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Útdráttur 
Meira en milljón flóttamenn hafa komið til Evrópu síðastliðin ár vegna stríðsástands og átaka í 

löndum þeirra. Þeim hefur farið fjölgandi með hverju ári og er flóttafólk orðið eitt af 

áhyggjuefnum Evrópu í dag. Í febrúar 2016 kom út skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem 

hafði þann tilgang að skoða nýlega aukningu á flóttafólki í Evrópu út frá efnahagslegu 

sjónarmiði. Þessi skýrsla er undirstaða þessarar ritgerðar og voru útreikningar hennar yfirfærðir 

á íslenskt hagkerfi. Niðurstöður voru þær að þrátt fyrir að eyða tiltölulega lágum fjárhæðum til 

málefna flóttamanna og hælisleitenda er Ísland að uppskera aukna verga landsframleiðslu, en 

hún er að öllum líkindum til komin vegna aukinnar eftirspurnar  á vörum og þjónustu. Greining 

á vinnumarkaðnum sýndi fram á að aukning á störfum hér á landi er mun meiri en aukning á 

vinnuafli og nauðsynlegt að flytja inn erlent vinnuafl til að viðhalda stöðugleika í 

efnahagslífinu. Flóttafólk tekur við störfum sem heimamenn fúlsa við, auka lýðfræðilegan 

fjölbreytileika samfélagsins og aðstoða við að borga skuldir landsins. Að hjálpa flóttafólki í leit 

að öruggara og betra lífi er ekki bara góðgerðastarf hjá ríkinu heldur einnig ávinningur fyrir 

markaðinn og atvinnulífið. Flóttafólk hefur þjáðst nóg og móttökulönd ættu ekki að setja þeim 

stólinn fyrir dyrnar þegar það hefur nýtt líf. Það er hagur allra að nýta orku þeirra og hæfileika 

til hins ýtrasta. 
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Inngangur 
Meira en milljón flóttamenn komu til Evrópu árið 2015 vegna stríðsástands og átaka í 

heimalöndum þeirra. Þeir flúðu heimili sín í von um að öðlast betra líf, en fjölmargir hafa farist 

á leið sinni yfir Miðjarðarhafið. Þeim hefur farið fjölgandi með hverju árinu sem líður og 

flóttafólk er orðið eitt helsta áhyggjuefni Evrópulanda í dag. Það eru mismunandi skoðanir um 

flóttafólk, bæði jákvæðar og neikvæðar. Sumir horfa á komu flóttafólks sem efnahagslegt 

tækifæri fyrir landið á meðan aðrir vilja telja að það hafi neikvæð áhrif á velferð þess (Diaconu, 

2015). 

Átökin sem hófust í Sýrlandi árið 2011 hafa valdið einum stærsta flóttamannavanda 

okkar tíma. Árið 2014 var áætlað að 6,5 milljónir manna hefðu flúið heimilin sín í Sýrlandi og 

að 2,5 milljónir Sýrlendinga væru flúnar til nágrannalanda sem flóttamenn (Margesson og 

Chesser, 2015). Ástandið versnar með hverjum deginum og er þörfin fyrir hjálp sífellt að aukast. 

Gríðarlegt álag er á löndunum í kringum Sýrland, en 97% flóttamanna eru staddir í 

nágrannalöndum á borð við Líbanon, Jórdaníu, Írak, Egyptaland og Tyrkland. Ástandið í 

þessum löndum er orðið slæmt; svo slæmt að talið er að þessi aukna fólksfjölgun ógni 

efnahagslegum stöðugleika á öllu svæðinu (Ostrand, 2015). Í Líbanon er það orðið svo að 

fimmti hver maður í landinu hefur stöðu flóttamanns. Þar ríkir mikil spenna meðal heimamanna 

og eiga flóttamenn oft í erfiðleikum með að finna sér húsaskjól og mat (Ostrand, 2015). 

Tímabært er að alheimssamfélagið fari að líta í eigin barm og dreifa ábyrgðinni á milli sín en 

ekki gengur að þetta mannhaf skiptist einungis á milli fárra landa (Diaconu, 2015). 

Frá árinu 1956 hefur Ísland tekið á móti að meðaltali þremur flóttamönnum á hverja 

100.000 einstaklinga á ári. Á sama tíma hafa Finnar tekið á móti tíu sinnum fleiri flóttamönnum 

en Íslendingar, Norðmenn 40 sinnum fleiri og Svíar 50 sinnum fleiri (Gunnhildur Árnadóttir, 

2015). Á þessum tölum má glöggt sjá að Ísland er langt á eftir nágrannaríkjum sínum þegar 

kemur að aðstoð við flóttamenn. Ný lög sem samþykkt voru í júní 2016 innihalda meðal annars 

breytta löggjöf sem á að einfalda umsóknir og afgreiðsluferlið, sem og að hraða málsmeðferð 

flóttamanna (“Ný útlendingalög samþykkt”, 2016). Þessi lög ættu að gera Íslendingum kleift að 

taka á móti fleira fólki á skilvirkari máta. 

Ákvörðun íslenskra stjórnvalda að taka á móti 50 flóttamönnum frá Sýrlandi (“Ísland 

tekur á móti 50 flóttamönnum”, 2015) vakti hörð viðbrögð almennings. Stofnaður var hópur á 

Facebook undir yfirskriftinni “Kæra Eygló Harðar - Sýrland kallar”, þar sem biðlað var til 

Eyglóar Harðardóttur, sem þá var félagsmálaráðherra, að taka á móti fleiri flóttamönnum. Í 
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hópinn skráðu sig um 18.000 manns og fjölmargir Íslendingar lýstu yfir vilja til að taka á móti 

flóttamönnum á heimili sín (Nanna Elísa Jakobsdóttir, 2015). Þessi mikla óánægja með aðgerðir 

íslenskra stjórnvalda sýnir ákveðið ósamræmi milli almenningsálits og viðhorfs ríkisstjórnar til 

málefnisins. Ísland er langt á eftir nágrannaríkjum sínum í flóttamannaaðstoð og má að 

einhverju leyti túlka afstöðu fjölda Íslendinga til flóttamanna sem svo að tími sé kominn fyrir 

íslenska ríkið að hlusta meira á almenning í landinu. Átökin í Mið-Austurlöndum hafa nú náð 

þeirri stærðargráðu að ekki er lengur mögulegt að líta á þau sem staðbundið vandamál, heldur 

frekar sem alþjóðlega krísu sem nauðsynlegt sé að takast á við. Staða flóttamanna er 

mannúðlegt vandamál fyrir allan heiminn og ættu efnahagsleg áhrif aldrei að vera stór 

ákvörðunarþáttur í móttöku þeirra. Að þessu sögðu er þó áhugavert að líta til þeirra 

efnahagslegu þátta sem flóttamenn hafa áhrif á en áhersla á þá efnahagslegu ávinninga sem eru 

mögulegir getur jafnvel virkað sem hvati fyrir lönd til að gera betur þegar kemur að móttöku 

flóttafólks. Markmið þessarar ritgerðar er að greina hvaða efnahagslega ávinning Ísland getur 

öðlast með móttöku flóttafólks ásamt því að skoða hvað Ísland getur gert betur til að hámarka 

þennan ávinning. Sem viðmið var notast við nýlega skýrslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, en 

hún inniheldur útreikninga á skammtíma- og langtímaáhrifum flóttafólks á vergri 

landsframleiðslu í Evrópu ásamt greiningu á helstu efnahagslegu þáttum sem flóttafólk kann að 

hafa áhrif á. Í ritgerðinni eru greiningar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins bornar saman við aðstæður 

hér heima og helstu niðurstöður færðar yfir á íslenskt hagkerfi. Ekki hafa verið gerðar margar 

rannsóknir sem snúa einvörðungu að flóttafólki og eru því flestar rannsóknir sem vísað er í hér 

að neðan að einhverjum hluta byggðar á rannsóknum á innflytjendum. Til skamms tíma litið er 

þátttaka flóttafólks á vinnumarkaði minni í samanburði við innflytjendur. Það er aðallega vegna 

þeirra hindrana sem blasa við þeim sem gera flóttafólki erfitt fyrir að komast fljótt út á 

vinnumarkað. Þegar litið er til langs tíma má sjá að flóttafólki tekst að brúa bilið og er lítill 

munur milli þessara tveggja hópa (Ott, 2013). Báðir hóparnir glíma við sömu vandamál sem 

snúa að tungumálakunnáttu, húsnæði og menningarlæsi. Báðir eiga tiltölulega erfitt með að 

aðlaga sig að aðstæðum móttökulandsins og samræma sig þeirri menningu og siðum sem þar 

tíðkast – en í löndum sem búa við menningarlega fjölhyggju eiga hóparnir auðveldara með að 

aðlaga sig. Þar sem þarfir og langanir eru þær sömu hjá báðum hópum gefur það til kynna að 

meiri þörf er á sjálfboðavinnu í þjónustu til þessara hópa og samfélög ættu að bera meiri 

virðingu fyrir þeim sem hafa ólíkan uppruna. (Bernard, 1976) Í lok skýrslu 
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Alþjóðagjaldeyrissjóðsins má finna ráðleggingar sem ríki geta stuðst við til þess að flóttafólk 

aðlagist landi og þjóð sem best. Í ritgerðinni eru þessar ráðleggingar bornar saman við það 

hvernig málum er háttað á Íslandi og leitast við að skoða hverju þarf að breyta hér á landi. 

1. Hugtök 

 
Í þessum kafla verður farið yfir algengustu hugtök og skilgreiningar sem snúa að þvinguðum 

fólksflutningum á milli landa sem og móttöku þeirra einstaklinga sem neyddust til að flýja 

heimili sín. Farið verður yfir helstu reglur sem gilda um þessa einstaklinga og hvaða ferli taka 

við þegar þeir koma til landsins.  

1.1 Hælisleitandi 

Einstaklingur sem óskar eftir hæli er skilgreindur sem hælisleitandi þar til umsókn hans hefur 

verið staðfest. Með umsókn sinni er einstaklingurinn að sækja um stöðu flóttamanns í 

viðkomandi landi („Hælisleitendur“, e.d.).  Á Íslandi hefur Útlendingastofnun umsjón með 

umsóknum flóttamanna, en það getur tekið stofnunina allt frá einum degi og upp í tvö ár að 

staðfesta slíkar umsóknir. Þrjár niðurstöður eru mögulegar eftir að Útlendingastofnun hefur 

farið yfir umsóknina. Sú fyrsta er að umsókninni er hafnað og einstaklingurinn er sendur aftur 

til síns heimalands. Önnur niðurstaðan er sú að umsækjandi hafi nú þegar sótt um hæli í öðru 

ríki Evrópu sem beri ábyrgð á afgreiðslu umsóknar hans. Einstaklingurinn er þá sendur aftur til 

þessa lands. Þriðja niðurstaðan er sú að mál hælisleitanda er tekið til efnislegrar meðferðar á 

Íslandi og er einstaklingurinn þá boðaður í fleiri viðtöl hjá Útlendingastofnun og í kjölfarið eru 

ástæður fyrir flótta og leit að hæli rannsakaðar enn frekar. Eftir þessa efnismeðferð getur 

hælisleitandi fengið samþykkta stöðu flóttamanns, fengið dvalarleyfi af mannúðarástæðum, 

tímabundna vernd hér á landi eða synjun á umsókn sinni og er honum þá vísað frá landi.  

1.2 Flóttamaður 

Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum er flóttamaður skilgreindur sem einstaklingur sem hefur þurft 

að flýja heimaland sitt vegna ástæðna sem vekja ótta; ótta við að vera ofsóttur vegna trúar 

sinnar, kynþáttar, stjórnmálaskoðana, stríðsátaka eða ofbeldi af öðru tagi og hefur ekki vilja eða 

getu til að fá vernd í heimalandi sínu. Sömuleiðis er flóttamaður skilgreindur sem einstaklingur 
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sem er ríkisfangslaus eða áður með öruggt aðsetur í heimalandi sínu en flúði og hefur ekki vilja 

eða getu til að snúa aftur til heimalandsins síns vegna ótta („Helstu hugtök og skilgreiningar“, 

e.d.). 

Þessir einstaklingar flýja til annarra landa til að sækja sér vernd og von um að geta hafið 

nýtt og betra líf. Það getur verið erfitt fyrir flóttamenn að sanna stöðu sína fyrir stjórnvöldum 

og getur ferlið tekið langan tíma. Einnig getur verið erfitt fyrir stjórnvöld að rannsaka málin þar 

sem oftar en ekki er frásögn hælisleitandans eina sönnunargagnið. Oft á tíðum er ómögulegt 

fyrir stjórnvöld að afla upplýsinga um einstaklinginn frá heimalandi hans, þar sem það getur 

stofnað honum og fjölskyldu hans í hættu ef svo færi að umsókn hans væri synjað og honum 

gert að snúa aftur til síns heima. Þó svo að málin séu á þann veg að engin gögn eru til staðar um 

að einstaklingurinn sé að segja satt og rétt frá, á hann ávallt að fá að njóta vafans ef málsvar 

hans er metið sem svo að hann sé að segja satt. Með því samþykki fær hann stöðu sem 

flóttamaður og vernd frá viðkomandi landi („Flóttamenn og hælisleitendur“, e.d.). 

