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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru til skoðunar áhrif samfélagsmiðla á það hvernig málefni innflytjenda 

og hælisleitenda komust á dagskrá stjórnvalda hér á landi haustið 2016. Hér er athyglinni 

beint að því hvernig áhrif almennings birtust á samfélagsmiðlum og leiddu síðar til 

aðgerða stjórnvalda. Notast var við dagskrárkenningu John W. Kingdon og hugmynd hans 

um glugga tækifæranna en kenningunni er beitt til að varpa ljósi á aðgerðir stjórnvalda í 

málaflokknum á þessum tiltekna tíma. Einnig verður notast við síðari tíma hugmyndir 

fræðimanna, en þær gefa kenningu Kingdon aukið skýringargildi í nútímasamfélagi. Til 

skoðunar er atburðarásin frá því að stjórnvöld gáfu út áætlaðan fjölda flóttamanna sem 

taka átti á móti þann 21. júní 2015 þar til þegar framkvæmdaáætlun Alþingis var samþykkt 

þann 20. september 2016. Þessi atburðarás er áhugaverð í ljósi dagskrárkenninga þar sem 

hugmyndir Kingdon ná vel utan um hana. Í þessu máli, málefnum innflytjenda og 

hælisleitenda, má segja að mál hafi komist á dagskrá vegna fjölmiðlaumfjöllunar. 

Málunum var hraðað í umferð þingsins eftir umfjöllun fjölmiðla. Einskonar snjóboltaáhrif 

urðu þar sem að fjölmiðlar fjölluðu um það sem birtist á samfélagsmiðlum. Það sem fjallað 

var um í fjölmiðlum hafði áhrif á almenningsálitið sem hafði áhrif á stjórnvöld. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði með atvinnulífsfræði sem 

aukagrein og er verkefnið unnið við Háskóla Íslands. Umfang ritgerðirnar var metið til 12 

ECTS eininga af 180 ECTS grunnnámi. Ritgerðin var skrifuð vorið 2018 undir leiðsögn 

Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur og vil ég þakka henni fyrir góða leiðsögn og uppbyggilega 

gagnrýni á meðan á ferlinu stóð. Sérstakar þakkir fá vinir mínir og fjölskylda fyrir góðan 

stuðning og aðstoð almennt í náminu og ekki síst á lokasprettinum á meðan ritgerðin var 

í vinnslu. Þá er ég sérstaklega þakklát fyrir þann vinskap sem hefur skapast í náminu og vil 

ég þakka fyrir góðar stundir í Odda með tilheyrandi gríni. Auk fjölda yndislegra stunda að 

Bankastræti 5. Að lokum vil ég þakka stjórnmálafræðideildinni og öllum sem hafa 

aðstoðað mig í gegnum þetta krefjandi en lærdómsríka ferli. 
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Inngangur 

Samfélagsmiðlar gegna vaxandi hlutverki í lífi einstaklinga í nútímasamfélagi og notkun 

þeirra er mikil í daglegu lífi. Á samfélagsmiðlum verða til samfélög einstaklinga þar sem 

hópar deila skoðunum sínum. Þegar um stór málefni er að ræða þá stækkar oft sá hópur 

fólks sem er sammála um einhvern ákveðin málaflokk. Á samfélagsmiðlum, svo sem 

Facebook, getur mikill fjöldi einstaklinga safnast saman og því haft skoðanamyndandi 

áhrif á það sem er að gerast í samfélaginu. Notkun samfélagsmiðla er vaxandi hluti af lífi 

fólks og er þá átt við einstaklinga úr öllum stéttum þjóðfélagsins. Með þeim breiða hópi 

einstaklinga sem nota samfélagsmiðla má gera sér mynd af því almenningsáliti sem er í 

þjóðfélaginu hverju sinni. Þar sem auðvelt er að hreyfa við fólki á miðlunum er auðveldara 

fyrir almenning í dag en áður fyrr að ná athygli stjórnvalda. 

Þann 20. september 2016 samþykkti Alþingi þingsályktun um framkvæmdaáætlun í 

málefnum innflytjenda og hælisleitenda fyrir árin 2016-2019. Meginmarkmið þessarar 

ritgerðar er að auka skilning á því hvernig opinber stefnumótun gengur fyrir sig og sér í 

lagi hvernig einstaka mál fá athygli stjórnvalda á tilteknum tíma. Í ritgerðinni verður 

ákvörðun stjórnvalda í málefnum innflytjenda og hælisleitenda haustið 2016 útskýrð. 

Leitast er við að svara meginrannsóknarspurningu ritgerðarinnar eða því hvað varð til þess 

að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda og hælisleitenda var 

lögð fram á þessum tiltekna tíma? Í þeim tilgangi verður safnað gögnum sem lýsa 

aðdraganda þessarar samþykktar. Gögnin sem notast verður við eru úr hinum ýmsu 

áttum. Yfirlýsingar stjórnvalda, fréttir af hinum ýmsu fréttamiðlum og gögn stofnana 

ríkisins eru meðal þeirra gagna sem aflað var í þeim tilgangi að fá sem skýrasta mynd af 

atburðarásinni. Sérstaklega verður fylgt eftir atburðarásinni frá 21. júlí 2015, þegar 

stjórnvöld gáfu út áætlun sína um móttöku flóttafólks fyrir komandi ár. Tímabilinu sem til 

athugunar er lýkur svo 20. september 2016 þegar þingsályktunartillaga um málið var 

samþykkt á Alþingi. 

Málefni innflytjenda og hælisleitenda á Íslandi hafa verið mikið í almennri umræðu 

undanfarin ár og skýrt hafa komið fram ólík sjónarmið einstaklinga á málefnunum. Í lok 

ágúst 2015, var stofnaður viðburður á samfélagsmiðlinum Facebook sem vakti mikla 

athygli hér á landi sem og erlendis. Viðburðurinn varð til þess að almenningur þrýsti á 

stjórnvöld sem í framhaldinu svöruðu kalli þjóðarinnar. Frá þessum einstaka viðburði hafa 
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áhrif almennings í gegnum hina ýmsu samfélagmiðla verið að aukast og því verður sífellt 

auðveldara að hreyfa við enn fleiri einstaklingum, hvort sem um er að ræða almenning 

eða aðila innan stjórnkerfisins. Samfélagsmiðlar þjappa þjóðinni saman á einstakan hátt 

þar sem að þar mætist stór hluti þjóðarinnar. Þau málefni sem koma til umræðu á 

samfélagsmiðlum hafa áhrif á almenningsálitið og þar af leiðandi á dagskrá stjórnvalda.  

Ritgerðin er uppbyggð með eftirfarandi hætti. Fyrsti kaflinn er fræðilegur kafli 

ritgerðarinnar. Þar er dagskrárkenning John W. Kingdon skoðuð í þeim tilgangi að varpa 

ljósi á það hvernig málefnið komst á borð stjórnvalda á Íslandi á þessum tiltekna tíma. 

Notast er við hugmynd hans um glugga tækifæranna (e. window of opportunity) í von um 

að fá skýrari mynd af atburðarásinni. Einnig eru síðari tíma dagskrárkenningar skoðaðar í 

þeim tilgangi að tengja hugmyndir Kingdon við þá hröðu tækniþróun sem hefur átt sér 

stað á seinni árum. Farið er yfir rannsóknir Bryan D. Jones og Frank R. Baumgartner um 

stjórnmál athyglinnar. Auk þess eru hugmyndir Maxwell McCombs og Michael Hill 

skoðaðar en þessar rannsóknir styðja við kenningu Kingdons og gefa henni aukin 

skýringarmátt. 

Annar kafli ritgerðarinnar er efniskafli þar sem flóttamannavandinn er settur í 

alþjóðlegt samhengi auk þess sem farið verður yfir þá þróun sem hefur á sér stað hér á 

landi. Fókusinn er, eins og áður hefur komið fram, á atburðarásina frá 21. júlí 2015 - 20. 

september 2016. Farið er yfir þá hluti sem gerðu það að verkum að málefni flóttamanna 

fengu mikla athygli í umræðunni í lok ágúst 2015. Málaflokkurinn hlaut mikla athygli innan 

alþjóðasamfélagsins á þessum tíma og almenningur hér á landi hafði sterkar skoðanir á 

málaflokknum.  

Þriðji kafli ritgerðarinnar er umræðukafli þar sem fræðilegu ljósi er varpað á 

atburðarásina, með stuðningi þeirra hugmynda og rannsókna sem kynntar eru í 

fræðilegum hluta ritgerðarinnar. Að lokum verður meginrannsóknarspurningunni svarað 

í niðurstöðum. 
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1 Fræðileg staðsetning rannsóknar 

Í fræðilegri umfjöllun verða þær hugmyndir sem snúa að því hvernig málefni komast á 

dagskrá stjórnmálanna skoðaðar. Gerð verður grein fyrir helstu kenningum í stjórnmála- 

og stjórnsýslufræðum en þá sérstaklega dagskrárkenningum (e. agenda setting theory) í 

opinberi stefnumótun. Fyrst verður gerð grein fyrir kenningu sem sett var fram af John. 

W Kingdon og þá sérstaklega hugmynd hans um glugga tækifæranna (e. window of 

opportunity). Rannsóknir Bryan D. Jones og Frank R. Baumgartner um stjórnmál 

athyglinnar verða skoðaðar ásamt hugmyndum Maxwell Mccombs og Michael Hill. 

Hugmyndir þeirra gefa kenningu Kingdons aukinn skýringarmátt í nútímasamfélagi. 

1.1 Dagskrárkenning Kingdon 

Dagskrárkenningar reyna að varpa ljósi á það hvernig og hvers vegna einstök mál ná 

athygli stjórnvalda og hvernig mismunandi aðilar hafa áhrif á það hvað er á borði 

stjórnvalda hverju sinni. Einnig er það skoðað hvaða mál haldast á borðinu sem og hvaða 

mál gera það ekki. Hvað er það sem hefur áhrif á það hvaða mál teljast mikilvæg hverju 

sinni? (Kingdon 2014, 20). Þó svo að málefni sé komið á dagskrá stjórnvalda er ekki þar 

með sagt að það sé komið á fulla ferð í framkvæmd. Kingdon bendir á ýmsar aðstæður 

þar sem að málefni einfaldlega „deyja“ á borði stjórnmálamanna. Þau málefni sem talin 

eru í „tísku“ fá meiri hljómgrunn en önnur en þar kemur almenningsálitið inn. Þetta 

verður til þess að þegar að áhugi manna dvínar þá dregur úr kröfum um að eitthvað sé 

gert í málefninu. Það er ekki þar með sagt að það eitt að setja fram áætlun sé lausn á því 

vandamáli sem að verið er að vekja athygli á. Á bak við málefni eru hagsmunahópar og 

aðrir þátttakendur sem eru tilbúnir að berjast fyrir málefninu. Mikilvægt er fyrir þessa 

aðila að vera með sín mál tilbúin þegar tími málefnisins kemur þar sem að 

málefnaglugginn er aðeins opin í stuttan tíma (Kingdon 2014, 103-105). 

