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Útdráttur 

Flóttamannahugtakið er flókið fyrirbæri sem erfitt er að skilgreina á einn eða annan hátt. Það 

felur í sér mikinn fjölbreytileika sem ómögulegt er að ná yfir með stuttri skilgreiningu. Í dag 

má heyra talað um flóttafólk nánast daglega enda hefur fjöldi flóttafólks í heiminum aldrei 

verið meiri. Þessi mikli fjöldi fólks flýr heimili sín ekki af ástæðulausu heldur er ástand í 

mörgum ríkjum svo slæmt að ekki er hægt að ætlast til að nokkur geti búið þar. Fólkið flýr því 

til annarra landa í von um tækifæri og betra líf. Í þessum framandi löndum bíða þeirra nýjar 

áskoranir er kemur að því að aðlagast ólíkum siðum og venjum. Ríki sem taka á móti 

flóttafólki þurfa að huga að ýmsu er varðar móttöku og aðlögun flóttafólksins og hvað þarf til 

að þetta verði jákvætt ferli. Það er margt sem þarf að huga að þegar kemur að því að 

aðstoða fólk sem hefur þurft að flýja stríð eða ofsóknir og er það sameiginlegt verkefni 

alþjóðasamfélagsins að sjá til þess að flóttafólk geti búið á öruggum slóðum. 
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Inngangur 

Flóttamaður, flóttafólk og flóttamannavandinn eru orð sem heyrast oft í daglegu tali. 

Aðstæður í heiminum hafa valdið því að fjöldi fólks hefur nú flúið heimili sín vegna 

stríðsástands eða ofsókna. J. O. Moses Okello (2016) segir flóttafólk leita á nýjar slóðir í von 

um betra líf og treystir það á aðstoð annara landa. Jenny Phillimore (2011) bendir á að 

almenningur í þeim löndum er flóttafólk leitar til veit oft ekki hvernig á að bregðast við og 

móttökur flóttafólksins geta því verið misgóðar. Fólk ber ólíkar tilfinningar til flóttafólks, 

slíkar tilfinningar eru bæði jákvæðar og neikvæðar, sýna fordóma eða umhyggju og taka á sig 

ýmsar birtingamyndir. Þá eru mörg margvísleg hugtök notuð, rætt um skyldur mismunandi 

stofnana og réttinda fólksins.  

 Meginmarkmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á það hversu stórt verkefni það 

er að sinna flóttafólki um allan heim. Til að ná því markmiði ræði ég flóttamannahugtakið, 

bæði út frá skilgreiningum opinberra stofnana sem og gagnrýnni umræðu fræðimanna. Ég 

varpa ljósi á tölulegar upplýsingar og það hvað fræðimenn segja um þetta stóra verkefni. Ég 

fjalla einnig um mikilvægi móttöku og aðlögun flóttafólks í nýju landi en það er einn stærsti 

þátturinn í því verkefni að sinna flóttafólki. Til að auka skilning Íslendinga á þessu verkefni 

tek ég fyrir íslensk dæmi, bæði er varða hlutverk stofnana og samtaka hérlendis sem og 

varðandi móttöku og aðlögun flóttafólks að íslensku samfélagi. 

 Goodwin-Gill (2001) segir mimunandi samtök og stofnanir vera ósammála um hvernig 

skilgreina á einstakling sem flóttamann og að fræðimenn hafi enn fremur mikið gagnrýnt 

þær skilgreiningar sem stuðst er við. Flóttamannahugtakið er flókið fyrirbæri. Hugtakið er 

hvorki formfast né óbreytilegt og því ómögulegt að alhæfa hvað í því felst (Scherschel, 2011). 

Þrátt fyrir það eru flestir á sama máli um að flóttamaður sé einstaklingur sem er að flýja 

ofsóknir eða slæmt ástand í heimalandi (Goodwin-Gill, 2001). Einstaklingur sem er á flótta er 

ekki lengur verndaður af sínu heimalandi og er því lýst sem óvernduðum einstakling (Fortin, 

2001).  

 Samkvæmt skýrslu Flóttamannastofnunnar Sameinuðu þjóðanna hefur fjöldi 

flóttafólks í heiminum nú náð methæðum (UNHCR, 2016a). Það er því vert að varpa ljósi á 

stöðu þessa fólks og það verkefni sem önnur lönd þurfa að taka að sér er þau taka á móti 

hópi flóttafólks. Það er að mörgu að huga en Jenny Phillimore (2011) bendir meðal annars á 

að flóttafólk er ólíkt og hefur misjafnar þarfir. Flóttafólk á einnig oft erfiðara en aðrir þar sem 
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það hefur þurft að ganga í gegnum miklar hremmingar, en það þarf einnig að hafa í huga 

þegar verið er að bjóða fólkið velkomið í nýtt land (Beiser, Goodwill, Albanes, McShane og 

Kanthasamy, 2015). 

 Í fyrsta kafla er hugtakið flóttamaður rætt út frá fræðilegum sjónarhornum sem og 

skilgreiningu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Einnig eru önnur hugtök sem 

varða fólk á flótta stuttlega útskýrð. Því næst er fjallað um stöðuna eins og hún er í dag. Þar 

eru teknar fyrir tölulegar upplýsingar um hver fjöldi flóttafólks er í dag, hvaðan fólkið kemur 

og hvar það er statt. Þar er einnig farið í umfjöllun fræðimanna um það hvers vegna ástandið 

er eins og það er sem og hvaða áhrif það hefur á flóttafólkið sjálft sem og aðstæður í þeim 

löndum sem fólkið hefur flúið til. Í öðrum kafla er rætt um mikilvægi fyrstu móttöku og hvað 

er nauðsynlegt að huga að þegar kemur að aðlögun flóttafólks að nýju samfélagi þar sem 

Ísland er meðal annars tekið sem dæmi. Í þriðja kafla er síðan sérstaklega fjallað um Ísland. 

Þar eru teknar fyrir tölulegar upplýsingar og hlutverk stofnana og samtaka gagnvart 

flóttafólki rædd. Þannig er bent á hvernig misjöfn móttaka er til staðar fyrir ólíka hópa 

flóttafólks. Að lokum er Dyflinnarreglugerðin útskýrð stuttlega til að veita frekari skilning á 

því sem á sér stað á Íslandi í dag. 

 Ég hef sjálf unnið með innflytjendum síðastliðin ár og hef því mikið verið inni í 

umræðunni um ástandið í heiminum í dag og þá sérstaklega umræðunni um flóttafólk hér á 

landi. Því tel ég mikilvægt að taka saman yfirlit yfir það hvaða einstaklingar eru skilgreindir 

sem flóttafólk og hvernig staða flóttafólks er í heiminum í dag. Um leið er farið yfir hverju 

þarf að huga að þegar kemur að aðstoð við flóttafólk og hver misjöfn staða flóttafólks er 

hérlendis.  

 

1 Flóttafólk um allan heim 

1.1 Hver er flóttamaður? 

Orðið flóttamaður heyrist oft í daglegu tali en merking þess getur verið margslungin. Marga 

greinir á um hvernig skilgreina megi hugtakið en ein sú algengasta skilgreining sem notuð er 

er skilgreining Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna en hún er svo hljóðandi:  
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"sá sem er utan við heimaland sitt og af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna 

kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum, eða 

stjórnmálaskoðana, og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess 

lands. Flóttamaður getur einnig verið sá sem er ríkisfangslaus, og er utan þess lands, þar 

sem hann hafði reglulegt aðsetur, vegna ofsókna og getur ekki eða vill ekki, vegna ótta við 

slíka atburði, hverfa aftur þangað." 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

 Antonio Fortin (2001) hefur gagnrýnt skilgreiningu Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna sem og aðrar opinberar skilgreiningar. Hann bendir á að flóttafólki sé oftast lýst 

sem óvernduðum einstaklingum. Hann segir þá lýsingu vitna til þess að flóttafólk er ekki 

undir verndarvæng laganna í þeirra heimalandi. Hann bendir þó einnig á að í þeim opinberu 

skilgreiningum sem stofnanir nota sé orðið vernd ekki nægilega vel skilgreint. Fortin (2001) 

útskýrir hvernig, til dæmis í skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna, gefið sé til kynna að 

flóttamaður sé alltaf utan síns heimalands þar sem einungis er talað um flóttamann út frá því 

að hann sé utan síns heimalands og að hans ríki geti ekki verndað hann. Þannig má skilja að 

hin alþjóðlega vernd sé komin til til þess að bæta upp fyrir það sem heimaríki sinna ekki. Á 

sama tíma nær alþjóðleg vernd ekki yfir allan þann hóp fólks sem þarf á henni að halda út frá 

þessum skilgreiningum stofnana. Fortin (2001) bendir á að til dæmis á einstaklingur án 

ríkisfangs ekkert heimaríki. Þannig að ef til þess að eiga rétt á alþjóðlegri vernd þurfir þú að 

sanna að þú getir ekki notið verndar í þínu heimaríki geti einstaklingur án heimaríkis ekki átt 

rétt á alþjóðlegri vernd. Hann ræðir einnig fleiri galla sem sýna það hvernig slíkar 

skilgreiningar ná ekki utan um alla á flótta. 

