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Ágrip  

Vald fjölmiðla í orðræðunni um fólk af erlendum uppruna er töluvert og er einn stærsti 

áhrifavaldur á viðhorfum og framkomu samfélaga til minnihlutahópa. Fréttaumfjöllun getur 

valdið ýktum staðalímyndum og leiðst út í neikvæða umræðu. Í þessari ritgerð er orðræða 

fjölmiðla greind út frá jákvæðri og neikvæðri umfjöllun um flóttafólk og hælisleitendur í 

samfélaginu. Rannsóknaraðferðin sem notuð var er orðræðugreining. Við gagnaöflun voru 

leitarorðin útlendingur, innflytjandi, flóttamenn og hælisleitendur notuð. Gögn frá RÚV og 

Fréttablaðinu voru notuð vegna aðgengis að þeim.  Við greiningu gagna voru þrjú þemu 

valin: glæpavæðing, börn og dvalarleyfi. Umfjöllun um glæpavæðingu þessara hópa er 

mestmegnis neikvæð í fjölmiðlum og oft greint frá þjóðerni. Þegar fréttir eru skoðaðar í 

tengslum við dvalarleyfi sést að gagnrýni er á kerfið og oft varpað ljósi á bága stöðu 

umsækjenda. Ljóst er að umfjöllun í fjölmiðlum er misjöfn og ber að vanda. 
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Formáli 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir áhorf á fréttir í sjónvarpi. Ég fylgdist með 

orðræðunni sem átti sér stað og fylltist forvitni um það hvernig umfjöllun í samfélaginu á 

málefnum fólks af erlendum uppruna væri. Verkefnið var í þróun í um eitt og hálft ár áður 

en það fór að taka á sig mynd. Ferlið var áhugavert og ég lærði margt af því. Ég vil þakka 

kærustunni minni, Önnu Elísabetu, fyrir alla þolinmæðina, fyrir að hlusta á mig, ræða efnið, 

lesa það yfir fyrir mig og hjálpa mér að koma betri mynd á það. Þá vil ég þakka systur minni, 

Sigurbjörgu Ólínu, fyrir aðstoðina við að koma heimldum í rétta mynd. Samnemendum 

mínum vil ég svo þakka fyrir öll löngu kvöldin og þann stuðning sem við veittum hverju öðru 

í skrifunum í Stakkahlíðinni. Foreldrum mínum vil ég þakka stuðninginn í gegnum námið og 

að lokum vil ég þakka starfsmönnum uppeldis- og menntunarfræðideildar, og þá 

sérstaklega leiðbeinanda mínum, Brynju Elísabetu, fyrir alla þá leiðsögn sem þau og hún 

hafa veitt mér í gegnum námið og við gerð ritgerðarinnar. 

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 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í nútímasamfélögum og geta haft áhrif á líf okkar, bæði á 

góðan hátt og slæman. Með tækniframförum undanfarinna áratuga hefur aðgengi að 

fjölmiðlum aukist. Veraldarvefurinn hefur spilað stóran þátt í því en þó eru þar aðrir miðlar, 

til dæmis sjónvarp, útvarp og dagblöð. Þá hefur tilkoma snjallsíma gert það að verkum að 

fólk gengur um með miðlana á sér allan daginn, hvert sem það fer, og er í stöðugri tengingu 

við þá. Þar af leiðandi er það betur meðvitað um það sem á sér stað í heiminum hverju 

sinni. Féttir af stríðsrekstri og pólitískum atburðum eru algeng málefni í fjölmiðlum. Þá eru 

fréttir af flóttafólki og hælisleitendum nánast daglegt brauð í þeim heimi sem við deilum. Í 

öllum helstu fréttamiðlum sjáum við fyrirsagnir sem varpa ljósi á þau málefni sem hæst 

bera hverju sinni. Málefni fólks af erlendum uppruna sjást víðs vegar. Hræðilegar myndir úr 

flóttamannabúðum eru birtar og fjallað er um takmarkanir Vesturlanda þegar kemur að því 

að taka á móti flóttafólki, þá jafnvel greinar þar sem fjallað er um fólk sem  er sent úr landi 

af mismunandi ástæðum. Með þessu eru fjölmiðlar að taka stóran þátt í þeirri orðræðu sem 

samfélög eiga um einstaklinga af erlendum uppruna. Orðræðan sem snýr að málefnum sem 

þessum er mikilvæg í samfélaginu, sem og fræðsla um þau. Án fræðslunnar geta komið upp 

fyrirbæri á borð við fordóma og staðalímyndir.  

Hér verður leitast við að auka skilning á þeirri orðræðu sem á sér stað í íslenskum 

fjölmiðlum gagnvart fólki af erlendum uppruna. Hér á eftir verða fyrst ýmis hugtök tengd 

fólki af erlendum uppruna skilgreind og orðræða um þau sett í samhengi. Þar á eftir verða 

fjölmiðlar skoðaðir og áhrif þeirra. Síðan verður aðferðafræði verkefnisins lýst og verður 

áhersla lögð á orðræðugreiningu. Til að orðræðugreina miðlana verður notast við sex þrep 

sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) fjallar um í sinni nálgun við orðræðugreiningu, 

þessum þrepum verður líst í aðferðafræðikaflanum. Í sama kafla verður farið yfir 

gagnasöfnun og henni lýst. Að lokum mun höfundur staðsetja sig í rannsókninni. 

Niðurstöðum og umræðum verður steypt saman í einn kafla þar sem umræðan verður tekin 

á sama tíma og niðurstöður rannsóknar eru kynntar. Í lokinn fylgir stuttur lokaorðakafli þar 

sem fyrri umfjöllun verður hnýtt saman. Þá er leitast við að svara spurningunum: hver er 

orðræðan gagnvart fólki af erlendum uppruna í íslenskum fjölmiðlum? Hver eru helstu 

hugtök sem stuðst er við og hvaða viðhorf sýna þau til þessara samfélagshópa? 
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2 Að vera erlendur  

2.1 Fjöldi fólks af erlendum uppruna á Íslandi 

Þegar málefni tengd fólki af erlendum uppruna eru skoðuð er gott að byrja á að líta á þær 

tölur sem sýna hversu margir einstaklingar af erlendum uppruna eru hér á landi. Fólk sem 

telst vera af erlendum uppruna eru innflytjendur, börn þeirra og fólk af blönduðum 

uppruna (Hagstofan, e.d.-a). Til þess að fá tölur um hversu margir einstaklingar þetta eru 

er gott að skoða gögn sem Hagstofan gefur út. Þegar þær upplýsingar eru skoðaðar má sjá 

að alls eru búsettir á landinu 338.450 manns. Af þessum fjölda eru svo 30.380 sem eru með 

erlent ríkisfang (Hagstofan, e.d.-a). Aðrar tölur koma þó upp ef við skoðum upplýsingar um 

innflytjendur. Þeir eru skráðir 31.812 og eru 4.158 skráðir af annarri kynslóð (Hagstofan, 

e.d. b). Ólík hugtök eru þarna notuð svo erfitt getur verið að átta sig á því hver fjöldinn er 

þá í raun. Til að skoða þetta betur þá skilgreinir Hagstofan hugtakið innflytjandi sem fólk 

sem fæddist erlendis, á erlenda foreldra eða ömmur og afa sem fæddust erlendis. Þá eru 

þau börn sem fæðast á Íslandi en eiga foreldra sem eru innflytendur talin vera af annarri 

kynslóð innflytjenda (Hagstofan, e.d.-b). Þetta eru nýjustu tölur sem Hagstofan gefur út en 

sjá má að mismunur er í tölum frá þeim eftir því hvort notast er við orðin innflytjandi eða 

ríkisfang þegar skoða á hversu margir af erlendum uppruna eru hér á landi. Þó má áætla að 

hópurinn telji yfir 30.000 manns. Þegar leitað var eftir svörum frá Hagstofunni á þessum 

mismunandi tölum fékkst það svar að um mismunandi skilgreiningar á hugtökum væri að 

ræða þar sem annars vegar væri fólk með erlent ríksfang, sem væru þá 30.380 manns, og 

svo annar hópur fólks þar sem það eða foreldrar teldust vera innflytjendur (Guðjón, 

munnleg heimild, 23. mars 2016). 

Annað hugtak sem tengist þessari umræðu er orðið útlendingur. Hugtakið er 

skilgreint í íslenskum lögum og er það gert á þann hátt að hver sem dvelur hér á landi og 

ekki hefur íslenskan ríksborgararétt teljist vera útlendingur (lög um útlendinga nr. 

80/2016). Í skýrslu, sem gerð var af ríkisendurskoðanda árið 2015 til Alþingis, koma fram 

tölur um útlendinga eða þá sem ekki voru með íslenskan ríkisborgararétt hér á landi árið 

2014. Þar töldust 22.744 útlendingar vera búsettir hér á landi í byrjun árs 2014, eða um 7% 

þjóðarinnar. Af þessum eru 22.146 manns sem hafa engan bakrunn á Íslandi, hinir 598 eiga 

foreldri með íslenskan bakrunn (Ríkisendurskoðandi, 2015). Ef tölur sem birtast í þessari 

skýrslu eru bornar saman við þær sem Hagstofan gefur út sést að aukning er á milli ára. Þó 

ekki sé notast við sömu aðferð hjá báðum er munurinn samt 9.068 einstaklingar.  

Þegar orðræðan um fólk af erlendum uppruna er tekin til athugunar er gott að 

skoða hugtakið staðalímyndir til koma auga á birtingarmyndir hennar. Með hugtakinu 
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staðalímyndir er átt við fyrirfram ákveðnar hugmyndir um útlit og eiginleika fólks sem 

tilheyrir ákveðnum hópi eða stétt innan samfélagsins. Það vísar jafnframt til ólíkra 

hugmynda frekar en áþreifanlegra fyrirbrigða (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. 

Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). Þá má 

segja að hugtakið lýsi ríkjandi hugmyndum um ákveðinn hóp í samfélaginu (Gunnar 

Hersveinn, 2011). 

2.2 Flóttamaður eða hælisleitandi 

Hér á undan voru hugtökin innflytjandi og útlendingur skilgreind eftir Hagstofunni og 

íslenskum lögum til að fá skilning á þeim tölum sem þar var fjallað um. Þá eru einnig önnur 

hugtök notuð í orðræðunni um fólk af erlendum uppruna, hugtök á borð við flóttamenn og 

hælisleitendur. Þessir tveir hópar skipa stóran sess í umræðunni um íbúa á Íslandi sem eru 

af erlendum uppruna og því er vert að skoða þessi hugtök aðeins betur til glöggvunar á því 

hvað í þeim felst. 

Í lögum um útlendinga (lög um útlendinga nr. 80/2016) kemur fram skilgreining 

á hugtakinu flóttamaður. Þar segir að flóttamenn sé útlendingar sem eru ekki í heimalandi 

sínu eða ríkisfangslausir, og eru ekki í því landi þar sem þeir eiga reglulegt aðsetur vegna 

mikils ótta við ofsóknir. Þessar ofsóknir koma til vegna kynþáttar, þjóðernis, trúarbragða, 

að tilheyra tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana, og vegna þessara 

ástæðna geta þeir eða vilja ekki nýta sér vernd í því landi af sökum óttans. Þá eru þeir 

einstaklingar sem flokkast undir viðbótarvernd einnig taldir sem flóttamenn samkvæmt 

lögum. Í þessu lögum kemur fram að einstaklingur teljist ekki vera flóttamaður ef hann 

getur á öruggan hátt ferðast til þess lands sem hann kom frá og hlotið vernd í öðrum hluta 

landins og með sanngjörnum hætti hægt að ætlast til að hann setjist þar að. 

Hjá United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) er hugtakið 

flóttamaður skilgreint sem einstaklingur sem neyddur er til að flýja land sitt vegna fordóma, 

stríðs eða annarra ofbeldisverka (The UN Refugee Agency, e.d.). Þetta er fólk sem býr við 

ótta við ofsóknir af gildri ástæðu. Þessar ofsóknir geta komið til vegna kynþáttar, 

trúarbragða, þjóðernis, stjórnmálaskoðana eða vegna þess að fólk tilheyrir vissum 

samfélagshópum. Í flestum tilfellum getur þetta fólk ekki snúið aftur heim eða vill það ekki 

af ýmsum ástæðum. Helstu ástæður fyrir því að fólk flýr land sitt eru stríð, þjóðarbrot þeirra 

og ofbeldi gegn ættflokki þeirra og trú. Þeir skilgreina svo hugtakið hælisleitandi sem þann 

einstakling sem flýr land sitt og leitar eftir hæli í öðru landi, sækir um vernd og fær réttindi 

til að vera viðurkenndur sem flóttamaður en með því fær hann vernd og efnislega aðstoð. 
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Sá sem sækir um hæli skal sýna fram á að ótti sem hann býr yfir sé á rökum reistur og af 

gildri ástæðu. 

Í lögunum (lög um útlendinga nr. 80/2016) er þó fleira sem skiptir mál þegar 

skoðuð eru málefni hælisleitenda og flóttamanna. Í 3. grein, öðrum og þriðja lið laganna, 

eru brottvísanir og Dyflinnarsamstarfið tekin fyrir, en þar segir: 

Brottvísun: Ákvörðun stjórnvalds um að útlendingi sem dvelst hérlendis skuli 

vísað úr landi til heimalands eða annars ríkis þar sem hann getur sýnt fram á 

löglega heimild til dvalar og honum bönnuð endurkoma í tiltekinn tíma eða að 

fullu og öllu. 

Dyflinnarsamstarfið: Samstarf byggt á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 604/2013 frá 26. júní 2013 um að koma á viðmiðunum og 

fyrirkomulagi við að ákvarða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsóknar 

um alþjóðlega vernd sem ríkisborgari þriðja lands eða ríkisfangslaus 

einstaklingur leggur fram í einu aðildarríkjanna. 

 

Með þessum lögum er vísað til þess að einstaklingur getur átt í hættu á að vera vísað úr 

landi ef hann hefur áður fengið hæli annars staðar, óháð því hvernig aðstæður eru þar. 

Dyflinnarsamningurinn er frá árinu 2001 og er tilgangur hans að vera grundvöllur samstarfs 

um hælisumsóknir á Schengen-svæðinu (Mannréttendaskrifstofa Íslands, e.d.). Með 

samningi þessara þjóða er verið að reyna að koma í veg fyrir að einstaklingar geti flakkað á 

milli landa án persónubundins eftirlits á innri landamærum og sótt um hæli í nokkrum 

löndum. Í samingunum er líka fjallað um hverjum beri skylda til að taka við umsóknum um 

hæli. Það felur meðal annars í sér að þrátt fyrir að umsækjandi sæki um hæli hér á landi ber 

önnur þjóð ábyrgð á umsókn hans samkvæmt ákvæðum í reglugerðinni. Einnig kemur fram 

í reglugerðinni að ríkjum ber ekki skylda til að endursenda hælisleitendur til annarra ríkja 

heldur er eingöngu um heimildarákvæði að ræða. 

Í umfjöllun um flóttamenn er líka gott að gera sér grein fyrir hvað ofsóknir eru. Í 

sömu lögum um útlendinga er hugtakið skilgreint. Ofsóknir teljast vera þær athafnir sem í 

eðli sínu brjóta á grundvallarmannréttindum og gera það jafnvel síendurtekið. Þá eru þetta 

brot á réttindum á borð við líf, pyntingar, þrældóm, vanvirðandi meðferð eða einhvers 

konar refsingar, og jafnvel án laga (lög um útlendinga nr. 80/2016). Mikilvægt er að hafa í 

huga að í þessari umræðu er ekki verið að tala um ofsóknir eins og þekkjast hér á landi. Hér 

er verið að ræða um ofsóknir sem þekkjast í þeim löndum sem flóttafólk er að flýja. Í 

flóttamannasamningunum er hugtakið ekki skilgreint sértaklega og því er það oft skilgreint 
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á mismunandi hátt (Atli Viðar Thorstensen, 2006). Það er talið viðurkennt að ofsóknir geti 

þó verið á ýmsa vegu. Sem dæmi má nefna þegar stjórnir vissra ríkja ofsækja fólk eða vilja 

ekki vernda það, það skiptir þá engu máli hvort um sé að ræða hópa eða embættismenn 

eða jafnvel lögreglu. Þessar tegundir ofsókna geta verið vegna kynferðis, kynferðisglæpa, 

kynhneigðar, stjórnmálaskoðana, pyntinga, umskurðar á stúlkum, sölu á vændi, þrælkun, 

barna sem neydd eru í hermennsku og fleira. Þetta eru hlutir sem einstaklingar á Íslandi 

þekkja síður vegna þeirrar fjarlægðar sem er á milli okkar og þessara landa.  

Hugtakið hælisleitandi er annað hugtak sem oft sést í umræðunni. 