1.3 Kvótaflóttamaður 

Kvótaflóttamenn eru einstaklingar sem fá boð frá löndum um að koma og setjast þar að. Þessir 

flóttamenn hafa fengið stöðu sem flóttamenn í öðrum ríkjum sem af einhverjum ástæðum geta 

ekki veitt einstaklingum þá hjálp sem þeir þurfa. Allt frá árinu 1956 hefur verið tekið á móti 

kvótaflóttafólki á Íslandi, en frá því að flóttamannaráð var sett á fót á Íslandi árið 1995 hefur 

verið tekið á móti alls 441 einstaklingum (Velferðarráðuneytið, e.d.). Í töflu 1 er greint frá fjölda 

flóttamanna sem komið hafa til Íslands frá því að flóttamannaráð var stofnað árið 1995, skipt 

upp eftir árum (Velferðarráðuneytið, 2017). Ísland hefur tekið mest á móti 75 

kvótaflóttamönnum í senn en það var vegna stríðsástands sem ríkti í Kosovo í kringum síðustu 

aldamót („Ísland: 511 flóttamenn á 60 árum”, 2015). 
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Tafla 1: Koma kvótaflóttafólks frá árinu 1996 

Komuár Fjöldi 

1996 30 

1997 17 

1998 23 

1999 75 

2000 24 

2001 23 

2003 24 

2005 31 

2007 30 

2008 29 

2010 6 

2012 9 

2014 6 

2014/2015 5 

2015 13 

2016 56 

2017 40 

Samtals 441 

 

Á Íslandi er boðið upp á fjárhagslega aðstoð og húsnæðisaðstoð fyrir kvótaflóttafólk sem og 

aðgang að heilbrigðisþjónustu og skólakerfi. Einnig er boðið upp á aðstoð við atvinnuleit og 

túlkaþjónustu þegar slík þörf er á. Kvótaflóttafólki ber skylda til að sækja sér námskeið í 

íslensku, fara í viðtöl hjá sálfræðingi og vera virkt í atvinnuleit. Eftir fimm ára búsetu geta þessir 

einstaklingar sótt um íslenskan ríkisborgararétt („Tíu staðreyndir um kvótaflóttamenn“, 2016). 

 

2. Alþjóðasamningar 

Hér verður farið yfir helstu alþjóðasamninga sem koma að málefnum flóttamanna. 

Samningarnir eru Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna, Schengen samkomulagið og 

Dyflinnarsamstarfið, en sá síðast nefndi hefur mikil áhrif á niðurstöður hælisumsókna hér á 

landi. 
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2.1 Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna 

Þann 1. mars árið 1956 skrifaði Ísland undir Flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna, en 

samningurinn er á vegum Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem var stofnuð árið 

1950. Tilgangurinn var upprunalega að hjálpa þeim milljónum Evrópubúa sem þurftu að flýja 

heimili sín í seinni heimstyrjöldinni en á síðastliðnum 65 árum hefur stofnunin aðstoðað yfir 50 

milljónir hælisleitenda við að hefja nýtt líf. Vegna þessa hefur stofnunin til að mynda fengið 

friðarverðlaun Nóbels fyrir brautryðjandastarf í Evrópu („History of UNHCR”, e.d.). 

Kvótaflóttafólk kemur á vegum Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna, sem óskar eftir 

aðstoð frá ríkjum til að taka á móti því. Ríkin sem eru í samstarfi við Flóttamannastofnun 

Sameinuðu Þjóðanna eru 27 og þar af eru 25 þjóðir sem hafa samþykkt að taka á móti 

kvótaflóttafólki árlega („Tíu staðreyndir um kvótaflóttamenn“, 2016).  

Samningurinn skuldbindur Ísland til að taka á móti og uppfylla réttindi flóttafólks sem 

koma hingað til lands. Á Íslandi sér Rauði krossinn um að ákvæði samningsins séu uppfyllt, 

ásamt því að vera málsvari fyrir hælisleitendur á Íslandi og sjá um réttindagæslu þeirra. Rauði 

krossinn aðstoðar einnig stjórnvöld og sveitarfélög við móttöku kvótaflóttafólks sem boðið er 

hingað til lands í gegnum Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (Atli Viðar Thorstensen, 

2006). 

2.2 Schengen-samstarfið og Dyflinnarreglugerðin 

Þann 25. mars 2001 gekk Ísland til liðs við Schengen-samstarfið og með því hefur orðið mikil 

aukning á umsóknum um hæli hér á landi. Schengen-samkomulagið byggir á samstarfi milli 26 

landa í Evrópu og er markmið þess að auðvelda ferðir fólks innan Schengen-svæðisins með því 

að afnema vegabréfaeftirlit innan þess, en á sama tíma að auka eftirlit við ytri landamæri 

svæðisins (“Almennar upplýsingar um Schengen”, e.d.). 

Dyflinnarreglugerðin er sáttmáli sem gerður var í framhaldi af Schengen-samstarfinu, 

en hún snýr að því að ákveða hvaða Schengen-ríki er ábyrgt fyrir úrvinnslu hælisumsóknar. 

Reglugerðin á að tryggja fljóta málsmeðferð fyrir hælisleitanda í því ríki sem hann sótti fyrst 

um stöðu flóttamanns, en það er yfirleitt það ríki sem hann steig fyrst fæti í innan Schengen-

svæðisins (European Union, 2013). Samningurinn á einnig að koma í veg fyrir að einstaklingar 

sem ekki hafa dvalarleyfi á svæðinu séu að fara á milli Schengen–landa án eftirlits og að ekki 

sé verið að sækja um hæli í mörgum löndum í einu. Þar með geta yfirvöld á Íslandi sent 
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hælisleitendur til baka til þess Schengen-lands sem þeir komu fyrst til. Þessi reglugerð gerir það 

að verkum að margir hælisleitendur sem koma til Íslands eru sendir aftur til þess ríkis sem tók 

fyrst við þeim, en árið 2016 enduðu 23% afgreiddra hælisumsókna með endursendingu undir 

ákvæðum Dyflinnarreglugerðarinnar (Útlendingastofnun, 2017). Reglugerðin hefur verið 

gagnrýnd fyrir að hægja á afgreiðslu umsókna og setja álag á þau ríki sem liggja meðfram 

strandlengju Miðjarðarhafs. Flest flóttafólk kemur til Evrópu í gegnum Grikkland og Tyrkland 

en það eru einmitt þau lönd sem hafa minnsta fjármuni til að veita flóttafólki aðstoð (Moreno-

Lax, 2012). Þegar kannað er hvort hælisleitandi falli undir Dyflinnarreglugerðina er einnig 

kannað hvort viðtökuríkið geti uppfyllt réttindi hælisleitanda áður en ákvörðun um 

endursendingu er tekin. Vegna núverandi aðstæðna í Grikklandi eru hælisleitendur sem koma 

þaðan ekki endursendir frá Íslandi þó svo að þeir uppfylli ákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar („ 

Meðferð umsókna“, e.d.). 

 

3. Útlendingastofnun 

Útlendingastofnun var stofnuð 1. janúar 2003 en hlutverk hennar er að sjá um afgreiðslu 

dvalarleyfa, vegabréfsáritanir, veitingar á ríkisborgararétt og afgreiðslu hælisumsókna. 

Útlendingastofnun er þjónustustofnun og tilheyrir Innanríkisráðuneytinu (Útlendingastofnun, 

e.d.). 

Gríðarleg aukning hefur orðið á fjölda hælisleitenda á Íslandi á síðastliðnum árum en 

árið 2016 barst Útlendingastofnun 1132 umsóknir, sem er næstum þrefalt fleiri umsóknir en 

árið 2015 og rúmlega sex sinnum fleiri umsóknir en árið 2014 (Útlendingastofnun, 2016; 

Útlendingastofnun, 2017; Útlendingastofnun, 2015). Hægt er að kæra úrskurð 

Útlendingastofnunnar til Innanríkisráðuneytis og ef ráðuneytið staðfestir synjun á umsókninni 

hefur hælisleitandi rétt á að fara með málið fyrir dómstóla („Ferill umsókna“, e.d.). Samkvæmt 

nýjum reglum sem settar voru í ágúst 2014 á afgreiðslutími umsókna ekki að vera lengri en 90 

dagar en þessi tími getur þó dregist í einstaka málum („Algengar spurningar“, e.d.). 

Meðalbiðtími umsókna hælisleitenda er mismunandi milli landa. Sem dæmi var meðalbiðtími 

umsókna 5,4 mánuðir í Þýskaland en 4,5 mánuðir í Svíþjóð. Árið 2015 fór þessi biðtími upp í 

7 mánuði í Svíþjóð vegna gríðarlegrar aukningar hælisumsókna. Biðtími í Bandaríkjunum er 

enn lengri þar sem hælisleitendur þurfa að bíða í 45 daga eftir viðtali eftir að þeir sækja um 
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hæli. Þar á eftir tekur við 180 daga bið þar til þeir fá endanlegt svar við umsókninni (Aiyar o.fl., 

2016). Meðalbiðtími á Íslandi árið 2016 var 80 dagar og árið 2015 var hann 71 dagur, sem er 

töluvert styttri tími í samanburði við önnur lönd Evrópu („Annað samt ár að baki”, 2017).  Á 

mynd 1 er hægt að sjá meðalbiðtíma hælisumsókna í dögum skipt niður eftir ársfjórðungum 

árið 2016 hér á Íslandi. („Annað samt ár að baki”, 2017).  

 

 

Mynd 1: Meðalmálsmeðferðartími í dögum eftir ársfjórðungum 2016 

Ef hælisleitandi getur ekki séð um eigin framfærslu á meðan afgreiðslu á umsókn stendur á 

hann rétt á þjónustu á vegum Útlendingastofnunar. Þessi þjónusta inniheldur meðal annars 

húsnæði, fæði, læknisaðstoð og skólagöngu fyrir börn. Ef hælisleitandi uppfyllir ákveðin 

skilyrði getur hann fengið bráðabirgðadvalar- og atvinnuleyfi en þau skilyrði eru meðal annars 

að umsækjandi geti sýnt fram á hver hann er með fullnægjandi skilríkjum, að umsækjandi eigi 

ekki hælisumsókn í öðru landi og að umsækjandi geti skilað inn frumriti af ráðningarsamningi, 

undirrituðum af atvinnurekanda og staðfestum af stéttarfélagi. Hægt er að fá undanþágu frá því 

að sýna fullnægjandi skilríki þar sem aðstæður flóttamanna eru oft þannig að þeim getur reynst 

ómögulegt að afla skilríkja („Bráðabirgðadvalar- og atvinnuleyfi“, e.d.). 
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4. Rannsóknir á áhrifum innflytjenda og flóttafólks á samfélög 

Það er ekki einfalt mál að meta áhrif flóttafólks á móttökulönd og greinir mörgum á um hvort 

það sé byrði á samfélagið að taka á móti þeim eða tækifæri til framfara. Hér að neðan verður 

farið yfir nokkrar rannsóknir á áhrifum flóttafólks og innflytjenda á hagvöxt, vinnumarkað, 

lýðfræði og menningu móttökulanda. 

4.1 Áhrif innflytjenda og flóttamanna á efnahagslífið 

Heimurinn stendur nú frammi fyrir stærstu flóttamannakrísu síðan í seinni heimstyrjöldinni en 

á síðastliðnum tveimur árum hafa nýjar hælisumsóknir í Evrópu farið yfir 2 milljónir (Eurostat 

- Statistics Explained, 2017). Ástandið er orðið það slæmt að almenningur er farin að missa trú 

á getu stjórnvalda til að ráða við þetta mikla mannflóð og benda nýlegar skoðanakannanir til 

þess að almannaálit í Evrópu sé sífellt að verða neikvæðara í garð innflytjenda og þá sérstaklega 

flóttamanna (OECD, 2013). Algengar áhyggjur eru að innflytjendur muni setja álag á opinbera 

þjónustu svo sem félagsleg húsnæði og heilbrigðiskerfið, að innflytjendur muni taka störf 

heimamanna og lækka launin, að innflytjendur hafi ekki áhuga á að aðlagast menningunni og 

að of lítið eftirlit sé með landamærum (OECD, 2013). Þessar ályktanir eiga þó við lítil rök að 

styðjast þar sem fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning innflytjenda á vinnumarkað, 

almannafé, hagvöxt og lýðfræðilega þróun (Diaconu, 2015; OECD 2016, 2015). Sem dæmi má 

nefna rannsókn Liebig og Mo (OECD, 2013) um uppsöfnuð áhrif innflytjenda á verga 

landsframleiðslu í Evrópu en þar kemur fram að innflytjendur auka hagvöxt í Evrópu um að 

meðaltali 0,5% á ári. Rannsóknin bar saman gögn frá öllum löndum OECD ásamt Ástralíu, 

Kanada og Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar voru þær að þó að innflytjendur hafi minni áhrif á 

hagvöxt en heimamenn þá sé það nánast einungis vegna þess að þeir borgi minni skatta til 

ríkisins en ekki vegna þess að þeir treysti meira á bætur frá hinu opinbera. (OECD, 2013). 

Þó eru einnig til heimildir sem benda á hið gagnstæða, en í rannsókn frá 2015 sem 

safnaði gögnum yfir 50 ára tímabil frá Mið-Austurlöndum var niðurstaðan sú að flóttamenn 

höfðu minnkandi áhrif á vöxt þjóðartekna á mann ásamt því að hafa neikvæð áhrif á 

vinnumarkaðinn til skemmri tíma en engin mælanleg áhrif til lengri tíma (Diaconu, 2015). 

Önnur rannsókn sem gerð var á áhrifum flóttafólks í Kólumbíu leiddi í ljós að það hafði neikvæð 
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áhrif á laun og atvinnutækifæri ásamt því að auka pólitískan óstöðugleika og hækka verðlag í 

landinu (Calderón-Mejía og Ibanez, 2009). Óhætt er að setja fyrirvara við að yfirfæra 

niðurstöður þessara rannsókna á Evrópu þar sem hagkerfið er mun þróaðra og mögulega betur 

til þess fallið að taka á móti stórum straumi flóttamanna. 

4.2 Rannsóknir á áhrifum flóttamanna í Ástralíu 

Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum flóttamanna í Ástralíu en árið 2011 var áætlað 

að yfir 700.000 flóttamenn hefðu sest að í landinu (Hugo, 2011). Þrátt fyrir ólíkar nálganir 

þessara rannsókna bendir engin þeirra til þess að flóttamenn hafi neikvæð efnahagsleg áhrif til 

lengri tíma ( Parsons, 2013). 

