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Ágrip  

 

Jákvæðar tómstundir hafa áhrif á heilsu, líkama, vellíðan og margt fleira og því er tilvalið að 

notast við slíkar aðferðir tómstundafræðinnar til að aðstoða konur sem eru hælisleitendur 

á Íslandi. Tilgangur þessa verkefnis er að hanna tómstundanámskeið fyrir þennan hóp 

kvenna og með því móti reyna að gera þeim auðveldara fyrir að eiga hér innihaldsríkan tíma 

á meðan þær bíða eftir svari frá Útlendingastofnun og auka þannig möguleika þeirra á að 

aðlagast íslensku samfélagi og vera partur af því ef þær fá hér dvalarleyfi. Í greinagerð er 

fjallað um bakgrunn þessa hóps. Námskeiðið mun fyrst og fremst vera vettvangur þar sem 

þær fá að gleyma sér um stund svo þær öðlist jákvæða upplifun af dvöl sinni hér á landi. 

Fjölbreytileiki auðgar samfélagið, þannig getum við lært af ólíkum sviðum út frá reynslu og 

upplifunum annarra og samfélagið verður þá ekki einsleitt. Mismunandi þekking og innsýn 

gerir mannfólkinu gott enda sýna rannsóknir að innflytjendur (hælisleitendur) hafa bætt 

samfélögin í þeim löndum sem þeir hafa sest að í. Því er enginn vafi á því að málefni 

hælisleitenda varða okkur öll og að nauðsynlegt er að gæta að þeim. 

 

 

Lykilorð: Hælisleitendur, Konur og Tómstundir. 

 

Keywords: Asylum Seeker, Women og Leisure. 
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Formáli 

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að gera þetta verkefni er sú að ég hef mikinn áhuga á 

minnihlutahópum í samfélaginu. Það komu upp margar hugmyndir þegar ég velti fyrir mér 

viðfangsefni í lokaverkefni í tómstundafræði. Ég vildi helst einblína á eitthvað sem væri lítið 

búið að fjalla um. Ég sat áfanga sem heitir Jafnrétti og samfélag og þar vaknaði áhuginn 

minn á hælisleitendum. Þar fann ég hversu mikil þörf er á einhverju úrræði fyrir þennan 

hóp hér á Íslandi. Einnig fór ég í vettvangsnám hjá Rauða krossinum til þess að kynnast lífi 

hælisleitenda betur. 

Ég vil þakka móður minni fyrir að hafa kennt mér allt sem ég kann, ala mig upp og vera 

mér góð fyrirmynd sem sjálfstæð, einstæð móðir með þrjú börn. Einnig vil ég þakka systur 

minni fyrir að gefa mér innblástur, hún er mér mikil fyrirmynd, ég vil einnig þakka frænku 

minni fyrir aðstoðina sem hún hefur veitt mér og fyrir að hvetja mig áfram. Allar þessar 

dömur hafa kennt mér hvernig heimurinn virkar og sýnt mér hvernig konur þurfa að berjast 

fyrir því  að ná sömu markmiðum og karlar. Ég verð ævinlega þakklátur fyrir þessa sýn sem 

þær hafa gefið mér og þá sérstaklega hvernig konur frá annarri menningu þurfa að vera 

sterkar til þess að geta aðlagast íslenskri menningu. Það er því augljóst að þær eru mikill 

innblástur að ritgerðinni minni. 

Ég vil einnig þakka bróður mínum fyrir að hvetja mig áfram og sýna mér stuðning en 

einnig fyrir alla þá hjálp sem hann hefur gefið mér í gegnum skólagöngu mína við að lesa 

yfir verkefni. Þakklæti veiti ég einnig föður mínum fyrir að standa við bakið á mér. Annars 

vil ég þakka öllum vinum, yfirmönnum, kennurum og öðrum aðilum sem hafa verið 

þolinmóðir og gefið mér tækifæri til þess að gera þetta verkefni að raunveruleika. Þessir 

einstaklingar voru alltaf til staðar fyrir mig, gáfust ekki upp á mér og studdu mig áfram þó 

það hafi oft komið tímabil þar sem ég ætlaði að hætta við. Miklar þakkir vil ég gefa Ölmu 

Sigurbjörnsdóttur og Eygló Rúnarsdóttur fyrir allan þann stuðning og alla þá hvatningu sem 

þær gáfu mér, án þeirra væri þetta verkefni ekki á þeim stað sem það er í dag. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands(2003, 7.nóvember,http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, 9. maí 2017 

Davíð Pálsson 
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1 Inngangur  

Það ætti ekki að hafa farið framhjá neinum að fólksflutningar í heiminum hafa aukist. 

Flóttafólk og hælisleitendur eru að verða mun algengari en áður fyrr og því þarf 

nauðsynlega að bregðast við. Þetta fyrirbæri er ekki nýtt, gott dæmi eru Vestur- 

Íslendingarnir sem fluttu til Ameríku og Kanada á 19. öld (Finnbogi Guðmundsson, 1997). 

Árið 1989 þegar Berlínarmúrinn féll varð rosaleg fólksflutninga aukning. Fólk frá austurhluta 

Evrópu fluttist til vesturs til þess að fá betra líf. Vestur-Evrópa var orðin að tákni um frelsi 

og betri möguleika. Evrópusambandið varð að herða lögin og því var meiri krafa gerð um 

ákveðin ferðaleyfi. Ólöglegur flutningur var einnig orðinn mjög algengur og því taldi 

Evrópusambandið að með þessum strangari reglum myndi draga úr honum. Þessar nýju 

reglur báru þó ekki tilætlaðan árangur því fólki utan Evrópu fór einnig að fjölga. Það var 

orðið ljóst að Evrópa var orðin mjög fjölbreytt og íbúar hennar voru af mismunandi 

uppruna. Þar að auki, eftir að stríð og styrjaldir hófust í Mið-Austurlöndum jókst 

fólksflutningur þaðan (Roberts-Walton, M. og Hennebry, J, 2014). 

Þetta fólk sem flutti til annarra landa í von um betri tækifæri og betra líf kallast 

innflytjendur. Eftir því sem leið á tímann fór stríð, fátækt og náttúruhamfarir að verða 

algengari og fólk varð að flýja heimaland sitt af ótta við að láta lífið. Þá var nýtt hugtak 

myndað fyrir þann hóp fólks sem nauðugt varð að flýja óviðráðanlegar aðstæður í 

heimalöndum sínum og hafði því ekki annarra kosta völ en að gerast flóttamenn. En sú 

skilgreining er misskilin hér á landi. Því þeir sem eru flóttamenn fá ákveðna vernd og aðstoð 

frá ríkinu og samfélaginu sjálfu svo þeir geti öðlast betra líf. Það er oft valið af handahófi 

ákveðinn fjölda sem þarf á mestri hjálp að halda hverju sinni. Þegar sá hópur kemur til 

Íslands fær hann aðstoð við að eignast húsnæði, fá fæðu, klæðnað og aðgengi að menntun 

og vinnu þangað til að fólkið sem tilheyrir þessum hópi getur séð um sig sjálft. Því er meiri 

aðstoð veitt því fólki sem fær stöðu flóttafólks hér á Íslandi heldur en því fólki sem eru 

hælisleitendur (Rauði Krossinn, e.d-a). 

Hælisleitendur eru búnir að flýja heimaland sitt af ótta við að vera ofsóttir. Margir eiga 

það til að kalla bæði fólk á flótta og hælisleitendur flóttafólk en við nánari athugun kemur í 

ljós að þessir hópar eru ólíkir. Helsti munurinn á flóttafólki og hælisleitendum er sá að 

hælisleitandi kemur á eigin vegum og þarf þess vegna að sjá um sig sjálfan þegar hann 

kemur til hælislands. Hælisleitandinn fær enga vernd og getur því hvenær sem er verið 

sendur til baka. Því ríkir rosalegur óstöðugleiki og fólk sem kemur hingað sem 

hælisleitendur veit ekki hvort það fái að dvelja hér eða ekki. Hælisleitendur á Íslandi sækjast 

eftir því að fá stöðu flóttamanns til þess að fá þá aðstoð sem er veitt þeim hópi sem veldur 
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því að það myndast mikil bið og enn meiri óvissa sérstaklega þar sem þeir fá ekki að fara í 

vinnu eða ganga í skóla fyrr en þeir fá stöðu flóttamanna (Wolimbwa, 2009). 

 

Konur eru hópur sem gleymist oft þegar talað er um hælisleitendur og flóttafólk. Þegar 

við skoðum hvaða aðstæður eru til staðar hér á Íslandi fyrir þann hóp er því miður ekki 

margt í boði. Rauði Krossinn stendur sig best í þeim málum en þó er alltaf hægt að gera 

betur. Á meðal þeirra vandamála sem margar konur sem eru hælisleitendur glíma við þegar 

þær koma á nýjan áfangastað eru kvíði, streita, léleg sjálfsmynd, lágt sjálfstraust og 

ósjálfstæði því oft eru þær háðar karlmönnum eða bera ábyrgð á börnum. Því er augljóst 

að mikil þörf er á að hjálpa þessum hópi kvenna að komast yfir þessi vandamál (Freedman, 

2010). 

Þessi ritgerð mun einblína á konur sem eru hælisleitendur og hvernig sá hópur er að 

takast á við öðruvísi hindranir en karlarnir. Með aðferðum og kenningum tómstunda- og 

félagsmálafræðinnar verður skoðað hvernig hægt er að styðja við þennan hóp kvenna. 

Einhver úrræði eru nú þegar í boði en ég tel að gera megi fleira og leita ólíkra leiða. Þess 

vegna ætla ég að gera tillögu að slíku úrræði, námskeið hér á landi fyrir hælisleitandi konur. 
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2 Flóttafólk og hælisleitendur 

Fólk sem flytur til nýrra landa er ekki eingöngu að leita að betri tækifærum eins og áður var 

þekkt heldur er það einnig oft að flýja aðstæður og leita að stað þar sem það getur sest að 

á og lifað eðlilegu lífi án þess að verða að fela sig eða lifa í ótta. Undanfarin ár hafa lögin 

verið hert töluvert við landamæri hvers lands í Evrópu. Yfir 33% fólks sem hefur flutt til 

Evrópu á síðastliðnum árum hefur það gert ólöglega. Eftirlit hefur verið stóraukið á 

landamærum Suður-Evrópu og Norður-Afríku því það er algengasti staðurinn þar sem fólk 

kemur inn í Evrópu. En þessi herðing laganna reyndist ekki næg. Ítalir tóku upp kerfi sem 

þeir kölluðu ,,send til baka“ sem átti að koma í veg fyrir að fólk gæti sest ólöglega að í 

landinu. Því var mikil eftirfylgni með öllum þeim sem ætluðu sér að flýja til Ítalíu og allir 

bátar sem sigldu þangað voru sendir aftur til baka. Þetta kerfi náði einhverjum árangri og 

tóku sum nágrannaríki það upp. Flestum þeirra sem var meinaður aðgangur inn í þessi lönd 

voru aftur send í flóttamannabúðirnar1 (Roberts-Walton og Hennebry, 2014). 

Í flóttamannabúðunum beið þeirra ofbeldi og pyntingar, skortur á hreinu vatni og mat 

og hvorki lyf né önnur læknisþjónusta var þar í boði. Því var klárt mál að um brot á 

mannréttindum var um að ræða (Roberts-Walton og Hennebry, 2014). Þegar talað er um 

mannréttindi2 er nauðsynlegt að skilja það hugtak svo hægt sé að gera sér nákvæmlega 

grein fyrir því hver réttindi okkar sem manneskjur eru (Warwick- Booth, 2013). 