Mannréttindaskrifstofa Íslands skilgreinir hugtakið á vefsíðu sinni. Þeir sem flokkast sem 

hælisleitendur eru þeir sem sækja um hæli í öðru landi en sínu eigin. Með því að sækja um 

hæli í einhverju landi er sá einstaklingur að leitast eftir að fá viðurkenningu sem flóttamaður 

í því landi. Ef orðið er við beiðninni þá telst hann ekki lengur sem hælisleitandi og er þá 

kominn með stöðu flóttamanns. Með umsókn þarf sá sem er að sækja um hæli að uppfylla 

skilyrði sem koma fram í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Sönnunarbyrði liggur 

alfarið hjá þeim sem sækir um. Það getur verið erfitt að framvísa gögnum sem geta stutt 

það mál (Mannréttendaskrifstofa Íslands, e.d.). Á síðu Útlendingastofnunar er spurningunni 

„hver er munurinn á flóttamanni og hælisleitanda?” svarað á þann hátt að hælisleitandi sé 

sá sem sótt hefur um að fá hæli án þess að horft sé til hvort hann sé flóttamaður eða ekki. 

Flóttamaður er aðili sem fengið hefur hæli (Útlendingastofnun, e.d.).  

Á síðu Útlendingastofnunar er að finna tölfræði um hælisumsóknir hér á landi. Ef 

byrjað er á að skoða umsóknir frá árinu 2015 kemur í ljós að heildarfjöldi umsókna var 354 

(Útlendingastofnun, 2015). Af þeim fengu 194 efnismeðferð og þar af fengu 82 vernd. Það 

gefur okkur að 112 manns var synjað um vernd. Þá voru 50 sem ekki fengu meðferð í sínum 

málum vegna Dyflinnarreglugerðarinnar, 32 fengu vernd annars staðar og 47 umsóknir voru 

dregnar til baka. Árið 2016 sjáum við svo mikla aukningu í umsóknum (Útlendingastofnun, 

2016). Þá voru þær 1132 talsins en af þeim fengu 548 efnismeðferð, þar sem 111 voru 

samþykktar og 437 var hafnað. Þá fengu 224 manns ekki meðferð í sínum málum vegna 

Dyflinnarreglugerðarinnar, 46 fengu vernd í öðru landi og 159 umsóknir voru dregnar til 

baka. Þetta sýnir að stór hópur sækir um og fer hann stækkandi. Þrátt fyrir það eru ekki 

margir sem fá hæli og fjölgar þeim ekki í takt við aðrar hækkanir.  

2.3 Flóttamenn og hælisleitendur sem ekki hafa náð átján ára aldri 

Þegar rætt er um þessa hópa fólks, það er að segja flóttamenn og hælisleitendur, má ekki 

gleyma að þarna er líka verið að ræða um börn. Ýmsar reglur ná til barna sem lifa við þessar 

aðstæður og mikilvægt er að ekki sé brotið á þeim. Ein sú mikilvægasta af þessum 

reglugerðum er Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Í 1. grein sáttmálans er útskýrt hver 
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skilgreining á barni sé (Umboðsmaður barna, e.d.). Þar segir: „Í samningi þessum merkir 

barn hvern þann einstakling sem ekki hefur náð átján ára aldri, nema hann nái fyrr 

lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur.“ Þetta þýðir að líta eigi á einstaklinga 

sem ekki hafa náð þessum aldri sem börn og eiga þau að fá meðferð í kerfinu sem slík. Þá 

er önnur grein í sáttmálanum sem tengist málefnum barna á flótta beint, en það er  22. 

grein. Hún er tvíþætt og í fyrri hlutanum segir: 

1. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að barn sem leitar 

eftir réttarstöðu sem flóttamaður, eða sem talið er flóttamaður samkvæmt 

viðeigandi reglum og starfsháttum þjóðaréttar eða landslaga, fái, hvort sem það 

er í fylgd foreldra eða annarra eða ekki, viðeigandi vernd og mannúðlega aðstoð 

við að nýta sér þau réttindi sem við eiga og kveðið er á um í samningi þessum 

og öðrum alþjóðlegum löggerningum á sviði mannréttinda- eða mannúðarmála 

sem ríki þau er um ræðir eiga aðild að.   

 

Þarna er vísað í að börn sem koma til landsins, hvort sem er með foreldrum eða ekki, 

eigi rétt á vernd og að sáttmálanum sé fylgt. Ekki er ásættanlegt að brjóta á sáttmálanum 

og á að notast við hann þegar málefni þeirra eru tekin fyrir. Þá á að koma fram við börnin 

af virðingu, vinna í málum þeirra á mannúðlegan hátt og virða mannréttindi sem þeim 

eru tryggð.  

2. Í þessu skyni skulu aðildarríki veita Sameinuðu þjóðunum, svo og öðrum 

hæfum milliríkjastofnunum eða stofnunum, sem ríki eiga ekki aðild að, er hafa 

samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar, alla þá samvinnu er þau telja að við eigi, í 

viðleitni þeirra til að vernda og aðstoða börn sem þannig er ástatt um, og við að 

leita uppi foreldra barns sem er flóttamaður, eða aðra í fjölskyldu þess, til að 

afla upplýsinga sem þörf er á til að fjölskyldan geti sameinast. Þegar ekki er unnt 

að hafa uppi á foreldrum eða öðrum í fjölskyldunni skal veita barni sömu vernd 

og hverju því barni ber sem til frambúðar eða tímabundið nýtur ekki fjölskyldu 

sinnar, hver sem ástæða þess er, eins og kveðið er á um í samningi þessum. 

 

Þarna er tryggð samvinna svo hægt sé að hafa milliríkjasamstarf um vernd barna. Þá er 

líka verið að tryggja að börn sem koma hingað án forráðamanna fái góða vernd og séu 

örugg þrátt fyrir þær aðstæður sem þau eru í við komuna til landsins. Báðir þessir hlutar 

22. greinar sáttmálans eru til staðar svo ekki sé brotið á börnum sem eru á flótta og 
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unnið sé úr þeirra málum á mannúðlegan og á sanngjarnan hátt þar sem þessi hópur er 

sá sem þarf mest á þeirri vernd sem boðið er upp á að halda. 
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3 Fjölmiðlar: tilurð og tilgangur 

3.1 Hvað eru fjölmiðlar? 

Í íslenskum lögum um fjölmiðla er hugtakið skilgreint. Þar segir að fjölmiðlar séu allir þeir 

miðlar sem með reglubundnum hætti miðla ritstýrðu efni til samfélagsins. Þá er talið upp 

hvað telst til fjölmiðla en það eru meðal annars dagblöð og tímarit, þar með talin fyligrit 

þeirra, og aðrir miðlar á borð við netmiðla, útvarp, myndmiðla og annað sem telst 

sambærilegt (lög um fjölmiðla nr. 38/2011). 

Í skýrslu frá Menntamálaráðuneytinu, sem gefin var út árið 2005, er hugtakið 

tekið fyrir og skilgreint. Tekið er fram að á þeim tímum sem við lifum sé erfitt að skilgreina 

hugtakið en þar er sagt að fjölmiðill sé fyrirtæki, stofnun eða lögaðili sem safnar að sér 

upplýsingum og vinnur úr þeim, og kemur þeim svo reglulega til fjölda fólks á tilteknu svæði. 

Miðill getur notað ýmsar leiðir til að koma frá sér þessum upplýsingum, hvort sem það er í 

gegnum netið, sjónvarp eða á pappír. Þá ber íslenskum fjölmiðlum líka skylda til að segja 

satt og rétt frá, vera hlutlausir og sýna ekki hlutdrægni í fréttaflutningi sínum. Augljóst er 

að fjölmiðlar verða fyrir þrýstingi úr ýmsum áttum, þar á meðal frá eigendum, 

auglýsendum, yfirvöldum og hinum ýmsu hagsmunahópum. Þrátt fyrir það verða 

blaðamenn að axla ábyrð og sinna því hlutverki sem þeim ber, sem er að flytja almenningi 

réttar og nákvæmar fréttir svo að almenningur geti sjálfur myndað sér skýra skoðun á 

málefnum samfélagsins (Menntamálaráðuneytið, 2005).  Í siðareglum Blaðamanna Íslands 

kemur fram að fréttamaður gæti að upplýsingaöflun sinni, úrvinnslu og framsetningu 

gagna. Þá segir líka að hann skuli sýna fyllstu tillitssemi þegar kemur að málum sem teljast 

vandasöm. Í reglunum kemur fram að forðast eigi að valda fólki sem er saklaust eða á um 

sárt að binda óþarfa sársauka eða vanvirðingu (siðareglur Blaðamannafélags Íslands nr. 

3/1991). 

3.2 Mikilvægi fjölmiðla 

Fjölmiðlar spila stóran þátt í nútímasamfélagi og gegna mikilli ábyrð gagnvart öllu 

samfélaginu. Þeir eru með allra öflustu áhrifavöldum samfélagsins og geta mótað skoðanir 

og viðhorf fólks. Orðræða samfélaga tekur mið af umræðunni og orðræðunni sem fer fram 

í fjölmiðlum. Þessir miðlar getað ákveðið sannleikann og skapa þar með fyrirmynd af 

raunveruleikanum fyrir fólk. Í orðræðunni um fjölmiðla kemur oft upp umfjöllun um hið 

fjórða vald (e. fourth estate). Með hugtakinu er átt við að fjölmiðlar stjórni umræðunni sem 

á sér stað í samfélaginu. Þeir setja tóninn um hvaða málefni eru merkilegust hverju sinni 

sem hinn almenni borgari leggur svo sitt mat á. Þeir velja úr þeim upplýsingum sem þeir 

hafa safnað og dæma um hvað skiptir máli og hvað ekki (McQuail, 2005). Með þessu hugtaki 
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er verið að vísa í þrískiptingu valds, það er að segja löggjafarvald, framkvæmdarvald og 

dómsvald. Ólíkt hinum er vald fjölmiðla ekki bundið í stjórnarskrá sem félagslegt vald þrátt 

fyrir að til séu lög sem skilgreina hlutverk þeirra. Með þessu er átt við að þrátt fyrir að til 

séu lög um fjölmiðla eru þeir ekki partur af þrískiptingu valds. Þeirra hlutverk er frekar að 

hafa augu með hinum þremur og tilkynna og upplýsa samfélög um málefni þeirra (Þorbjörn 

Broddason, 2005). 

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi. Aðalatriðin eru þau að 

upplýsa, útskýra, að vera leiðandi, bjóða upp á afþreyingu og að mynda samstöðu á milli 

fólks. Þetta þýðir að þeir eiga að upplýsa alla um það sem er í gangi, bæði í nærumhverfinu, 

sem og um allan heim. Þá eiga þeir að útskýra fyrir neytendum sínum það sem fram fer í 

fréttaflutningi og leitast við að ná skilningi hjá þeim. Þeir eiga að bjóða upp á eitthvað sem 

veitir fólki ánægju og vera einnig með eitthvað afslappandi efni. Vegna þessara hlutverka 

geta miðlar bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á fólk og samfélög (McQuail, 2010). 

3.3 Fjölmiðlar og fólk af erlendum uppruna 

Fræðimenn telja að þau neikvæðu viðhorf sem finna megi í samfélögum gagnvart fólki af 

erlendum uppruna megi að einhverju leyti rekja til fjölmiðla (Schemer, 2012). Þeir, ásamt 

stjórnmálamönnum og öðrum embættismönnum, ákveða þá stefnu sem tekin er um 

hvernig fjallað er um fólk af erlendum uppruna. Þessar ákvarðanir sem þeir taka koma út 

frá reynslu þeirra af þeim viðhorfum sem viðhafast í samfélaginu hjá kjósendum, lesendum 

og öðrum áhorfendum (Hellwig og Sinno, 2016). Greiningar sem gerðar hafa verið á 

fréttamiðlum leiða í ljós að fólk af erlendum uppruna er oft sýnt á neikvæðan hátt og er 

það oft tengt við ólöglega hegðun á borð við glæpvæðingu og hryðjuverk (Schemer, 2012). 

Rannsóknir benda til þess að með neikvæðri umfjöllun um hópa og einstaklinga af 

erlendum uppruna sé hætta á að áhorfendur sjái þá frekar í ljósi staðalímynda. Hlutdrægni 

fjölmiðla á kynþáttum er talin hafa bein áhrif og virkja sjálfkrafa staðalímyndir hjá 

áhorfendum. Rannsóknir, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu, hafa bent til þess að 

staðalímyndir séu viss hornsteinn í þeirri umfjöllun sem á sér stað á báðum þessum stöðum 

(Schemer, 2012).  

Í umfjöllun fjölmiðla um innflytjendur hér á landi er ýmislegt sem betur mætti 

fara. Þetta kemur fram í skýrslu ECRI (European Commission Against Racism and 

Intolerance) sem birtist árið 2012. Þar kemur meðal annars fram að í fréttaflutningi hér á 

landi sé ríkisfang eða þjóðerni tilgreint í fréttum þar sem það er óþarfi og er þá oft um að 

ræða fréttir af glæpum og afbrotum. Talið er að þetta geti ýtt undir fordóma og 

staðalímyndir þar sem allir af tilgreindu þjóðerni eru settir undir sama hatt. Forsvarsmenn 

skýrslunnar ráðleggja stjórnvöldum að hvetja fjölmiðla til þess að setja í siðareglur sínar 
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hvernig eigi að fjalla um þjóðerni og ríkisfang í fréttaflutningi af glæpum, svo þeir veki ekki 

upp fordóma hjá almenningi (ECRI, 2012). 

Þegar fjallað er um fjölmiðla og fólk af erlendum uppruna er gott að hafa skilning 

á hugtakinu hatursglæpur. Hugtakið er skilgreint í skýrslu sem gefin var út af embætti 

ríkislögreglustjóra árið 2008 (Ríkislögreglustjóri, 2008). Þar kemur fram að í Evrópu sé 

skilgreining á hugtakinu ólík eftir löndum og sé sums staðar þröng en annars staðar víð. 

Einföld skilgreining á hugtakinu kemur fram í skýrslunni og hún er sú að þessi tegund af 

glæpum sé brot á hegningarlögum en uppfylla þurfi tvo þætti til að um afbrot sé að ræða. 

Í fyrsta lagi þarf brot að eiga sér stað og í öðru lagi þarf gerandi að velja fórnarlambið á þeim 

forsendum að það tilheyri vissum hópi, eða hann telji að svo sé. Fórnarlambið þarf ekki 

endilega að vera einstaklingur heldur getur það líka átt við um hluti eða eignir.  

Þá kemur einnig fram í skýrslunni  að Lýðræðis- og mannréttindaskrifstofa 

Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) hafi skilgreint hugtakið þar sem notkun á því er 

nokkuð ólík bæði í löggjöf og innan aðildarríkja stofnunarinnar (Ríkislögreglustjóri, 2008). 

Þar er hugtakið skilgreint í tveimur liðum: 

a) Öll afbrot, einnig afbrot gegn einstaklingum eða munum, þar sem 

fórnarlambið, staðurinn eða aðilinn sem brotið er á, er valinn vegna 

raunverulegra eða mögulegra tengsla, sambands eða þátttöku í hópum sem 

skilgreindir eru í lið b. 

b) Aðilar hóps geta haft ákveðin sameiginleg einkenni; eins og kynþáttur, 

þjóðerni- eða þjóðlegur uppruni, tungumál, litarháttur, trúarbrögð, kynferði, 

aldur, andleg eða líkamleg fötlun, kynhneigð eða önnur staða að öðru leyti. 

 

Í skýrslunni  er svo tekið fram að hatursglæpir skeri sig frá öðrum glæpum vegna afleiðinga 

sem þeir geta haft (Ríkislögreglustjóri, 2008). Fórnarlömb hatursglæpa eru líklegri til að 

verða fyrir tilfinningalegum og sálrænum skaða en fórnarlömb annarra glæpa. Afleiðingar 

geta m.a. verið kvíði, reiði, hræðsla, einangrun, öryggisleysi og þunglyndi. Sú hræðsla og 

kvíði sem glæpurinn vekur upp nær ekki einungis til fórnarlambsins heldur getur einnig 

komið upp hjá aðstandendum og þeim hópi sem einstaklingurinn tilheyrir. Hópurinn 

upplifir að brotið hafi verið á sér og er hann minntur á það varnarleysi sem hann býr við 

gagnvart slíkum glæpum.  
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3.4 RÚV 

Í þessum kafla og næsta kafla verða til umfjöllunar þeir fjölmiðlar sem notast verður við í 

rannsókninni. Þetta eru RÚV og Fréttablaðið. Umfjöllunin miðar að því að setja þessa miðla 

í samhengi í samfélaginu og að varpa sýn á hvers vegna þessir miðlar voru valdir. 

RÚV hóf útsendingar í útvarpi árið 1930, sjónvarpið fór í loftið árið 1966 og 

heimasíða þeirra á veraldravefnum varð aðgengileg árið 1996 (RÚV, e.d.). Megináherslur 

RÚV eru þrjár; að upplýsa, mennta og skemmta. Þeir segjast leggja sérstaka áherslu á 

íslenska tungu, sögu landsins, menningararfleið þjóðarinnar og eiga í lifandi viðræðum við 

almenning. Þeir leggja líka áherslu á að efni sem er ætlað börnum sé vel unnið. Þá er 

gagnasafn þeirra aðgengilegt almenningi. Inni á vefsíðunni www.ruv.is má einnig nálgast 

birtar greinar aftur í tímann. 