Mikilvægt er að átta sig á því að þegar mæla á efnahagslegt framlag flóttafólks til 

móttökulanda er nauðsynlegt að líta til langs tíma til að átta sig fyllilega á öllum áhrifum 

einstaklinganna. Til að byrja með er kostnaður fólginn í fjárhagslegum stuðningi hins opinbera, 

minni atvinnuþátttöku og meira atvinnuleysi á meðal flóttafólks. Þessi útgjöld ríkisins koma þó 

að miklu leyti til baka með aukinni eftirspurn á vörum og þjónustu ásamt aukningu á þeim 

störfum sem þarf til að anna þessari eftirspurn (Hugo, 2011). Langtímaáhrifin koma í ljós þegar 

litið er til annarrar kynslóðar af flóttamönnum en atvinnuþátttaka þeirra er mun meiri en hjá 

fyrstu kynslóðinni og í sumum tilvikum hærri en hjá innfæddum (Hugo, 2011). Rannsókn frá 

2008 leiddi í ljós að efnahagsleg áhrif flóttamanna í Ástralíu voru í heildina jákvæð eftir 12 ár 

í landinu (Parsons, 2013). 

4.3 Áhrif á vinnumarkað 

Eitt af áhyggjuefnum þess að fá flóttamenn inn í landið kemur frá neðri þrepum þjóðfélagsins 

sem hafa áhyggjur af því að flóttamenn taki af þeim störf og lækki launin í þeim störfum sem 

nú þegar teljast til láglaunastarfa. Nokkrar rannsóknir sem gerðar voru á Spáni, Sviss og 

Bretlandi kynda undir þessar áhyggjur (Aiyar o.fl., 2016) en í þónokkrum löndum hefur fjölgun 

erlendra verkamanna í láglaunastörfum virkað sem hvati fyrir heimamenn til að sérhæfa sig í 

flóknari störfum sem svo leiðir til meiri kunnáttu og hærri launa. Með þessu móti hafa laun 

heimamanna hækkað með aukningu innflytjenda (Cattaneo, Fiorio og Peri, 2015). 
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Mynd 2: Framboð og eftirspurn eftir vinnuafli 

Á mynd 2 má sjá þær breytingar sem verða á framboði og eftirspurn eftir vinnuafli í 

móttökulandi sem tekur á móti innflytjendum og flóttafólki. Við fólksflutning inn í landið 

hliðrast framboð af vinnuafli til hægri og í fyrstu lækka launin. Þetta sést á mynd 2 þegar 

jafnvægið færist frá punkti a yfir í punkt b. Það sem gerist líka er að með auknum íbúafjölda í 

landinu eykst eftirspurn eftir vörum og þjónustu og þar með eftirspurn eftir vinnuafli til að koma 

til móts við aukna eftirspurn. Þá hliðrast eftirspurnarferillinn til hægri og nýtt jafnvægi næst í 

punkti c þar sem launin eru jafn há og þau voru fyrir fólksflutningana. Í einhverjum tilvikum 

hefur það jafnvel verið svo að laun hafi hækkað með auknum straumi innflytjenda (Foged og 

Peri, 2016). 

Nýlegt dæmi kemur frá Tyrklandi en þangað hafa komið um 2 milljónir flóttamanna á 

síðastliðnum árum. Árið 2014 höfðu 86% þeirra yfirgefið flóttamannabúðir og hafið leit að 

störfum í Tyrklandi. Koma þeirra á vinnumarkaðinn hafði að einhverju leyti neikvæð áhrif á 

atvinnuþátttöku kvenna í láglaunastörfum en á sama tíma jókst atvinnuþátttaka heimamanna í 

hálaunuðum sérfræðistörfum og meðallaun þeirra urðu hærri (Aiyar o.fl., 2016). Sömu sögu er 

að segja í Danmörku en í rannsókn sem byggð er á gögnum frá 1991-2008 kom í ljós að aukinn 

fjöldi innflytjenda frá algengustu flóttamannalöndum þess tíma hafði jákvæð áhrif á laun, 

atvinnuþátttöku og starfssveigjanleika ófaglærðra heimamanna. Til að þessi jákvæðu áhrif náist 

er lykilatriði að móttökulandið búi yfir sveigjanlegum vinnumarkaði (Foged og Peri, 2016). 

Sveigjanlegur vinnumarkaður felst í að hafa lágt atvinnuleysi, hátt hlutfall starfsmannaveltu, 
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lítinn kostnað við uppsagnir og ráðningar og jafna dreifingu launa. Ef allir þessir þættir vinna 

saman þá næst að viðhalda fullu atvinnustigi. Þegar vinnumarkaður er sveigjanlegur er hann 

fljótari að bregðast við miklum breytingum og nær að aðlaga sig fyrr (Klau og Mittekstadt, 

e.d.). Foged og Peri (2016) halda því fram að lönd með sveigjanlega vinnumarkaði ættu að 

verða fyrir sömu jákvæðu áhrifum og Danmörk af innstreymi flóttamanna. Sveigjanlegir 

vinnumarkaðir geta jafnvel aðlagast að stórum straumi innflytjenda en sú var raunin í Ísrael 

þegar 700.000 rússneskir gyðingar fluttu inn í landið eftir fall Sovétríkjanna. Þrátt fyrir að flestir 

þeirra töluðu enga hebresku þegar þeir komu til landsins var atvinnuþátttaka nýju 

innflytjendanna orðin sambærileg við heimamenn innan sjö ára og engin mælanleg áhrif urðu 

á meðallaun (Cohen og Chang-Tai, 2001). 

 Geta flóttamanna til að skila framlagi til samfélagsins fer bæði eftir stefnum og 

reglugerðum í móttökulandinu og lýðfræðilegum þáttum flóttamannanna sjálfra. Lönd með 

sveigjanlega vinnumarkaði og fáar aðgangshindranir að vinnumarkaðnum eru töluvert fljótari 

að uppskera þann ávinning sem flóttafólki fylgir. Einn þessara ávinninga kemur frá þeirri 

staðreynd að flóttamenn eru líklegir til að taka við störfum sem heimamönnum þykja 

óaðlaðandi (Cattaneo o.fl., 2015). Þetta eru störf eins og ræstingar, þjónustustörf á hótelum og 

veitingastöðum og umönnunarstörf, en umönnun aldraðra er einmitt sú starfsgrein sem fer mest 

vaxandi í Evrópu og Bandaríkjunum („Occupations with the most job growth“, e.d.). Árið 2015 

var algengasta reynsla og menntun flóttamanna í Svíþjóð úr störfum líkt og hjúkrun, 

tannlækningum, kennslu og véltækni en það er einmitt í þessum starfsgreinum sem skortur er á 

fólki í Svíþjóð (Migrationsverket, 2017). Í Þýskalandi er staðan orðin sú að það vantar 173.000 

manns í tæknistörf og er talið að þessi tala muni fjórfaldast á næstu þremur árum ef ekki verður 

gripið til aðgerða („Getting the new arrivals to work“, 2015). 

Flóttamenn geta ekki aðeins fyllt upp í þau störf sem vantar heldur geta þeir einnig búið 

til ný störf með því að stofna sín eigin fyrirtæki. Steve Jobs, stofnandi Apple, er sonur 

flóttamanns frá Sýrlandi sem flutti til New York á sjötta áratugnum (Jary, 2017) og Sergey Brin, 

einn af stofnendum Google, kom til Bandaríkjanna sem flóttamaður frá Sovétríkjunum þegar 

hann var sex ára gamall (Legrain, 2016). Samkvæmt skýrslu frá OECD eru innflytjendur 

líklegri en heimamenn til að stofna fyrirtæki (Desiderio og Mestres-Domènech, 2011) og 

opinberar tölur frá Ástralíu gefa til kynna að flóttamenn séu líklegastir innflytjenda til að stofna 
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sín eigin fyrirtæki; eftir tíu ára búsetu í Ástralíu hefur að meðaltali þriðjungur flóttamanna 

stofnað og rekið sitt eigið fyrirtæki (Australian Bureau of Statistics (ABS), 2015). 

4.4 Lýðfræðileg áhrif 

Mörg lönd í Vestur-Evrópu standa nú frammi fyrir þeirri áskorun að fólksfjölgun fer sífellt 

minnkandi vegna minnkandi frjósemi og auknu langlífi. Sameinuðu þjóðirnar hafa áætlað að 

íbúafjöldi Evrópu muni ná hámarki á þessari öld og fara svo minnkandi þar eftir (Clements, B., 

Dybczak, K., Gaspar, V., Gupta, S. og Soto, M., 2015). Þetta mun valda því að mun minna 

vinnuafl verður í Evrópu og þar af leiðandi færri til að borga skatta til að halda uppi auknu álagi 

á heilbrigðis- og velferðarkerfi fyrir þá sem eldri eru. Árið 2016 voru 83% hælisleitenda í 

Evrópu undir 35 ára („Asylum statistics - Statistics Explained“, 2017) og var meðalaldur þeirra 

helmingi minni en meðalaldur Þjóðverja („Getting the new arrivals to work“, 2015). Þetta unga 

flóttafólk getur fyllt upp í þau störf sem losna þegar eldri íbúar fara á eftirlaun ásamt því að 

skattarnir sem það borgar vegur á móti þeim kostnaði sem fylgir eldri íbúum landsins. Frjósemi 

meðal flóttafólks er einnig meiri en hjá heimamönnum sem mun koma til móts við hækkandi 

meðalaldur (Aiyar, 2016). 

4.5 Áhrif á upprunalönd og menningarlegan fjölbreytileika móttökulanda 

Flóttamenn auka ekki aðeins hagvöxt í móttökulandinu heldur einnig í sínum upprunalöndum. 

Peningasendingar til þróunarlanda frá fyrrum íbúum þeirra eru taldar hafa náð 432 milljörðum 

Bandaríkjadollara árið 2015 en það er þrefalt meira en opinber þróunaraðstoð (World Bank 

Group, 2016). Í Líbanon, sem er það land sem hefur tekið á móti hvað flestum sýrlenskum 

flóttamönnum, voru peningasendingar 16,2% af vergri landsframleiðslu árið 2014 (World Bank 

Group, 2016). Þó svo að þessar peningasendingar séu ekki beinn ávinningur fyrir 

móttökulöndin þá ýta þær samt sem áður undir þróun og velferð í heiminum öllum. Flóttafólk 

hefur einnig komið upp mikilvægum viðskiptasamböndum á milli móttökulands og 

upprunalands en svo var raunin í Bandaríkjunum þar sem víetnamskt flóttafólk hafði áhrif á 

útflutning frá Bandaríkjunum til Víetnam. Rannsókn frá árinu 2014 leiddi í ljós að með hverri 

10% aukningu á Víetnömskum innflytjendum í landinu, varð aukning á útflutningi frá 

Bandaríkjunum til Víetnam 1,4% (Parsons og Vézina, 2014). 
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Þökk sé ólíkum upplifunum og mismunandi menningarlegum bakgrunni eru 

innflytjendur líklegir til að vera skapandi og hugmyndaríkir (Legrain, Rowthorn og Rowthorn, 

2007). Þetta á sömuleiðis við um flóttamenn sem búa jafnvel að enn fjölbreyttari reynslu og 

víðari sjóndeildarhring. Einstaklingur sem hefur verið rifinn upp með rótum, ferðast yfir höf og 

eyðimerkur og upplifað þónokkra mismunandi menningarheima, á oft á tíðum auðveldara með 

að setja sig í spor annarra og nálgast vandamál frá ólíkum sjónarhornum (Tang og Tang, 2005). 

Menningarlegur fjölbreytileiki er mikilvæg uppspretta viðskipta, nýsköpunar og hugvits sem 

ætti að viðhalda fyrir komandi kynslóðir. Mikilvægi varðveislu og virðingar fyrir mismunandi 

menningarheimum er almennt viðurkennt í reglugerðum og viðmiðum frá samtökum eins og 

UNESCO og Sameinuðu þjóðunum, en menningarlegur arfur er ómissandi mannréttindi sem 

gagnast samfélaginu í heild (Donders, 2010). Áströlsk rannsókn byggð á gögnum frá 2001-

2011 leiddi í ljós launahækkanir hjá íbúum þeirra svæða sem tóku við stórum straum 

innflytjenda frá ólíkum menningarheimum (Elias og Paradies, 2016). Menningarlegur 

fjölbreytileiki hefur verið tengdur við aukinn hagvöxt og jákvæð áhrif á atvinnuþátttöku og laun 

(Prarolo o.fl., 2009) ásamt því að auka markaðshlutdeild, sölutekjur og ánægju viðskiptavina 

þeirra fyrirtækja sem ráða inn starfsfólk frá ólíkum menningarheimum (Herring, 2009; Scott, 

2009). 

 

5. Greining Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á efnahagslegum áhrifum af 

flóttamanna 

 

Í febrúar 2016 kom út skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hafði þann tilgang að skoða 

nýlega aukningu á flóttafólki í Evrópu út frá efnahagslegu sjónarmiði. Þessi skýrsla er 

undirstaða þessarar greiningar og verður notast við líkön hennar til þess að yfirfæra tölur á 

Ísland. Einnig verða bornar saman ráðleggingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og hvar Ísland 

stendur miðað við þær ráðleggingar. 

Skýrslan skoðar áhrif til skamms tíma með hagrænu módeli þar sem áhrif flóttafólks eru 

sýnd í gegnum tvær víddir; annars vegar með áhrifum fólksfjölgunar á móttökulandið og hins 

vegar með áhrifum af auknum útgjöldum ríkisstjórnar (Aiyar o.fl., 2016). Áhrifin til skamms 

tíma er væg aukning á vergri landsframleiðslu sem kemur til vegna aukinna útgjalda ríkisins 

ásamt aukinni eftirspurn eftir vörum og þjónustu. Áhrifin til lengri tíma voru svo metin í 
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gegnum upplifun móttökulanda af flóttamönnum í sögulegu samhengi, ásamt því að bera saman 

skatttekjur og önnur fjárhagsleg framlög flóttamanna við notkun þeirra á opinberri þjónustu og 

bótum frá ríkinu. Langtímaáhrifin fara að mestu leyti eftir því hvernig er tekið á móti 

flóttamönnum í móttökulöndum og hversu vel þeim gengur að samlagast vinnumarkaðnum. 

