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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til B.A. gráðu í mannfræði. Í þessari ritgerð 

verður sjónum beint að menningarhugtakinu. Menning er meðal þeirra hugtaka sem 

kemur ósjaldan fram í daglegu tali og hefur vegið stórt í samfélagsumræðu um 

innflytjendur, flóttafólk og fjölmenningarleg samfélög í Evrópu. Fjallað verður um 

menningarhugtakið og þær breytingar sem hafa orðið á hugtakinu innan 

mannfræðinnar í bæði tíma og rúmi. Tekið verður til skoðunar hvernig 

menningarhugtakið hefur komið til með að taka á sig mynd í hnattrænum heimi sem 

samanstendur af bæði flæði og mörkum. Efnisval ritgerðarinnar stafar fyrst og fremst 

af áhuga en jafnframt hefur bakgrunnur minn áhrif þar sem ég er tvítyngdur 

Íslendingur og hef því sterk tengsl við fleiri en eitt land. Ég vil þakka kennurunum 

mínum fyrir kennslu og samnemendum mínum fyrir samveruna. Ég vil einnig þakka 

James G. Rice leiðbeinanda mínum fyrir að leiða mig í gegnum ferlið. Að lokum vil ég 

þakka Guðlaugi Daðasyni fyrir að vera mín stoð og stytta á lokasprettinum í mínu 

háskólanámi í mannfræði.  
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Útdráttur  

 Í hinum hnattræna heimi er flæði talið vera megineinkenni samtímans. Það eru þó 

einnig til staðar mörk, þar af leiðandi þarf að skoða flæði í samhengi við mörk. 

Síðastliðna tvo áratugi hefur aukið flæði fólks gert vart við sig frá suður- í norðuráttina. 

Innflytjendur sækja í auknum mæli eftir betri lífstækifærum og straumur flóttafólks fer 

síaukandi í von um öruggt skjól og betri lífsafkomu í Evrópu. Í kjölfarið hefur umfjöllun 

um innflytjendur, flóttafólk og fjölmenningarleg samfélög verið áberandi í Evrópu. 

Gjarnan má sjá að menningarhugtakið hefur verið í sviðsljósi umræðunnar. 

Hugmyndafræði margra þjóðríkja innan Evrópu gerir ráð fyrir einsleitri menningu innan 

landamæra. Það verður hinsvegar sífellt erfiðara að viðhalda einsleitri menningu í 

hinum hnattvædda heimi. Innan mannfræðinnar hefur menningarhugtakið tekið 

breytingum í samræmi við félagslegar breytingar og þróun námsgreinarinnar. Beint 

verður sjónum að því hvernig menningarhugtakið tekur á sig mynd í hnattrænum heimi 

sem samanstendur af bæði flæði og mörkum. Flæði er annars vegar ferli fólksflutninga, 

sér í lagi á meðal innflytjenda og flóttafólks. Mörk hins vegar eru þjóðríki, stefnumál og 

aðlögunarferli sem að tekin eru fyrir í innflytjendamálum. Að lokum verður fjölmenning 

tekin til skoðunar í samhengi við sjónarhorn mannfræðinga á menningarhugtakinu. 
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Abstract 

In a globalized world flow is considered to be the main characteristic in the 

contemporary world. As characteristic to this globalized world are also borders, flow 

therefore needs to be examined in relation to borders. Over the last two decades 

migration from the south to the north has increased. Immigrants seek for better 

opportunities and refugees seek for safety and a better life. This has led to a wide 

discussion of immigrants, refugees and multicultural societies within Europe. In the 

discussion the concept of culture has been noticeable. The ideologies of many nation 

states within Europe are based on homogeneous culture within their borders. On the 

other hand in a globalized world it becomes more difficult maintain these distinctions 

of the nation states as homogeneous and culturally bonded. Within anthropology the 

culture concept has changed in conjunction with social changes and development of 

discipline. The culture concept will be explored in the context of the flows and borders 

in a globalized world. Flows include migration among immigrants and refugees. 

Borders on the other hand includes the state and state-sponsored integration policies 

concerning migration. This thesis will conclude by taking into consideration 

multiculturalism from the point of view of the culture concept as formulated within 

anthropology.   
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Inngangur  

Mannfræði er fræðigrein þar sem maðurinn og hugsmíð hans er í farabroddi. Eitt af 

lykilatriðum mannfræðinga í dag er að gera grein fyrir samhengi í rannsóknum sínum. 

Mannfræðingar rannsaka því ekki aðeins samfélag heldur eru þeir einkum viðstaddir í 

ákveðnu menningarlegu og félagslegu samhengi. Það er að segja: Allt í okkar tilveru 

öðlast merkingu í ákveðnu samhengi. Eitt af lykilhugtökum mannfræðinnar er menning 

(e. culture) og er hugtakið dregið af orðinu colere sem merkir ræktun. Menning er 

vísun í þá þætti mannsins sem við höfum áunnið okkur og er menning þar með okkur 

ekki meðfædd (Eriksen, 1995).  

 Menningarhugtakið er meðal hornsteina félagsvísinda. Það hefur hins vegar 

verið eilíft deiluefni að skilgreina hugtakið og eru uppi mismunandi hugmyndir um 

hugtakið. Menningarhugtakið má rekja til mannfræðinnar þar sem hugtakið var fyrst 

um sinn sett fram sem staðlað og fastformað fyrirbrigði. Menning var á þeim tíma 

gjarnan spyrt saman við ákveðinn stað eða samfélagshóp (Kuper, 2000). Vegna 

breyttra tíma og með aukinni hnattvæðingu hafa mannfræðingar öðlast nýja sýn á 

menningarhugtakið. Flæði þvert á landamæri hefur aldrei verið eins umfangsmikið og 

nú. Menningarhugtakið í hinum hnattræna heimi er langt frá því að vera stöðugt 

fyrirbrigði sem bundið er við ákveðinn stað eða hóp. Menning er sá þáttur mannsins 

sem tekur sífelldum breytingum og er stöðugt í mótun í samræmi við samhengi hverju 

sinni (Kearney, 1995). 

  Í samtímanum hefur menningarhugtakið verið í sviðsljósinu, sér í lagi innan 

Evrópu (Kuper, 2000). Stjórnmálafræðingurinn Samuel P. Huntington hefur jafnframt 

greint frá því í bók sinni Clash of Civilzations að átök samtímans snúi að menningu, þar 

sem hann telur að ólíkir menningarheimar samtímans stangist á (1993). Þetta er ólíkt 

viðhorfum mannfræðinga þar sem menningar eru álitnar vera ferli sem samræmast á 

einn eða annan hátt (Baumann, 1999; Kuper; 2000). Mannfræðingar hafa greint frá því 

hvernig hugtakið leikur lausum hala hjá almenningi þar sem hugtakið er tekið til 

notkunar í hverskonar samhengi (Wikan, 1999). Notkun menningarhugtaksins er 

sérstaklega áberandi þegar kemur að málefnum um innflytjendur, flóttafólk og 
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fjölmenningarleg samfélög í Evrópu. Í samfélagsumræðu í Evrópu hafa skapast 

staðlaðar hugmyndir um menningar sem eru okkur fjarlægar. Slík menningaráhrif eru 

álitin vera ógn fyrir þjóðarheildina (Wright, 1998; Wikan, 1999; Vertovec, 2011). Frá 

árinu 1990 hefur aukið flæði fólks frá suður í norðuráttina verið áberandi. Þjóðríki víða  

í Evrópu hafa hins vegar brugðist við með hertum reglugerðum sem takmarka flæði 

fólks sem kemur utan Evrópu og með breyttum stefnum er lagt áherslu á einsleita 

menningu (Castles, 2002; Fassin, 2011). Í hinum hnattræna heimi verður hinsvegar 

sífellt erfiðara að uppfylla slíkar kröfur þar sem kraftar hnattvæðingar eru 

óumflýjanlegir í samtímanum (Castles, 2002).  

 Í þessari ritgerð verður fjallað um menningarhugtakið og þær breytingar sem 

hugtakið hefur tekið innan mannfræðinnar í samræmi við aðstæður hvers tíma. Tekið 

verður til skoðunar hvernig menningarhugtakið tekur á sig mynd í hnattrænum heimi 

sem samanstendur af bæði flæði og mörkum. Flæði er annars vegar fólksflutningar, sér 

í lagi á meðal innflytjenda og flóttafólks. Mörkin samanstanda hinsvegar af þjóðríki, 

stefnumálum, aðlögunarferlum og öðrum reglugerðum í málaflokkum innflytjenda. Í 

ritgerðinni verður mannfræðilegt sjónarhorn haft að leiðarljósi. Í fyrsta kafla verða 

rætur menningarhugtaksins dregnar fram og þær breytingar sem hafa fylgt hugtakinu 

innan mannfræðinnar. Í öðrum kafla verða tengsl þjóðríkis og menningar teknar til 

skoðunar. Það verður gert með því að skyggnast inn í hugmyndir þjóðernishyggjunnar 

og áhrifum rómantísku stefnunnar.  

 Í þriðja kafla er tekið fyrir flæði hins hnattræna heims þar sem hugtakið 

hnattvæðing (e. globalization) er fyrst tekið til skoðunar og hvernig menning tekur á sig 

mynd í þessum aðstæðum. Í fyrsta undirkaflanum verður tekið fyrir hvernig 

hnattvæðing kemur til með að skapa ímyndir og hvernig þær hafa áhrif á daglegt líf 

fólks og heimsmynd þeirra. Í seinni undirkaflanum verður fjallað um helstu tegundir og 

kenningar fólksflutninga. Einkum verða innflytjendur og flóttafólk teknir fyrir og greint 

frá þeim mun og líkindum sem ber á milli þessara hópa. 

 Í fjórða kafla verða mörk tekin fyrir til að skyggnast betur í aðstæður 

innflytjenda. Fjallað verður um helstu aðlögunarstefnur sem að þjóðríki beita í þeim 

málum. Tekið verður sérstaklega fyrir hvernig meðhöndlun menningarhugtaksins fer 
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fram í aðlögunarferli innflytjenda. Í fimmta kafla verður tekið fyrir hugtakið 

þverþjóðleiki (e. transnationalism) sem vísar til þeirra tengsla sem innflytjendur mynda 

í móttökulandi sem og við heimalandið. Kaflinn gefur okkur innsýn í þær aðstæður sem 

innflytjendur fara í gegnum þegar flutningar eiga sér stað.  

 Í sjötta kafla verður fjallað um hugtakið fjölmenningu (e. multiculturalism), þar 

sem hugtakið snertir málefni innflytjenda og flóttafólks í Evrópu. Í kaflanum verður 

leitast við að svara því hvað fjölmenning er og hvernig hún birtist í samtímanum. Tekið 

verður sérstaklega fyrir hvernig menningarhugtakinu er beitt í þessum málaflokki. 

Ásamt því verða hugmyndir til þess að bæta málaflokk fjölmenningarlegra samfélaga 

settar fram út frá mannfræðilegu sjónarhorni. Í lokin verða meginþræðirnir dregnir 

fram og höfundur greinir frá lokaniðurstöðum ritgerðarinnar.  
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1 Menningarhugtakið  

Í upphafi mannfræðinnar á seinni hluta 19. aldar var leitast við að svara því hvað 

orsakaði breytileika á meðal samfélaga. Þróunarhyggja (e. evolutionism) var ríkjandi á 

þessum tíma og hafði þar af leiðandi mikil áhrif á mótun hugmynda innan 

mannfræðinnar. Við upphaf mannfræðinnar var álitið að samfélög þróuðust frá einu 

stigi til annars, frá því að vera einföld í flókin menningarsamfélög (Barnard, 2004). 

Mannfræðingurinn Lewis Henry Morgan var meðal helstu þróunar-mannfræðinga og 

útbjó hann nákvæmt þróunarskema þar sem hann skipti samfélögum í þrjú meginstig: 

Villimennsku, hálfsiðaðri og siðmenningu. Út frá þróunarhyggju óx dreifihyggja (e. 

diffusionism) þar sem áætlað var að menningarlegir þættir dreifðust frá einu samfélagi 

til annars svo að þróun gæti átt sér stað (Barnard, 2004). Mannfræðingurinn Edward B. 