RÚV er stytting á orðinu Ríkisútvarpið. Stjórn þess er sett saman af níu 

einstaklingum sem tilnefndir eru af þinginu og kosnir eru á allsherjarþingi í janúar á hverju 

ári. Efni sem kemur fram í útvarpi og sjónvarpi er aðgengilegt á vefsíðu þeirra í allt að 90 

daga eftir að það var upphaflega sent út. Á vefsíðunni segja þeir að um 95% þjóðarinnar 

heimsæki síðuna í hverri viku og yfir 76% á hverjum degi. RÚV er meðlimur í EBU 

(Evrópusamband ljósvakamiðla) og er í norrænu samstafi í gegnum Nordvision. RÚV er 

aðgengilegt á flestum heimilum landsins og nær því til flestra í samfélaginu. 

3.5 Fréttablaðið 

Fréttablaðið er dagblað sem gefið er út daglega í frírri dreifingu, sem þýðir að ekkert gjald 

er tekið fyrir blaðið (Vísir.is, e.d.). Það kom fyrst á markað árið 2001 og er í dag útbreiddasta 

og mest lesna dagblað landsins. Það er prentað í meira en 90 þúsund eintökum á hverjum 

degi og er því dreift til allra á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Blaðinu fylgja hin ýmsu 

fylgiblöð. Blaðið er partur af stærri samsteypu miðla sem heita einu nafni 365 miðlar. Undir 

þessu samheiti má einnig finna Stöð 2, vísir.is og nokkrar útvarpsstöðvar á borð við Fm957 

og Bylgjuna. Hægt er að nálgast blaðið á hverjum degi inni á vísir.is, og eldri blöð eru þar 

líka aðgengileg auk þess sem þau má einnig finna inni á tímarit.is. 
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4 Aðferðafræði 

4.1 Orðræðugreining 

Orðræðugreining er eigindleg rannsóknaraðferð. Settar hafa verið fram leiðbeiningar um 

hvernig eigi að framkvæma rannsókn af þessari gerð. Höfundar taka þó oft fram í þessum 

leiðbeiningum að erfitt sé að setja upp fyrirfram forskrift að því hvernig framkvæma eigi 

rannsóknina. Þó er talað um að mikilvægt sé að skilgreina vel hugtakið orðræðugreining 

(Kristín Björnsdóttir, 2013). Lagt verður upp með að gera það hér. Orðræðugreining er 

aðferð í rannsóknum sem beitt er þegar fræðimaður sækist eftir að skoða hvaða samvinna 

á sér stað á milli tungumáls og tjáningar í þeim raunveruleika sem á sér stað innan viss 

samfélags. Aðferðin er upprunnin í málvísindum en er þrátt fyrir það notuð í hinum ýmsu 

greinum, m.a. í menntavísindum. Þegar orðræðugreining er notuð er verið að skoða 

samvinnuna sem er í gangi á milli einstaklinga og þeirra samfélaga sem þeir eru 

þátttakendur í, og hvernig tungumálið er partur af því að móta einstaklinga sem verða fyrir 

áhrifum þess. Þýðing hugtaksins orðræðugreining (e. discourse analysis) er skírskotun í það 

sem aðferðin á að standa fyrir, en hugtakið er einkar gagnsætt. Með tímanum hefur 

hugtakið verið þróað og meira verið unnið með það, og er það því orðið flóknara en þegar 

það kom fyrst fram á sjónarsviðið. Ein tegud hugtakins er það sem kallað er gagnrýnin 

orðræðugreining (e. critical discourse analysis) og var einn af upphafsmönnum þess 

Norman Firclough. Hans nálgun fólst í að skoða hvernig birtingarmynd tiltekinnar orðræðu 

kæmi fram í umfjöllun ákveðinna fyrirbæra og hvernig hún tæki svo þátt og hefði mótandi 

áhrif (Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Aðferðin er verkfæri sem nýtist til margra verka þegar skoða á og rannsaka viss 

fyrirbrigði. Dæmi um slíkt er þegar hún er notuð til að styrkja, breyta, vinna og þróa 

niðurstöður úr viðfangsefnum sem áður hefur verið unnið með. Þegar það er gert getur 

jafnvel komið í ljós að fræðimenn sem unnu að þeim rannsóknum hafi afvegaleiðst og hafi 

með því ekki verið á réttri leið (Fairclough, 1992). Þegar kemur að viðfangsefninu 

orðræðugreiningu er nauðsynlegt að kynna ákveðinn fræðimann til sögunnar. Það er 

Michel Foucault, en hann setti fram þær hugmyndir að orðræða sem á sér stað innan 

samfélaga geti haft mótandi áhrif á þau og sett sína mynd á þau. Í umræðu sinni um 

orðræðugreiningu var eitt af því milvægasta sem hann kom fram með til skilnings á 

hugtakinu að það er í sjálfu sér skapandi. Þetta þýðir að orðræðan er ekki bara safn af 

táknum, orðum og textum heldur er hún þátttakandi í því að skapa og stýra því sem við 

tölum um. Þetta þýðir að til að hægt sé að ræða eitthvað verður að vera til orðræða um 

það. Sem dæmi um þetta verður að vera til orðræða um námsmenn til að maður geti 

skilgreint sig sem slíkan. Foucault vildi einnig meina í umfjöllun sinni að orðræða væri ekki 
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aðeins skapandi heldur gæti hún líka verði takmarkandi. Með því átti hann við að orðræða 

yrði að vera fyrir hendi um ákveðin fyrirbrigði og þeim mætti ekki vera hafnað af 

samfélaginu. Ef henni væri hinsvegar hafnað Hefðu fyrirbrigðin einnig hlotið sömu örlög á 

vissan hátt (Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Þegar unnið er að orðræðugreiningu er gott að skoða það sem Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson hefur skrifað um viðfangsefnið. Hann notast við hugtakið söguleg samverkun 

(e. historical conjuncture) sem er nýtt til að greina og útskýra hinar ýmsu hugmyndir úr 

fortíð sem samlagast nútímahugmyndum. Þá notar hann líka hugtakið ögun (e. 

normalization) en það stjórnar því hvernig við tileinkum okkur þráðstef (e. discursive 

theme), sem þýðir það að hlutir eru margendurteknir en það þarf ekki að vera neikvætt eins 

og orðið gæti gefið í skyn í umræðunni. Þetta gerum við með því að tileinka okkur vissar 

hugmyndir og athafnir en þagga aðrar niður. Vald og þögn eru hugtök sem eru mikilvæg 

þegar skoða á samspil annarra hugtaka við orðræðugreiningu. Ingólfur notar þessi hugtök 

svo til að greina orðræðu niður í sex þrep sem eru allt frá vali á efni til niðurstöðu í 

greiningunni. Gott er að fara yfir það hver þessi skref eru. Fyrsta þrepið snýst um val á 

viðfangsefninu. Annað þrepið er svo val á gögnum sem á að greina, þessi gögn gætu verið 

til dæmis fréttir í dagblöðum, skýrslur, ræður og fleira. Í þriðja þrepinu eru þau gögn sem 

hefur verið safnað tekin og eru þau greind og þrástef, löggildingarlögmál og engin ögun sem 

er í þeim umræðum sem á sér stað í þeim. Í fjórða þrepinu er svo leitað að átakapunktum 

sem koma fram í orðræðunni, sem þýðir að finna á ólík sjónarhorn sem koma fram en þau 

geta verið bæði ljós og óljós. Í fimmta þrepinu er samverkun aðstæðna, atvika og hugmynda 

greind eða allt það sem getur haft áhrif á orðræðuna. Í sjötta og síðasta þrepinu er svo 

skýrsla gerð um þær niðurstöður sem fengust úr orðræðugreiningunni (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006). Þá hefur Kristín Björnsdóttir (2013) sagt að þegar unnið er að 

orðræðugreiningu geti verið gott að flokka efnið sem unnið er með og setja það í þemu svo 

auðveldara sé að notast við gögnin. Þess vegna er einn mikilvægasti þáttur þess að vinna 

slíka rannsókn að marglesa textann og skrá niður allar þær hugmyndir sem koma upp svo 

ekkert gleymist (Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Þegar orðræðugreinig er notuð þarf sá sem er að vinna hana að hafa í huga að 

takmark hennar er að skoða samspil orða og aðstæðna. Þess vegna þarf að skoða í hvaða 

samhengi hvað er sagt og skrifað og við hvað aðstæður. Þá er líka mikilvægt að sjá hverjir 

það eru sem tjá sig og hverjir gera það ekki auk þess á hvaða hátt það er gert. Þá þarf að 

skoða hvað það var sem var sagt og hvað var látið ósagt. Hvaða orð eru valin og hvaða 

lýsingarorðum er beitt við umræðuna, hvort verið er að nota niðrandi orð um hópa eða 
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einstaklinga (Kristín, 2013). Þetta er allt nauðsynlegt til að ná skilningi á því sem er verið að 

greina.  

Í svona rannsókn er gott að vera með hnitmiðað efni og skipuleggja það vel, 

afmarka það og setja skýr markmið. Í upphafi þarf að gera sér grein fyrir öllum fræðilegum 

forsendum sem þurfa að koma fram. Þessar forsendur er hlutir á borð við að skilgreina þau 

hugtök sem vinna á með, kenningar og annað sem getur snert rannsóknina. Þá þarf að átta 

sig á og útskýra hvaða rannsóknarhefð á að beita, hvert rannsóknin eigi að stefna og gera 

lykilhugtökum skil (Kristín Björnsdóttir, 2013). 

4.2 Gagnasöfnun 

Í þessari rannsókn er notast við gangrýna orðræðugreiningu. Stuðst verður við hugtökin 

sem Ingólfur (2006) skilgreindi og það verklag sem hefur verið líst hér á undan. Þegar 

orðræðugreining er gerð þarf að afmarka sig og efnið sem vinna á úr, til dæmis með tímabili, 

annars er hætta á að efnið verið ómarkvisst og niðurstöður óljósar. Hér var ákveðið að 

afmarka tímabilið við tvö ár. Árin 2015 og 2016 voru valin til þess að greinar sem notast er 

við væru sem nýjastar svo viðhorfin væru enn sem líkust þeim sem eru við lýði í dag. Mikið 

hefur verið skrifað um þessi mál á þessum tíma og hefur aukning fólks af erlendum uppruna 

hér á landi verið mikil, eins og greint var frá hér á undan. 

Til að safna greinum var notast við leitarvél á netinu og var vefsíðan tímarit.is 

valin þar sem við átti. Með því að nota þá leitarvél fannst mér auðvelt að slá inn hugtökin 

og afmarka við þann féttamiðil sem nota átti. Þeir fréttamiðlar sem ákveðið var að notast 

við voru RÚV, Fréttatíminn og Fréttablaðið. Í ljós kom að greinar úr Fréttatímanum voru 

ekki margar og pössuðu ekki inn í þau þemu sem síðar var ákveðið að vinna með, svo ekki 

var notast við þann miðil þegar uppi var staðið. Í leit að greinum frá RÚV var ekki notast við 

tímarit.is þar sem greinar þeirra eru ekki þar inni. Þá var einfaldlega farið á vefsíðuna 

www.ruv.is og leitað eftir hugtökunum þar. Valið á þessum fréttamiðlum var aðallega byggt 

á aðgengi að þeim þar sem þeir eru opnir og lesendum að kostnaðarlausu. Sums staðar á 

öðrum miðlum er hægt að fá búta úr greinum en ekki greinina í heild nema greitt sé fyrir. 

Þá var RÚV valið þar sem um er að ræða miðil sem rekinn er af ríkinu og er aðgengilegur í 

ýmsum formum fyrir alla landsmenn.  

Til að finna greinar var notast við nokkur hugtök sem tengjast efninu. Þau hugtök 

sem urðu fyrir valinu voru hælisleitandi, flóttamaður, innflytjandi, útlendingur og fólk af 

erlendum uppruna. Þessi hugtök voru valin vegna þess að þetta eru helstu hugtök sem tekin 

eru fyrir hjá Hagstofu, í lögum og hjá UNHCR, sem eru meðal helstu heimilda sem stuðst er 

við til að skilgreina þann hóp sem hér er oftast einu orði kallaður fólk af erlendum uppruna. 

Greinar voru lesnar nokkrum sinnum og út frá því voru valdar 35 greinar til að notast við út 
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frá hugtökunum. Þegar búið var að velja greinar voru þær lesnar nokkrum sinnum í viðbót 

og þemagreindar. Þemun sem hægt var að notast við voru mörg en ákveðið var að notast 

við kerfið: Lög, reglur og Dyflinnarreglugerðin; Mannúð og mannréttindi; og að lokum 

Aðstæður, móttaka og velgengi. Margar greinar voru ekki notaðar þar sem ekki var notast 

við þemun sem þær féllu undir, svo sem þemun viðtöl, fordómar, viðhorf og nám. Þegar 

þessu var lokið voru niðurstöður teknar saman.  

Til að þrengja efnið enn meira var valið að skoða einungis þær greinar sem snerta 

bæði fólk af erlendum uppruna og þeirra mál á Íslandi. Við skoðun á greinum var mikið 

magn af fréttum sem ekki snertu Ísland. Með því að velja bara greinir sem snerta landið var 

hægt að þrengja leitina talsvert. Þar sem tilgangurinn var að skoða viðhorf hér á landi var 

nauðsynlegt að einskorða valið við Ísland. Sumar greinar voru nánast einungis myndir og 

texti undir en þeim var sleppt vegna skorts á nægilegu efni. Greinar sem tengdust 

ferðamönnum og málefnum þeirra var líka sleppt þar sem kosið var að afmarka 

umfjöllunina við fólk með búsetu hér á landi. 

4.2.1 Fjölmenning og ég 

Áhuga minn á þessu umfjöllunarefni er má rekja til nokkurra ástæðna. Ég er hvítur 

karlmaður úr millistétt og því var kannski ekki borðleggjandi að þetta málefni yrði fyrir 

valinu. Ég ólst upp í Breiðholti og þar hafa málefni fólks af erlendum uppruna verið uppi á 

borði á meðan ég ólst upp. Hver hafði sína skoðun á þessu málefni og varð ég oft var við 

fordóma og neikvæð viðhorf frá fólki í kringum mig. Þetta er þó ekki það eina sem vakti 

áhuga minn á málefninu. Þegar ég var yngri hafði ég mikinn áhuga á ólíkum 

menningarheimum og þá sérstaklega trúarbrögðum um allan heim. Þessi áhugi mótaðist 

með árunum og opnaði augu mín fyrir þeim fordómum sem eiga sér stað alls staðar í 

kringum okkur á hverjum degi. Þá hefur nám mitt innan Háskóla Íslands í Uppeldis- og 

menntunarfræði gefið mér skýrari sýn á þessi málefni. Orðið fjölmenning er nokkuð sem ég 

hef mikið verið að skoða og velta fyrir mér síðan þetta nám hófst. Ég tel umræðuna um 

þetta málefni mikilvæga og brýnt er að það sé sýnileiki í orðræðunni í íslensku samfélagi. 

Þetta er helstu ástæður fyrir valinu á þessu efni þó svo að valið einskorðist ekki við þær.  

Vegna þess áhuga sem kviknaði, af þeim ástæðum sem ég hef listað upp hér á 

undan, ákvað ég að gera orðræðugreiningu á fjölmiðlum þar sem ég skoða hvað þeir segja 

og hvaða áhrif það getur haft. Orðræðan verður nú skoðuð og leitast verður við að bregða 

upp mynd af því sem fjölmiðlar hafa fjallað um í tengslum við fólk af erlendum uppruna á 

árunum 2015-2016 
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5 Umfjölun fjölmiðla og áhrif umræðunnar 

Í þessum kafla verður farið yfir þær greinar sem skoðaðar voru í tengslum við greininguna 

á fjölmiðlum og rætt um efnisgtök greinanna og hvað þær segja okkur um þá orðræðu sem 

á sér stað í fjölmiðlum. Margar greinar sem verður fjallað um hefðu getað flokkast undir 

aðra kafla en þóttu vera með sterkari tengsl í þeim köflum og þemum þar sem þær koma 

fyrir. Í flestum tilfellum verður fyrst fjallað um greinar og innihald þeirra og í framhaldi af 

því verður það rætt í stærra samhengi og leitast við að útskýra hvaða merkingu það hefur 

og hvaða áhrif það gæti haft. 

5.1 Kerfið: Lög, reglur og Dyflinnarreglugerðin   

Eftir greiningu gagna kom í ljós að umfjöllun um fólk af erlendum uppruna og kerfið sem 

bíður þeirra hér á landi er viðamikil. Umræðan um þetta þema er mikil og er þetta þrástef, 

það stærsta sem kom fram. Þemað nær allt frá brottvísunum úr landi vegna 

Dyflinnarreglugerðarinnar til brots á Barnasáttmálanum. Hugtakið Dyflinnarreglugerðin 

kemur fram á mörgum stöðum og það er eins og rauður þráður í gegnum alla umræðuna. 

Hugtakið hefur verið skilgreint fyrr í ritgerðinni og það verið útlistað.  

Mikilvægt er að skoða þá umfjöllun sem á sér stað í fjölmiðlum sem tengd er 

lögum og reglum, og þá sérstaklega Dyflinnarreglugerðina. Með yfirsýn má sjá að ekki er 

allt með felldu innan þessa kerfis og nauðsynlegt er að skoða endurbætur á kerfinu. 