 

2.1 Hælisleitandi eða flóttamaður? 

Fólk af erlendum uppruna sem flytur úr heimalandi sínu til annars lands í von um betri 

tækifæri, góða vinnu eða menntun kallast innflytjendur (Ólöf Garðasdóttir og Guðjón 

Hauksson, 2011). Samkvæmt Lögum um útlendinga (nr. 80/2016) er flóttamaður 

skilgreindur á þennan hátt: 

Útlendingur sem er utan heimalands síns eða ríkisfangslaus einstaklingur sem 

er utan þess lands þar sem hann hafði reglulegt aðsetur vegna þess að hann 

hefur ástæðuríkan ótta um að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, 

                                                      

1 Flóttamannabúðir: búðir sem eru gerðar fyrir fólk á flótta, oftast búnar til af samtökum sem vilja hjálpa fólki eða af yfirvöldum. Það er 

gert til þess að fólk sem er á flótta hafi stað til þess að vera á, á meðan það hvílir sig og heldur áfram för sinni. Svona staðir geta verið 

mjög fjölmennir og allt að 100.000 manneskjur geta búið í einum svona búðum. Einnig hafa rannsóknir sýnt hversu mikil mannréttindabrot 

eiga sér stað í þessum búðum. (Mateen, F. J, Carone, M. Haskew, C. og Spingel, P, 2012). 
2 Mannréttindi: (e. Human Rights) „Mannréttindi eru óháð stétt, stöðu, fjölskyldu, atvinnu, trú og menningu fólks. Mannréttindi fylgja 

öllum frá vöggu til grafar. Litarháttur, kynferði, þjóðerni, tunga eða stjórnmálaskoðun fólks breytir þar engu um. Tilvist manneskju veitir 
henni rétt til að njóta mannréttinda til við alla aðra. Þeim rétti má ekki svipta fólk og það getur ekki afsalað sér grunnvallarréttindum. 

Mannréttindi eiga að koma í veg fyrir að yfirvöld ráðskist með fólk að geðþótta og skapi því óbærileg lífskjör“ (Ágúst Þór Árnason, bls: 

11, 1994). 
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þjóðernis, aðildar að tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana og 

getur ekki eða vill ekki vegna slíks ótta færa sér í nyt vernd þess lands. Þeir 

einstaklingar sem falla undir viðbótarvernd teljast einnig flóttamenn 

samkvæmt lögum þessum (Lög útlendinga nr.80/2016).  

Staða hælisleitanda er allt önnur: 

 Þegar einstaklingur sækir um hæli utan eigin ríkis er hann í fyrstu skilgreindur 

sem hælisleitandi af stjórnvöldum viðkomandi ríkis. Með umsókn sinni um hæli 

er viðkomandi einstaklingur að biðja um viðurkenningu á stöðu sinni sem 

flóttamaður. Ef stjórnvöld fallast á réttmæti slíkrar umsóknar þá fær 

einstaklingurinn viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttamaður samkvæmt 

flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. (Mannréttindaskrifstofu, e.d.) 

Hælisleitandi og flóttamaður neyðast til þess að berjast fyrir lífi sínu í heimalöndum 

sínum og þurfa því að flýja aðstæður sem þeir sjálfir ráða ekki við á meðan innflytjandi vill 

öðlast betri tækifæri og nýtur sinn rétt til að flytja til annars lands til þess að mennta sig 

betur eða fá vinnu sem er ekki í boði í heimalandi hans. Innflytjandi hefur möguleika á því 

að flytja til nýrra landa þótt líf hans sé ekki í hættu en flóttafólk og hælisleitendur búa ekki 

yfir þeim forréttindum. Því þarf oft að gæta sín þegar fjallað er um þann hóp því hann er 

mun viðkvæmari og hefur upplifað verri aðstæður (Wolimbwa, 2009).  

Réttindi hælisleitenda voru tilgreind í heimsyfirlýsingu um mannréttindi. Allir eiga rétt 

á því að leita sér að nýju heimili í öðru landi til þess að forðast ofsóknir (Symonides og 

Volodin, 2003). 

 

2.2 Hælisleitendur á Íslandi 

Hælisleitendur á Íslandi eru að verða sífellt stærri hópur í samfélaginu. Ímynd þeirra er fyrst 

og fremst mynduð af fjölmiðlum, t.d. með ýmsum sögum af fólki sem er sent aftur til síns 

heimalands eða landsins sem þau flúðu til áður. En þær sögur eru einungis örlítið brot af 

því sem á sér stað í raun. Aðeins þær sögur sem teljast hjartnæmar komast í blöðin. Dæmi 

eins og um albönsku fjölskylduna með litla strákinn sem lögreglan mætti til klukkan fjögur 

um nótt í þeim tilgangi að senda þau af landi brott mynduðu byltingu á samfélagsmiðlum 

eins og Facebook í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla. Flestir skiptu um forsíðumynd á 

samfélagsmiðlunum og var það mynd af litlum strák sem stóð í dyragættinni með leikfang 

í fanginu (Vísir, e.d.). Svipuð viðbrögð mynduðust eftir að fjölmiðlar birtu efni um strákana 

frá Írak sem lögregla fjarlægði úr Laugarneskirkju með afli því þeir höfðu ekki fengið hæli 
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hér á landi, oft kallað „Laugarneskirkjumálið.“ (Stundin, e.d-a.) Annað dæmi sem var einnig 

harðlega gagnrýnt er um manninn sem var sendur burt eftir nokkurra mánaða dvöl hér. 

Maður þessi var búinn að koma sér nokkuð vel fyrir á Íslandi, hann var kominn með vinnu, 

búinn að læra íslensku og kominn í sambúð. En aðalástæðan fyrir þeirri athygli sem sú frétt 

fékk var sú að maðurinn er samkynhneigður. Fjölmiðlar fóru þá að birta greinar með titlum 

á borð við: „samkynhneigt fólk er ekki velkomið á Íslandi“ (Stundin, e.d-b. 

Allar þessar sögur hafa vakið mikla athygli hjá almenningnum en sú saga sem af 

mörgum er talin hvað sorglegust er af manninum sem lést eftir að hafa kveikt í sér. Orsök 

þeirrar ákvörðunar hans er ekki enn vituð en hún varð þó til þess að umræðan um 

aðstæður, réttindi og líkamlega og andlega heilsu hælisleitenda hófst. Það kæmi líklegast 

engum á óvart að hælisleitandi sé í andlegu ójafnvægi enda telst það ekkert smáræði að 

þurfa að flýja heimaland sitt og jafnframt getur það ferli sem bíður hælisleitenda hér á landi 

reynst mörgum rosalega erfitt. Því er áhugavert að rannsaka hvort jákvæðar tómstundir 

gætu komið í veg fyrir að önnur svona sorgleg saga gæti endurtekið sig. (Morgunblaðið, e.d-

b).  

Samkvæmt Útlendingastofnun sóttu 1.132 einstaklingar um hæli hér á landi árið 2016 

en aðeins 111 fengu umsóknina samþykkta. Á meðal umsækjanda voru 201 kona. Algengast 

var að umsækjendurnir kæmu frá Makedóníu, Albaníu, Írak og Sýrlandi. Athugavert er að 

árið 2016 voru 108 stúlkur sem sóttu um hæli. Því er augljóst að það er töluverður hópur 

sem kemur til Íslands og bíður eftir því að geta fengið vernd. Það eru 201 kona sem vita ekki 

hvað framtíð þeirra felur í sér (Útlendingastofnun, e.d).  

Vegna staðsetningar Íslands er ekki skrýtið að fólk sem hingað kemur hefur nánast alltaf 

sótt um hæli annars staðar áður og hefur því verið vísað hingað eða það hefur þurft að 

koma hingað eftir að vera neitað um hæli í öðru landi. Hælisleitendur sem koma til Íslands 

hafa ekki alltaf dreymt um að koma hingað heldur er þeirra draumur oft að fara til Kanada 

eða Bandaríkjanna. En í flestum tilvikum eru fölsuð skilríki eða önnur fölsuð skjöl uppgötvuð 

og þeim meinaður aðgangur og þeir sendir til baka. Því kjósa mjög margir að setjast að hér 

á landi eftir að þeim er vísað frá Norður-Ameríku fremur en að fara til síns heimalands (Lilja 

Ingvarsdóttir, 2015). 

 

Aðstæður hér á landi eru hvað varðar flest allt öðruvísi en þær aðstæður sem þekktar 

eru annars staðar í heiminum. Hér eru til dæmis engar flóttamannabúðir eins og þær sem 

hælisleitendur þekkja best og fá þeir því að dvelja í sérstöku húsnæði í sex mánuði í staðinn. 

Flestir þurfa að deila húsnæðinu með öðrum hælisleitendum og búa þeir þar í sameiningu. 

Húsnæðið sem hælisleitendur fá úthlutað frá yfirvöldum er staðsett í Arnaholti á Kjalarnesi 
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eða í Víðinesi en eins og áður sagði þurfa þeir að deila því með 3-4 öðrum hælisleitendum. 

Það getur reynst erfitt að setja sig í spor þeirra þar sem lífsvenjur þeirra í þessu úthlutaða 

húsnæði eru oft frábrugðnar því sem við höfum vanist. Þeir þurfa að deila baðherbergi og 

eldhúsi með mörgum öðrum. Sumir þurfa að sleppa sturtu vegna þess að það myndast svo 

langar raðir og einnig þurfa margir þeirra að bíða í 3-4 tíma eftir því að fá að elda sinn 

kvöldmat. Annað sem veldur þeim miklum óþægindum er hversu ólíkir hælisleitendurnir 

eru, menning þeirra og siðir eru svo frábrugðnir að það truflar mjög marga (Lilja 

Ingvarsdóttir, 2015). 

Umsóknarferli hælisleitanda er oft flókið og í mörgum skrefum. Það þýðir að þótt þeir 

fái samþykki fyrir einu þessara skrefa þurfa þeir þó enn að bíða eftir því að öll skref ferlisins 

séu samþykkt. Þetta ferli einkennist semsagt af endalausri bið. Rannsóknir hafa sýnt að 

atvinnuleysi og mikið aðgerðarleysi hefur óæskileg áhrif á heilsu fólks. Þessi langa bið 

hælisleitenda eftir samþykki getur því haft mjög slæm áhrif  á heilsu þeirra. Hælisleitendur 

lifa í ótta um að verða vísað úr landi, upplifa einmannaleika, útskúfun, einangrun frá 

samfélaginu sem á endanum hefur mikil áhrif á sjálfsvirðinguna. (Lilja Ingvarsdóttir, 2015). 

Því hafa rannsóknir sýnt að fólk sem lifir í aðstæðum sem þessum geti átt í hættu með að 

einangrast (Berry, 2005).  

Á meðan hælisleitendurnir bíða veita yfirvöld þeim aðstoð með fæðu og öðrum 

nauðsynjum á borð við stætókort og vasapening. Þeim er boðið að sækja sér 

íslenskukennslu en þeir mega ekki sækja um vinnu fyrr en þeir fá fullt samþykki sem 

flóttamenn (Lilja Ingvarsdóttir, 2015).  