1.1.1 Gluggi tækifæranna 

Gluggi tækifæranna (e. window of opportunity) er lykilhugtak í hugmyndafræði Kingdon 

þegar velta á því upp hvernig málefni komast á borð stjórnvalda. Gluggi tækifæranna snýr 

að því að hagsmunahópar og aðrir þátttakendur, þurfa að vera tilbúnir til að koma sínum 

málefnum á framfæri ef og þegar tækifæri gefst. Kingdon talar um að þrjú skilyrði þurfi 

að vera til staðar til þess að gluggi tækifæranna opnist. Þessi þrjú skilyrði kallar Kingdon 

strauma og nefnir hann þá; vandamálastrauminn (e. problem stream), stefnustrauminn 
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(e. policy stream) og pólitíska strauminn (e. political stream). Þessir straumar telur hann 

að séu óháðir hver öðrum og að þeir þróist hver og einn samkvæmt eigin innri lögmálum 

og þeim hagsmunum sem þar er að finna. Á ákveðnum tímapunkti sameinast straumarnir 

og úr verða breytingar á stefnu. Þessar breytingar eru gerðar í þeim tilgangi að vinna bug 

á vandamálinu sem til staðar er. Þá þurfa talsmenn tiltekinnar stefnu að tala fyrir 

hugmyndum sínum og tengja þær við vandamálið. Stefnan þarf að vera orðin almenn og 

vandamálið þarf að vera viðurkennt svo hægt sé að tengja þessa þætti saman. Vandamál 

ná athygli með hjálp einstaklinga innan og utan stjórnsýslunnar en oft þarf eitthvað að 

gerast til þess að vandamál dragi athyglina að sér (Kingdon 2014, 19). 

Það getur verið fyrirséð hvenær glugginn opnast, eins og þegar unnið er að gerð nýs 

fjárlagafrumvarps, en glugginn getur einnig opnast óvænt. Í kenningu Kingdon þurfa 

stefnufrumkvöðlar (e. policy entrepreneurs). að vera tilbúnir með stefnuna sína svo að 

tækifærið renni þeim ekki úr greipum. Glugginn er aðeins opinn í stutta stund og ef þeir 

ná ekki að nýta tækifærið þá verða þeir að bíða þangað til næsti gluggi opnast en það er 

þó óvíst hvenær það verður. Málefni getur verið brýnt á þessum ákveðna tímapunkti en 

ekki síðar og því þurfa stefnufrumkvöðlar að vera tilbúnir. Þrátt fyrir að það sé yfirleitt 

ófyrirsjáanlegt að gluggarnir opnist og þeir séu opnir um stutta stund eru það þeir sem 

eru lykillinn að helstu breytingum í opinberri stefnumótun (Kingdon 2014, 165-168, 194-

195). 

1.1.2 Þátttakendur 

Kingdon fjallar um þátttakendur utan stjórnvalda sem geta haft áhrif á það hvaða málefni 

komast á dagskrá. Samkvæmt Kingdon eru þessir þátttakendur hagsmunahópar, 

fræðimenn, rannsakendur, ráðgjafar, fjölmiðlar, frambjóðendur, stjórnmálaflokkar og 

aðilar tengdir kosningum. Auk þess spilar almenningur og álit hans einnig hlutverk í því 

hvaða málefni komast á dagskrá.   

Kingdon telur hagsmunahópa vera hvað mikilvægustu aðilana til að hafa áhrif á 

stjórnvöld. Samskiptin milli þeirra sem starfa innan og utan stjórnvalda eru opin og verður 

því ákveðið upplýsingaflæði. Það er samt sem áður munur á þeim sem starfa innan og 

utan stjórnvalda því þeir sem starfa innan þeirra hafa vald til þess að framkvæma. Vald 

sem þeir sem standa fyrir utan hafa ekki, hlutverk þeirra er því að þrýsta á málefni í þeim 

tilgangi að þau komist á dagskrá. Hagsmunaaðilar geta verið af ólíkum tegundum; 
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viðskiptasamtök, starfsgreinasamtök, verkalýðshreyfingar, almennir hagsmunahópar og 

opinberir aðilar sem vilja hafa áhrif á málefni líðandi stundar (Kingdon 2014, 45-48). 

Hagsmunahópar hafa áhrif á þá valkosti sem eru í boði og halda þeim málefnum á lofti 

sem aðrir hafa vakið athygli á. Jafnvel þó að þeir hafi ekki bein áhrif á stefnuna (Kingdon 

2014, 50-51).  

Næst mikilvægustu utanaðkomandi aðilarnir í stefnumótunarferlinu eru samkvæmt 

Kingdon fræðimenn, rannsakendur og ráðgjafar. Ásamt hagsmunahópum hefur þessi 

hópur áhrif á þá valmöguleika sem í boði eru. Stjórnvöld leita til þessara aðila í von um að 

fá ráðleggingar og tillögur að lausnum á málefnum sem athyglinni hefur þegar verið beint 

að. Þegar litið er á áhrif þessara aðila eru þau ekki mikil en þegar áhrifin eru skoðuð með 

það í huga að fræðimenn eiga það til að flakka á milli akademíunar og stjórnmálanna þá 

eru áhrifin talsvert meiri. Kingdon talar um þetta sem „inni og úti“ (e.inner-outer) þar sem 

að þessir aðilar starfa innan og utan stjórnmálanna (Kingdon 2014, 53-57). 

Fjölmiðlar hafa einnig áhrif á það hvaða málefni ná athygli þar sem almenningur 

fylgist með stjórnmálum í gegnum þá. Kingdon telur samt sem áður að áhrif fjölmiðla á 

dagskrá stjórnmála séu ekki jafn mikil og áðurnefndra aðila. Fjölmiðlar hafa stutta 

athyglisspönn og fjalla frekar um það sem nú þegar er á dagskrá. Fjölmiðlar hafa því ekki 

sjálfstæð áhrif á þau mál sem tekin eru á dagskrá. Þó svo að bein áhrif fjölmiðla á dagskrá 

stjórnvalda séu lítil á þá hafa fjölmiðlar áhrif á almenningsálitið sem getur í framhaldi haft 

áhrif á stjórnvöld (Kingdon 2014, 57-60). 

Kosningatengdir aðilar, frambjóðendur í forsetakosningum og frambjóðendur 

stjórnmálaflokka hafa áhrif á stefnu stjórnvalda hverju sinni. Þessi aðilar túlka niðurstöður 

kosninga með þeim hætti að sú stefna sem lögð var fram í kosningabaráttunni sé 

samþykkt. Það þýðir samt ekki að stefnan sem sett var fram sé í raun mikilvæg þar sem 

að stefnan hefur minna að segja um tillögur að lausnum og valmöguleikum þegar öllu er 

á botninn hvolft. Af þessum sökum telur Kingdon kosningatengda aðila vera á mörkum 

þess að vera mikilvægir í stefnumótunarferlinu (Kingdon 2014, 61-62) 

Samkvæmt Kingdon hefur almenningsálitið svipuð áhrif og kosningatengdir aðilar. 

Fjölmiðlar eru þó partur af almenningsálitinu þar sem almenningur á það til að mynda 

skoðanir sínar út frá því sem birtist í fjölmiðlum. Þrátt fyrir það telur Kingdon bein áhrif 

fjölmiðla ekki vera mikil. Kingdon sér áhrif fjölmiðla fyrir sér í gegnum almenningsálitið. 
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Almenningsálitið getur haft jákvæð áhrif á þá stefnu sem er tekin upp eða neikvæð áhrif, 

komið í veg fyrir ákvörðun á stefnubreytingu. Almenningsálitið á það til að koma í veg fyrir 

að ákvarðanir séu teknar, fremur en að fá stjórnvöld til að gera eitthvað. Almenningsálitið 

hefur því áhrif á þá stefnu sem tekin er, fremur en að hafa áhrif á þá valmöguleika sem 

eru í boði. Stjórnvöld eiga það til að taka upp ákveðna stefnu þegar augljóst er að fylgni 

almennings við stefnuna hefur ná ákveðnu hámarki. Það sem getur spilað inn í þetta er 

að stjórnvöld sjá að með því að fylgja ákveðni stefnu muni fylgi þeirra aukast, atkvæði í 

húfi (Kingdon 2014, 65-68). 

Síðasti flokkur þátttakenda sem Kingdon skilgreinir eru svokallaðir stefnufrumkvöðlar 

(e. policy entrepreneurs). Þessa aðila má finna á öllum stigum samfélagsins, innan og utan 

stjórnvalda. Það sem einkennir þessa aðila er að þeir eru tilbúnir að nýta þekkingu, tíma 

og orðspor sitt í von um að koma sínum málefnum á framfæri. Hvort sem það felst í að 

koma málefnum sem þeir samþykkja á dagskrá, fá ákveðna viðurkenningu, eða hvort 

þessir aðilar séu í leit að starfsöryggi eða persónulegum ávinningi. Stefnufrumkvöðlar eru 

því talsmenn ákveðna hugmynda og beita sér fyrir því að vekja athygli á þessum 

hugmyndum (Kingdon 2014, 122-123). 

1.1.3 Straumarnir þrír 

Straumarnir sem Kingdon setur fram taka mið af því sem er að gerast í þjóðfélaginu hverju 

sinni, hver situr í stjórn auk þess sem þrýstingur hagsmunaaðila hverju sinni hefur 

umtalsverð áhrif. Þeir hagsmunir sem að barist er fyrir hverju sinni hafa áhrif á 

almenningsálitið, sem smitast í stjórn landsins. Málefni sem eru mikið í umræðunni og 

hafa stuðning hagsmunahópa en skortir samt sem áður skipulagða afstöðu stjórnvalda 

eru þau málefni sem eru líklegust til þess að komast á dagskrá stjórnvalda. Þá sérstaklega 

þegar málefni passa inn í stefnu þeirra flokka sem sitja í stjórn hverju sinni. Þetta gerir 

það að verkum að þegar stjórnarskipti verða getur það haft áhrif á það hvaða málefni eru 

á borði stjónvalda og hvaða málefni eru það ekki. Stefna flokkanna hefur þau áhrif að hún 

mótar það hvaða málefni teljast vera mikilvæg og hvaða mál krefjast aðgerða hverju sinni 

(Kingdon 2014, 20). 

Eins og áður hefur komið fram eru straumarnir þrír; vandamálastraumurinn, 

stjórnmálastraumurinn og stefnustraumurinn aðskildir þar til á mikilvægum tímapunkti 

þegar þeir koma saman. Á þessum ákveðna tímapunkti sameinast vandamál með 
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lausnum og samstaða er meðal stjórnvalda um að málefnið sé vandamál sem að grípa 

þurfi inn í. Samstaða um mikilvægi málefna er líklegust þegar að gluggi tækifæranna er 

opinn, þar sem að þá gefst tækifæri til þess að koma málefnum sínum á framfæri. Þau 

atriði sem að spila inn í það hvort að glugginn sé opinn eða ekki, geta verið af ýmsum toga. 