5.1.1 Vegabréf 

Það er mjög margt sem fellur undir þetta þema. Ein af algengustu niðurstöðunum voru mál 

þar sem einstaklingar komu til landsins eða reyndu að fara úr landi ólöglega. Með því er 

aðallega verið að tala um fólk sem kemur til landsins á fölsuðum skilríkjum. Umfjöllun um 

þau mál er ólík. Í þessum tilfellum er um að ræða hælisleitendur sem koma til landsins á 

skilríkjum sem teljast fölsuð. Í grein sem birtist haustið 2015 (Ingvar Haraldsson, 2015) eru 

skoðaðar tölur um þá sem koma hingað undir þessum aðstæðum. Í greininni er sagt: „Það 

er aldrei neitt annað en örvæntingin sem stýrir för og þráin eftir öryggi og skjóli.“ Þetta er 

eina greinin þar sem þessir hlutir eru nefndir í tengslum við komu þeirra sem grípa til þess 

ráðs að koma á fölsuðum skilríkjum. Líkt og í öðrum greinum er svo farið í að ræða fangavist 

og dóma. Þá má sjá í greininni nákvæma talningu á því frá hvaða landi hver kemur sem er 

tekinn í þessum aðstæðum. Hér er áhugavert að umræðunni sé beint að því öryggi sem fólk 

á flótta um allan heim leitar eftir. Í umræðunni hér á landi er það nokkuð óalgengt og er 

það jákvætt. Aftur á móti eru taldin upp heimalönd þeirra sem eru í mikilli neyð og setur 

það því vissan stimpil á þessa hópa. Með notkun á þjóðerni einstaklinga er hætt við að sýn 

almennings á fólki af því þjóðerni breytist. Í stað þess að ræða frekar um hælisleitendur í 
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þessum málum er hætt við að einstaklingur verði frekar skilgreindur sem hluti af því 

þjóðerni sem hann tilheyrir. Þetta er vert að hugsa að þar sem þetta getur haft slæmar 

afleiðingar fyrir fólk af viðkomandi þjóðerni þar sem hópurinn getur fengið stimpil á sig. Þá 

er þetta líka slæmt fyrir hælisleitendur í heildina þar sem hætta er á að umræðan beinist 

frekar að þjóðerninu heldur en að þeirri neyð sem til staðar er og að þeirri aðstoð sem þeim 

þarf að veita. 

Aðrar greinar voru skoðaðar í þessu samhengi. Þar var aðalega um tvær 

mismunandi greinar að ræða, þar sem í annarri var einstaklingurinn dæmdur (Hælisleitandi 

á fölsuðum passa í fangelsi, 2016) en í hinu tilvikinu var málið fellt niður (Alma Ómarsdóttir, 

2015a). Í máli þess sem var dæmdur kemur fram í greininni að: „Einnig segir í dómnum að 

samkvæmt dómafordæmum þyki ekki fært að skilorðsbinda dóminn.“ Þetta er áhugavert 

að skoða þar sem einhverjum er refsað og fær ekki skilorðsbundinn dóm á meðan önnur 

mál eru felld niður. Þá vaknar líka upp spurningar um hvers vegna ekki sé hægt að 

skilorðsbinda dóminn. Þetta er fólk sem er á flótta frá heimalandinu í leit að öruggu skjóli. 

Að vera dæmt fyrir að flýja hljómar eins og eitthvað sem stangast hugsanlega á við 

mannréttindi. Hvað ef dómurinn væri skilorðsbundinn, myndi fólkið flýja þetta land líka? 

Það verður að teljast harla ólíklegt að fólk sem kemur úr þeim aðstæðum sem það bjó við í 

sínum heimalöndum fari frá landi þar sem aðstæður verða að teljast betri, til dæmis hér á 

landi. Þá er tilgangur Dyflinnarsamstarfsins dreginn í efa sem er ekki einsdæmi í 

fréttaflutingi. Umræðan snýst mikið um hvort refsingar eigi að vera í þessum málum. 

Í grein  þar sem fellt var niður mál flóttamanns sem hafði komið til landsins á 

fölsuðum skilríkjum er talað við Pál Winkel, forstjóra Fangelsismálastofnunar, þar segir 

hann „algjörlega marklaust að dæma hælisleitendur með fölsuð vegabréf í fangelsi“ (Alma 

Ómarsdóttir, 2016h). Allt að 50 manns afpláni þannig dóma á ári á meðan yfir 400 manns 

bíði afplánunar vegna annarra brota.“ Í þessari sömu grein kemur fram gagnrýni frá 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og Rauða krossinum um það að 

Flóttamönnunum sé refsað. Þessar tvær stofnanir eru hvað umsvifamestar í málefnum 

hælisleitenda og flóttamanna, og augljóst er samkvæmt þessum skoðunum þeirra að þær 

líti svo á að ekki sé réttlætanlegt að glæpavæða þessa hópa fyrir slíkt á þann hátt sem kerfið 

gerir með því að taka á málunum á þennan hátt. Umræðan stjórnast því af gagnrýni á kerfið 

og gagnsemi þess, þar sem einstaklingar eru að flýja hræðilegar aðstæður heima fyrir og 

enda svo í fangelsi annars staðar.  

Síðasta greinin sem skoðuð var í tengslum við þema var um mann sem reyndi að 

komast undir hlið og um borð í skip sem var á leiðinni til Bandaríkjanna (Freyr Gígja 

Gunnarsson, 2016). Þar er um að ræða hælisleitanda sem var úrskurðaður í gæsluvarðald 
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fyrir uppátækið. Tvennt áhugavert kom fram í greininni. Annað er að maðurinn sóttist 

sjálfur eftir gæsluvarðhaldi vegna aðbúnaðar hér á landi. Hitt er að í greininni kemur fram 

ótti við viðbrögð Bandaríkjanna, það er ef þetta tækist. Þar er talað um hagsmunatap vegna 

þess að það þyrfti aukið öryggi eftir kröfum Bandaríkjanna. Ekkert er farið í að tala um hvað 

þurfi að breytast hér á landi varðandi aðbúnað eða aðstæður hælisleitenda en talað er um 

óttann við tapa á hagsmunum fyrirtækja. Það kemur fram í fyrirsögn fréttarinnar að um 

hælisleitanda sé að ræða en ekki í greininni sjálfri. Í þessari grein er þjóðerni viðkomandi 

ekki tilgreint.  

Þrátt fyrir að umfjöllun um þá sem hingað koma á fölsuðum skilríkjum sé að 

mestu leyti neikvæð koma einnig fram jákvæð sjónarhorn. Þar er farið í að ræða hvernig 

kerfið standi fólki fyrir dyrum og ekki eigi að refsa fyrir að koma hingað til lands á þessum 

forsendum. Fólkið sem um ræðir hefur flúið aðstæður heima fyrir sem við á Versturlöndum 

varla skiljum þar sem við höfum aldrei upplifað neitt slíkt. Við tökum þetta fólk sem í neyð 

sinni flýr með einu leiðinni sem í boði er og setjum það í fangelsi, sem telja mætti sem visst 

brot á mannréttindum. 

5.1.2 Kerfið og brottvísanir 

Í þemagreiningu kom fljótt í ljós að algengt þrástef í greinum sem fundust var um stöðumál 

hælisleitenda og flóttafólks hér á landi. Þar er um að ræða bæði mál þar sem fólki er vísað 

úr landi og mál þeirra sem hafa fengið hæli hér á landi. Augljós munur er á þessum tveimur 

aðstæðum, það er að segja að fá landvistarleyfi eða ekki. Umfjöllunin er eftir því ólík og 

mismunandi hvernig tekið er á því í greinunum.  

Í grein RÚV birti í byrjun ársins 2016 er rætt við Ólöfu Nordal, þáverandi 

innanríkisráðherra (Bergljót Baldursdóttir, 2016). Greinin byrjar á því að setja þann straum 

hælisleitenda, sem hingað leita, í samhengi með því að birta tölur um umsóknir. Þar er sagt 

að 355 manns hafi komið til landsins í leit að hæli, sem eru helmingi fleiri en árið á undan, 

en komu 176 manns hingað í sama tilgangi. Þar á undan, eða árið 2013, voru þetta 172 

manns og ekki nema 118 árið 2012. Innanríkisráðuneytið áætlaði að um 600 til 800 manns 

myndu sækja um hæli árið 2016 vegna þess að strax í janúar sama ár höfðu 50 manns þegar 

sótt um. Þessar upplýsingar setja þeir fram vegna þess að þeir segja í greininni að meirihluta 

þeirra sem sækja um hæli sé neitað og ekki nema fjórðungur umsækjenda hafi fengið að 

vera á landinu. Ólöf segir í greininni: „á þessum tímapunkti séu Íslendingar ekki tilbúnir til 

að taka á móti þessum fjölda eins og kerfin eru nú.“ Þá segir hún að áætlunin komi til vegna 

þess að ráðuneytið sé að reyna að undirbúa sig fyrir þann fjölda fólks sem þeir telja að muni 

sækja um hæli. Á þeim tímapunkti sem greinin var skrifuð voru mál í vinnslu hjá 

Útlendingastofu og kærunefnd. Í lok greinarinnar var Ólöf spurð hvort nauðsynlegt væri að 
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endurskoða kerfið vegna þessarar miklu neyðar sem væri í gangi og hennar svar var þetta: 

„Við náttúrlega erum hluti af þessu alþjóðlega umhverfi þegar kemur að þessu málum, það 

eru alþjóðlegar reglur sem við göngumst undir og við erum í samræmi við önnur lönd hvað 

það varðar.“ Ef betur er skoðað það sem hún segir í greininni má sjá að ráðuneytið telur að 

Ísland geti ekki tekið á móti þeim straumi sem hingað kemur. Fjölmiðlar hafa vald í stjórnun 

á umræðu í samfélaginu en það hafa stjórnmálamenn einnig, sem og aðrar valdastoðir 

samfélagsins. Þær ákveða hvernig raunveruleikinn er á þeirra valdasviði. Þegar svona 

ummæli eru látin falla í fjölmiðlum les neytandinn það og sér bara að ekki sé hægt að taka 

á móti fleirum. Þegar Ólöf er svo spurð hvort breyta þurfi kerfinu til að mál þessa fólks gangi 

betur og hugsanlega að hægt sé taka á móti fleirum er vandanum ýtt á alþjóðasamfélagið. 

Í þessari orðræðu eru aðþjóðasáttmálar og lög, sem áttu að vinna með flóttafólki, notuð 

gegn þeim. Það leiðir okkur yfir í næstu grein. 

Sú grein birtist 1. september árið 2015 (Ísland afnemi Dyflinnarreglugerðina, 

2015). Í henni er umfjöllunarefnið áskorun á innaríkisráðuneytið um að afnema 

Dyflinnarreglugerðina. Það eru samtökin Ekki fleiri brottvísanir sem stóðu fyrir þessari 

áskorun. Tekið er viðtal við talsmann þeirra og það birt í greininni. Þar segir talsmaður 

samtakanna að það sé óásættanlegt að fólk sem komi úr þeim aðstæðum sem það sé að 

flýja „sé sent fram og til baka á grundvelli ónýtrar reglugerðar.“ Hann heldur áfram út frá 

þessu og talar um að forgangsraða þurfi þannig að líðan Íslendinga sé ekki það eina sem 

einblínt sé á heldur verði einnig að veita öryggi flóttafólks athygli, auk þess sem íslensk 

menning hafi gott af erlendum áhrifum. Þar kemur líka fram sú skoðun hans að aukning á 

flóttafólki hér á landi myndi bæta samfélagið. Greinin gefur upp tölur um umsóknir 

flóttafólks hér á landi á þessu tímabili og segir að ekki hafi verið meira um flóttafólk í 

heiminum síðan í Balkanskagastríðinu. Árið 2014 voru 59,5 milljónir manns á flótta sem 

myndi gera þá að 24. stærsta þjóðríki heims ef þannig væri á málin litið. Með þessu viðtali 

er verið að slá upp ótrúlegri mynd af því ástandi sem er í gangi í heiminum. Augljóst er að 

þeir upplifi það þannig að Dyflinnarreglugerðin standi fólki fyrir dyrum og valdi því að fólk 

sé sent á milli landa. Öryggi og föst aðseta er það sem fólkið þarf til að vinna úr þeim 

hörmungum sem það hefur þurft að upplifa í sínu lífi. Stærð þessa hóps er mikil og ekki er 

gott að eitthvað standi þeim fyrir dyrum. Til að hægt sé að búa öllum þessum hópum gott 

líf þurfa margar hendur að koma að máli og yfirstíga þann þröskuld sem þarna er fyrir.  

Biðtími hælisleitenda er langur ef marka má þann fréttaflutning sem á sér stað á 

þessu tímabili sem var til skoðunar. Í skýrslu ríkisendurskoðanda, sem fjallað er um í frétt 

frá Fréttablaðinu, segir að „500 daga bið eftir afgreiðslu Útlendingastofnunar geti talist 

ómannúðleg“ (Sigríður Hagalín Björnsdóttir, 2015a). Óvissa um öryggi og aðbúnað er erfið 
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og verður enn erfiðari ef bíða þarf í mjög langan tíma, jafnvel meira en ár. Þá kemur fram 

að biðtíminn lengist með auknum straumi flóttafólks og kostnaður aukist. Með því að nefna 

kostnað er verið að benda á hvaða ókosti móttaka flóttafólks hefur fyrir ríkið og samfélagið. 

Það getur dregið athygli frá því sem skiptir máli en það er fólk og hvernig því líður. Oft 

gleymist í þessari orðræðu að verið er að ræða um viðkvæman hóp sem þarfnast allrar 

þeirrar verndar sem hægt er að veita. 

5.1.3 Brottvísanir úr landi 

Greinar eins og þær sem koma fram í kaflanum á undan eru ekki þær algengustu þegar 

kemur að umfjöllun um hælisleitendur og brottvísanir. Það sem kom tíðast upp í leitinni 

voru fréttir eða viðtöl við fólk sem hefur verið vísað úr landi eða er að bíða eftir því að fá að 

vita um stöðu sína. Ekki er hægt að koma að öllum greinum hér svo valdar voru úr þær sem 

stóðu hæst í þessum málum. Ein slík frétt er mjög sláandi. Þar er mál Morteza Zadeh tekið 

fyrir (Alma Ómarsdóttir, 2016c). Hann var dæmdur til dauða í heimalandi sínu fyrir að taka 

upp kristni. Þegar greinin kom inn á RÚV stóð til að senda hann úr landi á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Þar kom fram að ef svo færi yrði hann að öllum líkindum sendur 

aftur til síns heimalands. Í greininni segir að óskað hafi verði eftir því að brottrekstri hans 

úr landi yrði frestað þar til að búið væri að vinna í hans málum: „en Útlendingastofnun segir 

í úrskurði sínum að dvalarleyfisumsókn hans verði ekki tekin fyrir fyrr en staðfest hefur verið 

að Morteza sé farinn af landi brott.“ Út frá þessum niðurstöðum Útlendingastofnunar má 

segja að kerfið sé ómannúðlegt. Með því að senda mann aftur heim er verið að senda hann 

til lands þar sem hann hefur verið dæmdur til dauða fyrir hlut sem hér á landi telst ekki einu 

sinni ólöglegur. Trú er réttur hvers og eins og val á trú fellur undir einföld mannréttindi. 

Með umfjöllun á málinu er verið að benda á það óréttlæti sem kerfið er að sýna einstaklingi 

sem er í mikilli hættu ef hann fær ekki dvalarleyfi hér á landi. Með þessum fréttaflutning er 

aftur verið að benda á hvort Dyflinnarreglugerðin sé í raun og veru af hinu góða.  

Í allri þessari umræðu er samt ein grein sem stendur upp úr hvað varðar það sem 

bíður fólks ef því er vísað frá. Það kemur fram í grein RÚV frá því í maí árið 2016 (Atli Þór 

Ægisson, 2016). Þar er talað við tvo menn frá landi þar sem stríð geisar. Þeir töluðu um að 

þeir vildu frekar fara aftur þangað en að fara til Búlgaríu eða annarra álíkra landa. 

Ástæðunni fyrir því lýsa þeir í greininni: 

En þar [í Búlgaríu] er allt tekið af manni og maður er látinn sofa á götunum. Í 

Búlgaríu ríkir mikil kynþáttahyggja. Við heyrðum og sáum mörgum sinnum að 

einhver Búlgari stakk Sýrlending og aðra flóttamenn með hnífi. Og ég veit ekki 

hvað mér finnst, ég var bara alltaf hræddur. 
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Ég á mér ekki framtíð ef ég fer aftur til Búlgaríu. Ég enda á götunum undir 

einhverri brú. Ég dey trúlega úr kulda eða hungri. 

En það er framtíð hér á Íslandi. Allir geta unnið fyrir sér á Íslandi og átt hér líf. 

Maður getur fengið þak yfir höfuðið og lifað með reisn fremur en að lifa á 

götunum. 

 

Þetta eru allt hlutir sem hælisleitendur segja í greininni um það að vera sendir úr landi. Á 

þessu sjáum við hversu mun frekar þeir vilja vera á Íslandi. Þarna er enn og aftur um 

Dyflinnarreglugerðina að ræða. Það átti að senda þessa menn úr landi vegna þess eins sem 

þeir segja sjálfir frá í greininni: „það er verið að reyna að senda mig burt bara af því fingraför 

mín eru á skrá í Búlgaríu.“ Myndin sem fjölmiðlar teikna upp er sú að þessi tiltekna 

reglugerð standi í vegi fyrir því að hægt sé að vinna í málum fólks á mannúðlegan hátt. 