 Í gegnum tíðina hafa fleiri fræðimenn bent á hversu óljóst flóttamannahugtakið er og 

gagnrýnt opinberar skilgreiningar sem þessar. Ein þeirra er Karin Scherschel (2011) en hún 

segir flóttamannahugtakið ekki vera alþjóðlegt né tímalaust, hún segir það hvorki formfast 

né óbreytilegt. Þrátt fyrir það telur hún opinberar skilgreiningar, líkt og þá sem sjá má hér 

fyrir ofan, einmitt gefa það til kynna. Scherschel (2011) segist ósammála þeim skilgreiningum 

þar sem að hugtakið flóttamaður komi í raun út frá óútreiknanlegri flokkun fólks sem byggð 

er á félagslegum samningaviðræðum. Hún segir að til þess að öðlast dýpri skilning á 

flóttamannahugtakinu þurfi að velta því fyrir sér hver er í raun flóttamaður og hver er ekki 

flóttamaður út frá því hvaða aðferð þú notar til að flokka fólkið í þessa tvo hópa. Scherschel 
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(2011) bendir á takmarkanir opinbera skilgreininga og eins og Fortin bendir hún á að þær ná 

ekki yfir fólk sem er á flótta innan eigin ríkis eða það fólk sem neyðist til að flýja heimili sín 

vegna náttúruhamfara.  Samkvæmt Scherschel (2011) eru þessar opinberu og pólitísku 

skilgreiningar á flóttamannahugtakinu afleiðing af sögulegri þróun sem og félagslegum 

viðhorfum. Hún segir að innflytjendastefnur ríkja flokka innflytjendur í ákveðna hópa allt til 

þess að stuðla að velferð og auðvelda rekstur ríkis. Scherschel (2011) leggur áherslu á að lítið 

sé í raun vitað um þvingaða fólksflutninga, enda hafi þeir aðeins verið rannsakaðir í örfá ár. 

Hún segir mikilvægt að skoða hvernig fólkið er flokkað innan hvers ríkis þegar verið er að 

rannskaka þvingaða fólksflutninga, það þurfi að koma skýrt og kerfisbundið fram í 

rannsóknum. 

 Þrátt fyrir að flóttamannahugtakið sé óljóst og skilgreiningar á því mikið gagnrýndar 

líkt og sést hér að framan hefur verið nokkurs konar samstaða í því að nokkrir grunnþættir 

fælust í hugtakinu síðan í kringum árið 1980 (Goodwin-Gill, 2001). Samkvæmt Goodwin-Gill 

(2001) taldist einstaklingur flóttamaður samkvæmt alþjóðlegum lögum ef viðkomandi 

óttaðist ofsóknir eða ef ekki var hægt að ætlast til að viðkomandi snéri aftur til síns 

heimalands einhverra hluta vegna. Hann segir einnig að flestir hafi verið á sama máli um það 

að flóttafólk ætti rétt á að fá hæli á meðan það biði úrlausna, að það hafði sömu 

mannréttindi og aðrir og verndun flóttafólk ætti að vera alþjóðleg samvinna. Að vera titlaður 

flóttamaður getur haft áhrifamiklar afleiðingar þar sem að einstaklingur er þá kominn inn í 

ákveðið ferli og orðinn hluti af stefnu nýs ríkis (Scherschel, 2011). Einstaklingur getur þó ekki 

fengið formlega stöðu flóttamanns fyrr en að ríki eða Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna hafa veitt honum þá stöðu (UNHCR, 2014).   

 

1.2 Önnur hugtök  

Í kaflanum hér á undan var einungis rætt um hugtakið flóttamaður. Til að fá enn betri 

skilning á því hverjir teljast til flóttafólks í opinberum skilgreiningum er gott að hafa í huga að 

það eru til mörg önnur sérhæfðari hugtök tengd flóttamannahugtakinu sem oft heyrast í 

umræðu um flóttafólk. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur skilgreint þessi 

hugtök þannig að auðveldara sé að gera sér grein fyrir því hvaða hóp fólks um er að ræða 

hverju sinni. Algengustu hugtökin eru meðal annars hælisleitandi, kvótaflóttamaður, 
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einstaklingur án ríkisfangs og einstaklingur á flótta innan eigin ríkis (UNHCR, 2014). 

 Hælisleitandi er einstaklingur sem segist vera flóttamaður og sækist eftir því að fá 

stöðu flóttamanns. Viðkomandi telst hælisleitandi þegar hann hefur sóst eftir alþjóðlegri 

vernd en bíður þess að umsókn hans verði samþykkt af hæliskerfinu í því landi sem hann er 

staddur eða af Sameinuðu þjóðunum (UNHCR, 2014). Kvótaflóttamaður er einstaklingur sem 

hefur flúið eigið land og sóst eftir alþjóðlegri vernd í öðru landi. Þar hefur hann fengið 

viðurkennda stöðu flóttamanns en býr við slæmar aðstæður. Sameinuðu þjóðirnar aðstoða 

þá við að flytja viðkomandi til þriðja lands sem hefur fyrirfram samþykkt að veita viðkomandi 

varanlega búsetu. Landið sem viðkomandi flyst til ber skylda til að veita honum alla 

grunnþjónustu og hefur hann sömu réttindi og aðrir í landinu (UNHCR, e.d. a). Einstaklingur á 

flótta innan eigin ríkis hefur flúið heimili sitt en er enn innan eigin landamæra. Þetta eru oft 

einstaklingar sem eru að flýja af sömu ástæðum og taldar eru upp undir skilgreiningum um 

flóttafólk en þessir einstaklingar hafa ekki stöðu flóttafólks. Fólk á flótta innan eigin 

landamæra býr því undir vernd og lögum þess ríkis. Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna telur sig ekki hafa neinar beinar skyldur gagnvart þessum hópi. Einstaklingur án 

ríkisfangs tilheyrir engu ríki samkvæmt lögum eða er með óstaðfest ríkisfang. Það að vera án 

ríkisfangs getur haft mjög slæmar afleiðingar þar sem að viðkomandi er ekki viðurkenndur af 

neinu landi og getur því átt erfitt með að sækjast eftir grunnréttindum sínum (UNHCR, 2014). 

 

1.3 Staðan í dag 

Þegar talað er um flóttafólk í dag sjá margir fyrir sér mynd af andvana þriggja ára dreng sem 

flýtur upp að ströndinni í Tyrklandi sem og þeim tugþúsundum flóttamanna er berjast við að 

flýja stríðsátök og komast í öruggt skjól í Evrópu (Maddy-Weitzman, 2015). Í skýrslu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2016 er ber titilinn Global Trends 

kemur fram að fjóldi flóttafólks hafi nú náð methæðum en talið er að fjöldinn nái nú um 65,3 

milljónum. Þar af eru 16,1 milljón skráð sem flóttafólk hjá Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna og 5,2 milljónir á skrá hjá Palenstínuflóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna. 40,8 

milljónir eru flótta innan eigin ríkis og 3,2 milljónir eru hælisleitendur (UNHCR, 2016a). 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna getur einungis sinnt þeim sem eru á skrá hjá þeim 

en stofnunin ber engar beinar skyldur til þeirra sem eru á flótta innan ríkis (UNHCR, 2014).  
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Ef litið er til þeirra 16,1 milljón manns, sem eru skráðir hjá Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna, hefur fólkinu fjölgað um 1,7 milljón á einungis tólf mánuðum. Árið 2011 var þessi 

sami hópur flóttafólks um 10,4 milljónir og hefur fólkinu því fjölgað um 55% á fjórum árum. 

Samkvæmt skýrslunni neyddust að meðaltali 24 einstaklingar til að yfirgefa heimili sín á 

hverri einustu mínútu árið 2015 en árið 2005 voru það um 6 einstaklingar á mínútu. Þessar 

tölur sýna einnig að einn af hverjum 113 í heiminum hefur þurft að flýja heimili sitt (UNHCR, 

2016a). 

 Samkvæmt J. O. Moses Okello (2016) flýr flóttafólk heimili sín ekki af ástæðulausu. 

Hann segir ástæðu þess að flóttafólk flýr nú frá Afríku til Evrópu í auknum mæli vera vegna 

djúpstæðra vandamála sem eru til staðar í Afríku. Hann bendir á að þrátt fyrir að einhver 

jákvæð þróun hafi orðið í Afríku síðastliðin ár búi flest lönd þar við fjölþætt vandamál. Okello 

(2016) nefnir þar að meiri hluti fólksins í heimsálfunni búi við fátækt, hafi hvorki aðgang að 

heilbrigðisþjónustu né hreinu vatni, börnin geti ekki gengið í skóla og fólkið getur ekki greitt 

spilltum ríkisstjórnum fyrir þá þjónustu sem það á í raun rétt á. Samkvæmt Okello (2016) eru 

fleiri ástæður en stríð og ofsóknir sem fólk frá Afríku er að flýja. Hann segir fólkið til dæmis 

vera að flýja mikið atvinnuleysi þar sem það sjái ekki fram á breytingar í sínu heimalandi. 

Hann segir ungt fólk í Afríku sjá tækifæri í öðrum löndum, þá sérstaklega í Evrópu. Það kemur 

því ekki á óvart að flest flóttafólk kemur frá Afríkulöndum en þrátt fyrir að fólkið komi frá 

mörgum misjöfnum löndum er greinilegt að stríðið í Sýrlandi hefur haft hvað mest áhrif á 

þennan fjölda en um helmingur alls nýs flóttafólks í heiminum árið 2015 eru Sýrlendingar. 