Algengast er að ríkjandi vandamál sem krefst aðgerða hafi áhrif á það að glugginn opnast 

og málefni komast á dagskrá. Stjórnmálastraumurinn hverju sinni getur einnig haft áhrif 

á það hvort að glugginn opnist. Það hvort að málefni komist á dagskrá á sér stað í 

vandamála- eða stjórnmálastraumnum sem síðan koma saman í stefnustraumnum. Þó 

svo að aðgerðir stjórnvalda séu ákvarðaðar í vandamála- og stefnustraumnum þá er það 

þegar straumarnir koma allir saman sem hlutirnir fara að gerast (Kingdon 2014, 20). 

Það er augljóst að stjórnvöld þurfa að takast á við vandamál af ýmsum toga. Það eru 

þó ekki öll vandamál sem teljast vera mikilvæg hverju sinni. Oft þegar eitthvað gerist í 

þjóðfélaginu verður það til þess að stjórnvöld grípa til aðgerða í ákveðnum málaflokki. 

Einnig getur það haft áhrif ef almenningur gagnrýnir það hvernig núverandi aðgerðir séu 

ábótavanar. Í sumum tilfellum er það ekki aðeins þrýstingur sem hefur áhrif á það hvað 

kemst á dagskrá heldur er augljóst að um er að ræða vandamál sem nauðsynlegt er að 

grípa inn í. Hagsmunahópar og aðrir þátttakendur sem starfa utan stjórnvalda spila þó inn 

í það að benda á það hvaða vandamál eru til staðar og þarfnast aðgerða. Oft þarf að ýta 

við málaflokki til þess að vekja athygli á því að nauðsynlegt sé að bregðast við og grípa til 

aðgerða (Kingdon 2014, 90-94). 

1.1.4 Vandamálin 

Af hverju komast sum mál að á dagskrá stjórnvalda en önnur ekki? Í raun telur Kingdon 

ástæðurnar vera tvíþættar. Í fyrsta lagi skýrist það af því hvernig stjórnvöld komast að 

vandamálinu og í öðru lagi hvernig aðstæðurnar eru skilgreindar sem vandamál. Oft á 

tíðum komast vandamál á borð stjórnvalda í gegnum pólitískan þrýsting en stundum er 

það í gegnum kerfisbundnar athuganir (e. systematic indicators). Stjórnvöld fylgjast með 

því sem er að gerast í samfélaginu hverju sinni, til dæmis með rannsóknum og skýrslum. 

Gögnin eru notuð bæði til að skilgreina umfang vandans sem og til að fylgjast með 

breytingum á vandamálum. Þess vegna skiptir miklu máli hvernig þessi gögn eru sett fram 

því þau þurfa að vera sannfærandi ef málefnið á að komast á dagskrá stjórnvalda. Þeir 

sem taka þátt í stefnumótun leggja yfirleitt mikla áherslu á að aðstæður séu skilgreindar 
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sem vandamál. Vandamál þurfa þó oft að gera vart við sig, en það gerist með einhvers 

konar krísu eða hörmungum. Aðstæður eru yfirleitt skilgreindar sem vandamál þegar fólk 

trúir að eitthvað sé hægt að gera til að betrumbæta þær því ef hugmynd fólks um 

fyrirmyndarríki eða fyrirmyndaraðstæður passar ekki við núverandi aðstæður skapast 

vandamál (Kingdon 2014, 92-94).  

Þrátt fyrir að krísur eða hörmungar séu yfirleitt mikilvæg merki þá þarf málefnið samt 

að fara með gildandi viðhorfum í samfélaginu (Kingdon 2014, 113). Vandamál sem ná 

athygli stefnumótenda geta hins vegar glatað athyglinni á nýjan leik. Ef ekki næst að leysa 

vandamálið getur það valdið vonbrigðum og leitað er að einhverju viðráðanlegra í stað 

þess. Einnig getur fólk einfaldlega vanist aðstæðunum og þess vegna eru þær ekki 

skilgreindar sem eins mikið vandamál og áður. Eins getur athyglin einfaldlega dvínar 

(Kingdon 2014, 90-91). 

1.1.5 Stefnur og hugmyndir 

Stefnumótunarferlið er að mestu leyti framkvæmt af sérfræðingum sem eru ýmist innan 

eða utan stjórnsýslunnar. Það sem þeir eiga þó allir sameiginlegt er að þeir láta sig varða 

um ákveðna hluta í stefnu stjórnvalda. Sérfræðingarnir eru tiltölulega einangraðir frá 

áhrifum frá til dæmis stjórnarskiptum, löggjafarvaldinu eða kjördæmunum. Það ber þó að 

nefna að þeir verða fyrir einhverjum áhrifum frá stjórnmálunum. Hins vegar eru öflin sem 

knýja þessa strauma áfram ólík (Kingdon 2014, 119). Kingdon sér þetta fyrir sér eins og 

ferli sem hægt er að líkja við náttúruval. Í þessu ferli myndast sem Kingdon kallar 

hugmyndasúpuna (e. policy primeval soup) þar sem fræðimenn, sérfræðingar og 

þrýstihópar setja fram hugmyndir sem síðan fljóta um og rekast á hvora aðra þar sem 

sumar verða undir, sumar lifa af, aðrar sameinast öðrum og enn aðrar stökkbreytast. 

Upphaf stefnumótunar virðast oft vera fremur óljóst og því erfitt að skilja það og 

formfesta. Þrátt fyrir að upphafið sé tilviljanakennt þá er valið á stefnunni það ekki. Með 

því að setja upp ákveðin viðmið þar sem aðeins sumar hugmyndir komast af þá myndast 

einskonar skipulag til að vinna gegn óreiðunni. Þessi viðmið sjá til þess að hugmyndir sem 

komast í gegn séu tæknilega framkvæmanlegar, samræmist gildum almennings og 

fjárhagsstöðu ríkisins en einnig þurfa þær að vera móttækilegar. Tillögur eru metnar að 

mestu leyti á pólitíska stuðningnum sem þær njóta (og andstöðunni) en þó einnig að hluta 

til metnar á faglegum forsendum (e. logical) eða út frá fyrrgreindum viðmiðum (Kingdon 
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2014, 200). Það er langt ferli í kerfinu sem hefur þann tilgang að mýkja upp stefnuna fyrir 

almenning (e. softening up). Þá er stefnan kynnt fyrir öðrum þátttakendum í 

stefnustraumnum. Það er mikilvægt að hugmyndir séu þess eðlis að almenningur tengi 

við þær, því útbreiddari sem hugmyndin er því meira er tekið mark á henni (Kingdon 2014, 

122).  

1.1.6 Stjórnmálin 

Í pólitíska straumnum setur Kingdon fram það sem hann kallar þjóðarsálina (e.national 

mood) eða almenningsálit (e.public mood). Innan þess eru þrýstihópar, niðurstöður 

kosninga og breytingar á ríkisstjórn. Þær breytingar sem að eiga sér stað innan pólitíska 

straumsins hafa áhrif á dagskrá stjórnmálanna. Pólitíski straumurinn stýrist af viðhorfa- 

og áhrifasveiflum þjóðfélagsins en „straumurinn“ flýtur samkvæmt sínum eigin reglum 

(Kingdon 2014, 145). 

Þegar breytingar verða á almenningsálitinu hefur það mikil áhrif á stefnu dagskránna 

(e. policy agenda) og útkomu stefnunnar. Almenningsálitið getur jafnvel stoppað mál. 

Skynjun aðila stjórnsýslunnar og stefnumótenda á þjóðarsálinni veldur því að sum mál 

færast ofar á stefnuskránni á meðan hún heldur öðrum frá henni. Þjóðarsálin þarf þó ekki 

endilega að eiga við allan almenning heldur geta þetta aðeins verið öflugir einstaklingar 

eða kraftmikill fámennur hópur (Kingdon 2014,146-149).  

Stjórnvöld hafa mikil áhrif í pólitíska straumnum, til að mynda þegar ný ríkisstjórn 

tekur við, með nýjar áherslur. Þá getur dagskráin kollvarpast þar sem þeir setja áherslumál 

sín fremst og mál sem eru ekki í forgangi hjá nýrri ríkisstjórn eru ólíkleg til að fá athygli. 

Það hefur líka þau áhrif að með nýrri ríkisstjórn breytist iðulega skipting þingsæta og 

önnur mál eru þá líklegri til að komast í gegn eða fyrri mál sem höfðu stuðning, eru felld. 

Stofnanir og þingnefndir sækjast einnig til áhrifa, með því hafa áhrif á stefnumótun. 

Skipulögð pólitísk öfl geta verið til að mynda hagsmunahópar, elítuhópar eða aðrir hópar 

sem samsama sig um tiltekið málefni. Sterkir hópar geta gert það erfitt en þó ekki 

ómögulegt, að vinna að ákveðnum málefnum. Þrátt fyrir það setja þeir sjaldan stefnur 

sjálfir eða að koma með frumkvæðið að tillögum. Þeir eru meira í að stöðva mál eða 

aðlaga stefnur sem eru þegar ofarlega á dagskrá stjórnvalda (Kingdon 2014, 150-151). 
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1.2 Stjórnmál athyglinnar: Bryan D. Jones og Frank R. Baumgartner  

Í bók sinni The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems takast Jones og 

Baumgartner á við að reyna að varpa ljósi á það hvernig upplýsingar eru notaðar og 

hvernig stjórnvöld geta notað upplýsingarnar. Þegar talað er um stjórnvöld er til dæmis 

átt við ráðherra eða þá sem starfa á vegum þeirra. Bæði embættismenn og 

stjórnmálamenn starfa í umboði almennings og þurfa því að þjóna hagsmunum 

almennings sem og að starfa með hagsmuni flokkanna í huga. Það eru þó ekki allir sem 

setja hagsmuni flokksins í fyrsta sæti, heldur berjast fyrir því sem þeir trúa á og þjóna því 

sem þeir telja vera hagsmuni almennings. Það hvernig ákveðnir einstaklingar horfa á 

upplýsingar er samt sem áður ekki það sem Jones og Baumgartner leggja upp með. Þeir 

telja að það skipti ekki máli. Aðalatriðið er að skoða það hvernig stjórnvöld sem heild nota 

þær upplýsingar sem til staðar eru. Þeir benda samt sem áður á að stjórnmálamenn, 

hagsmunahópar, fjölmiðlar, ríkisstofnanir og aðrir sem koma að mótun stefnu hafi stutta 

athyglisspönn. Ástæða þess er að mikið af mismunandi upplýsingum eru á sveimi hverju 

sinni og mismunandi er hversu mikinn hljómgrunn þessar upplýsingar fá. Niðurstaðan er 

sú að stjórnmál eru deilur um hagsmuni og þegar allt kemur til alls vinna þessir hagsmunir. 

