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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru viðhorf alþingismanna til innflytjenda á árunum 2012 til 

2018. Rannsóknin beindist að greiningu viðhorfa þingmanna við lagasetningu, umræður á 

þingi og almennri orðræðu. Eru viðhorfin greind í sögulegu samhengi, með hliðsjón af 

réttarástandinu, stjórnskipulegum þáttum og félagslegum þáttum, sem haft geta áhrif á 

viðhorf alþingsmanna og nauðsynlegt kann að vera að líta til við greiningu á viðhorfum 

þeirra. Þannig kemur til dæmis fram að þingmenn eru almennt jákvæðir í garð evrópskra 

innflytjenda, ekki síst vegna þjóðréttarlegra samninga, auk þess sem reynsla hefur fengist af 

opnum heimildum evrópskra aðila til þess að festa hér rætur. Ljóst er að lagaramminn er 

nokkuð strangur gagnvart öðrum þjóðum þó að ákveðin tilslökun eigi sér stað gagnvart 

flóttamönnum. Í niðurstöðum þessarar ritgerðar er þó gerð grein fyrir því að þrátt fyrir 

strangan lagaramma og varkárni ýmissa þingmanna, er viðhorfið almennt jákvætt gagnvart 

útlendingum á umræddu tímabili. Er það ekki síst jákvætt í tengslum við fjölmenningu, en 

þó kunna einstakir þingmenn að hafa viðrað skoðanir sem að teljast gagnstæðar þeirri þróun 

og á köflum jafnvel fordómafullar. Er gerður greinarmunur á annars vegar viðhorfi til 

fjöldatakmarkana og hins vegar á viðhorfi til samþættingar innflytjenda í samfélaginu. Þó 

að samstaða meðal þingmanna sé ekki nægjanleg til þess að losa um stranga 

fjöldatakmörkun laganna, eru þingmenn oftast jákvæðir í garð þeirrar fjölmenningar sem 

innflytjendur bera með sér þegar þeir að endingu fá að setjast hér að. 
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Inngangur 

Fá mál stjórnmálalegs eðlis hafa jafn djúpstæðar rætur í hugum fólks og mál er varða 

innflytjendur. Afar fátítt er að menn lýsi því yfir að þeir hafi ekki skoðanir á málaflokknum 

og ekki ósjaldan sem upp spinnast heitar umræður í tengslum við heimild útlendinga til 

þess að flytja til landsins, ekki síst þegar kemur að fólki frá stríðshrjáðum löndum. 

Alþingismenn hafa það krefjandi starf að þurfa að móta stefnu í þeim málum og að festa þá 

stefnu í ákveðið kerfisbundið regluverk. Líkt og hjá almenningi, búa þingmenn yfir 

misjöfnum skoðunum og áherslum í málaflokknum. Kunna ástæður þess að orsakast af 

misjöfnum bakrunni, menntun, reynslu eða öðrum markmiðum hlutaðeigandi þingmanna. 

Áður hefur verið ritað um ýmis viðhorf sem Alþingismenn hafa látið í ljós en sem 

dæmi skrifaði María Smáradóttir Jóhönnudóttir um greiningu á orðræðu 

Frjálslyndaflokksins og framboðs Framsóknar og flugvallavina um múslima frá árunum 

2000-2015 þar sem hún greinir þróun slíkra viðhorfa á þessum tíma út frá orðræðugreingu, 

og með vísan til samfélagslegra þátta og kenninga. Niðurstaða Maríu er einkum sú að frá 

árinu 2006 hafi orðræða um múslima versnað gífurlega innan Frjálslynda flokksins. Við 

hafi tekið íslam-ótti, ný-kynþáttahyggja, hatursáróður, þjóðernishyggja, menningarárekstrar 

og útlendingahatur. Trúarbrögð útlendinga fóru að hafa áhrif á viðmót gegn þeim og tveir 

flokksmenn fullyrtu jafnvel að múslimar væru of ólíkir Íslendingum til þess að hægt væri 

að búa með þeim auk þess sem gagnrýndur var sá kostnaður sem fólst í móttöku 

palestínskra flóttakvenna sem settust að á Akranesi. Flokkurinn mun þó hafa liðast í sundur 

eftir árið 2009 þegar að þeir náðu ekki manni á þing.1 Þá er niðustaða Maríu sú að orðræða 