Metin Çorabatir (2015) segir aðal ástæðu þess að vandamál Sýrlands sé orðið svo stórt vera 

það að alþjóðasamfélagið hefur enn ekki náð að stöðva þau átök sem átt hafa sér stað í 

landinu síðan 2011. Sýrlendingar hafa neyðst til að flýja heimaland sitt í núna fimm ár en 

samkvæmt Çorabatir (2015) kom fyrsti hópur sýrlenskra flóttamanna til Tyrklands í apríl 

2011. Mikill fjöldi flóttafólks kemur einnig frá Afganistan, Búrúndí og Suður Súdan. Í lok árs 

2015 var staðan sú að tæpar fimm milljónir flóttafólks sem var ekki á flótta innan eigin ríkis 

kom frá Sýrlandi, rúmlega tvær og hálf milljón frá Afganistan, rúm milljón frá Sómalíu, tæp 

milljón frá Suður Súdan og um hálf milljón frá Súdan. Þessar tölur sýna að 54% flóttafólksins 

kemur frá einungis þremur löndum. Aðrir stórir hópar flóttafólks koma frá löndum eins og 

Kongó, Eritreu og Kólumbíu (UNHCR, 2016a).  
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 Langflest flóttafólk er á flótta innan eigin ríkis eða 40,8 milljónir. Þeir sem hafa komist 

yfir landamæri síns eigin ríkis hópast til sömu landa og hafa nokkur lönd því þurft að taka á 

móti ofsalegum fjölda flóttafólks síðastliðna mánuði og ár (UNHCR, 2016a). Samkvæmt Bruce 

Maddy-Weitzman (2015) er helsta ástæða þess að fólkið hefur flúið til þessara landa 

einfaldlega landfræðileg. Í lok árs 2015 sýndu tölur að í Tryklandi væru rúmlega tvær og hálf 

milljón flóttafólks, rúm ein og hálf milljón í Pakistan, rúm milljón í Líbanon, tæp milljón í Íran 

og um 750.000 manns í Eþíópíu. Gríðarlegur fjöldi flóttafólks er einnig í Jórdaníu, Kenýa, 

Úganda og Chad (UNHCR, 2016a). Maddy-Weitzman (2015) bendir á að af þessum rúmlega 

tveimur milljónum flóttafólks í Tyrklandi búa um 90% utan flóttamannabúða og þurfa því að 

sjá fyrir sér sjálfir.  

 Í lok árs 2015 biðu 3,2 milljónir manns um allan heim eftir niðurstöðu hælisumsóknar 

en fjöldi umsókna sló öll met og bárust um tvær milljónir nýrra umsókna það árið. Einnig er 

talið að um 3,7 milljónir manns hafi verið án ríkisfangs í lok ársins. Í öllum þeim hópi 

flóttafólks sem skráður er hjá stofnununni er mikill fjöldi barna. Árið 2014 voru börn um 41% 

flóttafólks en árið 2015 var fjöldinn kominn upp í 51%. Sá fjöldi barna sem voru án foreldra 

eða forráðamanna og sóttu um hæli árið 2015 var 98.400. Þessi tala er sú hæsta síðan 

stofnunin byrjaði að halda utan um slíkar tölur árið 2006 (UNHCR, 2016a). 

 Flóttamannstofnun Sameinuðu þjóðanna reynir eftir bestu getu að takast á við þetta 

stóra verkefni en árið 2015 kom stofnunin 107.100 manns fyrir í nýju ríki. Af þeim tóku 

Bandaríkin við 66.500 einstaklingum. Flestir eru því enn á flótta í óvissu en 201.400 

flóttamenn kusu að snúa aftur til síns heimalands árið 2015 (UNHCR, 2016a). 

 Þegar litið er til Evrópu segja tölurnar að yfir milljón flóttamenn hafi komist til Evrópu 

yfir höfin árið 2015. Fjöldi flóttafólks í vestur og mið Evrópu hefur ekki verið meiri síðan í 

Balkan stríðinu árið 1990 þegar átök áttu sér stað í fyrrum Júgóslavíu. Samkvæmt tölum 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna komu í heildina 1.000.573 einstaklingar yfir 

hafið til Evrópu árið 2015 en af þessum er 3.735 manns saknað. Fólkið leggur í hættulega 

ferð, í ótraustum bátum og leggur oft líf sitt í hendur smyglara. Það er því talið að þeir sem 

að ekki skila sér hafi drukknað á leiðinni. Fyrir utan þann fjölda sem komið hefur sjóleiðina til 

Evrópu hafa um 34.000 manns komist landleiðina frá Tyrklandi og inn í Búlgaríu eða 

Grikkland (UNHCR, e.d. b). Roberts, Murphy og McKee (2016) benda á að þeir sem ná til 

Evrópu þurfa áfram að takast á við fjölþætt vandamál. Þau segja marga flóttamenn búa við 
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slæman kost í Evrópu þar sem þeir hafa ekki aðgang að til dæmis grunnheilbrigðisþjónustu. 

Eins taka þau fram að kynferðislegt ofbeldi er orðið vandamál þar sem að börn sem hafa 

orðið viðskila við fjölskyldu sína eru auðveld fórnarlömb.  

 Til að varpa ljósi á stöðuna eins og hún er í Evrópu í dag er vert að benda á að það 

sem af er ári 2016 hafa 215.380 flóttamenn komið sjóleiðina til Evrópu. Af þeim er 2.868 

manns saknað (UNHCR, 2016b). Um 80% þeirra sem koma til Evrópu sigla yfir hafið frá 

Tyrklandi og um 84% koma frá þeim 10 löndum sem flest flóttafólk í heiminum kemur frá. 

Helmingur þeirra sem flúði yfir Miðjarðarhafið og inn til Evrópu árið 2015 komu frá Sýrlandi 

(UNHCR, e.d. b). Það má því sjá á þessum tölum að þrátt fyrir mikinn fjölda flóttafólks í 

Evrópu í dag er sá fjöldi ekki nema brotabrot af heildarfjöldanum í heiminum. Maddy-

Weitzman (2015) bendir á að sum Evrópulönd hafi rétt fram hjálparhönd, þá sérstaklega 

Þýskaland. Hann kastar þó fram þeirri spurningu, sem hann segir hafa verið á margra vörum, 

hvers vegna stóru og ríku Arabaríkin er eru töluvert nær til dæmis Sýrlandi hafi ekki hlaupið 

til og boðið fram aðstoð sína. Hann veltir því fyrir sér hvers vegna flóttafólkið kýs frekar að 

halda af stað í þessa hættuför til Evrópu þar sem þau mæta ókunnugri menningu og 

trúarbrögðum frekar en að leita skjóls í þessum ríkjum sem þau eiga töluvert meira 

sameiginlegt með. Okello (2016) segir Evrópulönd þurfa að endurskoða innflytjendastefnur 

sínar til að auðvelda flóttafólki að leita skjóls í öruggum löndum. Hann segir mikilvægt að 

Evrópulönd veiti fólkinu auðveldari aðgang að vinnu og leyfa þeim að ferðast frjálsu frá 

landinu þegar landvistarleyfi þess rennur út. Þá þarf að huga að tímabundnum atvinnu- og 

landvistarleyfum með því markmiði að fólkið geti snúið aftur til síns heimalands er það er 

öruggt. 

 

2 Móttaka og aðlögun 

2.1 Fyrstu móttökur 

Jenny Phillimore (2011) bendir  á að móttökur geta haft áhrif á aðlögun flóttafólks í nýju 

landi. Í rannsókn þar sem hún ræðir við hælisleitendur benda viðmælendur hennar á hvernig 

móttökur höfðu neikvæð áhrif á líðan þeirra. Er þeir komu til Bretlands skömmuðust þeir sín 

fyrir að vera flóttamenn. Þrátt fyrir að vera vel settir áður fyrr í sínu heimalandi og vel 

menntaðir upplifðu þeir sig sem einskis virði í nýja landinu. Í rannsókninni kemur fram að ef 
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einstaklingur talaði ekki ensku voru allar dyr lokaðar og engin leið að sækja sér aðstoð. Einnig 

kemur fram að takmörkuð aðstoð veldur streitu og vanlíðan hjá fólkinu. Fleiri en einn 

viðmælandi segir að það hafi verið gríðarlega erfitt að aðlagast nýju landi og samfélagi, þeir 

segja einangrun frá samfélaginu valda ótta. Þar er menningin einnig nefnd, að erfitt sé að 

tileinka sér nýja menningu þegar að allt sé svo ólíkt því sem viðkomandi var áður vanur. Bæði 

siðir og maturinn er öðruvísi. Það getur til dæmis verið mikið stökk fyrir konu sem lifði áður í 

karlaríki að flytjast til vestræns ríkis þar sem hún er talin jöfn karlmönnum. Phillimore (2011) 

segir einnig að aðlögun og þarfir flóttafólks séu mjög mismunandi þar sem að upplifun 

þeirra, bakgrunnur og reynsla er verulega ólík. 

 Fyrstu móttökur virðast geta skipt sköpum þegar kemur að aðlögun flóttafólks til 

framtíðar. Í rannsókn sem Beiser, Goodwill, Albanes, McShane og Kanthasamy (2015) gerðu í 

Kanada kemur fram að flóttafólk á erfiðara með að aðlagast nýjum samfélögum heldur en 

aðrir innflytjendur. Beiser o.fl. (2015) taka fram að þegar flóttafólk flyst til nýs lands þarf að 

hafa í huga þá reynslu sem fólkið hefur á bakinu og það sem þau hafa upplifað í gegnum 

tíðina. Það þarf því að taka tillit til þess að fólkið á jafnvel mjög erfitt og þjáist ef til vill af 

áfallastreituröskun. Líkt og niðurstöður Phiilimore (2011) sýna er tillitsemi íbúa í 

móttökulandinu virkilega mikilvæg. Beiser o.fl. (2015) benda á að þegar fólkið kemur í nýtt 

land er mikilvægt að það upplifi sig velkomið svo að það eigi auðveldara með að setjast þar 

að. Einnig er nauðsynlegt að þeirra nýja heimaland sé liðlegt og opið fyrir nýjungum þannig 

að flóttafólkið sem kemur frá ólíkri menningu og hefur þurft að lifa við mikið erfiði eigi 

auðveldara með að koma sér upp nýju lífi á svo framandi slóðum. 

 Ef litið er til rannsóknar sem gerð var á Íslandi má sjá að flóttafólkið sagðist 

sérstaklega ánægt með það hvað Íslendingar voru jákvæðir í þeirra garð. Það nefndi einnig 

að eitt af því mikilvæga var að fá strax nauðsynlega hluti sem það átti ekki og upplifa sig því 

strax aðeins meira eins og hinir. Þannig féll það betur inn í hópinn og samfélagið frá upphafi. 

