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Ágrip 

Í Japan búa rúmlega 127 milljón manns samkvæmt opinberum gögnum frá Sameinuðu 

þjóðunum. Nú búa fleiri útlendinga í Japan heldur en nokkurn tíman fyrr, en þeir eru engu 

að síður hlutfallslega mjög fáir, eða aðeins um 2% heildartölu íbúa landsins. Til saman-

burðar voru 8,9% fólks búsett á Íslandi 2015 af erlendum uppruna. Í ljósi þess hve lítið er 

af innflytjendum og öðrum erlendum aðilum í Japan er reynt að sýna fram hvort innflytj-

endur hafi einhver áhrif á Japanskt samfélag og ef hver sú áhrif séu. Þá verður einnig gert 

grein fyrir hvort tilvist útlendinga í Japan hafi jákvæð áhrif á japanskt samfélag í fortíð 

jafnt sem framtíð. Einnig mun koma fram hver hvort og hvernig japönsk yfirvöld hafi sett 

sér markmið eða heildstæða áætlun varðandi innflytjendum með tillit til alvarlegs fólks-

fækkunarvandmáls og annarra tengdra vandamála. Fólksfækkunarvandamálið er talið eitt 

stærsta vandamál sem að Japanir standa frammi fyrir, ef ekki það stærsta. Að lokum 

verður reynt að lýsa hvernig komið er fram við þá útlendinga sem að búsettir eru í Japan. 

Í þessari ritgerð mun höfundur leitast við að gera grein fyrir stöðu útlendinga og Japana 

af erlendum uppruna sem búsettir eru í Japan. Tekin verða til umfjöllunar áhrif innflytj-

enda á japanskt samfélag, bæði í nútíð og framtíð. Að lokum verður vikið að hvort hægt 

sé að nýta innflytjendur til þess að stuðla að betri stöðu japanskt samfélags.    
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Inngangur  

Japanar hafa lengi vel talið japanska kynstofninn hreinan(Aracena, H. I. 2017). Dæmi um 

það má sjá í ræðu fyrrverandi forsetisráðherra Japans Taro Aso, þar sem hann segir „Við 

höfum eina menningu, eina þjóð, eitt tungumál og einn þjóðfélagshóp“. Hann bætti við 

og sagði að Japan væri eina landið í heiminum þar sem að þetta væri staðan (Fujioka 

2011). Þessi ummæli féllu í grýttan jarðveg, því að hann minntist ekki á Ainu fólk (inn-

fæddir Japanir) og fólki sem að býr í Japan en er af öðrum uppruna (Fujioka, 2011).  Þetta 

virðist gefa í skin að einstaklinga sem að eru ekki 100% Japönsk séu ekki partur af þjóð-

inni. 

     Sjálfur hef ég verið búsettur í Japan og er giftur japanskri konu. Á meðan við bjuggum 

í Japan eignuðumst við saman son sem að sjálfsögðu er hálfur Japani og hálfur Íslendingur. 

Eins og flestir foreldrar geta örugglega skilið þá hef ég mikinn áhuga á framtíð sonar míns, 

svo tilvist hans varð til þess að ég fékk mikinn áhuga á því hvernig það væri fyrir útlend-

inga og þá aðalega afkomendur þeirra að lifa í Japan. Ég reyndist svo heppinn að ég 

eignaðist vin sem að er hálfur Kanadamaður, þrátt fyrir það hversu fáir útlendingar séu í 

Japan. Virtist Japan vera góður staður fyrir hann. Samt sem áður ef að maður les um hálfa 

Japana í fréttamiðlum lítur það út fyrir að ekki sé allt dans á rósum. Ég geri mér grein 

fyrir að fréttir fjalla oftar en ekki um svörtu hliðar mála og tala lítið um það sem að er 

gott í samfélaginu. Þar með er þessi ritgerð mín tilraun til þess að komast að sannleikanum 

varðandi þessi efni.  

     Í ljósi þess hve lítið er af innflytjendum og öðrum erlendum aðilum í Japan er þætti 

mér áhugavert að komast að hver áhrif þessa hóps séu á japanskt samfélag.. Þá er einnig 

áhugavert að velta því fyrir sér hvort stjórnvöld í Japan hafi sett sér einhver markmið eða 

heildstæða áætlun varðandi innflytjendur til þess að sjá hvort að tekið sé tillit til útlend-

inga og/eða hvort og ef svo hvernig útlendingar séu nýttir í samfélaginu.  Fólksfækkunar-

vandamálið er talið eitt stærsta vandamál sem að Japanir standa frammi fyrir, ef ekki það 

stærsta (Endo 2017).  
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    Í þessari ritgerð mun höfundur leitast við að gera grein fyrir stöðu útlendinga og Japana 

af erlendum uppruna sem búsettir eru í Japan. Tekið verður til umfjöllunar áhrif þessara 

hópa á japanskt samfélag, bæði í nútíð og framtíð. Ef áhrif eru til staðar mun tilraun vera 

gerð til þess að leggja mat á hvort að þau séu góð eða slæm. Að lokum verður vikið að 

mögulegum leiðum til að betrumbæta áhrif utanaðkomandi aðila á japanskt samfélag.   
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Almenn áhrif útlendinga 

Í Japan búa rúmlega 127 milljónir manna samkvæmt opinberum gögnum frá Sameinuðu 

þjóðunum (United Nations Population Division 2017). Fjölmennasti hópur útlendinga í 

Japan er Kínverjar og Kóreubúar. Aðrir stórir hópar eru Bandaríkamenn, Braslíst fólk, 

Filippseyingar og Perúbúar. Fólk frá þessum löndum eru tæplega 85% útlendinga í Japan 

(Chung 2010). Í lok ársins 2016 voru 2.382.822 einstaklingar í Japan (Japan Times, 2017) 

með skráðan erlendan ríkisborgararétt eða um það bil 2 prósent af íbúafjölda Japans. Til 

samanburðar er hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi, samkvæmt Hagstofu Íslands 

(2015), um það bil 8.9 prósent af íbúafjölda og hlutfall erlendra ríkisborgara í Banda-

ríkjunum (Batalova & Zong, 2017) er um það bil 13,5 prósent af íbúafjölda. Þetta hlutfall 

rennir stoðum undir orð Taro Aso um „hreinan kynstofn“ og veltir ennfremur upp þeirri 

spurningu hvort svo lágt hlutfall geti haft teljandi áhrif á menningu og arfleið þjóðarinnar.  

Þetta lága hlutfall innflytjenda í Japan vekur upp spurningar hvort að útlendingar í Japan 

hafi í raun einhver sjáanleg áhrif á Japanskt samfélag. Til þess að auðlast betri innsýn að 

áhrifum útlending á samfélagið er nauðsynlegt að skoða atvinnuþáttöku útlendinga.  

     Áhrif innflytjenda á samfélagið má t.d. vega og meta út frá því hvaða störfum þeir 

gegna í þjóðfélaginu. Árið 2010 gaf Innanríkisráðuneyti Japans út tölur sem að sýndu 

hvaða störf voru algengust hjá útlendingum eftir því hvaða löndum að þeir komu frá. 

Greint var frá störfum útlendinga frá Kína, Kóreu, Filippseyjum, Brasilíu, Bandaríkjunum 

og Bretlandi (Yoshida 2014), en þessir hópar eru samanlagðir meira en 80% innflytjenda 

í Japan (Chung 2010). Sést þar að algengustu störfin hjá þessum hópum útlendinga séu 

við framleiðslu. Bandaríkjamenn og Bretar skera sig hins vegar úr með því að vera einu 

þjóðirnar þar sem að störf innan menntageirans eru meðal 3 algengustu starfstéttanna á 

meðan framleiðslustörf eru þar ekki (Yoshida 2014). Bæði Bandaríkjamenn og Bretar 

hafa ensku sem móðurmál á meðan hin löndin hafa það ekki. Það mun líklegast vera 

ástæðan fyrir þessum mismunum í störfum þar sem að japönsk yfirvöld hafa undanfarin 

ár lagt mikla áherslu á að bæta enskukunnáttu Japanskra nemenda á leiðinni út á vinnu-

markaðinn. Til þess að ná því takmarki var sú ákvörðun tekin að fjölga enskukennurum 

svo að innan næstu 10 ára verði í hverjum grunnskóla og menntaskóla að minnsta kosti 

einn enskukennari sem hafi ensku að móðurmáli. Japönsk yfirvöld hafa sett sér þetta 
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markmið vegna mikillar eftirspurnar hjá japönskum fyrirtækjum eftir starfsfólki með 

góða enskukunnáttu.  Enskumælandi Japanir eru jafnframt líklegri til þess að fá vinnu og 

góðan framgang í starfi, svo sem stöðuhækkanir. Önnur dæmi um hversu eftirsótt ensku-

kunnátta er má sjá með því að líta til nokkurra stórra fyrirtækja í Japan eins og fat-

verslunina ,Uniqlo‘, sem að hefur skipt út japönsku og gert ensku að opinberu tungumáli 

fyrirtækisins. Fjarskiptafyrirtækið SoftBank hefu einnig tekið upp þá stefnu að bjóða 

starfsmönnum sem tala góða ensku hærri laun (Japan Today 2013). Þessi þróun er líkleg 

til þess að bæta stöðu útlendinga í Japan þar sem að aukin tungumála kunnátta væri mikil-

vægt skref til þess að bæta sambönd milli þeirra og Japana. Þar sem að tjáskipti yrðu 

auðveldari fyrir útlendinga jafnt sem þá innfæddu (Chapple 2014). 