Framsóknarflokks og flugvallavina hafi verið lúmsk en þó alið á neikvæðni og telur hún 

hina óræðu umfjöllu hafa fallið í frjóan jarðveg hjá ný-kynþáttahyggjumönnum. Tengir 

María orðræðu þessarra stjórnmálamanna við viðbrögð almennings og þá einkum 

undirtektir ný-kynþáttahyggjumanna.2 

Hér verður leitast við að greina frá viðhorfi alþingismanna úr öllum flokkum. Litið 

verður til áranna 2012-2018  þar sem að miklar þjóðfélagsbreytingar eiga sér stað á þessum 

                                            
1 María Smáradóttir Jóhönnudóttir, „Mér er ekkert illa við útlendinga, en...“, bls. 71-73. 
2 María Smáradóttir Jóhönnudóttir, „Mér er ekkert illa við útlendinga, en...“, bls. 73-74. 
2 María Smáradóttir Jóhönnudóttir, „Mér er ekkert illa við útlendinga, en...“, bls. 73-74. 
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tíma. Efnahagshrunið hefur almennt verið talið hafa átt sér stað á árunum 2008-2011 og því 

fróðlegt að rannsaka viðhorf alþingismanna í kjölfar endurreisnar frá hruni.3 

Flóttamannastraumur eykst einnig í heiminum, ekki síst vegna átakanna í Sýrlandi, tíðar 

breytingar eiga sér stað á þingi og útlendingalöggjöfin er tekin til heildarendurskoðunar. 

Samfélagsbreytingarnar eru því líklegar til þess að hafa áhrif á viðhorf innan þings. Viðhorf 

Alþingismanna verða sett í samhengi við þann lagalega ramma sem gildir um innflytjendur 

á Íslandi og skil gerð á milli viðhorfa þingmannanna sjálfra og því hvernig þau skila sér í 

lagasetningu.  

Áður hefur verið ritað um lagaumhverfi innflytjenda frá sjónarhorni mannfræðinnar 

en Íris Björg Kristjánsdóttir skrifaði mannfræðirýni á lagaumhverfi innflytjenda á Íslandi 

frá 1920-2009.  Beinist ritgerð hennar bæði að lagarammanum og túlkun hans af hálfu 

stjórnvalda. Er niðurstaðan sú að frá 1920 til 1965 hafi lagasetning einkennst af fjarlægð og 

ótta en að frá 2002 hafi verið einblínt á efnahagsleg áhrif innflytjenda og litið á útlendinga 

sem vinnuafl. Þegar að EES borgarar fóru að streyma inn í landið árið 2005 hafi viðhorf 

gagnvart öðrum innflytjendum utan EES breyst hjá stjórnvöldum og aðgengi slíkra 

innflytjenda að landinu skerst. Túlkun á lögum hafi þrengst og undanþágur með vísan til 

sanngirnisheimilda í lögum hafi nánast aldrei verið nýttar.4  

Hér verður ekki farin sú leið að halda svipaðri rannsókn áfram heldur verður sjónum 

fyrst og fremst beint að helstu viðhorfum Alþingismanna til innflytjenda eftir þann tíma. 

Felst ekki í því heildstæð skoðun á viðhorfum stjórnmálamanna, heldur eingöngu þeirra 

sem starfað hafa á þingi. Stjórnmálamenn eru eins misjafnir og þeir eru margir en með því 

að einblína eingöngu á þá sem starfað hafa á þingi er hópurinn þrengdur að þeim sem njóta 

nægjanlegs fylgis meðal almennings. Rannsóknin mun því beinast að greiningu á þeim 

viðhorfum sem þingmenn bera til innflytjenda eða málaflokksins almennt og greiningu á 

áherslubreytingu eftir uppruna innflytjenda. Einnig verða þeir almennu hvatar, þær breytur 

og bakgrunnur sem oft hefur áhrif á lagasetningu, sett í samhengi við orðræðu þeirra. 