Tylor (1871) var sá fyrsti sem skilgreindi menningarhugtakið og var undir áhrifum 

þróunarhyggjunnar. Skilgreiningin hans hljóðaði svona: „Menning er flókið kerfi 

hugmynda, trúarbragða, lista, hefða, siða og öll sú færni og venjur sem að maðurinn 

tileinkar sér innan samfélagsins.” (Tylor, 1871, bls. 1). Hugtakið menning (e. culture) 

ber keim af þýska orðinu kultur sem merkir siðmenning. Skilgreining hugtaksins hafði 

þar með í för með sér þróunarlega sýn þar sem menning á þessum tíma var tengd við 

æðri samfélög (Kuper, 2000).   

 Menningarhugtakið hafði haldist óbreytt í nokkra áratugi en hugtakið var þó 

ekki gallalaust. Það var til að mynda erfitt að ná utan um það þar sem það var afar vítt 

og gildishlaðið (Kuper, 2000). Bandaríski mannfræðingurinn Franz Boas gagnrýndi 

hugtakið og aðhylltist ekki hugmyndir þróunarhyggjunnar. Í Bandaríkjunum einblíndu 

mannfræðingar frekar að því að skoða sérstæði menningar og þar af leiðandi varð 

aukin áhersla á lögð á vettvangsrannsóknir. Hann vildi frekar tala um menningar í 

staðinn fyrir menningu sem gaf til kynna um að fleiri en ein menning væri að finna á 

meðal samfélaga. Hann kom fram með menningarlega afstæðishyggju (e. cultural 

relativism) sem felur í sér að allar menningar séu jafngildar (Barnard, 2004). Hann taldi 

jafnframt að ólíkar menningar væri orsök breytilegra samfélaga en ekki eðlislægir 

eiginleikar. Boas þrengir skilgreiningu menningarhugtaksins á þennan veg: „Menning er 

samofið kerfi tákna, hugmynda og gilda.” (Kuper, 2000, bls. 62). Hugmyndir Boas voru 
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byltingarkenndar sem höfðu í för með sér almennar viðhorfsbreytingar innan 

mannfræðinnar (Kuper, 2000).  

  Vægi þróunarhyggjunnar minnkar töluvert og vaxandi áhersla á 

vettvangsrannsóknir eykst til muna innan mannfræðinnar á fyrri hluta 20. aldar. 

Virknishyggja (e. functionalism) tekur við í Bretlandi og má rekja áhrif hennar til 

félagsfræðingsins Emile Durkheim. Hann var stofnandi ritsins L’Anné Sociologique þar 

sem hann og aðrir fræðimenn deildu vísindalegri sýn á hinu félagslega. Þrátt fyrir 

brotthvarf þróunarhyggjunnar þá mátti enn sjá áhrif hennar á kenningar innan 

mannfræðinnar. Grundvöllur virknishyggjunnar byggist á samlíkingu frá 

fræðimanninum Herbert Spencer þar sem hann líkir samfélagi við lífveru. Samfélaginu 

er skipt niður í þætti þar sem hver þáttur hefur ákveðna virkni. Mannfræðingarnir 

Brownislaw Malinowski og Radcliffe Brown eru helstu kenningarsmiðir kenningarinnar 

en áherslur þeirra voru þó ólíkar. Malinowski leit svo á virkni væri afl sem gegndi því 

hlutverki að uppfylla þarfir einstaklinga innan samfélaga. Brown beindi sjónum sínum 

að virkni sem er tillegg hvers þáttar sem að myndar gerð samfélagsins. Markmið hans 

var að gera grein fyrir gerð samfélaga og bera þær saman og flokka líkt og í raun- og 

lífvísindum (Barnard, 2004).  

 Í bókinni Ethnic groups and boundaries varpar mannfræðingurinn Fredrik Barth 

(1969) ljósi á nýjar hliðar á menningarhugtakinu. Innan mannfræðinnar hefur ríkt sú 

hefð að skoða menningar mestmegnis sem einangruð kerfi. Barth telur það hins vegar 

leiða af sér afar einsleita sýn á samfélagshópa. Í rannsóknum hans á etnískum hópum 

komst hann að því að stöðugar samræður áttu sér stað á milli hópa. Hann sá einnig að 

mikla fjölbreytni var að finna innan samfélaga. Hann taldi því nauðsynlegt að gera grein 

fyrir atbeini einstaklinga. Mismunandi hópar samfélagsins þróuðu með sér mismunandi 

menningarlegt mynstur þrátt fyrir að tilheyra sama samfélagi. Það er að segja: Innan 

samfélaga er að finna ólíkar menningar. Að hans mati voru það ekki menningarlegir 

þættir sem að sköpuðu mörk á milli hópa heldur stýrast þeir af félagslegum tengslum. 

Etnískir hópar skilgreina sig að miklu leyti út frá öðrum hópum en ekki sjálfum sér. 

 Auknar áherslur á vettvangsrannsóknir leiddi til nýrrar sýnar innan 

mannfræðinnar. Frá seinni hluta 6. áratugarins á sér stað breytt hugmyndafræði (e. 
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paradigma) innan mannfræðinnar. Virknishygga verður veigaminni og mannfræðingar 

fara að beina sjónum sínum að einstaklingnum og atbeini hans. Rannsóknir á félagslegu 

neti (e. network analysis) einstaklinga færast í aukana. Aðferðin felur í sér að greina 

tengsl einstaklinga í ákveðnu samhengi og skoða mynstur þessara tengsla sem eiga sér 

stað á milli einstaklinga, stofnana og annarra þátta. Rannsóknir á félagslegu neti hafa 

gjörbreytt rannsóknaraðferðum innan félagsvísinda. Aðferðin er öflugt verkfæri sem að 

færir okkur nær því að skilja félaglegt ferli einstaklinga (Boissevain, 1979). Á þessum 

tíma fara mannfræðingar í auknum mæli að beina sjónum sínum að fólksflutningum. Í 

því samhengi verða rannsóknir á félagslegu tengslaneti einstaklinga gagnleg aðferð 

innan mannfræðinnar (Brettell, 2015).  

 Í bókinni Writing Culture kemur fram uppbyggileg gagnrýni innan 

mannfræðinnar á tímum póstmódernisma. Þar greindi mannfræðingurinn James 

Clifford (1986) ásamt fleirum frá því valdamisvægi sem er að finna í verkum 

mannfræðinga. Þar kemur meðal annars fram hvernig etnógrafíur (e. ethnography), 

skrif mannfræðinga af vettvangi eru skapaðar innan ákveðinna valdakerfa. Etnógrafíur 

eru ekki eingöngu að endurspegla menningu annarra heldur endurspegla skrifin 

einkum menningarheim og sjónarhorn rannsakandans. Fræðimaðurinn Edward Said 

(1979) hafði einnig greint frá valdamisvægi í skrifum sínum með kenningunni um 

oríentalisma (e. orientalism). Hún felur í sér skiptingu heimsins í annars vegar „við” og 

hins vegar „hinir”. Hugmyndafræðin er byggð á ójöfnum valdatengslum á milli vesturs 

og austurs. Það hefur leitt af sér almenna hugsýn þar sem svokölluðu „við” er álitið 

vera viðmið (e. norm) og „hinir” afbrigði. Sú hugsýn er ekki ásköpuð heldur búin til og 

henni viðhaldið í gegnum vestræna orðræðu. Það er því mikilvæg að gera sér grein fyrir 

því hvaðan þekkingin kemur og í hvaða samhengi hún verður til (Said, 1979; Clifford, 

1986).  

 Til þess að forðast alhæfingar hafa mannfræðingar lagt frekari áherslu á 

einstaklinga og persónulegar frásagnir (e. narrative ethnographies of the particular)  

(Abu-Lughod, 1991; Jackson, 2005). Persónulegar frásagnir er aðferð sem gefur okkur 

innsýn í upplifanir annarra og hefur aðferðin umbylt rannsóknaraðferðum á sviði 

félagsvísinda (Vertovec, 2003). Sú aðferð kemur í veg fyrir alhæfingar um ákveðna 
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menningar- eða samfélagshópa (Kymlicka, 2011). Mannfræðingar hafa í auknum mæli 

unnið að því að gera rannsóknir í samvinnu með viðfanginu til að endurspegla betur 

sjónarhorn þeirra sem rannsakað er (Clifford, 1986). Það hafa mannfræðingar til að 

mynda gert með rannsóknum á félagslegu tengslaneti innflytjenda þar sem skyggnst er 

í aðlögunarferli og upplifanir þeirra (Vertovec, 2003).  

 Þrátt fyrir breyttar áherslur innan mannfræðinnar og almennar 

viðhorfsbreytingar helst menningarhugtakið óbreytt á hinum opinbera vettvangi (Abu-

Lughod, 1991; Wright, 1998; Wikan, 1999; Kuper, 2000). Á níunda áratugnum má sjá 

hvernig menningarhugtakið hefur gengið í stað kynþáttarhugtaksins. Hugmyndir um 

kynþætti er byggð á flokkun út frá útlitseinkennum og atgervi fólks. Þrátt fyrir að 

hugmyndin eigi ekki við líffræðileg rök að styðjast er hugmyndin félagsleg smíð og 

ennþá lífseig í okkar samtíma (Eriksen, 1994). Í nútímanum hefur menningarhugtakið 

komið þar í stað og er notað sem réttlæting á valdi og enn frekar tekið til notkunar sem 

útskúfunaraðferð. Það má til að mynda gjarnan sjá í pólitískri umræðu þar sem 

menningu er stillt upp sem ógn í innflytjendamálum (Wright, 1998; Wikan, 1999; 

Vertovec, 2011).  

 Menningarhugtakið hefur í gegnum tíðina verið bundið við ákveðna 

samfélagshópa eða staðsetningu (e. place) (Fontefrancesco, 2012). Aukið flæði þvert á 

landamæri sem og heimshluta ögrar hefðbundnum hugmyndum um einsleita og 

staðbundna menningu (Clifford, 1986). Tengsl milli menningar og staðar verða óskýrari 

og sífellt erfiðara að staðsetja í hnattrænu samhengi (Gupta og Fergusson, 2008). 

Mannfræðingar hafa í auknum mæli tekið eftir því í rannsóknum sínum að menningar 

breytast og aðlagast eftir þörfum að umhverfi sínu (Fontefrancesco, 2012). Menning er 

fyrst og fremst upplifuð meðal manna og er stöðugt að taka á sig mynd í ákveðnu 

félagslegu samhengi (Jackson, 2005). Menning er ferli sem tekur sífelldum breytingum 

og er stöðugt í mótun. Mannfræðingurinn Ulf Hannerz (1992) lítur svo á að menning sé 

ekki fastmótað fyrirbrigði heldur yfirstandandi ferli. Hann líkir menningu við: „Fljót sem 

streymir sífellt og þar með er aldrei hægt að stíga í sama fljót tvisvar sinnum.” (bls. 4). 

Hugmyndir þjóðríkis sem byggjast á viðheldni á einsleitri menningu stangast hins vegar 

á við aðstæður hins hnattræna heims (Eriksen, 1994).   
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2  Myndun Þjóðríkis 

2.1 Þjóðríki  

„The most natural state is one people with one national character.” (Johann G. Herder í 

Wilson, 1973, bls. 822). 

 

Í nútímanum hefur yfirborði jarðar verið skipt niður í svæði þar sem landfræðileg mörk 

eiga að samsvara félagslegum mörkum (Kearney, 1995; Lewellen, 2003; Fassin, 2011).  

Í hugum margra reynist sú skipun vera eðlileg en í raun og veru er það tiltölulega nýlegt 

fyrirkomulag sem rekja má aðeins nokkur hundruð ár aftur í tímann (Lewellen, 2003). 