     Menntamálaráðuneyti Japans staðfesti að enskukunnátta nemenda árið 2015 hefði 

verið undir væntingum (Japan Times, 2015).  Á prófi sem notað var til þess að mæla 

enskukunnáttu nemendanna voru 29,2 prósent nemenda sem að fengu núll í einkunn á 

skriflega hluta prófsins og 13,3 prósent nemenda fengu núll á munnlega hlutanum. Í grein 

Ikuko Tsuboya-Newell (2017) í Japan Times, er talað um að þetta sé afleiðing af fyrir-

komulagi enskukennslunnar í Japan, en mikil áhersla er á málfræði, en lítil á færni að 

hlusta og að tala málið. Einnig er talað um að skýringin sé léleg enskukunnáttu kennarana. 

Niðurstaða á svo kölluðu TOEIC prófi staðfestir það, en 70 prósent enskukennara fengu 

minna en 730 stig, sem þýðir að viðkomandi eigi í erfiðleikum með að tala og skilja ensku. 

Enskukennarar frá enskumælandi löndum myndu að öllum líkindum auðvelda stjórn-

völdum að ná markmiðum sínum um bætta enskukennslu og -kunnáttu. Ikuko Tsuboya-

Newell bendir jafnframt á að japanskir nemendur eyða 787 klukkutímum af skólaferlinum 

sínum í það að læra ensku, sem almennt er ekki talið nægja til að læra tungumálið að 

gagni. Það er því skiljanlegt að japönskum stjórnvöldum sé í mun að bæta enskukunnáttu 

japanskra kennara og þar með nemenda. Það er beinlínis efnahagslegur hvati að baki sem 

opnar möguleikana að fá  betri störf, hærri laun og að tengja Japan betur við umheiminn. 

Þetta staðfestir Seth Maydans hjá New York Times (2007), ,Across Cultures, English is 

the Word‘ (Enska er mál þvert á menningarheima) í grein þar sem hann segir að enska sé 

töluð út um allan heim og ekki lítur út fyrir að það muni breytast í náinni framtíð. 

     Eins og kom fram þá voru algengustu störf hinna þjóðanna á sem að Innanríkisráðu-

neytið gerði grein fyrir við framleiðslu. Í grein Shinkawa Toshimitsu sem gefin var út 
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árið 2011, kemur fram að Japan er ekki lengur samkeppnishæft þegar það kemur af fram-

leiðslu á heimsmælikvarða. Þetta hefur orðið til þess að hægt er að efast um hversu hag-

kvæmt það er fyrir japanskan efnahag að ráða ófaglærða útlendinga í þess konar vinnu 

innan landamæra þeirra. Þess í stað bendir allt til þess að hagkvæmast væri að leggja meiri 

áherslu á að ráða sérhæft vinnuafl og framleiða verðmætari vöru (Toshimitsu 2011). Þetta 

þýðir þó ekki að ekki sé staður fyrir erlent ódýrt vinnuafl í Japan. Sum fyrirtæki í Japan 

virðast græða mikið á komu vinnuafls af því tagi en hingað til hefur verið skortu á því 

(Ogawa 2011).    

     Ef að ekkert breytist mun fólksfækkunarvandamálið verða til þess að stór partu 

þjóðarinnar verði ekki á vinnumarkaðinum (Endo 2017). Þar með væri koma útlendinga 

á vinnumarkaðinum talinn góð fyrir efnahag landsins. Þar með getum við talið að á efna-

hagslegum grundvelli sé koma útlendinga til Japans af jákvæðu tagi. Hins vegar þá eru 

ekki öll áhrif sem að fólk getur haft jákvæð. Umfjöllun japanskra fjölmiðla og hvers konar 

afþreyingarefni hefur litast af ýmis konar fordómum í garð innflytjenda. Þar hafa erlendir 

glæpamenn verið taldir verri en þeir innlendu. Sjá má fyrirsagnir í fréttablöðum á borð 

við ,,“Foreign Crime Rises Again, Six-Fold in Ten Years.‘‘  Þetta var fyrirsögn sem að 

kom út í Sankei Shimbun, 1. maí árið 2000. Í kvikmyndinni Tengoku no taizai (1993) 

heyrðust setningar á borð við ,,þetta er of hræðilegt morð fyrir Japana, þetta hlýtur að hafa 

verið útlendingur‘‘, en kvikmyndir eru sterkur miðill sem getur haft mikil áhrif á skoðanir 

almennings. Þetta eru dæmi um hvernig þeirri mýtu er viðhaldið að útlendir glæpamenn 

séu verri en þeir innlendu í Japan. (Arudou, 2002). Einnig hefur slík mynd verið máluð 

af útlendingum í auglysingum eins og þeirri sem að Miwa Locks notaði til að auglýsa nýja 

lása sem útlendingar geta ekki opnað (Arudou, 2002). 

 

     Japanska lögreglan talar gjarna um glæpabylgjur af völdum innflytjenda, en lítið er 

minnst á glæpahlutfall innfæddra eða stuðst við tölfræðileg gögn til að styðja slíkar niður-

stöður. Tölur frá árinu 2003 staðfesta (Arudou, 2003) að hlutfallslega færri innflytjendur 

voru handteknir fyrir glæpi heldur en Japanir. Þó eru til undantekningar ef að litið er á 

hvert þjóðarbrot fyrir sig, t.d. eru hlutfallslega fleiri Kínverjar handteknir í Japan heldur 

en Japanir. Jafnframt er mikilvægt að fram komi að enginn þjóðfélagshópur í Japan 

mældist með hærra en eitt prósent handtekinna fyrir aðild að glæpum. Þessar tölur frá 
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Japan Statistical Bureau benda sterklega til að útlendingar í Japan séu almennt ekki 

komnir til landsins til að stunda skipulagða glæpastarfsemi. Þegar á heildina er litið þá 

eru útlendingar reyndar ólíklegri en þeir innfæddu til þess að vera handteknir fyrir 

hverskonar glæpi, þrátt fyrir að gagnstæð ímynd virðist lifa góðu lífi. Einnig hefur lög-

reglan talað um að glæpum útlendinga hafa fjölgað. Það er að vísu rétt, en því er sleppt 

að minnast á að hlutfallslega færri útlendinga eru að fremja glæpi núna heldur en áður 

fyrr (Depitou 2003). Þar sem að lögreglan virðist vera að reyna að mála slæma mynd af 

útlendingum væri fróðlegt að sjá hver skoðun almennings sé á útlendingum, þegar það 

kemur af glæpum.  Í skoðanakönnun sem gerð var árið 2006 af Cabinet Office kom fram 

að 84,3 prósent Japana upplifði að öryggi í Japan hafi minnkað. Aðal ástæðan sem gefin 

var upp var að glæpir framdir af útlendingum hefðu aukist, sem er í andstöðu við tölfræði-

legar kannanir en í takt við fullyrðinga lögreglunnar. Af þessu má ráða að talsverðu fjöldi 

Japana hafi áhyggjur af útlendingum í Japan. Sams konar skoðanakönnun var gerð árið 

2012 sem gaf svipaðar niðurstöður. Í seinni skoðanakönnuninni eru færri einstaklingar 

sem að nefna útlendinga sem ástæðuna fyrir því að öryggi í Japan fari versnandi, sem er 

vísbending um að neikvæð ímynd Japana á útlendingum sé eitthvað að minnka. Að 

minnsta kosti lítur út fyrir að Japanir hafi minni áhyggjur af útlendingum þegar seinni 

skoðanakönnunin var gerð (Arudou, 2013). (gæti verið að þessi efnisgrein eigi frekar 

heima í líðan)      Opinberar tölur staðfesta að innflytjendur í Japan eru almennt ekki 

komnir þangað til að taka þátt í glæpastarfsemi og því stenst sú ímynd sem birtist í fjöl-

miðlum og frá lögreglu ekki skoðun.     Þrátt fyrir áróður, þegar það er rætt um komu 