Verður sérstaklega litið á viðhorf þingmanna í samhengi við það hvernig þau kunni að 

birtast við umræður á þingi meðal ólíkra þingmanna.  Verður hinn lagalegi rammi því 

                                            
3 Szymanik, „ Iceland after the Crisis“, bls. 134-135. 
4 Íris Björg Kristjánsdóttir, Lög um útlendinga á Íslandi, bls. 91-92. 
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hafður til hliðsjónar án þess að ráðist sé í lagalega greiningu. Svipaða leið fór Íris 

Ellenberger í BA ritgerð sinni „Stefna stjórnvalda í málefnum innflytjenda á Íslandi 1944-

2000“ sem þó beindist ekki að þingmönnum heldur stjórnvöldum. Niðurstöður Írisar voru 

þær að stefna stjórnvalda einkenndist af íhaldssemi og ströngu eftirliti. Atvinna væri helsta 

forsenda dvalarleyfis og þeim þá ætlað að þjóna íslensku atvinnulífi og að sjónarmið er 

varða flóttamenn beindust að starfsmannaþörf landsbyggðanna. Telur Íris að með því að 

lögfesta ákvæði um tímabundið atvinnuleyfi hafi löggjafinn tryggt að útlendingar yrðu 

eingöngu ráðnir til starfa sem Íslendingar vildu ekki sjálfir. Kerfisbundið hafi verið unnið 

að því að koma í veg fyrir að útlendingar hefðu svigrúm til þess að ráða sig til betri starfa. 

Fólk af Íslenskum ættum hafi notið velvildar stjórnvalda og veiting ríkisborgararéttar verið 

háð því hversu tengdur landinu umsækjandinn var. Opinber stefna hafi því einskorðast við 

hagsmuni Íslendinga og tilslakanir hafi helst mátt rekja til aukins vægis mannréttinda og 

alþjóðasamninga. Krafist væri aðlögunar að íslensku samfélagi sem orkaði tvímælis í ljósi 

þess að aðskilnaður ríkti á vinnumarkaði.5  

Þrátt fyrir að umfjöllunarefni Írisar hafi beinst að stefnu stjórnvalda er miklu varið í 

könnun á því lagakerfi sem um innflytjendur gildir. Sannanlega markar löggjafinn stefnu 

fyrir stjórnvöld og því skynsamlegt að rannsaka stefnu stjórnvalda með hliðsjón af 

lagarammanum en hér verður farin sú leið að líta til viðhorfs þeirra einstaklinga sem saman 

mynda löggjafann. Þar sem að löggjöf er afrakstur málamiðlunar þessarra þingmanna sem 

allir hafa ólíkar skoðanir er tilgangurinn sérstaklega sá að afmarka þau viðhorf sem skjóta 

upp kollinum á þingi óháð því hvort þau séu að endingu fest í nýja löggjöf eða 

lagabreytingu. Rannsóknin beinist því að því hvernig viðhorf alþingismanna horfi við 

ólíkum málefnum er varða innflytjendur með það helst í huga hve velkomnir innflytjendur 

séu í raun og veru á Íslandi.  

Fyrst verður gerð grein fyrir þeim þáttum í réttarkerfi Íslands sem mikilvægastir eru 

fyrir umræðuna. Er þar fyrst og fremst litið til þess hvernig munurinn á Íslendingi og 

útlendingi sé festur í lög og hvernig útlendingur verður Íslendingur. Þá er athuguð sú 

orðræða sem á sér stað meðal þingmanna í tengslum við málaflokkinn, þ.e. útlendingar og 

innflytjendur, hvort sem eru þriðjaheims ríki, flóttamenn eða ríkisborgarar EES ríkja. Koma 
                                            
5 Íris Ellenberger, Stefna stjórnvalda í málefnum innflytjenda á Íslandi 1944-2000, bls. 84-89. 
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þar til skoðunar stefnumótun þingsins, sameiginleg málamiðlunarafstaða í formi 

lagasetningar, sem og umræður við lagabreytingu en sérstaklega var höfð hliðsjón af 

meðferð frumvarps að útlendingalögum sem urðu að lögum nr. 80/2016. Meðal þeirrar 

athugunar er samantekt á almennum viðhorfum við lagasetningu þ.e. 

þjóðréttarskuldbindingum, mannréttindum o.fl. Í fyrirrúmi verða umræður á þingi en einnig 

er þörf á að kanna þau viðhorf sem draga má af lögum og frumvörpum að lögum er varða 

innflytjendur. Skil verða gerð á algengustu viðhorfum þingmanna á kerfisbundinn hátt og 

orðræðan flokkuð með þeim hætti að öndverð sjónarmið vegist á í viðeigandi köflum 

ritgerðarinnar.  