Í rannsókn sem Lilja Ingvarsdóttir gerði árið 2015 um reynslu hælisleitenda hér á Íslandi 

tók hún viðtöl við nokkra hælisleitendur sem voru allir karlmenn. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru sláandi. Einn viðmælandinn segist aldrei hafa upplifað sig velkominn hér á 

landi og að möguleikarnir fyrir hælisleitendur hér séu af skornum skammti. Viðmælendurnir 

töldu sig standa utan samfélagsins því þeir væru svo auðþekkjanlegir vegna útlits, því þeir 

töluðu ekki tungumálið, voru ekki í vinnu og voru alltaf fótgangandi á meðan Íslendingar 

keyra alltaf um í einkabílum.  

Þegar það kom að spurningunni hvað hælisleitendurnir gera á daginn var svarið 

hiklaust: „ekkert.“ Þeim fannst mjög óþægilegt að ekki geta fengið vinnu því margir þeirra 

voru búnir að vinna allt sitt líf. Þeim fannst nauðsynlegt að geta unnið því þeim leið betur, 

tíminn leið hraðar, þeir gátu æft sig í íslensku með því að tala við aðra Íslendinga og allra 

mikilvægast var að geta hugsað um eitthvað annað. Margir töldu að þeirra besti vinur var 

að eyða tímanum. Einn viðmælandinn sagði að vera sín á Íslandi og að þurfa að bíða eftir 
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vernd væri ekki að lifa lífinu heldur væri maður að reyna að lifa af. Þeirra helsta von var að 

lifa „eðlilegu“ lífi eins og flestir (Lilja Ingvarsdóttir, 2015).  

Samkvæmt Zoe Robert segir hún í munnlegu viðtali að konur sem koma hingað til lands 

eru ekki margar og því er lítið vitað um þann hóp. Þær konur sem koma hingað eru í 

sérhúsnæði og deila þær ekki húsnæði með karlmönnum sem eru ekki úr sömu fjölskyldu 

(Robert. Z, munnleg heimild 24.apríl 2017).  

Hælisleitendur eiga því oft mikinn tíma aflögu, nokkurs konar þvingaðan frítíma (e. 

forced leisure). Í þeim tilvikum er sniðugt að notast við tómstundir sem hafa ákveðin gildi 

og sem reyna jafnvel á, bæði líkamlega og andlega. Þær tómstundir eru notaðar í staðinn 

fyrir hina almennu vinnu (Leitner M, og S Leitner, 2012a). Hér sjáum við hversu 

nauðsynlegar tómstundir eru fyrir hóp hælisleitenda á Íslandi. Þó að allir viðmælendur Lilju 

Ingvarsdóttur (2015) væru karlkyns þá er líklegt að aðstæður kvenna séu svipaðar. 

Hælisleitendur hafa ekkert annað að gera en að láta tímann líða. Það er sorglegt að þeim 

líði eins og í flóttamannabúðum hér á landi. Þessu þarf nauðsynlega að breyta þótt að 

aðstæður hér séu töluvert betri en annars staðar í heiminum.  

2.3 Konur á flótta 

Í umræðunni um flóttafólk eða hælisleitendur er oftast einungis talað um karlmenn og oft 

gleymist að fjalla um konur, flóttakonur eru til þótt þær séu ef til vill ekki eins áberandi 

hópur. Það hefur mælst að það er mjög svipaður fjöldi kvenna og karla á flótta en mun færri 

konur ná til Vesturlandanna (Freedman, 2010). 

Konur takast á við öðruvísi hindranir en karlarnir. Þar sem konur eru ofsóttar er mun 

erfiðara fyrir þær bæði félagslega og fjárhagslega að fá hæli í nýju landi. Konur eru mjög 

háðar börnunum sínum og því er erfiðara fyrir þær að ferðast langar vegalengdir á meðan 

karlmenn ferðast oftast einir. Launamunur kynjanna er enn önnur hindrun á flótta kvenna, 

erfiðara er fyrir konurnar að flýja land því þær hafa einfaldlega minna á milli handanna. 

Flóttafólk sækir sér oft aðstoð svokallaðra smyglara við að komast óséð yfir landamæri. 

Með auknu eftirliti og meiri vörn á landamærum er enn brýnna fyrir flóttafólk að fá hjálp 

við að smygla sér inn í annað land. Þar sem svoleiðis þjónusta er að verða dýrari með 

hverjum deginum lenda konur oft í vanda við að greiða fyrir hana sem gerir þeim enn 

erfiðara fyrir að flýja land. Allar ólöglegar umsóknir og skjöl fela í sér mikla óvissu fyrir 

hælisleitandann. Smyglarar og annað fólk sem hefur atvinnu að því að flytja flóttafólk 

ólöglega yfir landamæri hugsar sjaldan um hagsmuni skjólstæðinga sinna, það vill einungis 

græða á þeim. Flóttamaður leggur allt sitt traust á það að þeir samningar og aðrar umsóknir 

sem smyglararnir útbúa munu tryggja honum vernd en sú er oft ekki raunin, þetta eru blöð 

sem hafa ekkert gildi þó þau líti ef til vill út fyrir að vera örugg. Slíkt er gert til að vinna traust 
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fólksins og hafa af því peninga í kjölfarið. Þegar þetta flóttafólk kemur í hið nýja land hefur 

það með sér merkingarlaust blað og er því oft tafarlaust sent á brott. 

Helsta vandamál hælisleitandi kvenna gæti talist eins konar ósýnilegt vandamál en oft 

er það þannig að umsókn þeirra um hæli gleymist eða jafnvel týnist. Yfirvöld eiga það oftar 

til að veita karlmönnum frekar hæli heldur en konum og ástæðan er oft sú að vandamál 

kvenna eru ekki talin eins alvarleg og karlmanna. Rannsóknir sýna að helsta ástæðan fyrir 

því að konur flýja aðstæður sínar sé vegna þess að þær eru neyddar í samband og giftingu. 

Því hafa feminiskar hreyfingar og samtök eins og Sameinuðu þjóðirnar og UN Women oft 

barist fyrir réttindum flóttakvenna. Ein algengasta og alvarlegasta ástæðan fyrir því að 

konur flýja heimaland sitt er kynferðislegt ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir. Oft koma þær 

konur frá löndum sem hafa ekki mörg úrræði fyrir konur sem hafa verið kynferðislega 

áreittar og því er eini valkostur þeirra að flýja land (Freedman, 2010 og Morgunblaðið, e.d-

a).  

2.4 Stuðningur við hælisleitendur 

Rauði krossinn eru þau samtök sem einblína hvað mest á það að hjálpa hælisleitendum. 

Samtökin leiða afburðargott starf en alltaf er hægt að gera betur. Helsta þjónusta og úrræði 

sem Rauði krossinn býður upp á fyrir hælisleitendur eru: 

 Upplýsingar um hælisumsókn sína. 

 Upplýsingar um flóttafólk og hælisleitendur. 

 Upplýsingar um lög sem snerta hælisleitendur og flóttafólk. 

 Upplýsingar um atvinnu og búsetu á meðan þeir dvelja hér á landi. 

 Upplýsingar um sjálfboðavinnu. 

 Aðstoð við fataúthlutun. 

 Aðstoð með fæðu, fjármál, húsnæði  

(Rauði Krossinn, e.d-b).  

Eins og sjá má er margt í boði, þar að auki er til dæmis opið hús þrjú kvöld í viku. Tvö 

kvöld eru í umsjá sjálfboðaliða. Þeir aðstoða flóttafólk við það að finna sér íbúð eða vinnu. 

Einnig taka þeir við ýmsum spurningum er varða samfélagið, menninguna og margt fleira. 

Þriðja kvöldið er ætlað hælisleitendum sérstaklega en flóttafólk og innflytjendur eru þó 

velkomnir líka. Þau kvöld eru hugsuð sem samverustund þar sem eldaður er matur og ýmis 

afþreying er í boði fyrir börnin. Rauði krossinn býður einnig upp á tungumálanámskeið fyrir 

alla, bæði í ensku og íslensku. 
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Konur fá eitt kvöld á viku tileinkað sér, það líkist samverustundarkvöldinu nema aðeins 

konur mega mæta. Þær elda saman og hafa ánægju af nærveru annarra kvenna í svipuðum 

aðstæðum og þær sjálfar. Þær mæta þó alltaf með börnin sín enda er það skiljanlegt að þær 

eigi engan að til að passa börnin á meðan þær mæta á konukvöldið (Rauði Krossinn, 2016). 

Annað sem stendur til boða fyrir hælisleitendur eru samkomur sem samtökin „no 

borders“ heldur reglulega. En þau samtök berjast gegn rasisma og róttækri þjóðernishyggju 

og því ofbeldi í garð utankomandi fólks sem fylgir þeim hugsunarháttum. Söfnuður múslima 

er með samkomur í Ýmishúsinu og einnig stendur hælisleitendum til boða að mæta á fund 

annan hvern mánudag í Fella- og Hólakirkju. Þar er ekki um trúarlega samkomu að ræða 

heldur venjulega samverustund fyrir hælisleitendur þar sem oftast er eldað og borðað 

saman (Toma Toshiki, munnleg heimild, 26.apríl 2017). 
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3 Tómstundir og frítími 

Lengi hefur fólk ruglast á tómstundum og frítíma. Sumir telja að tómstundir séu það sem 

maður gerir í frítíma sínum. Aðrir telja að tómstundir séu til þess að ná árangri eða 

afköstum, t.d listnám eða íþróttir. Margir fræðimenn halda því fram að það sé ekki hægt 

eða það sé of erfitt að skilgreina tómstundir því hægt er að nálgast hugtakið með mörgum 

mismunandi leiðum. Vanda Sigurgeirsdóttir hefur skilgreint tómstundir út frá nokkrum 

forsendum. 

Tómstundir eru því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum 

og flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru 

að einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, 

hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð 

áhrif. Kjarni tómstunda má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Út frá þessu má sjá að augljós munur er á jákvæðum og neikvæðum tómstundum og 

einnig að það er tímarammi sem er mikilvægt að miða út frá.  

3.1 Jákvæðar og neikvæðar tómstundir 

Algengur misskilningur er að allar tómstundir séu jákvæðar tómstundir. Margir halda því 

fram að jákvæð tómstund sé allt það sem við gerum sem veitir okkur ánægju, vissulega er 

það rétt en það er þó ekki fullkomið svar. Fræðimenn eru flestir sammála því að tómstund 

þurfi að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að geta talist jákvæð tómstund (Leitner M, og S 

Leitner, 2012a). 

Tómstundir sem draga úr streitu, bæta ónæmiskerfið, heilsu og vellíðan og auka 

lífsgæði teljast jákvæðar. Þetta eru augljóslega eiginleikar sem eru heilsu- og mannbætandi. 

Með jákvæðum tómstundum er einnig markmiðið að byggja einstaklinga upp með því að 

auka sjálfstraust, leiðtogahæfni, samskiptafærni og fleira (Leitner M, og S Leitner, 2012a).  

Neikvæðar tómstundir eru þær tómstundir sem hafa slæm áhrif á okkur. Sumir fræðimenn 

vilja halda því fram að sjónvarpsgláp og ráf á veraldarvefnum séu neikvæðar tómstundir því 

fólk á það til að verða háð þeim. En aðrir fræðimenn segja að þótt fólk sé ekki að auka 

líkamsgetu er hægt að læra ýmislegt í þessum tækjum og einnig valda þau mikilli gleði. Það 

er athyglisvert að fræðimenn eiga erfitt með að vera sammála um hvað jákvæð og neikvæð 

tómstund sé (Leitner M, og S Leitner, 2012a).  