útlendinga í Japan þá virðist álit íbúa ráðast af ýmsum þáttum á borð við innkomu og 

menntun. Fólk úr láglaunastörfum er líklegra til þess að finnast koma útlendinga ógna 

starfsmöguleikum Japana. Hins vegar eru hálunaðir meðlimir þjóðarinnar líklegri til þess 

að sjá útlendinga sem nauðsinlegan vinnukraft fyrir Japan. Þegar lítið er til menntunar er 

fólk með hærri menntun líklegra til þess að hafa góða skoðun af útlendingum sama hvaða 

launaflokki það sé í (Yamamura 2012). Þó er algengt að Japanir séu á móti komu útlend-

inga (Yamashiro 2013)   

     Þegar á þetta er litið sést að áhrif útlendingar hafa hingað til verið að mestu leiti jákvæð 

fyrir Japan. Þar með mun ég næst reyna að gera grein fyrir þeim áhrifum sem að útlend-

ingar geta haft á framtíðarvandamál landsins.        
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Fólksfækkunarvandamálið  

Eins og kom fram í inngangi þessarar ritgerðarer fólksfækkunarvandamálið í grunninn 

stærsta vandamál sem að Japanir standa frammi fyrir. Á síðastliðnum fimm árum hefur 

Japönum fækkað um rúmlega eina milljón. Það er í fyrsta skipti sem fólksfækkun hefur 

orðið í Japan allt frá því að talningar hófust árið 1920. Sem fyrsta aðgerð til að bregðast 

við þessu virðist sem innflutningur á vinnuafli sé nærtækasta lausnin ásamt aukinni 

atvinnuþátttöku kvenna. (Hutt, 2016). Verður nú nánar fjallað um þetta  

     Í bókinni „The Economic Impacts of Population Ageing in Japan“ (2004) (Áhrif 

öldrunar íbúa Japans á efnahag Japans) eftir Landis MacKeller og Tatiana Emolieva er 

komist að þeirri niðurstöðu að með áframhaldandi fólksfækkun hljóti efnahagurinn einnig 

að fara versnandi. Samkvæmt Focus Economics (2017), sem fylgist með efnahag ýmissa 

þjóða, hefur efnahagur Japans styrkts seinustu 7 ársfjórðunga, sem að er lengsti tími sem 

að efnahagur Japans hefur styrkst í 15 ár. Focuc Economics bendir jafnframt á að það 

muni hægja á efnahagbata á komandi árum, þrátt fyrir þær aðgerðir sem stjórnvöld hafa 

gripið til. Sem dæmi um aðgerðir má nefnaað forsætisráðherra Japans Shinzo Abe hefur 

beitt sér fyrir því að koma fleira fólki út á vinnumarkaðinn til styrkja efnahaginn.  Það 

hefur meðal annars verið gert með stefnu sem kölluðu hefur verið ,,womenomics‘‘, en hún 

gengur út á að hvetja til aukinnar atvinnuþátttöku kvenna, bæði í almennum störfum og í 

stjórnunarstöðum (Abe 2013). Shinzo Abe hefur einnig lagt mikla áherslu á að reyna að 

stuðla að fólksfjölgun í Japan. Þrátt fyrir allt þetta er það mat þeirra sem best til þekkja 

að meira þurfi að koma til, sem staðfestir hvað vandi Japana er alvarlegur (Cortazzi, 2015). 

    Samkvæmt nýjustu tölum frá National Institute of Population and Social Security 

Research (2017) , sem rannsakar þróun íbúafjölda og samfélagsmála í Japan, er áætlað að 

með áframhaldandi fólksfækkun muni Japanir telja um 88 milljón manns árið 2065, en 

þá hefur Japönum fækkað um rúmlega 30 prósent frá því sem nú er. Þá mun stór hluti 

Japana vera kominn á eftirlaun og því standa utan vinnumarkaðarins. Ef þessi þróun 

gengur eftir má búast við því að efnahagur Japan fari versnandi, sem leiði til skerðingar 

á almenningsþjónustu svo sem í heilbrigðiskerfinu og eftirlaunakjör verði lakari(Endo, 

2017). 
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    38 prósent af japönsku þjóðinni mun vera 65 ára eða eldri árið 2065, en eftirlauna-

aldurinn í Japan er 60 ára. Hann bendir einnig á að börn undir 14 ára aldri myndu vera 

um 10 prósent þjóðarinnar (Demitriou 2017). Samanlagt er þetta vísbending um að vel 

yfir 50 prósent þjóðarinnar yrðu ef til vill ekki á vinnumarkaði. Af þessum sökum hefur 

National Institute of Population and Social Security Research hvatt íbúa Japans til þess 

að undirbúa sig fyrir erfiðleika í framtíðinni eins og verri eftirlaun og lélegri heilbrigðis-

þjónustu (Endo, 2017). Slíkt er umfang vandans. 

     Til þess að takast á við stöðuna hefur verið stungið upp á ýmsum lausnum, forsætis-

ráðherra Shinzo Abe hefur reynt að eiga við vandan með því að auka atvinnuþátttöku 

kvenna, eins og áður var minnst á, og  reyna að auka barneignir. Það er hans trú að aukin 

þátaka hvenna á vinnumarkaði muni leiða af sér aukinnar frjósemi (Abe 2013). Einnig er 

talað um að Japanir þurfi að taka á móti fleiri útlendingum til þess að sporna gegn 

minnkandi þjóðarframleiðslu og tryggja hagvöxt. Bæði Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóða 

gjaldeyrissjóðurinn (AFS) hafa tekið undir að Japanir þurfi að taka á móti fleiri útlend-

ingum til þess að viðhalda efnahagnum (Arudou 2002). Meginlausnin felst í innflutningi 

á vinnuafli til vinna gegn áhrifum fólksfækkunarinnar og þar með viðhalda þjóðartekjum. 

Fyrrverandi ráðuneytisstjóra Dómsmálaráðuneytis Japans, Hidenori Sakanaka (2014), 

tekur undir þetta og talar um að taka á móti fleiri útlendingum sé eina lausnin. Hann hefur 

lagt til að Japan ætti að taka á móti 10 milljónum útlendinga á næstu 50 árum (Burgess, 

2014)(Jozuka & Ogura, 2017). Þess er virði að minnast á að margir Japanar eru á móti 

þessari áætlun. Árið 2008 komu Liberal Democratic Party fram með sömu tillögu. Í 

skoðunarkönnun sem haldin var sama ár kom fram að 76% þáttakanda þótti þetta vera of 

há tala útlendinga. Nokkrum áður áður hafði Hiroshi Okuda, forstjóri Association of 

Japanese Economic Organizations sem að er eitt áhrifamesta viðskipta samtök Japans, 

einnig lagt til að taka þyrfti á móti fleiri útlendingum.  Í skoðunarkönnun kom frama að 

90% þátttakanda væri andvígir þeirri áætlun (Shinkawa 2011). Þetta bendir þó einnig til 

þess að sú skoðun að þörf sé fyrir útlendinga hafi nú meira fylgi heldur en þegar fyrsta 

skoðanakönnunin var tekinn.   

     Samkvæmt Hisao Endo (2017), stjórnandi hjá National Institute of Population and 

Social Security Research, telur fólk sem heldur því fram að ekki þurfi að taka á móti fleiri 

útlendingum eins að Japan hafi ,,lífsorku‘‘ sem að hægt væri að nota til þessa að vinna á 
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þessum vanda.  Hisao Endo (2017) bendir á að það sé mjög hættulegt að gera framtíðar-

áætlanir sem að byggja á bjartsýnum væntingum. Það er mikilvægt að afneita ekki vanda-

málinu sem staðið er frami fyrir eða að missa vonina, heldur takast á við vandann strax, 

finna lausnir byggðar á staðreyndum og taka raunhæfar og afgerandi ákvarðanir. Sérstak-

lega þar sem fólksfækkun myndi verða til þessa að ýmsar þjónustur skertast.   

     Eins og minnst var á er ein slík þjónusta heilbrigðiskerfið, en japönsk yfirvöld hafa 

lengi verið stolt af því að vera með fyrsta flokks heilbrigðiskerfi. Ef að ekkert breytist 

mun ekki verða nægur mannafli til að manna það í framtíðinni. Heilbrigðisráðuneyti 

Japans tekur undir þetta á heimasíðu sinni (2017) og segir það eina af forsendum þess að 

allir í Japan geti fengið viðunandi læknisþjónustu í framtíðinni (Otake 2017). Yusuke 

Tsugawa, læknir og vísindamaður hjá Harvard háskólanum, sem hefur sérhæft sig í heil-

brigðishagfræðum, er ekki bjartsýnn á framtíðarhorfur japanska heilbrigðiskerfisins. 