Annað sem flóttafólkið tók fram er það að allra fyrst eftir að það kemur þarf það að fá tíma 

til að koma sér fyrir og ná áttum. Því er mikilvægt að allur stuðningur sé til staðar en honum 

sé ekki troðið upp á þau. Flóttafólkið tók fram að það teldi sig ekki hafa fengið nægan tíma 

og svigrúm til að ná áttum fyrst eftir komuna til landsins og að full dagskrá hefði byrjað allt of 

snemma. Því fannst það upplifa þrýsting að koma strax undir sig fótunum og að það þyrfti að 

standa mjög fljótt algjörlega á eigin fótum (Kristín Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir 
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og Friðrik H. Jónsson, 2005). Út frá þessu er því greinilegt að þau lönd sem vilja taka vel á 

móti flóttafólki þurfa að huga að liðlegheitum og jákvæðni. Bæði stjórnvöld og íbúar landsins 

þurfa að taka fólkinu með opnum örmum án þess að kæfa það í upplýsingum og kærleika til 

að byrja með. 

  

2.2 Aðlögun flóttafólks í nýju landi 

Þegar talað er um aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi er verið að tala um gagnkvæma 

aðlögun bæði innflytjenda og innfæddra. Þá er orðið samþætting (e. integration) einnig oft 

notað í þessu samhengi en það vísar til þess þegar að þjóðernisminnihlutar reyna að tileinka 

sér þá menningu sem er ríkjandi í nýja heimalandinu um leið og þeir halda í eigin uppruna, 

hefðir og tungumál. Þetta getur reynst einstaklingum flókið og erfitt ferli þar sem að 

viðkomandi þarf nú að öðlast þekkingu og færni í tveimur mismunandi menningum. 

Menningarnar geta verið mjög ólíkar og því erfitt að samræma þær svo vel fari (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2005). Unnur Dís (2009) segir samþættingu fela í sér 

umburðarlyndi gagnvart margbreytileika og að þjóðríki sé fjölmenningarlegt. Þannig leyfi það 

fjölbreytileika á grundvelli þjóðernislegrar og trúarlegrar stöðu. Unnur Dís (2009) segir 

hugtökin aðlögun og samþættingu þó vera margslungin og að þau vefjist fyrir fólki. Þá megi 

deila um það hversu mikið maður þarf að breyta sínum viðhorfum og að hvaða leiti til að 

teljast hafa aðlagast nýju samfélagi á góðan hátt. Einnig sé ágreiningur um það hversu mikinn 

fjölbreytileika ríki þurfi að leyfa til að teljast fjölmenningarlegt. 

 Fræðimenn um allan heim hafa, líkt og Unnur Dís, velt fyrir sér aðlögun innflytjenda 

og hvað felist í henni. Það getur verið margþætt hvað felst í góðri aðlögun en Evan Easton-

Calabria (2016) bendir á mikilvægan þátt í jákvæðri aðlögun flóttafólks í nýju samfélagi. Hann 

segir frá samtökum í Úganda sem flóttafólk rekur sjálft til að hjálpa öðru flóttafólki. Samtökin 

halda úti allskonar viðburðum og námskeiðum sem stuðla að því að gera flóttafólk sjálfstætt 

og efla það innan samfélagsins. Easton-Calabria (2016) segir samtökin leggja áherslu á að 

þjálfa flóttafólk í tungumálinu og færni í hlutum sem það getur nýtt til að leggja sitt til 

samfélagsins. Hann segir samtökin mikilvægan þátt í lífi flóttafólks, þau efli fólkið bæði 

félagslega sem og þjálfar það til að geta staðið á eigin fótum.  

 Félagslegi þátturinn spilar greinilega sterkt inn þegar kemur að jákvæðri aðlögun 

flóttafólks að nýju samfélagi. Beirens, Hughes, Hek og Spiecer (2007) segja frá því 



  

15 

 hvernig rannsóknir sýna að mikilvægt sé fyrir flóttafólk og hælisleitendur að mynda 

félagsleg tengsl þegar þau flytjast í nýtt samfélag og koma þannig í veg fyrir félagslega 

einangrun. Félagsleg tengls styðja fólkið þegar kemur að daglegu lífi en einnig veita þau 

mikinn andlegan stuðning. Beirens o.fl. (2007) segja rannsóknir sýna að með því að hafa 

félagslegan stuðning í nýju samfélagi skapi fólkið sér stað í samfélaginu og upplifi frekar 

sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd og lendi því síður í því að verða félagslega einangrað. 

Samkvæmt Beirens o.fl. (2007) gátu félagsleg tengsl við fólk af sama uppruna hjálpað þegar 

kom að aðlögun í nýju samfélagi en enn frekar virðast tengsl við einstaklinga af mörgum 

ólíkum upprunum hjálpa til við jákvæða aðlögun.  

 Íslenskar rannsóknir hafa svipaða sögu að segja en þar kemur tungumálið einnig 

sterkt inn. Í rannsókn sem Þórunn Júlíusdóttir gerði á árunum 2000-2001 er rætt við 

fjölskyldu sem kom hingað til lands sem flóttafólk um það hvernig var að setjast að hér á 

landi. Fjölskyldan bjó áður í Júgóslavíu en fluttist til Íslands árið 1998. Þegar þau komu til 

landsins var þeim strax komið fyrir í litlu þorpi á landsbyggðinni. Þau vissu nánast ekkert um 

landið þegar þau þáðu boðið um að flytjast hingað en auk móðurmálsins töluðu þau ensku. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar varðandi aðlögun flóttafjölskyldunnar að íslensku samfélagi 

sýna að túlkaþjónusta er gríðarlega mikilvæg fyrstu mánuðina. Að hafa túlk innan handar 

veitir fólkinu sjálfstraust og öryggi. Með því að koma í veg fyrir misskilning er einnig hægt að 

koma í veg fyrir tortryggni, efasemdir og vanmáttarkennd. Þá kemur fram að mikilvægt er að 

standa vel að íslenskukennslu þegar að kemur að aðlögun að íslensku samfélagi. Þannig 

kemst fólk fyrr inn í aðstæður samfélagsins og verður síður einangrað. Með því að koma í veg 

fyrir einangrun má fyrirbyggja vanlíðan, álag og streitu. Einnig kemur fram að taka þarf tillit 

til menningarlegra þátta fólksins og aðstoða við tungumálakennslu á þeirra móðurmáli. 

Jafnvel væri gott að geta leyft fólkinu að hitta hóp fólks með sama menningar bakgrunn. 

(Þórunn Júlíusdóttir, 2001). Í rannsókn sem Flóttamannráð Íslands lét gera kemur fram að 

eitt af lykilatriðum sem lögð er áhersla á þegar kemur að aðlögun flóttafólks á Íslandi er 

íslenskukennsla. Í þeirri rannsókn kom fram að helsta vandamálið við að læra íslenskuna var 

það að íslenskukennarinn talaði ekki móðurmál flóttafólksins og átti því erfitt með að kenna 

þeim nýja málið (Kristín Erla Harðardóttir o.fl., 2005). 

 Niðurstöður Þórunnar (2001) sýna enn frekar að félagslegur stuðningur frá Rauða 

krossinum varir í of skamman tíma og þarf fólkið oft á honum að halda lengur en í eitt ár. Það 
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þyrfti því að vera valkostur fyrir flóttafólk að fá félagslegan stuðning frá Rauða krossinum í 

lengri tíma. Því næst er gríðarlega mikilvægt að sveitarfélagið sem tekur á móti fólkinu sé 

tilbúið, bæði skólar og atvinna séu til staðar. Einnig kemur fram að það ætti að vera valkostur 

fyrir fólkið að flytjast aftur frá sveitarfélaginu þegar því hentar. Rannsókn Flóttamannaráðs 

Íslands sýnir að fólkið var almennt ánægt með þá aðstoð sem það fékk í upphafi og töluðu 

flestir vel um stuðningsfjölskyldurnar frá Rauða krossinum. Þó fannst sumum þeir upplifa 

þrýsting og fannst stuðningsfjölskyldurnar hreinlega kæfandi (Kristín Erla Harðardóttir o.fl., 

2005). Rannsókn Þórunnar styður þessar niðurstöður að vissu leiti en þar kemur fram  að 

fólkið fékk mikið af upplýsingum frá mörgum aðilum þegar það kom fyrst til landsins. Á þeim 

tímapunkti var það ekki tilbúið til að taka á móti öllu þessu upplýsingaflæði. Að lokum kemur 

fram að mikilvægt sé að allir aðilar sem koma að móttöku flóttafólksins og aðstoðar það við 

aðlögun hérlendis ræði saman og leggist á eitt við að aðstoða (Þórunn Júlíusdóttir, 2001). 

 Þórunn segir að margt megi rannsaka frekar varðandi aðlögun flóttafólks hér á landi. 

Það þurfi að hafa margar spurningar í huga við komu fólksins. Sem dæmi má nefna hvort fólk 

sé tilbúið til að skjóta rótum hér og hvernig það sjái fyrir sér framtíðina? Verður fólkið fyrir 

fordómum hérlendis og hvernig upplifir það móttökur Íslendinga þegar að það er komið út í 

hversdagslífið? (Þórunn Júlíusdóttir, 2001).  

 Líkt og sjá má á niðurstöðum þessara rannsókna er fjölda margt sem þarf að huga að 

þegar kemur að aðlögun flóttafólks í nýju landi. Oft er erfitt fyrir ríki að gera sér grein fyrir því 

hvað þarf til svo að nýir íbúar landsins geti orðið hluti að samfélaginu og þrifist þar með góðu 

móti. John Perry (2005) bendir á að mikilvægt sé að hafa skipulag á móttöku og aðlögun 

flóttafólks sem og að samstarf sé á milli aðila sem koma að þessari aðstoð. Hann telur upp 

þau grunnatriði sem flóttafólk þurfi líklegast á að halda til að geta aðlagast nýju samfélagi. 