Talið er að þjóðríki hafi vaxið út frá uppgangi iðnvæðingar (Anderson, 1983; Gellner; 

1983). Þjóðríki samanstendur af tveimur hugtökum, annars vegar þjóð sem er sá 

etníski hópur (e. ethnic) sem er ráðandi innan þjóðfélagsins. Sá hópur á að einkenna 

heildina með sameiginlegri menningu og tungumáli. Ríki er hins vegar miðstýrt 

stjórnarfyrirkomulag sem að nær innan ákveðinna landfræðilegra marka (Lewellen, 

2003). Etnískir hópar telja sig búa við ákveðin sérkenni sem aðgreinir þá menningarlega 

frá öðrum hópum. Myndun etnískra hópa á sér samt sem áður stað í gegnum félagsleg 

tengsl. Meginmarkið myndunar þjóðríkis var að koma í veg fyrir árekstra milli etnískra 

hópa með því að samstilla þá sem heildstæða einingu (Eriksen, 1994).  

 Þjóðríki er fyrst og fremst pólitískt fyrirbrigði sem byggist á því að viðhalda 

samsvarandi einingu (Lewellen, 2003). Þjóðríki leiðir samt sem áður af sér  félagsskipun 

sem samanstendur af bæði meiri- og minnihlutahópum (Baumann, 1999). Meirihlutinn 

er sá hópur sem á að gefa ákveðna mynd af heildinni og er valdameiri innan 

þjóðfélagsins. Minnihlutahópar eru jaðarsettir og eru valdaminni innan þjóðfélagsins. 

Þessir hópar fyrirfinnast aðeins í samhengi við hvorn annan. Stærð hópsins ræður ekki 

valdastöðu hópanna heldur staða þeirra innan þjóðfélagsins. Valdastaða hópanna 

ræðst þó af samhengi og því getur valdastaða hópanna færst til eftir aðstæðum. Í 

nútímaþjóðfélagi er krafa gerð um að einstaklingar gerist ríkisborgarar hvort sem að 

þeim líkar það eða ekki (Eriksen, 1994). Undirstaða þjóðríkis byggist þó ekki eingöngu á 

rökrænum þáttum heldur einnig rómantískum hugmyndum sem bera það hlutverk að 

skapa félagslega samsemd á meðal þjóða (Gellner, 1983).   
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2.2 Þjóðernishyggja og rómantísk áhrif 

Þjóðernishyggja (e. nationalism) er hugtak sem erfitt er að ná utan um enda er það 

huglægt fyrirbrigði sem einstaklingar upplifa í garð þjóðar sinnar (Wilson, 1973). 

Þjóðernishyggja er afl sem fær ókunnugt fólk til þess að samsama sig og mynda 

heildstæðan hóp (Anderson, 1983). Innan mannfræðinnar er lagt áherslu á að skoða 

þróun hennar í sögulegu og menningarlegu samhengi (Lewellen, 2003). Tilurð 

rómantísku stefnunnar á 18. öld í Þýskalandi hafði gríðarlega mikil áhrif á uppbyggingu 

nútímaþjóðríkja í Evrópu. Í Vestur-Evrópu tekur þjóðernishyggja á sig mynd í takt við 

upplýsingastefnuna þar sem áhersla var lögð á siðvæðingu. Á þessum tíma hafði 

upplýsingastefnan almennt mikil áhrif á ríki í Evrópu þar sem miðast var við að 

samfélög þyrftu að siðvæðast. Aðstæðurnar í Mið- og Austur-Evrópu voru hins vegar 

ólíkar því sem að finna mátti í Vestur-Evrópu. Þar ríkti meiri fátækt og voru svæðin 

almennt „vanþróaðri” á þessum slóðum. Þar með spratt upp annars konar 

þjóðernishyggja í Mið- og Austur-Evrópu þar sem rómantísk áhrif voru í fyrirrúmi 

(Wilson, 1973).  

  Í greininni Herder, Folklore and romantic nationalism fjallar fræðimaðurinn  

William A. Wilson (1973) um áhrif rómantískrar sýnar á sköpun samsemdar á meðal 

þjóða. Hann vitnar í fræðimanninn Gottfried Johann Herder þar sem hann varpaði fram 

hugmynd um að samleit menning væri náttúrulegt eðli þjóðríkja. Hann notaði 

þjóðsögur sem voru að hluta til uppspuni til þess að skapa samsemd á meðal ólíkra 

etnískra hópa í Þýskalandi. Þjóðsögurnar höfðu að geyma menningarlegt mynstur og 

þegar þær eru síendurteknar endurspegla þær ákveðið menningarlegt sérstæði. 

Tilkoma prentlistarinnar hafði gríðarleg áhrif á dreifingu þjóðsagnanna sem varð til 

þess að komið var á staðlað og einsleitt tungumál innan þjóðríkis. Þessi rómantíska 

hugsýn hafði í för með sér sköpun samhugar á meðal fólks sem tilheyrði ólíkum hópum 

en að lokum mynduðu heildstæða þjóðareiningu.  

 Fræðimennirnir Ernest Gellner (1983) og Benedict Anderson (1983) eru einnig 

sammála um að hugmyndafræði þjóðríkis grundvallist á tengslum á milli þjóðar og 

menningar. Gellner (1983) heldur því fram að menning sé notað til auðkenningar 

vegna þess að í nútíma þjóðfélögum búa einstaklingar við fleiri en eitt hlutverk en í 
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smærri samfélögum eru hlutverk fólks takmarkaðri. Þjóðernishyggja hefur náð að 

byggja upp traust á meðal einstaklinga sem tilheyra ólíkum hópum en á sama tíma eru 

þátttakendur í fjölmennu efnahagslegu og félagslegu þjóðfélagskerfi (Eriksen, 1994). 

Anderson (1983) vill því meina að þjóðríki séu ímynduð samfélög þar sem samhugur 

myndast á meðal fólks sem ekki þekkist innbyrðis. Tengslin á milli þjóðar og menningar 

virðast vera náttúrulegar vegna rakningar til fortíðar en eru samt sem áður áskapaðar 

að miklu leyti (Wilson, 1973; Gellner, 1983; Anderson; 1983). Uppbygging evrópskra 

þjóðríkja er þar með samansett af ósamrýmanlegum þáttum sem byggist hvort tveggja 

á rökhyggju og rómantískri hugsjón (Baumann, 1999). Rómantísk hugsjón og áhersla á 

samleita menningu hefur verið tekin upp víða sem grunnuppistaða evrópskra þjóðríkja 

(Wilson, 1973).   

  Mannfræðingurinn Arturo Escobar (2001) telur þó að menning sem lokað og 

staðbundið hugtak sé óhjákvæmilegt á meðal nútíma þjóðríkja í hinum hnattræna 

heimi. Einstaklingar sem hafa tengsl við fleiri en einn stað kollvarpa hugmyndinni um 

menningu sem staðbundið fyrirbrigði. Þegar kemur að menningu þurfa einstaklingar 

líka að vera meðtaldir þar sem stöðugt samspil á sér stað á milli einstaklinga og hið 

menningarlega umhverfi. Samspil einstaklinga og umhverfis er sá kraftur sem skapar 

menningu. Það gefur okkur vísbendingar um að menning breytist þar með í takt við 

rúm og tíma (Escobar, 2001). Hið hnattvædda umhverfi leiðir af sér aðstæður þar sem 

hugmyndin um menningu sem einsleitt og staðbundið fyrirbrigði er ekki í samræmi við 

núverandi aðstæður samtímans (Appadurai, 2000; Escobar, 2001; Lewellen, 2003).  
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3 Flæði  

3.1 Hnattvæðing  

Hnattvæðing (e. globalization) hefur leitt af sér róttækar breytingar á sviði 

efnahagslegra, félagslegra, menningarlegra og pólitískra þátta. Þessar breytingar eiga 

sér stað innan þjóðríkja sem og utan þeirra. Ferli þessara þátta takmarkast ekki af hinu 

staðbundna heldur eru sífellt fleiri utanaðkomandi áhrifaþættir sem eru þar að verki 

(Kearney, 1995). Sumir líta á hnattvæðingu sem framhald af kapítalisma sem hefur 

tekið breytingum vegna áhrifa aukinnar tækni (Lewellen, 2003). Margir skoða 

hnattvæðingu út frá efnahagslegu samhengi en mannfræðingar hafa einkum lagt 

áherslu á að skoða menningarlegar sem og félagslegar hliðar hnattvæðingar (Castles, 

2002). Megineinkenni hnattvæðingar er aukinn hreyfanleiki (e. mobility) þar sem flæði 

fólks, hugmynda, vara, fjármagns og fleira hafa aldrei verið jafn tíðar og nú (Eriksen, 

1994). Aukin tækni spilar þar stórt hlutverk og auðveldar meðal annars flæði þvert á 

landamæri með bættum samgöngum og hröðu upplýsingaflæði. Afleiðingar þessara 

róttæku breytinga eru gríðarlegar miklar á hið samfélagslega form og á lífshætti 

einstaklinga (Castles, 2002).  

  Í hnattrænu samhengi hefur hvort tveggja verið talað um að heimurinn sé að 

stækka og minnka í senn. Hann er talinn minnka að því leyti að heimurinn er stöðugt að 

verða einsleitari og stækka vegna þess hve auðvelt flæði fer á milli landamæra sem og 

heimshluta. Það hefur jafnframt verið talað um að við búum á tíma þar sem heimurinn 

er án landamæra (Appadurai, 2000). Mannfræðingurinn Arjun Appadurai (2000) vill 

meina að heimurinn sé hvorki að verða einsleitari né fjölbreyttari. Hann leggur áherslu 

á að áhrif hnattvæðingar séu misjöfn og ekki síður ójöfn. Þrátt fyrir að hreyfanleiki sé 

lýsandi fyrir hinn hnattvædda heim þá eru mörk ekki síður hluti af veruleikanum. Mörk 

koma fram í hinum ýmsu myndum í nútímanum líkt og reglugerðir, stofnanir og síðast 

en ekki síst þjóðríki, sem eru valdamestu mörk nútímans. Hreyfanleiki er aðeins einn 

þáttur hnattvæðingar og setur því ekki fram heildstæða mynd af veruleikanum.  

 Appadurai (1996) hefur sett fram módel til þess að útskýra flæði og hvernig 

menning tekur að myndast í hnattrænu samhengi. Hann hefur flokkað flæði niður í 

fimm mismunandi tegundir vídda (e. scape). Sú flokkun skiptist í ethnoscape, 
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mediascape, technoscape, finanscape og ideoscape. Í ferli flæða á sér stað skörun (e. 

disjunctures)  á milli þessara vídda en á sama tíma mætir flæði ýmsum hindrunum á 

leiðinni. Flæði fyrirbæra tekur því á sig ólíkar myndir eftir því hvert samhengið er, 

hvaðan það kemur og hvert það stefnir (Appadurai, 1996). Þrátt fyrir að hnattvæðing 

gefi til kynna frjálst og óendanlegt flæði sem er öllum aðgengilegt þá er raunin þó 

önnur. Í hnattvæddum heimi fylgir valdamisræmi sem fram kemur í hinu staðbundna í 

hinum ýmsu myndum. Þessar aðstæður eiga sér festu í hinu staðbundna en áhrif þess 

má einkum rekja til ytri áhrifa. Það er nauðsynlegt að skoða staðbundnar aðstæður í 

hnattrænu samhengi til að gera grein fyrir ytri áhrifum þess. Hnattvæðing hefur til að 

mynda skapað ímyndir af farsælu lífi sem getur verið erfitt að uppfylla í heimi flæða og 

marka (Appadurai, 2000).   

3.1.1 Ímyndaður veruleiki   

Hnattrænar aðstæður hafa í för með sér að skapa svokallaðan ímyndaðan veruleika líkt 

og Appadurai (1996) minnist á. Hann segir að veruleiki fólks sé ekki lengur eingöngu 

skapaður innan staðbundinna marka heldur hafa kraftar hnattvæðingar mótandi áhrif á 

heimsmynd einstaklinga. Hannerz (1992) greinir frá því hve myndrænt form er orðið 

einkennandi í okkar samtíma að því leyti að mörk ímyndunarafls og veruleika eru sífellt 

að verða óskýrari. Veruleiki einstaklinga mótast einkum út frá ytri áhrifum og hefur 

bein áhrif á hið staðbundna og hversdagsleika einstaklinga (Hannerz, 1992). Ímyndir 

sem einstaklingar skapa með sér geta leitt af sér ósamræmi á milli væntinga og því sem 

raunverulega er mætt í daglegu lífi (Appadurai, 2000). Í rannsókn mannfræðingsins 

Francesco Vacchiano (2014) skoðar hann áhrif hnattvæðingar á ungt fólk í Marokkó. 

