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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um stöðu kvenna á flótta og ýmis vandamál sem þær standa frammi fyrir, svo 

sem kynbundna mismunun og kynferðislegt ofbeldi sem eykst á tímum flótta og átaka. 

Ýmislegt hefur verið reynt til að bæta stöðu kvenkyns flóttamanna og stofnanir á borð við 

Sameinuðu þjóðirnar hafa viðurkennt að breytinga sé þörf en heimur utanríkis- og öryggismála 

hefur ætíð verið karllægur. Hugsanleg lausn á þessum vanda er femínísk utanríkisstefna, með 

slíkri stefnu er áhersla lögð á að binda enda á kynbundið ofbeldi og að auka þátttöku kvenna í 

utanríkismálum en stefnan er umdeild. Íslenska ríkið hefur byggt móttöku kvótaflóttamanna 

á jafnréttissjónarmiðum og talað fyrir jafnrétti á alþjóðasviðinu en ekki gengið eins langt í 

þessum málaflokki og til dæmis sænska ríkisstjórnin sem hefur yfirlýsta femíníska stefnu. 

Markmið beggja ríkja er það sama en stigsmunur er á nálgun þeirra. Eitt af því sem hvetur ríki 

til þess að taka afstöðu og tala fyrir kynjajafnrétti á alþjóðavettvangi eða gera hluti sem hafa 

ekki beinan efnislegan ávinning fyrir þau sjálf eru áhrifin sem það hefur á ímynd þeirra. Jákvæð 

ímynd er verðmæt því að henni fylgja mjúk völd, en sérlega mikilvægt getur verið fyrir smáríki 

að hafa sérstöðu og góða ímynd.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA prófs í Stjórnmálafræði við Háskóla Íslands á vormisseri 

2017. Hún gildir sem 12 einingar (ECTS) af 180 eininga námi. Leiðbeinandi minn var Silja Bára 

Ómarsdóttir og vil ég þakka henni sérstaklega fyrir góða leiðsögn, skemmtilega kennslu, 

innblástur og aðstoð, bæði við skrif þessarar ritgerðar sem og í öðru námi mínu við 

stjórnmálafræðideild. Ég vil auk þess þakka foreldrum mínum fyrir þeirra stuðning, og Þóri fyrir 

yfirlestur ritgerðarinnar og hvatningu við skrif hennar. Að lokum langar mig að þakka frábæra 

vinahópnum sem ég eignaðist í stjórnmálafræðinni og gerði síðustu þrjú ár ótrúlega 

skemmtileg.  
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1 Inngangur 

Fólksflótti er eitt af stærri úrlausnarefnum samtímans. Síðustu þrjú til fjögur ár hafa borist 

stöðugar fréttir af flóttamönnum frá Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku, en þar eru flestir 

flóttamenn í heiminum staddir í dag. Raunar hefur flóttamönnum aldrei fjölgað eins hratt á 

eins stuttum tíma í sögunni. Við sjáum myndir af misheppnuðum tilraunum fjölskyldna til þess 

að sigla yfir Miðjarðarhafið til Evrópu og gríðarstórar flóttamannabúðir hafa sprottið upp í 

nágrannalöndum hins stríðshrjáða Sýrlands. Afleiðingarnar hafa verið óhugnanlegar og 

margvíslegar, fyrst og fremst á svæðinu í kring um Sýrland en líka víðar og hugsanlega er hægt 

að rekja uppgang hægri öfgaflokka og aukna þjóðernishyggju í Evrópu að hluta til þess núnings 

sem „flóttamannavandinn“ myndar. Flóttamannamál eru gríðarlega víður málaflokkur, þau 

eru bæði innanríkismál því þau tengjast til dæmis félags-, innflytjenda-, heilbrigðis- og 

húsnæðismálum í hverju ríki fyrir sig og um leið utanríkismál, en þau hafa áhrif á fjölmörg ríki 

á sama tíma í gegnum öryggismál, alþjóðasamvinnu og  alþjóðlegar stofnanir. Flækjustigið er 

hátt, ýmsar spurningar vakna um sameiginlega ábyrgð, samvinnu, sjálfsákvörðunarrétt og 

fullveldi ríkja, og það má segja að flóttamannamál ögri skilningi okkar á ríkjakerfinu sem við 

búum við í dag. 

Félagslegur veruleiki fólks mótast af mörgum þáttum, þar á meðal kyngervi. Upplifun og 

aðstæður kvenna á flótta eru því óhjákvæmilega ólíkar upplifun og aðstæðum karla. Líkur á 

kynbundnu ofbeldi svo sem heimilisofbeldi, nauðgunum og mansali aukast á tímum átaka og 

eyðileggingar. Konur og aðrir viðkvæmir hópar upplifa varnarleysi og glíma við aukið óöryggi, 

bæði vegna náttúruhamfara og hamfara sem eru af mannavöldum. Stúlkur missa af 

tækifærum undir þessum kringumstæðum í meira mæli en drengir og sú aðstoð og þau úrræði 

sem flóttamönnum bjóðast taka oft ekki mið af þörfum og veruleika kvenna.  

Ísland hefur lengi verið eitt af fremstu ríkjum heims þegar kemur að jafnrétti kynjanna. 

Íslendingar voru fyrstir til þess að kjósa kvenkyns forseta og ríkið hefur yfirleitt verið nokkuð 

ofarlega á listum þar sem kynjajafnrétti er mælt út frá þáttum eins og atvinnuþátttöku, 

menntun, heilsu og kynjaskiptingu þingmanna. Því er vert að skoða hvort og á hvaða hátt 

jafnrétti skilar sér í utanríkisstefnu landsins og hvort greina megi femínísk áhrif í aðgerðum 

Íslands í flóttamannamálum. Byrjað verður á því að fjalla um femínískar kenningar og 

mótunarhyggjukenningar. Því næst verður farið yfir hvað felst í því að vera á flótta, hvað 

einkennir helst stöðu kvenna á flótta og fjallað um þau vandamál sem kvenkyns flóttamenn 
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standa einkum frammi fyrir, en til þess verður fyrst og fremst notast við upplýsingar frá 

stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Að því loknu verður fjallað almennt um stefnumótun í 

flóttamannamálum, helstu einkenni femínískrar utanríkisstefnu, og tilraun gerð til að útskýra 

hvað femínísk stefna í flóttamannamálum ætti að snúast um. Þá mun stefna Íslands í utanríkis- 

og flóttamannamálum vera skoðuð til þess að kanna hvort hún byggi á jafnréttissjónarmiðum 

eða femínískum áherslum. Notast verður við mótunarhyggjukenningar til þess að skoða hvað 

það er sem fær ríki til að leggja áherslu á femínisma og jafnrétti í utanríkis- og 

flóttamannamálum. Að lokum verður stuttlega fjallað um muninn á femínisma annars vegar 

og jafnréttisstefnu hins vegar, með hliðsjón af þeim femínísku kenningum sem ræddar voru í 

upphafi ritgerðarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Málefni flóttamanna eiga sér ekki langa sögu í fræðaheiminum. Viðfangsefnið er þverfaglegt 

og tengist mörgum ólíkum fræðigreinum svo sem stjórnmálafræði, alþjóðasamskiptum, 

lögfræði, öryggisfræðum og mannfræði. Það er ekki langt síðan staða flóttamanna var fyrst 

skilgreind formlega og enn styttra síðan farið var að taka sérstaklega fyrir málefni kvenna sem 

flóttamanna. Hér verður fjallað um femínískar kenningar, sýnt hvernig þær falla að 

flóttamannamálum og hvers vegna það er nauðsynlegt að skoða málaflokkinn í femínísku ljósi. 

Auk þess verður gerð grein fyrir mótunarhyggju, fjallað um ímynd ríkja og það vald sem getur 

falist í góðri ímynd. Farið verður yfir það hvernig viðmið tengd flóttamannamálum og 

femínískri hugmyndafræði hafa dreifst út og mótunarhyggja notuð til að útskýra hvernig slíkar 

hugmyndir hafa áhrif á alþjóðasamfélagið og stefnumótun í utanríkis- og flóttamannamálum.  

2.1  Femínískar kenningar 

Femínismi snýst um jafnrétti og valdajafnvægi, það að sjá og viðurkenna ólíka stöðu kynjanna, 

að taka afstöðu gegn kynbundinni mismunun og margt fleira. Femínískar kenningar og 

femínísk hugsun í fræðilegu samhengi má kannski segja að hafi fyrst komið fram seint á 18. 

öld. Femínískar kenningar í stjórnmálafræði snerust lengst af einkum um kosningarétt kvenna, 

rétt þeirra til menntunar og efnahagslegt sjálfstæði kvenna. Síðar bættust við aðrar áherslur 

og femínismi teygði sig inn á fleiri svið en það var þó ekki fyrr en eftir 1990 sem femínískar 

kenningar fóru fyrir alvöru að koma fram á sviði alþjóða- og utanríkismála en fjallað verður 

sérstaklega um það hér síðar í kaflanum. 

Femínískar kenningar í dag eru margvíslegar en eiga það oftast sameiginlegt að draga fram 

gagnrýnin sjónarmið og benda á að hlutverk, reynsla og athafnir kvenna hafi lengst af verið 

ósýnileg í fyrri kenningum og fræðilegri umræðu. Í þeim felst líka sú krafa að nauðsynlegt sé 

að breyta því. Í femínískum kenningum almennt, og í þessari ritgerð, er fjallað um kyn eða 

kyngervi, ekki sem líffræðilega eiginleika eða einkenni manneskju heldur félagslega mótaða. 

Kyngervi er menningarlegt fyrirbæri og þess vegna eru áhrif þess á einstaklinga breytileg frekar 

en fastmótuð. Það hvað okkur finnst til dæmis vera kvenlegir og karlmannlegir eiginleikar 

mótast af þeirri menningu sem við búum við og sú menning viðheldur þeirri tvíhyggju sem 
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kennir okkur meðal annars að karlmennska feli til dæmis í sér vald, styrk og rökvísi, ólíkt 

kvenleika sem einkennist af tilfinningasemi og mýkt, meðal annars.1 

2.1.1 Áhrif í gegnum þátttöku 

Eitt af stærri baráttumálum femínista er þátttaka kvenna eða það sem er stundum kallað 

kynjajafnvægi. Í því felst að konur hafi möguleika á að taka þátt og hafa áhrif til jafns við karla 

og að raddir kvenna fái þannig að heyrast í samfélaginu. Í bókinni The Politics of Presence fjallar 

Anne Phillips meðal annars um það hvort einn hópur geti talað máli annars hóps, hvort hann 

geti gert sér grein fyrir og tryggt hagsmuni hans, það er hvort karlar geti talað fyrir konur, hvort 

hvítar konur geti talað fyrir svartar konur og svo framvegis. Hún skoðaði hvort gagnlegt væri 

að velja fulltrúa út frá félagslegum eiginleikum, svo sem kyni, og hvaða áhrif það hafi þegar 

þessir hópar, konur eða minnihlutahópar, væru til staðar eða hefðu nærveru (presence). 

Phillips komst að því að nærvera væri forsenda þess að þessir hópar gætu haft raunveruleg 

áhrif.2  En eitt af baráttumálum femínista á sviði friðar-, öryggis-, þróunar- og flóttamannamála 

er einmitt að konur fái að taka þátt í stefnumótun og aðgerðum til þess að minnka líkurnar á 

að horft sé fram hjá þörfum kvenna og til þess að mál sem snerta konur sérstaklega séu 

örugglega rædd. 

Ýmis rök hafa verið færð fyrir því að konur eigi rétt á að koma að stjórnmálum og 

ákvarðanatöku til jafns við karlmenn svo sem réttlætisrök, að það sé einfaldlega ósanngjarnt 

að karlmenn taki allar ákvarðanir sem varða borgara sem eru að helmingi konur, og rök sem 

fjalla um að þegar konur eru með í ákvarðanatöku verði ákvarðanirnar „betri“ fyrir konur. 

Anne Phillips er einn allra áhrifamesti femíníski stjórmálafræðingurinn en í hennar augum er 

kynjajafnvægi á þingi, sem dæmi, út af fyrir sig ekki nægjanlegt eða einhvers konar trygging á 

því að hagsmunir kvenna séu virtir heldur frekar nauðsynlegt skilyrði sem eykur líkurnar á því 

til muna.3  

Segja má að kynjakvótar og margar fleiri aðgerðir í jafnréttismálum byggi á þessari 

hugmyndafræði. Kynjakvótar hafa auðvitað mætt gagnrýni og skiptar skoðanir eru um það 

hvort og hvernig áhrif kvenkyns fulltrúar hafi. Sumar rannsóknir sýna að aukinn fjöldi og 

þátttaka kvenna hafi tilætluð áhrif á niðurstöður og að kvenkyns fulltrúar taki ákvarðanir sem 

                                                      
1 J. Ann Tickner, Gender in International Relations (New York: Columbia University Press, 1992), 6-8. 
2 Anne Phillips, The Politics of Presence (Oxford: Clarendon Press, 1995),  
3 Phillips, The Politics of Presence, 82-83. 
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séu „kvenvænni” á meðan aðrar rannsóknir sýna að áhrifin séu lítil eða engin. Samkvæmt 

kenningunni um krítískan massa (e. critical mass theory) er ástæðan fyrir takmörkuðum 

áhrifum kvenna, til dæmis innan stofnana, sú að þær eru enn of fáar og séu því aðeins 

„táknrænar.” Til þess að geta haft áhrif þurfi þær að ná nokkrum fjölda eða krítískum massa 

(critical mass). Hins vegar hefur einnig verið bent á að fjöldi kvenna einn og sér sé ekki nóg 

heldur þurfi ákveðna tegund gerenda eða krítískan geranda (e. citical actor). Þá sé mikilvægt 

að skoða hvaða gerendur það eru sem hafi mest áhrif og hvernig þeir geri það frekar en hversu 

margar konur eða hversu hátt hlutfall kvenna þurfi til þess að hafa áhrif.4  

2.1.2 Konur og utanríkismál 

Ann Tickner, frumkvöðull á sviði femínískra alþjóðasamskiptakenninga, gaf út bókina Gender 

in International Relations árið 1992. Þar fjallar hún um hvernig alþjóðasamskipti, varnar- og 

öryggismál og annað tengt utanríkismálum hefur verið gríðarlega karllægt viðfangsefni, jafnvel 

meira en öll önnur viðfangsefni stjórnvalda. Þetta á ekki bara við um stjórnsýsluna heldur líka 

umfjöllun fræðasamfélagsins. Fræðigreinar á borð við öryggisfræði og alþjóðastjórnmálafræði 

hafa verið karllægari en flestar aðrar. Eiginleikar sem við tengjum fyrst og fremst við 

karlmennsku eins og harka, þrautseigja, styrkur, völd, sannfæring og sjálfstæði eru í hávegum 

hafðir í heimi alþjóðastjórnmála, varnarmála og utanríkisstefnu.  