Mikilvægt er að hafa sem minnstar hindranir að vinnumarkaðnum og auðvelda þeim 

frumkvöðlum sem hafa áhuga á að stofna sín eigin fyrirtæki, meðal annars með því að auðvelda 

aðgang að fjármögnun og lánum (Aiyar o.fl., 2016). Innflytjendur frá sömu löndum og 

flóttamennirnir streyma frá í dag hafa í gegnum tíðina átt erfiðara með að aðlagast 

vinnumarkaðnum í Evrópu en aðrir innflytjendur og eru að meðaltali minna menntaðir en 

heimamenn og aðrir innflytjendur. Þrátt fyrir þetta er líklegt að núverandi straumur flóttamanna 

sé betur menntaður en innflytjendur frá sömu löndum sem komu til Evrópu áður. Sæm dæmi 

má nefna að af þeim flóttamönnum sem komu til Þýskalands árið 2013-2014 voru 21% með 

jafn hátt menntunarstig og heimamenn (Aiyar, 2016). Í Svíþjóð voru 37% nýkominna 

flóttamanna búin með grunn- eða framhaldsnám í háskóla (Legrain, 2016). Ástæðan fyrir 

þessum mun á innflytjendum fyrri ára og flóttamönnum í dag gæti verið sú að mikill kostnaður 

fylgir því að flýja yfir til Evrópu og eru það oft á tíðum tiltölulega efnaðir og betur menntaðir 

einstaklingar sem mega við þessum kostnaði (Eakin, 2015). Velgengni á vinnumarkaði fer líka 

mikið eftir því hvernig kunnátta innflytjenda rímar við kunnáttu heimamanna. Því ólíkari sem 

færnin er hjá þessum tveimur hópum, því líklegra er að flóttamönnum farnist vel á 

vinnumarkaðnum án þess að hafa neikvæð áhrif á laun og atvinnuþátttöku heimamanna (Borjas, 

1995). Ný kunnátta sem flóttamenn koma með til móttökulanda getur jafnvel búið til nýjan 

iðnað þar en sem dæmi má nefna að hátækniiðnaðurinn í Ísrael tók mikinn vaxtakipp þökk sé 

flóttamanni frá fyrrum Sovétríkjunum (Aiyar o.fl., 2016). 

5.1 Tillögur til að auka efnahagslegan ávinning af komu flóttamanna 

Samkvæmt skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er atvinnuþátttaka hælisleitenda og flóttamanna 

sá þáttur sem hefur mest áhrif á efnahagslegan ávinning móttökulandanna. Því fyrr sem 

flóttafólk byrjar að vinna, því minni líkur eru á því að það einangrist og endi með því að 

útilokast frá samfélaginu. Þeir einstaklingar sem komast snemma út á vinnumarkaðinn eru 

fljótari að aðlagast menningunni, tungumálinu og siðum í móttökulandinu. Auk þess taka þeir 

virkan þátt í samfélaginu, borga skatta til ríkisins og þurfa þar af leiðandi minni styrki og 
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fjármagn frá hinu opinbera (Aiyar, 2016). Á Íslandi tekur töluvert langan tíma fyrir flóttafólk 

að komast á vinnumarkaðinn þar sem aðstoð og þjónusta er í lágmarki, þá sérstaklega fyrir þá 

einstaklinga sem koma á eigin vegum til landsins. Vinnumálastofnun hefur tekið upp á því að 

auglýsa eftir fyrirtækjum sem hafa áhuga á að fá flóttafólk í vinnu. Nokkur fyrirtæki hafa svarað 

þessari beiðni og eru sífellt fleiri að bætast við (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Aðalvandamálið er að á meðal flóttafólks á Íslandi er íslenskukunnátta lítil sem engin og út frá 

því eru fá störf í boði og þau störf sem bjóðast þeim eru oftar en ekki einhæf láglaunastörf. 

Flóttafólk með menntun kýs að velja störf þar sem menntun þeirra nýtist sem best en hér á landi 

hefur þeim reynst erfitt að fá slík störf. Samkvæmt greiningu á þjónustu við flóttafólk kom fram 

að aðeins 4% af 38 einstaklingum höfðu fengið starf þar sem menntun þeirra nýttist til fulls 

(Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins kemur fram 

að þrír þættir þurfi að vera til staðar til þess að flóttafólk komist sem fyrst inn á vinnumarkaðinn. 

 

1. Að hafa lagalegan rétt til þess að vinna 

2. Að einstaklingar hafi viðeigandi hæfni og kunnáttu í starfi 

3. Að laus störf séu í boði 

 

5.1.1 Hafa lagalegan rétt til þess að vinna 

Víða í Evrópu mega hælisleitendur ekki vinna fyrr en þeir hafa fengið samþykkta stöðu sína 

sem flóttamenn. Hælisleitendur þurfa því að bíða eftir því að fá stöðu sína samþykkta áður en 

þeir geta hafið störf en í sumum tilvikum getur það tekið einhver ár (Aiyar o.fl., 2016). Á Íslandi 

mega hælisleitendur hins vegar vinna og fá svokallað bráðabirgðaatvinnuleyfi, en einstaklingur 

með slíkt leyfi þarf að hugsa alfarið um sig sjálfur og getur þá ekki lengur fengið stuðning frá 

ríkinu (Kristín Völundardóttir, 2016). Hælisleitendur þurfa að uppfylla ákveðnar kröfur til að 

fá bráðabirgðaatvinnuleyfi á Íslandi en þær eru að hælisskýrsla hafi verið tekin af umsækjanda, 

að hann hafi fullnægjandi skilríki, að ekki þyki ástæða til að vísa honum úr landi, að umsækjandi 

falli ekki undir Dyflinnarreglugerðina og að umsækjandi hafi verið liðlegur í upplýsingagjöf og 

aðstoð við vinnslu umsóknarinnar. Ef umsækjandi fellur undir Dyflinnarreglugerðina er heimilt 

að veita honum atvinnuleyfi ef hælisleitandi hefur dvalið meira en 90 daga hér á landi og 

uppfyllir öll önnur skilyrði bráðabirgðaatvinnuleyfis („Bráðabirgðadvalar- og atvinnuleyfi“, 

e.d.). Ástæður þess að mörg lönd innan Evrópa banna hælisleitendum að vinna eru til komnar 
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vegna þess að hluti þeirra er að flytja vegna efnahagslegra ástæða en ekki neyðar og eru þar af 

leiðandi að sigla undir fölsku flaggi hælisleitanda. Reglurnar eiga þannig að koma í veg fyrir 

að þessir einstaklingar geti svindlað á kerfinu (Aiyar, 2016). Í greiningu á þjónustu við flóttafólk 

koma fram tillögur til að efla þátttöku flóttafólks á vinnumarkaðnum hér á landi. Sú fyrsta var 

að Vinnumálastofnun og aðrar ríkisstofnanir myndu auka aðkomu sína að aðlögunarferlinu sem 

hjálpar flóttafólki að komast inn á vinnumarkaðinn. Annað skrefið varðar atvinnuréttindi og 

atvinnuskilyrði þar sem grunnstoðir þeirra yrðu styrktar til muna. Þriðja skrefið væri að auka 

kennslu á íslensku svo flóttafólk nái betri tökum á tungumálinu og fjórða og síðasta skrefið væri 

að betrumbæta aðgengi að menntun (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

 

5.1.2 Einstaklingar hafi viðeigandi hæfni og kunnáttu í starfi 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn leggur til að hælisleitendur láti meta menntunarstig sitt sem og 

tungumálakunnáttu og aðra hæfni um leið og þeir koma til landsins svo það sé auðveldara að 

meta hvers kyns þjálfun þeir þurfa og hvers konar störf þeir geti sótt um. Einnig leggur 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn til að kvótaflóttafólk sé búið að sækja námskeið og starfsþjálfun 

áður en það flytur til sinna móttökulanda. Þetta myndi auka starfshæfni þess og gera því kleift 

að fá störf sem falla betur að kunnáttu þess. Sem dæmi settu Bandaríkin upp námskeið í Kenýa, 

Taílandi og Nepal fyrir kvótaflóttafólk til að bæta enskukunnáttu þess áður en það kæmi til 

Bandaríkjanna. (Aiyar o.fl., 2016). Hér á landi á allt kvótaflóttafólk rétt á íslenskukennslu og 

samfélagsfræðslu sér að kostnaðarlausu og fær það slíka kennslu um leið og það kemur til 

landsins. Kennt er að lágmarki 720 klukkutíma og varir hver kennslustund í 40 mínútur. 

Flóttafólk sem kemur á eigin vegum fær 150 þúsund króna styrk til íslenskunáms en það dugar 

fyrir þremur mánaðarlöngum námskeiðum hjá Mími. Eitt af vandamálunum við slík námskeið 

er að nemendum er ekki skipt upp eftir getu svo þeir sem hafa meiri hæfni í að tala og lesa 

íslensku fá minna út úr kennslunni sem er yfirleitt á byrjendastigi (Alþjóðamálastofnun Háskóla 

Íslands,2017).  

Fyrirtæki gætu einnig sett upp tungumálanámskeið sem væru sniðin fyrir flóttamenn 

sem hluti af vinnutíma þeirra. Starfsþjálfun og þróun á hæfni er góð fjárfesting til lengri tíma 

og gerir flóttamönnum kleift að þróast í starfi og sérhæfa sig innan fyrirtækjanna (Aiyar o.fl., 

2016). Á Íslandi er oft erfitt fyrir flóttafólk að fá menntun sína metna sem og skortur er á 

leiðbeiningum um hvernig hægt sé að afla sér þeirrar þekkingar sem vantar upp á. Margar 
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hindranir eru til staðar fyrir þá einstaklinga sem vilja mennta sig þar sem ekki er boðið upp á 

undirbúningsnám fyrir háskóla fyrir einstaklinga sem tala ekki íslensku. Flóttafólki á Íslandi er 

ekki mögulegt að taka námslán hjá LÍN þar sem reglur kveða á um lágmarks 5 ára búsetu áður 

en einstaklingur getur átt rétt á láni. Von er á breytingum á þessum reglum LÍN sem munu gera 

flóttafólki kleift að taka námslán og með því að bjóða einnig upp á undirbúningsnám á ensku 

myndi aðgengi flóttafólks til háskólanáms batna til muna (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 

2017). Tekið var dæmi í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um kostnað þess að þjálfa 

einstakling frá grunni til starfa sem læknir í Bretlandi borið saman við að þjálfa 

læknismenntaðan flóttamann til sömu starfa. Gríðarlegur munur var þar á en kostnaður við að 

þjálfa einstakling frá grunni er meiri en 35 milljónir íslenskra króna en að þjálfa 

læknismenntaðan flóttamann til starfa í nýju landi kostar í kringum 3,5 milljónir íslenskra 

króna. Tíminn sem fer í að mennta einstaklinginn frá grunni er einnig mun lengri eða allt að sex 

ár en reiknað er með að það tæki aðeins um tvö ár að þjálfa flóttamann til starfa (Aiyar o.fl., 

2016). Í greiningu á þjónustu við flóttafólk kemur fram það úrræði að atvinnurekendur gætu 

verið sveigjanlegri við að hjálpa flóttafólki að stundað nám í íslensku með vinnu. Eitt af 

vandamálunum sem eru til staðar hér á landi er að flóttafólk í fullri vinnu er ólíklegt til að sjá 

sér fært að mæta á námskeið utan vinnutíma, en þetta á sérstaklega við um fjölskyldufólk. 

 

5.1.3 Laus störf 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur fram að ákjósanlegt sé að staðsetja flóttamenn á þau svæði 

eða í þeim bæjarfélögum þar sem nóg er um vinnu. Alltof algengt er að staðsetja flóttafólk þar 

sem húsnæði er ódýrt og leigan lág en oftar en ekki er lítið um störf að hafa á slíkum svæðum 

(Aiyar o.fl.,2016). Atvinnuleysi er mjög lágt hér á landi og samkvæmt spá 

Vinnumálastofnunnar er þörf á erlendu vinnuafli til að fylla upp í þau störf sem myndast hér á 

næstu árum (Karl Sigurðsson, 2016). Fjölgun starfa á síðastliðnum árum hér á landi hefur að 

mestu leyti verið innan ferðaþjónustunnar. Þar er að finna fjölbreytt störf sem mörg hver krefjast 

framhalds- og háskólamenntunar, en stór hluti þessara starfa eru einnig ófaglærð og þá sér í lagi 

innan veitinga- og gistiþjónustu, en hlutfall ófaglærðra starfa innan þeirra atvinnugreina er 

hærra en í flestum öðrum greinum hér á landi (Karl Sigurðsson, 2016). Samkvæmt skýrslu 

Íslandsbanka frá mars 2017 má rekja um helming þeirra starfa sem orðið hafa til á Íslandi frá 

2010 til ferðaþjónustunnar, beint eða óbeint (Íslandsbanki, 2017). Í skýrslunni kom einnig fram 
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að um 20% fyrirtækja í ferðaþjónustu lentu í erfiðleikum með að fá fólk til starfa árið 2016, en 

það átti sérstaklega við um ófaglærð störf eins og ræstingar og þrif. Í rannsóknum frá Ewing 

Marion Kauffman Foundation (2012) kemur fram að flóttafólk eru tvisvar sinnum líklegra til 

að stofna sín eigin fyrirtæki en einstaklingar sem eru fæddir í Bandaríkjunum. Á Íslandi vantar 

upplýsingagjöf til flóttafólks um hvernig eigi að reka fyrirtæki hér á landi. Flóttamaður sem 

hafði reynslu af fyrirtækjarekstri stofnaði fyrirtæki á Íslandi stuttu eftir komu hingað til lands. 