Niðurstöður hans leiddu í ljós að kraftar hnattvæðingar leiddu af sér eftirsóknaverða 

lífshætti utan síns heimalands, sér í lagi í Evrópu. Ungt fólk upplifði sig utangarðs og 

sóttist því eftir að verða þátttakendur hins hnattræna heims með flutningum til 

Evrópu. Ungt fólk tjáði sig um að hafa ákveðnar væntingar sem var síðan ekki mætt 

þegar á áfangastað var komið.  

 Hugmyndarafl einstaklinga takmarkast ekki af hinu staðbundna heldur hefur 

aukin tæknivæðing haft í för með sér að víkka hugmyndarafl einstaklinga með birtingu 

á ýmsum fyrirbrigðum frá ólíkum heimshornum. Hnattrænt umhverfi hefur bein áhrif á 
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ákvörðunartöku fólks í daglegu lífi og hefur mótandi áhrif á heimsmynd þeirra. Það 

hefur til að mynda aukið langanir fólks að flytja sig um stað. Hnattvæðing hefur þó 

mismunandi áhrif á fólk og koma fólksflutningar fram í hinum ýmsu myndum í 

samtímanum. Flutningar yfir landamæri eru misfærir og fer eftir því hvaðan 

einstaklingar koma og hvert þeir stefna (Appadurai, 2000). Fólksflutningar eru meðal 

stærstu þáttanna sem marka skil á þessum umbreyttu aðstæðum sem hnattvæðing 

hefur í för með sér (Lewellen, 2003).  

3.2 Fólksflutningar  

Rannsóknir mannfræðinga á fólksflutningum hófust ekki fyrr en á 6. áratugnum þar 

sem áherslur fyrir þann tíma voru á hið staðbundna. Þær hafa þó aukist verulega í 

kjölfar aukinnar hnattvæðingar (Brettell, 2015). Fólksflutningar er talinn vera 

lykilþáttur félagslegra breytinga í hinum hnattræna heimi. Frá seinni hluta 20. aldar 

hafa fólksflutningar spilað lykilhlutverk við uppbyggingu efnahags og velmegunar á 

meðal iðnvæddra þjóðríka í Evrópu. Á tímum hnattvæðingar hafa umfangsmiklir 

fólksflutningar verið áberandi. Bættar samgöngur, tækniframfarir og opnari landamæri 

við lok kalda stríðsins varð til þess að mun auðveldara var að flytjast á milli lands- sem 

og heimshluta. Flutningar úr suður- í norðuráttina jukust gríðarlega á þessu tímabili. 

Þjóðríki hafa hins vegar brugðist við auknu flæði fólks með því að herða enn frekar á 

reglugerðum. Stjórnvöld hafa líkt flæði fólks við rofa sem hægt er að slökkva eða 

kveikja á eftir hentugleika hverju sinni (Castles, 2002). Schengen samningurinn hefur til 

að mynda takmarkað flæði fólks til Evrópu sem koma utan Evrópu en hins vegar 

auðveldað flæði fólks innan Evrópu (Eriksen, 1994; Castles, 2002). Í hinum hnattræna 

heimi eru fólksflutningar sífelldir og fléttast saman við hið efnahagslega, félagslega, 

pólitíska og menningarlega samhengi. Það er því mikilvægt að gera grein fyrir samhengi 

flutninganna hverju sinni (Castles, 2002). 

 Fólksflutningar eru margskonar enda eru forsendur þeirra ólíkar og því er ekki 

hægt að setja þá undir sama hatt. Helstu tegundir fólkflutninga flokkast eftir lengd og 

mynstri til að mynda eru árstíðabundnar, tímabundnar, endurteknar, sífelldar, 

varanlegar og síðar hefur flokkunin flutningar í neyð (e. enforced migration) bæst við. 

Það er samt áður ekki hægt að gera ráð fyrir að flokkunin sé fastskipuð. Mynstur 
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fólksflutninga ræðst einkum af því hvaðan fólk er að koma og hver staðsetning 

móttökulandsins er og í hvaða samfélagi það sest að. Tengsl á milli heimlands og 

móttökulands skipta einkum miklu máli og tengsl flytjanda við heimalandið sem og í 

móttökulandinu (Brettell, 2015). Rannsóknir hafa til að mynda sýnt fram á að félagslegt 

tengslanet ýtir enn frekar undir flutninga og er afar mikilvægur þáttur í ákvörðunartöku 

flytjandans. Félagsleg tengsl í móttökulandinu draga úr áhættunni sem fylgir 

flutningum og eykur þar með öryggi flytjandans (Bean og Brown, 2015).  

 Fyrstu kenningar fólksflutninga einkennast af nýfrjálshyggju og eru 

einstaklingsmiðaðar. Kenningarnar miðast við að forsendur flytjandans séu 

efnahagslegar. Það er sérstaklega miðað að einstaklingum sem koma frá svokölluðum 

þriðja heims ríkjum í leit að betri tækifærum á Vesturlöndum. Hlutfall fólksflutninga er 

þó mest á milli vanþróaðra ríkja. Það er þó talið að flutningar frá vanþróuðum til 

þróaðra ríkja séu mun áhrifameiri þar sem frekar er um að ræða langtíma búsetu í 

þeim tilvikum og menningarlegur munur er oftast nær meiri. Það er mjög algengt að 

fyrirfram áætlanir flytjandans sé búseta til skamms tíma en endar oft á að vera til 

langtíma (Castles, 2002).  

 Nýlegar kenningar einblína á að skoða fólksflutningar út frá stærra samhengi. 

Forsendur flytjandans eru ekki eingöngu einstaklingsbundnar heldur eru miðaðar út frá 

fjölskyldubundnum þáttum. Forsendur þeirra eru að styrkja efnahagslega stöðu 

fjölskyldeiningarinnar í heimalandi (Bean og Brown, 2015). Þesskonar fyrirkomulag 

hefur verið nefnt hreyfanlegt lífsviðurværi (e. mobile livelihoods) (Unnur Dís 

Skaptadóttir og Anna Woytynska, 2007). Þar spila greiðslusendingar veigamikið 

efnahagslegt sem og félagslegt hlutverk (Cohen, 2011). Fólksflutningar geta þar af 

leiðandi átt þátt í að efla efnahagslega stöðu í móttökulandi sem og heimalandi (Bean 

og Brown, 2015).  

 Þrátt fyrir að fólksflutningar séu í grunninn margbreytilegir þá eiga þeir það 

sameiginlegt að um er að ræða einstaklinga sem leita að betri tækifærum og 

lífsviðurværi í öðru landi en heimlandi. Misskipting auðs á milli suðurs og norðurs fer 

vaxandi og því má segja að forsendur fólksflutninga frá suðri til norðurs séu rökrænar 

þegar upp er staðið. Í nútímanum eru fólksflutningar stór hluti af hinum hnattræna 
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heimi. Nútíminn hefur þó sett fólksflutningar fram sem afbrigði en ekki hluti af hinu 

venjubundna (Castles, 2002). Hreyfanleiki er eðlilegt ástand og þegar litið er aftur í 

söguna þá hefur hreyfanleiki aldrei verið vandamál sem þarfnast lausnar (Brettell og 

Hollifield, 2015).  

 Rannsóknir sýna að fólksflutningar eiga eftir að aukast í framtíðinni. Sumir 

fræðimenn eru meira segja farnir að velta því fyrir sér hvaða ástæður liggja að baki á 

meðal þeirra sem kjósa að flytja sig ekki um stað (Castles, 2002). Adrian Favell (2015) 

telur að þörf sé á breyttum viðhorfum gagnvart fólksflutningum. Auka þarf þekkingu 

fólksflutninga með frekari rannsóknum. Hann telur jafnframt að skoða þurfi 

fólksflutningar út frá hnattrænu samhengi vegna því hve algengar þær eru á heimsvísu. 

Hafa verður þó í huga að fólksflutningar eru margbreytilegir og því er einnig mikilvægt 

að skoða tilvikin í samræmi við samhengi (Castles, 2002). 

 Algengustu tegundir fólksflutninga í samtímanum eru varanlegir flutningar, 

tímabundnir flutningar og neyðarflutningar (Castles, 2002). Það er yfirleitt litið á 

fólksflutningar innflytjenda sem efnahagslegt fyrirbrigði en flutningur flóttafólks er 

meðhöndlað sem pólitískt fyrirbrigði (Malkki, 1995). Forsendur flutninga þessara hópa 

eru afar ólíkir þar sem flutningar á meðal innflytjenda fara meira og minna fram með 

frjálsum hætti. Í tilfellum flóttafólks neyðast þau til að flytja sig um stað því þau hafa 

ekki við annarra kosta völ (Brettell, 2015). Þessir hópar eiga það þó sameiginlegt að 

flutningarnir eru að meirihluta varanlegir og sameiningar fjölskyldna mjög áberandi á 

síðastliðnum áratugum í Evrópu (Castles, 2002).  

3.2.1 Innflytjendur og flóttafólk  

Samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna er: „Innflytjandi (e. immigrant) 

einstaklingur sem býr tímabundið eða til frambúðar í landi sem hann er ekki fæddur í 

og hefur myndað sér félagsleg tengsl við landið.” (The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, e.d.-a). Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem gerð 

var árið 2015 kom fram að 244 milljónir af íbúum heims eru innflytjendur. Fjöldi 

innflytjenda á heimsvísu hefur aukist gríðarlega á síðastliðnum fimmtán árum. Árið 

2000 mældust 173 milljónir og árið 2010 mældust 222 milljónir innflytjenda á 

heimsvísu. Í Evrópu eru um 76 milljónir innflytjenda og eru flestir þeirra staðsettir í 
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Þýslandi og Rússlandi þar sem 12 milljónir innflytjenda er að finna í báðum löndum. Að 

meðaltali eru innflytjendur að koma frá ríkjum þar sem efnahagur er í meðallagi 

(United Nations, 2015). 

 Það má segja að vinnumarkaðurinn hafi átt stóran þátt í að skapa mynstur 

innflytjenda í Evrópu (Eriksen, 1994). Á síðastliðnum áratugum hefur töluverður fjöldi 

fólks flyst frá suður í norðuráttina í atvinnuleit. Fyrst um sinn var áætlað að um væri að 

ræða skammtíma búseta en þvert á móti hafa þeir í miklum mæli reynst vera til lengri 

tíma eða til frambúðar (Castles, 2002). Mannfræðingar hafa einna helst rannsakað 

innflytjendur í Evrópu sem koma utan frá Evrópu. Það stafar af því að menningarlegur 

munur þeirra sem koma utan frá er mun meiri en hjá þeim sem eru staðsettir innan 

Evrópusvæðisins. Innan Evrópu eiga innflytjendur það sameiginlegt að vera að 

meirihluta til í láglaunuðum störfum. Innflytjendur eru meðal þeirra hópa sem að 

mynda minnihlutahópinn innan þjóðfélaga (Eriksen, 1994). Markverðust breytingar 

sem hafa fylgt fólksflutningum innflytjenda eru aukin tengsl sem þeir mynda þvert á 

landamæri (Appadurai, 1996).  