Kerfið sem við búum við er gert til að standa í vegi fólks ef við skoðum upplifun fólks af því. 

Í fréttum um hælisleitendur er þjóðerni þeirra oftast tilgreint. Staðreyndin er sú 

að þjóðerni er oft sá punktur sem notaður er til að skilgreina þetta fólk, frekar en að það sé 

fólk í neyð að leita sér að griðarstað undan ofsóknum. Þessu fólki bíður oft ekki góð staða 

annars staðar og má fullyrða að ef sumu af þessu fólki er vísað úr landi sé það brot á 

mannréttindum. Suma er verið að senda út í opinn dauðann. Miðað við upplifun þessa fólks 

er erfitt að spyrja ekki hvort Dyflinnarreglugerðin eigi lengur rétt á sér og hvort hún sé ekki 

hreinlega úreld leið sem rétt væri að taka úr gildi svo heimurinn verði sanngjarnari gagnvart 

fólki sem þráir fátt meira en að komast í öruggt skjól, þar sem kerfið vinnur með þeim en 

ekki á móti þeim. Umfjöllun um málið er þó ekki öll neikvæð. Með henni er verið að sýna 

raunverulega upplifun, hvernig líf þessa fólks er og hvernig kerfið kemur fram við það. Með 

þessari umfjöllun eru fréttamiðlar að beina sjónum að þeirri þörf sem við sem samfélag 

stöndum frammi fyrir. Eins og hlutirnir eru núna er ekki allt rétt í kerfinu og við verðum að 

vera mannúðlegri. Við verðum að sýna meiri skilning og aðstoða þá sem hingað koma í leit 

að hjálp og gera betur í að láta þeim líða eins og við séum að vinna með þeim en ekki gegn 

þeim. 

5.1.4 Handtökur og brottvísanir 

Ein tegund greina þar sem  fjallað er um brottvísun og höfnun á hæli til hælisleitenda er 

þegar lögreglan kemur inn í málið. Um er að ræða greinar þar sem hælisleitendur eru 

handteknir í tengslum við brottvísun þeirra. Í þessu tilliti verða þjár greinar til umræðu en 

þær birtust allar á www.ruv.is sumarið 2016. Um er að ræða tvö mismunandi mál sem komu 

upp með tæplega mánaðar millibilli.  
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Í fyrra málinu er talað við lögfræðing manns sem var handtekinn og sendur úr 

landi (Milla Ósk Magnúsdóttir, 2016). Mál mannsins er stuttlega rakið í greininni en þar er 

þjóðerni hans tilgreint. Þá er talað um að hann hafi flúið ofsóknir hryðjuverkahóps sem 

stjórnar stóru svæði í heimalandi hans og ber ábyrgð á um 6600 morðum í landinu.  Með 

því að ræða þetta er verið að sýna hvað gæti beðið hans ef honum væri vísað úr landi. Ef 

fólk er sent aftur til slíkra landa er hætta á að þær ofsóknir sem fólk hefur lifað með aukist 

eða fari á versta veg.  

Í þessari grein er einnig rætt um Dyflinnarreglugerðina. Í þessu máli hafði 

hælisleitandinn fyrst sótt um hæli í Svíþjóð en tímaramminn til að senda hann aftur til baka 

var runninn út. Hann leitaði til Útlendingastofnunar en þá var hann handtekinn. Þrátt fyrir 

að umsókn hans í Svíþjóð væri runnin út var hann fluttur úr landi. No Borders stóðu fyrir 

mótmælum í vél Icelandair og var sá hópur handtekinn fyrir að reyna að fá aðra í lið með 

sér í mótmælunum. Myndband af handtöku hælisleitandans í Leifsstöð fylgdi fréttinni en 

það er búið að fjarlægja myndbandið núna. 

Umfjöllunin í greininni er óljós og ekki vel skiljanleg. Erfitt er að fylgja því sem 

verið er að reyna að skýra frá og vakna upp fleiri spurningar en er svarað. Reynt er að fjalla 

um málið á þann hátt að stuðla að samúð með hælisleitandanum. Talað er við lögmenn 

hans og rætt um mótmælin sem út frá þessu máli spruttu. Samúð má sjá í fréttinni með því 

að skoða hvernig ástandinu er lýst í heimalandi einstaklingsins og það myndband sem búið 

er að fjarlægja átti að sýna hörkuna sem mætir þessu fólki hér á landi.  

Þessi grein, sem birtist á www.ruv.is, var alls ekki sú eina í þessum dúr. Upp kom 

mál, seint í júlí árið 2016, þar sem fréttaveitan skrifaði þrjár greinar tengdar því máli (Alma 

Ómarsdóttir, 2016e). Um er að ræða mál þar sem tveimur mönnum, sem leitað höfðu hælis 

í Laugarneskirkju, var vísað úr landi. Prestur þar hafði boðið upp á griðarstað eins og gert 

var áður fyrr. Ekki var hlustað á það og fóru lögreglumenn inn og handtóku þá. Í greininni 

er talað við biskup Íslands og er þar haft eftir henni: „Agnes M. Sigurðardóttir, biskup 

Íslands, segist skilja að fara verði að lögum en segir miður ef flóttafólk fær hvergi grið.“ Lög 

eru til þess að fara eftir en það má heldur ekki gleyma að fara eftir alþjóðareglum og 

mannréttindum. Hópur fólks var í kirkjunni þessa nótt til að veita þessum mönnum 

stuðning. Þá er líka talað við sóknarprestinn í þessari tilteknu kirkju en í því viðtali sagði 

hann:  

Okkar markmið er að ná eyrum og þrýsta á þau sem að raunverulega ráða og 

móta stefnuna og verklagið í sambandi við útlendinga á Íslandi og þau sem að 

leita alþjóðlegrar verndar hér á landi. Að vekja til meðvitundar, fá umræðu og 

vonandi sem að leiðir til þess að verklag og reglur og lög séu endurskoðuð. 
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Það eru ekki bara hælisleitendur og flóttafólk sem sér gallann sem finnst í því kerfi sem við 

höfum búið til hér á landi. Með þessari umfjöllun og því góðverki sem kirkjan framkvæmir 

þarna var vonast til þess að augu fólks myndu opnast. Kerfið er enn og aftur að valda usla í 

málum fólks sem er að leita að betri verustað en þeim er boðið er upp á í heimalandinu. Í 

greininni er birt myndband þar sem sjá má aðgerðir lögreglu inni í kirkjunni og fyrir utan. 

Þar fara þeir með valdi og draga mennina út. Þá sést líka hvar þeir slá til stuðningsmanns 

hælisleitendanna þegar þeir mótmæla aðgerðunum. Dregin er upp mynd þar sem 

aðgerðirnar og hvernig staðið var að þeim eru gagnrýndar, þá var óþarfa hörku beitt.  

Í annarri grein sem birtist daginn eftir er fjallað meira um málið (Alma Ómarsdóttir, 

2016a). Fyrst er málið rekið aftur í stuttu máli. Þá kemur Dyflinnarreglugerðin aftur til tals 

en hælisleitendurnir höfðu áður sótt um hæli í Noregi og voru á þeim forsendum sendir 

þangað aftur. Rauði krossinn var ekki sáttur við það á þeim rökstuðningi að fólk sem kemur 

frá sama landi og þessir tveir menn séu sendir aftur til heimalandsins þrátt fyrir að þar ríki 

stríðsástand. Þetta er á móti alþjóðasamkomulagi og verður að teljast ómannúðlegt og brot 

á mannréttindum. Málið varð enn flóknara þar sem annar mannanna sagðist vera 16 ára en 

að hann hefði ferðaðist hingað á skilríkjum þar sem skráður aldur var 19 ára. Hann hafði 

ekki þorað að viðurkenna þetta af hættu við að vera handtekinn. Myndbandið er hægt að 

finna í þessari grein á veraldarvefnum en fyrirsögnin segir að það sé búið að deila 

myndbandinu yfir sex þúsund sinnum.  

Sama dag og síðari greinin var birt kom fram önnur grein sem tengdist málinu 

(Alma Ómarsdóttir, 2016j). Sú byrjar á þessa vegu: „Aldrei hefur jafn mörgum verið vísað 

úr landi í lögreglufylgd og á þessu ári.“ Þetta er bæði sláandi og grípandi fyrsta setning í 

frétt. Næsta setning er engu minna sláandi: „Lögregla hefur að meðaltali fylgt fimm 

hælisleitendum á viku að beiðni Útlendingastofnunar.“ Þetta kemur kannski ekki á óvart 

þar sem mikil umfjöllun er um mál af þessu tagi. Þó er þetta mjög há tala og ekki nærri allir 

þeir sem er vísað úr landi fá umfjöllun í fréttunum. Í greininni er svo stuttlega rætt um mál 

mannanna í kirkjunni en síðan er rætt við ríkislögreglustjóra. Þar kemur fram að verið sé að 

skoða þetta mál og taka skýrslur af þeim lögreglumönnum sem tóku þátt í aðgerðinni. Þá 

segir hann að aukning hafi orðið á því að lögreglan sé beðin um að fylgja fólki úr landi. Árið 

2015 voru þetta 123 aðilar en þegar þetta viðtal var tekið þann 29. júlí voru þessi mál orðin 

131 talsins. Þarna er verið að tala um mál þar sem lögregla kemur við sögu þegar fólki er 

vísað úr landi og má því áætla að brottvísunum fjölgi á hverju ári.  

Í lok greinarinnar er rætt um vafamálið, aldur annars mannins. 

Útlendingastofnun segja að ekkert sé til í því að maðurinn sé 16 ára, eða eins og segir í 
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greininni: „Útlendingastofnun sendi fréttatilkynningu á fjölmiðla í gærdag um að pilturinn 

væri yfir lögaldri, og vísaði í gögn málsins og viðtöl hans hjá stofnuninni.“ Þá kemur einnig 

fram að ekkert hafi komið í ljós sem dregur aldur drengsins í efa, og því hafi ekki verið farið 

fram á rannsókn á málinu. Þarna kemur upp áframhaldandi galli í kerfinu. Eins ómannúðlegt 

og kerfið er þá er það enn alvarlegra ef svona er farið með mál þegar og ef um börn er að 

ræða. Úr svona lýsingum má lesa að kerfið leitist ekki við að aðstoða fólk heldur reynir 

frekar að afgreiða málin sem hraðast, óháð því hvaða áhrif það getur haft.  

Í fréttaflutningi af þessum málum, þar sem lögregla þarf að hafa afskipti af fólki 

og handtaka það, er reynt að ýta undir samúð með fólkinu. Gagnrýni á störf lögreglunnar 

og kerfið má lesa út úr fréttaflutningi. Þjóðerni er nefnt í öllum málunum sem getur dregið 

upp fordóma og staðalímyndir þar sem um vissa glæpavæðingu er að ræða. Í ákveðnu ljósi 

er verið að draga upp glæpamynd af þessum einstaklingum með því að nota orð eins og 

handtökur í greinunum. Þegar svona er farið með málin getur viss hópur lesenda séð 

hælisleitendur, eða þá sem koma frá þessum löndum, í fordómafullu ljósi þar sem þeir sjá 

bara hvernig lögregla hagar sér og þeir eru ekki tilbúnir að gagnrýna kerfið sem ekki veitir 

þessu fólki vernd. Þetta á líka við um aðrar greinar þar sem talað er um fólk sem vísað er úr 

landi. Mál sem þessi eru viðkvæm og ber að fjalla um þau á þann hátt að ekki hljótist af 

skaði. Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að ræða þessi mál svo að pressa myndist á kerfið og 

fólk fái að njóta þeirrar virðingar sem það á skilið. 

5.1.5 Vegalaus börn 

Nokkrar greinar fjalla um börn sem koma hingað til landsins og vafi liggur á um aldur þeirra. 

Þessi mál eru viðkvæm og því þarf að halda rétt á hlutunum þegar kemur að þeim.  

Fyrsta greinin sem fjallar um mál af þessum toga birtist í Fréttablaðinu snemma 

árs 2015 (Vegalaus börn fangelsuð, 2015). Í greininni er rætt við Braga Guðbrandsson, 

forstjóra Barnaverndarstofu, og Pál Winkel, forstjóra Fangelsismálastofununnar. Þessi mál 

eru til umræðu í greininni, sem sagt þegar aldur flóttafólks er dreginn í efa af einhverjum 

ástæðum. Greinin er skrifuð til að benda á galla í kerfinu sem var til staðar fyrir börn 

flóttamanna. Þar segir Bragi að þeir hælisleitendur sem hingað leita og segjast vera á 

barnsaldri eigi að fá að njóta vafans á meðan aldursgreining fari fram. Ekki er lengra en 

síðan 2012 að réttindi vegalausra barna voru ekki tryggð hér á landi og stundum leiddi það 

jafnvel til fangavistunar. Þetta kemur meðal annars til vegna þess að þau hafa ferðast 

hingað á fölsuðum skilríkjum. Umræða um þau var tekin fyrir í upphafi niðurstöðukafla. 

Bragi heldur áfram að ræða þann vafa sem þessir einstaklingar eiga að fá að njóta og að 

vegalaus börn þurfi sérúrræði. Mikilvægt er að þessir einstaklingar fái rétt sinn tryggðan en 

hann kemur fram í Barnasáttmálanum og hefur verið staðfestur með lögum hér á landi. Þá 
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kemur hann inn á að fangelsisvistun barna, sem byggist á því að þau ferðast til landsins á 

fölsuðum skilríkjum eða jafnvel án nokkurra skilríkja, tíðkist hvergi. Hann heldur áfram og 

segir einnig:  

Meginreglan ætti að vera sú að taka sómasamlega á móti börnum. Gera það af 

mannúð og gæta réttinda í hvívetna. Barnavernd verður líka að gæta sérstakrar 

varúðar og fara mjög varlega í að börn séu sett með öðrum börnum nema að 

undangenginni áhættugreiningu. 

 

Þetta er önnur sýn á það kerfi sem er til staðar en sú sem hefur komið fram í öðrum 

greinum. Þarna er það forstjóri stofnunar sem tjáir sig um málið og tengist því á einhvern 

hátt. Með þessari orðræðu má koma af stað breytingum á kerfinu sem nauðsynlegar eru til 

þess að það sé mannúðlegra og styðji betur við bakið á fólki og börnum sem þurfa á því að 

halda.  

Bragi segir í greininni að þó komi upp tilvik þar sem einstaklingar reyna að blekkja 

kerfið svo þeir fái sérúrræði. Það má þó ekki valda því að einstaklingar sem eiga rétt á 

vissum úrræðum vegna aldurs hljóti skaða af vegna vafa um aldur þeirra. Þá verður að hafa 

í huga að fólk er að flýja hræðilegar aðstæður og ofsóknir. Það er því oft orðið 

örvæntingarfullt að komast á stað sem er mannúðlegur og tekur vel á móti þeim. Með 

umfjöllun um fangavist og aðra hluti sem tengja má við glæpavæðingu er hætta á að litið 

verði á hópana í ljósi staðalímynda og að fordómar komi upp.  

Í lok greinarinnar er talað við Pál Winkel sem segir það undarlegt að dæma börn 

til fangavistunar. Hann talar um að staðan verði oft sú að Fangelsimálastofnun sé sú eina 

sem vilji taka á móti þessum börnum. Þetta er enn eitt dæmið um það hvernig kerfið virkar 

hér á landi og það þyrfti jafnvel að endurskoða það. 

Þá voru tvær aðrar greinar sem tengjast málum vegalausra barna birtar af RÚV. 

Fyrri greinin birtist 12. febrúar 2016 (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016a). Þar er talað við 

Halldóru Dröfn Gunnarsdóttur, framkvæmdastýru Barnaverndar Reykjavíkur. Hún talar um 

að erfitt sé að hafa stálpaða drengi á sama stað og yngri börn vegna vissrar óvissu í 

upplýsingum sem þau hafa, jafnvel þótt drengirnir segist enn vera börn. Þessi óvissa getur 

m.a. falist í áfallasögu og afbrotasögu. Þá tekur hún fram að stofnunin vilji allt það besta 

fyrir þennan hóp drengja.  

Hún talar einnig um að fylgdarlaus börn fái litla þjónustu hér á landi og vill hún 

að sveitarfélög komi sér saman um sérúrræði fyrir þennan hóp. Með þessari orðræðu er 

hópur drengjanna settur undir sama hatt og ljósi staðalímynda er beint að honum. Vegna 
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óvissu kemur upp viss óttastimpill gagnvart þessum hópi, og því er hætta á að formdómar 

komi upp. Vissa glæpavæðing er dregin upp með því að skilja þá frá öðrum vegalausum 

börnum.  

Það er skiljanlegt að vilja ekki vista þá með yngri börnum vegna óvissu en 

spurning er um réttmæti þess að birta myndina í þessu ljósi. Hún segir að börn séu oft eldri 

en þau segist vera þegar þau koma fylgdarlaus til landsins. Í stað þess að sviðsetja þetta á 

þann hátt að benda á neyðina sem þessi hópur býr við er frekar bent á að ekki sé vitað hvort 

um afbrotamenn eða annað sé að ræða. Þetta er því skrifað í neikvæðu ljósi og þannig er 

athyglinni beint að hópnum sem vissum vanda fyrir samfélagið í stað þess að skoða hvers 

vegna þeir grípa til þessara leiða. 