Hann bendir á að heilbrigðiskerfið í Japan sé fjárfrekt og að rekstrarlega standi það ekki 

undir sér (Otake, 2017). Ný lyf og tæki sem að spítalar þurfa séu orðin svo dýr að það 

verði verulega íþyngjandi fyrir rekstrarhorfur heilbrigðiskerfisins. Það er til viðbótar við 

mönnunarvandann. Það er því talið gott í dag að þrátt fyrir allt skuli vera eins auðvelt að 

fá jafn ódýra læknisþjónustu og raunin er, en blikur eru á lofti þegar til framtíðar er horft. 

Heilbrigðiskerfið er þegar orðið það dýrt að það stendur ekki undir sér við núverandi 

aðstæður, á sama tíma og fjöldi sjúklinga og innlögnum fjölgar. Dr. Takaaki Ishiyama 

(2017), prófessor sem vinnur við Uonuma Institute of Community Medicine í Niigata 

héraðinu, hefur einnig varað við hækkandi meðalaldri Japana og þeim fjármögnunar-

vanda sem þegar er til staðar og á aðeins eftir að vaxa. Dr. Takaaki Ishiyama hefur gagn-

rýnt að japanska menntakerfið sé með of mikla áherslu á að mennta sérfræðilækna, sem 

hafi bitnað á menntun og gæðum heilsugæslulækna sem séu oft ekki góðir að greina fólk 

með flókna sjúkrasögu og æskilegt væri (Otake, 2017).  Hiroshi Honda (2017), varaforseti 

Kosei-kai Kurashi spítalans í borginni Saitama, telur að það sé skortur á læknum í Japan 

og ef ekki verði brugðist við muni japanska heilbrigðiskerfið hrynja þegar fram líða 

stundir ef ekki verði við því brugðist.  

    Með það í huga að sjúklingum í Japan fer fjölgandi, of mikil áhersla er á menntun 

sérfræðilækna, gæði heimilislækninga þyrftu að vera betri, auk þessa  það er læknaskortur, 

liggur beinast við að falast eftir fleiri læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki.  Það hefur 
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verið gert, t.d. hafa komið hjúkrunarfræðingar frá Filippseyjum. Gerðar eru kröfur til 

útlendinga um að tala reiprennandi japönsku, til þess að fá vinnu á japönskum spítölum 

sem takmarkar mjög möguleikana að flytja inn heilbrigðisstarfsfólk (Honda, 2007).  

     Þessar miklu kröfur um japönsku kunnáttu hafa orðið til þess að útlendingar séu ólík-

legir til þess að sækja um vinnu í heilbrigðiskerfinu (Cortazzi 2015). Það ásamt því að 

japönsk yfirvöld hafi almennt ekki tekið á móti miklu erlendu vinnuafli fyrir heilbrigðis-

kerfið (Shinkawa 2011). Hingað til hefur lítið af erlendum vinnuafli getið sótt um vinnu 

í heilbrigðisgeiranum, vegna þess að einungis erlent starfsfólk við spítala sem að Japanir 

eru í samstarfi við hafa verið leyft að koma og vinna við japanska spítala. Þrátt fyrir það 

að vegna mikils vinnuálags og lágra launa væru útlendingar líklegastir til þess að taka að 

sér störf í umönnun (Shinkawa 2011). Hins vegar lítur nú út fyrir að breytingar muni 

verða á þessu. Um mitt árið 2016, kynntu japönsk stjórnvöld áætlun sína um að fjölga 

starfsfólki í heilbrigðiskerfinu með fólki frá öðrum löndum. Áætlun stjórnvalda gekk út 

á að auðvelda útlendingum að koma til Japans og fá vinnu við japanska spítala. Breyting-

arnar fela í sér að svo lengi sem að erlendur starfsmaður hafi hæfilega menntun frá viður-

kenndri stofnun og læri japönsku geti hann fengið vinnu. Þar með er hægt að gera ráð 

fyrir því að í framtíðinni muni fjölga erlendu vinnuafli á spítölum landsins til muna. Koma 

þeirra skiptir máli fyrir framtíð japanskra spítala, ásamt því að fjölga einnig japönskum 

læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki (Nikkei Asian Review, 2016).  

     Í grein eftir Terrence Terashima (2016) sem að birt var á heimasíðu fréttastofunnar 

China Global Television Network minnir hann á að skortur á hjúkrunarfræðingum í Japan 

hafi verið vandamál í marga áratugi. Það hefur leitt til þess að japanskir spítalar eru 

byrjaðir á að notfæra sé vélmenni til þess að minnka vinnuálagið á spítölum. Sambland 

notkunar vélmenna og koma útlendinga er hugsanlega leið til að takast á við vaxandi álag 

á japönskum spítölum. Þróun tölvutækninnar og þá sérstaklega gervigreindar er afar hröð. 

Ef til vill verða þar til lausnir sem við sjáum ekki fyrir í dag. Þessi þróun virðist benda til 

þess að í framtíðinni muni útlendingar ásamt tækniframförum skipta sköpum þega að það 

kemur að framtíð heilbrigðiskerfi landsins.   

    Eins og fjallað hefur verið um, þá er ástæðan fyrir fólksfækkun Japans og allra vanda-

mála sem hún leiðir af sér sú að frjósemin hefur dregist verulega saman. Til þess að átta 

sig betur á vandanum, þá fæddust 981.000 börn í Japan árið 2016, en það var í fyrsta 
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skipti sem að minna en milljón börn fæddust á einu ári í Japan síðan mælingar hófust 

(Ujikane, & Nonomiya, 2017). Sumir útlendingar sem setjast að í landinu munu stofna 

fjölskyldu svo spurning er hvort að útlendingar hafi bein áhrif á fólksfækkuninna. Sam-

kvæmt Krieger (2010) hjá CNN  eru eitt af hverjum 18 hjónaböndum blönduð innfæddum 

og útlendingum (2004). Í gögnum frá Ministry of Health, Labor and Welfare í Japan 

(2015) þá eru algengustu blönduðu hjónaböndin að japanskir karlmenn giftast konum frá 

öðrum Asíu löndum á borð við Kína og Suður Kóreu (Yoshida, 2014). Tölfræðin segir 

okkur að það fæðist um það bil 36.000 börn á hverju ári þar sem annað foreldrið er 

japanskt (Saberi, 2015). Þó að útlendingar séu minna en 2 prósent af íbúafjölda Japans, 

þá eru um það bil 1 af hverjum 30 barna sem að fæðast í Japan með annað foreldrið af 

erlendum uppruna (Christiansen o.s.frv. 2012). Það sýnir að frjósemi útlendingar er meiri 

en innfæddra. Sem að bendir til þess að útlendingar séu að hægja á fólksfækkuninni, þó 

áhrifin séu ekki mikil. Í niðurstöðum rannsókna Jeff Kingston (2015), sviðstjóra Asíu-

fræða við Temple University háskóla í Japan, kemur fram að á seinustu 20 árum, hafi 

hlutfall útlendinga í Japan tvöfaldast. Allt bendir til þess að koma útlendinga til Japans 

hægi á fólksfækkuninni, sem er akkúrat það sem að þjóðin þarfnast.    

     Önnur leið væri að japönsk stjórnvöld myndu taka á móti fleiri flóttamönnum, en sam-

kvæmt fréttastofu Reuters (2017) var aðeins þremur af 8.561 flóttamönnum sem komu til 

Japans á fyrri helmingi ársins 2017 veitt hæli. Á fyrri hluta 2016 komu 5.011 flóttamenn 

til landsins og þá fengu aðeins fjórir flóttamenn hæli. Þrátt fyrir að Japanir standi frami 

fyrir sífellt hækkandi meðalaldri, hafa yfirvöld ekki tekið á móti nema örfáum flótta-

mönnum. Yasuhiro Hishida (2017) sem að vinnur við að fara yfir umsóknir flóttafólks 

segir í viðtali við Reuters að ástæðuna fyrir að svo lágt hlutfall flóttamanna fái landvist 

sé að ,,það líti út fyrir að mikið sé um að fólk sé að misnota sér stöðu flóttamanna.‘‘ Undir 

þetta taka margir í Japan og bera við mikilli fjölgun ,,rugl-umsókna“. Hvort sem það er 

rétt eða ekki, þá er ólíklegt að flóttafólk muni hafa mikil áhrif á japanskt samfélag, til þess 

hefur fjöldinn fram að þessu verið það lítill (Dean, M., & Nagashima, M. 2007). Hér sést 

þó að japönsk yfirvöld hafa aðgang að erlenduvinnuafli sem hægt væri að nota. 