 Fólk á flótta er ekki nýlegt fyrirbrigði en hugtakið flóttamaður (e. refugee) 

verður ekki til fyrr en við lok seinni heimsstyrjaldar (Malkki, 1995). Samkvæmt 

skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna þá er flóttamaður: „Sá sem að er utan heimlands 

síns og sér sig ekki fært um snúa til baka vegna ótta eða hættuástands sem stafa í 

heimalandi vegna þjóðernis, kynþáttar, trúarbragða eða vegna þess að hann er 

meðlimur ákveðinna samtaka eða vegna pólitískra skoðana sinna.” (The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, e.d.-b). Það er hægt að segja að 

flóttafólk fari í gegnum þrjú stig. Í fyrsta stigi flýr einstaklingur heimilið sitt og í öðru 

stigi leitar hann skjóls í flóttamannabúðum. Í þriðja stiginu koma þrír möguleikar til 

greina. Það ræðst af því hvort öruggt sé að snúa aftur heim, ef sá möguleiki er ekki fyrir 

hendi þá á sér stað flutningur til nágrannalanda eða til annarra fjarlægra landa. Þegar 

flutningur fer fram til annars lands þá fær flóttafólk litlu að ráða heldur ræðst það 

einkum af því hvaða ríki sér sig fært um að taka á móti flóttafólki á þeim tíma sem 

flutningurinn á sér stað (Stein, 1981).  
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 Samkvæmt skýrslu Sameinuðu Þjóðanna frá árinu 2015 eru um 65.3 milljónir 

manna utan staðar (e. displaced person) og hefur sá fjöldi aldrei mælst jafn hár. Í 

skýrslunni kemur fram að 21.3 milljónir manna hafa fengið stöðu sem flóttamenn. Það 

eru þá 40.8 milljónir manns sem hafa flúið heimilin sín en ekki fengið stöðu sem 

flóttamenn og 3.2 milljónir manns eru enn á biðlista eftir að hljóta stöðu sem 

flóttamenn (e. asylum-seekers). Meiri en helmingur flóttamanna heims koma aðeins 

frá þremur ríkjum, frá Sýrlandi eru um 4.9 milljónir, frá Afghanistan eru 2.7 milljónir og 

frá Sómalía eru 1.1 milljónir flóttamanna. Meirihluti flóttafólks í heiminum eru hýstir í 

þróunarlöndunum og eru oftar en ekki nágrannalönd flóttamannanna. Tyrkland hefur 

tekið á móti flestum flóttamönnum eða um 2.5 milljónum, Pakistan um 1.6 milljónum, 

Líbanon um 1.1 milljónum, Íran um 979,400 og Eþíópía um 736,100. Í Evrópu eru að 

finna 4.4 milljónir flóttamanna og eru um helmingur þeirra staðsettir í Tyrklandi (The 

UN Refugee Agency, 2015).  

  Á síðastliðnum árum hefur aukið flæði flóttafólks leitað í norðuráttina en 

viðbrögð Evrópuríkja hafa verið óttaslegin þegar kemur að móttöku flóttafólks (Castles, 

2002). Staða flóttafólks einkennist af miklum vanmætti þegar staðið er frammi fyrir 

þjóðríki (Brettell, 2015). Þrátt fyrir að meirihluti flóttamanna komi frá svokölluðum 

þriðja heims ríkjum í dag þá eru flóttamenn samt sem áður ekki „þriðja heims” 

vandamál eins sumir halda fram. Aðstæðurnar við lok seinni heimstyrjaldar og eftir 

kalda stríðið leiddu af sér mikinn fjölda af flóttafólki í Evrópu (Malkki, 1995). Í gegnum 

tíðina hefur verið litið á flóttafólk sem tímabundið ástand. Þesskonar viðhorf hefur leitt 

til örðugleika í ferli flóttafólks. Skortur hefur verið á skipulagningu þegar kemur að 

málaflokki flóttafólks (Castles, 2002).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólksflutningar eigi eftir að síaukast í 

framtíðinni. Við getum ekki spáð fyrir um hverskonar flutninga við erum að fást við en 

eitt er víst að fólksflutningar eru áhrifaríkir og hafa í för með sér breytingar á hinu 

efnahagslega, félagslega, menningarlega og pólitísku sviði í móttökulandi sem og í 

heimalandi (Inda og Rosaldo, 2002; Castles, 2002) 
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4 Mörk  

4.1 Aðlögunaraðferðir og reglugerðir 

Uppbygging þjóðfélaga byggist meira og minna á sambandi milli meiri- og 

minnihlutahópa. Flest Evrópuríki eru fordæmi um velferðaríki þar sem staða 

almennings á sviði efnahags og heilbrigðis eru almennt góðar. Meginhlutverk þjóðríkis 

er að hlúa að velferð fólks innan sem og utan þjóðríkis (Baumann, 1999). Það er 

mikilvægt að velferð innflytjenda sé hluti af viðfangsefni stjórnvalda (Brettell og 

Hollifield, 2015). Innflytjendur líkt og aðrir hafa þörf á stöðugleika í lífinu. Þess vegna er 

mikilvægt að þjóðríki mæti efnahagslegum, félagslegum og pólitískum þörfum þessara 

einstaklinga í því landi sem þeir eru búsettir í (Castles, 2002).  

 Þegar kemur að aðlögunarferli innflytjenda þá skiptir máli hvernig stefnumálum 

þjóðríkja er háttað. Það er mikilvægt að gera grein fyrir félagslegu og menningarlegu 

samhengi þegar málaflokkur innflytjenda er skoðaður. Hafa verður þó í huga að við 

getum samt sem áður ekki með vissu spáð fyrir um hvernig fólk tekst til að aðlagast í 

raunveruleikanum (Eriksen, 1994). Í sumum tilvikum hafa stefnur þjóðríkja leitt af sér 

þveröfuga útkomu við það sem upphaflega var stefnt að (Castles, 2002). Í sumum 

tilvikum getur aðlögunarferli þjóðríkja tekið á sig ólíkar myndir sem getur farið eftir 

samhengi og staðsetningu. Rannsókn var gerð á tveimur hverfum í London, 

annarsvegar Bow í austurhlutanum og hins vegar Battersea í suðurhlutanum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að tengslanet innflytjenda í Bow voru 

frekar lokuð og takmörkuð og aðskilnaður á milli innflytjenda og heimamanna 

áberandi. Í Battersea voru tengslanet innflytjenda mun opnari og frjálslegri og voru 

innflytjendur almennt álitnir meðlimir samfélagsins ólíkt því sem að tíðkaðist í Bow 

(Eriksen, 1994).  

 Fólksflutningar hafa almennt í för með róttækar breytingar á sviði 

efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra þátta í móttökulandi sem og heimlandi 

(Vertovec, 2011). Innflytjendur eru meðal þeirra sem að marka skil á þessum 

umbreytingum og kollvarpa hefðbundnum hugmyndum þjóðríkis. Í stað þess að 

viðhalda einsleitri menningu innan ákveðinna landamæra verður hlutverk þjóðríkis 

þess í stað vettvangur þar sem menningar úr ýmsum áttum skarast á (Inda og Rosaldo, 
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2002). Á síðastliðnum 40 árum hafa þjóðríki tekið upp á því að þróa stefnur um 

aðlögunarferli innflytjenda í Evrópu (Kymlicka, 2010). Aðlöguninni má gróflega skipta í 

þrjá flokka: Samlögun (e. assimilation), aðgreiningu (e. segregation) og samþættingu 

(e. intergration) (Eriksen, 1994).  

4.1.1 Samlögun 

Samlögun er algengasta aðlögunaraðferðin sem að þjóðríki notast við. Í þeirri aðferð 

taka innflytjendur upp nýja menningu og leggja sína eigin til hliðar þegar flutningar eiga 

sér stað. Hugmyndina má rekja til félagsfræðingsins Robert Park þar sem hann gerði 

ráð fyrir því að minnihlutahópar myndu á endanum samlaga sig að ríkjandi menningu 

(e. melting pot) í Bandaríkjunum. Rannsóknir sýna þó að minnihlutahópar sækjast enn 

frekar í sín menningarlegu sérkenni í fjölbreyttu samfélagi (Eriksen, 1994). Í sumum 

ríkjum hefur ekki verið sett fram sérstök stefna í innflytjendamálum eins og tíðkast hér 

á Íslandi (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2009). Það má þó álykta út frá 

Stefnu ríkisstjórnar um aðlögun innflytjenda á Íslandi að hérlendis sé notast við 

samlögun þrátt fyrir að aðferðin sem slík sé ekki nefnd. Í stefnunni má sjá ríka áherslu á 

íslenska menningu og ekkert er talað um fjölbreytileika. Það má því draga ályktanir um 

að hérlendis sé stuðlað að samlögun þar sem einsleitri menningu skuli vera viðhaldið. Í 

stefnunni er sérstaklega gert grein fyrir mikilvægi íslenskrar tungu. Þá er áætlað að 

innflytjendur taki 200 tíma í íslenskukennslu þar sem kostnaði skal haldið í lágmarki 

með styrkveitingum frá ríkinu (Félagsmálaráðuneytið, 2007).  

 Í rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur (2007) tjá innflytjendur sig um það að 

erfitt sé að nálgast íslenskukennslu á Íslandi. Þeim fannst vera lítið framboð á 

námskeiðum og átti það sérstaklega við um framhaldsnámskeið og námskeið út á 

landi. Aðrir sögðu að hátt verðlag væri meginhindrun þess að fólk sækti 

íslenskunámskeið. Í sumum tilvikum tók fólk sama námskeiðið tvisvar til þess að 

uppfylla kröfur um kennslutíma í íslensku. Aðrir tjáðu sig um að erfitt væri að læra 

íslensku út frá ensku þar sem kunnátta á ensku var ekki til staðar og því má geta að 

þörf sé sérhæfðari og fjölbreyttari þjónustu þegar kemur að íslenskukennslu fyrir 

innflytjendur á Íslandi. Fjölmargar rannsóknir sýna fram á mikilvægi 
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tungumálakunnáttu þegar kemur að aðlögunarferli innflytjenda. Meirihluti innflytjenda 

hefur almennt áhuga á að læra tungumálið sem það er búsett í. 

 Samlögunaraðferð hefur samt sem áður verið gagnrýnd að því leyti til að ekki sé 

gert grein fyrir fjölbreytileika. Bandaríkjamenn hafa til að mynda verið afar hlynntir 

samlögunaraðferðinni þar sem talið er að aðferðin auðveldi aðlögunarferli 

innflytjenda. Viðhorf aðferðarinnar hefur almennt að geyma virðingaleysi í garð 

innflytjenda (Eriksen, 1994). Menning er mikilvægur partur af manninum og er það 

kerfi sem maðurinn notar til þess að skilja tilveruna (Baumann,1999). Þegar veruháttur 

(e. habitus) fólks er skyndilega tekin frá okkur þá getur það vakið upp ófullnægjandi 

tilfinningar á meðal einstaklinga í daglegu lífi  (Jackson, 2005). 

4.1.2 Aðgreining  

Önnur aðferðin er aðgreining á milli minni- og meirihlutahópa. Í þessari hugmynd ríkir 

sterk þjóðernishyggjan þar sem ekki er talið skynsamlegt að ólíkir etnískir hópar 

blandist saman. Menningarlegir þættir sem koma utan frá eru taldir spilla hreinleika 

ríkjandi menningar. Það er mikið lagt upp úr því að um skýra aðgreiningu sé að ræða og 

skuli vera viðhaldin. Aðferðin er oft réttlæt með menningarlegum mun (Eriksen, 1994). 

Rannsóknir sýna samt sem áður að menningarlegur munur er vanalega ekki skýring á 

aðgreiningu heldur eru þær félagslega skapaðar (Fassin, 2011). Til að mynda þegar 

samfélög hlúa ekki að ákveðnum hópum samfélagsins að því leyti til að það kemur í veg 

fyrir þátttöku þeirra í samfélaginu getur það leitt til útilokunar. Þegar slík staða á sér 

stað þá leita þessir aðilar viðurkenningu annars staðar og verður til þess að aðgreining 

getur átt sér stað á meðal hópa samfélagsins (Jackson, 2005).  

 Aðskilnaðarstefnan í Suður-Afríku er sýnilegasta dæmi um aðgreiningu. 

Aðferðin er samt sem áður almennt ekki beitt í lýðræðislegum ríkjum í dag en hins 

vegar eru dæmi um aðskilnað sem skapast í kjölfar mikillar stéttaskiptingar. Aðgreining 

á þó einkum vel við gestaverkamenn sem koma tímabundið til vinnu í Evrópu. 