Í sömu grein er rætt við Guðríði Láru Þrastardóttur, réttargæslumann 

hælisleitenda hjá Rauða krossi Íslands. Þar er segir hún að fimm drengir séu vistaðir með 

börnum á fjölskyldugangi móttökumiðstöðvar fyrir hælisleitendur í Hafnarfirði. Þjóðerni 

drengjanna er tilgreint. Um þetta segir hún: „Við erum með fjórtán og fimmtán ára gömul 

börn sem hafa verið núna í bráðum einn og hálfan mánuð í móttökumiðstöð í Bæjarhrauni 

með fullorðnu fólki.“ Í fréttinni segir einnig: „Hún telur að börnin njóti ekki nægilegrar 

verndar, þau séu útsett fyrir misnotkun […]”. Ekki er vitað með fullu hvort staðfest sé að 

um fullorðna menn sé að ræða eða hvort vafi sé um aldur þeirra. Það er þó annað sem 

vekur mesta athygli. Með þessu sést að hún telur að hætta stafi af þessum fimm drengjum. 

Skiljanlegt er að kerfið vilji hafa þá sér vegna þessara aðstæðna en það breytir því þó ekki 

að með þessu er hún að setja á þá ákveðinn stimpil. Þessi stimpill kemur fram í orðavali 

hennar þegar hún ákveður að nota orðið misnotkun. Hjá fólki sem les greinina er verið að 

vekja upp ótta fyrir hönd barnanna á kostnað drengjanna. Þetta orðaval getur valdið 

fordómum í garð þeirra sem af örvætningu leita allra leiða til að komast frá þeim aðstæðum 

flúið er frá. Þetta er því óvandað og klaufalegt orðaval.  

Síðari greinin ber heitið „Segja Ísland bregðast börnum á flótta” og er þar rætt 

við Katrínu Oddsdóttur, mannréttindalögfræðing (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016b). Í 

greininni útlistar hún hvernig kerfið sem við notum til að annast mál barna á flótta sé ekki 

mannúðlegt og hvernig það sé ekki nægilega sterkt. Hún vitnar í lög þar sem sagt er að 

hagsmunir barna skuli hafðir að leiðarljósi og að umsóknir barna eigi að taka skemmri tíma 

en annarra. Þetta finnst henni ekki vera gert og að lögin sýni betri raunveruleika en til staðar 

sé í raun og veru. Hún ræðir um að barnavernd sé ekki nógu góð, kerfið sé flókið og að það 

séu of margar stofnanir sem koma að málinu. Hún segist vilja að einungis ein stofnun taki 

við málum vegalausra barna og annist þau. Þá segir hún líka: „börnin hafa lítið fyrir stafni, 

þau eigi á hættu að einangrast félagslega og verða fyrir misnotkun.” Aftur er um sama 
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klúðurslega orðavalið að ræða eins og rakið var hér á undan. Hún segir vandann í þessum 

málum hér á landi viðráðanlegan en telur að það þurfi að móta nýja stefnu. Athygli vekur 

tiltekið atriði í greininni en það eru orð hennar um aldursgreiningar: „aðferðir sem beitt er 

til þess að aldursgreina ungmenni sem koma hingað ein síns liðs og skilríkjalaus og segja að 

í raun sé gengið út frá því að fylgdarlaus börn ljúgi til um aldur.” Þarna er aukin gagnrýni á 

kerfið og bent á stóran galla á því. Ef hagsmunir barna eiga að vera hafðir að leiðarljósi þá 

eiga þau að fá að njóta vafans. 

5.2 Mannúð og mannréttindi 

Í umfjöllun á kerfinu hér á undan kom hugtakið mannúð reglulega fyrir. Hér verða skoðaðar 

þrjár tegundir greina þar sem mannúð hér á landi hefur brugðist fólki af erlendum uppruna. 

Þetta er ekki stærsta þemað en hér er að finna mál sem eru grafalvarleg og ber að skoða og 

bæta úr sem fyrst. Mannúð og mannréttindi fólks sem leitar hingað til lands eru mikilvæg 

og því er nauðsynlegt að samfélagið beri ábyrð og verndi þessa mikilvægu hagsmuni fyrir 

hönd allra sem dvelja hér á landi. 

5.2.1 Hatursglæpir 

Fyrstu greinarnar sem tengdust mannúð og skoðaðar voru í fjölmiðlum snérust um 

hatursglæpi. Slík umfjöllun birtist í grein frá RÚV haustið 2016. Þar eru mál sem eru í 

rannsóknarferli hjá lögreglunni tekin fyrir og rædd. Þau tengjast hatursglæpum sem beint 

er að mismunandi hópum fólks af erlendum uppruna (Sigríður Hagalín Björnsdóttir, 2016). 

Í greininni segir að hjá lögreglu séu tíu mál, þegar greinin var skrifuð, þar sem grunur leikur 

á að um hatursglæpi sé að ræða. Orðaval á einum stað í þessari frétt er áhugavert. Það er í 

upphafi greinarinnar en þar segir: „Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er með tíu mál til 

rannsóknar þar sem grunur leikur á hatursglæpum gegn útlendingum eða múslimum.” Það 

sem er áhugvert þarna er að orðið „eða“ er notað til að skilja múslima frá útlendingum. Það 

er áhugavert því að þeir sem reka augun í þetta gætu metið það sem svo að múslimar séu 

ekki útlendingar eða þá að þeir séu eitthvað annað. Þetta er þess háttar orðalag sem getur 

valdið áhyggjum þar sem þetta er líkt umræðunni um þjóðerni, það er verið að skilgreina 

hópinn meira en nauðsynlegt er. Með slíku orðalagi er hætta á því að  staðalímyndir 

myndist eða aðrir neikvæðir þættir. Hægt er að skilja þetta á þann hátt að hatursglæpir 

gangvart múslimum séu svo algengir að það þurfi að taka þá sérstaklega fram í greininni. Í 

stað þess að segja það frekar í byrjun greinarinnar eru þeir skildir frá öðrum hópum fólks. 

Strax á eftir þessari setningu fylgir önnur sem vekur að sama skapi upp áhuga: „Umræðan 

um málefni flóttamanna, hælisleitenda og múslima hefur harðnað á undanförnum 

misserum” (Sigríður Hagalín Björnsdóttir, 2016). Þarna er bent á að ólíkar raddir heyrist í 
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orðræðunni sem á sér stað um málefni fólks af erlendum uppruna og geti verið bæði 

jákvæðar og neikvæðar. Þá má aftur sjá að múslimar eru teknir út fyrir hópinn og 

skilgreindir sér. Svona orðalag getur haft neikvæð áhrif á þann sem les og lesandi gæti 

fengið ólíka sýn á greinina vegna þess að þetta orð er dregið upp og sérstaku ljósi beint að 

þessum hópi. 

Stuttlega er fjallað um að mótmælafundur tveggja ólíkra hópa hafi átt sér stað 

fyrir utan Alþingi. Þar voru stuðningsmenn Íslensku þjóðfylkingarinnar og svo annar hópur 

sem var þar til að sýna flóttamönnum og hælisleitendum stuðning. Þar segir að mótmælin 

hafi farið friðsamlega fram en umræðan, sér í lagi á veraldarvefnum, geti tekið á sig ljóta 

mynd. Það er áhugavert að blanda þessu inn í umræðuna um hatursglæpi ef allt fór 

friðsamlega fram. Með því má líta svo á að greinin hafi verið að gefa í skyn að þetta tengist 

á einhvern hátt hatursglæpum. Þá er annar hópurinn með neikvæðar skoðanir í garð fólks 

af erlendum uppruna og eru því kannski hafðir með í þessari grein.  

Eftir þennan útúrdúr fer greinin aftur inn á umræðuna um hatursglæpina sem 

lögregla er að rannsaka. Þar er staðfestur sá grunur um að flestir hatursglæpir beinist gegn 

þeim sem er múslimstrúar. Það útskýrir að einhverju leyti það orðalag sem notað er, þ.e. 

að setja orðið „eða“ á milli útlendinga og múslima. Það var mögulega óþarfi að skipta þeim 

upp í tvo hópa á því stigi sem greinin var á í upphafi.  

5.2.2 Að bera eld að sér 

Sá flokkur greina sem skilur mest eftir sig eru greinar um hælisleitendur sem bera eld að 

sjálfum sér. Þegar skoða á betur mál þessa hóps er gott að nefna að ekki er jákvætt að þeir 

hóti hlutum á borð við þessa. Sjálfsskaði og sjálfsvíg eru ekki mál sem á að taka á með 

silkihönskum en að því sögðu þarf líka að skoða aðstæður þeirra ef þeir þurfa að leggjast í 

svona hótanir. Umfjöllun um málið má sjá hjá RÚV og enn var hún ekki mjög ítarleg. Þrjár 

greinar voru skoðaðar í tengslum við málið. Í fyrstu greininni, sem var skrifuð snemma árs 

2016 (Alma Ómarsdóttir, 2016f), var eingöngu um hótun að ræða og greip lögregla inn í 

áður en málið varð alvarlegra. Athyglisvert er að í greininni stendur orðrétt: „Þar sem engin 

vakt er á staðnum var ákveðið að kalla til lögreglu.“ Það segir vissa hluti um þær aðstæður 

sem hælisleitendur búa við hér á landi að ekki sé vakt á staðnum. Þetta fólk er hér í ókunnu 

landi þar sem það þekkir ekki til. Erfitt getur verið venjast nýjum aðstæðum og því undarlegt 

að ekki sé til staðar fólk til að aðstoða hópinn við mál sem hann gæti þurft hjálp með. Þá er 

einnig áhugavert að í þessari grein er athyglinni beint að útkalli og að slökkvilið hafi ekki 

þurft að gera neitt á staðnum umfram það að beina sjónum að því hvernig aðstæður eru 

þarna til staðar. 
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Í hinum tveimur greinunum er umfjöllunarefnið svipað mál. Sama átti sér stað 

nokkrum mánuðum seinna og var nokkurra daga millibil á milli þessara tveggja greina (Alma 

Ómarsdóttir, 2016g; Hallgrímur Indriðason, 2016). Í því máli kveikti einstaklingurinn í sér og 

í kjölfarið lést hann á sjúkrahúsi örfáum dögum síðar. Í umfjöllun um bæði þessi mál er 

þjóðerni mannanna tilgreint. Spursmál er í hvaða tilgangi þjóðerni hafi verið tilgreint í 

báðum málum. Að líkindum hefði mátt sleppa því að tilgreina þjóðernið í báðum málum. 

Um er að ræða viðkvæman hóp sem hefur flúið hræðilega aðstæður heima fyrir. Ef þeir 

finna sig tilneydda til að fara út í svona aðgerðir er eitthvað að í kerfinu. Fréttaflutingur af 

málinu beinist ekki að því og er frekar fjallað um útkallið og rætt við viðbragðsaðila. Það er 

ekki farið í að ræða aðstæður eða aðbúnað hælisleitenda í tengslum við málið. Þá má spyrja 

hvort þjóðernið sé mikilvægara en aðbúnaður þeirra. Skiptir máli að vita hvaðan þeir koma 

þrátt fyrir að vita að um sé að ræða hælisleitendur?  Ein setning sem kom fram í greininni 

sýnir kannski einna best að ekki sé allt með felldu í þessu kerfi sem við höfum skapað fyrir 

þetta fólk sem kemur hingað til landsins, þar segir: „Þetta var annað útkallið sem lögreglan 

sinnti í Víðinesi í dag, en í hádeginu hótaði annar hælisleitandi að skaða sjálfan sig.“ Svona 

mál eru mjög alvarleg og ekki er rétt að sýna þá í því ljósi sem gert er, að því sögðu er tíðnin 

líka mjög alvarleg. Þegar tvö mál af þessari tegund koma fram á sama degi er það mjög 

alverlegt mál. Í þessari grein er sjónum aftur á móti ekki beint að því. Í seinni greininni, þar 

sem tilkynnt er að maðurinn hafi látist af sárum sínum, er um að ræða einu greinina þar 

sem rætt er að einhverju viti um þær aðstæður sem flóttafólk og hælisleitendur búa við hér 

á landi. Þar er sagt að Rauði krossinn hafi gert athugasemdir við aðbúnaðinn sem fólki á 

flótta sé veittur hér á landi. Atli Viðar Thorstensen, sem starfar á mannúðarsviði Rauða 

krossins, dregur upp skýra mynd af því lífi sem hælisleitendur búa þarna við, hann segir að: 

[h] ælisleitendur upplifi að þeir fái ekki notið virðingar. Þeir fái litla sem enga 

þjónustu og finnist þeir vera eins og í geymslu á meðan þeir bíða úrlausn sinna 

mála. Þröngt sé um menn á Víðinesi, netsamband stopult og fátt við að vera. 

Þetta aðgerðarleysi geti reynst fólki í þessari stöðu mjög erfitt. 

 

Þetta er ekki lýsing sem við búumst við að heyra um aðstæður fólks á Íslandi. Það er margt 

í þessum texta sem má skoða og draga upp margar myndir af upplifun á aðbúnaði. Til að 

skoða eitthvað í þessum texta er áhugavert að sjá að þeir upplifi virðingarleysi. Í umfjöllun 

á þessu þema sést að ekki er heldur um mikla virðingu að ræða í fréttaflutningi af þessum 

málum. Með því að beina athygli að þjóðerni og útköllum viðbragðsaðila er ekki verið að 

reyna að varpa ljósi á aðstæður þessara aðila, heldur er verið að draga athygli frá því sem 
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skiptir mestu máli. Í stað þess að reyna að beina athygli að því hvernig líf þeirra sé hér á 

landi og hvernig við getum aðstoðað þá við að hefja eðlilegt líf að nýju er verið sýna 

atburðina í glæpsamlegum ljósi. Þetta eru einstaklingar sem flúið hafa hræðilegar aðstæður 

og með þessu er verið að setja þá í hlutverk gerenda, þar sem aðgerðir lögreglu eru 

mikilvægari en virðingin sem þá skortir hér á landi. Eins og áður hefur komið fram stýra 

fjölmiðlar umræðu í samfélaginu með því hvert þeir beina aðthygli sinni og hvað þeir velja 

að fjalla um. Þar með gefa fjölmiðlar í skyn í þessum greinum að mikilvægara sé að ræða 

þörf á útköllum lögreglu og annarra viðbragðsaðila, sem glæpavæðir verk þeirra, í stað þess 

að gera þá mannlegri og auka meðvitund hjá þjóðinni um aðstæður þeirra og hvað það er 

sem þurfi að gera til að auðvelda líf þeirra sem einna mest þurfa á að halda. 

5.2.3 Brot á barnasáttmálanum 

Síðasta tegund greina í þessu þema eru þær sem benda á að hér á landi sé jafnvel verið að 

brjóta gegn Barnasáttmálanum þegar kemur að börnum á flótta. Hér verða skoðaðar tvær 

greinar sem birtust árið 2015. Önnur þeirra kom út í október í Fréttablaðinu (Brjóta 

Barnasáttmála með brottvísun, 2015). Greinin byrjar á sterkum orðum:  

Börn eiga samkvæmt alþjóðareglum rétt á vernd og öryggi. Íslenska ríkið ber 

ábyrgð á velferð barna sem hér eru stödd, þótt þau hafi hvorki landvistarleyfi 

né ríkisborgararétt. Staðfestingu ætti að fá frá viðtökuríki um að um 

hælisleitendur héðan verði hugsað og þeim sinnt. 

 

Hér er verið að benda á þá skyldu landsins og samfélagsins sem það ber gagnvart þeim 

börnum sem leita eftir vernd hér á Íslandi. Greinin snýst þó um að svo sé ekki í 

raunveruleikanum. Þetta er vegna þess að íslenska ríkið brýtur ákvæði Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna þegar þeir taka ákvarðanir um að senda börn úr landi eftir að 

hælisumsóknum þeirra sé hafnað. Í greininni er bent á að hagsmunir foreldranna séu 

skoðaðir en ekki barnanna og fái þau ekki að tjá sig um málið. Börn ber að vernda og er það 

kerfið sem ákveður að senda þau úr landi. Þetta er ekki ásættanlegt kerfi og brýtur það gegn 

Barnasáttmálanum. Þá er vitnað í tvær greinar sáttmálans en þær eru 1. og 22. grein 

laganna. Í greininni er fjallað um fjölskyldu sem send var aftur til Grikklands vegna þess að 

hún hafði þegar fengið hæli þar. Staðan í Grikklandi var ekki góð þegar þetta var skrifað og 

til stóð að senda flóttafólk þaðan. Þetta eru vísbendingar um að ekki sé allt í lagi með kerfið 

þar og þegar svoleiðis vísbendingar koma upp eiga börn að fá að njóta vafans. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur dæmt í máli þar sem ólöglegt er að senda fólk úr landi 
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nema með fullvissu um að í viðkomandi landi séu mannréttindi, og aðrar þarfir þessa fólks, 

virt þegar þau snúa þangað aftur. Þetta er ekki gert á Íslandi ef marka má greinina. 

Mannréttindi fólks ber að virða og passa upp á, hvað þá ef börn eiga í hlut. Með þessari 

grein er bent á hversu slæmt kerfið sé þegar kemur að málum barna og þau séu virt að 

vettugi. Börn eiga rétt á forgangi í kerfinu og sérstakri vernd.  