Þar nefnir hann að öruggt húsnæði sé lykilatriði svo að fólkið geti byrjað að nýta sér aðra 

þjónustu. Einnig er nauðsynlegt að hafa það sem þarf til að reka heimilið. Næst er mikilvægt 

að koma strax á tengslum við skóla, heilsugæslu, lögfræðiaðstoð og bjóða fólkinu 

tungumálakennslu. Þar á eftir er mikilvægt að styðja fólk í námi eða því sem það þarf til að 

verða sér úti um góða og stöðuga vinnu. Að lokum nefnir Perry (2005) að mikilvægt sé að 

koma á félagslegum tengslum, að fólkið sé á góðum stað þar sem það getur myndað vinskap 

og aðlagast nærsamfélaginu. Perry (2005) bendir einnig á að mikilvægt sé að huga að 

misjöfnum hópum fólks, ekki þurfi allir á sömu þjónustu að halda, sumir meira en aðrir. 
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 Íslenska ríkið hefur nú ákveðið að fara í gerð heildstæðar greiningar og mats á 

gæðum aðlögunar innflytjenda og flóttafólks að íslensku samfélagi. Velferðarráðuneytið og 

innanríkisráðuneytið hafa gert samning við Háskóla Íslands um framkvæmd þessa verkefnis. 

Á vef velferðarráðuneytisins kemur fram að til þess að greina sem flesta þætti sem koma að 

aðlögun flóttafólks verður leitað til fræðimanna innan margra mismunandi deilda Háskóla 

Íslands (Velferðarráðuneytið, 2016). Á þessu má sjá að Íslenska ríkið telur það enn mikilvægt 

að huga vel að aðlögun nýrra íbúa landsins til að samfélagið dafni sem best. 

 

3 Flóttafólk á Íslandi 

3.1 Tölulegar upplýsingar  

Allt frá árinu 1956 hefur Ísland boðið kvótaflóttafólki að koma til landsins. Það hefur verið 

mjög misjafnt hversu mörgum stendur til boða að koma hverju sinni og sum ár hefur landið 

ekki tekið á móti neinum kvótaflóttamanni. Þegar litið er yfir tölfræðina má sjá að 

kvótaflóttafólk hefur komið frá mörgum ólíkum löndum í gegnum tíðina og sest að í 

bæjarfélögum um allt land. Á árunum 1956 til 1991 komu 204 kvótaflóttamenn til landsins í 

sex hópum.  Þeir komu frá Ungverjalandi, fyrrum Júgóslavíu, Póllandi og Víetnam. Frá árinu 

1996 til ársins 2010 komu 312 kvótaflóttamenn til Íslands í tólf hópum. Þessir hópar fólks 

komu frá Krajina, Kosovo, Kólumbíu og Palenstínu. Síðastliðin ár, eða frá árinu 2012 til ársins 

2016, hefur Ísland tekið á móti 81 kvótaflóttamanni í 5 hópum. Þessir hópar komu frá 

fjölbreyttum löndum, Afganistan, Simbabve, Úganda, Kamerún og Sýrlandi. Það hefur verið 

mjög misjafnt hversu mörgum Ísland hefur tekið á móti hverju sinni. Í fyrsta skiptið sem 

Ísland tók á móti kvótaflóttafólki, árið 1956, bauð landið 52 einstaklingum að setjast hér að. 

Stærsti hópurinn kom árið 1999 en þá komu 75 einstaklingar frá Kosovo. Síðastliðin ár hefur 

Ísland ekki boðið stórum hópum að koma hverju sinni, 6-13 einstaklingar á árunum 2012-

2015. Það breyttist þó töluvert árið 2016 þegar 48 einstaklingum frá Sýrlandi var boðið að 

koma til landsins (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

 Fjöldi hælisleitenda og þeirra sem fá stöðu flóttamanns hér á landi hefur aukist mikið 

á síðustu árum. Árið 2009 bárust 35 hælisumsóknir til Útlendingastofnunar en þeim hefur 

fjölgað ört og árið 2015 bárust 355 umsóknir (Innanríkisráðuneytið, 2016). Um miðjan ágúst 

2016 höfðu 316 hælisleitendur sótt um hæli hér á landi (Útlendingastofnun, 2016). Út frá 
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þessum tölum hefur Innanríkisráðuneytið spáð því að um 600-800 umsóknir berist árið 2016.  

Það er mjög misjafnt hversu margir fá að dvelja áfram á landinu en árið 2015 fengu 45 

einstaklingar vernd, 21 fékk viðbótarvernd og 16 einstaklingar fengu mannúðarleyfi 

(Innanríkisráðuneytið, 2016). Af þeim 35 sem sóttu um hæli árið 2009 höfðu 5 einstaklingar 

fengið vernd í lok ársins en 9 af þessum umsóknum voru enn til meðferðar um áramót (Rauði 

krossinn, 2010).  

 

3.2 Hlutverk stofnana og samtaka á Íslandi 

Til að átta  sig á því hvernig móttöku flóttafólks og hælisleitenda er háttað hér á landi þarf að 

skoða það hvað stendur þeim til boða og hvaða aðilar bera ábyrgð á móttöku þeirra og 

aðstoð við aðlögun að íslensku samfélagi. Þannig má einnig sjá hvort Ísland sé að huga að 

þeim þáttum sem nefndir eru í köflunum hér að ofan og taldir eru mikilvægir þegar kemur að 

móttöku og aðlögun flóttafólks. Hér fyrir neðan eru taldir upp fjórir stærstu aðilarnir sem 

koma að þessu ferli og þeirra hlutverk skilgreind. 

 

Velferðarráðuneytið 

Velferðarráðuneytið er stór ábyrgðaraðili þegar kemur að móttöku kvótaflóttafólks en 

velferðarráðherra fer með yfirstjórn móttöku og aðstoðar við flóttafólkið. Í maí árið 2013 

voru gerðar viðmiðunarreglur flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa 

flóttafólks sem gilda um móttöku þeirra hópa sem ríkisstjórn ákveður fyrirfram að veita 

landvist. Reglurnar eru til viðmiðs fyrir þá aðila sem koma að móttökunni en þar eru meðal 

annars Útlendingastofnun, Rauði krossinn og sveitarfélög og má sjá nánar hvað felst í þeirra 

ábyrgð hér á eftir. Í reglunum kemur fram að flóttafólkið á rétt á sérstakri aðstoð að lágmarki 

í eitt ár frá því að það kemur til landsins. Þar er sú aðstoð talin upp en hún varðar 

fjárhagsaðstoð, félagslega ráðgjöf, húsnæði og húsbúnað, menntun, leikskóla, tómstundir, 

heilbrigðisþjónustu og tannlækningar, túlka, atvinnuleit og aðra nauðsynlega þjónustu 

(Velferðarráðuneytið, 2013). 

 Í reglunum er farið nánar í hvað felst í hverri aðstoð fyrir sig en þar kemur fram í 

stórum dráttum að fólkið á rétt á fjárhagsaðstoð sem miðast við reglur sveitarfélaga en þær 

skerðast síðan ef fólkið er komið í vinnu. Allt flóttafólkið, börn og fullorðnir, eiga rétt á 
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fullnægjandi námi í íslensku þeim að kostnaðarlausu en þeim er skylt að sitja slík námskeið, 

börnin eiga síðan auk þess rétt á móðurmálskennslu. Velferðarráðuneytið gerir samning við 

sveitarfélögin varðandi sérstaka aðstoð við menntun og öflun starfsréttinda. Þegar kemur að 

heilbrigðisaðstoð sér ráðuneytið um að greiða fyrir nauðsynlega heilsugæslu fyrstu sex 

mánuðina sem og nauðsynleg lyf og hjálpartæki, eftir það greiðir fólkið sjálft fyrir hlut 

sjúklings (Velferðarráðuneytið, 2013). 

 Í þessum viðmiðunarreglum kemur einnig fram að flóttamaður eigi rétt á að fá 

dvalarleyfi til þriggja ára í senn sem er ekki háð takmörkunum. Þeir sem hafa fengið slíkt 

dvalarleyfi eru síðan undanþegnir kröfu um atvinnuleyfi hérlendis. Þannig á fólkið að geta 

búið og starfað í landinu til frambúðar. Eftir að sérstakri aðstoð lýkur á fólkið rétt á sömu 

aðstoð frá sveitarfélögum og menntastofnunum og aðrir íbúar. Þar að auki á það rétt á tíu 

viðtölum hjá sálfræðingi eftir tveggja ára dvöl í landinu þeim að kostnaðarlausu 

(Velferðarráðuneytið, 2013). 

 Eftir fimm ára dvöl í landinu á flóttafólkið rétt á að sækja um ríkisborgararétt. Kjósi 

það að flytjast til síns heimalands á ný getur það fengið aðstoð við heimflutning einu sinni 

svo lengi sem einstaklingur er ekki orðinn íslenskur ríkisborgari. Fólkið á einnig rétt á að fá 

aðstoð við fjölskyldusameiningu og getur sótt um sérstakan styrk sér til aðstoðar 

(Velferðarráðuneytið, 2013). 

 

Útlendingastofnun 

Líkt og aðrir aðilar kemur Útlendingastofnun ólíkt að móttöku hópa flóttafólks. Þegar kemur 

að kvótaflóttafólki sér stofnunin um að fjalla formlega um hvert mál fyrir sig og síðan að 

staðfesta að engar hindranir séu í vegi þess að veita hverjum einstakling fyrir sig hæli hér á 

landi (Velferðarráðuneytið, 2013). 