Gestaverkamenn eru ráðnir tímabundið til starfa í erfiðis- og láglaunuð störf. Þeir búa 

við bág réttindi á meðan dvölinni stendur og hafa þar með takmarkaðan aðgang að 

samfélaginu (Eriksen, 1994). Flutningur gestaverkamanna hafa samt sem áður oft 

endað á að vera til langtíma. Þegar í ljós kom að flutningar gestaverkamanna voru ekki 
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tímabundnir heldur meira og minna til langtíma leiddi það til aukinna samræðna um 

fjölmenningarleg samfélög í Evrópu. Aðferðirnar sem hér hafa verið nefndar, samlögun 

og aðgreining eiga það sameiginlegt að ekki er gert ráð fyrir að flutningar innflytjenda 

hafi í för með sér breytingar í móttökulandi (Castles, 2002). 

4.1.3 Samþætting  

Þriðja aðferðin er samþætting sem miðast út frá sýn fjölmenningar og er um að ræða 

samfélög sem eru opin fyrir fjölbreytileika. Í þessari aðferð eiga innflytjendur rétt á að 

viðhalda sínum menningarlegu sérkennum ásamt því að vera almennir 

samfélagsþegnar. Huga þarf samt sem áður að því að skilningur á fjölmenningu er 

mismunandi og því getur þessi aðferð verið ólík á milli þjóða (Eriksen, 1994). Árið 2004 

samþykkti Evrópuþingið að samræma ætti aðlögunarferðir Evrópuríkja í átt að 

samþættingu. Þar er lagt áherslu á gagnkvæma aðlögun þar sem aðlögun þarf að koma 

frá báðum áttum, á meðal innflytjenda sem og í móttökulandi. Aðferðin beinist að 

jafnræðislegri sýn þar sem kraftar allra þátta samfélagsins er nauðsynleg í  

fjölmenningarlegu samfélagi (Joppke, 2007). 

 Mannfræðingurinn Unni Wikan (1999) hefur gagnrýnt notkun þessarar aðferðar 

í Noregi. Hún gagnrýnir ríka áherslu á virðingu í garð menningu innflytjenda að því leyti 

að innflytjendur eru hunsaðir innan þjóðfélagsins. Það hefur meðal annars leitt til 

aðgerðarleysis á meðal stjórnvalda í málaflokki innflytjenda. Hún telur að það hafi 

óhjákvæmilegar afleiðingar í för með sér. Í Noregi hafa verið settar upp reglur þar sem 

móðurmál er gert að áhersluefni á meðal innflytjenda. Samkvæmt skólastjórnendum í 

Noregi eru um 50% barna sem útskrifast úr grunnskóla ekki með nægilega mikla 

kunnáttu í norsku þrátt fyrir að vera fædd í Noregi. Foreldrar þessara barna hafa 

einkum greint frá áhyggjum sínum vegna þess hve lítil tungumálakunnátta þeirra er 

eftir grunnskóla enda hefur það mikil áhrif á framtíð þessara barna. Rannsóknir sýna 

einkum fram á að um 60% atvinnuleysi sé að finna á meðal innflytjenda en aðeins 5% 

hjá Norðmönnum.   

 Wikan (1999) veltir fyrir sér fyrirkomulagi aðferðarinnar og hverjum það sé 

raunverulega í hag þegar upp er staðið. Menningarhugtakið er hlutgert þar sem 

menning er talin fylgja innflytjendahópum en ekki gert grein fyrir breytingum sem að 
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flutningurinn kemur til með að hafa í för með sér. Litið er á börn innflytjenda sem 

forskriftir foreldra sinna. Litið er framhjá þeirri staðreynd að þau séu börn rétt eins og 

önnur börn sem eiga eftir að læra, þroskast og mótast en staðna ekki í tíma (1999). 

Rannsóknir hafa þar að auki sýnt fram á að önnur kynslóð innflytjenda eða börn 

innflytjenda tengja sig miklu frekar við meirihlutann (Eriksen, 1994). Wikan (1999) 

heldur því fram að samræma þurfi betur aðlögunarhætti á milli innflytjenda og 

heimamanna í aðferð samþættingar.  

4.1.4 Bakslag  

Í Evrópu má sjá að þjóðríki hafa vikið frá hugmynd fjölmenningar og tekið aftur upp 

aðferð samlögunar þrátt fyrir töluverðar aukningar á flæði fólks (Unnur Dís 

Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Wikan (1999) telur að aðlögunaraðferðir sem 

þjóðríki hafa notast við séu staðlaðar og frekar þvingaðar aðferðir sem dregur upp 

mynd af einstaklingi sem vöru frekar en geranda. Mannfræðingurinn Stephen Castles 

(2002) heldur því fram að í stefnu þjóðríkja í innflytjendamálum þá sé horft framhjá 

atbeini einstaklinga. Meginaðlögunaraðferðirnar sem hér hafa verið nefndar eiga það 

sameiginlegt að vera miðaðar út frá stöðluðum hugmyndum þar sem meðal annars 

menningarhugtakið er hlutgert. Gagnkvæm aðlögun er hins vegar aðferð sem dregur 

menningarhugtakið frekar upp sem ferli en ekki fastformað fyrirbrigði. Castles (2002) 

telur þetta bakslag sem að hefur átt sér stað innan Evrópu stafa af fyrri áhrifum þar 

sem samlögunaraðferð var áður notuð til þess að sameina nútíma þjóðríki í upphafi. 

  Í Hollandi hafa verið teknar upp strangar reglugerðir hvað varðar fólksflutninga 

sökum hás hlutfalls atvinnuleysis á meðal innflytjenda og mikillar félagslegra fjarlægðar 

á milli innflytjenda og heimamanna. Aðferðin var samþykkt árið 2006 og kallast 

borgaraleg samþætting (e. civic intergration) og miðast meira og minna að 

vinnumarkaðinum (Joppke, 2007). Aðdragandi þessarar þróunar má  einkum rekja til 

aukinnar andúðar í garð innflytjenda í kjölfar hryðjuverkaárása sem hafa átt sér stað frá 

upphafi 21. aldar í Evrópu (Vertovec og Wessendorf, 2010). Það má segja að aðgerðir 

Hollendinga hafa verið teknar til fyrirmyndar innan Evrópu þar sem  ríki eins og 

Þýskaland, Belgía, Finnland, Danmörk, Austurríki, Portúgal og Spánn hafa tekið upp 

svipaðar aðgerðir. Þar að auki má sjá að stjórnvöld líkt og í Hollandi hafa dregið 
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verulega úr styrkveitingu þegar kemur að aðlögunarferli innflytjenda. Námskeiðin sem 

lagt eru til að innflytjendur taki eru meira og minna á vegum einkarekinna fyrirtækja 

þar sem innflytjendur þurfa að borga meirihluta námskeiðanna. Afskipti stjórnvalda 

hafa sömuleiðis minnkað og það eina sem þeir í raun og veru horfa á er að 

innflytjendur standist prófið til að fá dvalarleyfi (Joppke, 2007).  

 Meirihluti fólksflutninga til Evrópu eru hins vegar fjölskyldusameiningar og 

flutningar flóttafólks. Nýjar reglugerðir sem hafa verið settar fram ná hins vegar ekki 

utan um þessa hópa því að tegund flutninganna er annars eðlis því að flutningur 

þessara hópa er réttur þeirra. Afleiðingar þess eru að reglugerðir sem hafa verið settar 

upp eiga því ekki við meirihluta innflytjenda sem að setjast að í Evrópu. Þegar þessir 

hópar setjast að er þeim ekki mætt þeim þörfum sem þörf er á til aðlögunar. Þar að 

auki er meirihluti þessara hópa töluvert efnaminni og geta því síður sótt námskeiðin. 

Afleiðingar þessarar þróunar er að meirihluti innflytjenda sitja eftir og aðlögun er 

algerlega í þeirra höndum (Joppke, 2007). 

 Í þessu samhengi er þjóðríki löglegt valdatæki sem hefur kost á því að stýra 

félagslegri formgerð (e. structure). Það felur einkum í sér hugsýn sem ákvarðar hverjir 

eru hluti af „okkur“ og hverjir eru hluti af „hinum” (Wikan, 1999; Joppke, 2010). 

Afleiðingar þessarar þróunar er meðal annars atgervissóun (e. brain drain). Evrópuríki 

sækjast eftir hámenntuðum einstaklingum og í kjölfarið eru þjóðríki sem þurfa mest á 

starfskraftinum að halda ekki að njóta þeirra fríðinda. Rannsóknir sýna samt sem áður 

að starfskraftur innflytjenda sem koma úr lægri stétt er enn mikilvægur þar sem 

þjóðríki í Evrópu reiða sig að miklu leyti á þessum hópi þar sem þeir skipa meirihluta 

láglaunaða starfa í dag. Menntunarstig fer þar að auki hækkandi og því má segja að 

starfskraftur þeirra sé nauðsynlegur til þess að viðhalda stöðugleika þjóðfélaga innan 

Evrópu (Castles, 2002). 

 Í fyrrum rannsóknum á málefnum innflytjenda var að mestu beint sjónum að 

aðlögunarferli þeirra í móttökulandi. Mannfræðingar hafa þó komist að því að til þess 

að öðlast heildræna sýn á stöðu innflytjenda er ekki síður mikilvægt að skoða tengsl 

þeirra við heimalandið. Á síðastliðnum áratugum hafa mannfræðingar óðum lagt 

áherslu á að skoða tengsl í móttökulandi sem og í heimalandi (Brettell, 2015).   
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5 Þverþjóðleiki  

Þverþjóðleiki (e. transnationalism) er hugtak sem verður til út frá hnattrænum 

tengslum. Þverþjóðleiki á við um einstaklinga sem kenna sig við fleiri en einn stað (e. 

place) og halda uppi sterkum samskiptum og tengslum við þá (Kearney, 1995). 

Hugtakið verður til innan mannfræðinnar á seinna hluta 8. áratugarins þegar 

mannfræðingar fóru að beina sjónum sínum að tengslum innflytjenda við heimalandið 

(FitzGerald, 2015). Fyrrum rannsóknir á innflytjendum beindust mestmegnis að 

aðlögunarferli í móttökulandi en þær gefa okkur takmarkaða sýn á reynslu og upplifun 

þeirra. Þverþjóðlegar rannsóknir einblína á því að ná heildstæðari mynd af ferli 

innflytjenda þar sem tengsl þeirra við móttökuland sem og heimaland eru tekinn til 

skoðunar. Það má því líta á þverþjóðleika sem nokkurs konar andsvar við fyrri 

rannsóknir á innflytjendum þar sem eingöngu var einblínt á aðlögun og tengsl við 

móttökulandið (FitzGerald, 2015). Rannsóknir mannfræðinga sýna fram á að tengsl 

innflytjenda við heimanlandið eru ekki síður mikilvægar og tengsl í móttökulandi 

(Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Hluti af tilvist mannsins er að 

viðhalda og skapa ný félagsleg tengsl sem og utan samfélaga (Vertovec, 2003; Jackson, 

2005). Í þessu samhengi er atbeini einstaklinga mikilvægt afl sem maðurinn beitir í sínu 

daglegu lífi (Castles, 2002).  

 Þverþjóðlegar aðstæður innflytjenda þarf að skoða í samhengi við hvort annað. 