 

15 

 

Reynsla útlendinga 

Eins og komið hefur fram, þá geta útlendingar haft jákvæð áhrif á Japan, sérstaklega þegar 

kemur að fólksfækkunarvandanum. Áhrif búsetu útlendinga í landinu mun verða hverf-

andi ef hún er aðeins til skamms tíma. Til að við getum skilið betur af hverju útlendingar 

myndu vilja, eða ekki vilja búa í Japan, er mikilvægt að skilja hvernig það er fyrir útlend-

inga að búa í landinu. Nauðsynlegt er að átta sig á því til að geta metið hver áhrif útlend-

inga gætu orðið. Útlendingar virðast hafa það gott í Japan, sem ætti að vera hvati fyrir 

fleiri að flytjast búferlum til Japans með framtíðar búsetu í huga. Langtíma búseta inn-

flytjenda ætti að vera líklegri til að skila jákvæðari og varanlegri áhrifum á japanskt sam-

félag. Ef útlendingum líður ekki vel í landinu, eða finnst þeir vera óvelkomnir, þá er lík-

legt að þeir dvelji aðeins skamman tíma í landinu og ávinningur Japan af veru þeirra alls 

ekki eins mikill en ella væri. Með þetta í huga væri ráðlegt að stjórnvöld í Japan mótuðu 

markvissa stefnu og gerðu áætlanir sem gera það áhugavert fyrir útlendinga að flytjast 

búferlum til Japans. Leggja yrði áherslu á að góð sátt næðist um slíka markaðssetningu.   

     Eitt af því sem mikilvægt er að kanna er hvort útlendingum finnist þeir vera velkomnir 

í Japan, t.d. hvort þeim finnist illa verið komið fram við sig. Dæmi eru um að það tíðkast 

að hæðast af útlendingum í Japan og ekki er gert mikið til þess að fela það. Það er þó 

mismunandi hversu alvarlega það er hæðst af útlendingum eftir því hvaðan þeir koma. 

Sem dæmi þá má minnast á að hvítt fólk í Japan er í talsvert betri stöðu heldur en margir 

aðrir útlendingar, þótt það sé einnig talað niður til þeirra (Myslinska 2014). Auðveldlega 

væri hægt að bera rök fyrir því að það að búa í landi þar sem að hæðst að manni fyrir það 

sem að maður er, verði til þess að fólk verði óánægt með stöðu sína í landinu af sökum 

þess að það sé verið að mismuna manni. Árið 2016 létu japönsk stjórnvöld gera könnun 

til að komast að því hvort að útlendingum í Japan finnist að þeim sé mismunað vegna 

uppruna síns. Könnunin náði til 18.500 útlendinga og svör fengust frá 4.252 manns. Í 

könnuninni var spurt spurninga á borð við: ,,Hversu oft færð þú athugasemdir sem að 

mismuna þér vegna uppruna þíns?‘‘ ,,Hefur þú fundið fyrir mismunun þegar kemur af því 

að kaupa íbúð?‘‘ Könnunin staðfestir að fjölda útlendinga er mismunað í Japan, annað-

hvort í daglegum samskiptum eða með beinum hætti (McCurry, 2016). Niðurstöður voru 

þær að um það bil 30 prósent útlendinga sögðust stundum fá athugasemdir og mismunað 

vegna uppruna síns. Útlendingar fengu slíkar athugasemdir frá yfirmönnum, starfsfólki í 



 

16 

 

sömu stöðu og undirmönnum. Algengara var þó að neikvæðar athugasemdir vegna upp-

runa kæmu frá ókunnugum. Hér sést að útlendingum er mismunað munnlega bæði innan 

og utan vinnu, þótt meirihluti virðist ekki taka eftir neinni mismunun af slíku tagi. Einnig 

eru til dæmi um það að útlendingum hafi verið neitað um stöðuhækkun vegna uppruna 

þeirra (Russia today, 2017). Í könnuninni kom fram að fjórðungur útlendinga sem að hafa 

sótt um vinnu í Japan sögðust hafa upplifað að fá ekki vinnu vegna þess að þeir voru 

útlendingar. Fimmtungur viðmælenda hélt því fram að þeir fengju lægri laun heldur en 

innlendir samstarfsmenn í sömu störfum. Þetta sýnir fram á að mismunun útlendinga sé 

ekki einungis munnleg og á sér stað á vinnustöðum þótt að mismunun þar sé ólíklegri til 

þess að á sér stað. Flestir eyða miklum tíma sínum í vinnu, þar afleiðandi hlýtur það að 

teljast jákvætt að útlendingar séu ólíklegri til þess að verða fyrir mismunun þar. 2.044 

útlendingar sem svöruðu könnuninni höfðu leitað sér að íbúð á síðustu fimm árum. Fjórir 

af hverjum tíu útlendingum í þessum hópi sögðu að þeim hefði verið neitað um íbúð 

vegna þess að þeir voru útlendingar (Hurst, 2017). Paul De Vries‘ (2009) hjá Japan Times 

segir að lág prósenta leigusala sé ekki spennt fyrir því að leigja útlendingum eða ein-

stæðum karlmönnum. Af þessu má ráða að erfiðleikar við að finna húsnæði sé ekki 

einungis bundið við útlendinga. Mikilvægt er að halda því til haga að það var minnihluti 

fólksins sem sagði að það hefði orðið fyrir einhverskonar mismunun, en þegar um var að 

ræða leit að húsnæði upplifði tæpur helmingur að þeir hefðu liðið fyrir uppruna sinn. Allt 

saman gefur þetta til kynna að útlendingu sé mismunað á ýmsan hátt í Japan þótt margir 

þurfi ekki að þola það. Það er þó mismunun sem að hefur áhrif á líða útlendinga sem að 

ekki er beint að þeim. Það mun vera hvernig komið er fram við fjölskyldu útlendinga og 

þá helst afkomendur.  

     Til þess að gera grein fyrir stöðu afkomenda útlendinga í Japan er mikilvægt að gera 

grein fyrir því hvernig Japanir skilgreina staðalímynd þess að geta talist vera  Japani. 

Samkvæmt Jeff Kingston, sviðstjóra Asíufræða við Temple University háskólans í Japan, 

þá er algengt að hugsað sé um japanska kynstofninn sem hreinan, eins og kom fram í 

ræðu Taro Aso, sem vitnað var í inngangi þessarar ritgerðar. Svipaðar hugmyndir eru um 

japanska menningu. Skoðun japanskrar sögu leiðir í ljós takmarmaður sannleikur í þeirri 

staðhæfingu. (Morris-Suzuki 1997) Þessi ímynd hefur orðið til þess að hálf japönsk börn 

eru af mörgum ekki talinn japönsk, þó þau hafi japönsku að móðurmáli, séu fædd, menn-

tuð og alin upp í Japan. Ariana Miyamoto, ungfrú Japan 2015, er hálfur Japani, en hún 
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upplifir  að hálf-japanskt fólk, börn sem fullorðnir, verði gjarnan fyrir einelti. Hún bendir 

líka á að fólk trúi henni oft ekki þegar að hún segist vera japönsk. Svarar fólk þá 

gjarnan ,,Nei, þú ert hafu.‘‘ Hafu er japanskt orð sem að þýðir hálfur og er notað til þess 

að tala um hálfa-japanskt fólk (Saberi, 2015). Af þessu sést að til þess að vera talin 

japanskur í landinu, eru gerðar kröfur um að báðir foreldrar manns séu 

japanskir(Christiansen o.s.frv. 2012). Samkvæmt Roxana Saberi (2015) hjá Aljazeera 

America fréttastofjunni, þá eru ekki allir hafu jafnir í Japan. Hálf-japönsk börn sem að 

eiga kóreska eða svarta foreldra fá yfirleitt verri meðferð en þau sem að eru hálf-hvít. 

Samkvæmt Megumi Nishikura, sem er hálf-írskur Japani, eru þau stundum kölluð zanen 

hafu (vonsvíkjandi hafu) (Saberi, 2015). Svo greinilega skiptir það líka máli af hvaða 

blöndu hálfir-Japanir eru. Þetta sést t.d. þegar það er talað um hafu þá er oft þeir einstak-

lingar sem að hafa svart foreldri ekki með í samræðunni (Aracena 2017). Margir 

svokallaðir hafu hafa lent í erfiðleikum með sjálfsmynd sína (Royer 2016). Það er vegna 

þess að eins og hefur komið fram þá eru hafu oft ekki taldir japanskir af Japönum þrátt 

fyrir að börnin þekki ekkert annað land en Japan. Einnig er fólk af sama bakgrunn og 

erlendi foreldri barnsins líklegt til þess að sjá það sem japanskt frekar en partur af þeirra 

eigin hóp (Motoyoshi 1990). Mikilvægt er að bera í huga að sjálfmynd fólks er að miklu 

leiti mynduð af skoðun annara. Sem dæmi má taka að sumir einstaklingar líta ekki á sig 

sem öðruvísi heldur en þeir sem að eru 100% Japanar fyrri en þeim er bent á það (Oikawa 

& Yoshida 2007). Þess vegna skilgreina margir þeirra sig sem hafu, í stað þjóðerni for-

eldar sinna. Hér sést að þetta hugtak sé mikilvægt fyrir börn útlendinga til þess að skil-

greina sig en það er einnig hugtakið sem að skilgreinir börn með foreldir af erlendum 

uppruna sem einhvern sem stendur fyrir utan japönsku þjóðina. Einnig má minnast á að 

ekki eru allir ósáttir með þetta hugtak. Sumir hafu eru sáttir með það eins og t.d. Ariyana 

Miyamoto, ungfrú Japan, en síðan eru líka aðrir sem að vilja vera partur af Japönum 

og/eða hinum helmingnum sínum. Þetta er að miklu leiti einstaklingsbundið. Þar með 

komum við að hvernig aðlögun marga barna útlendinga að japönsku samfélagi sé.   