Jafnvel þó að einhverjar framfarir hafi orðið undanfarna áratugi má enn sjá að karlmannleg 

gildi trompa kvenleg gildi á þessu sviði. Ann Tickner fullyrðir að femínískar 

alþjóðasamskiptakenningar geti boðið upp á þekkingu sem hefur lengst af verið fjarverandi í 

þessum fræðaheimi. Að þær hjálpi til við að gefa dýpri þekkingu og skýrari mynd af heimi 

alþjóðastjórnmála með því að taka líka mið af reynslu kvenna. Þá geta kenningarnar varpað 

ljósi á nýjar lausnir, meðal annars með því að brjóta upp hefðbundin skil milli þess persónulega 

(einkalífs) og þess opinbera (stjórnmála), á milli innanríkis- og utanríkismála, og sýnt hvernig 

þetta er meira tengt en aðskilið. Rétt eins og kyngervi, kynjahlutverk og þau valdatengsl sem 

femínismi fjallar um eru félagslega mótuð eru milliríkjasamskipti og þau valdatengsl sem 

alþjóðastjórnmál fjalla um einnig félagslega mótuð og eiga því margt sameiginlegt.5 

                                                      
4 Sarah Childs og Mona Lena Krook, „Analysing Women’s Substantive Representation: From Critical Mass to 
Critical Actors,“ Government and Opposition 44, nr. 2 (2009): 125. 
5 Tickner, Gender in International Relations, 18-19. 
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Það er ekki síður mikilvægt að skoða alþjóðleg úrlausnarefni en innanríkismál í femínísku 

ljósi. Undir þetta er meðal annars hægt að flokka flóttamanna-, friðar-, öryggis- og 

þróunarmál. Kyngervi hefur áhrif á félagslegt umhverfi fólks, tækifæri þess og væntingar, en 

áhrifin geta verið ólík eftir tíma, staðsetningu og aðstæðum. Þegar fólk er á flótta eða á 

átakasvæðum sem dæmi verða alltaf einhverjar félagslegar breytingar og þær valda því að 

kyngervi einstaklings hefur önnur áhrif en ella. Það er því ekki hægt að ætla að staða konu sé 

sú sama á flótta og hún var áður en konan lagði á flótta.  

Konur eru oft málaðar sem ósjálfstæð og saklaus fórnarlömb, sérstaklega í umfjöllun og 

kenningum um þróunar- og öryggismál, en eru það auðvitað ekki alltaf í raunveruleikanum. Í 

það minnsta er það mikil einföldun á raunveruleikanum. Í orðræðu um stríð og hörmungar eru 

konur og börn gjarnan sett í einn flokk ósjálfbjarga sakleysingja og venjulega gefið í skyn að 

þau þurfi fyrst og fremst að verja eða bjarga frá fullorðnum karlmönnum (og af fullorðnum 

karlmönnum). Með þessu viðhorfi er lokað á þann möguleika að konur hafi skoðanir og 

sjálfstæðan vilja, og geti verið gerendur. Þar með er þeim möguleika að fullorðnir karlmenn 

geti orðið fyrir kynbundnu ofbeldi og verið fórnarlömb einnig ýtt til hliðar.  

Í upphafi snerist femínismi í þróunarfræðum fyrst og fremst um að koma auga á konur og 

þarfir þeirra og hefur sá skóli verið kenndur við konur í þróun (e. women in development). 

Þessi nálgun byggist að miklu leyti á frjálslyndum femínisma og gerir ráð fyrir að nóg sé að hafa 

konur „með“ í fyrirliggjandi kenningum og kerfum, til þess að ná markmiðinu um 

kynjajafnrétti.6 Í þessari nálgun er áhersla lögð á að auka atvinnuþátttöku kvenna eða að gefa 

þeim tækifæri í gegn um það sem hægt er að kalla efnahagslega valdeflingu en forsendan er 

þá sú að félagsleg staða kvenna muni batni og valdajafnvægi rétta sig af ef konur hafa sömu 

efnahagslegu tækifæri og karlmenn.7 Frjálslyndur femínismi, sem þessar lausnir eru byggðar 

á, er fyrst og fremst frábrugðinn öðrum femínískum nálgunum að því leyti að hann fjallar um 

hinar formlegu, efnislegu og lagalegu hindranir jafnréttis.  

Aðrar gagnrýnni eða róttækari femínískar nálganir gera ráð fyrir að misréttið sé 

margslungnara og að það þurfi að koma auga á og leiðrétta margar flóknar og ólíkar 

                                                      
6 Elena Fiddian-Qasmiyeh, „Gender and Forced Migration,“ í The Oxford Handbook of Refugee and Forced 
Migration Studies, ritstj., Elena Fiddian-Qasmiyeh o.fl. (Oxford: Oxford University Press, 2014), 396-397. 
7 Mona Lena Krook og Jacqui True, „Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and the 
global promotion of gender equality,“ The European Journal of International Relations 18 (2010): 114-115. 
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birtingarmyndir kynbundins misréttis.8 Kenningar sem byggja á þessari nálgun fjalla gjarnan 

um kyngervi í víðara samhengi, meðal annars um hvað einkennir stöðu karlmanna í þróun og 

sem flóttamanna. Sá skóli er kenndur við kyngervi og þróun (e. gender and development) en 

hann er einmitt tortryggnari gagnvart því að nóg sé að hjálpa konum og skapa þeim 

efnahagsleg tækifæri í fyrirliggjandi kerfi, sem er karllægt. Síðari femínískar kenningar reyna 

gjarnan að nálgast viðfangsefnið á gagnrýnni hátt. Má þar nefna kenningar sem byggja á ný-

marxískum femínískum kenningum og rannsaka ýmis stigveldi og valdakerfi, ekki bara kyngervi 

heldur líka stéttarstöðu, kynþátt og fleira. Þrátt fyrir þetta eru konur sem einn einsleitur hópur 

mjög gjarnan miðpunktur kenninga og aðgerða í flóttamannamálum enn í dag, eins og má sjá 

í mörgum aðgerðum Sameinuðu þjóðanna, UN Women og annarra samtaka. Auk þess má enn 

greina mikla undirliggjandi togstreitu á milli þess að horfa á konur sem fórnarlömb og sem 

gerendur.9  

2.2 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja hjálpar okkur að skilja hvers vegna samskipti ríkja eru eins og þau eru og hvers 

vegna ríki gera það sem þau gera. Til dæmis hvers vegna ríki myndi láta sig varða þróunar-, 

flóttamanna- og mannréttindamál eða önnur mál sem gagnast því ekki beint. Ef við viljum 

skoða hvers vegna ríki myndi samþykkja samninga um réttindi kvenna, leggja peninga og vinnu 

í að bæta stöðu kvenna í öðrum ríkjum eða innleiða jafnréttissjónarmið í sinni utanríkisstefnu 

er einna best að nota mótunarhyggju. Kenningin kom fyrst fram um 1980 og byggir aðallega á 

félagsfræði. Grundvallarhugmyndin á bak við allar kenningar mótunarhyggju er að veruleiki 

alþjóðastjórnmála sé félagslega mótaður og byggður á okkar eigin hugmyndum frekar en 

hlutlægum, fastmótuðum og óhjákvæmilegum staðreyndum. Kenningarnar hafna því þó ekki 

að sumir hlutir og hagsmunir séu í raun efnislegir og hlutlægir frekar en huglægir, ólíkt sumum 

nýrri kenningum í félagsvísindum og alþjóðasamskiptum.10  

Eitt af lykilhugtökum mótunarhyggjunnar er ímynd eða sjálfsmynd en í því felst að ríki hafi 

ákveðna sjálfsmynd og séu meðvituð um ímynd annarra ríkja. Af því leiðir að ríki geri ákveðna 

hluti til þess að bæta eða viðhalda sinni ímynd. Þetta getur átt við ímynd þeirra út á við, þá 

                                                      
8 Tickner, Gender in International Relations, 14-17. 
9 Fiddian-Qasmiyeh, „Gender and Forced Migration,“ 396-397. 
10 Michael Barnett, „Social Constructivism“ í The Globalization of World Politics: An Introduction to International 
Relations, 5. útg., ritstj. Jonh Baylis, Steve Smith og Patricia Owens (New York: Oxford University Press, 2011), 
150-153. 
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mynd sem ríki vill sýna alþjóðasamfélaginu, eða inn á við, hvernig ríki vill að borgarar þess horfi 

á sig. Þetta skýrir margt í milliríkjasamskiptum, ríki nálgast hvort annað út frá félagslegum 

þáttum og hafa auðvitað ólíkt viðmót og væntingar til „vinaríkja“ og „óvinaríkja.“11  

Ríki sækjast eftir lögmæti, að gjörðir þeirra séu samþykktar og að stefna þeirra sé tekin 

alvarlega. Lögmæti byggist á ímynd ríkis og í því felst mikið vald, sem er stundum kallað mjúkt 

vald (e. soft power). Aukið lögmæti og mjúkt vald auðveldar ríkjum að sannfæra önnur ríki um 

að vera með sér í liði, gerir þeim kleift að móta skilning og sýn á ákveðin mál, stjórna því hvað 

telst rétt að gera og hafa áhrif á hvernig önnur ríki eða stofnanir haga sér. Skortur á lögmæti 

og mjúku valdi gerir það að verkum að allar aðgerðir verða kostnaðar- og áhættusamari fyrir 

ríkið, það þarf að eyða meiri tíma í að fá leyfi fyrir aðgerðum, það hefur fáa með sér í liði, fáir 

eru tilbúnir að hlusta á áætlanir þeirra og svo framvegis. Andstæðan við þetta mjúka vald eða 

hin tegundin af valdi er hart vald (e. hard power) sem felst fyrst og fremst í hernaðarlegum 

styrk, fjárstyrk og stærð ríkis. Áhyggjur af lögmæti og ímynd geta orðið til þess að ríki hætti 

aðgerðum sem skaða orðspor og ímynd þeirra, eins og til dæmis pyndingum. Sömuleiðis getur 

vilji til að bæta ímynd sína og auka lögmæti verið hvati fyrir ríki að taka þátt í aðgerðum sem 

eru alþjóðlega viðurkenndar sem góðar og lögmætar, líkt og þróunarsamvinna, 

flóttamannaaðstoð og innleiðing alþjóðlegra mannréttindasamninga og jafnréttisviðmiða.12 

Annað og ekki síður mikilvægt lykilhugtak mótunarhyggjukenninga er viðmið (e. norms). 

Það má skilgreina sem sameiginlegar væntingar eða eitthvað sem samstaða er um að sé 

æskilegt. Viðmið koma fram þegar ákveðnar hugmyndir verða til hjá frumkvöðlum af einhverju 

tagi en þau geta þróast frá því að vera taldar framsæknar, óraunhæfar og jafnvel fáránlegar 

hugmyndir í að vera tekin upp og innleidd á nokkrum stöðum. Þvínæst geta þau orðið að 

óskrifuðum reglum í alþjóðasamskiptum eða jafnvel formlega viðurkennd af alþjóðlegum 

stofnunum en þá er talað um að viðmið stofnanavæðist og alþjóðavæðist. Þetta ferli kallast 

æviskeið viðmiða (e. lifecycle of norms) og það útskýrir til dæmis hvernig hugmyndir um 

landamæri, ríkisborgararétt, mannréttindi, vopnahlé, flóttamenn og jafnrétti kynjanna 

breiðast út.13 

                                                      
11 Matt McDonald, „Constructivisms“ í Security Studies: An Introduction, 2. útg., ritstj. Paul D. Williams (London: 
Routledge, 2013), 65. 
12 Barnett, „Social Constructivism,“ 157. 
13 Barnett, „Social Constructivism,“ 161. 
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Þessi nálgun veitir mótvægi við þá miklu áherslu sem hefur verið á völd, stærð og 

hernaðarlegan eða fjárhagslegan styrk ríkja í fyrri alþjóðastjórnmálakenningum. 

Mótunarhyggja gerir okkur kleift að útskýra til dæmis flóttamannamál og femínisma í 

alþjóðastjórnmálum sem væri síður hægt að útskýra með hefðbundnum valdamiðuðum 

kenningum. Fyrir örfáum áratugum voru kynjasjónarmið hvergi sjáanleg í utanríkismálum og 

engin lagaleg skilgreining til um stöðu flóttamanna en þróunin hefur verið hröð undanfarin ár 

og bæði þessi mál hafa fengið allt aðra stöðu. Sem dæmi gaf Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna út sérstök viðmið um vernd flóttakvenna (e. Guidelines on the Protection of Refugee 

Women) árið 1991. Þar fram kemur að til viðbótar við það almenna öryggi sem ber að tryggja 

öllum flóttamönnum þurfi sérstaklega að huga að kvenkyns flóttamönnum á öllum sviðum 

starfsemi Flóttamannastofnunarinnar, með tilliti til líkamlegs ofbeldis sem flóttakonur verða 

fyrir, kynferðislegrar misnotkunar, kynbundinnar mismununar í aðgengi að hjálpargögnum og 

þjónustu, og fleiri staðreynda.14 

Það þarf ekki nema nokkra frumkvöðla til þess að setja af stað þróun nýrra hugmynda og 

viðmiða. Hlutverk kyngervis hefur orðið sífellt viðurkenndara og algengara viðfangsefni á 

alþjóðasviðinu en mörg ríki virðast hafa aðlagað sína stefnu að þessum hugmyndum að 

einhverju leyti. En hafa ber í huga að þróun viðmiða er stöðug og óútreiknanleg og rétt eins og 

viðmið koma fram á sjónarsviðið geta þau líka horfið af því og önnur komið fram í staðinn. Það 

er ekkert sem útilokar afturför og augljóst að mannréttindi, jafnrétti og annað sem sumum 

þykir jafnvel sjálfsagt í dag var það ekki alltaf og verður það kannski ekki um ókomna tíð. 