Í jákvæðri sálfræði er oft verið að hugsa út frá því hvað það er sem gleður okkur. Það 

eru til aðferðir sem vekja upp gleði og hamingju en jákvæð sálfræði einblínir einmitt á það 
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að ná fram gleði og auka lífsgæði fólks með því að hugsa jákvætt. Rannsóknir sýna að ef fólk 

er hamingjusamara gengur því betur í lífinu og er ánægðara með þau verkefni sem það 

mætir. Að sama skapi mun aukin hamingja leiða til betri efri ára. Ef við snúum okkur að 

aðferðum tómstundafræðinga þá eru lokamarkmiðin svipuð. Tómstundir eiga að hjálpa 

fólki að ná sinni bestu framkomu ásamt því að auka bæði hamingju þess og lífsgæði. Gæta 

þarf þó að því að jákvæð tómstund sé ekki einungis gleði og gaman, tómstundin þarf alltaf 

að bera ákveðinn lærdóm með sér sem á að reynast fólki uppbyggjandi (Peterson 2006, og 

Leitner M, og S Leitner, 2012a).  

3.2 Áhrif tómstunda  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvæðar tómstundir dragi stórlega úr streitu enda sýna 

þessar rannsóknir að nútímamaðurinn notar tómstundir sínar til þess að fá eins konar útrás. 

Því er mælt með því að fólk sem þjáist af streitu eða kvíða finni sér tómstund sem aðstoðar 

það við að losa um þessar óæskilegu tilfinningar. Slökun er til dæmis áhrifarík aðferð til að 

minnka streitu. Yoga eða náttúrugöngur hafa einnig gífurlega mikinn mátt þegar kemur að 

því að losna við kvíða (Daily og Morton, 2011). Fræðimenn hafa sammælst um það að gleði 

og hlátur hafa mikil áhrif á minnkun streitu, enda er sagt að hlátur og hamingja lengi lífið 

(Leitner M, og S Leitner, 2012b). Ýmsar rannsóknir staðfesta að fólk sem stundar jákvæðar 

tómstundir að staðaldri byggja upp bæði sjálfstraust og sjálfsmynd (Reynolds, Vivat, og 

Prior, 2008). Á vettvangi tómstundafræðinga er unnið mikið með leiðtogahæfni og starf 

þeirra byggist oft á því að hjálpa fólki að bæta sjálfsmynd sína og auka sjálfstraust sitt. Því 

fæst ekki neitað að tómstundafræði hafi góð og jákvæð áhrif á líf fólks og því er hún 

mikilvæg fræðigrein (Jeffs og Smith, 2010). Mörg sjálfsstyrkingarnámskeið úr okkar nánasta 

umhverfi notast við aðferðir úr tómstundafræðinni, gott dæmi um það er Dale Carnegie 

námskeiðið (Heimes, 1998). 

Rannsókn sem Coleman og Iso-Ahola (1993) gerðu á tengingu tómstunda við heilsu fólks 

sýnir hvað jákvæðar tómstundir hafa virkilega góð áhrif á heilsu fólks. Fólk sem stundaði 

jákvæðar tómstundir varð fyrir vikið mun hamingjusamara, fann fyrir aukinni vellíðan, fann 

minni eftirsjá og var yfirhöfuð sáttara með lífið. 

Oft á tíðum eru þær tómstundir sem hafa hve mest jákvæð áhrif á heilsu fólks tengdar 

hreyfingu eða einhvers konar íþróttum. En tómstundir eru þó margslungnar og einskorðast 

alls ekki við íþróttir. Mismunandi þjóðir og menningarheimar leggja áherslur á mismunandi 

tómstundir.  

Því er mikilvægt að skoða út frá hverjum og einum hvers konar tómstund mun hafa 

jákvæð áhrif á tiltekinn einstakling. Sumum finnst lestur vera hin ágætasta tómstund, 
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öðrum finnst ef til vill mun betra að stunda mikla hreyfingu. Lokaáhrifin á þessa tvo ólíka 

einstaklinga eru þó þau sömu, báðir hafa þeir mikla unun af sinni tómstund. (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Tómstundir geta einnig haft jákvæð áhrif á félagslega hlið fólks. Fólk sem mætir 

reglulega í skipulagðar tómstundir á í samskiptum við annað fólk og byggir þannig félagsleg 

tengsl. Það góða við skipulagðar tómstundir er að fólk tengist saman á þeim forsendum að 

það er að gera það sem það hefur áhuga á, finnst skemmtilegt eða krefjandi. (Leitner M, og 

S Leitner, 2012a). Eins og áður var sagt ef rýnt er í skilgreininguna um tómstundir er 

manneskja líklegri til að taka fullan þátt í tómstund ef hún sækir þá tómstund að eigin 

frumkvæði og af eigin forsendum. 

3.3 Tómstundir og hælisleitendur 

Í grein sem fjallaði um líf kvenna sem búsettar voru í flóttamannabúðum í Súdan sagði frá 

því hvernig konurnar óttuðust mikið um líf sitt og lifðu einungis einn dag í einu (Russell, 

1996). Margar þeirra töldu að tómstundir væru tímaeyðsla, þeim fannst þær þurfa að nota 

tíma sinn í hluti sem hefðu ákveðinn tilgang. Þetta dæmi undirstrikar mikilvægi þess að haga 

tómstundum eftir hverjum og einum, menning fólks skiptir gríðarlega miklu máli fyrir 

tómstundafræðinga, hún hefur mikil áhrif á hegðun og viðbrögð fólks. Lífsreynsla mótar 

einstaklinginn, gildi hans og þarfir. Fólk sem hefur unnið allt sitt líf kann jafnvel ekki að nýta 

frítíma sinn á uppbyggjandi vegu og gæti þess vegna haldið því fram að tómstund sé 

tilgangslaus. Fólk í dag er svo upptekið af starfi sínu og af því að koma sér á framfæri að það 

gleymir að hugsa um sig sjálft. Í forgangsröðun lífsins á okkar eigin heilsa oft í hættu á því 

að gleymast. 
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4 Tómstundanámskeið fyrir hælisleitandi konur 

Aftast í þessu lokaverkefni fylgir viðauki, í þeim hluta mun vera handrit að námskeiði sem 

byggt er á starfsaðferðum tómstunda- og félagsmálafræði. Námskeiðið er ætlað konum 

sem hafa verið á flótta eða eru hælisleitendur á Íslandi. 

Þegar skoðað er hvað er í boði fyrir þennan hóp hér á landi er ekki úr mörgu að velja. 

Námskeið af þessu tagi væri því tilvalið fyrir þennan hóp hælisleitandi kvenna því þar fær 

leiðbeinandinn að vinna með þeim persónulega og þannig eiga þær færi á því að þroskast 

og dafna í lífi sínu hér á landi. Leiðbeinandinn á þannig möguleika á því að öðlast traust 

kvennanna á meðan á námskeiðinu stendur og getur hann orðið að eins konar ráðgjafa fyrir 

þær í framhaldinu. Einnig veitir hann nauðsynlegar leiðbeiningar um hvernig tómstundin 

muni hafa sem mest áhrif.  

Margt þarf að hafa í huga þegar búið er til námskeið eftir aðferðum tómstunda- og 

félagsmálafræðinnar og mikilvægt er að fylgja þeim aðferðum. Markmið námskeiðsins mun 

vera að veita konunum ánægju, tilgang, lærdóm, færi á að dreifa huganum og hjálpa þeim 

að líða sem best á landinu á meðan þær bíða eftir vernd. Jákvæðum tómstundum fylgir þétt 

og skipulögð dagskrá til að hámarka nýtni þeirra. Ásamt þeim markmiðum sem hafa áður 

verið nefnd geta þátttakendur einnig sett sér sín eigin markmið. Í grunninn mun námskeiðið 

vera byggt þannig upp að í upphafi hvers tíma er einhvers konar ísbrjótur, hann leiðir svo í 

æfingar sem byggja á trausti og sjálfstyrkingu og í lokin eiga allir dagar að enda á ígrundun3 

(Leitner M, og S Leitner, 2012a).  

Í lok námskeiðsins er veitt viðurkenning fyrir þátttöku. Það getur verið hvatning fyrir 

konurnar um að gleyma ekki að sinna áhugamálum sínum þótt þær séu í nýju landi. Að sama 

skapi er gott að fá einhvers konar afurð í formi hlutar svo námskeiðið geymist enn frekar í 

minninu.  

 

4.1 Hlutverk leiðbeinanda 

Leiðbeinandi þarf að búa yfir ákveðnum eiginleikum til að takast á við tómstundanámskeið. 

Leiðbeinandi sem byggir aðferðir sína á óformlegu námi mun oftar en ekki þurfa að notast 

við þær aðferðir í þessu námskeiði. Með óformlegu námi er átt við það þegar einstaklingur 

lærir athöfn út frá reynslu sinni. Til dæmis þegar fólk lærir að reima skóna sína þá er sú 

                                                      

3 Ígrundun: er mikilvægur partur af tómstundanámskeiði því þar gefst þátttakendum tækifæri á því að koma þekkingu sinni á framfæri og 

færa reynsluna yfir í nám. Á þessu augnabliki er heilinn að færa reynslu dagsins yfir í þekkingu sem getur nýst seinna meir. Því má aldrei 

gleyma að ígrunda þegar maður heldur námskeið af þessum toga. Ígrundun er lykilhugtak námskeiðs og því er nauðsynlegt að hún gleymist 

ekki, maður gæti alveg eins gleymt öllum tilgangi námskeiðsins (Morris I, 2012). 
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athöfn lærð þegar einstaklingnum er leiðbeint og er það ekki nám sem fer fram í 

hefðbundinni kennslustofu heldur er það æfingin sem skiptir mestu. Það er talið að 

reynslunám sé eitt af því dýrmætast sem manneskjan hefur og það sem maður lærir með 

þessum hætti mun mjög seint gleymast (Jeff, 2005).  

Talið er að góður leiðbeinandi þurfi að búa yfir eftirfarandi eiginleikum. Í fyrsta lagi er 

það góð samskiptahæfni, Í öðru lagi þurfa þeir að vera góðar fyrirmyndir og í þriðja lagi 

þurfa þeir að bera traust og virðingu fyrir skjólstæðingum (Jeffs, 2005).  

Æskilegt væri að leiðbeinandi á námskeiði fyrir hælisleitandi konur væri útskrifaður 

tómtunda- og félagsmálafræðingur. Eftir þriggja ára nám í þessu fagi er manneskjan 

nægilega hæf til þess að halda svona námskeið. Leiðbeinandi með þessa menntun býr yfir 

mikilli sérþekkingu af þessu sviði og mun það einfalda framkvæmd námskeiðsins töluvert. 

Útskýringar og aðrar leiðbeiningar þurfa þá ekki að fylgja námskeiðinu þar sem 

leiðbeinandinn er nú þegar kunnugur um alla þá hugmyndafræði sem er á bakvið námskeið 

af þessu tagi. Jafnframt gæti tómstunda- og félagsmálafræðingurinn bætt við ákveðnum 

atriðum eða tekið annað út ef honum finnst eitthvað eiga betur við. Í því liggur forskot hans. 

Það væri einnig mikill kostur að fá kvenmann sem leiðbeinanda því ef skjólstæðingarnir eru 

viðkvæmur hópur kvenna er mun líklegra að þær treysti kvenmanni frekar en karlmanni. 