Fyrst verður litið til áherslumunar eftir þjóðerni með hliðsjón af því hvernig 

þingmenn kunna að líta með mismunandi hætti á fjarlægar þjóðir og þá einnig vegna 

þjóðréttarlegra skuldbindinga þeirra. Í öðru lagi verða viðhorf til þess hvort að 

innflytjendum fylgi kostnaður eða verðmæti vegin gegn hverjum öðrum og slík sjónarmið 

sett í samhengi við umræðu um fjölda þeirra innflytjenda sem þingmenn telja æskilegt að 

heimila. Er þetta ein helsta þungamiðja útlendingalöggjafarinnar og þar með eitt helsta 

bitbein þingmanna, þ.e. takmörkun á flæði innflytjenda. Í þriðja lagi verður fordómafull 

umræða birt og vegin á móti orðræðu eða viðbrögðum þeirra þingmanna sem reynast hafa 

gagnstæða skoðun. Í fjórða lagi verða helstu viðhorf þingmanna til fjölmenningar rakin. Í 

kaflanum verður meðal annars fjallað um ólíkar hugmyndir þingmanna til þess hvers ætlast 

megi af innflytjendum annars vegar og íslensku þjóðinni hins vegar. Að endingu verður 

umræða um trúarbrögð skjalfest, að því marki sem hún lýtur að innflytjendum umfram 

hefðbundna umræðu um fjölmenningu en þar sem að trúarbrögð hafa sérstöðu gagnvart 

öðrum menningarþáttum er nauðsynlegt að afmarka umræðuna sérstaklega. Eru þetta 

yfirflokkar þeirra viðhorfa sem hvað tíðast hafa raunveruleg áhrif á skoðanamyndun og því 

gagnlegt að gera sérstaklega skil á helstu áherslum hvers viðhorfsflokks fyrir sig. Ætlunin 

er að veita upplýsandi yfirlit yfir þær fjölbreyttu hugmyndir sem standa lagatexta að baki 

og leiða til þeirrar stjórnmálalegu málamiðlunar sem í fullbúinni löggjöf felst. 
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1. Ríkisborgararéttur og búseturéttur 

Til þess að umræða Alþingismanna um innflytjendur eða aðra útlendinga sé ekki 

samhengislaus er nauðsynlegt að gera sér fyrst grein fyrir þeim reglum sem gilda um dvöl 

einstaklinga á Íslandi. Mismunandi reglur gilda um dvöl einstaklinga á Íslandi háð því 

hvaðan einstaklingar koma, hvers þjóðernis þeir eru og hversu lengi þeir vilja dvelja á 

landinu. Þarf því að huga að hugtökum líkt og þjóðerni, búseta, ríkisborgararéttur og þeim 

reglum sem stjórna þýðingu þessara hugtaka fyrir þá útlendinga sem hyggjast dvelja hér á 

landi. Þar sem öll orðræða alþingismanna, hvort sem hún tengist pólitískri stefnumótun eða 

beinni lagasetningu, er í beinum tengslum við það lagaumhverfi sem nú þegar er til staðar 

er ljóst að kanna þarf þær grundvallarreglur sem gilda um útlendinga á Íslandi og þann 

mismun sem gildir um réttarstöðu fólks háð öðrum auðkennum fólks. Kemur þar fyrst til 

skoðunar hugtakið ríkisborgararéttur. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er æðsta 

réttarheimild íslenskrar stjórnskipunar en 66. gr. hennar fjallar um ríkisborgararétt. Segir 

nánar tiltekið: 

 

Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. Með lögum má þó ákveða að maður 

missi þann rétt ef hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki.6 Útlendingi 

verður aðeins veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum.  

Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður 

honum vísað úr landi. Með lögum skal skipað rétti útlendinga til að koma til 

landsins og dveljast hér, svo og fyrir hverjar sakir sé hægt að vísa þeim úr landi.  

Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómara. 

Stöðva má þó brottför manns úr landi með lögmætri handtöku.  

Allir, sem dveljast löglega í landinu, skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir 

ferða sinna með þeim takmörkunum sem eru settar með lögum.  

 

                                            
6 1. ml. 1. mgr. 66. gr. Stjórnarskrárinnar er í samræmi við þjóðréttarskuldbindingar Íslands sbr. t.d. 3. gr. 4. 
viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu eða 4. mgr. 12. gr. samnings Sameinuðu Þjóðanna um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi frá 10. ágúst 1979. 
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Virðist af ákvæði 66. gr. stjórnarskrárinnar mega ráða að helstur greinarmunur sé gerður á 

íslenskum ríkisborgurum gagnvart öðrum sem þá eru útlendingar. Hafa íslenskir 

ríkisborgarar þannig ríkari rétt til búsetu og dvalar en útlendingar, sem þó geta öðlast 

ríkisborgararétt, sbr. 2. ml. 1. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar. Útlendingar hafa rétt, sem 

nánar er afmarkaður í lögum, til þess að koma til landsins og dveljast þar. Þannig kveður 

stjórnarskráin fyrir um meginreglur sem nánar eru afmarkaðar í öðrum lögum. Hafa þar 

mesta þýðingu lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952, og lög um útlendinga nr. 