Það er að segja það er ekki hægt að aðskilja aðstæður innflytjenda því þær fléttast 

saman á einn eða anna hátt. Það er þar af leiðandi er mikilvægt að skoða aðstæður 

innflytjenda í samræmi við hvort annað (Kearney, 1995; FitzGerald, 2015). Aukin tækni 

hefur auðveldað samskipti innflytjenda þvert yfir landamæri. Samkvæmt rannsókn 

Unnar Dísar Skaptadóttur og Önnu Wojtynska (2007) á innflytjendum sem búsettir 

voru á Íslandi viðhalda þeir almennt mjög sterkum tengslum við fjölskyldumeðlimi í 

heimalandi. Innflytjendur geta viðhaldið tengslum sínum með daglegum samskiptum í 

gegnum internetið og jafnvel upplifað sig sem þátttakendur í samfélagi með því að 

fylgjast með fréttaumfjöllunum og stjórnmálum. Þar að auki vegna aukins flæði á 

varningi getur verið auðvelt að nálgast hluti frá heimkynnum sínum sem gerir þeim 

kleift að aðlaga háttum sínum að íslensku samfélagi.  
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 Í grein Escobar (2001) fjallar hann um hvernig menning hefur í gegnum tíðina 

verið bundið við ákveðinn stað í vestrænni orðræðu. Hann varpar því fram að menning 

sem staðbundið fyrirbrigði sé áskapað og viðhaldið innan samfélagslegra 

valdastrúktúra (Escobar, 2001). Þverþjóðlegar aðstæður ögra hugmyndafræði þjóðríkis 

að því leyti til að menning er ekki bundinn innan landfræðilegra marka eða við 

ákveðinn stað (Kearney, 1995). Rými takmarkast ekki af hinu staðbundna heldur verður 

rými þess í stað flæðandi. Í þessu samverkandi ferli tekur menning á sig mynd í hinum 

hnattvædda heimi (Inda og Rosaldo, 2002).  

 Þverþjóðleg tengsl innflytjenda hafa í för með sér breytt samhengi og stangast 

á við stefnumál sem þjóðríki hafa sett á í aðlögunarferli innflytjenda (Castles, 2002). 

Mannfræðingurinn Castles (2002) telur þar með að þörf sé á að endurhugsa 

aðlögunarferli innflytjenda þar sem það er ekki í samræmi við raunverulegar aðstæður. 

Mannfræðingurinn Nina Glick-Schiller (2009) leggur til að þjóðríki beiti aðferðum sem 

miða við hnattræna sýn og meðhöndli fólksflutninga sem hluta af okkar 

hegðunarmynstri (e. norm). Hún bendir þó á að þrátt fyrir hnattrænar áherslur þá 

undirstrikar hún mikilvægi þjóðríkja í þessu samhengi og telur hlutverk þeirra enn vera 

mikilvægt. Hún gagnrýnir fremur stofnanabundnar aðgerðir þjóðríkja og telur að 

valdastaða þeirra setji þá í stöðu til þess að bregðast við breytingum sem fylgja 

hnattvæðingu og þar með nauðsynlegt að mæta þörfum innflytjenda (Glick-Schiller, 

2009). Í þverþjóðlegu samhengi verður þjóðríki þess í stað vettvangur til þess að halda 

uppi þverþjóðlegum tengslum (Inda og Rosaldo, 2002). Þverþjóðleiki setur fram nýjar 

hliðar á fólksflutningum og fær okkur til þess að endurhugsa ferli innflytjenda. 

Þverþjóðleg tengsl er meðal þeirra þátta sem hafa skapað samræður um 

fjölmenningarleg samfélög í Evrópu. Fjölmenning leiðir ekki sjálfkrafa til þverþjóðlegra 

tengsla en eykur þó valkosti innflytjenda í fjölmenningarlegu samfélagi (Castles, 2002). 
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6 Fjölmenning  

6.1 Rætur fjölmenningar 

Fjölmenning er hugtak sem hefur að geyma afar ólíkar skilgreiningar og þar af leiðandi 

er sett fram í mismunandi form. Ádeila á hugtakið fjölmenningu má fyrst og fremst 

rekja til menningarhugtaksins þar sem mismunandi skilningur er á hugtakinu. 

Samkvæmt Oxford orðabókinni vísar fjölmenning til samfélags þar sem fjölbreytilegar 

menningar eru viðurkenndar og jafnvel styrktar innan samfélaga (Eriksen, 1994). 

Hugmyndafræði fjölmenningar er hins vegar fyrst og fremst hreyfing sem stuðlar að 

jafnræði á meðal hópa samfélagsins. Fjölmenning sprettur upp í ákveðnu félagslegu og 

pólitísku samhengi og má líta á hana sem hluti af bylgju póstmódernisma. Fjölmenning 

er andóf hins ríkjandi kerfis þar sem að menning skuli samræmast ákveðnum 

landfræðilegum mörkum. Áhersla var lögð á að bæta stöðu minnihlutahópa á sviði 

efnahagslegra, menningarlegra og pólitískra þátta. Fjölmenning hafði í för með sér 

vitundarvakningu á félagslegu misrétti sem minnihlutahópar verða fyrir innan 

samfélaga (Turner, 1993).  

  Mannfræðingurinn Terence Turner (1993) hefur gróflega gert grein fyrir 

tveimur sjónarhornum fjölmenningar. Annars vegar er það fjölmenning sem leggur 

áherslu á viðheldni á fjölbreytilegum menningarhópum (e. difference multiculturalism). 

Þetta sjónarhorn byggist í raun og veru á fyrrum hugmyndum menningarhugtaksins þar 

sem gengið er út frá því að menning samræmist við sérhvern etnískan hóp (Turner, 

1993). Gagnrýnin fjölmenning (e. critical multiculturalism) er hins vegar seinna 

sjónarhornið og felur í sér gagnrýni á almenn viðhorf menningarhugtaksins sem staðlað 

og fastformað fyrirbrigði. Í þessu sjónarhorni er einblínt á að menning sé síbreytilegt 

ferli sem er stöðugt í mótun. Í fjölmenningarlegu samfélagi eru menningar í sífelldum 

samræðum við hvora aðra og fara saman á einn eða annan hátt (Turner, 1993). 

6.2 Umræða um fjölmenningu 

Frá 1970 hafa hugmyndir fjölmenningar verið teknar upp víða í Evrópu (Vertovec  og 

Wessendorf, 2010). Í Evrópu hefur verið lögð rík áhersla á virðingu og umburðarlyndi í 

umræðu fjölmenningar. Virðing skal vera fyrir höfð í hávegum í fjölmenningarlegu 
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samfélagi (Wikan, 1999; Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2009). Í almennu 

rými má sjá að fjölmenning er birt með myndrænum hætti. Algengt er að halda uppá 

svokallaðar fjölmenningarhátíðir þar sem ólíkir menningarhópar eru í forsvari fyrir 

menningu sína (Glick-Schiller, 2009; Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 

2009). Þar eru hún birt með ólíkri matargerð, þjóðbúningum og annars konar hlutum. 

Viðburðurinn skapar aðstæður til samræðna á meðal fólks sem tilheyrir ólíkum hópum 

og þar með færir fólk nær því sem það telur vera þeim fjær (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Kristín Loftsdóttir, 2009).  

 Mannfræðingar hafa hins vegar bent á að myndbirting af fjölmenningu á slíkan 

hátt sýnir aðeins lítinn hluta af því sem að fjölmenning gengur út á (Turner, 1993; 

Kuper, 2000). Að varpa fram fjölmenningu á þennan hátt er of mikil einföldun á 

raunveruleikanum og hætta er á að það ali af sér staðalímyndir í hugum fólks (Unnur 

Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2009). Rík áhersla á menningarlegt sérstæði í 

umræðu fjölmenningar getur verið villandi. Fjölmenning í þessum skilningi verður þess 

í stað að einskonar auðkennis-pólitík (e. identity politics), það er að segja: 

Samasemmerki er sett á milli menningar einstakra hópa. Á þennan hátt er menning 

hlutgerð og verður að eignarhaldi ákveðinna hópa. Fjölmenning hefur í þessum 

skilningi haft í för með sér að skapa staðalímyndir um ákveðna hópa (Turner, 1993). 

Þar að auki eru menningarlegir þættir sem verða frekar fyrir valinu en aðrir og fer valið 

ekki fram á handhófskenndan hátt (Kymlicka, 2011). Menningarlegir þættir eru ekki í 

eigu ákveðinna hópa eða staðar (Gupto og Ferguson, 2008). Á meðal almennings hefur 

birting fjölmenningar verið tiltölulega framandgerð. Það má segja að fjölmenning hafi 

að einhverju leyti farið fram á leiksviði þar sem raunveruleikinn er í raun og veru hulinn 

(Vertovec, 2010). 

 Wikan (1999) greinir frá því grein sinni hvernig menningarhugtakið er hlutgert 

og misnotað á meðal almennings í hverskonar samhengi. Í greininni The politicization 

of ´culture´ er jafnframt greint frá því hvernig menningarhugtakið er notað sem vopn á 

hinum pólitíska vettvangi (Wright, 1998). Þar eru staðlaðar hugmyndir settar upp um 

ákveðna innflytjendahópa og notaðar sem réttlætingar til útskúfunar (Wright, 1998; 

Vertovec, 2011; Fontefrancesco, 2012). Mannfræðingurinn Steven Vertovec (2011) 
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bendir á í grein sinni hvernig valdameiri hópar eiga til að skapa ímyndir minnihlutahópa 

með þessum hætti. Þá tíðkast að taka fyrir ákveðin tákn eða atburði sem eiga að 

endurspegla ákveðna hópa (Verovec, 2011). Hér getur eterni (e. ethnic) skipt sköpum 

þar sem sumir etnískir hópar eru frekar teknir fyrir en aðrir (Eriksen, 1994). Múslímar 

hafa til mynda í því samhengi orðið harkalega fyrir barðinu á því þar sem 

hryðjuverkaárásir hafa verið tíðar innan Evrópu frá upphafi 21. aldar. Í þessu samhengi 

hafa háværar raddir greint frá því að fjölmenning sé talin vera hættuleg og skapi 

aðstæður fyrir slíka verknaði að eiga sér stað (Vertovec og Wessendorf, 2010).  

 Frá 1980 hefur fjölmenning iðulega verið gagnrýnd. Í fjölmiðlum má sjá hvernig 

innflytjendur eru settir fram sem ógn fyrir þjóðríkið (Glick-Schiller, 2009). Innan 

mannfræðinnar telja fræðimenn að fjölmenning sem slík hafi ekki misheppnast heldur 

þurfa viðhorf okkar gagnvart því fyrst og fremst að taka breytingum (Kymlicka, 2010). Í 

bókinni Multicultural Backflash kemur fram að helsta hindrun sem að fjölmenning 

verður fyrir er þegar hún er meðhöndluð sem fastmótuð hugmyndafræði. Sú hugsýn 

kemur í veg fyrir framfarir og betrumbætur í fjölmenningarlegum samfélögum. 

(Vertovec og Wessendorf, 2010). Wikan (1999) hefur bent á hvernig umburðarlyndi í 

garð innflytjenda hefur þróast í aðgerðarleysi meðal stjórnvalda í innflytjendamálum. 

Það hefur leitt af sér litla eftirfylgni meðal innflytjenda og í kjölfarið lítið vitað um 

raunverulegar aðstæður innflytjenda.  

 Mannfræðingar hafa bent á hvernig umfjöllun um fjölmenningu sé almennt 

fávísleg. Það þarf að huga að því hver, hvernig og í hvaða samhengi innflytjendur eru 

varpaðir fram sem vandamál (Grillo, 1985). Líkt og mannfræðingurinn Ralph Grillo 

(1985) kemst að orði: „The representation of problems and the problem of 

representation.” (bls. 2). Í umræðunni skortir á aðrar hliðar málsins sem eru afar 

mikilvægar þegar kemur að málaflokki fjölmenningar. Þörf er á að setja hana í 

samhengi við þjóðfélagslegar aðstæður og gagnlegt er að skoða aðstæður innflytjenda 

í samræmi við stefnur og reglugerðir stjórnvalda í innflytjendamálum (Vertovec og 

Wessendorf, 2011). Mannfræðingurinn Christopher Joppke (2004) telur að til að 

betrumbæta stefnu fjölmenningar þurfi annars vegar að veita þessum málaflokki 

frekari eftirfylgni og hins vegar að auka styrkveitingu til málaflokksins.  
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 Þjóðríki hafa almennt ekki veitt málaflokki innflytjenda þá athygli sem þörf er á. 