Einstaklinginn skorti upplýsingar um hvernig ætti að haga rekstrinum, standa skil á sköttum og 

fleiri gjöldum og þegar uppi var staðið þurfti hann að hætta rekstri (Alþjóðamálastofnun 

Háskóla Íslands, 2017). Í Bandaríkjunum eru níu stofnanir sem reknar eru í góðgerðarskyni sem 

hjálpa flóttafólki að stofna sín eigin fyrirtæki með því að veita þeim lán (Aiyar o.fl., 2016). 

Vöntun er á slíkum samtökum á Íslandi sem gætu aðstoðað flóttafólk við að taka fyrstu skrefin 

í fyrirtækjarekstri og upplýst það um þær reglur sem gilda hér á landi. Þetta myndi auka líkurnar 

á að reksturinn myndi ganga upp ásamt því að ýta undir fjölbreytileika á íslenska markaðnum. 

 

6. Efnahagslegur ávinningur Íslands af móttöku flóttafólks 

Hér að neðan verða efnahagslegir þættir sem aukning flóttafólks mun koma til með að hafa 

áhrif á hér á landi greindir út frá mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þessi þættir eru meðal annars 

íbúafjöldi og útgjöld hins opinbera sem notast er við til að reikna út efnahagsleg áhrif 

flóttafólks. Einnig verður lögð áhersla á þann efnahagslega ávinning sem flóttafólk kemur 

með á vinnumarkaðinn sem og lýðfræðileg áhrif þess og út frá því skoða hverju Ísland þarf að 

breyta til að hámarka þann ávinning.  

6.1 Útreikningar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins yfirfærðir á Ísland 

Í nýlegri skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eru skammtímaáhrif núverandi flóttamannastraums 

til Evrópu á verga landsframleiðslu metin í gegnum EUROMOD líkan. EUROMOD er hluti 

nokkurra líkana á vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem ætlað er að lýsa efnahag á alþjóðavísu 

(e. Flexible System of Global Models) (Aiyar o.fl., 2016). EUROMOD líkanið reiknar út áhrif 

flóttamanna á Evrópu í heild sinni en ekki á einstaka lönd. Í líkaninu eru viðskipti, framboð af 

vinnuafli og verðbólga í smækkaðri mynd, framboð er reiknað út með Cobb-Douglas falli og 

aðeins ein gerð af vinnuafli er tekin inn í útreikningana svo að munurinn á vinnuframlagi 
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flóttamanna og heimamanna kemur ekki fram í niðurstöðum. Líkanið notar aukinn íbúafjölda 

og aukin útgjöld hins opinbera til að reikna út efnahagslegar afleiðingar flóttamanna. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ályktar að aukin fólksfjölgun vegna flóttamanna sé 0,15% af 

íbúafjölda Evrópusambandsins á milli 2015 og 2017 en fari svo niður í 0,1% eftir það (Aiyar 

o.fl., 2016). 

Ef yfirfæra á útreikninga þessa líkans á Ísland verður að setja nokkurn fyrirvara á 

niðurstöðurnar, en mikill munur er á þeim forsendum sem notaðar eru fyrir Evrópu og hvernig 

málum er háttað hér á landi. Sem dæmi má nefna að þrátt fyrir að fjöldi flóttafólks hafi aukist 

töluvert síðastliðin ár var flóttafólk sem fékk dvalarleyfi árið 2016 ekki nema 0,05% af 

íbúafjölda Íslands (Útlendingastofnun, 2016), en það er 0,1% lægra en 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gerir ráð fyrir í sínum útreikningum. Útreikningar gera einnig ráð 

fyrir að mun hærri prósenta vergrar landsframleiðslu fari til málefna flóttamanna en raun ber 

vitni hér á landi. Aðrar ályktanir líkansins eru þær að það taki flóttamenn tvö ár að komast inn 

á vinnumarkaðinn og að þeir verði með 3-5% minni atvinnuþátttöku og 12-15% meira 

atvinnuleysi en heimamenn. Beinn fjárhagslegur kostnaður inniheldur meðal annars kostnaðinn 

við framfærslu þeirra hælisleitenda sem bíða eftir niðurstöðum umsókna sinna. Þar að auki 

reiknast inn í kostnaðinn framfærsla fyrstu tvö árin eftir að hælisleitandi fær samþykkta stöðu 

flóttamanns. Eftir þann tíma er einnig gert ráð fyrir bótum fyrir þá sem fara ekki inn á 

vinnumarkaðinn strax (Aiyar o.fl., 2016). Útgjöld Íslands til málefna flóttamanna og 

hælisleitenda voru tekin úr ríkisreikningi 2014 og 2015 og úr fjárlögum 2016. Útgjöld hins 

opinbera skiptast á milli Innanríkisráðuneytis annars vegar, undir útgjaldaliðnum 

,,Hælisleitendur” og Velferðarráðuneytis hins vegar, undir útgjaldaliðunum ,,Innflytjendaráð 

og móttaka flóttamanna” og ,,Kostnaður skv. 15. gr. laga nr. 40/1991, um félagsþjónustu 

sveitarfélaga” en sá síðari vísar til þess að sveitarfélög eiga rétt á að sækja í ríkissjóð þær bætur 

sem þau veita flóttafólki fyrstu tvö árin sem það býr hér á landi (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Á mynd 3 má sjá útgjöld Íslands til málefna flóttamanna og 

hælisleitenda á árunum 2014-2016 sem hlutfall af vergri landsframleiðslu borin saman við 

útgjöld nokkurra nágrannaríkja og svo Evrópu í heild sinni. Eins og sést eyðir Ísland minna til 

málefna hælisleitenda og flóttamanna en nágrannalöndin, en meðalútgjöld Íslands síðastliðin 

þrjú ár eru 0,04% í samanburði við 0,13% meðalútgjöld í Evrópu (Aiyar o.fl., 2016, Fjárlög 

2016 nr. 134/2015; Fjársýsla ríkisins, 2014; Fjársýsla ríkisins, 2015; Hagstofa Íslands. 2017). 



 
 

21 
 

 

  

Mynd 3: Útgjöld til málefna flóttamanna og hælisleitenda sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á árunum 

2014-2016 

Bæði rannsóknir frá OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum leiddu í ljós að engin tenging er á 

milli fjölda innflytjenda og efnahagslegra áhrifa þeirra. Þetta bendir til þess að aðrir þættir spili 

þar inn í (OECD, 2013; Aiyar o.fl., 2016). Hins vegar sýndu útreikningar 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fram á að efnahagslegur ávinningur til skamms tíma væri meiri í 

þeim löndum sem ljáðu hærra hlutfall landsframleiðslu til málefna flóttamanna (Aiyar o.fl., 

2016) og því verða útreikningar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins yfirfærðir á einstaka lönd hér að 

neðan með tilliti til hlutfalls landsframleiðslu sem hvert land setur í málefni flóttamanna. Á 

mynd 4 má sjá skammtímaáhrif flóttafólks í Evrópu næstu tvö ár samkvæmt útreikningum 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (Aiyar o.fl., 2016). 
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Mynd 4: Skammtímaáhrif flóttafólks á verga landsframleiðslu í Evrópu 

 

Eins og mynd 4 gefur til kynna hefur flóttafólk jákvæð áhrif á verga landsframleiðslu í Evrópu. 

Þessir útreikningar eru yfirfærðir á einstaka lönd í Evrópu hér að neðan, en mynd 5 sýnir 

skammtímaáhrif flóttamanna á verga landsframleiðslu Íslands, Svíþjóðar og Þýskalands. Eins 

og áður hefur komið fram voru skammtímaáhrif flóttamanna á verga landsframleiðslu í Evrópu 

eins og þau voru reiknuð af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum yfirfærð á hvert land fyrir sig með tilliti 

til þeirra fjármuna sem löndin verja til málefna flóttamanna og hælisleitenda (Aiyar o.fl., 2016; 

Fjárlög 2016 nr. 134/2015; Fjársýsla ríkisins, 2014; Fjársýsla ríkisins, 2015; Hagstofa Íslands. 

2017). Formúlan sem notuð var í útreikningana er eftirfarandi: 

        

Ú𝒕𝒈𝒋ö𝒍𝒅 𝒕𝒊𝒍 𝒇𝒍ó𝒕𝒕𝒂𝒇ó𝒍𝒌𝒔 𝒔𝒆𝒎 % 𝒂𝒇 𝑽𝑳𝑭

(𝐌𝐞ð𝐚𝐥ú𝐭𝐠𝐣ö𝐥𝐝 𝐄𝐯𝐫ó𝐩𝐮 𝐭𝐢𝐥 𝐟𝐥ó𝐭𝐭𝐚𝐟ó𝐥𝐤𝐬 𝐬𝐞𝐦 % 𝐚𝐟 𝐕𝐋𝐅 ∗ 𝐍𝐢ð𝐮𝐫𝐬𝐭öð𝐮𝐫 𝐀𝐆𝐒 𝐮𝐦 𝐬𝐤𝐚𝐦𝐦𝐭í𝐦𝐚á𝐡𝐫𝐢𝐟 𝐟𝐥ó𝐭𝐭𝐚𝐟ó𝐥𝐤𝐬 á 𝐕𝐋𝐅 í 𝐄𝐯𝐫ó𝐩𝐮)
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Mynd 5: Skammtímaáhrif flóttafólks á verga landframleiðslu 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að Ísland er að fá minni efnahagslegan ávinning af flóttafólki 

en aðrar þjóðir. Ef Ísland vill ekki vera eftirbátur nágrannalanda sinna þarf að auka útgjöld til 

málefna flóttamanna og hælisleitenda.  

Á mynd 6 og 7 má sjá útgjöld ríkisins á hvern hælisleitenda og flóttamann síðastliðin 

þrjú ár ásamt fjölda hælisleitenda og flóttafólks eftir árum (Fjárlög 2016 nr. 134/2015; Fjársýsla 

ríkisins, 2014; Fjársýsla ríkisins, 2015; Útlendingastofnun, 2015; Útlendingastofnun, 2016; 

Útlendingastofnun, 2017; Velferðarráðuneytið, 2017). 

 

  

Mynd 6: Kostnaður á hvern hælisleitenda og flóttamann 
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Mynd 7: Fjöldi hælisleitenda og flóttafólks á Íslandi 

 

Á mynd 6 er kostnaður vegna flóttafólks og kvótaflóttafólks settur undir sama hatt. Útgjöld til 

málefna flóttamanna eru tekin beint úr ríkisreikningi og fjárlögum en þar er ekki tekið fram 

hvaða upphæð fer til hvaða hóps. Hins vegar hefur Velferðarráðuneytið gefið út að áætlaður 

kostnaður á kvótaflóttamann sé 4-5 milljónir og því er hægt að gera ráð fyrir að upphæðin sem 

fer til þeirra einstaklinga sem fá hér hæli á eigin vegum sé öllu lægri en mynd 6 gefur til kynna 

(Sæunn Gísladóttir, 2015). 

Höfnunarhlutfall hælisumsókna á Íslandi er hærra en gengur og gerist í Evrópu. Skýrsla 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gerir ráð fyrir 40% höfnunarhlutfalli í Evrópu en hér á landi er það 

um 77% ef reiknað er meðaltal síðastliðinna þriggja ára (Útlendingastofnun, 2015; 

Útlendingastofnun, 2016; Útlendingastofnun, 2017). Áhugavert er að skoða hver útgjöld 

Íslands væru í samanburði við önnur lönd Evrópu ef höfnunarhlutfallið væri sambærilegt. Út 

frá tölunum á mynd 6 voru útgjöld Íslands til málefna flóttamanna og hælisleitenda sem hlutfall 

af vergri landsframleiðslu reiknuð miðað við 40% höfnunarhlutfall. Þetta var gert með því 

að skoða fjölda hælisumsókna síðastliðin þrjú ár og margfalda með tilliti til nýja 

höfnunarhlutfallsins ásamt kostnaði á hvern einstakling. 

 

(𝑭𝒋ö𝒍𝒅𝒊 𝒉æ𝒍𝒊𝒔𝒍𝒆𝒊𝒕𝒆𝒏𝒅𝒂 ∗ 𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒉æ𝒍𝒊𝒔𝒍𝒆𝒊𝒕𝒆𝒏𝒅𝒂) + (𝑭𝒋ö𝒍𝒅𝒊 𝒉æ𝒍𝒊𝒔𝒍𝒆𝒊𝒕𝒆𝒏𝒅𝒂 ∗ 𝟒𝟎% ∗ 𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂ð𝒖𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒇𝒍ó𝒕𝒕𝒂𝒎𝒂𝒏𝒏)  
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Niðurstöður þessara útreikninga sjást hér á mynd 8 (Fjárlög 2016 nr. 134/2015; Fjársýsla 

ríkisins, 2014; Fjársýsla ríkisins, 2015; Hagstofa Íslands, 2017; Útlendingastofnun, 2015; 

Útlendingastofnun, 2016; Útlendingastofnun, 2017; Velferðarráðuneytið, 2017). 

 

  

Mynd 8: Útgjöld til málefna flóttamanna og hælisleitenda á árunum 2014-2016 miðað við 40% 

höfnunarhlutfall 

 

Eins og mynd 8 sýnir væru útgjöld Íslands mun lægri en meðalútgjöld í Evrópu þrátt fyrir breytt 

höfnunarhlutfall og að sama skapi væri Ísland að fá minni efnahagslegan ávinning eins og sést 

á mynd 9 (Fjárlög 2016 nr. 134/2015; Fjársýsla ríkisins, 2014; Fjársýsla ríkisins, 2015; 

Útlendingastofnun, 2015; Útlendingastofnun, 2016; Útlendingastofnun, 2017; 

Velferðarráðuneytið, 2017). 