Seinni fréttin sem snýr að þessu máli birtist hjá RÚV í desember sama ár (Alma 

Ómarsdóttir, 2015b). Það kom til vegna þess að ungum dreng og fjölskyldu hann var vísað 

úr landi. Drengurinn var með alvarlegan sjúkdóm sem ekki er til lækning við og getur dregið 

hann til dauða á 10-15 árum ef hann fær ekki viðeigandi lyf og ef hann fær læknismeðferð. 

Foreldrar hans sóttu um hæli af mannúðarástæðum vegna heilsufars hans en því var 

hafnað. Fólkið var sent til Grikklands með tveggja mánaða birgðir af lyfinu sem drengurinn 

þarf. Það þarf þó að taka þetta lyf alla ævi. Í Grikklandi hafði hann aldrei fengið lyfið þar 

sem læknisþjónusta þar í landi er mjög misskipt. Þessi lyfjameðferð kostar um 40 milljónir 

á ári fyrir hvern sjúkling. Greinin vakti upp samúð með fjölskyldunni og er enn eitt dæmið 

um hversu ómannúðlegt kerfið er hér á landi þegar um hælisleitendur ræðir. Börnum er 

ekki veitt sú vernd sem þau eiga rétt á, jafnvel þó um sé að ræða börn sem eru alvarlega 

veik. Þessi orðræða getur styrkt þá gagnrýni á þeirri skekkju sem er á kerfinu sem þarf að 

endurskoða og skipuleggja upp á nýtt. 

5.3 Aðstæður, móttaka og velgengi 

Síðasta þemað sem tekið verður fyrir í greiningunni á fjölmiðlum er aðstæður, móttaka og 

velgengi. Þetta er víðasta þemað og spannar það stóran flöt í umræðunni. Hér er meðal 

annars rætt um fræðslu og móttöku flóttafólks og hælisleitenda, og menntun barna af 

erlendum uppruna. Rétt eins og í hinum þemunum eru margar greinar sem hefðu getað átt 

heima annars staðar en höfðu sterk tengl við efnið. Í umfjöllun sem hér kemur fram er að 

finna margt sem bæði getur talist jákvætt og neikvætt.  

5.3.1 Fræðsla um ofbeldi 

Fólk af erlendum uppruna er sjaldan sýnt sem þolendur glæpa í umfjöllun fjölmiðla. Ein 

grein kom þó upp í gagnasöfnun en hún birtist um mitt ár 2016. Þar er fjallað um skort á 

fræðslu um ofbeldi á erlendu fólki (Erlendir þolendur ofbeldis fá ekki fræðslu, 2016). Í 

greininni segir: „Túlkaþjónusta er ekki sjálfgefin fyrir erlenda þolendur kynferðis- og 

heimilisofbeldis og mikið af fræðsluefni um ofbeldi er einungis til á íslensku.” Þessi tegund 

glæpa er talin mjög alvarleg og þjónusta við þolanda í slíkum málum mikilvæg. Af þeim 

ástæðum er áhugavert að sjá að túlkaþjónusta sé ekki sjálfsagður hlutur. Þarna er um glæpi 

að ræða sem geta verið tilfinningaþrungnir og lagst á sálina hjá fólki. Því hlýtur að flækja 
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málin mikið þegar aðilar tala ekki sama málið og enginn er til staðar til að hjálpa. Þá er 

vandamálið stærra vegna þess að þessi hópur fólks er ekki tryggður fyrsta árið sem það 

dvelur hér á landi og er því kostnaðarsamt að sækja hjálp ef þörf krefur. Í greininni er rætt 

um að það þurfi sérstakan kostnað fyrir þá sem ekki eru tryggðir. Það er vegna þess að ef 

upphæðin sem einstaklingur greiðir er of há þegar hann er ótryggður getur það hrætt fólk 

sem er með lítið á milli handanna frá því að leita sér aðstoðar. 

Í umfjölluninni er talað um að ekki sé mikið af þýddu fræðsluefni til fyrir þolendur 

og þá sérstaklega sérútbúnu efni fyrir innflytjendur. Þá er haldið áfram og segir: „Þá er algjör 

skortur á efni fyrir karlmenn, bæði sem þolendur og gerendur.” Ekkert er að finna á ensku 

um neyðarmóttökuna á heimasíðu Landspítalans. Jákvætt hlýtur að teljast að með umræðu 

á við þessa er verið að opna augu fyrir þörf á því að allar helstu þjónustur á landinu sé 

aðgengilegar öllum, en einskorðist ekki við þá sem kunna íslensku. Í þessari umfjöllun er 

notast við orðið innflytjandi eða innflytjendur. Greinin er skrifuð til að vekja athygli á skorti 

á lausnum í þessum málum. Ástandið eins og það var þá var ekki til fyrirmyndar og 

nauðsynlegt er að finna lausnir. Í samfélagi þar sem stór hluti íbúa talar ekki sama 

tungumálið verður að bjóða upp á margbreytileika. Með því að bjóða upp á efnið á ensku 

væri efnið strax aðgengilegra fleirum. Túlkaþjónusta er líka annað sem þarf að skoða, hvort 

það eigi ekki að vera skylda þegar um er að ræða hluti á borð við þá sem nefndir voru í 

greininni. 

5.3.2 Aðstæður og þjónusta 

Hér verður farið yfir eina grein sem birtist hjá RÚV í lok árs 2016 (Alma Ómarsdóttir, 2016i). 

Greinin hefst á því að farið er yfir að lögregla hafi fylgt stórum hópi hælisleitenda úr landi. 

Farið er yfir tölur sem tengjast hælisleitendum, þar á meðal að um á níunda hundrað 

hælileitenda bíði úrlausna á sínum málum í kerfinu og að meirihluta umsókna sé hafnað. 

Eins sláandi og þessar upplýsingar eru þá er það ekki aðalatriðið í greininni. Í henni er talað 

við hælileitanda sem dregur ekki upp góða mynd af því kerfi og þeim aðstæðum sem mæta 

flóttafólki hér á landi. Lýsingar hans á aðstæðum í Arnarholti eru langt frá því að vera til 

fyrirmyndar og vera mannúðlegar. Þarna kemur meðal annars fram: „Þeir voru vikum 

saman án húsgagna og þurftu að matast á gólfinu eða í rúminu, vegna þess að það vantaði 

stóla.“ Þetta hljómar eins og eitthvað sem ætti ekki að vera boðlegt. Þarna er fólk látið lifa 

án hluta sem taldir eru nauðsylegir í nútímasamfélagi. Þrátt fyrir það er þetta ekki það 

versta sem hann hefur að segja.  



39 

Í síðasta mánuði var ég veikur. Ég var veikur í tíu daga en gat ekki hitt lækni og 

fékk engin lyf. Vinur minn fór til Útlendingastofnunar og bað um lyf handa mér 

en það var engin lyf að fá.  

 

Læknisþjónusta er hluti af mannréttindum. Til að uppfylla kröfur sem góðir gestgjafar, sem 

þjóðin í rauninni er þegar hún tekur á móti hælisleitendum, á þessi þjónusta að vera í boði. 

Áður hefur komið fram að hælisleitendum finnist ekki vera borin fyrir fyrir þeim. Þetta er 

nokkuð sem hægt er að benda á í því samhengi. Þetta er ekki hlutur sem er vanræktur ef 

borin er virðing fyrir einhverjum.  

Grein þessi var birt eftir að maðurinn, sem áður hefur verið greint frá, kveikti í 

sér og lést síðar af sárum sínum. Þarna er verið að beina sjónum að því hvernig kerfið er og 

hvað mætti betur fara. Ekki er gott að einstaklingur hafi þurft að falla frá til að greinin væri 

birt og kæmist í umræðuna. Við lestur greinarinnar virðist sem kerfið sé ekki að vinna með 

þessu fólki. Svo virðist sem að einstaklingar úr hópi flóttafólks séu bara nöfn á blaði og 

kerfið sé ekki tilbúið að mæta þeim í því sem þau þurfa til að lifa skikkanlegu lífi á meðan 

þau bíða eftir að fá afgreiðslu á málum sínum hjá Útlendingastofnun. 

5.3.3 Tekið á móti flóttafólki 

Mikið hefur verið rætt um brottvísanir hælisleitenda hér á undan en ekki eru þó allar fréttir 

af þessum hópi tengdar brottvísunum. Það er líka fjöldi greina sem tengjast flóttafólki sem 

fá hæli hér á landi. Þessar greinar eru bæði misjafnar og ólíkar, rétt eins og í öðrum þemum. 

Þarna eru einnig neikvæðar greinar sem sýna að þrátt fyrir að fólk fái hæli sé ekki endilega 

dans á rósum fyrir það að vera hér á landi.  

Í þessum flokki greina kom upp frétt þar fjallað er um móttöku á flóttafólki og 

aðrar þar sem talað er um hópa sem staðfest var að taka ætti á móti. Fyrsta greinin af 

þessari tegund sem fjallað verður um birtist hjá RÚV í lok ársins 2015 (Ágúst Ólafsson, 

2015). Þar er talað við Kristínu Sóleyju, verkefnastjóra hjá Akureyrarbæ. Þar ræðir hún um 

hóp sem kom til landsins 19. janúar 2016. Þessi grein er ólík öðrum greinum sem rýnt hefur 

verið í hingað til. Hér er rætt um hvað þyrfti að gera fyrir hópinn sem þá var á leiðinni til 

landsins. Hún segir í greininni að, til að byrja með, eftir að hópurinn kemur til landins „sé 

fyrst og fremst að skapa fólkinu öryggistilfinningu og leitast við að hjálpa því að finnast það 

öruggt. Að það sé komið á stað þar sem því er ekki ógnað.“ Þetta er jákvæð hugsun sem 

sýnir stuðning við þann hóp sem um ræðir. Orðræðan er á allt annan hátt en þegar var verið 

að ræða um mál þar sem fólki var vísað úr landi. Þarna er verið að reyna að sýna á hverju 

fólk þurfi að halda og hvernig kerfið geti unnið með því en ekki gegn.  
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Greinin heldur áfram og næst er rætt um að flóttafólkið komi úr hræðilegum 

aðstæðum og sé komið til nýs lands þar sem menning og tungumál séu allt öðruvísi en það 

hafi átt að venjast, ofan í það ástand sem það er á flótta frá. Þar er rætt um hvernig það sé 

nóg til að byrja með og ekki þurfi að bæta á það að læra íslensku eða að reyna að 

samblandast menningunni og samfélaginu. Þarna er sýnt að hópurinn þurfi fyrst og fremst 

næði til að jafna sig og fá frið undan þeim hræðilegu atburðum sem það hefur þurft að 

upplifa. Þessi grein snýst meira um hvernig rétt sé að taka á móti fólki. Þarna kemur 

mannúðlegri hugsun fram en áður hefur sést í greinum hér að ofan. Þrátt fyrir þetta er 

þjóðerni hópsins sem er til umræðu tilgreint.  

Fréttablaðið birti grein 19. janúar sem áætla má að sé um sama hópinn (Sex 

sýrlenskar fjölskyldur koma í dag, 2016). Greinin snýst aðallega um þá vinnu sem Rauði 

krossinn hefur lagt að mörkum við að gera allt tilbúið fyrir komu hópsins. Greinin er stutt 

og ekki er mikið talað um hópinn sjálfan nema tilgreint frá hvaða landi hann kemur og hve 

margir eru í honum. Þar er talað um að tæplega 200 sjálfboðaliðar hafi unnið að því að gera 

allt klárt. Reynt er að gera umskiptin heimilisleg fyrir fólkið og að það séu hlutir á borð við 

mat, gluggatjöld og hlý föt til staðar fyrir það. Þá er nefnt í greininni að þrjár fjölskyldur hafi 

hætt við að koma og ástæða þess sé óþekkt. Gott er að kynna starf Rauða krossins en þarna 

sýnir blaðið augljóslega að það líti svo á að málið skipti ekki miklu máli þar sem það fær ekki 

mikla umfjöllun og er ekki sýnilegt í blaðinu. 

5.3.4 Ríkið samþykkir fleiri 

Tvær greinar sem birtust hjá RÚV byrja á að segja að ríkisstjórnin hafa samþykkt að taka á 

móti fleira flóttafólki. Fyrri greinin er frá byrjun sumars 2016 (Halla Ólafsdóttir, 2016). Þessi 

grein er hrá og er einblínir ekki mikið á hópinn sjálfan sem á að taka á móti, heldur hvaða 

bæjarfélög gætu tekið á móti þeim og hvers vegna. Einnig er sagt frá því að kostnaður við 

móttökuna myndi nema um 200 milljónum króna og er gert ráð fyrir þeim peningum í 

fjárlögum ársins 2016. Ekki er af miklu að taka úr þessari grein þar sem hún er frekar hrá og 

snýst um kerfið frekar en fólkið sjálft. Það er þó áhugavert að fjárlög sem búa undir séu birt. 

Það getur valdið reiði eða fordómum hjá einstaklingum sem er illa við að tekið sé á móti 

flóttafólki þegar það sér kostnaðinn sem felst í því að að taka á móti þessum hópum. Það 

er tæknilegt atriði sem hugsanlega þarf ekki að birta í greinum sem þessum.  

Hin greinin sem birtist og hófst á svipaðan veg kom út um haustið sama ár (Alma 

Ómarsdóttir, 2016b). Í upphafi greinarinnar er sagt: „Aldrei hefur fleiri flóttamönnum verið 

boðið hæli á Íslandi en í ár.“ Þetta er áhugavert í því samhengi að þetta er sama árið og 

flestum hefur verið neitað um hæli, eins og segir hér á undan, og sýnir fram á þá aukingu 

sem hefur verið á staumi hælisleitenda og flóttamanna sem hingað leita í von um öruggt 



41 

skjól. Í þessum hópi sem samþykktur var og var jafnframt ástæða þess að greinin var skrifuð, 

eru ættingjar fólks sem áður hafði komið hingað til lands. Haft er eftir Eygló Harðardóttur, 

félagsmálaráðherra, í greininni: „Ég held að það sé mjög gott, það léttir mjög á fólki þegar 

það veit að fjölskyldur þeirra fá líka öruggt skjól.“ Hér kemur fram mannúðleg hugsun sem 

sýnir að verið er að huga að líðan fólksins. Þegar það er á flótta er nauðsynlegt að reyna að 

byggja upp öryggi hjá því á ný og hvernig er það betur gert en með því að sameina 

fjölskyldumeðlimi?  Aftur er talað um hvaða bæjarfélög taka á móti hópnum, greint er frá 

aldri þess elsta í hópnum og hve mörg börn séu í hópnum. Með þessari upptalningu er 

hópurinn gerður mannlegri og auðveldara er að ná tengingu við hann. Í greininni talar 

ráðherra einnig um verkefnið sem var í gangi og snérist um að aðstoða flóttafólk og 

hælisleitendur í leit að atvinnu og húsnæði. Ekki er auðvelt að fá húsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu og því var leitað um allt land. Í greininni segir um þetta verkefni:  

Verið er að leggja drög að verkefninu með aðkomu Íbúðalánasjóðs, 

Vinnumálastofnunar, Útlendingastofnunar og sveitarfélaga þar sem reynt 

verður að para saman áhugasöm sveitarfélög, laust húsnæði á vegum 

Íbúðalánasjóðs og góða atvinnumöguleika fyrir flóttafólk sem nýlega hefur 

fengið stöðu flóttamanns. 

 

Hér er verið að sýna hvaða vinna fer fram til að tryggja góðar aðstæður hópnum til handa.  

Húsnæði, þar sem fólkinu getur liðið vel, er með því nauðsynlegasta sem hægt er að bjóða 

því upp á hér á landi og þess vegna eru svona verkefni mjög brýn. Með því að fjalla um þetta 

verkefni er verið að varpa ljósi á vanda í samfélaginu sem nauðsynlegt er að ræða. Aðstaða 

verður að vera góð og aðgengileg fyrir fólk sem hingað leitar eftir aðstoð og hæli. 

Í lok greinarinnar eru svo kynnt áform um að fá fólk í samfélaginu til að vera virkt 

í málefnum flóttafólks. Þar er talað um að félagasamtök, hópar og einstaklingar gerist 

styrktaraðilar og beri kostnað við ýmsa hluti þegar kemur að móttöku fólks á flótta. Það eru 

hlutir á borð við húsbúnað, íslenskunámskeið og húsnæðis- og atvinnuleit. Þetta litla 

innskot í lok greinarinnar er gert til þess að reyna að virkja fólk í að aðstoða við það stóra 

verk sem móttaka sem flests flóttafólks er hérlendis. Þarna er reynt að höfða til samvisku 

fólks og auglýsa framtakið. Í báðum þessum greinum, sem nú hefur verið fjallað um í 

þessum kafla, má taka fram að þjóðerni var nefnt. 
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5.3.5 Jafnrétti og húsnæðismál 

Hér verður fjallað um eina grein sem varpar ljósi á mun á húsnæðismálum flóttamanna 

samanborið við annarra. Hún birtist á RÚV seinna hluta sumars 2016 (Alma Ómarsdóttir, 

2016d). Málið snýr að tveimur feðgum sem hafa átt erfitt með að fá húsnæði eftir að 

umsókn þeirra var samþykkt. Umfjöllunarefni greinarinnar er að ekki sé sama hvort 

flóttamaður komi hingað sem venjulegur hælisleitandi eða svokallaður kvótaflóttamaður, 

en það eru þeir sem koma sem hluti af stórum hópi og eru samþykktir af ríkisstjórninni. 