 Þegar kemur að hælisleitendum hefur Útlendingastofnun stórt og mikilvægt hlutverk. 

Eftir að umsókn um hæli berst til lögreglu og lögregla hefur útvegað grunnupplýsingar um 

viðkomandi, tekið af honum fingraför, orðið sér úti um upplýsingar um ferðaleið og auðkenni 

sendist umsóknin áfram á Útlendingastofnun. Það kemur þá í hlut stofnunarinnar að vinna úr 

umsókninni og taka í framhaldi ákvörðun um hvort einstaklingurinn fái að vera áfram hér á 

landi eða hvort eigi að senda hann aftur úr landi. Um leið og umsókn hefur borist til lögreglu 

ber Útlendingastofnun ábyrgð á að veita hælisleitenda aðstoð við framfærslu sé þess þörf, 
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hvort sem að stofnunin sinnir henni sjálf eða vísar viðkomandi til sveitarfélags sem 

samningur hefur verið gerður við (Útlendingastofnun, e.d. a). 

 Ef Ísland ber ábyrgð á að sjá um meðferð umsóknarinnar er hún tekin til 

efnismeðferðar þar sem rannsakað er hvort viðkomandi eigi rétt á hæli hérlendis sem 

flóttamaður en þá er stuðst við skilgreiningu hugtaksins í flóttamannasamningnum og 

útlendingalögum. Í þessu ferli er tekið tillit til frásagnar umsækjanda, þeirra gagna sem hann 

hefur lagt fram og þeirra upplýsinga sem til staðar eru um upprunaland hans. Stofnunin 

hefur heimild til þess að biðja umsækjanda að gangast undir aldursgreiningu, tungumála- og 

staðháttapróf í þeim tilgangi að sannreyna aldur og upprunaríki. Ef að rannsókn þessi sýnir 

að umsækjandi á ekki rétt á hæli er athugað hvort hann eigi rétt á viðbótarvernd eða annarri 

alþjóðlegri vernd samkvæmt útlendingalögum. Ef aðstæður umsækjanda falla undir 

skilgreiningar á þessum atriðum fær hann réttarstöðu flóttamanns hérlendis og þar með 

dvalarleyfi til fjögurra ára sem veitir honum rétt til búsetuleyfis og ríkisborgararéttar 

(Útlendingastofnun, e.d. b). 

 Ef aðstæður umsækjanda falla hinsvegar ekki undir ofangreind atriði er athugað hvort 

hann eigi rétt á dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra tengsla við 

landið. Slíkur réttur veitir umsækjanda rétt á endurnýjanlegu dvalarleyfi til eins árs og á þá 

möguleika á að sækja um ferðaskilríki útlendings. Ef aðstæður umsækjanda falla ekki undir 

neitt af þessum atriðum ber Útlendingastofnun skylda til að synja honum um hæli og 

dvalarleyfi sem og að ákveða hvort sú synjun feli í sér frávísun eða brottvísun viðkomandi frá 

landinu. Umsækjanda stendur til boða að kæra þessa ákvörðun til kærunefndar 

útlendingamála og er þá kominn í annað ferli (Útlendingastofnun, e.d. b). 

 

Sveitarfélög  

Aðkoma sveitarfélaga er einnig tvíþætt en Velferðarráðuneytið gerir samning við ákveðin 

sveitarfélög um móttöku kvótaflóttafólks á meðan Útlendingastofnun gerir samning við 

ákveðin sveitarfélög varðandi einstaklinga sem eru í hælisferlinu. Hér fyrir neðan er farið yfir 

hvað felst í slíkum samningum. 

 Velferðarráðuneytið gerir samning við þau sveitarfélög sem bjóðast til að taka á móti 

kvótaflóttafólki. Til að gera sér grein fyrir ábyrgð sveitarfélaganna má taka sem dæmi nýjan 

samning sem ráðuneytið gerði við Kópavogsbæ í nóvember 2015 varðandi 15 flóttamenn 
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sem voru væntanlegir til landsins. Samningurinn er gerður til 24 mánaða og í honum kemur 

fram í stórum dráttum að sveitarfélagið ber ábyrgð á því að útvega hentugt húsnæði fyrir 

fólkið og sjá til þess að börn komist í leik- og grunnskóla. Einnig ber það ábyrgð á því að veita 

börnum á öllum aldri túlkaþjónustu í skóla og kennslu í móðurmálinu sínu og stuðla þannig 

að tvítyngi barnanna. Þá eiga börnin rétt á að fá aðstoð við að finna hentugar tómstundir 

(Samningur velferðarráðuneytis og Kópavogsbæjar um móttöku, aðstoð og stuðning við hóp 

flóttafólks 2015-2017, 25. nóvember 2015). 

 Sveitarfélagið á að sjá til þess að flóttafólkið hafi aðgang að allri nauðsynlegri 

heilbrigðisþjónustu sem og sérfræðiaðstoð eins og félagsráðgjafa, geðlækni, sálfræðingi og 

stuðningsfulltrúa. Þar að auki á flóttafólkið rétt á tannlækningum sér að kostnaðarlausu en 

þá er átt við nauðsynlegar viðgerðir og fræðslu um tannhirðu. Sveitarfélagið á síðan að 

aðstoða fólkið við að leita sér að vinnu í samstarfi við Vinnumálastofnun. Að lokum taka 

sveitarfélögin þátt í fræðslu og kynningum sem og kostnaðaráætlunum og skýrslugerð 

(Samningur velferðarráðuneytis og Kópavogsbæjar um móttöku, aðstoð og stuðning við hóp 

flóttafólks 2015-2017, 25. nóvember 2015). 

  Aðkoma sveitarfélaganna að fólki sem er í hælisferlinu er töluvert ólík en þar er 

einnig gerður samningur við þau sveitarfélög sem bjóðast til að taka á móti fólki. Til að gera 

sér grein fyrir því hvað felst í þeirra ábyrgð má taka fyrir samning sem gerður var á milli 

Útlendingarstofnunar og Hafnarfjarðarbæjar í október 2015. Í þeim samningi kemur fram að 

sveitarfélagið hefur samþykkt að veita þremur fjölskyldum eða allt að 15 einstaklingum 

þjónustu og búsetuúrræði í einu. Þar er þó tekið fram að Útlendingastofnun geti sóst eftir því 

að sveitarfélagið bæti við búsetuúrræðum sé þess þörf. Í samningnum kemur fram sá 

kostnaður sem Útlendingastofnun greiðir til sveitarfélagsins vegna hvers hælisleitenda sem 

og fastakostnaður. Samkvæmt samningnum eru skyldur sveitarfélagsins þær að veita 

hælisleitandanum húsnæði og nauðsynlegan húsbúnað sem og innkaupakort sem föst 

upphæð er vikulega lögð inn. Eftir fjögurra vikna dvöl á hælisleitandinn rétt á vasapening 

sem hann fær greiddan frá sveitarfélaginu auk þeirra pening sem hann fær inn á 

innkaupakortið. Sveitarfélagið veitir hælisleitenda læknisskoðun við komu, almenna 

heilbrigðisþjónustu, mæðra- og ungbarnaeftirlit og nauðsynleg lyf. Hælisleitandinn á rétt á 

meðferð hjá félagsráðgjafa, geðlækni eða sálfræðing vegna áfallastreituröskunar eða annarra 

erfiðleika sem viðkomandi hefur þurft að ganga í gegnum. Sveitarfélagið á síðan að veita 
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hælisleitanda frían aðgang að almenningssamgöngum til að sækja nauðsynlega þjónustu sem 

og ókeypis túlk þegar þess er þörf en það er sveitarfélagið sjálft sem metur hvenær þess er 

nauðsyn. Að lokum á sveitarfélagið að veita hælisleitenda internetaðgang, íslenskukennslu 

og kynna þá fyrir nærsamfélaginu (Samningur Útlendingastofnunar og 

Hafnarfjarðarkaupstaðar um þjónustu við hælisleitendur, Reykjavík, 23. október 2015).  

 

Rauði krossinn 

Aðkoma Rauða krossins er í raun tvíþætt. Rauði krossinn hefur bæði gert samning við 

velferðarráðuneytið um móttöku kvótaflóttafólks sem og við innanríkisráðuneytið um 

lögfræðiaðstoð fyrir hælisleitiendur.  

  Samkvæmt samningi sem gerður var í janúar 2016 kemur fram að Rauði krossinn fái 

það hlutverk að nýta þekkingu starfsfólks og sjálfboðaliða til að aðstoða við móttöku og 

aðlögun þeirra kvótaflóttamanna sem þá voru á leið til landsins í eitt ár. Þar kemur einnig 

fram að Rauði krossinn ber ábyrgð á að standsetja allar íbúðirnar fyrir fólkið og útvega þeim 

klæðnað í gegnum fataúthlutun Rauða krossins. Eitt stærsta verkefni Rauða krossins er síðan 

að útvega og halda utan um allar stuðningsfjölskyldurnar, veita þeim fræðslu og styðja þær í 

að aðstoða flóttafólkið við aðlögun að nýju samfélagi (Samningur velferðarráðuneytisins og 

Rauða krossins á Íslandi um móttöku, aðstoð og stuðning við hóp flóttafólks 2015-2017, 12. 

janúar 2016).  

  Rauði krossinn veitir flóttafólkinu aðstoð við alþjóðlega leitarþjónustu og 

fjölskyldusameiningu sé þess þörf. Að lokum sér hann um að taka stöðumatsviðtöl og gera 

stöðumatsskýrslur um verkefnið (Samningur velferðarráðuneytisins og Rauða krossins á 

Íslandi um móttöku, aðstoð og stuðning við hóp flóttafólks 2015-2017, 12. janúar 2016.). 