Nýrri kenningar um viðmið í alþjóðasamskiptum undirstrika að þetta er flókið viðfangsefni 

og að viðmið eru virk (e. dynamic) og sveigjanleg á meðan eldri kenningar hafa oft málað frekar 

einfalda mynd af viðmiðum, fjallað um þau sem fastmótuð en ekki breytileg og lagt 

megináherslu á að að fjalla um útbreiðslu og alþjóðavæðingu þeirra. Sem dæmi um nýrri 

nálgun er talað um að viðmið eru oft mjög óljós og síbreytileg eða fljótandi rétt eins og 

heimurinn og hugmyndirnar sem þau mótast í. Þetta veldur því að aðilar geta skilið og 

skilgreint viðmiðin á ólíkan hátt ásamt því að aðlaga þau að sínum þörfum eða markmiðum, 

meðvitað eða ómeðvitað, en þetta útskýrir meðal annars hvers vegna ekki næst alltaf að 

                                                      
14 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, Guidelines on the Protection of Refugee Women, Genf, 1991. 
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uppfylla nákvæmlega upprunalegan tilgang viðmiðanna. Einnig ýtir þessi sveigjanleiki viðmiða 

undir að þau geti komið fram og sömuleiðis horfið af sjónarsviðinu fremur hratt.15  

Dæmi um viðmið sem breyttust eða þróuðust frá upprunalegum hugmyndum eru tvö 

markmið í jafnréttismálum sem Sameinuðu þjóðirnar ákváðu að gera að alþjóðlegum 

viðmiðum í þróunarmálum og víðar. Það er annars vegar kynjajafnvægi í stefnumótun (e. 

gender-balanced decision-making) og hins vegar kynjasamþætting (e. gender mainstreaming) 

sem felst í því að hafa kynjasjónarmið ætíð í huga við stefnumótun. Þessar áætlanir voru 

samþykktar af öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna á Peking ráðstefnunni um stöðu 

kvenna árið 1995 og viðbrögðin voru góð. Þrátt fyrir að eitt og sama grundvallarmarkmið liggi 

að baki viðmiðunum tveimur hafa áhrif þeirra verið mjög ólík og mismikil. Ákveðin togstreita 

hefur myndast á milli viðmiðanna tveggja og þau stundum álitin vera tvær andstæðar stefnur 

sem höfða til ólíkra kenningalegra viðhorfa til kynjajafnréttis. Jafnvel má túlka það þannig að 

þau hafi verið í samkeppni hvort við annað eða dregið úr möguleikum hvors annars. Þeir sem 

gagnrýndu kynjajafnvægis- eða kynjakvótaviðmiðið bentu oft á að það væri áhrifalítið og 

takmarkað tæki vegna þess að það næði bara til afmarkaðs sviðs eða stefnumótunar í þröngum 

skilningi. Hins vegar þurfti kynjasamþættingarviðmiðið oft, og þá sérstaklega í fyrstu, að lúta í 

lægra haldi enda var það flóknara í framkvæmd, óljósara og krafðist meiri sérfræðiþekkingar í 

innleiðingu. Undanfarin ár hefur þó aukin áhersla verið lögð á að víkka út kröfuna um þátttöku 

og fá konur inn í ákvarðanatöku og stefnumótunarferli á sem flestum sviðum auk þess sem 

kynjasamþætting hefur fengið meira vægi, til dæmis innan Sameinuðu þjóðanna.16  

2.3 Samantekt 

Þó að femínismi eigi sér mörghundruð ára sögu er örstutt síðan hann ruddi sér til rúms á 

fræðasviði alþjóðasamskipta og utanríkismála. Stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar hafa 

reynt að ýta undir að jafnréttissjónarmið verði að alþjóðlegum viðmiðum, meðal annars í 

gegnum kynjasamþættingu og kynjakvóta. Sameinuðu þjóðirnar nýta sér mjúkt vald og ríki 

taka þátt í því að innleiða slík viðmið meðal annars vegna þess að þau vilja viðhalda lögmæti 

eða bæta ímynd sína, og hegða sér á félagslega viðurkenndan hátt. Sameinuðu þjóðirnar eru 

þó stundum gagrnýndar fyrir að hafa lítil völd, þær hafa í raun mjög lítið hart vald og fáar leiðir 

                                                      
15 Krook og True, „Rethinking the life cycles of international norms,“ 104-108. 
16 Krook og True, „Rethinking the life cycles of international norms,“ 115-122. 
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til þess að þvinga ríki til aðgerða. En ef ekki væri fyrir þessa félagslegu vídd í samskiptum ríkja 

sem rædd hefur verið hér, svo sem viðmið og ímyndir, væru völd þeirra enn minni. Ef ríki gerðu 

aðeins það sem þau hefðu sjálf beinan ávinning af og gerðu ekkert til þess að uppfylla 

félagslegar væntingar og lúta alþjóðlegum viðmiðum væri heimurinn eflaust öðruvísi en hann 

er í dag.  

Viðmið eru þó alls ekki einfalt viðfangsefni, þau þarfnast stöðugrar athygli enda geta þau 

breyst hratt, þróast á ólíkan hátt og vikið fyrir nýjum viðmiðum, jafnvel þau viðmið sem við 

teljum vera kannski sjálfsögð og ómissandi eins og mannréttindi. Fyrir ákveðna málaflokka, 

eins og jafnréttismál og flóttamannaaðstoð, skipta viðmið og félagslegir hvatar hvað mestu 

máli. Málaflokkarnir eru jafnvel alveg háðir alþjóðlegum viðmiðum, til dæmis hvílir 

flóttamannaaðstoð að mjög miklu leyti á því að ríki standi við samninga, taki þátt í samstarfi 

og að þau virði mannréttindi hælisleitenda. Það er ekki hægt að þvinga ríki til þess að taka þátt 

í samstarfi eða refsa þeim fyrir að leggja ekki sitt af mörkum. Þess vegna er mikilvægt að 

stofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar, Evrópusambandið og ríki sem hafa mikið mjúkt vald 

berjist fyrir því að vel sé unnið að þessum málum og að viðmið um jafnrétti og mannréttindi 

haldi velli. 
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3 Konur á flótta 

Konur eru ekki minnihlutahópur, þær eru um helmingur flóttamanna í heiminum í dag. Það 

verður því að viðurkennast að það er undarlegt að það þurfi að skilgreina og fjalla um þær sem 

sérstakan hóp. Hins vegar er staðreyndin sú að ýmis alþjóðleg kerfi eru karllæg, karlar eru í 

meirihluta þeirra sem taka ákvarðanir og þeirra sem skipuleggja aðgerðir og móta stefnu í 

flóttamannamálum. Þar af leiðandi er ekki alltaf hugsað um þarfir og raunveruleika kvenkyns 

flóttamanna, rétt eins og flóttamanna sem tilheyra minnihlutahópum. Félagsleg staða 

einstaklings mótast meðal annars af kyngervi og félagslegur veruleiki kvenna og karla er ólíkur. 

Þetta veldur því að þau áhrif sem stríðsátök, náttúruhamfarir og aðrar hörmungar hafa á fólk 

eru alltaf að einhverju leyti háð kyngervi þeirra. Ástæður fyrir flótta sem og aðstæður á meðan 

flóttanum stendur eru sömuleiðis kynbundnar, konur á flótta eru í aukinni hættu á að lenda í 

ofbeldi, konur eru líklegri til þess að deyja í náttúruhamförum og þær hafa takmarkaðri aðgang 

að þjónustu og auðlindum í erfiðum aðstæðum eins og á flótta.17 Því er mikilvægt að skoða 

þennan málaflokk út frá kyngervi. Hér verður farið yfir hvað það er að vera á flótta, hvernig 

kyngervi hefur áhrif á að fólk leggur á flótta og jafnframt áhrif á reynslu fólks á meðan það er 

á flótta. Að lokum verður fjallað um viðbrögð og aðgerðir í málefnum kvenna á flótta. 

3.1 Hvað felst í því að vera á flótta? 

Fyrstu formlegu skilgreininguna á stöðu og réttindum fólks á flótta er að finna í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna frá árinu 1951. Á sama tíma og 

samningurinn var samþykktur var Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna stofnuð. Í fyrstu 

átti stofnunin aðeins að vera tímabundin og skilgreiningin á fólksflótta í samningnum átti í raun 

aðeins við um þá sem voru þegar á flótta í Evrópu, sem var fyrst og fremst fólk sem hafði lagt 

á flótta á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar, og útilokaði þá sem myndu verða flóttamenn eftir 

1. janúar 1951. En fleiri stríð brutust út og fleira fólk neyddist til að flýja heimili sín svo árið 

1967 var viðauki við samninginn staðfestur sem skilgreindi fólksflótta á víðari hátt. Átti 

samningurinn þar með að eiga við um alla flóttamenn óháð tíma og landfræðilegri 

staðsetningu þeirra.18 Flóttamaður er samkvæmt skilgreiningu samningsins sá sem:  

                                                      
17 UN Women, Ársskýrsla 2015-1016. 
18 Guy S. Goodwin-Gill, „The International Law of Refugee Protection,“ í The Oxford Handbook of Refugee and 
Forced Migration Studies, ritstj., Elena Fiddian-Qasmiyeh o.fl. (Oxford: Oxford University Press, 2014), 36-38. 
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[...] af ástæðuríkum ótta við að vera ofsóttur vegna kynþáttar, trúar, þjóðernis, aðildar að 
sérstökum félagslegum hópi eða stjórnmálaskoðunar sinnar, er utan síns heimalands og 
getur ekki, eða vill ekki sökum þessa ótta, nýtt sér vernd þess ríkis; eða sá sem hefur ekki 
ríkisfang og er utan þess ríkis þar sem hann bjó áður vegna slíkra atburða, getur ekki, eða 
vill ekki sökum þess ótta, snúa aftur til þess ríkis.19  

Ýmis lágmarksviðmið eru sett fram í samningnum en það mikilvægasta af þeim er sennilega 

lögmálið um bann við endursendingum sem er einfaldlega kallað non-refoulement. Í því felst 

bann við því að senda fólk til baka til lands þar sem lífi þeirra eða frelsi er ógnað. Í samningnum 

eru eins og áður kom fram lágmarksviðmið og ríkjum er auðvitað frjálst að gera meira en hann 

kveður á um.20  

Fjöldi fólks á flótta í heiminum hefur aukist gríðarlega hratt undanfarin ár. Um 65 milljónir 

manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín af einhverjum ástæðum í því sem kallað er þvingaðir 

fólksflutningar (e. forced migration). Hér verður engu að síður talað um þennan hóp 

einfaldlega sem flóttamenn. Af þessum 65 milljónum hefur 21 milljón manns fengið formlega 

og lagalega stöðu flóttamanna samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna.21 Þessi 

lagalega staða skiptir miklu máli enda veitir hún mikilvæg réttindi sem felast í alþjóðlegri vernd 

og gerir það að verkum að fólk getur fengið pólitískt hæli. Fólk sem hefur sóst eftir en ekki enn 

fengið þessa stöðu er stundum kallað hælisleitendur (e. asylum seeker). Sumir koma sér sjálfir 

til öruggra ríkja og sækja um hæli þar. Aðrir sækja um slíka vernd til dæmis á meðan þeir eru 

staddir tímabundið í gistiríki (e. host state) svo sem í flóttamannabúðum á vegum Sameinuðu 

þjóðanna. Þegar einstaklingur sækir um stöðu flóttamanns fer í gang ferli þar sem aðstæður 

hans eru metnar og ákvörðun tekin um það hvort tilefni sé til alþjóðlegrar verndar. Þeir sem 

fengið hafa lagalega stöðu flóttamanns áður en þeir eru svo fluttir til þriðja ríki, eða þess ríkis 

sem veitir þeim pólitískt hæli, eru stundum kallaðir kvótaflóttamenn. Aðeins örlítill hluti 

flóttamanna í heiminum er í þessum hópi og mjög fá ríki taka yfir höfuð á móti 

kvótaflóttamönnum.22  

Aðstæður, bakgrunnur og ástæður fólks á flótta eru margvíslegar. Flestir flóttamenn eru 

staddir í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku og af þeim koma langflestir frá Sýrlandi, 

                                                      
19 Sameinuðu þjóðirnar, Samningur um réttarstöðu flóttamanna, 1. grein, 1951. 
20 Sameinuðu þjóðirnar, Samningur um réttarstöðu flóttamanna, 1951. 
21 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, „Figures at a Glance,“ http://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-
glance.html (sótt 31. mars 2017). 
22 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, „Resettlement,“ http://www.unhcr.org/en-us/resettlement.html 
(sótt 15. apríl 2017). 
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næstflestir frá Afganistan og svo Sómalíu.23 Hafa ber í huga að tölur um fjölda fólks á flótta í 

heiminum geta aldrei verið alveg nákvæmar en hér verður fyrst og fremst stuðst við tölfræði 

frá Sameinuðu þjóðunum. Stór hluti flóttamanna býr í flóttamannabúðum í lengri eða skemmri 

tíma og er það líklega sýnilegasti hópurinn. Stærstu flóttamannabúðir í heimi eru Dadaab 

búðirnar í Kenýa sem opnuðu á tíunda áratug síðustu aldar. Hátt í 300.000 flóttamenn búa þar 

í dag og koma flestir þeirra frá Sómalíu. Á vissan hátt líkist Dadaab meira stórborg heldur en 

búðum enda hafa margir búið þar í meira en tuttugu ár og börn sem fæðast þar eru jafnvel 

þriðju kynslóðar flóttamenn.24 Af sýrlenskum flóttamönnum búa flestir í Zaatari 

flóttamannabúðunum í Jórdaníu eða 70.000 - 80.000 manns sem gerir búðirnar að fjórðu 

stærstu borg Jórdaníu.25  

Þeir flóttamenn sem búa ekki í flóttamannabúðum heldur í venjulegum borgum eru 

skilgreindir sem „borgarflóttamenn” (e. urban refugees) og erfitt er að meta fjölda þeirra en 

líklega tilheyrir meira en helmingur flóttamanna þessum hópi. Sumir kjósa sjálfir að búa ekki í 

flóttamannabúðum en aðrir hafa ekkert val. Þó að búðirnar veiti ákveðið öryggi og vernd þá 

fylgir því líka mikil frelsisskerðing og takmörkun á lífsgæðum að vera í búðunum. Margir kjósa 

að leita ekki í flóttamannabúðir til þess að eiga meiri möguleika á að stunda vinnu eða nám, 

ferðast og búa sjálfstætt. Auk þess er auðveldara að viðhalda nafnleynd í stórborg og finna 

ákveðið samfélag sem er oft ekki til staðar eða samþykkt í flóttamannabúðum, til dæmis 

samfélag hinsegin fólks. En á móti hlýtur þessi hópur mun minni vernd, hann mætir oft 

fordómum frá innfæddum, lendir á botni samfélagsins, þarf að keppa við fátækustu 

borgarbúana um verstu störfin og er líklegri til þess að lenda í misnotkun, vinnuþrælkun, 

handtökum og fangelsisvist.26 

Flóttamaður þarf í hefðbundnum skilningi að hafa yfirgefið heimaland sitt en fjöldi fólks 

er samt sem áður á flótta innan eigin ríkis (e. internally displaced). Þetta er mjög viðkvæmur 

hópur og í erfiðri lagalegri stöðu, í honum eru einstaklingar sem jafnvel eru ofsóttir af sínu 