0,045%

0,065% 0,069%
0,080%

0,130%

0,190%

0,000%

0,050%

0,100%

0,150%

0,200%

2014 2015 2016

Útgjöld Íslands til hælisleitenda og flóttafólks sem hlutfall 

af vergri landsframleiðslu miðað við 40% 

höfnunarhlutfalli

% af GDP Ísland % af GDB Evrópa



 
 

26 
 

 

Mynd 9: Skammtímaáhrif flóttafólks á verga landframleiðslu miðað við 40% höfnunarhlutfall 

Það virðist vera að ástæðan fyrir því að útgjöld til málefna hælisleitenda og flóttamanna eru 

lægri hér á landi en annars staðar en í Evrópu sé ekki aðeins sú að þeir séu hlutfallslega færri 

heldur er Ísland að setja minna fjármagn til hvers einstaklings. 

Á mynd 10 ber að líta hlutfallslega aukningu hælisumsókna borna saman við 

hlutfallslega aukningu á útgjöldum til málefna flóttamanna og hælisleitenda (Fjárlög 2016 nr. 

134/2015; Fjársýsla ríkisins, 2014; Fjársýsla ríkisins, 2015; Útlendingastofnun, 2015; 

Útlendingastofnun, 2016; Útlendingastofnun, 2017). 

 

  

Mynd 10: Hlutfallsleg aukning hælisumsókna borið saman við hlutfallslega aukningu útgjalda 
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Misræmi er á hlutfallslegri aukningu hælisumsókna og hlutfallslegri aukningu á útgjöldum til 

málefnisins en þetta bendir til þess að sífellt minni þjónusta sé í boði fyrir hvern einstakling. 

Þetta er sérstaklega áberandi ef skoðaður er kostnaður á hvern hælisleitenda eftir árum á mynd 

6 hér að ofan en áætlaður kostnaður á hvern og einn þeirra hefur farið úr tæpum 3,5 milljónum 

niður í 1,1 milljón á síðastliðnum þremur árum. Forvitnilegt er að skoða hver útgjöld Íslands til 

málefna flóttamanna og hælisleitenda væru ef útgjöldin hefðu aukist í takt við hælisumsóknir. 

Mynd 11 sýnir hver útgjöldin væru ef þau hefðu aukist í samræmi við hælisumsóknir frá 2014-

2016 (Fjársýsla ríkisins, 2014; Útlendingastofnun, 2015; Útlendingastofnun, 2016; 

Útlendingastofnun, 2017). 

 

  

Mynd 11: Raunútgjöld borið saman við útgjöld í takt við hælisumsóknir 

 

Taka þarf tillit til þeirrar aukningar sem orðið hefur á hælisumsóknum og auka útgjöldin í takt 

við það.  

Ef niðurstöður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eru yfirfærðar á Ísland á jafn einfaldan hátt og 

hér að ofan má sjá að efnahagslegur ávinningur Íslands er jákvæður til skamms tíma. Þrátt fyrir 

að eyða tiltölulega lágum fjárhæðum til málefna flóttamanna og hælisleitenda er Ísland að 

uppskera aukna verga landsframleiðslu, en hún er að öllum líkindum komin til vegna aukinnar 

eftirspurnar á vörum og þjónustu. Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins kemur fram að langtíma 

efnahagsáhrif flóttafólks ráðist að mestu leyti af aðlögun að vinnumarkaði, en ef vel gengur 
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spáir Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn því að verg landsframleiðsla í Evrópu geti hækkað um 0,25% 

fyrir 2020. Til að aðlögun að vinnumarkaðnum gangi sem best fyrir sig er mikilvægt að 

móttökulöndin hafi sveigjanlegan vinnumarkað og að kunnátta flóttafólks hæfi þeim störfum 

sem í boði eru. 

6.2 Vinnumarkaðurinn á Íslandi 

Á Íslandi í dag er staðan á vinnumarkaði góð þegar horft er til síðastliðinna ára en atvinnuleysi 

hefur farið lækkandi frá 2008. Samband er á milli fjölgunar starfa og hagvaxtar í landinu en 

0,8% aukning hefur verið á störfum fyrir hverja prósentuaukningu í hagvexti (Karl Sigurðsson, 

2016). Samkvæmt Hagstofunni hefur hagvöxtur í landinu aukist um 5,9% árið 2016 en spáð er 

4,3% aukningu árið 2017 og 2,5–3,0% aukningu á tímabilinu 2018 til 2022 (Hagstofa Íslands, 

2017). 

Í skýrslu Katrínar Ólafsdóttur frá 2008 er sveigjanleiki íslenska vinnumarkaðsins metinn 

í gegnum nokkra þekkta mælikvarða. Niðurstaðan var sú að íslenski vinnumarkaðurinn er 

sveigjanlegur en hér sé mikil atvinnuþátttaka, skattbyrði launa lítil, sveigjanleiki í raunlaunum, 

lítið atvinnuleysi og sjaldgæft að einstaklingar séu lengi á atvinnuleysisskrá (Katrín Ólafsdóttir, 

2008). Þessar niðurstöður eiga enn vel við en árið 2015 var atvinnuþátttaka hér á landi 82.5%, 

en sú þátttaka er meðal þeirra hæstu innan OECD (Skapti Hallgrímsson, 2016). Einnig er 

atvinnuleysi á Íslandi það lægsta í Evrópu en það mældist 2,9% í október 2016 (,,Atvinnuleysi 

meðal ungs fólks langminnst á Íslandi”, 2016) ásamt því að langtímaatvinnuleysi meðal 

einstaklinga á atvinnuleysisskrá hefur minnkað frá 36% árið 2012 niður í 22% árið 2015 (Karl 

Sigurðsson, 2016). 

Þessi sveigjanleiki ætti að koma sér vel fyrir flóttafólk í leit að vinnu og innkoma þeirra 

á vinnumarkaðinn gæti jafnvel orðið til þess að Íslendingar í láglaunastörfum færi sig yfir í 

sérhæfðari störf eins raunin hefur verið í Danmörku og Grikklandi (Foged og Peri, 2016; Aiyar, 

2016). Í greiningu Velferðarráðuneytisins á þjónustu við flóttafólk kom fram að árið 2016 hafi 

60 af 80 flóttamönnum sem voru á skrá hjá Vinnumálastofnun fengið vinnu, en eitt af úrræðum 

stofnunarinnar var að auglýsa eftir fyrirtækjum sem væru tilbúin að bjóða flóttafólki vinnu – og 

gaf það góða raun (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Í spá Vinnumálastofnunar um þróun vinnumarkaðsins kemur fram að á milli 2016 og 

2018 muni störfum á Íslandi fjölga um 8400 (Karl Sigurðsson, 2016). Á mynd 12 má sjá 
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mannfjöldaspá Hagstofunnar á aukningu einstaklinga á vinnualdri hér á landi borið saman við 

spá Vinnumálastofnunar um fjölgun starfa á árunum 2016-2018 (Hagstofa Íslands, 2017a; Karl 

Sigurðsson, 2016). 

 

 

Mynd 12: Spá um aukningu vinnuafls borið saman við spá um fjölgun starfa 

 

Líkt og taflan gefur til kynna er ósamræmi á milli fjölgunar einstaklinga á vinnualdri og fjölgun 

starfa hér á landi. Það liggur því fyrir að til að brúa þetta bil er nauðsynlegt að flytja inn erlent 

vinnuafl. 

Innflytjendum á Íslandi hefur vegnað tiltölulega vel á íslenskum vinnumarkaði í 

samanburði við Evrópu en erlendum ríkisborgurum á atvinnuleysisskrá hefur fækkað úr 2.200 

árið 2010 niður í 1.050 árið 2015. Atvinnuleysi meðal erlenda ríkisborgara var rúm 4% árið 

2015 en til samanburðar var atvinnuleysi meðal erlendra ríkisborgara í Evrópu 18.9% (Karl 

Sigurðsson, 2016; „Migrant integration statistics – labour market indicators - Statistics 

Explained“, 2017). 

Mynd 13 er tekin úr yfirlitsskýrslu sem unnin var fyrir Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins 

um færniþörf á íslenskum vinnumarkaði næstu tíu ár (Karl Sigurðsson, 2014a, mynd 10). 
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Mynd 13: Fjöldi starfa eftir starfsgreinum, þróun og horfur til 2025 

 

Á myndinni má sjá að spáð er mestri fjölgun starfa á sviði sérfræðinga og þjónustu og 

verslunarfólks. Undir svið þjónustu og verslunarfólks falla störf eins og þjónustustörf við 

flutninga og ferðalög, störf við hússtjórn og matseld, umönnun og aðstoð í heilbrigðisgreinum 

og félagsþjónustu (Karl Sigurðsson, 2014a). 

Ófaglærðir flóttamenn ásamt faglærðum flóttamönnum sem eiga erfitt með að finna 

viðeigandi vinnu til að byrja með eru viljugri til að taka við störfum sem heimamenn vilja ekki 

sinna. Í Evrópu eru þetta störf á borð við þrif og ræstingar, vinnu á hótelum og veitingastöðum 

og umönnun aldraðra (Cattaneo o.fl., 2015). Í könnun sem innanríkisráðuneytið gerði á 

flóttamönnum sem fengu vernd á Íslandi á árunum 2005-2015 voru 59% svarenda í þjónustu-, 

umönnunar-, sölu- eða afgreiðslustörfum (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017).  

Núverandi straumur flóttafólks gæti einnig fyllt inn í þau sérfræðistörf sem vantar en í 

Þýskalandi árið 2013 sögðust 21% flóttafólks frá Sýrlandi vera búin með grunnnám í háskóla 

og í Svíþjóð árið 2016 var þriðjungur nýkomins flóttafólks búið með grunn- eða framhaldsnám 

í háskóla (Eakin, 2015; Legrain, 2016). Vissulega getur það verið vandamál að ósamræmi sé á 

milli hæfni sem einstaklingar hafa og þeirra starfa sem þeir sinna en þetta misræmi lýsir sér 

yfirleitt á þann veg að fólk gegnir störfum sem krefjast minni kunnáttu en starfsfólkið býr yfir 
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eða samræmist ekki hæfni þeirra eða menntun. Oftast er þetta aðeins tímabundið ástand sem 

varir þar til einstaklingur finnur vinnu við sitt hæfi en þó er það þekkt að þetta geti verið 

viðvarandi vandamál hjá útlendingum í nýju samfélagi (Karl Sigurðsson, 2014b). Í könnun 

innanríkisráðuneytisins á flóttafólki voru 43% svarenda búnir með nám á háskólastigi en að 

sama skapi sögðu 75% svarenda að menntun þeirra hafi aldrei nýst þeim í starfi hér á landi 

(Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Hér er augljóslega eitthvað ábatavant í stefnu hins 

opinbera gagnvart flóttafólki en nauðsynlegt er að koma á verkferlum sem aðstoða flóttafólk 

við að fá menntun sína metna og störf við hæfi. Í Svíþjóð er við lýði aðgerðaráætlun sem 

aðstoðar flóttafólk á aldrinum 18-64 ára við að fá vinnu. Áætlunin inniheldur tungumálaþjálfun 

og starfsundirbúning, sem felur meðal annars í sér mat á námi og fyrri reynslu og félagsnám 

sniðið að sænsku þjóðfélagi. Einstaklingum er valfrjálst að taka þátt en þeir sem gera svo fá 

hærri bætur í sex mánuði eftir að námskeiðinu lýkur (Aiyar o.fl., 2016). Slík aðgerðaráætlun 

kæmi sér vel hér á landi en hún getur hjálpað einstaklingum að komast yfir erfiðleika, líkt og 

skort á upplýsingum, mat á námi og tungumálaerfiðleika en þetta eru allt hlutir sem flóttamenn 

hér á landi hafa nefnt ábótavant (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Eins og staðan í Evrópu er í dag er lítill hvati fyrir flóttamenn að færa sig frá bótum yfir 

í vinnu þar sem lágmarkslaun eru lág og skatthlutfall hátt (Aiyar, 2016). Fjárhagsaðstoð á 

vegum Reykjavíkurborgar til flóttamanna er 180.550 kr. á einstakling og 270.825 kr. á hjón. 

Til samanburðar eru lágmarkslaun samkvæmt kjarasamningum VR 280.000 á mánuði en það 

er um það bil 220.000 eftir skatt (VR stéttarfélag, e.d.; Ríkisskattstjóri, e.d.). Aukning á 

ráðstöfunartekjum ef flóttamaður færir sig frá bótum yfir í láglaunastarf er því um 40.000 kr. 

fyrir einstakling en tæp 160.000 fyrir hjón, ef þau færu bæði að vinna. Ásamt aukningu á 

ráðstöfunartekjum er það einfaldlega svo að einstaklingar vilja vinna og gefa til samfélagsins. 

Þeir þátttakendur sem svöruðu könnun Velferðarráðuneytisins og voru hvorki í námi né vinnu 

lýstu yfir miklum vilja til að komast út á vinnumarkaðinn en sögðust ekki vita hvernig þeir ættu 

að sækja um, ásamt því að takmörkuð íslenskukunnátta héldi aftur af þeim. Auk 

tungumálaörðugleika hafði flóttafólkið litlar upplýsingar fengið um hvernig það gæti fengið 

menntun sína metna ásamt því að erfitt var að fá starfsréttindi þegar einstaklingur var með 

háskólapróf frá fjarlægu landi.  Vegna lítillar þátttöku á íslenskum vinnumarkaði töldu þessir 

einstaklingar sig ekki vera virka þegna samfélagsins (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 

2017). Vinnumálastofnun býður upp á nokkur námskeið ætluð innflytjendum en þau eru meðal 
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annars íslensku- og starfsleitarnámskeið og fagtengd námskeið sem tengjast vinnu með eldra 

fólki, fötluðum og börnum í leikskóla. Þessi námskeið eru þó aðeins kennd á ensku en ekki er 

boðið upp á námskeið á öðrum tungumálum en ensku eða íslensku (Alþjóðamálastofnun 

Háskóla Íslands, 2017). Það er þó ekki sjálfgefið að flóttamenn sem koma hingað til lands tali 

ensku og því lítið fyrir þá að gera á slíkum námskeiðum. 