Hagsmunirnir hafa þau aðföng sem þurfa að vera til staðar til þess að koma málefni á 

dagskrá (Jones og Baumgartner 2005, 3). Jones og Baumgartner skoða því ekki eingöngu 

hugmyndina sjálfa og straumana sem þeir tengja saman, eins og Kingdon bendir á í sinni 

kenningu. Þeir líta heldur á kerfið sem mun dýpra ferli og skoða því kerfin (e. subsystems) 

og þær upplýsingar sem beisla ferlið og halda þannig aftur af breytingum. Almenningur, 

fræðimenn og aðrir sem hafa eitthvað til málanna að leggja koma málefnum sínum á 

framfæri með því að birta greinar eða álit í fjölmiðlum og á netinu (Jones og Baumgartner 

2005, 4).  

Eins og komið hefur fram er mikið af upplýsingum á sveimi hverju sinni. Af þeim 

ástæðum ná ekki allar upplýsingar athygli þeirra sem mikilvægt er að þær nái til. Merki (e. 

signals) eru þær upplýsingar sem eru til staðar á hverjum tíma. Ef að merkin ná athygli 

okkar verða þessar upplýsingar oft að fréttum. Upplýsingarnar fara í gegnum ferli þar sem 

þeim er safnað saman, þær eru túlkaðar og að lokum ákveðið hvort að upplýsingarnar 

krefjist forgangsröðunar. Allar upplýsingar sem koma fram búa við ákveðna óvissu þar 

sem ekki er vitað hvort að eitthvað hafi gerst og hvort að nauðsynlegt sé að bregðast við. 

Merkin geta verið túlkuð á mismunandi hátt og getur það haft áhrif á það hvernig þau eru 
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meðhöndluð. Merki geta verið lituð af skoðunum þar sem þeir sem túlka þau setja 

gildishlaðna merkingu í túlkun þeirra. Áhugasvið einstaklinga liggur á misjöfnum vettvangi 

sem að gerir það að verkum að skoðanir eiga það til að lita túlkun á ákveðnum málefnum 

(Jones og Baumgartner 2005, 7).  

Það eru þó ekki neinar reglur um það að stjórnvöld þurfi að bregðast við merkjum 

þegar þau verða sýnileg. Merki gefa það ekki til kynna hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar 

og geta því verið mistúlkuð. Til þess að koma í veg fyrir þetta eru hagsmunahópar málefnis 

sterkir og reyna að koma í veg fyrir það að málefni sé mistúlkað (Jones og Baumgartner 

2005, 8-9). Jafnvel þegar merki hefur náð athygli stjórnvalda og það hefur verið sett í 

forgang er merking þeirra upplýsinga sem um ræðir enn umdeild. Eins og áður hefur 

komið fram eru málefni umdeild og því mismunandi hvernig viðbrögðin við þeim eru. Hver 

eru vandamálin, hvaða hópi beinist vandamálið gegn, hvaða upplýsingar eru til staðar um 

vandamálið og hvernig geta stjórnvöld notað þessar upplýsingar? Þessar spurningar eru 

meðal þeirra sem stefnumótunaraðilar spyrja áður en málefni er tekið til greina. Þær eru 

notaðar til þess að varpa ljósi á vandamálið og hvar það á heima í forgangsröðun. 

Upplýsingarnar eru ekki hlutlausar og því fer það alltaf eftir túlkun hver viðbrögðin eru. 

Þar sem upplýsingar eru ekki hlutlausar vekja þær upp tilfinningar og af þeim sökum draga 

upplýsingar að sér athygli þar sem að tilfinningar tengja saman athygli og lausnir. 

Einstaklingar tengja aðstæður við vandamál þegar þeir telja ástandið hafa áhrif á líf þeirra. 

Þegar daglegt líf raskast og hagsmunir eru í húfi eru einstaklingar tilbúnir til þess að 

krefjast aðgerða (Jones og Baumgartner 2005, 12). 

Einstaklingar eru upp til hópa skynsemisverur og það eru stefnumótunaraðilar einnig. 

Ákvarðanir eru teknar til þess að ná settum markmiðum en þrátt fyrir það gera 

einstaklingar sem og stefnumótunaraðilar mistök. Þessi mistök geta verið kerfisbundin og 

síendurtekin. Þau verða þegar tilfinningar stjórna skoðunum eða þegar vandamálin eru 

einfölduð. Samkvæmd Jones og Baumgartner eiga þessi mistök sér daglega stað í 

stjórnmálum (Jones og Baumgartner 2005, 16). 

1.3 Fjölmiðlar og dagskrá stjórnvalda 

Í bók Maxwell McCombs Setting the agenda – the mass media and public opinion fjallar 

hann um þau áhrif sem fjölmiðlar geta haft á almenning. Kenningar McCombs gefa 

kenningu Kingdon aukin skýringarmátt þegar kemur að hlutverki fjölmiðla á 
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dagskrársetningu stjórnvalda. Mccombs bendir á þá staðreynd að almenningur fær mikið 

af þeirri þekkingu sem til staðar er um stjórnmál í gegnum fjölmiðla. Því eru það þeir sem 

að geta að eitthverju leyti stjórnað umræðunni sem á sér stað en það sem einstaklingar 

lesa í fjölmiðlum eru ekki upplýsingar beint frá stjórnvöldum, heldur er það blaðamaður 

sem setur fram þær upplýsingar sem birtar eru. Með þessu átti McCombs við að það sem 

almenningur les í fjölmiðlum getur verið gildishlaðið og því geta fjölmiðlar haft áhrif á 

lokaákvörðun einstaklinga. McCombs gaf bók sína út árið 2004 og gerði sér vel grein fyrir 

því að það væru fleiri miðlar en fjölmiðlar sem hefðu áhrif á almenning. Í dag eru áhrif frá 

samfélagsmiðlum töluverð (McCombs 2004, 1-6). Þegar einstaklingar mynda sér skoðun 

á ákveðnu málefni geta einstaka skoðanir spilað inn í ákvarðanatökuna. Mccombs telur 

líklegt að sú ákvörðun sem tekin sé í lokin sé undan áhrifum fjölmiðla (McCombs 2004, 

19).  

Fræðimennirnir Michael Hill og Frédéric Varone fjalla um áhrif fjölmiðla í bók sinni 

The Public Policy Process en bókin kom út árið 2017. Hill bendir á þá staðreynd í umfjöllun 

sinni að Kingdon telji áhrif fjölmiðla vera minni en gert er ráð fyrir í nútímasamfélagi. 

Kingdon fjallaði um að fjölmiðlar væru með stutta athyglisspönn sem gerir það að verkum 

að mikill hraði er í umfjöllunum þeirra og hvert mál fær því ekki mikla eftirfylgni (Hill 2017, 

181-182). Í bók sinni telur Kingdon áhrif fjölmiðla vera fremur lítil eða um 23 prósent. 

Einnig telur hann að fjölmiðlar fjalli meira um það sem er nú þegar á borði stjórnvalda, en 

hafi ekki áhrif á það hvað er á borði þeirra hverju sinni (Kingdon 2014, 58). Það sem Hill 

bendir aftur á móti á er að áhrif fjölmiðla séu til staðar en þó mismunandi eftir 

málaflokkum. Þetta stjórnast af því að fjölmiðlar eiga það til að einbeita sér að því sem 

þeir halda að sé vilji almennings og einnig fer það eftir því hvernig og hvenær fréttir eru 

birtar. Það hvenær fjallað er um mál í fjölmiðlum getur haft áhrif á það hvort að það nær 

athygli stjórnvalda (Hill 2017, 181-182).  

Hill bendir á vankanta í hugmynd Kingdons um straumana þrjá og áhugavert er að 

fara stuttlega yfir það sem Hill telur að Kingdon hafi ekki séð fyrir. Samkvæmt Hill eru áhrif 

fjölmiðla í vandamálastraumnum að einhverju leyti þau sömu og Kingdon heldur fram. 

Fjölmiðlar einbeita sér aðeins að einu máli í stuttan tíma og þá fremur að þeim málum 

sem snerta beint við landsmönnum. Fjölmiðlar fjalla því frekar um það þegar að innlendur 

einstaklingur slasast í styrjöld en þegar að erlendir einstaklingar látast í hrönnum. Eins og 

fram hefur komið telur Hill ástæðu þess vera þá að fjölmiðlar fjalla um það sem að snertir 
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við almenningi. Fjölmiðlar í dag ganga út á það að ná sem flestum inn á vefsíður sínar og 

til þess að ná sem flestum þarf að fjalla um eitthvað sem almenningur vill lesa. Í 

stefnustraumnum hafa fjölmiðlar áhrif með því að gera stefnuna almennari og því 

auðveldari í framkvæmd. Fjölmiðlar fjalla um vandamálin og mögulegar lausnir í ákveðinn 

tíma og hjálpa þannig stjórnvöldum við að móta þá stefnu sem tekin verður. Einnig beina 

fjölmiðlar sjónum stjórnvalda að vandamálum sem nauðsynlegt er að bregðast við. Hill 

bendir á að fjölmiðlar hafi áhrif á mótun stefnu stjórnvalda, öfugt við það sem að Kingdon 

hélt fram. Fjölmiðlar benda á hvaða málefni eru mikilvæg hverju sinni og draga því athygli 

stjórnvalda að þeim málum. Hill gerir samt sem áður grein fyrir því að fjölmiðlar hafa ekki 

dagskrársetningarvald í höndum sér. Það sem fjölmiðlar gera er að beita þvingunum á 

stjórnvöld með því að fjalla um málefni sem að bregðast þarf við. Í stjórnmálastraumnum 

telur Hill fjölmiðla vera hluti af stjórnmálaferlinu en ekki aðeins hafa áhrif á 

stjórnmálaferlið (Hill 2017, 181-185). 

Það sem síðari tíma dagskrárkenningar gera er að gefa hugmyndum Kingdons aukin 

skýringarmátt en eins og sjá má telja Hill, Jones og Baumgartner, McCombs og aðrir 

fræðimenn áhrif fjölmiðla við að koma málefnum á dagskrá vera víðtækari en Kingdon 

hélt fram.  

1.4 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar hafa þau áhrif að þar geta einstaklingar haldið málefnum lengur á lofti. 

Gripið er málefni sem rætt er um í fjölmiðlum og athyglinni haldið á málaflokknum lengur 

en fjölmiðlar gera. Fjölmiðlar hafa stutta athyglisspönn og því hefur almenningur tekið sér 

það vald að halda málum á lofti í lengri tíma. Með því að gera þetta eiga þau málefni sem 

að ná til almenningsálitsins meiri möguleika á að ná athygli stjórnvalda. Samfélagsmiðlar 

eru ný leið fyrir einstaklinga til að eiga samskipti og gefa einstaklingum því möguleika á 

að dreifa upplýsingum, skoðunum og koma öðru á framfæri sem liggur þeim á hjarta. 

Hvort sem það er undir nafni eða nafnlaust geta einstaklingar tjáð sig og vakið athygli á 

málum sem skipta þá máli. Það er þó mjög mismunandi hvort þær hugmyndir og þau mál 

sem fjallað er um á samfélagsmiðlum fái hljómgrunn í samfélaginu og fer í raun eftir þeim 

fjölda sem að veita málinu athygli. Vinsælir miðlar eins og Facebook, Twitter, Youtube og 

fleiri gefa einstaklingum möguleika á því að koma skoðunum sínum á framfæri. Auk þess 

sem auðvelt er fyrir einstaklinga að finna aðra sem eru á sömu skoðun í ákveðnum 
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málaflokki og þannig getur verið auðveldara að koma sínum málum á framfæri (Elmore 

2010, 12).  