                                                      
23 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, „Figures at a Glance,“ http://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-
glance.html (sótt 31. mars 2017).  
24 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, „Dadaab Refugee Complex,“ http://www.unhcr.org/ke/dadaab-
refugee-complex (sótt 10. apríl 2017). 
25 Oxfam International, „Life in Za’atari refugee Camp, Jordan’s fourth biggest city,“ 
https://www.oxfam.org/en/crisis-syria/life-zaatari-refugee-camp-jordans-fourth-biggest-city (sótt 23. apríl 
2017). 
26 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, „Urban Refugees,“ http://www.unhcr.org/en-us/urban-
refugees.html (sótt 4. apríl 2017). 
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eigin ríki, sem ber þó enn formlega ábyrgð á velferð þeirra. Þeir hafa oft ekki tök á því að 

yfirgefa ríkið vegna félagslegrar stöðu sinnar, fjárhags eða hindrana sem ríkið sjálft setur. Talið 

er að fjöldi fólks á flótta innan eigin ríkis sé í dag um 37 milljónir, flestir þeirra eru í Kólumbíu 

og næstflestir í Sýrlandi.27 Annar hópur flóttafólks sem passar ekki í hina hefðbundnu 

skilgreiningu er ríkisfangslaust fólk. Það tilheyrir formlega engu ríki, sem þýðir að ekkert ríki 

ber ábyrgð á velferð þeirra og eru réttindi þeirra á allan hátt verulega takmörkuð. Talið er að 

um 10 milljónir manns séu án ríkisfangs.28  Ekki allar ástæður fyrir flótta eru samþykktar eða 

passa við núverandi lagalega skilgreiningu á flóttamönnum. Sem dæmi er nokkuð umdeilt 

hvort fólk sem flýr af umhverfisástæðum geti talist vera flóttamenn, það er fólk sem flýr vegna 

náttúruhamfara eða náttúrulegra breytinga á landsvæðum, til dæmis þurrka og flóða, sem má 

oft rekja til loftslagsbreytinga.29  

Tilgangurinn með því að fjalla um allar þessar skilgreiningar er fyrst og fremst að 

undirstrika að flóttamenn eru ekki einsleitur hópur. Aðstæður þeirra og ástæður eru 

margvíslegar, lagaleg og félagsleg staða misjöfn og þar af leiðandi engin ein lausn sem hentar 

öllum. Hins vegar eru allar þessar skilgreiningar, merkimiðar og reglur félagslega mótaðar. Við 

skilgreinum hverjir geta talist flóttamenn og hverjir ekki, hvaða sérstöku aðstæður geta talist 

hættulegar, hvaða ríki eru örugg og svo framvegis. Ennfremur eru hugmyndir okkar um 

flóttamenn afleiðing ríkjakerfisins sem við búum við, sem hefur verið í mótun í nokkur hundruð 

ár. Þetta kerfi er mótað af hugmyndum og viðmiðum um fullveldi ríkja og um tengsl á milli 

ríkis, landsvæðis og þjóðar. Á þessu byggjast alþjóðasamskipti, alþjóðleg lög og það hvernig 

við hugsum um alþjóðleg vandamál eins og „flóttamannavandann.“ Flóttamenn eru ekki 

vandamál í sjálfu sér, þeir eru fyrst og fremst manneskjur, völdu ekki að vera í þeirri stöðu sem 

þeir eru heldur neyddust einfaldlega til þess að flýja heimili sín. Hins vegar passa þeir ekki inn 

í ríkjakerfi okkar og tilvist þeirra skapar vandamál fyrir þetta kerfi. Hugsanlega eru vandamál 

                                                      
27 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, „UNHCR Statistics: The World in Numbers,“ 
http://popstats.unhcr.org/en/overview (sótt 5. apríl 2017). 
28 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, „Figures at a Glance,“ http://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-
glance.html (sótt 3. arpíl 2017). 
29 Roger Zetter og James Morrisey, „The Environment-Mobility Nexus: Reconceptualizing the Links Between 
Environmental Stress, (Im)mobility, and Power,“ í The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, 
ritstj., Elena Fiddian-Qasmiyeh o.fl. (Oxford: Oxford University Press, 2014), 342-353. 
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eins og þau sem flóttamenn sjálfir og ríki, sem taka eða taka ekki á móti þeim, glíma við bara 

vísbending um að ríkjakerfið sé ekki fullkomið í núverandi mynd.30  

3.2 Kyngervi og fólksflótti 

Ástæður þess að fólk leggur á flótta eru margvíslegar en sumar eru kynbundnari en aðrar. 

Kynbundið ofbeldi í stríði er dæmi um slíka ástæðu en kynferðisofbeldi hefur alltaf verið hluti 

af átökum. Kynferðisleg misnotkun, svo sem nauðganir, hefur verið notuð sem hernaðartækni 

og áhrifarík leið til þess að brjóta upp og sundra fjölskyldum, og þar með samfélögum, sem oft 

leiðir til þess að fólk leggur á flótta. Það er ekki langt síðan þessi mál voru fyrst rædd 

opinberlega og kynferðisofbeldi í stríðsátökum rannsakað. En tímamót urðu þegar Alþjóðlegur 

glæpadómstóll Sameinuðu þjóðanna (e. International Criminal Tribunal) tók afstöðu til 

málsins, nánar tiltekið til þess kynferðisofbeldis sem átti sér stað í Júgóslavíustríðinu og 

borgarastyrjöldinni í Rúanda. Dómstóllinn ályktaði, í tilfelli Júgóslavíu árið 1993 og Rúanda árið 

1994, að nauðganir og kynlífsþrælkun í átökum væri í raun glæpur gegn mannkyni.31 Árið 2009 

settu Sameinuðu þjóðirnar auk þess á fót embætti sérstaks fulltrúa aðalframkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna í málefnum kynferðisofbeldis í stríðsátökum (e. Special Representative 

of the Secretary General  for Sexual Violence in Conflict). Markmið embættisins eru að vekja 

athygli á málaflokknum, binda enda á refsileysi við kynferðislegu ofbeldi í stríði og styðja við 

þolendur með því að tryggja að þeir fái aðstoð og réttindi þeirra séu virt. Miðað er að því að 

ríki axli ábyrgð og berjist gegn kynbundnu ofbeldi í stríði, en ríki fá meðal annars ráðgjöf 

varðandi lög og dóma í þessum málaflokki. Þau ríki sem eru í forgangi núna eru Bosnía og 

Herzegóvína, Mið-Afríkulýðveldið, Kólumbía, Fílabeinsströndin, Kongó, Líbería, Súdan og 

Suður-Súdan.32 

Embættið hefur líka rannsakað stríðið í Sýrlandi og komist að þeirri niðurstöðu að 

nauðganir og kynferðislegt ofbeldi séu þar útbreitt og viðvarandi vandamál, bæði ofbeldi af 

hálfu hryðjuverkasamtaka, hermanna sýrlenska ríkisins og annarra hópa. Viðtöl við kvenkyns 

flóttamenn frá Sýrlandi, bæði í Írak og Líbanon, hafa sýnt að óttinn við nauðganir er einn af 

                                                      
30 Alexander Betts, „International Relations and Forced Migration“ í The Oxford Handbook of Refugee and Forced 
Migration Studies, ritstj., Elena Fiddian-Qasmiyeh o.fl. (Oxford: Oxford University Press, 2014), 60-61. 
31 Fiddian-Qasmiyeh, 401. 
32 Embætti sérstaks fulltrúa aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna í málefnum kynferðisofbeldis í 
stríðsátökum, „About the Office,“ http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-office/ (sótt 
7. apríl 2017). 
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stærstu áhrifaþáttum þess að konurnar ákveða að flýja en jafnframt er bent á að aðeins lítill 

hluti ofbeldisins sé tilkynntur enda viðkvæmt málefni og aðstæður þolenda mjög óöruggar.33 

Vitað er að ISIS og fleiri hryðjuverkasamtök hafa undanfarin ár rænt hundruðum ef ekki 

þúsundum kvenna og stúlkna og hneppt í kynlífsþrældóm eða þvinguð hjónabönd. Sums 

staðar á þessu svæði er gifting lögleg leið til þess að „bæta fyrir“ nauðgun.34 Einnig eru 

svokölluð heiðursmorð oft afleiðing kynferðisofbeldis, þar sem fjölskyldumeðlimir kvenna sem 

hafa orðið fyrir nauðgunum myrða þær vegna þess að heiðri eða orðspori fjölskyldunnar er 

ógnað. Talið er að heiðursmorð séu ein af algengustu dánarorsökum kvenna (fyrir utan 

náttúrulegar orsakir) í kúrdíska hluta Írak, þar sem mikill fjöldi flóttamanna er búsettur.35 

Kvenkyns flóttamenn eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og kynferðisofbeldi er ekki bara 

algeng orsök þess að konur flýja heldur líka raunveruleiki þeirra eftir að þær leggja á flótta. Í 

skýrslu UN Women um aðstæður sýrlenskra flóttamanna sem staddir eru í Írak frá 2014 kemur 

fram að kynbundið ofbeldi, kynferðisleg áreitni, heimilisofbeldi og vændi hefur aukist í 

samfélagi flóttamanna þar og er áberandi í kring um flóttamannabúðir. Það er augljóst að sú 

valda- og varnarlausa staða sem konur eru í á flótta er hiklaust misnotuð í kynferðislegum 

tilgangi. Þær upplifa vonleysi og þegja um ofbeldið vegna þess að úrræðin eru fá, öryggið lítið 

og skömmin mikil.36 Jafnvel þeir sem eiga að aðstoða og vernda, eins og friðargæsluliðar 

Sameinuðu þjóðanna, hafa misnotað konur og börn kynferðislega út um allan heim, og 

mörgþúsund dæmi eru um slíkt. Eitt nýlegt dæmi er skipulögð kerfisbundin misnotkun 

friðargæsluliða á hópi haítískra barna í Port-au-Prince. En Sameinuðu þjóðunum hefur ekki 

tekist að takast á við þessi hneykslismál, hermennirnir í haítíska dæminu voru sendir til síns 

heima og fórnarlömbin fá yfirleitt ekki það réttlæti sem þau eiga skilið.37 

Kynjaskipting atvinnugreina (e. gendered division of labor), eða sú staðreynd að konur um 

allan heim vinna ólík og oftast verr launuð störf en karlmenn, tengist þessum vanda vegna 

þess að kynjahlutverk geta riðlast og valdið togstreitu meðal fólks á flótta. Karlmenn sem hafa 

                                                      
33 UN Women, ’We just keep silent’: Gender-based violence amongst Syrian refugees in the Kurdistan region of 
Iraq, Írak 2014. 
34 Embætti sérstaks fulltrúa aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna í málefnum kynferðisofbeldis í 
stríðsátökum, „Syrian Arab Republic,“ http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-
republic/ (sótt 7. apríl 2017). 
35 UN Women, ‘We just keep silent’, 5-6. 
36 UN Women, ’We just keep silent’, 3-4. 
37 Paisley Dodds, „AP Exclusive: UN child sex ring left victims but no arrests,“ Associated Press News, 12. apríl 
2017, https://apnews.com/e6ebc331460345c5abd4f57d77f535c1 (sótt 20. apríl 2017).  
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kannski alltaf verið fyrirvinnur fjölskyldu sinnar hafa oft ekki lengur tækifæri til þess þegar þeir 

þurfa að flýja heimili sín og sitja uppi aðgerðalausir og valdalausir. Það að upplifa slíkt vonleysi 

ofan á alla aðra erfiðleika sem fylgja því að vera á flótta skapar ýmis vandamál. Konur hafa 

almennt minni aðgang að auðlindum og launaðri vinnu en bera hefðbundið meiri ábyrgð á 

heimilisstörfum, umönnun og hjúkrun ættingja, en sú ábyrgð eykst á tímum átaka og á flótta. 

Hugsanlega er sú streita sem þetta veldur, ásamt öðrum áföllum og almennu viðvarandi 

óöryggi, ástæða þess að kynbundið ofbeldi, þar á meðal heimilisofbeldi, eykst meðal 

flóttamanna. Fyrrnefnd skýrsla bendir einmitt til þess að heimilisofbeldi sé algengara í 

hjónaböndum þar sem eiginmaðurinn er atvinnulaus. Þar kemur hins vegar líka fram að 

gerendur ofbeldisins geta komið úr öllum þjóðfélagshópum, og geta verið fjölskyldumeðlimir, 

ókunnugir, ríkisstarfsmenn og jafnvel, eins og áður kom fram, starfsmenn hjálparsamtaka.38  

Stríðsátök, hamfarir og fólksflótti skapa kjöraðstæður fyrir mansal, fyrir glæpamenn sem 

nýta sér neyð og örvæntingu fólks sér til hagnaðar með gylliboðum um leiðir til þess að afla 

sér tekna eða um einhverskonar öryggi, en meðal þeirra eru til dæmis þeir sem smygla 

flóttamönnum milli landa í gróðaskyni. Auk þess reka vígasveitir, hryðjuverkasamtök og aðrir 

þátttakendur í stríði oft eigin mansalsstarfsemi. Mansal er alltaf alvarlegt mannréttindabrot, 

sama hvert fórnarlambið er en mansalsmál hafa ætíð ákveðna kynjavídd. Mikill meirihluti 

fórnarlambanna er kvenkyns en meirihluti þeirra sem skipuleggja og eru dæmdir fyrir mansal 

eru karlkyns. Konur og karlar lenda í mansali af ólíkum ástæðum og fórnarlömb mansals þurfa 

mismunandi aðstoð háð kyni. Í tilfelli kvenna og stúlkna eru ástæðurnar langoftast þvingað 

vændi og kynferðisleg misnotkun. Vinnuþrælkun er hins vegar aðalástæða þess að karlmenn 

lenda í mansali. Mansal er skilgreint sem kynbundið ofbeldi í yfirlýsingum Sameinuðu 

þjóðanna enda er konum og stúlkum rænt og þær seldar vegna kyns þeirra.39  Mansal út af 

fyrir sig er ekki tilefni til verndar samkvæmt skilgreiningu Flóttamannasamningsins. Í gegnum 

tíðina hafa ríki nokkurn veginn getað valið hvort þau veiti fórnarlömbum mansals og þvingaðs 

vændis alþjóðlega vernd. Þetta hefur skapað óvissu og komið illa niður á konum sem flýja þær 

aðstæður.40 

                                                      
38 UN Women, ’We just keep silent’, 5-7. 
39 Fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna, Global Report on Trafficking in Persons 2016, 
Sameinuðu þjóðirnar, New York 2016, 6-27. 
40 Diana Squillante, „Single, young female – seeking asylum: The struggles victims of sex trafficking face under 
current United states refugee law,“ St. John’s Law Review 88 (2015): 223-229. 
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Konur og stúlkur á flótta verða ekki eingöngu fyrir beinu ofbeldi heldur líka gríðarlegri 

skerðingu á tækifærum. Eins og áður kom fram ræna hryðjuverkasamtök konum og stúlkum 

og hneppa í kynlífsþrældóm eða þvinguð hjónabönd við meðlimi samtakanna. Flóttamenn 

hafa gripið til ýmissa ráðstafana eins og að taka dætur sínar úr skólum og halda þeim í 

einangrun til þess að forða þeim frá því að lenda í klóm hryðjuverkamanna og mannræningja. 