Þegar stór hópur fólks kemur saman má ekki gleyma því að það hafa allir mismunandi 

uppruna og mismunandi skoðanir og gildi. Leiðbeinandi þarf þá að gæta vel að því sem hann 

segir og gerir. Hann má ekki gera ráð fyrir því að allir kannist við eitthvað ákveðið einungis 

vegna þess að hann kannast sjálfur við það. Leiðbeinandi verður að vera fær um að setja 

sig í spor annarra og hefja starf sitt sem autt blað fyrir hvern og einn einstakling sem sækir 

námskeiðið. Bera þarf virðingu fyrir ólíkum trúarskoðunum og lífsvenjum, því er 

nauðsynlegt að finna hinn gullna milliveg sem hentar öllum. Það myndi til dæmis ekki henta 

að halda námskeið á sunnudagsmorgnum ef einhverjir þátttakendur námskeiðsins þurfa að 

sækja kirkju á þeim tíma. Leiðbeinandi þarf að beita sér fyrir því að allir upplifi sig sem 

jafningja. Setja þarf skýrar reglur sem bæði leiðbeinendur og þátttakendur eiga að fylgja. 

Þagnarskylda er dæmi um nauðsynlega reglu sem tryggir það að þátttakendunum finnist 

þeir geta deilt skoðunum, reynslum og minningum sínum í trúnaði. Reglurnar væri hægt að 

semja í upphafi námskeiðsins í samstarfi með konunum sem mæta á námskeiðið. Með því 

að semja reglurnar í sameiningu er í leiðinni dregið úr því að reglurnar verði að skipunum 

heldur verða þær frekar að sameiginlegum gildum þeirra sem sækja námskeiðið.  
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4.2 Tengsl við markhópinn 

Finna þarf hentugan farveg til að kynna tómstundanámskeið sem þetta fyrir hælisleitandi 

konum. Það gæti reynst bæði erfitt og tímafrekt að setja sig í samband við hverja einustu 

hælisleitandi konu hér á landi og því væri samstarf við stofnun á borð við Rauða kross 

Íslands upplagt. Slíkt samstarf myndi tvímælalaust auka sýnileika námskeiðsins. Eins og fyrr 

var sagt eiga jákvæðar tómstundir að vera valfrjálsar, í því samhengi væri þess vegna afar 

mikilvægt að ítreka það að konunum væri frjálst að mæta, þetta væri boð en ekki skylda. 

Annar kostur samstarfs við Rauða krossinn er að margar hælisleitandi konur bera nú þegar 

ákveðið traust til stofnunarinnar. Það traust eykur líkurnar á því að konurnar ákveði að 

sækja þetta námskeið.  
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5 Umræður 

Flóttafólk og hælisleitendur þurfa að ganga í gegnum mikla erfiðleika til að fá að setjast að 

í nýju landi. Flóttinn sjálfur er að sjálfsögðu gríðarlega átakanlegur en biðin eftir hæli getur 

reynst mörgum erfiðari. Konur á flótta eru sérstaklega viðkvæmur hópur og því er það ekki 

vafaatriði að mikil þörf er á því að styðja við þær á sem besta vegu. Fræðimenn tómstunda- 

og félagsmálafræðinnar hafa lengi rannsakað hvaða áhrif tómstundir hafa á fólk og almennt 

eru niðurstöðurnar mjög jákvæðar. Því væri ekki vitlaus hugmynd að hjálpa konum á flótta 

með því að hvetja þær til að iðka jákvæðar tómstundir, það hefur sannað sig að slíkar 

tómstundir bæti heilsu, auki hamingju, dragi úr streitu og kvíða og auka bæði samskipta- 

og félagsfærni (Leitner M, og S Leitner, 2012a). 

Öll þessi atriði eiga það sameiginlegt að fyrirbyggja einangrun sem er algengasta örsok 

þess að hælisteitendum líði illa hér á landi. Tengslanet hefur einnig gífurleg áhrif á 

aðlögunarferli einstaklings og segir það mikið til um hvort manneskju líður vel hér á landi 

eða ekki. Með þessar upplýsingar í fyrirrúmi hef ég hannað námskeið sem á að hjálpa 

hælisleitandi konum hér á landi að stytta sér stundir og aðlagast íslensku samfélagi á meðan 

þær bíða eftir því að umsókn þeirra um hæli sé samþykkt. Þær fá að kynnast öðrum konum 

í sömu aðstæðum og þær sjálfar og geta þannig jafnvel myndað einhver vinatengsl sem 

auðveldar dvöl þeirra á Íslandi. Út frá þeirri reynslu sem ég hef af því að vera fæddur í 

annarri menningu og þurfa að aðlagast íslenskri menningu tel ég að fólk sem ætlar að 

setjast að hér þurfi að vera meðvitað um þá þætti sem fjallað er um í námskeiðinu. 

Ákvörðunin um að sækja námskeið af þessu tagi er yfir heildina litið ótrúlega gefandi. 

Manneskjan þroskast og eflist og sjálfstraust hennar sem íbúi í nýju samfélagi eykst. 

Tengslin sem manneskjan getur myndað eru að sama skapi ómetanleg. Ég þekki til ágæts 

dæmis um það hversu sterk þessi tengsl geta orðið. Frænka mín flutti hingað til lands fyrir 

28 árum síðan. Á þeim tíma voru innflytjendur ekki algengir, hvað þá hælisleitendur eða 

flóttafólk, því var ekki margt í boði fyrir frænku mína að gera. Hún ákvað þó að hefja nám í 

íslensku sem annað tungumál fyrir útlendinga í Háskóla Íslands. Í þessu námi kynntist hún 

hópi kvenna og mynduðu þær saman eins konar lærdómshóp utan skólans. Brátt hafði þessi 

lærdómshópur þeirra umbreyst í saumaklúbb sem hittist reglulega. Frænka mín og þessar 

vinkonur hennar höfðu svo gott af því að mynda tengsl við aðrar konur sem voru í sömu 

sporum og þær sjálfar sem innflytjendur á Íslandi. Í dag eru þær sem systur og halda 

saumaklúbbsfundi reglulega. Þetta dæmi sýnir mikilvægi þess að fólk sem sest hér á landi 

finni sig tilheyra einhverjum hópi. Á sama tíma mun tengslanet þessa fólks aukast ef það 

sækir námskeið og spilar það einnig mikið inn í aðlögunarferli einstaklingsins. Í tilviki 

hælisleitenda er sá vandi ætíð yfirvofandi að honum verði neitað um hæli og hann verði 
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sendur á brott. Þá er sérstaklega mikilvægt að hælisleitandinn tilheyri hóp sem getur veitt 

honum styrk, aukið sjálfsöryggi hans og fullvissað hann um að það muni allt fara vel. 

 Ég vona að þetta námskeið muni koma að góðum notum fyrir alla þá sem munu þurfa 

á einhverju slíku að halda, hvort sem það er núna eða síðar í framtíðinni. Það er mikilvægt 

að gera sér grein fyrir því að við tilheyrum öll sama samfélagi manna. Við á Íslandi erum svo 

heppin að búa við þær aðstæður sem við höfum hér á landi en því miður eru aðrir ekki eins 

heppnir. Margt smátt gerir eitt stórt og ég er bæði glaður og stoltur af því að ég hafi lagt 

mitt af mörkum í því að gera líf einstaklinga sem þurfa á hjálp að halda betra.  
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Viðauki 1: Menningar- og tómstundanámskeið fyrir konur sem eru 
hælisleitendur á Íslandi. 
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- Velkomin 

Námskeiðið mun standa yfir í fimm vikur, þar sem hist verður tvisvar sinnum í viku 

klukkustund í senn, þó þarf að lengja tímann í sumum tilvikum. Í greinagerð varð lögð tillaga 

að því að vinna námskeiðið í samstarfi við Rauða krossinn og fá aðgengi að húsnæði hjá 

þeim. Með slíku samstarfi við Rauða krossinn væri einnig hægt að fá stofnunina til að hjálpa 

að kynna námskeiðið en nauðsynlegt er að hafa í huga að það á ekki að neyða hælisleitandi 

konur í að mæta heldur bjóða þeim þetta sem val á jákvæðri tómstund. Það yrði því lögð 

mikil vinna í það að kynna þetta námskeið fyrir konum sem eru hælisleitendur á Íslandi. 

Annar mikilvægur þáttur sem þarf að hafa í huga er traustið sem konurnar verða að 

bera til námskeiðsins svo þær vilji og þori að mæta. Þess vegna væri samstarf við Rauða 

krossinn svo ótrúlega góð hugmynd því hælisleitandi fólk ber ákveðið traust til 

stofnunarinnar nú þegar, aðallega vegna þess að það er Rauði krossinn sem hjálpar þeim 

oftast að koma til Íslands. Það væri sniðugt að nýta þetta traust sem Rauði krossinn býr yfir 

og heimsækja konurnar persónulega, þannig væri hægt að fullvissa þær um það að 

námskeiðið sé traustsins vert.  

Á meðan á námskeiðinu stendur væri sniðugt að fá nokkra sjálfboðaliða frá Rauða 

krossinum til þess að sjá um börn kvennanna. Hugmyndin er aðskilja konurnar frá öllum 

skyldum sínum og þannig leggja áherslu á það að þær tileinki sér þennan tíma til þess að 

vinna í sjálfum sér. Það verða alltaf túlkar á staðnum til að aðstoða ef þess þarf. Túlkarnir 

myndu tala algengustu tungumálin svo það væri alveg öruggt að bæði konurnar og 

leiðbeinandi myndu skilja allt sem færi fram. Þegar þær mæta á fyrsta deginum er farið yfir 

markmið námskeiðsins og einnig er farið yfir þá þætti sem þær ættu að tileinka sér til dæmis 

að tala ekki illa um hvor aðra, hafa enga fordóma, vera jákvæðar, sýna þolimæði og fleira. 

Einnig er mikilvægt að þær viti að þetta sé staður til að byggja traust og trúnað því allt sem 

fer þarna fram mun ekki fara lengra. 

 Tilgangur námskeiðsins er að gefa hælisleitandi konum færi á að dreifa huganum og 

gleyma þeim áhuggjum sem angrar þær. Námskeiðið er ekki staður til að kvarta undan 

Útlendingastofnun eða meðferð hælismála. Þarna gefst þeim tækifæri á að læra á nýja hluti 

og kynnast því sem þær geta gert hér á Íslandi. Nauðsynlegt að hvetja þær í að mæta, þetta 

er frjálst val en reynt verður að ítreka mikilvægi þess að stunda jákvæða tómstund. Hægt 

væri að gera samning við Strætó og fá einn strætisvagn til að keyra þær á milli, það þyrfti 

að leggja ákveðna fjárhæð í það en það myndi borga sig ef það myndi tryggja sem mesta 

mætingu. Reynt verður eftir fremsta megni að halda kostnaði sem fylgir námskeiðinu í 

lágmarki. Því væri hentugt að ganga í samstarf við einhver samtök sem væru tilbúin að 
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aðstoða með fjármagn en það væri líka hægt að sækja um styrki. Mín tillaga er að það verði 

fenginn styrkur frá sveitarfélagi.  

Við val á tímasetningu er mikilvægt að hafa í huga að námskeiðið skarist ekki á við aðra 

viðburði á vegum Rauða krossins, þannig er komið í veg fyrir að hælisleitandi konurnar þurfi 

að velja á milli. Einnig er nauðsynlegt að bera tillit til mismunandi trúarbragða þessara 

kvenna, sumar þeirra þurfa að sinna trúarlegum skyldum á ákveðnum dögum. Ég legg því 

til að námskeiðið standi yfir í klukkutíma eða einn og hálfan tíma í senn því ætlunin er að 

hafa þetta nógu langt til að upplýsingarnar og tilgangurinn komist til skila en einnig nógu 

stutt þannig að þær finni fyrir tilhlökkun fyrir því að mæta aftur, einnig því það hentar betur 

fyrir mæðurnar í hópnum.  