Sá samfélagsmiðill sem flestir Íslendingar nota hvað mest er Facebook. Samkvæmt 

tölum sem birtar voru árið 2013 nota 72.4% Íslendingar Facebook. Út frá þeim tölum var 

Ísland í öðru sæti yfir fjölda notenda miðað við höfðatölu (Jóhannes Benediktsson 2013). 

Árið 2015 voru aftur á móti 9 af hverjum 10 Íslendingum með Facebook aðgang, ef marka 

má niðurstöður samfélagsmiðlamælingar Gallup sem framkvæmd var í maí 2015. Þessar 

niðurstöður gefa okkur mynd af þeim breiða hóp sem sækir samfélagsmiðla hér á landi 

(Nútíminn 2015).  

Út frá Facebook geta einstaklingar framkvæmt ýmislegt. Meðal þess sem flestir 

fréttamiðlar bjóða upp á er sá möguleiki að skrifa athugasemdir við fréttir á helstu 

fréttaveitum. Þar hefur fólk möguleika á því að koma skoðunum sínum á framfæri. Þetta 

getur verið af hinu góða en einnig getur þetta orðið til þess að fólk lætur ýmislegt flakka 

sem að hefði aldrei verið látið flakka í umræðum augliti til auglitis. Út frá því koma oft 

fram einstaklingar sem eru kallaðir „virkir í athugasemdum“. Það að vera virkur í 

athugasemdum hefur fengið á sig mjög neikvæða merkingu á síðustu árum. Einstaklingar 

eiga það til að sitja fremur hjá sér en að taka slaginn í athugasemdum vegna þeirra 

fordóma sem oftar en ekki eru til umræðu á þessum umræðuþráðum (Atli Fannar 

Bjarkason 2010).  

Facebook hefur haft þau áhrif að fólk getur komið skoðunum sínum á framfæri á allt 

annan hátt en áður var hægt. Það er í raun engin annar miðill í heiminum sem tengir fólk 

saman á þann hátt sem að Facebook gerir. Stjórnmálamenn geta notað Facebook í þeim 

tilgangi að sjá hvernig umræða á sér stað í samfélaginu og geta í framhaldinu af því 

ákveðið hvaða málefni leggja skuli áherslu á. Á Facebook geta einstaklingar ekki aðeins 

komið málefnum sem mikill áhugi er fyrir á framfæri heldur geta þeir einnig lýst yfir reiði 

gagnvart einhverju málefni á miðlinum. Facebook er einnig sá miðill sem stjórnmálamenn 

nýta sér mikið í kosningabaráttum þar sem það er mjög auðvelt að ná til mikils fjölda 

einstaklinga í gegnum miðilinn (Westling 2007, 4). 
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2 Flóttamannavandinn í Evrópu 

2.1 Flóttamannavandinn  

Málefni flóttamanna og hælisleitenda hafa verið mikið í umræðunni hér á landi sem og í 

öðrum ríkjum heims en þó sérstaklega í Evrópu. Málefnið er flókið og því að vissu leyti 

mál sem kalla má illviðráðanlegt vandamál (e. wicked problem) þar sem engin ein lausn 

er á núverandi ástandi. Flóttamönnum hefur farið fjölgandi í Evrópu og hefur það þrýst á 

ríki innan Evrópu að bregðast við. Í september árið 2015 hittust helstu leiðtogar Evrópu 

og fóru yfir stöðu mála. Markmið fundarins var að komast að niðurstöðu varðandi málið 

og vinna í því að mynda sameiginlega aðgerðaáætlun. Leiðtogarnir sendu í framhaldinu 

frá sér yfirlýsingu um það hverjar helstu áætlanir þeirra væru í móttöku flóttamanna 

(Aisch o.fl., 2015).  

Þann 17. maí 2016 birti Eygló Harðardóttir, þáverandi félags- og 

húsnæðismálaráðherra, þingsályktunartillögu um framkvæmdaáætlun í málefnum 

innflytjenda fyrir árin 2016–2019. Samkvæmt 7. gr. laga um málefni innflytjenda skal 

ráðherra leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í 

málefnum innflytjenda til fjögurra ára í senn að fenginni umsögn annarra ráðuneyta, 

stofnana, Fjölmenningarseturs og innflytjendaráðs. Var þetta í fyrsta sinn sem mælt var 

fyrir slíkri þingsályktunartillögu eftir að lög um málefni innflytjenda voru samþykkt árið 

2012. Eftir umræður í þingsal þann 2. júni 2016 fór framkvæmdaáætlunin fyrir nefnd 

allsherjar- og menntamála en Eygló taldi mikilvægt að nefndin færi yfir áætlunina í þeim 

tilgangi að tengja hana við raunveruleg vandamál landsins. Með því átti hún við vandamál 

eins og brottfall úr framhaldsskólum en nánar verður farið í ályktun Alþingis síðar (Eygló 

Harðardóttir 2015-2016). Í framhaldi af vinnu á Alþingi birtu stjórnvöld 

framkvæmdaáætlun sýna þann 20. september 2016, en í áætluninni má finna helstu 

markmið Íslands fyrir árin 2016-2019.  

Flóttamálavandann í Evrópu má að mestu leyti tengja við stríðið í Sýrlandi. Þar hefur 

ríkt borgarastyrjöld í tæp sjö ár og hefur styrjöldin gert það að verkum að mikill fjöldi íbúa 

hefur flúið heimili sín og sótt um hæli í ríkjum Evrópu. Eftir að borgarastyrjöldin hófst í 

Sýrlandi hefur flóttamannavandinn farið stigvaxandi (Aisch o.fl., 2015). 
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2.1.1 Flóttamaður eða hælisleitandi 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna og almenna mannréttindayfirlýsingin sem samþykkt var 

árið 1948 kveður á um þá meginreglu að allir menn skuli njóta mannréttinda og 

mannfrelsis. . Samkvæmt flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1951 er sá 

sem er utan við heimaland sitt af ótta við að vera ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, 

þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana skilgreindur 

sem flóttamaður. Vegna ótta getur einstaklingurinn ekki treyst á vernd í heimalandi sínu 

og óskar því eftir hæli í öðru ríki. Skilgreiningin nær einnig til þeirra sem eru 

ríkisfangslausir (Mannréttindaskrifstofa Íslands, á.d). 

Þegar einstaklingar koma til annars ríkis og sækja þar um hæli eru þeir í fyrstu 

skilgreindir sem hælisleitendur af stjórnvöldum viðkomandi ríkis en með því að sækja um 

hæli í viðkomandi landi óskar einstaklingurinn eftir viðurkenningu á stöðu sinni sem 

flóttamaður. Í þessum málum verða stjórnvöld þeirra ríkja sem einstaklingar leita til að 

treysta á framburð viðkomandi. Teljist hann trúverðugur á einstaklingurinn að fá að njóta 

vafans og fá þá vernd sem viðeigandi er. Stjórnvöldum þeirra ríkja sem hælisbeiðnir berast 

til er með öllu óheimilt að leita til upprunaríkis hælisleitendana í von um að afla sér 

upplýsinga um umsækjenda þar sem það getur sett hælisleitandann í mikla hættu (Kristín 

Erla Harðardóttir o.fl., 2005) 

Dyflinnarsamningurinn var fyrst undirritaður þann 15. júní 1990 en Ísland og Noregur 

gerðust aðilar árið 2001. Samningurinn var hluti af Schengen-samstarfinu sem Ísland 

tekur þátt í, í gegnum EES samninginn, ásamt ríkjum Evrópusambandsins. Megintilgangur 

samstarfsins er að tryggja frjálsa för einstaklinga innan landamæra þátttökuríkjanna auk 

þess sem samningurinn átti að tryggja einstaklingum frelsi til að ferðast á milli 

aðildarríkjanna án þess að vera undir eftirliti. Dyflinnarsamstarfið felur í sér að ákveða 

hvaða ríki beri ábyrgð á efnislegri umfjöllun þegar beiðni um hæli er lögð fram á 

Schengen-svæðinu. Meginmarkmiðið með samstarfinu er að tryggja að einstaklingar séu 

ekki sendir frá einu aðildarríki til annars án þess að fá efnislega umfjöllun umsóknar 

sinnar. Samkomulagið kemur samt sem áður ekki inn á það hvernig ríki eiga að meta 

umsóknina efnislega, það vald er í höndum stjórnvalda í aðildarríkjunum sjálfum. 

Grundvallarpunkturinn í samstarfinu er að úrskurða um það hvaða ríki ber ábyrgð á 

umfjöllun hælisumsóknar og að einstaklingar geti ekki flakkað á milli aðildarríkjanna í leit 

að mismunandi meðferðum (Stjórnarráðið, 2015). Árið 2003 var samningurinn leystur af 
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hólmi með reglugerð frá ráði Evrópusambandsins nr. 342/2003/EB en með reglugerðinni 

var markmiðið að koma á viðmiðum um það að ákvarða hvaða aðildarríki beri ábyrgð á 

meðferð umsókna um hæli (Viðskiptablaðið, 2015). 

2.2 Borgarastyrjöldin í Sýrlandi 

Árið 2011 hófst borgarastyrjöld í Sýrlandi. Rekja má upphaf styrjaldarinnar að hluta til 

þess sem kallað var „arabíska vorið“ sem hófst sem friðsamleg mótmæli í nokkrum 

arabaríkjum en er nú orðið að borgarastyrjöld. Áður en borgarastyrjöldin hófst bjuggu um 

20 milljónir manna í Sýrlandi en í dag er staðan sú að um 300.000 manns hafa látist í 

átökunum og um helmingur íbúa hefur þurft að flýja heimili sín. Um átta milljónir íbúa 

hafa komið sér fyrir annars staðar í Sýrlandi en um fjórar milljónir hafa gerst flóttamenn 

og reynt að koma sér fyrir í nærliggjandi löndum. Það ferðalag sem flóttamenn leggja í 

hefur kostað mörg líf og óvissa ríkir um framtíð þeirra sem fara til annarra ríkja. Stríðið er 

ekki lengur borgarastyrjöld heldur hernarðarátök með aðild annarra ríkja. Skýrsla 

Sameinuðu þjóðanna greindi frá því að stríðið væri í raun barátta ólíkra trúarhópa 

(Guðmundur Björn Þorbjörnsson, 2015). Mikill flóttamannastraumur er frá Sýrlandi til 

Tyrklands, Líbanon og Georgíu. Þegar fjallað er um flóttamannavandann lítum hann út 

fyrir að vera gífurlega mikill en tölfræðin sýnir í raun annað. Um 2% þeirra sem hafa þurft 

að flýja heimili sín hafa leitað til landa innan ESB í von um það að fá hæli, 98% eru því eftir 

að reyna að berjast fyrir lífi sínu í heimalandinu sem nú er í raun vígvöllur. Þó svo að þessar 

tölur séu ekki háar í samanburði við alla þá sem að flýja hafa þurft heimili sín þá er ljóst 

að ríki í Evrópu þurftu að gera „viðbragðsáætlun“ til þess að hægt væri að taka á þessum 

vandamáli. Ísland var meðal þeirra ríkja sem að þurfti að gera eitthvað til þess að bregðast 

við þeim fjölda fólks sem til landsins kemur. Málið snýst ekki aðeins um það að leyfa 

þessum einstaklingum að koma sér fyrir á landinu heldur snýst það einnig um það að 

einstaklingarnir finni sig í samfélaginu og vel sé tekið á móti þeim. Framkvæmdaáætlun 

Alþingis dregur saman það sem að gera má betur í innflytjendamálum og hvernig það 

verður framkvæmt á næstu árum, einnig er það fjármagn sem sett verður í „verkefnið“ 

sett í skorður (Kolbeinn Tumi Daðason, 2015). 
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2.3 Hælisleitendur á Íslandi 

Hér verður fjallað um málefni hælisleitenda á Íslandi í réttri tímaröð þar sem framvindunni 

er lýst á ákveðnu tímabili frá 21. júlí 2015 til 20. september 2016. Undanfarin ár hefur 

umsóknum um hæli fjölgað hér á landi þó fjölgunin sé ekki í líkingu við önnur ríki Evrópu. 