Sumir foreldrar bregða á það ráð að einangra dætur sínar en einnig tíðkast að gifta þær eldri 

mönnum sem geta hugsanlega boðið dætrunum öryggi í öðrum löndum.41 Fjárhagslegar 

ástæður spila líka inn í en fjölskyldur brúða fá oft háar upphæðir sem eru kærkomnar í erfiðum 

aðstæðum en erfitt getur verið að greina í sundur slík brúðkaup og mansal. En fyrir vikið fá 

stúlkurnar sem eru giftar ekki að vera börn og unglingar heldur þurfa að lifa lífi fullorðinna 

kvenna. Þær einangrast, missa af menntunar- og atvinnutækifærum.42 Stúlkur eru auk þess 

2,5 sinnum líklegri til þess að hætta í námi á tímum átaka og á flótta heldur en undir 

venjulegum kringumstæðum en líkurnar á því að þær hætti í skóla eru tvisvar sinnum meiri en 

hjá drengjum á sama aldri.43  

Það eru ekki aðeins manngerðar hörmungar sem bitna hlutfallslega verr á konum en 

körlum því að áhrif náttúruhamfara eru einnig kynbundin. Kynjaskipting atvinnugreina, slæm 

félags- og efnahagsleg staða kvenna og verkaskipting á heimilum hefur hér mikil áhrif. Fátækt 

fólk kemur yfirleitt verst út úr náttúruhamförum og hlutfall kvenna í hópi fátækra er afgerandi 

hærra en karla á heimsvísu. Á svæðum þar sem staða kvenna er ekki góð fyrir verður hún oft 

mun verri þegar náttúruhamfarir verða eða átök brjótast út. Eftir flóðbylgjuna á Indlandshafi í 

desember 2004 létust til dæmis þrisvar til fjórum sinnum fleiri konur en karlar, meðal annars 

vegna þess að þær höfðu börn í sinni umsjá og reyndu að leita að þeim og bjarga. Auk þess 

sem konur á mörgum svæðanna sem urðu illa úti læra hvorki að synda né klifra upp tré eins 

og karlmennirnir á svæðinu gerðu og varð mörgum þeirra til bjargar. Önnur greinileg ástæða 

er að karlmenn á þessum svæðum vinna frekar við fiskveiðar úti á hafi og voru þeir þannig 

óhultir fyrir flóðbylgjunni á meðan konur vinna við fiskverkun í landi, svo þær biðu því við 

hafnir og strendur þar sem áhrif flóðbylgjunnar voru mest. Ójöfn kynjahlutföll í samfélögum 

                                                      
41 Embætti sérstaks fulltrúa aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna í málefnum kynferðisofbeldis í 
stríðsátökum, „Syrian Arab Republic,“ http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-
republic/ (sótt 7. apríl 2017). 
42 UN Women, ‘We just keep silent’, 8-9. 
43 UN Women, Ársskýrsla 2015-2016, 25. 

http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/syrian-arab-republic/
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eftir flóðbylgjuna, til dæmis í tjaldbúðum flóttamanna sem settar voru upp í kjölfar hennar, 

gera stöðu þeirra kvenna sem eftir eru enn erfiðari. Í þessum aðstæðum eru líkt og áður segir 

auknar líkur á kynferðislegri áreitni og ofbeldi. Mikil eftirspurn og lítið framboð af eiginkonum 

veldur því að stúlkur neyðast til að giftast fyrr en ella og eignast fleiri börn, og hafa þá færri 

tækifæri til menntunar og atvinnu fyrir vikið. Við rannsókn á neyðaraðstoð í Sri Lanka, Indlandi 

og Indónesíu í kjölfar flóðbylgjunnar sést að það var einnig erfiðara fyrir konur að nálgast 

neyðaraðstoð og hjálpargögn vegna þess að karlmenn eru þar álitnir bera ábyrgð á fjölskyldum 

sínum og skráðir fyrir eignum þeirra.44  

Nauðsynlegt er að veita kynhneigð sem og kynvitund athygli á sama hátt og kyngervi. 

Ofbeldi og ofsóknir gegn hinsegin fólki er oft ástæða þess að það leggur á flótta. Samkynhneigð 

er til dæmis víða ekki samfélagslega samþykkt og jafnvel ólögleg eða ofbeldi gegn 

samkynhneigðum ekki refsivert. Sömuleiðis eru hinsegin flóttamenn viðkvæmur hópur og 

verða oft fyrir áreitni og jafnvel útskúfun í samfélagi flóttamanna. Það er gríðarlega mikilvægt 

að taka til greina aðstæður, þarfir og óskir hinsegin fólks, rétt eins og kvenna á flótta. Oft er 

litið framhjá neyð hinsegin flóttamanna og þeir fá ekki fengið formlega stöðu flóttamanna 

vegna þess að aðstæður þeirra falla ekki undir fyrirliggjandi og hefðbundnar siklgreiningar á 

hættu, svipað og hefur komið í ljós með kvenkyns flóttamenn. Þeir eru til dæmis sendir til baka 

til landa sem teljast vera orðin örugg, og eru það kannski í hefðbundnum skilningi, en eru það 

hugsanlega alls ekki fyrir hinsegin fólk.45 

3.3 Viðbrögð og aðgerðir 

Þörf er á að tryggja öryggi flóttakvenna í víðasta skilningi orðsins en það vantar oft mikið upp 

á að þörfum kvenna sé mætt í mannúðaraðgerðum og viðbrögðum við stríði, flótta og 

náttúruhamförum. Stúlkur þurfa úrræði til þess að eiga möguleika á að njóta sömu tækifæra 

og drengir. Aðkoma kvenna að stefnumótun og aðgerðum í flóttamannamálum, 

friðarviðræðum og þróunaraðgerðum skiptir því máli vegna þess að það minnkar líkurnar á að 

mál sem snerta konur sérstaklega gleymist. Hreinlætisaðstaða, örugg almenningssvæði, 

                                                      
44 Oxfam International, „The tsunami’s impact on women: Oxfam briefing note,“ 25. mars 2005. 
45 Fiddian-Qasmiyeh, 404-406. 
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kvennaathvörf, menntun, ráðgjöf fyrir þolendur og fræðsla um kynferðislegt ofbeldi og 

heimilisofbeldi eru mjög mikilvægir þættir í því að tryggja velferð kvenna á flótta.46  

Lélegt aðgengi að heilbrigðisþjónustu á sviði kyn- og kvensjúkdóma er eitt af stóru 

vandamálunum sem kvenkyns flóttamenn glíma við. Það eykur meðal annars líkur á 

óvelkomnum þungunum, kynsjúkdómum (þar meðtalið HIV), því sem kallað er 

„ómeðhöndlaðar nauðganir“ og mæðra- og ungbarnadauða. 60% fórnarlamba mæðradauða, 

sem hægt er að koma í veg fyrir, eru konur á flótta, á átakasvæðum eða á svæðum þar sem 

náttúruhamfarir hafa orðið. Takmarkað aðgengi að mikilvægum þáttum í kvenheilsu eins og 

mæðra- og ungbarnavernd en einnig að einföldustu hlutum eins og dömubindum hefur 

neikvæð áhrif á velferð, heilsu og frelsi kvenna.47 Bæði UN Women og Oxfam hafa brugðist við 

því að útvega konum á flótta og á hamfarasvæðum upplýsta og öruggari hreinlætisaðstöðu og 

dömubindi.48 Þá hefur UN Women ásamt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna útvegað 

áfallahjálp fyrir fórnarlömb kynferðisofbeldis, byggt upp kynfræðslu, fræðslu um hreinlæti og 

unnið að því koma fleiri konum á vettvang, til dæmis kvenkyns hjúkrunarfræðingum og 

ráðgjöfum.49  

Flótti hefur áhrif á kynjahlutverk í fjölskyldum og samfélögum, stundum eru áhrifin jákvæð 

og verða þessar breyttu aðstæður til þess að konur upplifa meira sjálfstæði en áður. Þær geta 

jafnvel séð um sig sjálfar án þess að þurfa að reiða sig á karlkyns ættingja eða eiginmenn. 

Aðgerðir á vegum UN Women hafa meðal annars falist í því að skapa ný tækifæri fyrir konur í 

þessum aðstæðum og stuðla að almennri valdeflingu þeirra. Þannig er hrist upp í 

hefðbundnum kynjaaðskilnaði til dæmis með því að auka aðkomu kvenna að skipulagi og 

uppbyggingu en einnig með því að bjóða upp á menntunar- og atvinnutækifæri.50  UN Women 

hefur opnað sérstaka griðastaði fyrir konur í flóttamannabúðum, þar á meðal í Jórdaníu og 

Kongó. Samtökin leggja áherslu á að veita konum tækifæri til þess að hittast og mynda 

kvenfélög eða samtök, og rjúfa þá félagslegu einangrun og örvæntingu sem myndast á flótta. 

Un Women býður sömuleiðis upp á lestrar-, tölvu- og enskukennslu, þjálfun í leiðtogahæfni og 

                                                      
46 UN Women,  Promoting the Rights, Needs and Agency of Women and Girls in Humanitarian Action, 2016, 12-
15. 
47 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, Age, Gender and Diversity: Accountability Report 2015, júní 2016, 
18-19. 
48 Oxfam International, „The tsunami’s impact on women.“ 
49 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, Age, Gender and Diversity, 18-19. 
50 UN Women, Ársskýrsla 2015-2016, 25-27. 
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tækifæri fyrir konur til þess að vinna sér inn peninga (e. cash for work programs). Það eru til 

dæmis verkefni við öryggisvörslu, kennslu, fatasaum, ræktun matvæla og fleira. Áður en þessi 

verkefni voru sett á fót beindust flest atvinnutengd verkefni í flóttamannabúðum eingöngu að 

karlmönnum. Mikilvægt er að takmarka ekki aðgengi kvenna að þessum verkefnum og þar af 

leiðandi tækifærum til þess að vinna sér inn pening í erfiðum aðstæðum. Til dæmis vegna þess 

að neyð, úrræðaleysi og sár fátækt getur orðið til þess að konur og stúlkur leiðast út í vændi.51 

Þrátt fyrir ýmis mjög jákvæð verkefni í tengslum við valdeflingu kvenna og kynjajafnrétti, 

og að stefnt sé að því að taka meira tillit til sérstakra aðstæðna kvenna þegar þeim er veitt 

hæli eða önnur úrræði, er kannski hætta á að málin séu einfölduð um of. Bent hefur verið á 

að nálgunin byggist eingöngu á vestrænum skilningi og skorti innsýn inn í samfélög og þá 

samfélagsskipan sem er til dæmis í arabískri menningu, en þar eru valdastrúktúrar oft allt aðrir 

og einkenni eins og aldur og stétt geta skipt meira máli en kyngervi. Sömuleiðis einblínir 

nálgunin á konur sem einn einsleitan hóp frekar en á kyngervi í breiðari skilningi. Þá er hætta 

á að ekki sé horft á hvaða áhrif aðgerðirnar hafa á karlmenn, ólíka aldurshópa og hinsegin fólk 

sem dæmi. Að lokum má sjá að oft er kannski ekki hugsað nægilega langt fram í tímann, til 

dæmis til aðstæðna og vandamála sem geta komið upp eftir að fólk hefur sest að í nýju landi.52  

3.4 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir hvernig kynbundið ofbeldi eykst á flótta, hversu mikið líkamlegt og 

félagslegt óöryggi kvenkyns flóttamenn lifa við og hversu viðloðandi mismunun og ofbeldi er 

á tímum óstöðugleika. Sömuleiðis hvernig stúlkur á flótta verða af tækifærum, meðal annars 

vegna þvingaðra hjónabanda og slæms aðgengis að menntun, og stuttlega var komið inn á 

nokkur verkefni og aðgerðir sem eiga að bæta aðstæður kvenna og stúlkna á flótta. Kynbundin 

mismunun og kynbundið ofbeldi hafa mjög skaðleg og víðtæk áhrif. Það á bæði við um  

einstaklingana sjálfa sem verða fyrir þessu sem og samfélögin í heild því þetta hægir mjög á 

þróun í átt að jafnrétti kynjanna og að almennri velferð. En jafnrétti skiptir miklu máli fyrir 

lýðræði, velsæld og almennt samfélagslegt réttlæti. Í næsta kafla verður farið yfir það sem 

helst þarf að hafa í huga við stefnumótun í flóttamannamálum, með tilliti til þess sem var rætt 

hér í þriðja kafla.  

                                                      
51 UN Women,  Promoting the Rights, Needs and Agency of Women and Girls in Humanitarian Action, 2016, 11-
13. 
52 Fiddian-Qasmiyeh, 402-406. 
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4 Stefnumótun í flóttamannamálum 

Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna, samningar Evrópusambandsins, Schengen 

samstarfið og aðrir minna formlegir þættir eins og til dæmis alþjóðleg viðmið um mannréttindi 

og fullveldi ríkja setja stefnumótun í flóttamannamálum ákveðinn ramma. Lögmálið um bann 

við endursendingum flóttamanna til staða þar sem lífi eða frelsi þeirra væri stefnt í hættu er 

oft talið vera hin gullna regla í þessu samhengi og kannski eina raunverulega lögmálið í þessum 

málaflokki. Lögmálið er þó ekki óhagganlegt enda er alltaf matsatrði hvaða ríki eru örugg og 

hvaða áhrif endursending hefði fyrir viðkomandi einstakling. Á sama hátt er 

flóttamannasamningurinn sjálfur hvorki skýr né fullkomlega hlutlægur, til dæmis þegar kemur 

að því hvað skuli flokkast sem „ástæðuríkur ótti“ (e. well founded fear) og hvaða hópar geti 

verið ofsóttir. Ríki hafa því töluvert svigrúm til stefnumótunar og geta gert nánast eins mikið 

eða eins lítið fyrir flóttamenn og þeim sýnist.  

Það er að mörgu að huga þegar kemur að stefnumótun í flóttamannamálum og á það bæði 

við innan fjölþjóðlegra stofnana á borð við Evrópusambandið og innan hvers og eins ríkis. 

Ýmsar spurningar vakna, svo sem hvers vegna ríki ættu að hjálpa flóttamönnum, hvort hægt 

sé að skylda ríki til að taka við flóttamönnum og hvernig skuli dreifa ábyrgðinni eða byrðunum 

á milli ríkja heimsins. Í flóttamannasamningnum kemur greinilega fram að góðrar samvinnu 

ríkja sé krafist en ljóst er að viðfangsefnið er mjög pólitískt og skiptar skoðanir eru um hversu 

mörgum flóttamönnum ríki ættu að taka á móti. Landfræðileg staðsetning ríkja ræður miklu 

um það hversu margt fólk á flótta leitar til þeirra. Mörg fátæk, minna þróuð ríki til dæmis í 

Afríku „sitja uppi með“ gríðarlegan fjölda flóttafólks meðal annars vegna lögmálsins um bann 

við endursendingum, sem veldur álagi á auðlindir, félagslegum núningi og getur verið mikil 

byrði fyrir viðkomandi ríki.53 Staðsetning hefur líka áhrif í evrópsku samhengi en sum ríki, eins 

og Grikkland, hafa tekið við fleiri flóttamönnum en þau hafa hugsanlega burði til að gera, 

einfaldlega vegna þess hvar þau eru staðsett, og geta þar af leiðandi jafnvel ekki tryggt öryggi 

þeirra. Á meðan komast önnur ríki upp með að taka á móti mun færra fólki en tilefni er til. En 

það er ekki til nein töfraformúla sem getur gefið til kynna hinn rétta fjölda flóttamanna sem 

ríki ætti að veita hæli og eru skoðanir um þetta eins misjafnar og þær eru margar.  