Gert er ráð fyrir að halda námskeiðið á mánudögum klukkan 16-17:30 og fimmtudaga 

klukkan 15-16:30 í 5 vikur.  
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Dagur 1- Kynning  

 

1. Farið yfir ýmisleg atriði og reglur- 10 mín 

Á fyrsta degi kynnir leiðbeinandinn sig og námskeiðið. Þetta er nauðsynlegt svo það 

myndast enginn misskilningur og allir viti hvað námskeiðið felur í sér og hverju er ætlast 

til af þeim. Þátttakendur mega alltaf spyrja ef eitthvað er óskýrt. Reynt verður að hafa 

ensku sem aðaltungumálið en það verða alltaf túlkar á staðnum til öryggis. Farið verður 

yfir ákveðnar reglur og verða þær settar saman í samstarfi við þátttakendur og áhersla 

lögð á að allir skilji þær.  

 

2. Ísbrjótur- 30 mín 
Það sem hafa þarf í huga: Það gæti gerst að konurnar verði mótfallnar því að taka þátt 

og verða þær líklegast feimnar fyrst. Það er mjög eðlileg hegðun. Best er að hvetja þær 

áfram og neyða engar þeirra í að gera eitthvað sem þær vilja ekki gera. Þær mega horfa 

á ef þær vilja en auðvitað er æskilegast að þær taki allar þátt. Ef til vill mun einhverjum 

þeirra finnast æfingarnar barnalegar en þá er einmitt gott tækifæri til að minnast á það 

að það er enginn að fylgjast með þeim og að þær séu búnar að skilja allar áhyggjur eftir 

úti. Þær eru hér til þess að vera með sjálfum sér og þá er leyfilegt að gera sig að fífli og 

hafa gaman, lífið er ekki alltaf alvarlegt. Mikilvægt er þó að muna að um fullorðna 

einstaklinga er að ræða. Því má ekki vanmeta hópinn og hafa æfingarnar einfaldar. 

Margar þeirra hafa mikla menntun á bakvið sig í heimalandi sínu. Þó þær geti kannski 

Markmið námskeiðsins: 

- Þær kynnist Íslandi betur og geta þannig aðlagast íslenskri 

menningu 

- Þær eiga góða stundir saman á meðan þær fá svar frá ríkistjórn 

eða Útlendingastofnun 

- Þeim leiðist ekki á meðan þær bíða 

- Þær geta átt stund með sjálfum sér til sjálfstyrkingar 

- Þær kynnast sjálfum sér og losa um allar áhyggjur 

- Þær verða sjálfstæðari og auka sjálfstraust sitt 

- Þær minnka fordóma, alhæfingar, og eyða hugmyndum um 

steríótýpur 

- Samvinna og þjálfun í að treysta öðrum 

- Þær auka jákvæðni sína og þolinmæði 
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ekki komið þekkingu sinni til skila sökum tungumálaörðugleika þýðir það ekki að þær 

búi ekki yfir neinni þekkingu. Því væru myndir og þrautir góður kostur fyrir þennan hóp. 

Æfingarnar þurfa bæði að vera léttar og þungar til þess að gæta að fjölbreytileika en 

passa þarf að hafa skýrar leiðbeiningar svo æfingarnar verði gerðar réttar. 

Nafn og hreyfing 

Markmið: 

- Kynnast 

- Hreyfing 

- Ekki flókið 

- Gott að tengja nafn við hreyfingu 

- Gott að endurtaka nafnið 

Gögn: Engin. 

Myndaður er hringur og ein konan byrjar á því að segja nafnið sitt og gerir ákveðna 

hreyfingu sem hún velur sjálf með því. Allir leika þetta eftir, segja nafnið og gera svo 

hreyfinguna. Þetta er einfaldur leikur og hreyfingarnar hjálpa til við að muna nöfn allra 

(Leikjavefurinn, e.d.). 

 

Ég er frábær eins og ég er 

Markmið: 

- Kunna að meta sjálfan sig 

- Gera sér grein fyrir ólíkindum en að sama skapi líkindum fólks 

- Kynnast betur 

Gögn: Túlkur. 

Myndaður er hringur með einni konunni í miðjunni. Hún segir „Ég heiti…… og ég er frábær 

af því að…….“ Hún ræður á hvaða tungumáli hún talar. Ef það eru fleiri manneskjur í 

hringnum sem þetta passar við þá skipta þær manneskjur um stað en þær mega þó ekki 

enda hlið við hlið. Á endanum mun ein manneskja verða eftir sem náði ekki nýjum stað, þá 

fer hún í miðjuna. Það kemur oft virkilega á óvart hversu margt fólk á sameiginlegt án þess 

að gera sér grein fyrir því (Leikjavefurinn, e.d.)  
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Þekkirðu nágranna þinn? 

Markmið: 

- Þátttakendur kynnast 

- Læra að þekkja nafn hinna í hópnum,  

- Efla athyglisgáfu 

- Keppniskap 

- Skemmta sér. 

Gögn: Túlkur, teppi. 

Hópnum er skipt í tvennt og sett er teppi á milli hópanna tveggja. Síðan eru tvær 

manneskjur hvor úr sínum hópnum valdar til þess að standa upp við teppið, hvor á sinni 

hlið. Um leið og teppið er dregið frá eiga manneskjurnar í hvoru liðinu að nefna nafnið á 

andstæðingnum. Sú manneskja sem er á undan vinnur og andstæðingurinn bætist við lið 

hennar. Ef hvorugar ná að segja nafnið eiga þær að takast í hendur og fara aftur í sitt lið. 

Tilgangurinn er að muna sem flest nöfn og fá alla í sitt lið. 

Nafnaleikir: Mjög mikilvægir þegar ætlunin er að eyða miklum tíma með 

öðru fólki, þeir auðvelda samskiptin. Meira traust myndast á milli 

einstaklinga ef þeir vita nöfn hvors annars. Það eru til margar aðferðir til 

þess að muna nöfn en þetta námskeið einblínir á aðferðir sem ætlast ekki 

til of mikilla samskipta, því þátttakendurnir tala ekki sama tungumálið. 

Leikirnir í þessu námskeiði leggja meiri áherslu á tjáningu tilfinninga og 

hreyfinga. Það getur verið mikil áskorun en ég tel að það sé góð leið til 

þess að fyrirbyggja misskilning.  

 

3. Frítími- 20 mín  

Hér verður farið yfir hvað frítími er, þessi hluti verður stuttur þar sem umræður geta 

ekki verið rosalega yfirgripsmiklar vegna tungumálaörðugleika. En þó er passað að 

allt sem komi fram verði vel útskýrt af túlk. Einnig verður fjallað um jákvæðar 

tómstundir. Þá gefst þátttakendunum færi á að leggja til hugmyndir að æfingum 

eða öðru sem þeir vilja gera á námskeiðinu og hvernig hægt verði að framkvæma 

þær hugmyndir. Kostnaður verður alltaf hafður í lágmarki. 
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4. Ígrundun- Hver dagur mun alltaf enda á ígrundun - 5 mín 

Hér verður ígrundun útskýrð. Mikilvægar aðferðir sem auðvelda ígrundun verða 

kynntar. 

Ígrundun: er mikilvægur partur af tómstundanámskeiði því þar gefst 

tækifæri til þess að koma þekkingu sinni á framfæri og færa reynslu sína 

yfir í nám. Á þessu augnabliki er heilinn að færa reynslu dagsins yfir í 

þekkingu sem getur nýst seinna meir. Því má aldrei gleyma að ígrunda 

þegar maður heldur námskeið af þessum toga. Ígrundun er lykilhugtak 

námskeiðs og því er nauðsynlegt að hún gleymist ekki, maður gæti alveg 

eins gleymt öllum tilgangi námskeiðsins (Morris I, 2012).  
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Dagur 2- Ísland 

Námskeið dagsins í dag verður aðeins lengra en venjulega þar sem meiri tíma þarf til að 

kynnast Íslandi, landinu sem þær munu búa í tímabundið. Ein og hálf klukkustund eða 

tvær klukkustundir. 

 

1. Ísbrjótur- 10 mín  

Zip, Zap, Boing! 

Markmið: 

- Skerpa einbeitingu 

- Styðja við hópefli 

- Hreyfing 

- Skemmtun 

Gögn: Túlkur. 

„Þátttakendur standa í hring. Ákveðið er hver skal hefja leikinn og kemur sá af stað 

hreyfingu með hendinni til hægri eða vinstri og lætur orðið „ZIP“ fylgja. Sé Zip-ið sent til 

hægri skal nota vinstri hönd og öfugt. Sá sem tekur við hreyfingunni sendir hana áfram í 

sömu átt og Zip-ið ferðast þannig allan hringinn. Zip-ið þarf þó ekki endilega að vera sent í 

sömu átt. Ef þátttakandi fær Zip-ið sent til sín frá einstaklingnum við hlið sér getur hann 

snúið sér að viðkomandi og sagt hátt og snjallt „BOING“ sem verður til þess að zip-ið snýr 

við og þarf að ganga í áttina sem það kom frá. Þá er einnig hægt að senda Zip-ið til hvers 

sem er í hringnum. Sá sem á leik getur tekið skref inn í hringinn, náð augnsambandi við 

einhvern annan, beint höndunum að honum, klappað og sagt „ZAP“. Þá er sá kominn með 

Zip-ið til sín og sendir það áfram til hægri eða vinstri. Takmarkið er að senda Zip-ið eins 

hratt og hægt er á milli þátttakanda. Gæta verður þess að segja ávallt viðeigandi orð og 

gera rétta hreyfingu. Ef einhver ruglast þarf að hefja leikinn að nýju“ (Leikjavefurinn. E.d.).  

 

Landafræði 

Gögn: Landafræðibækur, tölvur, blöð með helstu upplýsingum og túlkur 

Það er mjög mikilvægt að fólk sem er að flytja inn í nýtt land fái að kynnast landinu. Sumir 

hælisleitendur vita jafnvel ekki hvar Ísland er á kortinu. Því tel ég vera mikilvægt að gera 

nokkrar æfingar þar sem þátttakendur fá að kynnast Íslandi og menningu þess. Gæta þarf 

þó að því að gera ekki ráð fyrir því að allar konurnar muni búa hér, því ef til vill mun 



12 

hælisumsókn einhverra þeirra verða hafnað. Því þarf þetta helst að vera almennur 

fróðleikur, þannig fá þær að kynnast landinu og menningunni án þess að gera sér of miklar 

væntingar. Þessi hluti stuðlar einnig að því að þátttakendurnir fái að dreifa huganum örlítið 

og gleyma áhyggjum sínum. 

 

Landakort- 20 mín 

Gögn: Túlkur, stórt landakort eða skjávarpi, blöð og ritföng, fartölva eða tölva. 

Helstu staðir og einkenni landsins kynnt. Hægt er að sýna myndband af til dæmis Gullfossi 

og Geysi. Eftir dálitla rannsóknarvinnu og lærdóm fá þær lítil blöð með nöfnin á helstu 

stöðum og einkennum Íslands. Þær eiga svo að koma þessum stöðum eða einkennum fyrir 

á landakortinu. Það verður að gera ráð fyrir fartölvu með aðgengi að veraldarvefnum ef 

þær þurfa að sækja sér frekari vitneskju. Eftir að þessu er lokið er vinna þeirra yfirfarin og 

greint frá því hvað er rétt staðsett og hvað ekki. Þessi leikur er til gamans gerður og á að 

kynna þátttakendur fyrir helstu einkennum Íslands, honum fylgir ekki mikil alvara. 