Ef borin eru saman árin 2015 og 2016 hér á landi þá var fjölgunin um 75%. Sú fjölgun 

verður að teljast mikil í ljósi þess að krafist var aðgerða í málefnum hælisleitenda árið 

2015. Síðan þá hefur ákallið orðið enn meira um að gripið verði til aðgerða í 

málaflokknum. Þegar litið er á þær umsóknir sem að hafa komið á borð 

Útlendingastofnunar síðastliðin sjö ár þá kemur í ljós gríðarleg aukning en á meðfylgjandi 

mynd má sjá fjölda hælisumsókna frá árinu 2009 til 2016 (Útlendingastofnun 2016). 

 

Mynd 1. Fjöldi hælisumsókna á árunum 2009-2017 (Útlendingastofnun 2016) 

Þann 21. júlí 2015 lýstu íslensk stjórnvöld yfir vilja sínum við ráðherraráð 

Evrópusambandsins í Brussel að taka á móti fimmtíu flóttamönnum. Þessar upplýsingar 

birtust í framhaldinu í yfirlýsingu Velferðarráðuneytisins. Móttaka flóttafólksins var 

ákveðin í samráði við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Eygló Harðardóttir, 

þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði að það væri bæði réttur og skylda 

Íslendinga að leggja lóð í vogaskálarnar „Vandi þessa fólks kemur okkur öllum við”. Þær 

þjóðir sem geta verða að axla ábyrgð og gera sitt til að létta á vandanum.“ sagði Eygló 

35 51 76
118

172 176

354

977

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fjöldi hælisumsókna á árunum 2009-2016



24 

samkvæmt yfirlýsingunni. Í takt við þessar yfirlýsingar Eyglóar þá var samhugur meðal 

almennings um að Ísland gæti lagt meira í vogaskálarnar (Stjórnarráðið, 2015). 

Yfirlýsing íslenskra stjórnvalda var í framhaldinu mikið til umræðu í fjölmiðlum en þar 

að auki voru heitar umræður á samfélagsmiðlum. Rætt var um þann fjölda sem lést í 

Miðjarðarhafinu á degi hverjum í samhengi við þann fjölda sem Ísland hugðist taka á móti. 

Greint var frá því í fréttamiðlinum Stundin að talið væri að 200 manns hafi látist við 

Miðjarðarhafið aðfaranótt 29. ágúst 2015. Frá því að upplýsingarnar um þann fjölda sem 

Ísland hugðist taka á móti voru birtar var mikill hiti í íslensku samfélagi en í lok ágúst, um 

mánuði eftir að yfirlýsing Velferðarráðuneytisins var birt, ákvað almenningur að grípa til 

sinna ráða á samfélagsmiðlum (Benjamín Julian, 2015). 

2.4 Kæra Eygló Harðar – Sýrland kallar 

Eins og sjá má á tölum Útlendingastofnunar hefur hælisumsóknum fjölgað gífurlega á 

undanförnum árum og því var ljóst að grípa þurfti til aðgerða. Yfirlýsingar Íslands um 

móttöku fimmtíu flóttamanna þóttu aðeins smámunir og mikill samhugur var um að 

Ísland gæti gert meira í þessu málefnum. Þann 30. ágúst 2015 stofnaði Bryndís 

Björgvinsdóttir viðburð sem að vakti mikla athygli hér á landi sem og erlendis. Erlendir 

fjölmiðlar fjölluðu og fylgdust með framtaki Bryndísar.  

Viðburðurinn „Kæra Eygló Harðar – Sýrland kallar“, var stofnaður í þeim tilgangi að 

sýna fram á að Ísland gæti vel tekið á móti fleiri flóttamönnum en áætlað var. Bryndís 

bauðst sjálf til að taka á móti fimm flóttamönnum, hún ætlaði að sjá til þess að þeir 

kæmust til landsins og sjálf ætlaði hún að kynna fyrir þeim land og þjóð. Viðburðurinn 

varð fljótt vettvangur til að skrifa Eygló Harðardóttur sem eins og komið hefur fram var á 

þessum tíma félags- og húsnæðismálaráðherra. Einstaklingar skrifuðu Eygló bréf 

opinberlega og voru þar með að senda þau skilaboð að Íslendingar væru tilbúnir til þess 

að taka á móti fleiri flóttamönnum en íslensk stjórnvöld höfðu gert ráð fyrir. Eins og áður 

hefur komið fram var á þessum tíma gert ráð fyrir því að hingað til lands myndu koma 

fimmtíu flóttamenn. Viðburðurinn fékk strax mikil viðbrögð og voru því sett fram skýr 

markmið fyrir honum. Samkvæmt stöðufærslu Bryndísar stofnanda hópsins voru 

markmiðin þrjú:  
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1. Safna saman gagnlegum upplýsingum um þá aðstoð sem er í boði. 

2. Skapa þrýsting á stjórnvöld, við viljum að ákvarðanir séu teknar núna og ferlum hrint 

af stað strax: meiri viðbragðsflýti 

3. Þetta er táknræn gjörningur, umræðuvettvangur og leið til að hugsa saman og miðla 

upplýsingum (Bryndís Björgvinsdóttir 2015). 

Um átján þúsund manns brugðust við viðburðinum og um tvö þúsund manns buðu fram 

aðstoð sína. Vert er að taka fram að strax fyrsta sólarhringinn merktu um tíu þúsund 

manns „mæti“ (e. going) á viðburðinn (Bryndís Björgvinsdóttir 2015). 

Í samtali við vefmiðilinn visir.is talaði Eygló Harðardóttir um það að hún hefði ekki séð 

annað eins og að viðburðurinn kæmi til með að hafa áhrif. Hún hefði þann 1. september 

sett sig í samband við Rauða krossinn og formann flóttamannanefndar en mikil fjölgun 

var á sjálfboðaliðum Rauða krossins á meðan á viðburðurinn stóð sem hæst. Um 746 nýir 

sjálfboðaliðar bættust við á aðeins tveimur sólarhringum. Á þessum skamma tíma hafði 

Eygló einnig haft samband við alþjóðastofnanir til þess að sjá hvað hægt væri að gera en 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna var komin í málið aðeins tveimur sólarhringum 

eftir að viðburðurinn birtist á samfélagsmiðlum (Nadine, 2015). 

Á aðeins tveimur sólarhringum hafði gífurlegur fjöldi látið til sín taka í málefnum 

innflytjenda og hælisleitenda á Íslandi. Viðburðurinn vakti athygli á heimsvísu og fjallað 

var um framtakið á miðlum Guardian, Telegraph og Time svo eitthvað sé nefnt. Málið 

vakti þó einnig athygli utan Evrópu þar sem fjallað var um það á vef The Daily Star í 

Líbanon, á vef The Malaysian Insider í Malasíu og á vef Dunya News í Pakistan (Sunna 

Kristín Hilmarsdóttir 2015). 

2.5 Litli drengurinn á ströndinni 

Miðvikudaginn 2. september 2015 fannst lítill drengur að nafni Alan Kurdi látin á strönd 

við Bodrum í Tyrklandi. Fjölskylda hans ásamt öðrum lagði í þá hættulegu siglingu að fara 

frá Sýrlandi en von þeirra var að sameinast fjölskyldumeðlimum í Kanada. Myndin sem 

náðist af Kurdi á ströndinni fór í dreifingu fjölmiðla um allan heim en myndin vakti einnig 

athygli á samfélagsmiðlum. Ríki Íslams notaði myndina af drengnum til þess að hræða fólk 

frá því að leggja á flótta (Helena Smith, 2015).  

Viðburðurinn „Kæra Eygló Harðar – Sýrland kallar“ náði hæstu hæðum sínum þegar 

myndin af Alan fór í dreifingu. Myndin varð til þess að mælirinn fylltist. Í kjölfarið hafði 
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Eygló Harðardóttir samband við stofnendur viðburðarins og var honum lokað þann 4. 

september. Bryndís, stofnandi „Kæra Eygló Harðar – Sýrland kallar“ sagði að viðburðurinn 

hefði þjónað tilgangi sínum og árangurinn væri sýnilegur. Íslensk stjórnvöld höfðu tekið 

málið í sínar hendur, almenningur hafði talað (Nanna Elísa Jakobsdóttir 2015). 

2.6 Ályktun Alþingis 

Eins og áður hefur komið fram birti Ísland framkvæmdaáætlun sína í málefnum 

innflytjenda þann 20. september 2016. Þegar Eygló Harðardóttir mælti fyrir 

þingsályktunartillögunni, þann 2. júní 2016, talaði hún um að meginmarkmið tillögunnar 

væri að stuðla að samfélagi þar sem allir gata verið virkir þátttakendur, óháð þjóðerni og 

uppruna. Eygló benti á mikilvægi þess að gera ráð fyrir hagsmunum innflytjenda í 

stefnumótun og stjórnsýslu ríkisins. Með framkvæmdaáætlun átti að vinna að því að 

tryggja jöfn tækifæri allra landsmanna, óháð einstaklingsbundnum þáttum og aðstæðum. 

Stuðla ætti að samfélagi án aðgreiningar, að sérhver einstaklingur fengi tækifæri til að 

njóta sín, óháð uppruna og geti þannig auðgað samfélagið. Mikilvægt væri að vel væri 

tekið á móti einstaklingum og fjölskyldum sem flytja til Íslands svo að fólk fái tækifæri til 

að skapa sér farsælt líf hér á landi. Huga þurfi að þörfum innflytjenda við opinbera 

stefnumótun og samfélagið í heild þarf að takast á við nýjar aðstæður, hvort sem er á 

vinnumarkaði, í skólakerfinu, heilbrigðisþjónustu eða annarri velferðarþjónustu ríkis og 

sveitarfélaga (Eygló Harðardóttir 2015-2016). 