    Þrátt fyrir að börnum í Japan sem að hafa foreldri af erlendum uppruna hafi fjölgað á 

seinustu árum hafa fáar ráðstafanir verið gerðar til þess að eiga við þau börn og menntun 

þeirra. Eitt af mikilvægustu skrefum sem hægt væri að taka væri að hjálpa þeim börnum 

sem að eiga erfitt með að tala japönsku sem gæti hjálpað ímynd þeirra og aðlögun að 

japönsku samfélagi (Gordan, J. A. 2010).  Í dag er lítill stuðningu í Japan fyrir börn sem 
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að koma inn í menntakerfið með litla eða enga japönskukunnáttu (Saga 2015) sem er 

sérstaklega erfitt fyrir börn sem að hafa ekki haft tækifæri til þess að læra japönsku áður 

en skólaferill þeirra í Japan er hafinn. Þetta hefur svo að sjálfsögðu mikil áhrif á stöðu 

þessa barna seinna meir, þar sem að skólakerfið á að undirbúa einstaklinga fyrir lífið í því 

landi sem það býr í.   

     Þetta er allt saman mikilvægt þar sem að það er auðséð að skoðun útlendinga á dvöl 

þeirra í landinu gæti mótast mikið af hvernig komið er fram við afkomendur þeirra. Þar 

með er hægt að bera rök fyrir því að ekki sé ólíklegat að fjöldi foreldrar séu ósáttir, þar 

sem að börn þeirra eiga erfitt með að fóta sig. Þétta sést einstaklega vel ef litið er til 

nikkeijin, fólk af japönskum uppruna sem að fluttu til annara landa í þeim tilgangi að 

setjast þar að og afkomendur þeirra. Algengasti hópur nikkeijin koma frá Brasilíu. Það er 

algengt að afkomendur nikkeijin sem að flytja til Japans með foreldrum sínum án þess að 

kunna neina Japönsku falli úr skóla, af orsökum þess að tala ekki Japönsku. Það er 

sjaldgæft að boðið sé upp á  Japönsku kennslu fyrir erlend börn til þess að hjálpa þeim að 

aðlagast í japönskum skólum. Þess í stað eru þau sett beint í sömu tíma og japönsku börnin. 

Það eru þó alþjóðlegir skólar í boði þar sem að kennsla fer fram á Ensku. Síðan meir er 

það líka algengt fyrir afkomendur nikkeijin sem að fæðast í Japan að hætta í skóla af 

orsökum eineltis. Þessi staða getur reynst mörgum erfið, sérstaklega þar sem að þrátt fyrir 

að foreldrar myndu flytja aftur til þeirra landa sem að það kom frá, þá er það ekki víst að 

börn þeirra myndi fóta sig vel þar heldur. Ástæðan fyrir því er sú að nikkeijin börnin eru 

stundum óskrifandi í tungumáli landsins sem það kom frá (Saga 2015). Þar með eru 

nikkeijin börn oft í slæmri stöðu í báðum löndum. Margt af því sem að sagt hefur verið 

um nikkeijn á líka um önnur börn útlendinga. Eins og t.d. að ekki sé algengt að boðið sé 

upp á hjálp til að aðlaga börnin að skólanum. Þessi erfiða staða sem börn útlendinga eru 

sett í þegar þau koma til Japans er líkleg ástæða til þess að fá fólk með börn til að snið-

ganga Japan. Hins vegar eru börn sem að koma frá enskumælandi löndum í betri stöðu 

vegna tilvistar alþjóðlegra skóla.  

     Í áðurnefndri könnun kom jafnframt fram að útlendingum þykir það óþægilegt að í 

ýmsum stórborgum Japans eru öfgaþjóðernissinnar sem að keyra um götur í bílum með 

gjallarhorn og breiða út neikvæðar skoðanir sínar á útlendingum. Samkvæmt tölum frá 

Dómsmála ráðuneyti Japans 2016 voru á tímabilinu apríl 2012 og september 2015 dæmi 
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um fleiri en 1.150 atvik þar sem að fólk hafði safnast saman til þess að boða útlendinga-

hatur. Í slíkum hatursorðræðum er gjarnan sagt að vísa eigi útlendingum úr landi. Brugðist 

hefur verið við þessu með því að setja lög sem að banna þessar samkomur, en löggjöfin 

hefur verið gagnrýnd fyrir að í hana skorti skilvirk viðurlög við brotum. Engu að síður 

hefur slíkum samkomum fækkað. Það sést best af því að árið 2014 voru haldnir 378 slíkir 

mótmælafundir, en aðeins 190 slíkir fundir voru haldnir árið 2015. Það er um helmings 

fækkun sem verður að teljast nokkuð góður árangur. Dómsmálaráðuneyti Japans (2016) 

segir að þetta skyndilega fall í tíðni mótmæla megi rekja til þess að Zaitokukai, hópur sem 

hefur skipulagt slík mótmæli, var sektaður um 12 milljónir jena fyrir að hafa mótmælt 

nokkrum sinnum fyrir utan kóreskan skóla (Osaki, 2016). Sem sýnir okkur að yfirvöld 

Japans séu að reyna að takast á við vandann. Kórebúar er líklega sá hópur sem að þarf að 

þola flest tilvik af slíkum mótmælum en það er stór hópur kóreubúa sem að kalla Zainichi 

kóreubúar, sem að er hópur kóreubúa sem að tekinn var til Japans gegn eigin vilja í seinni 

heimstyrjöldinni. Á meðal þeirra eru norður kóreubúar sem að hafa lýst yfir stuðning við 

sitt heimaland. Þetta er líklega ástæðan fyrir því að margir mótmæli þeim og meirihlut 

kóreubúar sem að vilja ekkert með norður Kóreu að hafa, þurfa að þola fordóma af slíku 

tagi (Shipper 2010). Af þessu má ráða að ráðuneyti dómsmála í Japan vinni markvisst að 

því að fækka mótmælafundum öfgaþjóðernissinna eins og þeim sem áðurnefndir 

Zaitokukai halda. Einnig þarf að koma fram að opinberlega hefur Shinzo Abe fordæmt 

hegðun þessara öfgahópa. Þetta staðfestir að það er einlægur vilji japanskra stjórnvalda 

að vinna gegn útlendingahatri. Sem ætti að bæta líða útlendinga. 

     Hingað til hefur mikið verið talað um mismunun sem að talin er neikvæð í garð útlend-

inga en samkvæmt Paul De Vries (2009) þá eru til tvennskonar tegundir af mismunun í 

Japan, annars vegar ,,neikvæð mismunun‘‘ og hins vegar ,,jákvæð mismunun.‘‘ Fram að 

þessu hefur aðeins verið talað um neikvæða mismunun, eins og t.d. hvernig útlendingar 

segja fá niðrandi ummælum í sinn garð. Hins vegar er jákvæð mismunun samkvæmt Paul 

De Vries, sú mismunun sem að gefa útlendingum einhverskonar fríðindi sem Japanar fá 

ekki. Sem dæmi þá talar hann um að útlendingar fái heilmikla jákvæða athygli auk þess 

að þurfa ekki að vinna jafn mikið og innfæddir en ekki eru allir ósáttir með það. Hins 

vegar þýða þessi fríðindi það að fólk nær ekki að samsamast japanskri menningu. Paul 

De Vries segir að það sé að mestu leyti komið til af því að ,,menningar- og samfélagslegar 

skyldur‘‘  japansks lífsstíls eru ekki eftirsóknarverðar hjá mörgum útlendingum. Þegar 
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Paul De Vries talar um að hinn japanski lífsstíll sé ekki eftirsóknarverður, minnist hann á 

nokkur atriði sem að Japanir virðast leggja minna upp úr en margir útlendingar. Þar nefnir 

hann atriði eins og ,vinnuaðstæður, orlof og ýmis önnur atriði tengd atvinnuþátttöku. Þar 

með sýnist mér að Paul De Vries sé að benda á að útlendingum finnist japönsk vinnu-

staðamenning ekki eftirsóknarverð. Þar sem að vinnan er stór partur af lífi flest allra er 

mikilvægt að skoða hvort rök sé hægt að bera fyrir þessum skoðunum De Vries. 