6.3 Lýðfræðileg áhrif 

Íslendingar eru sífellt að eldast og frjósemi íbúa fer minnkandi. Meðalævilengd Íslendinga er 

82.6 ár en það er rúmlega fimm ára aukning frá árinu 1985 (Hagstofa Íslands, 2016). Árið 2016 

voru 76% hælisleitenda á Íslandi undir 35 ára en til samanburðar tilheyrðu 48% 

Íslendinga  þessu aldursbili sama ár. Á mynd 14 má sjá aldursdreifingu hælisleitenda á Íslandi 

sem komu frá löndum utan Evrópu árið 2016 borið saman við aldursdreifingu Íslendinga sama 

ár („Migrant integration statistics – labour market indicators - Statistics Explained“, 2017; 

Hagstofa Íslands, 2017b).  

 

Mynd 14: Aldursdreifing hælisleitenda borið saman við aldursdreifingu Íslendinga árið 2016 

 

Mynd 15 sýnir aukningu á vinnuafli borið saman við fjölgun ellilífeyrisþega á næstu árum á 

Íslandi (Hagstofa Íslands, 2017a). Vinnuafl er hér skilgreint sem einstaklingar á aldrinum 16-

64 ára og gert er ráð fyrir að einstaklingar setjist í helgan stein við 65 ára aldur. 
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Mynd 15: Aukning á vinnuafli næstu árin borið saman við aukningu ellilífeyrisþega 

 

Líkt og myndin gefur til kynna er fjölgun ellilífeyrisþega hraðari en aukning vinnuafls, en þetta 

mun koma til með að auka skattbyrði þeirra sem eru á vinnumarkaðnum. ,,Old-age dependency 

ratio” kallast hlutfall vinnuafls og eftirlaunaþega. Ef mannfjöldaspá Hagstofunnar rætist mun 

þetta hlutfall fara úr 4,8 árið 2016 niður í 3 árið 2030 (Hagstofa Íslands, 2017a). Því lægra 

hlutfall, því meiri byrði er á hvern skattþega að halda uppi velferðarkerfi fyrir eldri borgara. 

Ungir flóttamenn koma sér vel fyrir samfélög sem eru að eldast þar sem þeir geta fyllt upp í 

stöður sem losna vegna fráfarandi eftirlaunaþega, samhliða því að borga skatta sem hjálpa 

samfélaginu að styðja við eldri borgara. 

Ásamt því að meðalaldur Íslendinga sé að hækka er fæðingartíðni að lækka, en þrátt 

fyrir að vera ein sú mesta í Evrópu hefur fæðingartíðni á Íslandi lækkað úr 2,0 árið 2000 niður 

í 1,7 árið 2016, sem er sögulegt lágmark hér á landi. Almennt er miðað við að fæðingatíðni 

þurfi að vera 2,1 til að viðhalda mannfjölda (Hagstofa Íslands, 2017b). Lækkandi fæðingatíðni 

mun valda því að fjöldi vinnuafls minnkar enn frekar. Síðastliðin tvö ár hafa 65% þeirra 

einstaklinga sem fengu samþykkta stöðu flóttamanns hér á landi komið frá Írak, Íran, Nígeríu 

og Sýrlandi, en fæðingartíðnin í þessum löndum er mun hærri en gengur og gerist á Íslandi að 

frátöldu Íran eins og sést á mynd 16 (DataMarket, e.d.; Útlendingastofnun, 2016; 

Útlendingastofnun, 2017). 
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Mynd 16: Fæðingartíðni 

 

Flóttafólk munu ekki aðeins aðstoða við að lækka skattbyrði á hvern einstakling vegna 

eldri kynslóða heldur eru þeir einnig líklegir til að taka við störfum sem snúa að umönnun 

þeirra. Ef ekki væri fyrir innflytjendur sæi Þýskaland fram á að vinnuafl myndi minnka um 17% 

á meðan eftirlaunaþegum myndi fjölga um 25% fyrir 2030. Þetta myndi verða til þess að hlutfall 

skattþegna á móti eldri borgurum (e. Old-age dependency ratio) væri aðeins 2,0 (Aiyar o.fl., 

2016).  Nauðsynlegt er fyrir heilbrigðan efnahag að hafa blöndu af eldra, reyndara vinnuafli og 

ungum, kraftmiklum einstaklingum sem vega upp á móti hvor öðrum. Ef ungt, vinnugefið og 

frjósamt flóttafólk gerir Ísland að nýju heimili sínu væri það rós í hnappagat íslensks 

efnahagslífs sem mun finna fyrir öldrun íbúa ef ungir innflytjendur koma ekki inn á 

vinnumarkaðinn.  

6.4 Húsnæðismál á Íslandi 

Mikil samkeppni er á leigumarkaði hér á landi og hafa húsnæðismál reynst vera ein stærsta 

áskorun flóttafólks sem fær dvalarleyfi á Íslandi (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Framboð á íbúðum á húsnæðismarkaðnum hefur farið minnkandi síðastliðin ár en íbúum hefur 

fjölgað hraðar en íbúðum hér á landi. Eftirspurn hefur farið ört vaxandi en á sama tíma hefur 

lítið verið byggt. Sömu sögu er að segja með framboð á leiguhúsnæði en í könnun sem var lögð 
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fyrir af Gallup árið 2015 sögðu 55% svarenda að þeim hefði reynst erfitt að útvega sér 

leiguhúsnæði og 25% töldu líklegt að þeir gætu misst húsnæðið, enda lítið um 

langtímasamninga á leigumarkaðnum (Arion banki, 2017). Illa gengur að anna eftirspurn eftir 

félagslegum leiguíbúðum en í september 2016 voru 844 á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði 

hjá Reykjavíkurborg og þar af 650 taldir vera í mikilli þörf (Arion banki, 2017). Aukin 

ferðaþjónusta hefur einnig slæm áhrif á framboð á húsnæðismarkaðnum bæði með aukinni leigu 

í gegnum Airbnb ásamt því að almennu íbúðarhúsnæði hefur verið breytt í gistirými fyrir 

ferðamenn. Fram kom í greiningu á þjónustu við flóttafólk að erfiðara hefði verið að finna 

húsnæði eftir að ferðamannastraumur til landsins jókst en aðgengi að leiguhúsnæði hefur hrapað 

síðastliðin tvö ár (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017; Arion banki, 2017). 

Í greiningu Arion banka á húsnæðismarkaðnum kemur fram að byggja þurfi 8.000-

10.000 nýjar íbúðir hér á landi fram til 2019 en þessi spá tekur mið af fólksfjölgun ásamt 

auknum umsvifum ferðaþjónustunnar hér á landi. Tölur eru á reiki varðandi komandi 

uppbyggingu á höfuðborgasvæðinu á næstu tveimur árum, en áætlað er að um 6.000-8.000 

íbúðir verði byggðar. 15% hækkun var á húsnæðisverði á höfuðborgarsvæðinu árið 2016 og 

20% utan höfuðborgarsvæðisins. Vegna þess hve hratt eftirspurnin er að aukast og hve hæg 

aukningin er á framboðinu spáir Arion banki áframhaldandi verðhækkunum á 

húsnæðismarkaðnum næstu tvö árin (Arion banki, 2017). 

Miðað við spár um aukningu flóttamanna hér á landi er ólíklegt að þeir muni hafa 

þýðingarmikil áhrif á leigumarkaðinn, en ljóst er að hið opinbera þarf að grípa til aðgerða og 

auka húsnæði á höfuðborgarsvæðinu til að flóttafólk geti hafið hér nýtt líf. Það flóttafólk sem 

kemur til landsins á eigin vegum þarf sjálft að útvega sér húsnæði og getur það reynst þrautinni 

þyngri fyrir einstakling sem er nýkominn til landsins, talar ekki tungumálið og þekkir ekki til. 

Flestir einbeita sér aðeins að því að finna húsnæði á höfuðborgarsvæðinu í stað þess að leita til 

landsbyggðarinnar þar sem oft er meira framboð á störfum og ódýru húsnæði 

(Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Af þeim 15.000 nýju störfum sem bættust við á 

vinnumarkaðinn á árunum 2013-2015 voru 5.000 utan höfuðborgarsvæðisins (Karl Sigurðsson, 

2016). 

Í öðrum nærliggjandi löndum hefur verið sett upp sérstakt kerfi þar sem ein stofnun 

hefur það hlutverk að útvega húsnæði fyrir þá einstaklinga sem hafa fengið dvalarleyfi í landinu. 

Sem dæmi má nefna Noreg þar sem svokölluð Aðlögunar- og fjölmenningarstofnun heldur utan 
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um flóttafólk eftir að það hefur fengið dvalarleyfi og sér um að útvega þeim húsnæði. 

Flóttafólkið má neita veittu húsnæði ef því líkar ekki við það en þá verður það að bjarga sér 

sjálft (Arnar Páll Hauksson, 2016). Þannig geta þeir sem ekki treysta sér að leita á 

leigumarkaðnum fengið öruggt húsnæði og hafið nýtt líf án þess að hafa áhyggjur af því að 

finna sér samastað. Hér á landi væri lag að taka upp slíkt kerfi og aðstoða allt flóttafólk við að 

finna húsnæði en eins og staðan er í dag er aðeins kvótaflóttafólk sem fær þessa þjónustu. 

 

6.5 Helstu niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknarinnar var að kanna hvaða efnahagslegu ávinninga Ísland gæti 

öðlast af móttöku flóttamanna. Með skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til hliðsjónar leiddu 

útreikningar í ljós að áhrif flóttafólks á verga landsframleiðslu Íslands eru jákvæð til skamms 

tíma. Niðurstöður sýndu einnig misræmi á aukningu á útgjöldum Íslands til hælismála og 

fjölgun hælisumsókna hér á landi (Aiyar o.fl., 2016; Fjárlög 2016 nr. 134/2015; Fjársýsla 

ríkisins, 2014; Fjársýsla ríkisins, 2015; Útlendingastofnun, 2015; Útlendingastofnun, 2016; 

Útlendingastofnun, 2017). 

Greining á vinnumarkaðnum sýndi fram á að aukning á störfum hér á landi er mun meiri 

en aukning á vinnuafli og nauðsynlegt að flytja erlent vinnuafl inn til að halda stöðugleika í 

efnahagslífinu (Hagstofa Íslands, 2017a; Karl Sigurðsson, 2016). Fjölgun starfa hér á landi er 

mest á sviði þjónustu, verslunar og umönnunar en það eru þau störf sem flóttamenn eru 

líklegastir til að sinna þegar þeir hefja störf hér á landi (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 

2017; Karl Sigurðsson, 2014a) 

Ungt flóttafólk mun koma til með að hafa jákvæð áhrif á meðalaldur Íslendinga en eins 

og staðan er í dag er ellilífeyrisþegum að fjölga hraðar en vinnuafli. Flóttafólk myndi því lækka 

meðalaldur Íslendinga ásamt því að auka frjósemi, en hælisleitendur hér á landi koma frá 

löndum sem eru almennt með hærri fæðingatíðni en þekkist á Íslandi (DataMarket, e.d.; 

Hagstofa Íslands, 2017b; „Migrant integration statistics – labour market indicators - Statistics 

Explained“, 2017; Útlendingastofnun, 2016; Útlendingastofnun, 2017). 

Ein helsta áskorun þess að taka á móti flóttafólki á Íslandi er lélegt ástand 

húsnæðismarkaðarins hér á landi. Verð á leiguíbúðum fer sífellt hækkandi og samkeppni við 

ferðamenn hefur gert flóttafólki hér á landi erfitt fyrir á síðastliðnum árum. Spáð er 
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áframhaldandi hækkun á húsnæðismarkaðnum næstu ár og því liggur fyrir að veita þarf 

flóttafólki aukna aðstoð við að finna sér híbýli. Rót vandans liggur vissulega í því að eftirspurn 

vex hraðar en framboð á íbúðum og er því mikilvægt að yfirvöld grípi til aðgerða hið snarasta 

(Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017; Arion banki, 2017). 

Við samanburð á ráðleggingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og aðstæðum hér heima kom 

í ljós að þeir þættir sem hægt væri að bæta hér á landi eru þónokkrir. Aðgengi að vinnumarkaði 

þyrfti að bæta og setja upp skilvirkara kerfi til að aðstoða flóttafólk við að komast út á 

vinnumarkaðinn. Íslenskunámi er ábótavant, sér í lagi fyrir það flóttafólk sem kemur hingað á 

eigin vegum en engin eftirfylgni er til staðar með því hvort það ljúki námskeiði sem boðið er 

upp á. Námskeiðin þurfa að vera fleiri og betur skipulögð með tilliti til menntunarstigs hvers 

og eins (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Afgreiðslutími hælisumsókna hér á landi hefur styst mikið síðastliðin ár og stendur 

Ísland framar nágrannalöndum á því sviði („Annað samt ár að baki”, 2017; Aiyar o.fl., 2016). 

Mikill efi leikur á því meðal flóttafólks hvort og hvernig það geti fengið menntun sína metna 

hér á landi. Dæmi eru til um að einstaklingur hafi fengið synjun á að fá gráðuna sína metna og 

engar frekari leiðbeiningar um hvert hann ætti að snúa sér til að sækja þá menntun sem upp á 

vantaði.  Engin háskólabrú er í boði á öðru tungumáli en íslensku hér á landi og engin námslán 

eru í boði fyrir flóttafólk fyrr en eftir fimm ára búsetu. Þetta þýðir að vilji einstaklingur sækja 

sér nám þurfi hann að vinna fulla vinnu samhliða því, sem oft er ómögulegt ef um fjölskyldufólk 

er að ræða. 