                                                      
53 Martin Gottwald, „Burden Sharing and Refugee Protection,“ í The Oxford Handbook of Refugee and Forced 
Migration Studies, ritstj., Elena Fiddian-Qasmiyeh o.fl. (Oxford: Oxford University Press, 2014), 525. 
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Annað sem huga þarf að er hverjum ríki vilja taka á móti og hvernig þau vilja hátta 

móttökunni. Flest ríki taka fyrst og fremst á móti hælisleitendum, enda eru þeir þegar komnir 

til landsins og jafnvel búnir að bíða þar í einhvern tíma. Hins vegar geta ríki líka boðið 

flóttamönnum til sín, sem er þá sá hópur flóttamanna sem við þekkjum sem kvótaflóttamenn 

og var fjallað um í kafla þrjú. Ástæður ríkja fyrir því að sækja fólk sérstaklega geta til dæmis 

verið að með þessu móti fá þau til sín fólk sem þegar hefur fengið lagalega stöðu flóttamanns, 

sem þýðir að búið er að „rannsaka” það.  Þetta þýðir líka að ríki geta valið að taka sérstaklega 

á móti ákveðnum hópi flóttamanna, til dæmis börnum, konum eða eldra fólki, og margt bendir 

til þess að það sé raunverulega tilefni til þess en lögmálið um bann við endursendingum hefur 

ekki jöfn áhrif á alla. Það tekur bara til þeirra sem hafa burði til að leita sjálfir til annarra ríkja, 

sem eru oftast ungir karlmenn. Yfirleitt verða viðkvæmari samfélagshópar eftir í erfiðum 

aðstæðum, geta jafnvel ekki komið sér til annarra ríkja og geta þar af leiðandi ekki nýtt sér þá 

vernd sem lögmálið um bann við endursendingum gæti annars veitt þeim.  

Staða þeirra tugmilljóna manna, kvenna og barna sem eru á flótta í dag er ekki góð og þó 

að margir myndu vilja leggja sitt af mörkum til að leysa vandann eru framfarir hægar og litlar. 

Ríki heimsins hafa mótað sér ólíka stefnu í flóttamannamálum, svigrúm þeirra er mikið en er 

þó mótað af viðmiðum um sjálfsákvörðunarrétt, mannúð og jafnrétti. Alþjóðlegar stofnanir 

eins og Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandið reka einnig sína stefnu í flóttamannamálum 

en hægt er að velta fyrir sér hvort núverandi nálgun og stefnumótun í flóttamannamálum sé í 

raun og veru á réttri leið. Fleiri eru á flótta en nokkru sinni fyrr, kynbundið ofbeldi er viðvarandi 

vandamál í þessum viðkvæmum samfélögum, mikill mannauður glatast og missir af 

tækifærum til þess að lifa mannsæmandi lífi. Því er vert að varpa því fram hvort ný nálgun sem 

byggir á öðrum viðmiðum og aðferðum gæti hugsanlega skilað betri árangri. Hér verður fjallað 

um femíníska utanríkisstefnu og tilraun gerð til þess að skilgreina femíníska stefnu í málefnum 

flóttamanna og út frá því fjallað um stefnu Íslands í flóttamannamálum. 

4.1 Femínísk utanríkisstefna og flóttamannamál  

Óhætt er að segja að jafnrétti sé nátengt ríkjandi vestrænum gildum svo sem um mannréttindi 

og lýðræði. Femínismi kemur í raun öllu við og femínísk nálgun felur í sér að alltaf sé tekið tillit 

til félagslegrar stöðu fólks, sem mótast meðal annars af kyngervi þess, og að byggt sé á 

hugmyndum um jafnrétti kynjanna. Nokkuð hefur verið fjallað um femíníska utanríkisstefnu 

síðustu ár. Stefnan gengur meðal annars út á að binda enda á það mynstur átaka, stríðs og 
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eyðileggingar sem við þekkjum í dag og að til þess þurfi alveg nýja nálgun. Það þurfi stefnu sem 

horfir öðrum augum á frið og leggur aðra merkingu í öryggi en hefðbundnar kenningar í 

utanríkis- og öryggismálum sem séu yfirleitt karllægar líkt og komið var inn á hér í umfjöllun 

um Ann Tickner í kafla tvö. Utanríkisráðherra Svíþjóðar, Margot Wallström, er ein af þeim sem 

hefur talað hvað mest fyrir femínískri utanríkisstefnu og vakið athygli á henni á alþjóðavísu. 

Hún hefur fjallað um tengslin á milli friðar og jafnréttis, ennfremur að jafnrétti sé forsenda 

þess að friður, öryggi og almenn velferð geti ríkt í samfélagi. Kjarninn í stefnunni er að konur 

hafi fulltrúa á öllum sviðum, hafi jafnan aðgang að auðlindum og sömu réttindi og karlmenn. 

Með því að jafna kynjahlutföll í utanríkismálum fáist fleiri ólík sjónarhorn og þar með líklega 

betri lausnir sem eru ólíklegri til að valda mismunun. Þannig aukist sömuleiðis aðgengi kvenna 

að auðlindum og réttlæti í samfélögum. Stefnan byggist á því að skoða utanríkismál með 

kynjagleraugum en dæmi um verkefni hins femíníska utanríkisráðherra eru að berjast gegn 

refsileysi við kynferðisofbeldi í stríðsátökum og að auka þátttöku kvenna í friðarviðræðum.54 

Það að auka hlut kvenna í friðar- og öryggismálum er einmitt eitt af stefnumálum 

Sameinuðu þjóðanna. Sérstök áhersla var lögð á þetta með ályktun öryggisráðsins númer 1325 

árið 2000. Þar er hvatt til aukinnar þátttöku kvenna og kynjasamþættingar í ákvarðanatöku og 

friðarferlum, verndunar kvenna og stúlkna á átakasvæðum, hertra aðgerða gegn kynbundnu 

ofbeldi í stríði, aukins jafnréttis í friðargæslu og almennrar eflingar kvenréttinda. Af 

samþykktinni má greinilega merkja að öryggisráðið skynjaði þörf fyrir kerfisbreytingar í 

öryggismálum, enda hefur málaflokkurinn verið sérlega karllægur í gegnum árin. Þrátt fyrir 

þessa metnaðarfullu stefnu Sameinuðu þjóðanna eru konur þó enn í mjög miklum minnihluta 

gerenda í öryggismálum, í samninganefndum ríkja, málamiðlunum á milli stríðandi fylkinga og 

friðarviðræðum. Hlutfall kvenna er yfirleitt undir 10% og hefur þátttaka þeirra aukist sláandi 

lítið frá árinu 2000.55 

Femínísk stefna Margot Wallström hefur mætt talsverðri gagnrýni, hún hefur verið sögð 

of róttæk og ódiplómatísk en ráðherrann hefur meðal annars lent upp á kant við stjórnvöld 

Sádí Arabíu vegna stefnunnar. Heima fyrir er stefnan gagnrýnd fyrir að vera barnaleg og 

óraunsæ en Wallström hefur mætt þeirri gagnrýni með því að segja að stefnan sé þvert á móti 

                                                      
54 Margot Wallström, „Why Feminist Foreign Policy Is Needed More than Ever,“ Inter Press Service, 7. mars 2017, 
http://www.ipsnews.net/2017/03/why-a-feminist-foreign-policy-is-needed-more-than-ever/ (sótt 1. apríl 
2017). 
55 UN Women, Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence, 2012. 

http://www.ipsnews.net/2017/03/why-a-feminist-foreign-policy-is-needed-more-than-ever/
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gáfulegasta hugsanlega nálgunin í utanríkismálum í dag.56  Reyndar hefur hún sagt að í dag sé 

meiri þörf fyrir femíníska utanríkisstefnu en nokkru sinni fyrr vegna þeirrar neikvæðu þróunar 

sem sést víða um heim. Á hún þá við uppgang popúlisma og hægri öfgaflokka, einræðislega 

tilburði margra þjóðhöfðingja og fleira.57 Samkvæmt Wallström er tími til kominn að vera 

hugrakkari í utanríkismálum og hún hefur sagt það fáránlegt að ætlast til að Svíþjóð biðjist 

afsökunar á að berjast fyrir mannréttindum í heiminum.58 Stefna sænska ríkisins í 

flóttamannamálum hefur í gegnum tíðina verið frjálslynd og ríkið tekið við mörgum, bæði 

hælisleitendum og kvótaflóttamönnum. Reglurnar hafa þó verið hertar tímabundið vegna 

hinnar gríðarlegu aukningar á fjölda hælisleitenda síðustu 2-3 ár.59 Enn sem komið er má ekki 

merkja neina áberandi femíníska stefnu í flóttamannamálum Svíþjóðar, hugsanlega vegna 

þess að stefnan er tiltölulega ný og aðstæður í flóttamannamálum í Evrópu óvenjulegar. Hins 

vegar má þó finna stök dæmi um femínísk- eða jafnréttissjónarmið í flóttamannamálum 

ríkisins, til dæmis er sérstaklega tekið fram að það bjóði hinsegin flóttamönnum vernd.60  

Litla umfjöllun er að finna um femíníska flóttamannastefnu út af fyrir sig en ætla má að 

hún myndi vera hluti af femínískri utanríkisstefnu sem meira hefur verið fjallað um í 

fræðaheiminum og á alþjóðasviðinu hingað til. Femínísk stefnumótun í flóttamannamálum 

myndi taka mið af veruleika kvenkyns flóttamanna, barna og minnihlutahópa, stuðla að 

jafnrétti á öllum sviðum og hafa augun opin fyrir misrétti. Femínísk flóttamannastefna þyrfti 

að mótast af reynslu kvenna sem eru eða hafa verið á flótta, stuðla að valdeflingu og sjálfstæði 

kvenna á flótta, og leitast eftir því að fá nýjar og góðar upplýsingar í stað þess að treysta á 

hefðbundna vitneskju. Femínísk flóttamannastefna myndi að sjálfsögðu byggja á þátttöku 

kvenna á öllum sviðum, allt frá stefnumótun hjá hinu opinbera til daglegra starfa í 

flóttamannabúðum. En eins og komið var inn á í umfjöllun um Anne Phillips hefur sýnt sig að 

                                                      
56 Reid Standish, „How Sweden Is Pursuing Its ‘Feminist Foreign Policy’ in the Age of Erdogan, Putin, and Trump,“ 
Foreignpolicy.com, 29. júlí 2016, http://foreignpolicy.com/2016/07/29/how-sweden-is-pursuing-its-feminist-
foreign-policy-in-the-age-of-erdogan-putin-and-trump-wallstrom-hultqvist/ (sótt 20. apríl 2017). 
57 Wallström, „Why Feminist Foreign Policy Is Needed More than Ever,“ Inter Press Service, 7. mars 2017, 
http://www.ipsnews.net/2017/03/why-a-feminist-foreign-policy-is-needed-more-than-ever/ (sótt 1. apríl 
2017). 
58 Jenny Nordberg, „Who’s Afraid of a Feminist Foreign Policy?,“ The New Yorker, 15. apríl 2015, 
http://www.newyorker.com/news/news-desk/swedens-feminist-foreign-minister (sótt 20. apríl 2017). 
59 Dómsmálaráðuneyti Svíþjóðar,  „Fact Sheet: Sweden’s Migration and Asylum Policy,“ febrúar 2017. 
60 Migrationsverket, „For lgbtq persons – If you seek protection,“ 
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/For-lgbtq-
persons.html (sótt 19. apríl 2017). 

http://foreignpolicy.com/2016/07/29/how-sweden-is-pursuing-its-feminist-foreign-policy-in-the-age-of-erdogan-putin-and-trump-wallstrom-hultqvist/
http://foreignpolicy.com/2016/07/29/how-sweden-is-pursuing-its-feminist-foreign-policy-in-the-age-of-erdogan-putin-and-trump-wallstrom-hultqvist/
http://www.ipsnews.net/2017/03/why-a-feminist-foreign-policy-is-needed-more-than-ever/
http://www.newyorker.com/news/news-desk/swedens-feminist-foreign-minister
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/For-lgbtq-persons.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/For-lgbtq-persons.html
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þó að karlar geti auðvitað tekið tillit til þarfa og reynslu kvenna er þrátt fyrir það vænlegra til 

árangurs að konur taki sjálfar virkan þátt. 

Mikilvægt er að tekin sé afgerandi afstaða gegn kynbundnu ofbeldi sem er sérstaklega 

viðloðandi í viðkvæmum samfélögum eins og meðal flóttafólks og á hamfara- og 

átakasvæðum. Þetta þarf að hafa í huga í allri aðstoð við flóttamenn, svo sem í 

flóttamannabúðum, þegar flóttamenn snúa aftur til síns heimalands, þegar þeir eru sendir sem 

kvótaflóttamenn til annarra ríkja og við afgreiðslu umsókna hælisleitenda. Hluti af því að taka 

afstöðu gegn kynbundnu ofbeldi sem stefnumótandi er að endurskoða reglur um móttöku 

hælisleitenda út frá reynslu þeirra sem hafa orðið fyrir kynbundnu ofbeldi og endurskoða 

viðmið og skilgreiningar um ofsóknir, öryggi og neyð til þess að þau taki líka mið af 

raunveruleika kvenna. Víða er kynbundið ofbeldi, svo sem heimilisofbeldi, umskurður stúlkna 

og fleira, ekki refsivert og jafnvel löglegt. Þrátt fyrir að viðkomandi stjórnvöld bregðist þar með 

skyldu sinni til að vernda íbúa sína eru mörg dæmi um að fórnarlömbum þessarar tegundar 

ofbeldis sem sækjast eftir alþjóðlegri vernd sé neitað og að neyð þeirra sé ekki talin gefa tilefni 

til verndar.61  

Eitt dæmi sem er stundum notað til þess að sýna kynbundna mismunun í tengslum við 

umsóknir um alþjóðlega vernd er um mann sem var bundinn niður, byssu miðað að honum og 

hann þvingaður til þess að horfa á þegar hermenn nauðguðu konu hans. Við mat á 

hælisumsóknum þeirra var hann talinn hafa verið beittur pyndingum en ekki konan.62 Í dag 

viðurkennir Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna að þau viðmið sem notast hefur verið 

við þegar ákvarðanir eru teknar um stöðu flóttamanna hafi í gegnum tíðina verið karllæg og 

fyrst og fremst mótuð út frá raunveruleika karlmanna. Nokkuð er deilt um hvort yfir höfuð sé 

hægt að notast við þessi viðmið áfram sem mörg eru frá sjötta áratug síðustu aldar. Sumir telja 

að það sé hægt en að þau þurfi að túlka sérstaklega þannig að ekki halli á konur. Í því skyni 

hefur sérstökum ákvæðum um stöðu kvenna verið bætt við þessi hefðbundnu viðmið, svo sem 

Viðmiðum um vernd flóttakvenna (e. Guidelines on the Protection of Refugee Women) sem 

Sameinuðu þjóðirnar samþykktu árið 1991. Aðrir halda því fram að best væri að endurskrifa 