80/2016 og lög um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002.7 Ekki er tilgangur þessarar 

ritgerðar að ráðast í lagalega greiningu á ákvæðum fyrrgreindra laga og verður því aðeins 

leitast við að gera grein fyrir helstu meginreglum sem gilda um útlendinga og íslenska 

ríkisborgara. Samkvæmt I. kafla laga nr. 100/1952 öðlast barn íslenskan ríkisborgararétt við 

fæðingu ef foreldrar þess eru íslenskir ríkisborgarar. Barn getur n.t.t. öðlast ríkisborgararétt 

við fæðingu eða síðar samkvæmt beiðni en það er þá háð annað hvort fæðingarstað eða 

íslensku ríkisfangi foreldra.8 Svipaðar reglur gilda um ættleiðingu auk þess sem visst 

svigrúm gefst fyrir börn sem búið hafa á Íslandi til lengri tíma til að öðlast ríkisfang.9 

Fæðist barn hér á landi og sannað er að það öðlast ekki ríkisfang annarstaðar getur 

útlendingastofnun einnig veitt því ríkisborgararétt óháð ríkisfangi foreldra þess, hafi barnið 

haft lögheimili og dvalið hér á landi í þrjú ár samfleytt.10 

Þá hefur Alþingi sérstaka heimild samkvæmt II. kafla laganna til þess að veita 

útlendingi ríkisfang með lagasetningu.11 Útlendingastofnun hefur einnig þröngar heimildir 

samkvæmt III. kafla laganna til þess að veita ríkisborgararétt að fenginni umsögn lögreglu 

ef umsækjandi sækir um slíkt en verður hann þá að uppfylla ákveðin skilyrði.12 Þau skilyrði 

eru n.t.t. skilyrði um búsetu samkvæmt 8. gr. laganna og önnur skilyrði samkvæmt 9. gr. 

Skilyrðið um búsetu er háð misjafnlega langri búsetu hér á landi í samræmi við tengsl 

umsækjanda við landið og uppruna hans. 

                                            
7 Vef. Utl.is, „Lög og reglugerðir“, https://www.utl.is/index.php/um-utlendingastofnun/loeg-og-reglugerdhir. 
8 Sjá hér 1. og 2. gr. laga nr. 100/1952 um íslenskan ríkisborgararétt. 
9 Sbr. 2. gr. a. og 3. gr. sömu laga. 
10 sbr. 10. gr. sömu laga. 
11 Sbr. 6. gr. sömu laga. 
12 Sbr. 7. gr. sömu laga. 
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Skilyrði 9. gr. eru annars eðlis og miða fyrst og fremst að því að tryggja að eingöngu sé 

veittur ríkisborgararéttur til einstaklings sem teljist samfélaginu til gagns. Meðal skilyrða 

eru m.a. þau að umsækjandinn standist íslenskupróf, sé hæfur til þess að framfleyta sér með 

löglegum hætti, hafi ekki þegið framfærslustyrk frá sveitarfélagi síðastliðin þrjú ár auk 

annarra skilyrða er varða greiðsluhæfi umsækjanda. Þá er skilyrði að umsækjandi hafi ekki 

gerst brotlegur við refsilög né sé hann undir slíkri rannsókn en skilyrðið er þó ekki 

fullkomlega ófrávíkjanlegt.13 

Líkt og áður greinir eru þetta þær meginreglur sem gilda um veitingu 

ríkisborgararéttar. Hins vegar er ákveðin tilslökun á þessum reglum þegar að kemur að 

umsækjendum frá Noregi, Danmörku, Svíðþjóð og Finlandi vegna gagnkvæmrar 

þjóðréttarsaminga þessara ríkja.14  

Að öllu framangreindu virtu er ljóst að ríkisborgararétturinn er mikils metinn enda 

forsenda þess að menn geti notið allra þeirra réttinda sem tryggð eru samkvæmt lögum hér 