     Niðurstaða Edwin Lane (2017), fréttamanns hjá BBC, er að  ,,Japan er með einn 

lengsta vinnutíma í heimi og sumir ungir Japanar eru bókstaflega að vinna sig til 

dauða.‘‘ Í grein sinni talar hann um hvernig vinnustaðamenningin í Japan hafi þróast í að 

óhófleg yfirvinna sé mjög algeng. Það gengur svo langt að á seinasta áratugi hafa 30.000 

einstaklinga dáið á hverju ári vegna vinnuálags (Targum & Kitanaka 2012). Þetta er það 

algengt að í nánast fjórðungi fyrirtækja í Japan skila starfsmenn meira en 80 yfirvinnu-

tímum í mánuði og í 12% fyrirtækja skila starfsmenn meira en 100 yfirvinnutímum á 

mánuði. Í lífi flestra Japana er vinnan stór og afgerandi þáttur, það er því þess virði að 

spyrja hvort vinnan sé umfangsmeiri en æskilegt er? Til eru dæmi um einstaklinga eins 

og Naoya sem vann stundum 37 klukkutíma vaktir og dó aðeins 27 ára vegna of mikils 

vinnuálags. Til samanburðar við Ísland er samkvæmt lögum takmörk á hvað heimilt er að 

skylda menn til mikillar yfirvinnu.  Kitanaka Junko (2012) ber rök fyrir því að japönsk 

ímynd af hinum fullkomna starfsmanni ýti undir þunglindi meira svo heldur en í öðrum 

löndum eins og í Bandaríkjunum, þar sem að fólk vinnur einnig langa tíma. Hann telur 

að ástæðurnar fyrir þessu sé þær að í Japan sé ættlast til þess að starfsmenn feli tilfinningar 

sínar, á meðan önnur lönd hafa meira tjáningarfrelsi þegar það kemur að óánægju á 

vinnumarkaði. Þetta getur útskýrt meira en annað af hverju útlendingar í Japan vilja ekki 

lifa hinum japanska lífsstíl. En eins og fram hefur komið, að vegna „jákvæðrar mis-

munar“ eru ekki sömu væntingar uppi um að útlendingar vinni jafn mikið og innfæddir. 

Eins og Paul De Vries talaði um í grein sinni þá telur hann að þetta sé ástæðan fyrir því 

að útlendingar samsamist ekki japanskri menningu að fullu og að margir séu ekki ósáttir 

við það. En þrátt fyrir að yfirgengilegt vinnuálag sé ríkjandi í Japan, þá lítur út fyrir að 

útlendingum líðist það að vinna ekki jafn mikið, sem sennilega gerir það auðveldara  að 

halda og fá erlent fólki í vinnu. Það á ekki síst við útlendinga sem koma frá löndum eins 

og Íslandi þar sem yfirvinna yfir ákveðnum mörkum er hreinlega ólögleg. Vinnumenning 

í Japan gæti því fælt fólk frá því að taka sig upp og setjast þar að. Fleiri myndu eflaust 
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festa rætur í Japan og setjast þar að ef ekki væri ætlast til að þeir aðlagi sig vinnumenn-

ingunni þar. Það yrði þó til þess, eins og Paul De Vries segir, að margir myndu ekki 

samlagast að siðum og venjum innfæddra að fullu sem gæti á endanum leitt til þess að 

fólk myndi ekki ílengjast þar. Til langs tíma myndi það vera neikvætt að ekki hefðu allir 

sömu skyldur á vinnumarkaðinum, eftir því hvort það væru útlendingar eða innfæddir. 

Það hlýtur að vera umhugsunarvert  fyrir þá sem gera sér grein fyrir mikilvægi erlends 

vinnuafls fyrir japanskan efnahag og þróun japansks samfélags.  

Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið þá er hlutfall útlendinga í Japan mjög lágt. Sérstaklega ef að 

við berum Japan sama við önnur lönd eins og Ísland eða Bandaríkin. Fram kom að fram-

lagi útlendinga á vinnumarkaði væri að miklu leit í framleiðslu störfum. Nú er vafist um 

hversu gott það sé fyrir japanskan efnahag að ráða ódýrt vinnu afl í framleiðslustörf. Samt 

sem áður er þörf fyrir ódýrt vinnu afl sem að útlendingar eru líklegri til þess að sækjast í.  

     Áform japanskra stjórnvalda til að ráða fleiri enskumælandi útlendinga til starfa við 

enskukennslu, í þeim tilgangi að bæta enskukennslu og þar með enskukunnáttu í japanska 

skólakerfinu. Þetta verður til þess að enskukunnátta enskukennara Japans mun fara fram 

og þar afleiðandi líklega bæta enskukunnáttu nemanda. Þótt að ég telji þetta vera skref í 

rétta átt, þá held ég að það sé nokkuð ljóst að mestu skipti að ráðstafa meiri tíma í ensku-

kennsluna en nú er gert. Í dag fara 787 klukkutímar í skólakerfinu í að kenna hverjum 

nemanda ensku, en eins og fram hefur komið, þá er það ekki talið vera nægur tími til þess 

að tileinka sér góða enskukunnáttu. Samt sem áður mun bætt enskukunnátta Japanskra 

nemenda verða til þess að bæta starfsmöguleika komandi kynslóða ásamt því að bæta 

tjáskipti útlendinga og Japana. Hér getum við séð útlendinga í Japan hafa jákvæð áhrif á 

Japanskan efnahag. 

     Eins og fram hefur komið, þá er sú mýta til staðar að útlendingum fylgi glæpastarfsemi. 

Við sáum að sú staðhæfing er rétt af því leitinu til að sumir útlendingar koma til Japans 

og fremja glæpi. Hins vegar var sýnt fram á að hlutfalslega er lítið um að útlendingar 

stundi glæpastarfsemi, í raun eru útlendingar ólíklegri til þess að fremja glæpi í Japan 

heldur en þeir innfæddu. Engu að síður er kynnt undir þessa ímynd af útlendingum í 

skemmtiefni, auglýsingum og af lögreglunni. Þetta á ekki við alla, þar sem að Japanir 
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með meiri menntun og/eða há laun eru líklegri til að sjá útlendinga jákvæðari ljósi. Efna-

hagsleg áhrif útlending gerir það mikilvægt að sem flestir Japanir geri sér grein fyrir 

mikilvægi þátttöku útlendinga í japönsku samfélagi sem stuðla myndi að bjartari framtíð, 

bæði efnahags- og samfélagslega, en eins og rætt var er aukin tungumálakunnátta viss til 

að bæta tjáskipt útlendinga og Japan, sem undirstrikar mikilvægi áhrifa sem bætt ensku-

kennsla gæti haft.  

     Samfélagslega skiptir það miklu máli fyrir rekstur heilbrigðiskerfisins, því álagið á 

það vex með hækkandi meðalaldri þjóðarinnar. Það er því afar mikilvægt hagsmunamál 

fyrir Japani að sporna gegn neikvæðri umræðu um útlendinga til að stuðla að betri sam-

skiptum svo að líklegra sé að fleiri sjái sér hag í að setjast að í landinu til langframa. Það 

að talsverður fjöldi útlendinga segist finna fyrir mismunun í Japan gerir þetta enn mikil-

vægara. Svo er ekki síst mikilvægt að báðir aðilar geri sér grein fyrir að gagnkvæmur 

ávinningurinn sé markmiðið með sambúðinni og því þarf að vanda til verka ef vel á að 

takast til. Hnykkja veður þó á að viðhorf Japana til útlendinga hafi farið batnandi gegnum 

árin, þó enn sé til fólk sem mótmælir veru útlendinga í landinu, þrátt fyrir þau miklu 

vandamál sem tengjast fólksfækkuninni.  

     Japönsk stjórnvöld hafa verið að reyna að minnka mismunun í garð útlendinga. Þau 

hafa gert það t.d. með því að með lagasetningu sem bannar hópsamkomur öfgahópa og 

viðurlaga við brotum á lögunum, en á þau hefur reynt. Það að mótmælafundir öfgaþjóð-

ernissinna fækkaði um helming milli áranna 2014 og 2015 sýnir fram á að náðst hefur 

viss árangur sem bæta ætti liða útlendinga og þar með auka líkur á því að útlendingar búi 

í Japan til langstíma. Eins og minnst er á í meginmálinu, þá hafa lögin sem banna haturs-

ræðuna engu að síður verið gagnrýnd fyrir að viðurlögin séu ekki nægjanlega skilvirk. 