 Í samningi sem gerður var við Innanríkisráðuneytið í júní 2014 kemur fram að Rauði 

krossinn tekur tímabundið við því að gæta hagsmuna hælisleitenda er þeir sækja um 

alþjóðlega vernd hérlendis. Markmiðið með þessum samningi er að veita hælisleitendum 

hlutlausa réttargæslu á meðan þeir eru í þessu ferli og gæta þannig jafnræðis fyrir alla. Rauði 

krossinn á að sjá um að ráða fólk sérstaklega í þetta verkefni og  sinna þessari 

hagsmunagæslu en í henni felst einna helst að veita leiðbeiningar og upplýsingar í 

móttökumiðstöð, taka þátt í að greina einstaklega viðkvæma hælisleitendur og vera til staðar 

í viðtölum. Í samningnum kemur einnig fram að Rauði krossinn á að meta aðbúnað 
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hælisleitenda reglulega og veita þeim félagslegan stuðning. Rauði krossinn ber auk þess 

ábyrgð á því að veita hælisleitendum aðstoð með alþjóðlegri leitarþjónustu með það að 

markmiði að finna týnda fjölskyldumeðlimi og sameina sundraðar fjölskyldur. Samningurinn 

var upphaflega gerður til 12 mánaða með möguleika á framlengingu til tveggja ára takist vel 

til (Innanríkisráðuneytið, 2014). 

 

Á þessu má sjá að Ísland hugar að ýmsum mikilvægum þáttum, bæði hagkvæmum og 

félagslegum, sérstaklega þegar kemur að móttöku kvótaflóttafólks. Eins og Perry (2005) 

sagði er mikilvægt að allir aðilar starfi vel saman og komi að ferlinu sem ein heild. 

Upplýsingarnar hér að framan eru byggðar á samningum á milli þessara stofnana og samtaka 

og því samvinna til staðar. Ísland hugar líka greinilega að mikilvægi félagslega hlutans þegar 

kemur að móttöku og aðlögun en eins og sjá má er sérstakur samningur við Rauða krossinn 

þar að lútandi. Líkt og Beirens o.fl. (2007) tóku fram eru góð félagsleg tengsl og sterkt 

félagslegt net stór hluti af því að geta aðlagast nýju samfélagi. Íslenska kerfið virðist taka tillit 

til þess að flóttafólk á við ýmsa erfiðleika að stríða sem tengjast reynslu þeirra. Þar má nefna 

áfallastreituröskun en fólkinu stendur sérstaklega til boða sálfræðileg aðstoð en Beirens o.fl. 

(2007) nefndu  mikilvægi þess að taka tillit til slíkra þátta. Þrátt fyrir þetta virðist íslenska 

kerfið frekar staðlað og ekki taka tillit til fjölbreytileika flóttafólksins. Út frá upplýsingunum 

hér að ofan virðist eitt kerfi vera fyrir alla kvótaflóttamenn og annað fyrir alla hælisleitendur, 

sama hvaðan þeir koma eða hvað þeir hafa upplifað en eins og Perry (2005) bendir á er 

mikilvægt að huga að misjöfnum hópum flóttafólks og gera sér grein fyrir því að ekki þurfa 

allir á sömu þjónustunni að halda. 

 

3.3 Misjöfn móttaka flóttafólks á Íslandi 

Líkt og sjá má í kaflanum hér að framan gildir ekki það sama um kvótaflóttamenn og 

hælisleitendur þegar að kemur að móttöku þeirra hér á landi. Í ársskýrslu Rauða krossins fyrir 

árið 2015 bendir Sveinn Kristinsson, formaður Rauða krossins á Íslandi, á þann aðstöðumun 

flóttafólks sem er til staðar hérlendis. Hlutverk stofnana hér á landi er mjög ólíkt gagnvart 

kvótaflóttafólki og þeim sem fá stöðu flóttamanns eftir hælismeðferð. Sveinn bendir á 

þennan mikla aðstöðumun þeirra sem fá alþjóðlega vernd og þeirra sem fá boð til landsins 
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frá stjórnvöldum. Segir hann að þennan aðstöðumun verði að jafna út og hlusta eigi á þá sem 

þekkja til (Rauði krossinn, 2015). 

 Þessi takmarkaða þjónusta við hælisleitendur er eitthvað sem Ísland þarf að bæta. 

Mannréttindaskrifstofa Íslands bendir á að það að sækja um hæli og fá frið frá ofsóknum séu 

mannréttindi. Stofnunin bendir á að þrátt fyrir að Ísland hafi gert margt gott í gegnum árin 

megi alltaf gera betur. Þar er nefnt sem dæmi að Ísland gæti tekið ákvörðun um það að taka 

árlega við ákveðnum hóp flóttafólks sem og taka til skoðunar tilmæli alþjóðlegra 

mannréttindastofnana um umbætur á málsmeðferðum hælisleitenda 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

 Í rannsókn sem Júlíana Einarsdóttir gerði árið 2013 á stuðningi við flóttafólk kom í ljós 

hversu takmörkuð aðstoð við hælisleitendur er hérlendis. Þar kom fram að umsækendur 

bjuggu á gistiheimilum í Reykjanesbæ og fengu til afnota bókasafnskort, sundkort og aðgang 

að interneti í eina klukkustund á dag. Reykjanesbær greiddi síðan fyrir ferðir umsækjenda til 

Reykjavíkur sem komu upp vegna umsóknarferlisins.  Eftir að hælisleitandi hafði verið á 

landinu í fjórar vikur fékk hann 2.500 krónur í vasapening. Reynt var að koma fjölskyldum 

fyrir í sér íbúðum en einhleypir karlmenn deildu húsnæði sem og einhleypar konur (Júlíana 

Einarsdóttir, 2013). 

 Í rannsókninni kom fram að aðbúnaður hælisleitenda gat verið mjög slæmur hér á 

landi. Lítið sé um afþreyingu og sumir þurftu að bíða mánuðum jafnvel árum saman eftir 

úrlausn mála, algjörlega aðgerðalausir. Þegar einstaklingar með mjög ólíkan bakgrunn þurftu 

síðan að deila litlu húsnæði gátu auðveldlega komið upp ágreiningsmál sem höfðu áhrif á 

líðan þeirra. Þar kom auk þess fram að reynt hafi verið að gera dvöl hælisleitenda hérlendis 

eins bærilega og möguleiki var á en eitt sem myndi jafnvel breyta miklu væri að gefa þeim 

tímabundið atvinnuleyfi á meðan að þeir biðu eftir úrlausn sinna mála (Júlíana Einarsdóttir, 

2013). 

 Viðmælandi Júlíönu sem kom hingað til lands sem hælisleitandi benti á að mikil óvissa 

hafi verið á meðan á málsmeðferð hans stóð og takmarkaðar upplýsingar hafi verið veittar. 

Hann sagði að þegar hann fékk síðan stöðu flóttamanns hafi enn meiri óvissa beðið og engin 

aðstoð. Þegar hann komst að því að hann átti rétt á fjárhagsaðstoð var honum sagt að sú 

sem sæi um þau mál væri í sumarfríi og átti hann því ekki pening fyrstu tvo mánuðina eftir að 

hann fékk hæli. Aðrir viðmælendur sögðu svipaða sögu. Lítill sem enginn stuðningur var í 
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boði eftir að einstaklingar fékk hæli hér á landi en flestir voru þó ánægðir með þann stuðning 

sem Rauði krossinn veitti þeim á meðan á málsmeðferð stóð en að sama skapi hefðu þeir 

vilja fá meiri stuðning frá samtökunum eftir að hafa fengið stöðu flóttamanns (Júlíana 

Einarsdóttir, 2013). 

  Þessar aðstæður hælisleitenda eru gjörólíkar þeim sem kvótaflóttafólki er boðið upp 

á. Líkt og sjá má í kaflanum hér að framan sjá sveitarfélög um að útvega þeim húsnæði, koma 

börnum í skóla og aðstoða við atvinnuleit (Samningur velferðarráðuneytis og Kópavogsbæjar 

um móttöku, aðstoð og stuðning við hóp flóttafólks 2015-2017, 25. nóvember 2015), Rauði 

krossinn sér um að standsetja íbúðirnar og útvega fólkinu stuðningsfjölskyldur (Samningur 

velferðarráðuneytisins og Rauða krossins á Íslandi um móttöku, aðstoð og stuðning við hóp 

flóttafólks 2015-2017, 12. janúar 2016.) og velferðarráðuneytið veitir fólkinu góða 

fjárhagsaðstoð (Velferðarráðuneytið, 2013). Það er því óhætt að segja að aðstöðumunur 

fólksins er sem dvelur hér á landi sem flóttafólk er verulega mikill. 

 

3.4 Dyflinnarreglugerðin 

Í almennri umræðu á Íslandi má heyra Dyflinnarreglugerðina nefnda, þá sérstaklega í 

tenglsum við hælisleitendur. Til að átta sig á þessu hlutverki Útlendingarstofnunar að 

ákvarða hver fær að setjast hér að og hver ekki er lykilatriði að skilja hvað felst í þessari 

reglugerð. Dyflinnarreglugerðin er reglugerð sem gerð var til að ákvarða hvaða ríki ber 

ágbyrgð á merðferð hælisumsókna innan Evrópu. Ísland er aðili að Dyflinnarsamstarfinu en í 

því eru öll aðildarríki Evrópusambandsins auk Noregs, Íslands, Sviss og Lichtenstein. Þetta 

samstarf hefur það markmið að sjá til þess að einungis eitt ríki sé ábyrgt fyrir meðferð 

hverrar hælisumsóknar og að meta hvort hælisleitandinn á rétt á alþjóðlegri vernd. Þetta er 

gert til að tryggja að hælisleitandi fái fljótt og örugglega aðgang að málsmeðferð 

(Útlendingastofnun, e.d. b).  

 Samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni ber hverju aðildarríki fyrst að kanna hvort það beri 

ábyrgð á umsókninni. Þá eru ákveðin viðmið sem reglugerðin setur fram sem ríkin eiga að 

styðjast við. Þannig þarf að taka tillit til þess hvort viðkomandi sé fylgdarlaust ungmenni, 

hvort hann hafi fengið útgefið dvalarleyfi eða áritun í öðru aðildarríki, hvort hann hafi komið 

ólöglega yfir ytri landamæri eða dvalið í öðru aðildarríki, hvort hann hafi einhverntíma sótt 

um hæli í öðru aðildarríki eða hvort hann sé að koma á forsendum fjölskyldusameiningar. Ef 
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rannsókn leiðir ekki í ljós að annað ríki beri ábyrgð á meðferð umsóknarinnar sér Ísland um 

að taka við umsókninni (Útlendingastofnun, e.d. b). 

 Ef kemur í ljós að umsækjandi hefur komið við í öðru aðildarríki er kannað hvort það 

ríki beri ábyrgð á umsókninni. Þá er athugað hvort ríkið sé í stakk búið að taka á móti 

umsækjanda og veita honum sanngjarna málsmeðferð. Sem dæmi má nefna að í dag sendir 

Ísland umsækjendur ekki til baka til Grikklands vegna ástandsins þar í landi. Þá tekur 

Útlendingastofnun yfir umsóknina og sér um málsmeðferð. Komi hinsvegar í ljós að 

viðkomandi hefur sóst eftir hæli í öðru aðildarríki sem ber ábyrgð á umsókninni og er í stakk 

búið að taka við umsækjanda og veita honum sanngjarna málsmeðferð er hann sendur aftur 

til þess lands. Þá er ekki athugað hvort viðkomandi eigi rétt á alþjóðlegri vernd þar sem það 

aðildarríki sem ber ábyrgð á umsókninni ber einnig ábyrgð á að kanna slíkt. Hvert mál fyrir 

sig er rannsakað og tekin afstaða út frá þeim viðmiðum sem að Dyflinnarreglugerðin hefur 

sett upp (Útlendingastofnun, e.d. b). 

 

4 Lokaorð 

Í heildina má sjá að fjöldi flóttafólks í heiminum og sú aðstoð sem það þarf á að halda frá 

alþjóðasamfélaginu hefur aldrei verið meiri. Fólkið flýr ekki að ástæðulausu heldur er það að 

flýja stríð, ofsóknir, fátækt og fleiri aðstæður er valda því að það getur ekki með góðu móti 

búið í sínu heimalandi. Það er því mjög mikilvægt að þau lönd sem eru vel stæð og búa við 

frið opni augu sín fyrir því ástandi sem er í heiminum í dag og takist á við það verkefni sem 

snýr að því að veita flóttafólki öruggt skjól og tækifæri á betra lífi. 

 Margir eru ósammála því hver er flóttamaður eða hvað felst í því hugtaki. Opinberar 

stofnanir og ríki styðjast við staðlaðar skilgreiningar sem ná engan vegin yfir allan þann hóp 

sem er í raun á flótta. Mikill fjöldi fólks er án ríkisfangs eða á flótta innan eigin ríkis. Þetta fólk 

fellur undir fæstar skilgreiningar og hefur því ekki rétt á að fá þá vernd sem aðrir flóttamenn 

fá frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Flóttafólk innan eigin ríkis býr einungis við 

vernd síns eigin ríkis sem er oft á tíðum sama sem engin. Fólkið er flokkað niður eftir því hvar 

það er statt í kerfinu og hefur misjöfn réttindi eftir því. Réttindin geta einnig verið misjöfn 

eftir landinu sem það flúði til. 
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 Fjöldi flóttafólks nær nú metfjölda og langflestir nýir flóttamenn koma frá Sýrlandi. 

Átökin í Sýrlandi sem og aðstæður í mörgum Afríkulöndum hrekja fólk frá heimalöndum 

sínum í leit að betra lífi á framandi slóðum. Ástandið er orðið svo slæmt í mörgum þessara 

ríkja að fólkið leggur af stað í gríðarlega hættulega för yfir höf og lönd í von um að ná til 

Evrópu. Langflestir hafa þó ekki náð alla leið en aðeins brotabrot flóttafólks í heiminum nær 

að flýja til Evrópu. Stærstur hópur flóttafólks er enn staddur innan síns eigin ríkis. Þeir sem 

ná að flýja yfir landamæri eru flestir ennþá í nágrannaríkjunum eins og í Tyrklandi og 

Líbanon. Ástandið í löndunum sem hafa þurft að taka við hundruðum þúsunda flóttamanna 

er orðið mjög slæmt en ríkin hafa engan vegin undan að sinna öllu fólkinu. Margir 

flóttamenn búa því við slæmar aðstæður þrátt fyrir að hafa náð að flýja átök eða ofsóknir í 

sínu heimalandi. Það er því vert að alþjóðasamfélagið og til dæmis Evrópulönd bregðist fljótt 

við þessu ástandi og opni arma sína enn frekar þannig að flóttafólk eigi einhverja von um 

bjartari framtíð í öruggu skjóli. 

 Þegar flóttafólk hefur þó náð til annara ríkja skiptir máli hvernig staðið er að móttöku 

þess. Það sem þarf að huga að þegar verið er að taka á móti flóttafólki og bjóða það 

velkomið í nýtt land eru bæði fyrstu móttökur sem og framtíðaraðlögun þess að nýju 

samfélagi. Það eru margir þættir sem koma að bæði móttökum og aðlögun flóttafólksins í 

nýju landi en mikilvægt er fyrir nýja heimalandið að vera liðlegt og tilbúið til auka fjölbreytni 

sína. Mikilvægt er að flóttafólk upplifi sig velkomið í nýja landinu og að það sé hluti af 

samfélaginu, verðugur þátttakandi. Nýja ríkið þarf að huga að ýmsum þáttum er varða 

aðlögun, bæði hagnýtum og félagslegum. Ljóst er að félagsleg tengsl eru mjög mikilvæg 

þegar kemur að jákvæðri aðlögun en þau ýta undir meira sjálfstraust og koma í veg fyrir 

félagslega einangrun. Þannig upplifir fólkið sig frekar sem hluta af samfélaginu og fær 

sterkari sjálfsmynd. Það er einnig mikilvægt að huga að hagnýtum þáttum eins og húsnæði, 

tungumálakunnáttu, atvinnu og skóla. Það þarf þó að gefa fólkinu nægt rými og skilning og 

vera til staðar lengur en bara rétt í upphafi. Gott er að muna að hver og einn er misjafn og 

ekki þurfa allir á sömu þjónustunni að halda. Að lokum þarf að huga að því að flóttafólk hefur 

gengið í gegnum meira en flestir aðrir og á því oft við erfið vandamál að stríða eins og 

áfallastreituröskun. 

 Ísland er ekki frábrugðið öðrum löndum í dag en hingað hafa aldrei komið jafn margir 

flóttamenn og árið 2015. Stofnanir og félagasamtök skipta á milli sín helstu verkefnum er 
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snúa að móttöku flóttafólks hérlendis og virðist margt gott eiga sér stað, sérstaklega er 

kemur að kvótaflóttamönnum. Það má þó alltaf gera betur og hefur íslenska ríkið einmitt 

ákveðið að fara í gerð heildstæðar greiningar og mats á gæðum aðlögunar innflytjenda og 

flóttafólks að íslensku samfélagi. Það sem virðist vera stærsti vandinn þegar kemur að 

íslenskum móttökum og aðlögun er misjöfn staða fólksins eftir því hvernig það kemur til 

landsins. Kvótaflóttamenn fá mikla aðstoð, meðal annars húsnæði, fjármagn, 

tungumálakennslu, aðstoð við að komast í vinnu og skóla, sálrænan sem og félagslegan 

stuðning. Að sama skapi fær einstaklingur sem hefur komið til landsins sem hælisleitandi og 

fengið í framhaldinu stöðu flóttamanns eða leyfi til að vera áfram hérlendis litla sem enga 

aðstoð. Eftir að hann hefur fengið stöðu á hann nánast að standa algjörlega á eigin fótum og 

á í raun ekki rétt á meiri aðstoð en hver annar Íslendingur, þrátt fyrir að hafa gengið í 

gegnum margt og mikið líkt og kvótaflóttamaðurinn. Það er því ekki skrýtið að þetta 

viðfangsefni sem og Dyflinnarreglugerðin, sem Ísland beitir strangt, sé á vörum margra 

Íslendinga þessa dagana. 

 Að lokum tel ég mikilvægt að bæði ríkisstjórnir og almenningur opni augu sín fyrir 

þeim veruleika sem er til staðar og veiti því skilning hvað fólk er að ganga í gegnum úti í 

heimi. Þeir sem hafa tök á ættu að bjóða fram frekari aðstoð en það er skylda okkar allra að 

hjálpa hvert öðru í neyð. Við þurfum að setja okkur í spor annarra og gera okkur grein fyrir 

því að þær aðstæður sem eru í mörgum af þeim löndum sem fólk er að flýja frá eru ekki 

boðlegar einum né neinum. Börn eiga ekki að þurfa að upplifa það að eiga hvergi heima. 

Konur eiga ekki að upplifa það að þora ekki að leyfa börnum sínum að fara út að leika af ótta 

við að þau verði sprengd upp. Karlar eiga ekki að þurfa að upplifa það að vera dregnir frá 

fjölskyldu sinni og neyddir í hernað. Það eru mannréttindi að búa við öruggt skjól þar sem þú 

getur fengið greiðan aðgang að allri grunnþjónustu. Það er hlutverk alþjóðasamfélagsins að 

sjá til þess að allir íbúar jarðarinnar eigi kost á því að búa við þessi grunnmannréttindi. 
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