Þeim er úthlutað fullbúnu leiguhúsnæði og eins árs námskeiði í íslensku. Það fá hinir ekki, 

þeir þurfa sjálfir að verða sér úti um húsnæði eftir að umsóknir þeirra eru samþykktar, og 

fá aðeins stutt námskeið í íslensku. Bæturnar sem þeir fá duga varla fyrir leigu. Eina leiðin 

fyrir suma er að leita í gistiskýlin og konukot. Feðgarnir hafa ekki átt auðvelt með að finna 

sér varanlegt húsnæði og leigja til styttri tíma eða gista hjá fólki sem býður þeim skjól. 

Sonurinn er aðeins 11 ára gamall og segir um þetta líf: „Það er mjög stressandi, af því ég er 

alltaf að hugsa um hvað gerist næst.“ Hér mætti túlka sem svo að verið sé að gera upp á 

milli fólks eftir því hvers vegna það kemur hingað og hvernig. Þarna fá þeir sem kallast 

kvótaflóttamenn meira en aðrir, eða svo lítur það út fyrir að vera, og virðist vera eins og 

verið sé að gera upp á milli hópa. Það eina sem kerfið hefur boðið feðgunum að gera í þeirra 

máli var að félagsþjónustan bauðst til þess að vista drenginn á meðan faðirinn kæmi undir 

sig fótunum. Þeir afþökkuðu það vegna þess að þeir vildu ekki lifa án hvors annars.  

Grein á borð við þessa er til þess að vekja okkur til umhugsunar um það hvernig 

við tökum á móti fólki sem hingað kemur. Flóttafólk kemur allslaust til landsins og því er 

ekki boðlegt að setja það einfaldlega á götuna. Þá er annað í þessari umræðu og það er að 

svona greinar geta ýtt undir staðalímyndir. Nefndar eru bæturnar sem þeir feðgar fá. Það 

gæti valdið því að fólk sem les greinina setji sig upp á móti því að kerfið borgi undir það. 

Óþarfi er að tala um bæturnar og betra væri nálgast vandann á annan hátt. Þá er þjóðerni 

feðganna einnig tekið fram. 

5.3.6 Tilhlökkun og snjókast 

Síðla árs árið 2015 komu fram tvær greinar hjá RÚV þar sem fjallað var enn frekar um 

hópinn sem kom til landsins 19. janúar, en mál hópsins hafa áður verið rædd hér á undan. 

Í fyrri greininni er fjallað um að verið sé að undirbúa fólkið fyrir komu þeirra til landsins 

(Sigríður Hagalín Björnsdóttir, 2015b). Það er gert með því að kynna það fyrir landi og þjóð 

og farið er yfir pólitísk atriði sem fylgja því að flytja til Íslands. Þetta er gert vegna þess að 

kvíði getur komið upp þegar flytja á svona langt í burtu, á stað sem er svona ólíkur þeim 

sem maður kemur frá og þekkir. Í greininni er farið yfir dreifingu hópsins, hve margir eru 

fullorðnir og hversu mörg börn. Margar spurningar brunnu á hópnum en meðal annars voru 
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þetta spurningar um netsamband, veðurfar, aðgang að arabísku sjónvarpi og hvort koma 

mætti með vatnspípu til landsins. Einnig kemur fram að öll börnin hafi nefnt „að þau 

kæmust í skóla og gætu byggt sér upp framtíð.“ Þarna sést munur á þörfum barna og 

fullorðinna þegar hælis er leitað í ókunnu landi. Börnin vilja mæta í skólann og standa sig. 

Þetta eykur á jákvæða orðræðu gangvart þessum hópum, það er að segja með því að þau 

vilja komast hingað og læra og standa sig í því samfélagi sem vill taka á móti þeim. Þá kemur 

líka fram í greininni að börnin hlakki til þess að koma til landsins og fara í snjókast.  

Hin greinin birtist hjá RÚV daginn eftir og var hún um sama hóp (Þóra 

Arnórsdóttir, 2015). Greininni fylgir 11 mínútna myndand sem ekki verður fjallað um hér. 

Talað er um aðstæður fólksins þar sem það er. Þarna kemur fram að stærsti hluti þessa 

hóps séu börn. Umræðan í greininni er á þá leið að fullorðnir kvíði því að koma til landsins 

en að börnin séu spennt. Þessi kvíði kemur meðal annars til vegna þess að þau eru að koma 

til landsins á kaldasta og dimmasta tíma ársins. Í lokinn á þessari stuttu grein er rætt um að 

mikil vinna sé hjá sveitarfélögunum við að gera allt klárt fyrir komu fólksins. Þá er sagt: 

„Börnin munu þurfa mikinn stuðning í skólanum.“ Það er gott að viðbúnaður sé mikill og 

veita eigi góðan stuðning til þessa hóps. Þó er spurning hvernig þessi setning hefur áhrif á 

orðræðuna. Sumir gætu séð þetta sem slæman hlut þar sem athyglin gæti flust af þeim 

börnum sem þegar eru í námi í viðkomandi skólum vegna þeirrar athygli og orku sem gæti 

færst á þau börn sem koma hingað á flótta. Þessi málefni eru vandmeðfarin og það þarf að 

gæta að því hvernig skrifað er um þau.  

5.3.7 Nám og forvarnir 

Nú í lokinn verður ein grein tekin fyrir en hún var birt í Fréttablaðinu sumarið 2015 (Erlendir 

unglingar standa höllum fæti, 2015). Í þessari frétt eru raktar niðurstöður úr rannsókn sem 

Fjölmenningarsetrið gerði. Þar kom fram að ungmenni af erlendum uppruna eiga í 

ákveðnum vandræðum með að fóta sig í samfélaginu. Meðal annars kom fram að foreldrar 

af erlendum uppruna eru líklegri til að hafa notast við áfengi, tóbak og kannabis en íslenskir 

foreldrar. Þá er spurt að því í greininni hvort forvarnarefni sé til á erlendu tungumáli og 

hvort forvarnir séu að ná inn í jafningahópa ungmenna af erlendum uppruna. Einnig er 

skoðað hvernig þeim vegnar í framhaldsskólunum en þar kemur fram að af þeim 358 sem 

innrituðust árið 2009 útskrifuðust ekki nema 49 á fjórum árum og 13 til viðbótar á sex árum. 

Rúnar Helgi Haraldsson, forstöðumaður Fjölmenningarseturs, segir í greininni: „Ég veit að 

námsráðgjafar, kennarar og stjórnendur inni í skólakerfinu eru að gera sitt besta til að 

tryggja hag þessara krakka en eitthvað veldur því að þeir falla í glufurnar.” Þá heldur hann 

áfram og segir að þessi rannsókn sýni slaka stöðu ungmenna af erlendum uppruna. Hann 

bætir við í lokinn:  
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Þetta sýnir mjög alvarlega stöðu ungmenna með erlent ríkisfang inni í 

framhaldsskólakerfinu og við verðum að passa okkur að skapa ekki með þessu 

svona pólaríserað samfélag og fólk af erlendum uppruna standi ekki hallandi 

fæti í menntakerfinu og á atvinnumarkaði. Þetta er spurning um að skoða allan 

pakkann og halda betur utan um þennan hóp frá upphafi til enda. 

 

Þarna kemur enn og aftur upp gangrýni á kerfið sem fólk af erlendum uppruna þarf að búa 

við á Íslandi. Menntun telst til grunnréttinda barna hér á landi og því er nauðsynlegt að hún 

sé standi öllum til boða á jafnréttisgrundvelli. Greinar sem þessar eru nauðsylegar til að 

varpa ljósi á stöðuna eins og hún er. Þrátt fyrir það geta þær virkað sem tvíeggja sverð og 

valdið skaða með því að ýta undir þær staðalímyndir að fólk af erlendum uppruna séu lélegri 

námsmenn og skapað fordóma. Staðreyndin er frekar sú að kerfið býr til þessar aðstæður. 

Það veitir þeim sem mest þurfa á því að halda ekki nægilegt aðhald og aðstoðar hópinn ekki 

við að ná tilsettum árangri. Þau búa yfir getu til að sýna fram á meiri námshæfileika en 

kerfið heldur aftur af þeim. 

5.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið um víðan völl í umfjöllun og margar greinar sem tengjast 

fólki af erlendum uppruna voru skoðaðar. Vald fjölmiðla er mikið og eins og áður hefur 

komið fram hafa þeir mikil áhrif á orðræðu samfélaga með vali á þeim greinum sem þeir 

birta. Í upphafi var kaflinn Kerfið: Lög, reglur og Dyflinnarreglugerðin skoðaður. Kerfið hér 

á landi er iðulega gagnrýnt og þá sérstaklega þegar kemur að úrræðum fyrir fólk sem hingað 

leitar. Margt í kerfinu stendur flóttafólki fyrir dyrum þegar það leitar til landsins, þá 

sérstaklega Dylfinnarreglugerðin. Fólk grípur stundum til örþrifaráða og kemur til landsins 

á fölskum vegabréfum. Mörgum er vísað úr landi á hverju ári og þá oft á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Þegar þessar brottvísanir eiga sér stað er lögregla oft kölluð til, 

sem síðan fylgir fólkinu úr landi. Umfjöllunin nær einnig til barna sem hingað leita og því 

bregst kerfið þeim í sumum tilfellum. Orðræðan sem snýr að þessum kafla er aðallega 

gagnrýni á því hvernig meðferð fólk fær og sýnir hvernig kerfið vísar frá fólki sem hingað 

leitar í neyð í stað þess að leita lausna. Það kemur fyrir að þetta fólk er sýnt í glæpsamlegu 

ljósi. Það stafar af því hvernig það kemur til landsins eða hvernig því er vísað úr landi. Þetta 

getur valdið fordómum ef ekki er rétt farið með greinarnar.  

Næsti kafli var Mannúð og mannréttindi. Þar var kerfið enn til skoðunar, þá 

aðallega út frá mannréttindum og mannúð frekar en lögum og reglum, eins og titillinn ber 

með sér. Þar kom fram ein alvarlegasta umfjöllunin en það er umræðan um fólk sem ber 
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eld að sér. Sú umfjöllun sýnir að nauðsynlegt er að endurskoða kerfið þar sem augljóst er 

að einhverju þarf að breyta ef fólk telur sig þurfa að bregða á það ráð að hóta því að bera 

eld að sér og framkvæma í sumum tilvikum.. Umræðan um þessi mál mætti snúa í meira 

mæli að aðstæðum hér á landi og í minna mæli að viðbragðsaðilum, sem voru hvað mest 

áberandi í greinunum. Þá er komið inn á það að kerfið gæti hugsanlega verið að brjóta gegn 

Barnasátttmálanum. Sáttmálinn á að tryggja velferð allra barna í landinu, sama hvort þau 

séu fædd hér eða hafa komið til landsins. Því er mjög mikilvægt að öllum börnum sem 

hingað koma sé tryggð rétt meðferð. 

Að lokum var farið í kafla sem fékk nafnið Aðstæður, móttaka og velgengni. Í 

þeim kafla var einnig komið inn á kerfið, þá aðallega hvað varðar móttöku og eftirfylgni. 

Meðal þess neikvæða sem fram kom í umræðunni var skortur á fræðslu um ofbeldi, hversu 

erfitt það væri fyrir hælisleitendur að fá húsnæði og slæmur námsárangur. Það komu þó 

ekki aðeins fram neikvæðir þættir í þessum kafla, þarna kom einnig fram jákvæð umræða í 

formi þess að fleiri eru að fá hæli hér á landi og fjallað var um þann undirbúning sem átti 

sér stað við móttöku á þessu fólki og hópum.  

Sammerkt flestum greinum er að þjóðerni þeirra sem fjallað er um er tilgreint en 

ECRI hefur ráðlagt sjórnvöldum að hvetja fjölmiðla til breyta siðareglum sínum vegna þess 

að með því gætu stjórnvöld komið í veg fyrir fordóma. Vanda þarf fréttaflutning af þessum 

málum sem öðrum til að rétt sé farið með viðkvæm málefni og ekki hljótist skaði af 

umfjöllun fjölmiðla. 

Umræðan var að mestu leyti um flóttafólk og hælisleitendur. Orðræðan var bæði 

jákvæð og neikvæð á sinn hátt og fór það eftir því hvert umfjöllunarefnið var hverju sinni. 

Dæmi um það er að umfjöllun um fólk sem ber eld að sér en hún var neikvæð, aftur á móti 

var umfjöllunin jákvæð þegar kom að samþykktum um móttöku fleiri hópa. Ein helsta 

niðurstaða kaflans er sú að mikilvægt er að skoða kerfið og gera það sanngjarnara og 

mannúðlegra. Til þess að hér geti þrifist samfélag þar sem tryggt er að allir hljóti 

mannréttindi þarf að passa að allir fái sanngjarna meðferð í því félagslega kerfi sem hér er 

til staðar. 
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6 Lokaorð 

Algengt stef í umræðu fjölmiðla reyndist vera uppbygging kerfisins hér á landi. Staðreyndin 

er sú að orðræðan beinist mikið að því hvernig kerfið hér á landi er. Það virðist stundum 

standa í vegi fyrir því að fólk fái mannúðlega meðferð eða fái hreinlega meðferð yfir höfuð. 

Dyflinnarreglugerðin er algengt umræðuefni í greinum þar sem fólki er vísað úr landi. Eins 

og fram kom í umfjöllun um reglugerðina er ekki um reglu að ræða heldur eingöngu heimld 

til að vísa á fólki úr landi. Þarna sýnir kerfið ómannúðlega framkomu þar sem senda á fólk, 

sem ekki á von á góðu, úr landi. Reglugerðin virðist standa fólki fyrir dyrum ef marka má 

orðræðuna sem sést í fréttaflutningi frá þessu tímabili. Aðstaðan virðist sömuleiðis ekki 

vera til fyrirmyndar þegar skoðað er hve mikið er rætt um hana á neikvæðan hátt. Þetta má 

til dæmis sjá í umfjöllun um þá sem reynt hafa að kveikja í sér. Það eitt og sér er 

viðvörunarljós sem bendir til þess að grípa þurfi inn í og endurskoða það sem verið er að 

bjóða fólki upp á hér á landi.  

Þjóðerni er oft tilgreint í fréttaflutingi. Þetta er nokkuð sem tekið hefur verið fyrir 

í Evrópu en er ennþá ábótavant hér á landi. Ef fólk sér þessa hópa eingöngu í því ljósi sem 

fjölmiðlar varpa upp er hætta á að það stuðli að myndun varhugarverðra staðalímynda. Það 

þýðir í að raun að ef fólk upplifir annað fólki af vissu þjóðerni eingöngu á neikvæðan hátt, í 

gegnum fréttir, fær það vissa mynd af hópnum sem getur myndað staðalímyndir og 

fordóma. Þetta eru oft greinar þar sem nóg væri að segja að fólk komi frá stöðum þar sem 

ástandið sé ekki gott og það tilheyri til dæmis hópi hælisleitenda eða hópi flóttamanna. 

Þetta er nokkuð sem þarf að skoða, taka afstöðu til og setja í siðareglur blaðamanna.  

Börn voru til umræðu á þessu tímabili og þá aðallega vegalaus börn. Bent er á að 

Barnasáttmálinn gæti verið brotinn með þeirri meðferð sem þau fá hér á landi. Ekki á að 

vera ásættanlegt að meðferð á þeim sé slæm og er það alvarlegt brot ef rétt reynist. Kerfið 

er ekki eins og það á að vera í þeirra tilfellum og nauðsynlegt er að endurskoða það. Þetta 

má sjá á málum þeirra sem rætt var við í greinum sem tengjast þessum málum. 

Staðreyndin er sú að orðræða um fólk af erlendum uppruna er bæði jákvæð og 

neikvæð. Umfjöllun um einstaklinga er oft í ljósi sem ekki sýnir rétta mynd. Þarna er verið 

að glæpavæða einstaklinga sem leita hingað í mikilli neyð og þurfa bæði stuðning og skilning 

á sínum málum. Aftur á móti reyna féttamiðlar einnig að standa með vissum hópum með 

því að fjalla um hve ábótavant aðstæðum sem þeim er boðið upp á séu. Þá eru þeir líka 

duglegir við að fá almenning með sér í lið með því að sýna veruleika fólks af erlendum 

uppruna og hvernig samfélagið mætti standa betur með þeim. Viðhorfið mætti í raun vera 

betra og sýna þyrfti betri skilning. Umfjöllunina mætti stórbæta en það er þó margt gott í 

henni. Greinar er stuttar og eyða mætti meiri tíma og plássi undir umfjöllun um þessi 
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málefni í miðlum landsins. Fólk af erlendum uppruna er orðinn stór hluti af íslensku 

samfélagi og það mætti endurspeglast betur í fréttaflutningi, ásamt vali á fréttaefni. 

Staðreyndin er sú að fjölmiðlar leggja línurnar um hvað telst miklvægt í samfélaginu eftir 

því um hvað þeir ákveða að skrifa. Eins og er má færa rök fyrir því að fólk af erlendum 

uppruna og þeirra mál fái ekki þá umfjöllun sem það á skilið miðað við þann fjölda og þær 

aðstæður sem það lifir við hér á landi. 
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