Í framkvæmdaáætluninni má finna helstu markmið Íslands fyrir árin 2016-2019 og 

ljóst var að íslensk stjórnvöld vildu og ætluðu að gera betur, bæði í málefnum flóttamanna 

og innflytjenda en skýrt kom fram að nýta þyrfti þá þekkingu sem þessir einstaklingar 

koma með inn í íslenskt samfélag til hagsbóta fyrir samfélagið sem heild. Hvort sem það 

er þekking á vinnumarkaði eða öðrum vettvangi, þekking sem leiðir til betri og 

samkeppnishæfari vinnumarkaðar. Í málefnum flóttafólks kom fram að íslenskt samfélag 

skyldi aðstoða og veita vernd þeim einstaklingum sem þarfnist alþjóðlegrar verndar 

(Þingskjal nr. 1285/2015-2016). 

Grunnstoð áætlunarinnar er að tryggja jöfn tækifæri landsmanna óháð 

einstaklingsbundnum þáttum og aðstæðum, svo sem þjóðerni eða litarháttum. 

Framkvæmdaáætlunin byggir á fimm stoðum sem taka fyrir samfélagið, fjölskylduna, 

menntun, vinnumarkaðinn og flóttafólk. 
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1. Samfélagið: Íslenskt samfélag sé fjölskylduvænt og allir þjóðfélagsþegnar upplifi það 

að þeir búi við sömu tækifæri. Stuðla verði að samheldni heildarinnar með jöfnu 

aðgengi allra. 

2. Fjölskyldan: Unnið að því að íslenskt samfélag taki mið af þörfum ólíkra 

fjölskyldugerða. 

3. Menntun: Innflytjendur njóti jafnar stöðu og tækifæra til náms, huga sérstaklega að 

menntun innflytjenda. Mat á menntun skilvirkt til að draga úr brottfalli innflytjenda 

úr námi. 

4. Vinnumarkaður: Leitast eftir því að fjölbreyttur bakgrunnur fólks leiði til betri og 

samkeppnishæfari vinnumarkaðar. Lögð áhersla á að kraftur innflytjenda nýtist í 

opinbera og einkageiranum. 

5. Flóttafólk: Íslenskt samfélag aðstoði og veiti alþjóðlega vernd þeim einstaklingum 

sem slíkrar verndar þarfnast (Þingskjal nr. 1285/2015-2016). 

Skýrt er í framkvæmdaáætluninni hver ber ábyrgð á hverjum hluta stoðanna. Ítarlega er 

farið út í hvern og einn flokk í skýrslunni en segja má að grunnurinn í 

framkvæmdaáætluninni sé að gæta að þeim möguleikum sem að innflytjendur fá við 

komu til landsins og þar með gæta að jöfnum tækifærum allra. Þetta er í raun í samræmi 

við þær kröfur sem almenningur hafði í tengslum við málið (Þingskjal nr. 1285/2015-

2016). 

Málaflokkur flóttafólks er viðkvæmur en þau markmið sem sett hafa verið í málefnum 

þeirra eru skýr í skýrslunni. Lögð var áhersla á að flóttafólk fengi nauðsynlega aðstoð til 

að vinna úr þeim áföllum sem það þarf að kljást við. Einnig kom fram að nauðsynlegt væri 

að flóttafólk fengi fljótt tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu. Hvort sem það væri 

á sviði vinnumarkaðar eða menntunar. Áhersla var á að gera móttöku flóttafólks skilvirka 

en í skýrslunni var talað um að nauðsynlegt verði að lagaumhverfi í málefnum innflytjenda 

verði skoðað. Auk þess sem áætlað var að framkvæma rannsókn á líðan og stöðu 

flóttafólks á Íslandi. Rannsóknin yrði framkvæmd í því skyni að fá betri upplýsingar um 

stöðu flóttafólk á Íslandi. Markmið varðandi móttöku flóttafólks eftir hælisleit var að það 

ferlið verði samræmt og almennar bætingar verði á núverandi ferli (Þingskjal nr. 

1285/2015-2016). 
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Í skýrslunni kemur skýrt fram að markmið stjórnvalda sé að bæta stöðu flóttafólks 

varðandi réttindi sín og skyldur. Þar sem lögð verður áhersla á að fræða um 

atvinnutækifæri og húsnæðismál, sinna vel íslenskukennslu og almennt þeirri menntun 

sem flóttafólki gefst kostur á að sækja. Einn mikilvægur punktur varðandi fræðslu í 

skýrslunni er að útbúa ætti fræðsluefni á ýmsum tungumálum til þess að einstaklingar 

geti sótt sér upplýsingar á viðeigandi tungumáli. 
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3 Umræða 

Í þessum kafla verður atburðarásin sem lýst var í efniskaflanum hér að framanverðu, 

skoðuð í fræðilegu ljósi og leitast verður við varpa ljósi á rannsóknarspurningu 

verkefnisins sem er: Hvað varð til þess að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í 

málefnum innflytjenda og hælisleitenda var lögð fram á þessum tiltekna tíma? Ekki verður 

hægt að gera þessu efni tæmandi skil plássins vegna en hér verður stiklað á stóru. 

Skoðaðir verða þeir þættir er þykja sérstaklega áhugaverðir í ljósi þess hvernig mál fá 

sérstaka athygli stjórnvalda og hvernig mál birtast á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum. 

Dregið verður út úr efniskaflanum hvernig samfélagsmiðlar höfðu áhrif á fjölmiðla í 

gegnum almenningsálitið og hvernig dagskrárkenningar síðari tíma hafa gefið Kingdon 

aukin skýringarmátt. Einnig verður sjónum beint að því hvaða þátttakendur höfðu áhrif á 

ákvörðun stjórnvalda í þessu ákveðna máli og hvernig þessir þátttakendur höfðu þau áhrif 

að straumarnir sem Kingdon sá fyrir sér komu saman. Þessir þættir verða skoðaðir nánar 

í fræðilegu ljósi. Þeir urðu fyrir valinu vegna þess að auðvelt er að skilja þá í ljósi hugmynda 

Kingdons og þeirra rannsókna sem styðja við hugmyndir hans.  

Eins og kom fram í fræðilega kaflanum fjallar Kingdon um áhrif fjölmiðla en kenningar 

hans gera samt sem áður ekki ráð fyrir eins miklum áhrifum og síðari tíma kenningar. 

Kingdon setti hugmynd sína um straumana fyrst fram árið 1984 þó svo að bók hans hafi 

verið endurútgefin á seinni árum. Þrátt fyrir það þá er auðveldlega hægt að tengja 

hugmyndir hans inn í nútímann með aðstoð fræðimanna sem sett hafa fram hugmyndir 

á sviði dagskrárkenninga á seinni árum. Eins og áður hefur komið fram benda rannsóknir 

Kingdon til þess að áhrif fjölmiðla sé aðeins um 26% en rannsókn hans var unnin á 

tuttugustu öld (Kingdon 2014, 58).  

Í atburðarásinni sem hér er til skoðunar höfðu samfélagsmiðlar áhrif á fjölmiðlana en 

í framhaldi af því höfðu fjölmiðlarnir áhrif á almenningsálitið. Almenningsálitið hafði svo 

að lokum áhrif á stjórnvöld með þeim hætti að stjórnvöld brugðust við í málaflokknum. 

Þó svo að samfélagsmiðlar hafi ekki verið til á tímum Kingdon og hann hafi verið 

gagnrýndur fyrir að gera lítið úr áhrifum fjölmiðla þá er skilningur Kingdons samt sem áður 

sá að áhrif fjölmiðla eigi sér stað í gegnum almenningsálitið. Almenningsálitið magnaðist 

á samfélagsmiðlum og þaðan inn í fjölmiðlana og áfram inn í stjórnmálaumræðuna. Í 

þessari tilteknu atburðarás sést því gott dæmi um það hvernig Kingdon sér þetta fyrir sér.  
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Fjölmiðlar sem og samfélagsmiðlar í dag hafa veruleg áhrif á almenningsálitið þar sem 

að einstaklingar og hópar í samfélaginu draga athygli sína að því sem birtist í fjölmiðlum. 

Því teljast þau vandamál sem birtast á miðlunum vera þau mál sem nauðsynlegt er að 

bregðast við. Vegna þessara áhrifa hafa þau mál sem fá umfjöllun eða umræðu á 

samfélagsmiðlum forskot á það að gripið sé til aðgerða í málaflokknum. Vegna þeirra 

áhrifa sem þetta hefur þá geta einstaklingar og hópar notað samfélög á netinu til þess að 

vekja athygli á ákveðnum málaflokki (Kingdon 2014, 57-60).  

Í framhaldi að þessu sjáum við að hugmyndir McCombs styðja við þessar hugmyndir 

Kingdons og tengjast atburðarásinni vel. McCombs bendir á þá staðreynd að almenningur 

fær mikið af þeirri þekkingu sem til staðar er um stjórnmál í gegnum fjölmiðla. Einnig 

hvernig fjölmiðlar geta með þessu móti stjórnað umræðunni í þjóðfélaginu hverju sinni. Í 

þessari atburðarás fjölluðu fjölmiðlar um það sem var að gerast á samfélagsmiðlum. Sem 

í framhaldinu fékk fleiri til þess að sýna viðburðinum “Kæra Eygló” athygli. McCombs telur 

að sú ákvörðun sem tekin sé að lokum, hvort sem það sé ákvörðun stjórnvalda eða 

almennings sé stjórnað af fjölmiðlum á einhvern hátt. 

Líkt og fjallað var um í fræðilega kaflanum hafa aðrir fræðimenn einnig fjallað um 

áhrif fjölmiðla í tengslum við kenningar Kingdon. Michael Hill er einn þeirra en hann telur 

Kingdon vanmeta þau áhrif sem fjölmiðlar geta haft á stjórnvöld. Hill bendir á að áhrif 

fjölmiðla séu til staðar en að áhrifin séu samt sem áður mismunandi eftir málaflokkum. 

Fjölmiðlar einbeiti sér að því sem þeir telja að sé vilji almennings, en í þessu máli kallaði 

almenningur eftir aðgerðum í málefnum innflytjenda og hælisleitenda. Stjórnvöld 

svöruðu almenningi í málinu en almenningur var búin að opinbera sinn vilja sem gerði 

stjórnvöldum auðvelt fyrir að móta stefnu út frá því. Hill bendir einnig á að fjölmiðlar geti 

haft áhrif á mótun stefnu en hafi ekki raunverulega dagskrársetningar vald. Vald þeirra er 

fólgið í því að þrýsta á stjórnvöld með því að fjalla um málefni sem brenna á almenningi. 