 

Menning- 30 mín 

Gögn: Túlkur. 

Íslensk menning skoðuð, kynning á landi og þjóð, hvað hafa Ísland og Íslendingar upp á að 

bjóða. Eins og áður hefur komið fram gæti sumum fundist erfitt að læra mikið um Ísland 

þar sem þessar hælisleitandi konur hafa ekki fengið staðfesta dvöl hér á landi. Þá er 

mikilvægt að minna á eitt af markmiðum þessa námskeiðs, að fá þær til að dreifa huganum 

og jafnvel læra eitthvað nýtt. Hægt er að haga þessum þætti á marga vegu. Í stað þess að 

hafa þetta hefðbundinn lestur væri hægt að brjóta þetta upp með látbragði, konurnar gætu 

leikið sína hugmynd af íslenskri menningu eða jafnvel menningu annarra landa. Þessu væri 

ef til vill hægt að breyta í keppni á milli tveggja liða ef áhugi væri fyrir því. 

Hvernig er farið að: Leiðbeinandinn ákveður í samræmi við 

þátttakendurna hvernig þessum þætti skal hagað en hér koma hugmyndir 

að því sem hægt er að gera. Kynning á íslenskum bókmenntum, siðum og 

hátíðum á borð við bolludag, sprengidag og öskudag, lýðveldisdaginn, 

menningarnótt og fleira. Einnig er hægt að tala um jólin. Þótt þær fagni 

ef til vill ekki allar jólunum getur myndast skemmtileg stemning þegar 

þær fræðast betur um íslensk jól, einnig geta þær jafnvel sagt frá því 
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hvernig „jólin“ eru í þeirra heimalandi. Hér gefst líka gott tækifæri á því 

að þær kynni menningu sína og þannig getur leiðbenandi skilið þær og 

þarfir þeirra betur.  

 

Tungumál- 15 mín 

Gögn: Túlkur, hátalarar, blöð og ritföng, upplýsingar um fána heimsins. 

Hér verður tungumála ráðgátan krufin til mergjar. Hugmyndin er að taka upp nokkrar 

setningar á mismunandi tungumálum. Konurnar heyra þá alls kyns tungumál og eiga þær 

að teikna mynd af fána þess lands sem þær telja að tungumálið tilheyri. Til hliðsjónar munu 

þær fá  bók með öllum fánum heims. Með þessum hætti er ekki endilega krafist af þeim að 

þær kunni að skrifa á ensku eða íslensku. Það þarf að hafa í huga að gefa þeim góðan tíma 

til þess að teikna og að hafa tungumálin ekki of mörg. 

 

Matur- 1 klst 

Gögn: Hráefni sem notuð verða til matreiðslu. 

Kennt verður að matreiða hefbundinn íslenskan mat. Til dæmis væri hægt að útbúa íslenska 

kjötsúpu og jafnvel aðra súpu frá öðru landi svo hægt væri að bera þær saman. Vegna 

menningarmunarins og mismunandi trúarbragða er þó ráðlagt að hafa lítið kjöt á 

boðstólum og helst ekkert svínakjöt.  

Til hliðsjónar: Hér koma hugmyndir að fleiri réttum. Allur íslenskur matur til dæmis kleinur, 

hákarl, flatkökur með smjör og hangikjöti, pönnukökur, harðfiskur eða hvað annað sem 

leiðbeinandanum dettur í hug. Best er að hafa þetta fjölbreytt svo þær fái að smakka sitt 

lítið af hverju.  

 

Ígrundun- 10 mín  

Ígrundun yfir daginn. Hvað lærðu þær í dag? Hvað fannst þeim skemmtilegt? Hvað fannst 

þeim leiðinlegt? Erfitt? Auðvelt? Myndu þær vilja gera eitthvað öðruvísi? Eru þær með 

hugmyndir að einhverju sem þær vilja gera á námskeiðinu?  
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Dagur 3- Konur á Íslandi 

1. Ísbrjótur – 10 mín  

Gettu hver ég er? 

Markmið: 

- Leikræn tjáning 

- Ímyndunarafl 

 - Skemmtun 

 

Gögn: Tónlist, hlutur sem getur gengið á milli leikmanna, t.d. bolti eða kubbur. 

 

Þátttakendur sitja í hring og tónlist er leikin. Hlutur er látinn ganga á milli þátttakenda þar 

til tónlistin er stoppuð. Þá á sá þátttakandi sem heldur á hlutnum að fara inn í hringinn og 

leika eitthvert hlutverk, t.d. dýr eða persónu. Hinir reyna að geta hvað verið er að leika. 

Þegar hinir hafa fundið út hvað er verið að leika byrjar leikurinn upp á nýtt (Leikjavefurinn, 

e.d.).  

 

2. Konur – 20 mín 
Markmið: 

- Öðlast meira sjálfstæði 

- Skilningur á mismunandi hlutverkum kvenna eftir löndum  

- Aukið sjálfsföryggi 

- Vita hvað er ætlast til af þeim sem konur 

- Gert grein fyrir því að þær þurfi ekki að fara eftir öllum reglum heimalanda sinna 

því nú eru þær á Íslandi 

- Kynnast íslenskum konum. 

Gögn: Túlkur, myndavélar. 

Hér verður farið yfir hugtakið „kona“ hvað er kona? Hvað gerir konu frábrugðna 

karlmanni? Hver er helsti munurinn fyrir utan þá líkamlegu. Hér fara konurnar djúpt inn 

í sig sjálfar svo þær fái að kynnast hverjar þær eru og hvernig þær eigi að umgangast 

heiminn sem konur. Hafa þarf í huga að hér er ætlunin ekki að breyta siðum þeirra eða 

venjum heldur er einungis unnið að því að þær öðlist meira sjálfstæði og sjálfsöryggi 

sem konur. Almenn réttindi kvenna verða kynnt. Konur eru ekki undirgefnar 

karlmönnum og þær hafa jafnmikinn rétt til náms og karlarnir. Þátttakendurnir fá 

myndavél og fá að fara um svæðið með það markmið að taka myndir af hlutum sem 

þeim finnst einkenna sig eða einkenna konu. Allar myndirnar verða skoðaðar og 

þátttakendurnir fá að segja örfá orð um það sem þær hugsuðu á meðan þær tóku 

myndirnar. 
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3. Konur á Íslandi -20 mín 
Hin íslenska kona verður kynnt. Hvernig er hún frábrugðin öðrum konum í heiminum og 

hvað á hún þeim sameiginlegt? Hér verður að gæta að því að alhæfa ekki og að ýta ekki 

undir hugmyndir um steríótýpur. Áhrifarík leið til að haga þessum þætti væri til dæmis 

að fá kynningu frá utanaðkomandi aðilum sem gætu reynst þátttakendunum sem 

fyrirmynd. Konur  sem hafa verið hælisleitendur en búa núna á Íslandi væru góðir 

kandídatar. Þær gætu sagt frá því hvernig þær þurftu að aðlagast Íslandi og  hughreyst 

hælisleitandi konurnar í leiðinni með því að reyna að styrkja þær sem einstaklinga og 

fullvissa þær um að þótt þær fái ekki samþykki hér á landi sé ekki allt farið í vaskinn, 

þær geta farið til annars lands.  

 

4. Ígrundun – 10 mín  

 

Ígrundun yfir daginn.  
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Dagur 4- Sjálfstraust og sjálfstæði 

 

1. Ísbrjótur- 10 mín 

Putti á hönd 

Myndaður er hringur. Þátttakendur rétta hægri hendi sína út til hægri, opna lófann og 

snúa honum upp. Vinstri hendi þátttakanda er rétt út til vinstri í krepptum hnefa en með 

einn fingur beygðan niður í átt að jörðu. Tilgangur leiksins er að reyna að grípa fingur 

manneskjunnar við hliðina á sér með hægri hendi á sama tíma og passað er að manns 

eigin fingur á vinstri hendi sé ekki gripinn.  

 

2. Sjálfstæði/ lýðræði og málfrelsi- 40 mín 
Gögn: Túlkur, myndavél 

Hér verður greint frá málfrelsinu og lýðræðinu sem ríkir á Íslandi. Þátttakendur fá myndavél 

og eiga þær að fara um svæðið og taka myndir af því sem þær telja vera tákn lýðræðis eða 

sjálfstæðis. Út frá þessum myndum yrði sköpuð örlítil umræða. Af hverju finnst 

þátttakendunum tiltekinn hlutur merkja frelsi? Hvernig er þetta frábrugðið því sem finnst í 

heimalöndum þeirra? Ætlunin er þó ekki að mála slæma mynd af heimalöndum þeirra 

heldur er hugmyndin sú að þátttakendurnir átti sig á því að þeir séu í nýju samfélagi og að 

það sé í lagi að breyta þeim hefðum sem þeir hafa vanist í heimalöndum sínum vegna 

ríkjandi yfirvalda þar. Í þessum hluta gefst þátttakendum færi á að spyrja út í lög Íslands og 

jafnvel verða þátttakendurnir hvattir til þess að stíga út fyrir þægindarammann og gera 

eitthvað sem var þeim áður bannað. Það er þó mjög mikilvægt að ítreka það að hér myndu 

konurnar sjálfar hafa fullkomið frelsi á því að velja hvað þær myndu vilja gera eða hverju 

þær myndu vilja breyta. Hér væri einungis verið að víkka sjóndeildarhring þeirra. 

 

Ígrundun- 10 mín  
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Dagur 5 - Menntun/atvinna og menning 

 

1. Heimsókn í háskóla og nokkra stóra vinnustaði 
Með því að heimsækja þessa staði er mikilvægi menntunar og atvinnu í íslensku samfélagi 

undirstrikað. Það gæti reynst konunum hvatning til að afla sér menntunar ef þær heimsækja 

háskóla. Þá er mikilvægt að ítreka það að aldur sé ekki hindrun á því að sækja sér menntun, 

það er aldrei of seint að læra nýja hluti. Margar konur í þróunarríkjum hafa ekki aðgang að 

menntun vegna menningar eða fjármála og því er mikilvægt að gera þeim grein fyrir því að 

hér á landi er menntun öllum aðgengileg (Yousafzai, 2012).  

 

2. Kíkja á listasöfn  
Myndlist er stór hluti af íslenskri menningu og í þessum hluta fá konurnar að kynnast henni. 

Ein mynd getur sagt meira en þúsund orð.  

 

3. Rauði Krossinn 
Rauði krossinn stendur sig mjög vel í málum flóttafólks og hælisleitenda og því er það 

sjálfgefið að farið sé yfir það hvað stofnunin hefur upp á að bjóða fyrir það fólk. Flestar 

hælisleitandi konur þekkja til Rauða krossins nú þegar en hér verður gert frekari grein fyrir 

starfsemi stofnunarinnar. Mikilvægt er að allar hælisleitandi konur viti að þær geta leitað 

sér hjálpar hjá Rauða krossinum. Samtökin verða heimsótt og konurnar verða kynntar fyrir 

fólkinu sem sér um mál hælisleitenda. 

 

4. Ígrundun 

  



18 

Dagur 6- Slökun, öndunaræfingar og traust 

 

1. Ísbrjótur – 10 mín 

Núvitund eða hugleiðsla.  

Hvað er það? - Það er þegar við gerum okkur grein fyrir hugar- og tilfinningaástandi okkar. 

Nútímamaðurinn er undir stöðugu álagi samfélagsins um að gera betur og vinna hraðar. 