Þar að auki vantar upplýsingagjöf til að aðstoða það flóttafólk sem vill stofna sitt eigið 

fyrirtæki en nauðsynlegt er að fræða það um þær reglur sem gilda um rekstur fyrirtækja hér á 

landi (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

 

7. Umræða 

7.1 Aðstæður flóttafólks og kvótaflóttafólks á Íslandi 

Kaflinn hér að neðan er byggður á greiningu Alþjóðamálastofnunnar á þjónustu við flóttafólk 

á Íslandi. Send var skoðunarkönnun til allra flóttamanna sem fengu dvalarleyfi hér á landi á 

árunum 2004-2015 ásamt því að 12 flóttamenn tóku þátt í rýnishóp. Einnig voru tekin 
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djúpviðtöl við einstaklinga sem unnið hafa að málefnum flóttafólks og hælisleitenda hér á landi 

og að lokum var þjónusta Íslands til flóttafólks borin saman við Svíþjóð, Danmörku og Noreg. 

 Helsta niðurstaða greiningarinnar var sá munur sem er á aðbúnaði og þjónustu við 

flóttafólk og kvótaflóttafólk hér á landi. Báðir hópar hafa það að markmiði að leita að öryggi 

og betra lífi við flutning til Íslands án þess að vita í raun hvað bíður þeirra við komuna. Þegar 

þjónusta við flóttamenn sem koma hingað á eigin vegum er borin saman við þjónustu veitta 

kvótaflóttamönnum kemur í ljós mikið ósamræmi (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Kvótaflóttafólk fær mun meiri stuðning við komuna til landsins en þeir hælisleitendur sem 

koma á eigin vegum. Þessi munur á stuðningi kemur hvað skýrast í ljós þegar litið er til 

húsnæðismála. Kvótaflóttafólk sem kemur hingað til lands fær aðgang að innréttuðu húsnæði, 

húsgögnum og heimilistækjum sem viðkomandi sveitafélag hefur útvegað þeim. Þeir sem koma 

hingað á eigin vegum þurfa hins vegar sjálfir að útvega sér húsnæði eftir að hælisumsókn þeirra 

er samþykkt og þurfa þá um leið að flytja úr íbúðum Útlendingastofnunnar sem ætlaðar eru 

hælisleitendum (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Fordómar í garð flóttafólks gera 

því enn erfiðara fyrir að finna húsaskjól þar sem margir leigjendur eru ekki tilbúnir að leigja 

þeim. Erfitt er að aðlagast nýju landi, takast á við að læra nýtt tungumál, nýja menningu og siði 

og leita sér að vinnu þegar einstaklingur hefur ekki í nein hús að venda. Allir viðmælendur sem 

rætt var við í greiningu Velferðarráðuneytis á þjónustu við flóttafólki voru sammála því að jafna 

ætti þjónustu milli þessara tveggja hópa (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Einstaklingar sem koma á eigin vegum eiga rétt á að sækja um styrk til að kaupa 

heimilistæki og húsgögn en fjármagnið sem fer í að gera íbúðir tilbúnar fyrir  kvótaflóttafólk er 

talsvert meira. Flóttafólk sem kemur á eigin vegum þarf einnig að leggja út fjármagn fyrir þeim 

hlutum og tækjum sem þau eiga rétt á að fá endurgreitt en margir hverjir eru hvorki með kort 

né bankareikning, sem vissulega gerir þeim erfiðara fyrir. Fyrir kvótaflóttafólk er skipulögð 

íslenskukennsla og samfélagsfræðsla fyrsta árið sem og aðstoð við að komast að hjá 

heilsugæslu, tannlækni og sálfræðingi. Öll þessi aðstoð og þjónusta er öllu lakari fyrir flóttafólk. 

Allir styrkir eru mjög takmarkaðir og ekkert eftirlit er með því að fólk sæki sér íslenskunám 

(Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Kvótaflóttafólk fær stuðningsfjölskyldu fyrsta 

árið sem er mjög mikilvægt þar sem hún nær til ákveðinna þátta sem félags- og 

sálfræðiráðgjafar ná ekki til vegna skamms tíma sem þeir hafa (Flóttamannanefnd, 2013). Slík 

þjónusta er ekki í boði fyrir aðra flóttamenn og tíminn sem þeir fá með félagsráðgjafa er mjög 
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takmarkaður (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Báðir hópar eru sammála því að það 

þurfi að breyta skipulagi og endurskoða þjónustuna sem og fá jafnvægi á milli hópanna.  

Velferðarráðuneytið hefur gefið út leiðbeinandi reglur til að taka á móti kvótaflóttafólki 

annars vegar og flóttafólki hins vegar en með því var tekið skref í átt að auknu jafnvægi á milli 

þessara tveggja hópa. Þar sem þessar reglur eru aðeins leiðbeinandi en ekki bundnar í lög er í 

raun ekki hægt að byggja rétt flóttafólks á þeim og því hefur munurinn sem er til staðar á milli 

hópanna lítið breyst (Flóttamannanefnd, 2013; Velferðarráðuneytið 2014). Þessi skipting veldur 

gremju og óvissu hjá einstaklingum sem koma á eigin vegum og geta erfiðleikar skapast í 

þjónustu út frá því að hafa leiðbeinandi reglur sem eru tvískiptar eftir því hvort þú sért 

kvótaflóttamaður eða flóttamaður (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Einn 

viðmælandinn sem kom fram í skýrslunni sagðist í raun ekki skilja þessa tvískiptingu þar sem 

enginn munur er á fólki. Skyldfólk hans kom til Íslands sem kvótaflóttafólk en hann sjálfur kom 

á eigin vegum til Íslands. Þau voru með sama uppruna og hann, komu frá sama landi og voru 

með sömu ástæðu fyrir að hafa flúið heimaland sitt en fékk samt betri þjónustu og aðstoð vegna 

þess að því var boðið að koma af ríkinu en hann kom á eigin vegum (Alþjóðamálastofnun 

Háskóla Íslands, 2017). Aðstoð og þjónusta í nágrannalöndum svo sem Svíþjóð, Noregi og 

Danmörk er öllu jafnari á milli þessara tveggja hópa og ætti Ísland að taka þau lönd til 

fyrirmyndar. Þar gilda aðlögunarlög sem segja til um réttindi og skyldur flóttamanna óháð því 

hvort að einstaklingur hafi komið á eigin vegum eða hafi verið boðið þangað (Aiyar o.fl., 2016). 

Í Svíþjóð sér Vinnumálastofnun um að setja upp aðlögunaráætlun til tveggja ára í 

samvinnu við viðkomandi flóttamann, sveitarfélög og stofnanir. Þar fer fram aðlögunarferli þar 

sem flóttafólk er aðstoðað við að læra tungumálið og finna sér vinnu eða komast í nám. Þeir 

einstaklingar sem taka þátt fá styrk frá hinu opinbera og skiptist hann upp eftir hlutfallslegri 

þátttöku. Í Danmörku sjá sveitarfélögin um aðlögunaráætlun og getur flóttafólk fylgt þeirri 

áætlun eftir í allt að þrjú ár. Einstaklingar fá aðlögunarstyrk ef þeir taka virkan þátt í þeim 

úrræðum sem aðlögunaráætlun leggur til. Sama gildir í Noregi en þar ber einstaklingum að 

fylgja aðlögunaráætluninni eftir í allt að tvö ár og fá þá styrk frá hinu opinbera í þann tíma. Ef 

einstaklingur fylgir ekki þeim úrræðum sem eru lögð til er hætta á að styrkurinn skerðist. 

Ráðuneyti aðlögunar og fjölmenningar ber ábyrgð á allri þjónustu við flóttafólk en 

sveitarfélögin sjá um að flóttafólk fylgi áætluninni eftir. 
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Í Svíþjóð sér Vinnumálastofnun um að úthluta húsnæði eftir að hælisleitandi hefur 

fengið dvalarleyfi og getur einstaklingur neitað því húsnæði en þarf þá að finna sér húsnæði á 

eigin vegum. Í Danmörku fer úthlutun húsnæðis til flóttafólks fram í gegnum kvótakerfi sem 

Útlendingastofnun setur upp út frá áætlun um hversu margir fá dvalarleyfi á næstu árum í 

samvinnu við sveitarfélög. Með því ná þeir að efla þátttöku sveitarfélaga við móttöku á 

flóttafólki og jafnað dreifingu þess. Þannig geta sveitarfélög lagt góðan grunn að aðlögunarferli 

flóttafólks. Í Noregi eru sveitarfélög hvött til að taka á móti ákveðnum fjölda flóttafólks og sjá 

þau um að veita þeim húsnæði. Þau fá styrk til fimm ára fyrir hvern einstakling sem þau taka á 

móti sem á að efla þátttöku þeirra við móttöku á flóttafólki.  

 

7.2 Viðhorf til flóttafólks 

Niðurstöður rannsóknar Choi og Salehyan (2013) sem gerð var úr gögnum sem spanna 37 ára 

tímabil í 154 löndum sýna fram á að lönd sem taka á móti mörgum flóttamönnum eru líklegri 

til að verða fyrir hryðjuverkaárásum. Ástæður þessa eru meðal annars taldar vera að átök í 

upprunalöndum smitist yfir í flóttamannabúðir og vegna hryðjuverkasamtaka sem leita oft til 

flóttafólks til að fá aukinn mannafla í sitt lið. Flóttafólk, og þá sérstaklega ungir karlmenn eru 

oft á tíðum berskjaldaðir fyrir slíkum áróðri og líður eins og þeir hafi engu að tapa. Einnig getur 

aukinn straumur flóttafólks ýtt undir aðgerðir öfgahópa gegn minnihlutahópum (Humphreys og 

Weinstein, 2008). Choi og Salehyan (2013) benda þó á að þrátt fyrir þessar niðurstöður ættu 

lönd að vera opin fyrir móttöku flóttamanna en að neita þeim um hæli vekur upp siðferðislegar 

spurningar ásamt því að auka þjáningar og átök í upprunalöndunum. 

Margir leiðtogar hafi gripið rannsóknir sem þessar og notað sem rök gegn því að veita 

flóttafólki hæli og voru þessar ályktanir meðal annars tengdar við hryðjuverkaárásirnar í París 

í nóvember 2015. Kölluðu þá ýmsir stjórnmálamenn eftir auknu landamæraeftirliti og héldu því 

jafnvel fram að múslimar væru ófærir um að aðlagast vestrænu samfélagi og myndu vegna 

þessa auka líkur á hryðjuverkum (Diaconu, 2015), en stærstur hluti flóttamanna í dag kemur frá 

löndum þar sem múslimar eru í meirihluta („Asylum statistics - Statistics Explained“, 2017). 
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7.3 Aðstæður hælisleitenda 

Þegar litið var til hlutfallslegrar aukningar á útgjöldum til hælisleitenda samanborið við 

hlutfallslega aukningu hælisumsókna á mynd 10 kemur fram ósamræmi. Þetta misræmi kemur 

í ljós í lélegum aðbúnaði hælisleitenda hér á landi en Heilbrigðiseftirlitið hefur nú nýlega gert 

tvær athugasemdir við aðbúnað í Víðinesi í Mosfellsbæ sem hýsir í kringum 70 hælisleitendur. 

Fjölmargar kvartanir hafa borist vegna óþrifnaðar, matar og samgönguleysis á staðnum. Aðeins 

tvær ferðir eru farnar til og frá Víðinesi á dag og ef íbúar missa af ferð þurfa þeir að ganga 

klukkutíma leið til að komast í næsta strætisvagn. Vegna þess hve fáar ferðir eru í boði missa 

hælisleitendur yfirleitt af lágmark einni máltíð ef þeir þurfa til að mynda að mæta á fundi hjá 

Útlendingastofnun, en engin eldunaraðstaða er til staðar í húsinu (Hallgrímur Indriðason, 2017). 

Í desember 2016 bar einn hælisleitandinn á svæðinu að sér eld eftir að hafa fengið neitun á 

hælisumsókn sína. Þau vitni sem urðu að atburðinum fengu áfallahjálp á vegum Rauða krossins 

en sú hjálp var aðeins í boði á ensku og þurftu því hælisleitendurnir að þýða sín á milli sjálfir. 

Samkvæmt íbúum Víðiness var fyrirsjáanlegt að illa myndi fara ef ekki yrði gripið inn í hjá 

þessum einstaklingi en heilbrigðisþjónusta til hælisleitenda er í mýflugumynd og í raun aðeins 

tiltæk í neyðartilvikum (Atli Þór Fanndal, 2016). Ljóst er af þessum lýsingum að auka þarf 

útgjöld til hælisleitenda hér á landi sem fyrst. 

 

Lokaorð 

Að hjálpa flóttafólki í leit að öruggara og betra lífi er ekki bara góðgerðastarf hjá ríkinu heldur 

einnig ávinningur fyrir markaðinn og atvinnulífið. Flóttafólk getur lagt sitt af mörkum til 

samfélagsins sem starfsmenn, frumkvöðlar, skattþegnar, neytendur og fjárfestar. Tímabært er 

að hætta að líta á flóttafólk sem byrði fyrir samfélagið og leggja frekar áherslu á þau tækifæri 

og ávinninga sem skapast með komu þeirra. Með réttum áherslum við móttöku flóttafólks og 

nægilegu fjármagni ætti móttaka þeirra að uppskera bæði efnahagslega og samfélagslega 

ávinninga.  

Flóttafólk tekur við störfum sem heimamenn fúlsa við, auka lýðfræðilegan 

fjölbreytileika samfélagsins og aðstoða við að borga skuldir landsins og uppihald 

ellilífeyrisþega. Það eykur við menningarlegan fjölbreytileika og sköpunargáfu samfélagsins 

og margir koma til með að stofna sín eigin fyrirtæki. Stærsti ávinningurinn er þó sá sem fer til 
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flóttamannsins sjálfs. Flóttafólk sem oft á tíðum kemur frá fátækum ríkjum til þróaðri hagkerfa 

upplifir margt í fyrsta sinn að búa í stöðugu og friðsælu velferðarsamfélagi, þar sem það sjálft 

og börn þess sjá fram á mun lengra og heilbrigðara líf. Flóttafólk hefur þjáðst nóg og 

móttökulönd ættu ekki að setja þeim stólinn fyrir dyrnar þegar það hefur nýtt líf. Það er hagur 

allra að nýta orku flóttafólks og hæfileika til hins ýtrasta. 
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