Það er það sem að átti sér stað í þessu tiltekna máli, fjölmiðlar fjölluðu um það ástand 

sem átti sér stað í Miðjarðarhafinu og almenningur greip við því sem fjölmiðlar fjölluðu 

um. Miðað við þann fjölda Íslendinga sem notar Facebook daglega ætti að vera auðvelt 

að sjá hvaða skoðanaskipti eiga sér stað meðal almennings.  

Kingdon sér fyrir sér þrjá strauma í dagskrársetningarferlinu. Þegar þessir straumar 

koma saman komast málefni á dagskrá stjórnvalda. Vandamálastraumur Kingdons krefst 
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þess að vandi sé fyrir höndum, að almenningur sjái fyrir sér vanda sem krefst aðgerða. Í 

kjölfar borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi fór hælisleitendum sífellt fjölgandi í Evrópu og því 

um vandamál að ræða. Tölur frá Útlendingastofnun (sjá mynd 1) gefa til kynna að 

fjölgunin hafi verið gífurleg hér á landi. Fjölgunin er einnig gríðarleg þegar litið er á 

aukninguna á milli áranna 2015 og 2016, en um 75% aukningu var að ræða á milli ára. 

Fjölgun hælisleitenda hér á landi er mikil og á þessum tíma lá í augum uppi að vandamálið 

væri ekki til skamms tíma. Því væri nauðsynlegt fyrir stjórnvöld að gera aðgerðaráætlun 

(Kingdon 2014, 95-96).  

Pólitíski straumurinn stýrist aftur á móti af þeim viðhorfum sem til staðar eru í 

þjóðfélaginu. Almenningsálitið hefur áhrif á stefnudagskrá stjórnvalda, en það getur 

mótað útkomu stefnunnar og jafnvel stoppað framkvæmd hennar. Stjórnmálamenn 

reyna að skynja það hvað séu „mikilvæg málefni“ (e. hot topic) í samfélaginu og hvað sé 

nauðsynlegt að taka til umræðu. Það sem aðilar stjórnsýslunnar skynja sem mikilvægt 

málefni út frá almenningsálitinu getur orðið til þess að málefni færast ofar á stefnuskránni 

(Kingdon 2014, 145-145). Í málefnum innflytjenda og hælisleitenda árið 2015 var augljóst 

að almenningur taldi þá stefnu stjórnvalda að taka á móti fimmtíu hælisleitendum 

óásættanlega og að íslenskt samfélag gæti gert betur. Á samfélagsmiðlum var stór hópur 

samankominn sem lét sig málið varða og var tilbúinn að berjast fyrir málstaðnum. Eins og 

hefur komið fram þá höfðu samfélagsmiðlar áhrif á það sem að fjölmiðlar voru að fjalla 

um sem að hafði síðar áhrif á almenningsálitið. Almenningsálitið hafði að lokum áhrif á 

stjórnvöld en málefni innflytjenda og hælisleitenda skiluðu sér á borð stjórnvalda.  

Stefnustraumur Kingdons líkir þessu við náttúruval eða hugmyndasúpu þar sem 

fræðimenn, sérfræðingar og þrýstihópar setja fram hugmyndir sem síðan fljóta um og 

rekast á hverja aðra þar sem sumar verða undir, sumar lifa af, aðrar sameinast öðrum og 

enn aðrar stökkbreytast. Innan þessara strauma eru þeir þátttakendur sem að Kingdon 

tilgreinir að vinni að sínum hugmyndum. Samkvæmt Kingdon þá eru hagsmunaaðilar 

mikilvægustu aðilarnir þegar kemur að því að hafa áhrif á þau málefni sem stjórnvöld taka 

fyrir hverju sinni. Allar hugmyndir hagsmunahópa fara í gegnum „softening up“ ferli, en 

aðeins takmarkaðar hugmyndir komast í gegnum það ferli. Hugmynd Berglindar, „Kæra 

Eygló – Sýrland kallar“ hafði mikil áhrif og gerði það að verkum að málefni innflytjenda og 
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hælisleitenda náðu miklum hæðum og komust loks á borð stjórnvalda (Kingdon 2014, 

143-144).  

Í aðdragandanum að framkvæmdaáætluninni komu ýmsir aðilar að þeim þrýstingi 

sem stjórnvöld urðu fyrir. Bryndís, stofnandi „Kæra Eygló“ hafði fengið nóg af núverandi 

ástandi og sá fyrir sér að lítið mál væri fyrir Ísland að taka á móti fleiri en fimmtíu 

flóttamönnum eins og stóð til. Hún bjóst ekki við því að viðbrögðin yrðu eins mikil og raun 

bar vitni, en viðbrögðin leyndu sér ekki. Íslendingar voru ósáttir við fyrirætlanir 

stjórnvalda og því var ljóst að stjórnvöld þyrftu að svara þessu ákalli þjóðarinnar. Þegar 

hún hafði stofnað viðburðinn þá fór starf stefnufrumkvöðla og hagsmunahópa á fullt en 

bæði Rauði Krossinn og Unicef tjáðu sig í fjölmiðlum um málefnið. Auk þess sem Unicef 

stóð fyrir stórtónleikum tileinkuðum börnum á flótta í september 2015 (Unicef 2015). 

Aðgerðir Bryndísar á samfélagsmiðlum og viðbrögð þjóðarinnar gerðu það að verkum að 

biðtíminn eftir því að þeirra baráttumálefni kæmust á dagskrá styttist. Þarna sjáum við 

dæmi um mikilvægi þess að stefnufrumkvöðlar séu tilbúnir þegar „glugginn opnaðist“, líkt 

og Kingdon fjallaði um. 
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4 Niðurstöður 

Eins og sjá má af þessari umfjöllun þá hafa áhrif einstaklinga í gegnum samfélagsmiðla 

verið að aukast. Fjölmiðlar fjalla í auknu mæli um það sem er til umræðu á 

samfélagsmiðlum sem gefur einstaklingum aukið tækifæri að láta sig mál varða. 

Ómögulegt er að segja hvort áhrif samfélagsmiðla á stjórnvöld séu raunveruleg hér á landi 

eftir athugun á aðeins þessu eina máli. Það er þó óhætt að segja að samfélagsmiðlar höfðu 

áhrif í þessu tiltekna máli. Vegna þess mikla fjölda sem sækja samfélagsmiðla á degi 

hverjum má gera sér mynd af því almenningsálitið sem er í þjóðfélaginu hverju sinni. Í 

þessu tiltekna máli, málefnum innflytjenda og hælisleitenda, höfðu samfélagsmiðlar áhrif 

á umfjöllun fjölmiðla en fjölmiðlar höfðu áhrif á almenningsálitið. Almenningsálitið hafa 

að lokum áhrif á stjórnvöld. Þeir sterku hagsmunahópar sem að urðu til á 

samfélagsmiðlum höfðu því áhrif á stjórnvöld sem að lokum skiluðu framkvæmdaráætlun 

þann 20. september 2016. 

Markmið ritgerðarinnar var að fjalla um þau áhrif sem að samfélagsmiðlar höfðu í því 

að koma málefnum innflytjenda og hælisleitenda á dagskrá stjórnvalda haustið 2016. 

Atburðarásin sem fjallað er um í efniskafla ritgerðarinnar gefur mynd af því hvernig 

almenningur getur haft áhrif á stjórnvöld í gegnum samfélagsmiðla. Atburðarásin frá 21. 

júní 2015 til 20. september 2016 er því sérstaklega áhugaverð í því skyni að sjá hvernig 

almenningsálitið magnaðist á samfélagsmiðlum. Út frá þeim dæmum sem til skoðunar 

voru í umræðukaflanum hér að framanverðu er óhætt að segja að samfélagsmiðlar hafi 

haft umtalsverð áhrif. Samfélagsmiðlar flýttu fyrir meðferð málefnisins. Viðburðurinn 

„Kæra Eygló – Sýrland kallar“ á Facebook var í því skyni ákveðin kveikja að mikilli umræðu 

almennings um málefni innflytjenda og hælisleitenda. Fjölmiðlar, bæði hér á landi og 

erlendis fjölluðu um viðburðinn og varð hann á allra vörum á mjög skömmum tíma. Hér 

má því segja að mál hafi komist á dagskrá vegna fjölmiðlaumfjöllunar og málum hraðað í 

umferð þingsins. 

Með framkvæmdaráætluninni var kalli almennings svarað. Eygló Harðardóttir, 

þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra, tók til sín það sem almenningur hafði að 

segja og lét hendur standa fram úr ermum í málaflokknum. Framkvæmdaáætlunin er 

metnaðarfull, raunhæf og skýr en hver aðgerð hefur skýr markmið. Þar að auki er árangur 

aðgerða mælanlegur og vel staðið að því að hver aðgerð hefði á bak við sig nauðsynlegt 
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fjármagn og annað sem þarf til að aðgerðin komist að fullu í framkvæmd. 

Framkvæmdaáætlunin gefur því til kynna að stjórnvöld vilja gera betur í málaflokknum. 
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5 Lokaorð 

Tilgangurinn með ritgerðinni var að varpa ljósi á meginrannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar sem var: Hvað varð til þess að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í 

málefnum innflytjenda og hælisleitenda var lögð fram á þessum tiltekna tíma? Ekki var 

hægt að gera viðfangsefninu tæmandi skil, plássins vegna, en lögð var áhersla á ákveðin 

atriði. Af umfjölluninni má í stuttu máli draga nokkrar meginniðurstöður þegar þær eru 

ræddar í fræðilegu ljósi. Höfundur einblíndi á að skoða það hvort að samfélagsmiðlar hafi 

spilað inn í ákvarðanatöku stjórnvalda í málefnum innflytjenda og hælisleitenda á árunum 

2015 og 2016. Málunum var hraðað í umferð þingsins eftir umfjöllun fjölmiðla. Einskonar 

snjóboltaáhrif urðu þar sem að fjölmiðlar fjölluðu um það sem birtist á samfélagsmiðlum. 

Það sem fjallað var um í fjölmiðlum hafði áhrif á almenningsálitið sem hafði áhrif á 

stjórnvöld. Og því hægt að segja að mál hafi komist á dagskrá vegna fjölmiðlaumfjöllunar 

og málum hraðað í umferð þingsins. 

Ómögulegt er að segja hvort áhrif samfélagsmiðla séu raunveruleg hér á landi eftir 

athugun á aðeins þessu eina máli. Með hjálp tækninnar á almenningur þó auðveldara með 

að koma skoðunum sínum á framfæri, fjölmiðlar grípa það sem til umræðu er á 

samfélagsmiðlum og fjalla um það. Í því skyni eru samfélagsmiðlar vettvangur fyrir 

almenning til þess að vekja athygli á því sem er ábótavant. Aftur á móti mætti skoða það 

hvort áhrif samfélagsmiðla séu raunveruleg í daglegri starfsemi stjórnvalda en slíkt væri 

efni í stærri rannsókn. 

Það verður áhugavert að fylgjast með áhrifum samfélagsmiðla á komandi árum. Þar 

sem að samfélagsmiðlar gegna stóru hlutverki í lífi einstaklingar er spurning hvort að 

samspil stjórnvalda og samfélagsmiðla verði enn meira. 
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