                                                      
61 Sara L. Zeigler og Kendra B. Stewart, „Positioning Women’s Rights within Asylum Policy: A Feminist Analysis of 
Political Persecution,“ Frontiers: A Journal of Women’s Studies 30 (2009): 123-126. 
62 Fiddian-Qasmiyeh, 398-399. 
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reglurnar frá grunni svo þær taki á allan hátt tillit til bæði karla og kvenna sem og ýmissa ólíkra 

hópa í stað þess að „stoppa í“ fyrirliggjandi reglur.63  

Sænska ríkisstjórnin er sú fyrsta sem hefur opinberlega lýst yfir femínískri utanríkisstefnu 

en Svíþjóð er samt ekki eina ríki heims sem hefur lagt áherslu á kynja- og jafnréttistengd mál í 

stefnu sinni. Ástralía, Kanada, Noregur og Ísland til dæmis hafa sýnt með einum eða öðrum 

hætti að þessi mál skipta þau máli auk þess sem fjölmargar stofnanir og félagasamtök hafa 

unnið að auknu jafnrétti í alþjóðamálum. Ástralir hafa notast við kynjasamþættingu í 

utanríkisstefnu sinni til þess að stuðla að jafnrétti og til að málefni kvenna gleymist ekki. Þá 

hefur fjöldi kvenna innan stjórnsýslunnar þar í landi aukist talsvert, þar á meðal í 

utanríkismálum, sem og framlög til hjálparstarfs sem snýr að valdeflingu kvenna. Nálgunin 

hefur haft jákvæð áhrif en er mun minna umdeild og tekur ekki eins afgerandi afstöðu og sú 

sænska.64 

4.2 Stefna íslenskra stjórnvalda í flóttamannamálum 

Ísland hefur lengi verið eitt af fremstu ríkjum heims þegar kemur að jafnrétti. Landið er sem 

dæmi í fyrsta sæti á jafnréttislista World Economic Forum sem mælir atvinnuþátttöku, 

menntun, heilsu og stjórnmálaþátttöku kvenna í öllum ríkjum heims en Ísland er oftast meðal 

tíu efstu ríkja í slíkum mælingum.65 Vegna þess að ríkið hefur verið framarlega í 

jafnréttismálum er áhugavert að skoða utanríkisstefnu þess og áherslur í flóttamannamálum 

til þess að athuga hvort femínísk sjónarmið séu þar höfð að leiðarljósi. Ríkisstjórn Íslands tekur 

ákvörðun um móttöku flóttamanna í samráði við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 

og byggt á gögnum frá stofnuninni.66 Frá árinu 1956 hefur ríkið tekið á móti rúmlega 600 

kvótaflóttamönnum.67 Flóttamannanefnd, skipuð af ráðherra félagsmála í fimm ár í senn, 

aðstoðar ríkisstjórnina, leggur til heildarstefnu um móttöku flóttamanna, hefur umsjón með 

móttöku flóttafólks og fleira. En hvorki er minnst á jafnréttissjónarmið í gömlu eða nýju 

                                                      
63 Fiddian-Qasmiyeh, 398-399. 
64 PRIO Centre on Gender, Peace and Security, „Integrating Gender into Foreign Policy,“ ritstj. Jenny K. Lorentzen 
og Julie Marie Hansen, fréttabréf nr. 3 (2016). 
65 World Economic Forum, „Rankings: Global Gender Gap Index 2016,“ http://reports.weforum.org/global-
gender-gap-report-2016/rankings/ (sótt 21. apríl 2017). 
66 Velferðarráðuneytið, „Málefni flóttafólks,“ https://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottaflolk/ (sótt 
22. apríl 2017).  
67 Velferðarráðuneytið, „Koma flóttamanna frá 1956,“ 
https://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottaflolk/ (sótt 22. apríl 2017). 
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útlendingalögunum68 né í svokölluðum viðmiðunarreglum flóttamannanefndar um móttöku 

og aðstoð við hópa flóttafólks.69  

Mörg dæmi eru um að íslenska ríkið bjóði einstæðum mæðrum og börnum þeirra pólitískt 

hæli hér á landi. Árin 2005 og 2007 tók íslenska ríkið til dæmis á móti mæðrum og börnum frá 

Kólumbíu og fyrrum Júgóslavíu, sem Flóttamannastofnun hafði flokkað sem „konur í áhættu“ 

(e. women at risk) eða höfðu orðið fyrir ofbeldi og þörfnuðust verndar.70 Árið 2008 var átta 

fjölskyldum einstæðra mæðra af palestínskum uppruna sem dvalið höfðu í flóttamannabúðum 

í Írak boðið hingað til lands.71 Árið 2012 var tekið á móti þremur afgönskum fjölskyldum 

einstæðra mæðra og í tillögum flóttamannanefndar frá árinu 2013 má einnig sjá að nokkur 

áhersla er lögð á að tekið verði á móti bæði einstæðum mæðrum og hinsegin fólki. 

Flóttamannanefnd benti á að innviðir hér á landi væru hentugir fyrir einstæðar mæður, ólíkt 

til dæmis Afganistan þar sem einstæðum mæðrum eru settar miklar félagslegar, lagalegar og 

efnahagslegar hindranir. Nefndin taldi líka að réttindi hinsegin fólks hér á landi væru vel varin, 

ólíkt víða annars staðar og að þess vegna ætti ríkið að bjóða það velkomið. Eygló Harðardóttir, 

þáverandi ráðherra, lýsti ánægju með tillögurnar og sagði jákvætt að geta nýtt ákveðna 

sérstöðu íslensks samfélags þegar kemur að ólíkum fjölskylduformum og fordómaleysi.72  

Utanríkisráðuneyti Íslands hefur gefið út að helstu áherslur ríkisins í utanríkismálum snúist 

meðal annars um réttindi kvenna og barna, afstöðu gegn ofbeldi og mismunun, jafnrétti 

kynjanna, aðgerðir gegn mansali, eflingu á réttindum samkynhneigðra og önnur 

mannréttindamál.73 Ráðuneytið hefur einnig gefið út að jafnréttismál séu forgangsatriði í 

þróunarsamvinnu.74 Sömuleiðis hefur verið lögð áhersla á kynja- og jafnréttismál svo sem 

baráttu gegn kynbundnu ofbeldi í friðargæslu Íslands en það er í takt við ályktun öryggisráðs 

                                                      
68 Lög um útlendinga nr. 80/2016; Lög um útlendinga nr. 96/2002. 
69 Velferðarráðuneytið, „Viðmiðunarreglur flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks,“ 
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„Móttaka hóps flóttafólks 2007,“ https://www.velferdarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/3385 (sótt 30. 
apríl 2017). 
71 Velferðarráðuneytið, „Flóttafólkið komið til landsins,“ 
https://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottaflolk/frettir/nr/3953 (sótt 30. apríl 2017). 
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vel/nr/34023 (sótt 23. apríl 2017).  
73 Utanríkisráðuneytið, Mannréttindi í íslenskri utanríkisstefnu, 2007. 
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Íslands, 2013. 
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Sameinuðu þjóðanna númer 1325 um konur, frið og öryggi.75 Í stefnuyfirlýsingu núverandi 

ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar er ekkert talað um jafnréttismál 

í tengslum við utanríkisstefnu og móttöku flóttamanna, en þar kemur fram að ríkisstjórnin 

muni taka á móti „fleiri flóttamönnum“ og að mannúðarsjónarmið verði höfð að leiðarljósi við 

afgreiðslu umsókna um alþjóðlega vernd.76 Reyndar er yfirleitt lítið fjallað um jafnréttismál í 

tengslum við flóttamanna- og utanríkismál hér innanlands. Þegar stefnuyfirlýsingar 

undanfarinna ríkisstjórna eru skoðaðar má sjá að  aðeins er minnst á jafnrétti í tengslum við 

utanríkismál í samstarfsyfirlýsingu Samfylkingarinnar og Vinstri grænna frá árinu 2009.77 Í 

útgefnu efni utanríkisráðuneytisins er femínismi yfirleitt ekki nefndur á nafn en oft er einhver 

kafli eða efnisgrein um jafnrétti í umfjöllun um mannréttindamál í utanríkis- og öryggismálum. 

Tiltölulega lítið er að finna af upplýsingum um heildarstefnumótun íslenska ríkisins í 

flóttamannamálum svo mat þetta byggir aðallega á stökum yfirlýsingum og einstökum 

aðgerðum, til dæmis móttöku kvótaflóttamanna. 

Íslenska ríkið hefur þrátt fyrir þetta tekið þátt í fjölþjóðlegum verkefnum tengdum jafnrétti 

og lagt mikla áherslu á jafnrétti í utanríkismálum á alþjóðlegum grundvelli. Utanríkisráðherra 

og aðrir fulltrúar íslenska ríkisins hafa tekið þátt í ýmsum jafnréttisviðburðum til dæmis á 

vegum UN Women í New York auk þess sem utanríkisráðuneytið hefur lengi styrkt starf 

landsnefndar UN Women á Íslandi fjárhagslega.78 Sem dæmi um verkefni utanríkisráðherra á 

þessu sviði tók Ingibjörg Sólrún Gísladóttir þátt í kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna og fundaði 

með aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna þar sem meðal annars var rætt um hlutverk 

jafnréttis í friðar- og öryggismálum.79 Gunnar Bragi Sveinsson tók þátt í að halda svokallaðar 

rakarastofuráðstefnur sem fjalla um hlutverk karlmanna í jafnréttisbaráttunni þegar hann 

gengdi embætti utanríkisráðherra og voru þær haldnar bæði í höfuðstöðvum Sameinuðu 

þjóðanna í New York og í höfuðstöðvum Atlantshafsbandalagsins í Brussel. Þar að auki hafa 

                                                      
75 Utanríkisráðuneytið, Konur, friður og öryggi: Áætlun Íslands um framkvæmd ályktunar öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna númer 1325 frá árinu 2000, Reykjavík, mars 2008. 
76 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar, 10. janúar 2017. 
77 Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs, 2009. 
78 Silja Bára Ómarsdóttir, „Áhrif feminisma á utanríkisstefnu Íslands 1999-2009,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 1 
(2010): 84-86; Landsnefnd UN Women á Íslandi, „Samstarf við utanríkisráðuneytið,“ https://unwomen.is/un-
women/innlent-samstarf/samstarf-vid-utanrikisraduneytid/ (sótt 4. maí 2017).  
79 Skýrsla Ingibjargar Sólrúnar utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál, (Lögð fyrir Alþingi á 135. 
löggjafarþingi 2007–2008.), apríl 2008, 9-12. 

https://unwomen.is/un-women/innlent-samstarf/samstarf-vid-utanrikisraduneytid/
https://unwomen.is/un-women/innlent-samstarf/samstarf-vid-utanrikisraduneytid/
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ráðherrar Íslands tekið virkan þátt í samnorrænum jafnréttisverkefnum.80 Einkenni femínisma, 

jafnréttissjónarmið og jafnréttistengd orðræða hefur ekki alltaf verið hluti af utanríkisstefnu 

Íslands en greina má þó nokkra aukningu þessa frá síðustu aldamótum. Á því tímabili sóttist 

ríkið eftir sæti í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, jók framlög til þróunarsamvinnu og lagði 

mjög aukna áherslu á jafnréttismál á alþjóðlegum grundvelli. Þar sem þetta styrkir ekki beina 

efnislega hagsmuni Íslands má ætla að markmiðið hafi að hluta verið að skapa sér jákvæða 

ímynd út á við, vekja athygli og fá þannig aukinn stuðning eða það sem kallað er mjúkt vald.81  

4.3 Samantekt 

Að mörgu þarf að huga við stefnumótun í utanríkis- og flóttamannamálum og við móttöku 

flóttamanna. Kannski er of stutt síðan sænska ríkisstjórnin hóf störf til að meta hvort femínísk 

stefna hennar skili miklum breytingum og árangri eða hvort hún hafi önnur áhrif heldur en 

kynjasamþætting og aðrar hreyfingar í átt að kynjajafnrétti. Stefnan er ung og það á eftir að 

koma betur í ljós nákvæmlega hver áhrifin verða. Ekki hefur mikið verið fjallað um femíníska 

stefnu í flóttamannamálum sérstaklega, hún ætti auðvitað að vera hluti af almennri femínískri 

utanríkisstefnu en hingað til er ekki að sjá neina afgerandi femíníska stefnu í 

flóttamannamálum Svíþjóðar. Dæmi frá Íslandi sýna hvernig hægt er að hafa kynjasjónarmið 

að leiðarljósi í móttöku og vali á kvótaflóttamönnum. Hins vegar kemur á óvart að ekki er að 

sjá femínískar áherslur eða jafnréttissjónarmið í málefnum hælisleitenda á Íslandi, það er 

þeirra flóttamanna sem hingað koma sjálfir. Erfitt er að fullyrða um stefnu Íslands í 

flóttamannamálum en ætlun ríkisins virðist frekar innihalda jafnréttissjónarmið hér og þar 

heldur en að vera femínísk. Greinilegt er að utanríkisráðherrar hafa lagt áherslu á að tala fyrir 

jafnrétti á alþjóðlegum vettvangi og hugsanlega sjá þeir hlutverk sitt sem einhvers konar 

talsmann eða erindreka jafnréttis út á við jafnvel þó að jafnréttisstefna ríkisins á öllum sviðum 

utanríkismála sé ekki fullmótuð eða skýr. 

   

                                                      
80 Skýrsla Gunnars Braga Sveinssonar utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál, (Lögð fyrir Alþingi á 145. 
löggjafarþingi 2015–2016), mars 2016, 55-65. 
81 Silja Bára Ómarsdóttir, ,,Áhrif feminisma á utanríkisstefnu Íslands 1999-2009,“ 86-88.  
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5 Umræður  

Ýmsir aðilar hafa tekið þátt í aðgerðum sem stuðla að jafnrétti, valdeflingu kvenna og 

kynjasamþættingu í utanríkis-, friðar-, öryggis- og flóttamannamálum en þróunin hefur þrátt 

fyrir það verið hæg. Ályktun öryggisráðsins númer 1325 um hlutverk kvenna í friðar- og 

öryggismálum hefur ekki haft mikil áhrif á heimsvísu. Hugsanlega þarf róttækari aðgerðir og 

meiri staðfestu til þess að jafna stöðu kynjanna og enda kynbundið ofbeldi og mismunun á 

þessu sviði. Norðurlöndin, einkum Ísland og Svíþjóð, hafa verið framarlega í því að tala fyrir 

valdeflingu kvenna og lagt sig fram við að benda á mikilvægi þess að tryggja öryggi kvenna á 

átakasvæðum, meðal annars innan Sameinuðu þjóðanna og Norðuratlantshafsbandalagsins. 

Hér verða skoðaðir þeir hvatar sem fá ríki til þess að leggja áherslu á þessi mál, eða mál sem 

hafa ekki beinan efnislegan ávinning fyrir þau sjálf. Farið verður yfir tengsl jafnréttisstefnu og 

ímyndar ríkja í alþjóðasamfélaginu með hliðsjón af mótunarhyggjukenningum sem fjallað var 

um hér í upphafi ritgerðarinnar. Því næst verður kafað dýpra í femíníska stefnu og því varpað 

fram hvort hún sé í raun eitthvað annað og meira en jafnréttisstefna og fjallað um hvað það 

er sem aðgreinir nálganirnar tvær.  