Jack Kornfield lýsir því þannig:  

 „Núvitund er athygli. Hún er vitund sem virðir og dæmir ekki. Því miður sinnum við 

þessu sjaldan. Þess í stað bregðumst við stöðugt við með því að meta hvort okkur líkar, 

mislíkar eða getum leitt hjá okkur það sem er að gerast. Við metum okkur sjálf og aðra með 

streymi af væntingum, athugasemdum og gagnrýni.“ (Morris, 2012).  

Þegar við notumst við núvitund erum við að staldra við og förum inn okkur sjálf og 

tilfinningar okkar, við skoðum umhverfið, hvernig stöðu við erum í, hvað við erum að gera 

gott og hvað við þurfum að gera betur til þess að ná markmiðum okkar. Þessu má í rauninni 

líkja við ígrundun.  

Talið er að trúað fólk komist í einhvers konar hugleiðslu við það að biðja og 

rannsóknir hafa sýnt að langtímaáhrif þess eru þau sömu og þeirra sem stunda hugleiðslu. 

(Morris, 2012). Núvitund og hugleiðsla eru því mjög góðar leiðir til þess að átta sig á því 

hvar maður stendur í lífinu og hvað mætti betur fara.  

Hvernig er það framkvæmt: Þátttakendur sitja í hring í rólegu rými og loka 

augunum. Djúp öndun er mikilvæg þannig að stjórn náist yfir líkamanum. 

Leiðbeinandinn kemur með æfingar sem auðvelda þátttakendum að 

komast í snertingu við sjálfan sig, finna tilfinningar og reyna að skilja sig 

betur. Smátt og smátt opna þátttakendurnir augun og æfingin hættir.  

 

2. Yoga- 20 mín 

Yoga er af mörgum talið vera gott fyrir sál og líkama og margir stunda yoga til að slaka 

á. Öndunaræfingarnar í bland við þær krefjandi stöður sem notaðar eru í yoga hjálpa 

mörgum að losa um streitu og kvíða. Hælisleitandi konur hafa líklegast lent í erfiðum 

aðstæðum sem gætu hafa valdið þeim mikilli streitu, því er jákvætt að þær læri aðferðir 

sem þær geta notast við til að slaka á. (Fouladbakhsh, 2011).  
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Til hliðsjónar: sumir gætu tengt yogaiðkun við trú þannig gott er að fullvissa sig um 

að allir samþykki það að stunda yoga. 

Til eru mjög margar slökunaræfingar og best væri að leiðbeinandinn finni þær æfingar 

sem hann telur sig kunna vel eða henta best hverju sinni.  

 

3. Samvinna- 10 mín 

 

Mennskur hnútur 

Hópurinn stendur í hring, allir setja hendur sínar inn í hringinn og grípa í einhverja aðrar 

hendur og mynda þannig flækju. Flækan er síðan leyst án þess að þátttakendurnir sleppi 

takinu. Þessi leikur krefst mikillar samvinnu. 

 

Telja saman 

Þátttakendur telja upphátt í sameiningu upp að 16 með lokuð augun. Aðeins einn 

þátttakandi má telja í einu og hver þátttakandi má einungis segja eina tölu. Ef tveir 

þátttakendur eða fleiri telja á sama tíma þarf að byrja aftur frá byrjun.  

Nánar: Á þessum tímapunkti námskeiðsins ættu þátttakendurnir að vera búnir að mynda 

ákveðið traust sín á milli og því ættu æfingar eins og þessi ekki að reynast þeim erfiðar. Í 

þessari tilteknu æfingu er unnið með tengsl og að því að byggja upp traust og félagsfærni. 

Aftur skal minnt á það að mikil hvatning er þörf því sumum gæti þótt æfingar af þessu tagi 

of barnalegar, hafa ber í huga að maður er aldrei of gamall til að leika sér og að það er hollt 

að eiga í nánum tengslum við sitt innra barn. Þessar æfingar og aðferðir virka og hefur það 

sannað sig. 
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4. Hópefling- 20 mín 

 

Hrós  

Gögn: Túlkur, post-it miðar, ritföng. 

Túlkur kynnir algengustu hrós á ensku fyrir hópnum. Hver þátttakandi velur sér fimm hrós 

sem þátttakandanum finnst eiga vel við sig og skrifar þau á miða sem settir eru upp á vegg.  

 

Hrósgöng 

Gögn: Engin. 

Hópnum er skipt í tvær raðir sem snúa hvor á móti annarri. Ein konan gengur á milli raðanna 

tveggja á meðan hinar konurnar sem mynda raðirnar hrósa henni með hrósunum sem þær 

eru nýbúnar að læra, síðan gengur næsta kona á milli raðanna og þannig gengur þetta koll 

af kolli. Þessi æfing æfir mann í því að hrósa og því að taka á móti hrósi, það eykur 

sjálfstraust fólks og vinskap að fá hrós og því er mikilvægt að vera dugleg/ur að hrósa.  

 

5. Ígrundun- 10 mín 

Það skiptir máli að hópurinn upplifi sig sem eina heild og að hann haldi jákvæðni 

sinni og bjartsýni í hámarki. Þótt aðstæður séu erfiðar er gott að gleyma sér aðeins 

og stíga út fyrir þægindarammann.  

 

ATH! Minna þær á að koma vel klæddar í næsta tíma sem mun innihalda útiveru. 

Klæðast eftir veðri. 
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Dagur 7- Útivera 

 

1. Útivera- 40 mín 
Gögn: Engin. 

Í útiverunni verður leikjum haldið í lágmarki þar sem seinustu dagar hafa einkennst af 

slíkum æfingum. Í staðinn verður áhersla lögð á það að njóta náttúrunnar. Í byrjun dags 

er kosnið um hvort förinni verði heitið í Elliðaárdalinn eða Öskjuhlíðina. Ferðast verður 

með strætisvagni á áfangastaðinn sem fékk flest atkvæði, þar verður tekinn góður 

göngutúr. Möguleiki á að setjast einhvers staðar niður og gera nokkar slökunar- eða 

öndunaræfingar.  

 

2. Grill- 20 mín 
Gögn: Grill og matur. 

Búið verður að finna einstakling til að aðstoða með flutning á einföldu grilli. Allir hjálpast 

að við að grilla og reynt verður að mynda notalega grillstemningu sem Íslendingar 

þekkja svo vel. Maturinn þarf að vera fjölbreyttur til að mæta þörfum hvers og eins, 

hægt að ákveða hvað skal grilla í sameiningu með þátttakendum.  

 

3. Ígrundun- 10 mín 
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Dagur 8- Tómstundir 

Gert verður grein fyrir tómstundum. Hvað eru tómstundir og hverjir stunda þær? 

Leiðbeinandanum gefst færi á að gefa konunum hugmyndir að tómstundum sem þær geta 

ef til vill stundað í frítíma sínum eftir að námskeiðinu lýkur. Konurnar hafa nú kynnst sjálfum 

sér örlítið betur og vita þær þá  frekar hvar áhugi þeirra liggur eða hvort þær vilji fræðast 

um eitthvað ákveðið. Leiðbeinandinn aðstoðar þær við að gera þessar hugmyndir þeirra að 

veruleika með því að kynna fyrir þeim hvar þær geta nálgast áhugamál sín hér á landi. Ef 

þær eru óvissar um hvað þær langar að gera er ekkert að örvænta þar sem úr mörgu er að 

velja og alltaf hægt að prófa margt í einu. Leiðbeinandi verður að huga að fjárhagi 

kvennanna þegar hann aðstoðar þær við að finna sér tómstund. Hugmyndir að 

tómstundum fyrir konurnar: 

- Prjóna, læra söng, lesa bækur, stunda líkamsrækt eða aðra hreyfingu, leggja stund 

á dans, iðka jóga, horfa á heimildaþætti eða - kvikmyndir, skoða eða skapa myndlist, 

hlusta á tónlist, njóta sín í náttúrunni t.d. með því að fara í fjallgöngur eða   

skoðunarferðir og margt fleira, listinn er í rauninni endalaus. 
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Dagur 9- Sundferð og frjálst 

Á þessum tímapunkti gefst tækifæri til þess að gera þær hugmyndir sem konurnar komu 

með í byrjun námskeiðsins þegar þær voru spurðar hvort þær hefðu einhverjar sérstakar 

óskir um hvað þær vildu gera á námskeiðinu. Þessi dagur verður því unninn í miklu samræmi 

við konurnar sjálfar. Ef hugmyndirnar eru ekki margar eða ef þær henta ekki einmitt á 

þessum tímapunkti væri hægt að bjóða þeim í sundferð sem hópur. Eins og áður myndu 

konurnar kjósa um hvaða sundlaug ætti að fara í, lýðræðið í fyrirrúmi.   

Til hliðsjónar: Rosalega mikilvægt að tryggja það að hver einasti 

þátttakandi geri sér fulla grein fyrir því hvernig sundkerfið hér á landi 

virkar hvað varðar hreinlætismál. Sumum gæti fundist óþægilegt að deila 

sturtuklefum með öðrum eða jafnvel að deila sundlaug með karlmönnum. 

Þessum atriðum þarf að huga að og enn og aftur tryggja það að allir séu 

samþykkir og að öllum líði vel.   
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Dagur 10- Ígrundun yfir allt námskeiðið 

 

1. Ísbrjótur- 15 mín 

Teikning á bakið 

Gögn: Myndir, blöð og ritföng. 

Þátttakendur eru beðnir um að setjast á gólfið eða jörðina í einfalda röð. Þessi æfing 

byggir mikið uppá samvinnu. Öftustu manneskjunni verður sýnd mynd og fær hún það 

hlutverk að teikna myndina á bak manneskjunnar fyrir framan sig. Þannig gengur þetta 

koll af kolli, sú manneskja teiknar myndina á bak manneskjunnar fyrir framan sig þar til að 

fremsta manneskjan teiknar myndina á blað. Myndin á blaðinu er síðan skoðuð og borin 

saman við upprunalegu myndina sem var sýnd öftustu manneskjunni. Þessi leikur líkist 

hinum alkunnuga hvísluleik nema í stað þess að hvísla orðum er notast við teikningu.  

 

2. Ígrundun- 15 mín 

Í seinustu ígrundun námskeiðsins verður allt námskeiðið skoðað í heild sinni. Leiðbeinandi 

biður þátttakendur um að meta námskeiðið og sig sjálfan. Hvað þótti þátttakendunum 

lærdómsríkt? Fannst þeim námskeiðið gagnlegt? Hverju mætti sleppa og hvað mætti betur 

fara? Leiðbeinandinn ætti sjálfur að ígrunda í lok námskeiðsins til athugunar á því hvort 

námskeiðið hafi skilað tilætluðum árangri og hvort hægt væri að standa að sambærilegu 

námskeiði á ný.  

Mikilvægt er að eftirfylgni sé til staðar eftir að námskeiðinu lýkur. Einstaklingur frá 

Rauða krossinum gæti hitt konurnar reglulega til að athuga hvernig þeim líður og hvort þær 

hafi stundað einhverjar tómstundir á þeim tiltekna degi.  

Námskeiðið á að hvetja hælisleitandi konur til þess að njóta áhugamála sinna þrátt 

fyrir það að þær séu í nýju landi. Í lok námskeiðsins væri hægt að útbúa viðurkenningu 

handa hverjum og einum sem tákn um það að þær hafi tekið þátt í þessu verkefni. 

Viðurkenning þessi gæti reynst þeim frekari hvatning til að stunda áhugamálin sín og jafnvel 

sem hvatning til að halda þennan nýja hóp vinkvenna sem þær hafa vonandi myndað.  
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