því ber 

þeim viss skylda til þess að upplýsa almenningin aðeins um það rétta og sýna hlutlægni í 

frásögnum. Því miður þá er staðan þó sú að fjölmiðlar spegla oftast nær einhverja 

stjórnmálaflokka og skoðanir þeirra og það mátti t.d. sjá í umfjöllun af flóttamönnum bæði 

árið 1956 og árið 2008 þó á ólíkan hátt. Með komu ungverjanna má marka upphaf móttöku 

flóttafólks á Íslandi og umfjöllun um þá var í flestum tilvikum fordómalausar. Þegar 

palestínsku flóttamennirnir komu hafði íslams-óttinn tröllriðið íslensku samfélagi og mikil 

hræðsla við ólíkamenningarhópa myndast og því voru viðtökur ekki eins jákvæðar og þær 

voru áður. Ísland er að þróast sem fjölmenningarlegt samfélag og almenningur þarf að 

horfast í augu við þann breytileika sem er að verða hér til. Fjölmenningarsamfélag er að 

öllum líkindum komið til að vera og fólk af erlendum uppruna mun aðeins fara fjölgandi á 

komandi árum. Ýmislegt þarf að gera til að vinna á fordómum í íslensku samfélagi og auka 

þekkingu fólks á lífi og aðstæðum minnihlutahópa.  
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