5.1 Góð ímynd gulli betri? 

Bæði málefni flóttamanna og jafnréttismál hvíla á viðmiðum sem eru félagslega mótuð. 

Viðmið geta komið fram, breyst og horfið af sjónarsviðinu fyrir tilstilli nýrra hugmynda og sama 

hversu sjálfsögð eða jákvæð okkur finnst sum viðmið vera er ekkert sem segir að þau verði 

alltaf í gildi eða alltaf nákvæmlega eins. Viðmið eru virk, þau hafa áhrif á samfélag ríkja og ríki 

hafa að sama skapi áhrif á viðmiðin.  Sem dæmi um viðmið sem eru hugsanlega að breytast 

má nefna tvísýna stöðu fóstureyðingalöggjafar víða um heim í dag og slæma meðferð á 

hælisleitendum í Evrópu undanfarið sem hefði kannski þótt óásættanleg fyrir örfáum árum en 

er í dag algeng sjón. Vegna þess að viðmið eru hverful er mikilvægt að halda jafnréttis- og 

mannréttindamálum stöðugt á lofti. Nauðsynlegt er að ríki leggi sig fram við það, eins og 

Svíþjóð og Ísland hafa gert, sem og stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar. Eitt af því sem 

hvetur ríki til þess að taka þátt í baráttu eins og þessari er hin félagslega mótaða ímynd þeirra. 

Það er ekki þar með sagt að þau leggi stund á jafnréttis- og mannréttindamál eingöngu til þess 

að bæta ímynd sína en hún er samt ákveðin hvati fyrir þau til þess að gera betur og halda áfram 

baráttunni.  
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Ríki reyna að móta sér ímynd út á við, rétt eins og mannfólkið, þau vilja stjórna því hvernig 

aðrir líta á þau, þau reyna gjarnan að líkjast ,,vinaríkjum“ sínum og gera hluti sem hafa jákvæð 

áhrif á ímyndina. Það gera þau meðal annars með því að standa við alþjóðlega samninga, taka 

þátt í mannúðarstarfi, fjármagna þróunaraðstoð og með því að innleiða jákvæð viðmið. Lítið 

ríki eins og Ísland þarf helst að hafa einhverja sérstöðu og góða ímynd ef það vill eiga 

möguleika á að hafa áhrif á alþjóðasviðinu. Kynjajafnrétti er líklega það sem helst hefur 

einkennt ríkið undanfarin 20 ár en jafnrétti er eitt af því sem ríkið hefur reynt að byggja 

alþjóðlega ímynd sína á. Eins og komið var inn á hér áðan lýsti ríkið áhuga á að fá sæti í 

öryggisráði Sameinuðu þjóðanna en það er ekki auðvelt fyrir smáríki og hægt er að ímynda sér 

að það væri enn erfiðara fyrir ríki sem hefði enga sérstöðu, ekki mjög jákvæða ímynd eða ef 

ekki væri vitað hvað ríkið stæði fyrir.  

Þó að ríki nái að skapa sér jákvæða ímynd þýðir það ekki að það hegði sér á allan hátt 

samkvæmt þeirri ímynd. Sem dæmi gengur ímynd Svíþjóðar út á að tala fyrir mannréttindum, 

jafnrétti, friðsamlegum úrlausnum deilna og friðarmálum almennt en á sama tíma er ríkið einn 

stærsti vopnaframleiðandi í Evrópu. Kannski reynir ríkið að bæta upp fyrir það með því að veita 

miklum fjármunum í þróunar- og mannúðaraðstoð og tala fyrir femínisma og 

mannréttindum.82 Það er ekkert óeðlilegt við að leitast við að bæta ímynd sína út á við og alls 

ekki þar með sagt að ríkin innleiði jafnréttisstefnu í utanríkismálum eingöngu vegna 

ímyndarinnar. Hins vegar getur margborgað sig að fylgja alþjóðlegum viðmiðum, að hafa 

einhverja jákvæða ímynd og skapa sér sérstöðu í samfélagi ríkja því jákvæðri ímynd fylgja völd.  

5.2 Femínismi eða jafnrétti?  

Sumir hafa dregið í efa að femínísk utanríkisstefna líkt og sú sem Svíþjóð talar um sé „eitthvað 

nýtt“ eða hvort verið sé að eyða of mörgum orðum í einfalda stefnu sem byggist á 

jafnréttissjónarmiðum, sem sé eitthvað sem er þegar í framkvæmd víða annars staðar. Þetta 

leiðir að spurningunni hvort að femínismi sé í raun eitthvað annað en jafnrétti. Femínismi snýst 

jú fyrst og fremst um jafnrétti en er oft talinn vera eitthvað meira eða ganga lengra en 

almennar hugmyndir um jafnrétti. Hægt er að líta á þetta tvennt sem sama hlutinn en 

sömuleiðis er hægt að segja að femínismi gangi skrefinu lengra og að Svíþjóð sé þar með að 

                                                      
82 Standish, „How Sweden Is Pursuing Its ‘Feminist Foreign Policy’ in the Age of Erdogan, Putin, and Trump,“ 
Foreignpolicy.com, 29. júlí 2016, http://foreignpolicy.com/2016/07/29/how-sweden-is-pursuing-its-feminist-
foreign-policy-in-the-age-of-erdogan-putin-and-trump-wallstrom-hultqvist/ (sótt 20. apríl 2017). 

http://foreignpolicy.com/2016/07/29/how-sweden-is-pursuing-its-feminist-foreign-policy-in-the-age-of-erdogan-putin-and-trump-wallstrom-hultqvist/
http://foreignpolicy.com/2016/07/29/how-sweden-is-pursuing-its-feminist-foreign-policy-in-the-age-of-erdogan-putin-and-trump-wallstrom-hultqvist/
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ganga lengra en nokkuð annað ríki hefur gert með því að vera með yfirlýsta femíníska stefnu. 

Eflaust myndu fleiri ríki taka undir að þau hafi jafnrétti að leiðarljósi heldur en femínisma.  

Margot Wallström hefur verið gagnrýnd fyrir sína stefnu í mun meira mæli en til dæmis 

Sameinuðu þjóðirnar fyrir sína kynjasamþættingarstefnu og Ísland fyrir sínar jafnréttisáherslur 

í utanríkismálum. Hugtakið femínismi er umdeilt og mörgum sem mislíkar einfaldlega orðið 

sjálft en hugsanlega er ekki nóg að tala bara um hluti sem öllum finnst þægilegt að tala um. 

Þetta er afstaða Margot Wallström og margra femínískra fræðimanna. Einn þessara 

fræðimanna, Jacqui True, telur að nota þurfi algerlega nýja nálgun í utanríkismálum og 

afgerandi femíníska afstöðu til þess að koma af stað raunverulegum breytingum. Hún talar um 

að femínismi sé rétta leiðin til þess að brjóta upp það mynstur ofbeldis sem hefur tíðkast lengi, 

að það sé ekki nóg að bregðast bara við neyð kvenna sem þegar hafa orðið fyrir ofbeldi og 

mismunun heldur þurfi að binda enda á stríðsátök og að það sé raunverulega mögulegt með 

femínískri utanríkisstefnu.83 Margir þeirra sem aðhyllast femíníska utanríkisstefnu hafna því 

að hægt sé að gera raunverulegar og miklar úrbætur og á sama tíma reyna að geðjast öllum. 

Þetta byggir á fremur róttækum femínískum kenningum en með þessu er gert ráð fyrir að 

kerfisbreytingar séu nauðsynlegar svo að aðgerðir í utanríkis- og flóttamannamálum hætti að 

byggja fyrst og fremst á reynslu karlmanna og karllægum gildum. 

Líklega algengara viðhorf er að hægt sé að nota kynjasamþættingu og aðrar hóflegri 

aðferðir í jafnréttismálum til þess að knýja fram breytingar. Það er að það þurfi ekki að móðga 

neinn og hægt sé að nota hefðbundnar diplómatískar aðferðir í baráttunni fyrir jafnrétti 

kynjanna. Þá er hugmyndin oft sú að gera minni en viðurkenndari breytingar og ná smátt og 

smátt að útrýma kynbundinni mismunun og ofbeldi gegn konum. Þetta á kannski frekar um 

það sem hefur átt sér stað innan Sameinuðu þjóðanna og annarra stofnana, og stefnu Íslands, 

Kanada og Ástralíu. Þessi nálgun fellur betur að frjálslyndum femínískum kenningum og þeirri 

aðferðafræði að aðlaga þau kerfi sem þegar eru fyrir hendi að þörfum kvenna frekar en að 

endurskipuleggja þau frá grunni. Fræðilega nálgunin sem var rædd í hluta 2.1.2 kom inn á tvo 

kenningaskóla í tengslum við hlut kvenna í fræðigreinum tengdum utanríkismálum, fyrst þann 

skóla sem kenndur er við konur í þróun sem byggir einmitt á þeim skilningi að það sé nóg að 

                                                      
83 Jacqui True, „Why we need a feminist foreign policy to stop war,“ Open Democracy 50.50, 20. apríl 2015, 
https://www.opendemocracy.net/5050/jacqui-true/why-we-need-feminist-foreign-policy-to-stop-war (sótt 20. 
apríl 2017). 
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koma auga á konur í fyrirliggjandi kerfum, á meðan nýrri nálgunin, kyngervi og þróun, hafnar 

því að það sé nægilegt og fer fram á að allt sé endurskoðað með kyngervi til hliðsjónar. 

Í kafla 2.1.1 var fjallað um krítískan massa og krítíska gerendur. Samkvæmt kenningunni 

um krítískan massa þarf ákveðinn fjölda eða ákveðið hlutfall kvenna innan heildar til þess að 

þær geti farið að hafa áhrif. Þetta passar vel við hugmyndir um kynjajafnvægi, kynjakvóta og 

kynjasamþættingu sem hafa meðal annars verið hluti af stefnu Sameinuðu þjóðanna. 

Samkvæmt kenningunni um krítíska gerendur er hins vegar ekki nóg að hafa bara ákveðinn 

fjölda kvenna heldur þarf ákveðna „tegund” geranda til þess að knýja fram breytingar. Þessi 

síðari kenning fellur vel að femínískri utanríkisstefnu Margotar Wallström en það má segja að 

Wallström sé raunverulegt dæmi um hinn krítíska geranda.  

Ísland hefur lagt áherslu á málefni kvenna og jafnrétti í sinni utanríkisstefnu, tekið á móti 

flóttamönnum með jafnréttissjónarmið í huga, reynt að efla einstæðar mæður og bjóða 

hinsegin flóttamönnum öruggara líf þó án þess að vera með heildræna eða yfirlýsta femíníska 

stefnu. Það má velta því fyrir sér hvort það sé kannski bara betra að láta verkin tala heldur en 

að tala endilega um femínisma og femíníska stefnu. Það er í það minnsta tilfinningin sem 

maður fær þegar þessi mál eru rædd á sviði íslenskra stjórnvalda. Það virðast allir sammála um 

mikilvægi jafnréttis og kvenfrelsis en enginn hefur sérstaka þörf fyrir að hafa um það mörg orð 

eða ögra hefðbundnum og „viðurkenndum” aðferðum.  
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6 Lokaorð 

Ríki hafa þó nokkuð frelsi þegar þau móta stefnu sína í flóttamannamálum, þrátt fyrir 

alþjóðlega samninga, viðmið og lögmál. Fullvalda ríki stjórna því sjálf að hversu miklu leyti þau 

vilja leggja sig fram við að aðstoða flóttamenn. Það er erfitt að þvinga ríki til nokkurs eða refsa 

þeim jafnvel þó að þau fremji alvarleg brot á alþjóðlegum samningum. Þess vegna skipta 

félagslegir þættir eins og viðmið, ímynd ríkja, lögmæti og mjúkt vald máli. Ísland og nokkur 

önnur ríki geta nánast handvalið hvaða flóttamönnum þau taka á móti, vegna landfræðilegrar 

staðsetningar sinnar, og auðvitað fylgja því vali ákveðnar siðferðislegar spurningar. Ríki geta 

ráðið út frá hverju þau velja, hvort þau vilji fólk sem er líklegast til þess að „borga sig” eða 

vinnufært ungt fólk, hvort þau vilji hafa jafnréttissjónarmið að leiðarljósi og hjálpa aðallega 

viðkvæmustu hópunum; konum, börnum, eldra fólki, fötluðu fólki og hinsegin flóttamönnum. 

Íslenska ríkið hefur lagt áherslu á að aðstoða konur og viðkvæmari hópa kvótaflóttamanna þó 

að ekki sé að finna neina heildræna femíníska stefnu í málefnum flóttamanna á Íslandi, en 

erfitt er til dæmis að nálgast upplýsingar um slíkar áherslur í málefnum hælisleitenda hér á 

landi.  

Kyngervi spilar stórt hlutverk í málum flóttamanna. Ungir karlmenn eru oft sendir á flótta 

á undan restinni af fjölskyldunni, bæði vegna þess að hlutverk kvennanna er frekar að sjá um 

börn og veika en líka vegna þess að flótti er hættulegri fyrir konur og hreinlega meiri líkur á að 

ungir karlmenn lifi hann af. Þessir ungu menn geta mætt fordómum og skilningsleysi vegna 

þess að viðkvæmari hópar, eins og konur og börn ganga fyrir. Karlmönnum er oft mætt með 

meiri tortryggni og þeir geta orðið ósýnilegir eða afskiptir ef öll áhersla er lögð á að hjálpa 

viðkvæmari hópum. Þetta er auðvitað einfölduð mynd af raunveruleikanum, en vekur upp 

ýmsar spurningar. Konur á flótta eru oftast álitnar í sérstakri hættu ef þær eru einstæðar sem 

gefur í skyn að þær séu alltaf fórnarlömb en ekki gerendur og þá gleymist að karlmenn geta 

líka verið fórnarlömb. Oft gleymist að horfa á það sem einkennir stöðu karlmanna í erfiðum 

aðstæðum. Við skrif þessarar ritgerðar vöknuðu jafnframt fleiri siðferðislegar spurningar í 

tengslum við val á kvótaflóttamönnum. Til dæmis hvort það að taka á móti konum og 

viðkvæmari hópum flóttafólks sé hugsanlega einnig birtingarmynd fordóma gagnvart ungum 

karlmönnum frá Mið-Austurlöndum, sem eru svo oft eingöngu sýndir sem hryðjuverkamenn 

en ekki fórnarlömb og fjölskyldumenn. Greinilega er að mörgu að huga þegar kemur að 
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flóttamannamálum og fjölmargt í tengslum við stefnumótun í þessum málaflokki sem þarfnast 

frekari skoðunar svo möguleiki sé á að komast að betri lausnum.  
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Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar - græns 
framboðs. 2009. 

Silja Bára Ómarsdóttir. „Áhrif feminisma á utanríkisstefnu Íslands 1999-2009.“ Stjórnmál og 
stjórnsýsla 1 (2010): 73-94. 
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