Stefnumál þjóðríkja í innflytjendamálum eru oftar en ekki afar takmarkaðar, óljósar og 

samhengislausar. Það er með öðrum orðum oft á tíðum skortur á markvissari stefnu í 

innflytjendamálum á meðal þjóðríkja. Það er staðreynd að staða innflytjenda víða í 

Evrópu er bágborin í samanburði við stöðu heimamanna. Innan Evrópu er hátt 

atvinnuleysi, takmörkuð tungumálakunnátta, lítil aðsókn til menntunnar og slæm 

húsnæðismál einkennandi á meðal innflytjenda. Þegar kemur að málaflokki 

innflytjenda er ekki hægt að gera ráð fyrir að velferð þeirra hvíli eingöngu á 

hugmyndum fjölmenningar. Það eru aðrir áhrifaþættir sem spila þar stór hlutverk líkt 

og menntun og atvinnu- og húsnæðismál. Þegar skoðaðar eru aðstæður innflytjenda er 

mikilvægt að þær séu skoðaðar út frá stærra samhengi. Til þess að bæta stöðu þeirra 

er brýn þörf á að horfast í augu við raunveruleg vandamál sem herja á innflytjendum 

(Vertovec og Wessendorf, 2011).  

 Frá aldamótum má augljóslega greina breytt viðhorf til fjölmenningar. Í 

fjölmiðlum hefur verið greint frá því að fjölmenning sé misheppnuð tilraun. Þrátt fyrir 

þessi umskipti og sérstaklega slæma umfjöllun í fjölmiðlum þá er almenningur almennt 

enn hlynntur hugmyndinni um fjölmenningarlegt samfélag og telur það vera gott fyrir 

samfélagsheildina. Gerð var könnun á viðhorfum til fjölmenningar í London í águst 

2005, mánuði eftir hryðjuverkaárásir í London. Niðurstöðurnar sýndu að 62% þeirra 

töldu fjölmenningu vera jákvæða fyrir samfélagið. Í annarri rannsókn var tekið fyrir 

úrtak, alls 27.000 manns innan Evrópusambandsins og niðurstöður sýndu að aðeins 

25% voru andsnúnir hugmyndinni um fjölmenningarlegt samfélag (Vertovec og 

Wessendorf, 2011).  

 Mannfræðingurinn Gerd Baumann (1999) telur að viðhorf okkar gagnvart 

menningarhugtakinu þurfi fyrst og fremst að breytast. Þegar talað er um fjölmenningu 

er hún skilgreind sem samfélag sem inniheldur ólíka menningarhópa. Á þennan hátt 

verður menning að einskonar félagi sem fólk tilheyrir. Hver hefur vald til þess að 

skilgreina menningu sérhverra hópa? Hver ákvarðar hvað sé hluti af menningunni og 

hvað ekki? Sú mynd sem hefur verið dregin upp af fjölmenningu hefur í för með sér 

þvingaðar hugmyndir um hvernig fólk sé eða eigi að vera (Baumann, 1999). Það er 
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jafnmikill breytileiki á milli hópa sem og innan hópa (Eriksen, 1994). Baumann (1999) 

heldur því fram að samfélög séu í eðli sínu menningarlega fjölbreytt og hafa alltaf verið 

það. Það er afar mikil einföldun fólgin í því að líkja fjölmenningarlegu samfélagi við 

mósaík þar sem hver og einn hópur hefur sína eigin menningu. Menning er óendanlegt 

ferli sem fer saman við aðrar menningar á einn eða annan hátt. 

  Mannfræðingar þurfa í auknum mæli að vera þátttakendur í umræðu 

fjölmenningar og breiða út sínum hugsjónum á menningarhugtakinu (Eriksen, 1994; 

Wright, 1998; Wilkan, 1999). Breytt viðhorf getur leitt til betri leiða til að stuðla að 

bættu og jafnara fjölmenningarsamfélagi (Fontefrancesco, 2012). Það er nauðsynlegt 

að líta í eigin barm og skoða hvaða merkingu menning hefur í lífi okkar til þess að átta 

okkur betur á merkingu hugtaksins. Við erum öll þátttakendur í að viðhalda og 

endurgera menningu okkar (Baumann, 1999).  
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7 Umræða og niðurlag  

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um þær breytingar sem menningarhugtakið hefur 

orðið fyrir í gegnum tímans rás innan mannfræðinnar. Sérstök áhersla hefur verið lögð 

á að skoða hugtakið í samræmi við flæði og mörk í hnattrænum heimi. Þegar litið er 

yfir það sem hér hefur komið fram þá má sjá að menningarhugtakið hefur tekið 

töluverðum breytingum. Innan mannfræðinnar hefur hugtakið breyst í takt við 

félagslegar breytingar og breyttar áherslur innan námsgreinarinnar.  

 Í upphafi mannfræðinnar voru áhrif þróunarhyggjunnar veigamiklar innan 

fræðinnar. Þróunarhyggjan fól í sér hugsýn þar sem samfélög þróuðust út frá línulegum 

skala frá frumstæðum í siðmenntuð samfélög (Barnard, 2004). Mannfræðingurinn 

Tylor (1871) var sá fyrsti sem skilgreindi menningarhugtakið og varð fyrir áhrifum 

þróunarhyggjunnar. Boas var hins vegar ekki hrifinn af eðlislægum hugmyndum 

menningarhugtaksins og taldi að menning væri sá þáttur mannsins sem væri allra. 

Hugmyndir Boas höfðu í för með sér almennar viðhorfsbreytingar innan akademíunnar 

(Kuper, 2000).  

 Þegar vægi þróunarhyggjunnar dvínaði leiddi það af sér breytta sýn þar sem 

virknishyggja sprettur upp í Bretlandi. Virknishyggja byggist á því að skoða 

menningarsamfélög líkt og í raun- og lífvísindum. Meginhugmynd hennar byggist á  því 

að skoða virkni á milli samfélagsþáttanna og þeirri formgerð sem samfélagið tekur til 

með að mynda. Gallinn við þessa aðferð hins vegar er sú að menningarsamfélög voru 

skoðuð sem lokuð og einangruð kerfi. Einstaklingurinn og atbeini hans var algerlega 

hunsað (Barnard, 2004). Rannsóknir Barth’s sýndu fram á að stöðugar samræður áttu 

sér stað innan sem og á milli menningarsamfélaga. Rannsókn hans sýndi fram á þann 

breytileika sem er að finna innan samfélaga (1969).  

  Aukið flæði fólks sem hefur fylgt hnattvæðingu ögrar hugmyndum um einsleita 

og staðbundna menningu (Clifford, 1986). Uppbygging þjóðríkja er hins vegar byggð á 

rómantískri hugsjón þar sem einsleit menning er notuð til sameiningar (Wilson, 1973). 

Kraftar hnattvæðingar eru samt sem áður óumflýjanlegir og það er ekki lengur hægt að 

staðsetja menningu við ákveðinn stað eða hópa (Escobar, 2001; Castles, 2002). Það 
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getur því verið gagnlegt meðhöndla fólksflutningar sem hluti af hinu venjubundna í 

hinum hnattræna heimi líkt og Glick-Schiller (2009) bendir á. 

 Reglugerðir og aðlögunaraðferðir þjóðríkja eru mikilvægar þegar kemur að 

velferð innflytjenda. Samlögun er algengasta aðlögunaraðferðin og felur í sér að 

innflytjendur leggi sína menningu til hliðar og taki upp nýja menningu í móttökulandi. 

Samlögun hefur samt sem áður verið gagnrýnd fyrir óumburðarlyndi sem fylgir 

aðferðinni í garð innflytjenda (Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). Aðgreining er önnur 

aðferðin þar sem ekki er talið skynsamlegt að blanda saman ólíkum menningum 

(Eriksen, 1994). Þessar aðferðir eiga það samt sem áður sameiginlegt að 

menningarhugtakið er hlutgert og það er ekki gert ráð fyrir breytingum (Castles, 2002). 

Samþætting er þriðja aðferðin sem einblínir á að koma til móts við innflytjendur. Í 

þessari aðferð er gert ráð fyrir breytingar þar sem lögð er áhersla á gagnkvæma 

aðlögun. Aðferðin er byggð á sýn fjölmenningar þar sem sérstök áhersla er lögð á að 

virða menningu innflytjenda (Eriksen, 1994). Aðferðin hefur þó verið gagnrýnd að því 

leyti til að virðing hafi í sumum tilfellum leitt til hunsunar og aðgerðarleysis í 

innflytjendamálum líkt og Wikan (1999) greinir frá um aðstæður í Noregi. 

 Þjóðríki víða í Evrópu hafa brugðist við auknu flæði fólks með hertum 

reglugerðum og breyttum stefnum í innflytjendamálum. Í umræðunni hefur menning 

innflytjenda verið notaður sem rökstuðningur þar sem hún er talin ógna 

þjóðareiningunni. Leitað hefur verið aftur í þjóðararfinn og áhersla lögð á að viðhalda 

einsleitri menningu (Castles, 2002). Breyttar reglugerðir einkennast af því að sumir 

innflytjendur verða eftirsóknarverðari en aðrir. Kröfur eru lagðar til þess að 

einstaklingarnir séu hámenntaðir. Meirihluti fólksflutninga eru fjölskyldusameiningar 

og flóttafólk og reglugerðirnar ná ekki yfir þessa hópa. Flutningur þeirra er réttur þeirra 

sem leiðir til þess að þörfum innflytjenda er oft ekki mætt þegar kemur að 

aðlögunarferli þeirra (Joppke, 2007). Margir innflytjendur sitja því eftir og þegar 

samfélög hlúa ekki að ákveðnum samfélagshópum getur það leitt af sér útilokun 

(Jackson, 2005). Innflytjendur eru mikilvægt efnahagslegt og félagslegt afl samfélaga og 

hefur spilað lykilhlutverk við að efla og bæta velmegun þjóðríkja í Evrópu (Castles, 

2002).  
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 Í hnattrænu samhengi skapa einstaklingar sem hafa tengsl við fleiri en einn stað 

þverþjóðlegar aðstæður. Það er ekki hægt að aðskilja aðstæður þeirra því þær fara 

saman í eitt og menning þeirra mótast út frá þessum aðstæðum (Kearney, 1995; 

FitzGerald, 2015). Rannsóknir sýna fram á að tengsl innflytjenda við heimalandið eru 

jafn mikilvæg og böndin sem myndast í móttökulandi (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga 

Ólafsdóttir, 2010). Hannerz (1992) líkir menningu við fljót þar sem það er alltaf á 

ferðinni og er stöðugt flæðandi. Menning er í þessum skilningi sífellt ferli sem tekur 

stöðugt breytingum og mótast á nýjan hátt. Menning er sá þáttur sem að maðurinn 

notar til þess að skilja tilveruna (Baumann, 1999).  

 Í umræðu fjölmenningar hefur hún verið birt sem samfélag sem inniheldur ólíka 

menningarhópa (Eriksen, 1994). Það er hins vegar of mikil einföldun fólgin í því þar 

sem menningar fara saman á einn eða annan hátt (Baumann, 1999). Að setja fram 

fjölmenningu á þann hátt að menning nái yfir ákveðna samfélagshópa hefur í för með 

sér alhæfingar og leiðir af sér staðalímyndir (Turner, 1993). Fjölmenning snýst ekki 

eingöngu um að innflytjendur eigi rétt á sínum menningarlegu sérkennum en líkt og 

Baumann (1999) bendir á: Hver er það þá sem hefur valdið til þess að skilgreina hver 

menning hvers og eins er? Fjölmenning byggist fyrst og fremst á því að koma í veg i 

fyrir misræmi og stuðla að bættu jafnræði á meðal hópa samfélagsins (Turner, 1993).  

 Það er mikilvægt að hafa í huga hvernig við setjum aðstæður innflytjenda fram 

líkt og Grillo (1985) bendir á. Er menning í rauninni vandamálið sem að herja 

fjölmenningarleg samfélög eða má rekja vandamálið miklu frekar að því hvernig er 

tekið á þessum aðstæðum? Þrátt fyrir áherslubreytingar innan mannfræðinnar á 

menningarhugtakinu þá eru fyrrum hugmyndir menningarhugtaksins frekar við lýði. Sú 

umræða helst að mestu leyti innan akademíunnar og helst því menningarhugtakið að 

mestu leyti óbreytt á hinum almenna vettvangi (Wright, 1998; Wikan, 1999). Höfundur 

tekur því undir að mannfræðingar þurfi að auka afskipti sín þegar kemur málefnum 

fjölmenningarlegra samfélaga. 
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