Þetta gefur tilefni til að skoða hvort herða mætti viðurlögin til að fækka mótmælafundum 

öfgaþjóðernissinna enn frekar. Ef til vill hafa núverandi viðurlög ekki nægjanlega mikinn 

fælingarmátt þegar til lengri tíma er litið.  

     Nú ætti að vera ljóst að ástæðan fyrir því að þeirri skoðun vex fiskur um er hrygg að 

þörf sé fyrir fleiri útlendinga í Japan er af miklu leiti studd af efnahags- og samfélags-

legum rökum. Meðalaldur Japana í dag fer síhækkandi og samtímis fer hlutfall vinnandi 

fólks að sama skapi sífellt lækkandi eftir því sem eftirlaunaþegum fjölgar. Þessi óhag-

stæða þróun setur pressu á efnahagskerfið og álag á heilbrigðiskerfi vex  með miklum 
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kostnaðarauka og jafnframt sem erfiðara verður að manna það. Skilvirkasta lausnin virðist 

liggja í því að stjórnvöld reiði sig á innflutt vinnuafla (útlendinga) til að bregðast við 

þessum vanda. Til að mæta auknu álagi í heilbrigðiskerfinu virðast japönsk stjórnvöld 

ætla sér að opnað nýjar gáttir til að fjölga útlendum starfsmönnum. Fleiri útlendingar 

myndu þá hafa möguleika á vinnu í heilbrigðiskerfinu en áður var og má því búast við 

fjölgun útlendra starfsmanna til að mæta auknu álagi. Talað hefur verið um að erfitt sé að 

fá vinnu innan heilbrigðisgeirans vegna þess hversu háar kröfur eru gerðar um japönsku 

kunnáttu. Af því leiðir að enn væri hægt að auka fjölda erlenda starfsmanna með því að 

slá eitthvað af þessum kröfum, þó það sé auðvitað afar mikilvægt að fólk í þessum geira 

geti talað við samstarfsmenn sem og sjúklinga. Hugsanlega mætti reyna að finna 

einhverja tímabundna millileið þar til brýnustu þarfir hafa verið uppfylltar. Hér er sést 

annað tækifæri þar sem að aukin enskukunnátta gæti verið nýtt í samskiptum við sam-

starfsmenn og sjúklinga. Samt tel ég að mikilvægra væri fyrir alla starfsmenn í heilsu-

geiranum að geta talað Japönsku þegar til langstíma er litið þar sem að spáð er fjárhags-

legum erfiðleikum í heilsugeiranum svo ekki er vís að spítalar eigi efni á því að ráða túlka 

eða annað fólk í starf svo að fólk með takmarkaða japönskukunnáttu geti tjáð sig.  

     Útlendingar eignuðust hlutfallsleg fleiri börn á árinu 2015 en innfæddir, en það vinnur 

einnig gegn fólksfækkuninni. Það er jákvætt þar sem það stuðlar af fólksfjölgun en óvíst 

er hvernig frjósemi útlendinga mun verða í framtíðinni. Þar með tel ég betra að reyna að 

stuðla að breytingum sem að myndu auka frjósemi í landinu þar sem að innflutningur 

fólks er ekki langtíma lausn á fólksfækkun. Þar með sagt eru ástæður til þess að taka á 

móti fleira fólki. Umsóknir flóttamanna um dvalarleyfi í Japan eru fleiri en nokkurn 

tímann áður. Hingað til hafa stjórnvöld ekki tekið á móti mörgum flóttamönnum. Eflaust 

væri hægt að notfæra sér aðkomu flóttamanna til þess að bæta við vinnumarkaðinn.   

     Eins og kom fram í grein Paul De Vries (2009) þá er ekki öll mismunun í Japan nei-

kvæð í augum útlendinga. Svo kölluð ,,jákvæð mismunun‘‘ felur í sér ákveðin fríðindi 

útlendinga umfram heimamenna, en það er á kostnað þess að þeir samsamast ekki 

japanskri menningu. Hætt er við að heimamönnum muni mislíka þetta eftir því sem 

útlendingum fjölgar, því það kann sjaldnast góðri lukku að stýra að mynda hlutfallslega 

fámennan forréttindahóp í neinu samfélagi. Þetta er tvíeggja vandamál. Annars vegar er 
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það þeir sem vilja samsamast siðum og venjum Japan en geta það ekki vegna sinna sér-

réttinda og hins vegar svo fólkið sem vill njóta fríðindanna og heldur þannig við „já-

kvæðri mismunun“. Erfitt er að leysa þetta vandamál og gera á sama tíma vel við báða 

hópa án þess að það verði á kostnað hins. Þegar til lengri tíma er litið má færa rök fyrir 

því að betra væri fyrir japanskt samfélag að útlendingar myndu samsamast samfélaginu á 

forsendum heimamanna, bæði svo að þeir hefðu jákvæðari áhrif á samfélagið og til þess 

að viðhorf heimamanna til útlendinga myndi almennt batna. Ef útlendingar myndu ekki 

skera sig eins mikið úr og þeir nú gera og væru á sömu kjörum og heimamenn, yrði lík-

legast auðveldara fyrir fólk að sætta sig við veru þeirra í landinu. Vandinn er annars vegar 

að mörgum útlendingum finnist ekki eftirsóknarvert að aðlagast japönsku samfélagi að 

fullu og hins vegar að tímabundið er sennilega nauðsynlegt að beita „jákvæðri mis-

munun“ til að vinna tíma til að bregðast við miklum vanda sem þolir litla bið. Til lengri 

tíma er litið verða útlendingar að samsamast samfélaginu, sem er sterkasta vopnið til að 

draga úr „neikvæðri mismunun“.  

     Vinnustaðamenning útlendinga er svo ólík því sem viðgengst í atvinnulífinu í Japan 

að ólíklegt er að fólk frá mörgum löndum sætti sig við hana. Sem væri til þess að fæla í 

burtu vinnuafl sem sóst er eftir.  Maður freistast til að álykta að fólksfækkunarvandann 

megi að stórum hluta rekja til að vinnustaðamenningin sé fjölskyldufjandsamleg. Það að 

stór fjöldi manna skuli deyja á hverju ári vegna vinnuálags beinir athyglinni að endur-

skoðun á vinnustaðamenningunni. Myndi ekki minna vinnuálag leiða af sér meiri frítíma 

til þess að fleiri myndu stofna fjölskyldu, eyða tíma með henni og frjósemin aukast? Að 

minnsta kosti myndi það gera það áhugaverðar fyrir marga útlendinga að samlagast sam-

félaginu.  

    Eins og sýnt hefur verið fram á í þessari ritgerð þá stafar mismunun gagnvart útlend-

ingum oftar en ekki af þeirri ímynd sem að þeir innfæddu hafa af þeim. Mikilvægt er að 

markvisst verði unnið gegn þeim áróðri sem alið er á fjölmiðlum, skemmtiiðnaði og af 

öfgahópum. Einnig er mikilvægt að heimamenn endurskoði þá staðalímynd sem skil-

greinir hvað er að vera Japani, en hún er ekki aðlaðandi fyrir útlendinga sem vilja verða 

hluti af japönsku samfélagi. Staðalímyndin setur mjög þröng viðmið sem gerir fáum kleift 

að telja sig japanska. Þessi viðmið eru svo ströng að hálf japönsk börn, sem að alast upp 
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í Japan eru oft ekki talinn vera raunverulegir Japanir. Þetta á sérstaklega við um þá útlend-

inga sem eru dökkir hörund eða koma frá Kóreu, þar sem verr er komið fram við börn 

þeirra heldur en afkomendur hvítra manna. Það hlýtur því að verða erfitt fyrir útlendinga 

sem að setjast að í landinu ef bæði þeir og afkomendur þeirra eru hindraðir í að verða 

viðurkenndir samfélagsþegnar, heldur álitnir annars flokks fólk. Ég tel að það sé afar 

mikilvægt að breyta þessum hugsunarþætti, ekki síður vegna þeirra sem hafa ekki í huga 

að samsamast samfélaginu að fullu. Fólk mun varla sætta sig við að vegna uppruna síns 

sé verr komið fram við þeirra börn heldur en börn innfæddra. Einnig mætti auka stuðning 

sem að börn innflytjenda fá þegar þau hefja skólagöngu. Eins og staðan er núna eru börn 

sem eiga við tungumála erfiðleika að stríða líkleg til þess að falla úr skóla, en það er í 

besta hags hverjar þjóðar að hafa vel menntaða borgara.    

    Það hlýtur að vera mikilvægt skref fyrir framtíð Japans sem þarf að reiða sig á erlent 

vinnuafl til að það viðhaldi óbreyttum lífsgæðum og ásættanlegum framtíðarhorfum að 

taka á móti útlendingum og stuðla að góðum samskiptum við þá. 
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