á landi. Þrátt fyrir að jafnræðisreglur, líkt og 65. gr. stjórnarskrárinnar mæli fyrir um að allir 

skuli vera jafnir fyrir lögunum hefur almennt verið viðurkennt að ríki sé heimilt að veita 

ríkisborgurum sínum betri rétt heldur en öðrum sem undir lögsögu þess heyra. Mætti raunar 

segja að slíkt felist í hugtakinu ríkisborgari en ríkisborgararéttur hefur verið skilgreindur 

með þeim hætti að hann feli í sér sérstök tengsl við ríki, tilheyri því og njóti þar með bæði 

ákveðinna réttinda og beri ákveðnar skyldur gagnvart því vegna þessa sérstaka sambands. 

Samband þetta einkennist m.a. af því að ríkisborgararnir séu þeir meðlimir sem mynda 

samfélag og veita ríkisvaldinu umboð til þess að mæla fyrir um réttindi sín og skyldur. Þrátt 

fyrir að ríkisborgararéttindi séu veigamikil persónubundin réttindi hefur alþjóðlegt samstarf 

orðið til þess að ýmis réttindi sem áður voru bundin við íslenskan ríkisborgararétt eru nú 

einnig veitt ákveðnum hópum útlendinga en slíkt á helst við Norðurlandaþjóðirnar og íbúa 

Evrópska efnahagssvæðisins.15 Fyrir þær þjóðir sem njóta slíkra rýmkaðra skilyrða skiptir 

því búseta öllu máli en ekki  er sjálfgefið að hver sem er hafi heimild til þess að setjast að 

hér á landi. Fyrir þá sem ekki njóta þeirrar rýmkunar sem orðið hefur á veitingu réttinda 

skiptir búseta jafnframt gífurlegu máli, ekki síst vegna þess að hún er oftast grundvöllur 
                                            
13 Sjá hér ákvæði 8. og 9. gr. laganna. 
14 Sbr. heimild samkvæmt 14. gr. laganna. 
15 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 120-121. 
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þess að þeir geti öðlast ríksborgararétt. Verður því að athuga sérstaklega hvaða reglur gildi 

um komu og dvöl útlendinga á Íslandi til þess að skilja frekar þá stefnu sem mörkuð er í 

útlendingamálum. Um það gilda nú lög um útlendinga nr. 80/2016.16  Líkt og nafnið bendir 

til eru útlendingalögin grundvallar löggjöf í málefnum útlendinga en til að mynda vísa lög 

um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002 til útlendingalaga.17 Hafa síðastnefnd lög að 

geyma þröngar heimildir til að veita útlendingum atvinnuleyfi sem miðast helst við að 

raunveruleg þörf sé á slíkum starfskrafti, þ.e. að Íslendingar fáist ekki til starfanna eða að 

umsækjandi búi yfir sérstakri sérfræðiþekkingu.18 Eins og áður kom fram verður ekki ráðist 

í lögfræðilega greiningu á regluverki laganna en eingöngu skýrskotað til þeirra greina sem 

máli skipta þegar við á. Mikilvægt er að draga ekki of víðtækar ályktanir um viðhorf 

alþingismanna af eldri löggjöf en þó má hafa eldra regluverk í huga með hliðsjón af því að 

ef vilji stendur til, geta þingmenn þó staðið að lagabreytingu. 

 

3. Landamæri Íslands 

Það er forsenda þess að íslenskt ríkisvald láti sig útlendinga varða, að þeir séu undirorpnir 

lögsögu þess. Í ríkisyfirráðum felst ákveðin stjórn yfir ákveðnu landsvæði sem yfirleitt er 

nefnt lögsaga þess. Getur löggjafinn m.a. sett reglur sem gilda innan forráðasvæðisins og 

verða þeir sem staddir eru innan þess forráðasvæðis almennt að lúta þeim lögum sem þar 

gilda.19 Í því felst jafnframt að ríkisvaldið hefur heimild til þess að setja reglur um það hver 

hafi heimild til þess að dvelja á forráðasvæði þess en líkt og áður segir er kveðið á um þær 

heimildir í útlendingalögum. Í því felst takmörkun á rétti útlendinga til þess að flytja til 

landsins auk þess sem slík dvöl er oft grundvöllur þess að útlendingur geti öðlast íslenskan 

ríkisborgararétt. Þar sem að Ísland er strandríki er einnig tiltölulega auðvelt að stjórna komu 

útlendinga til landsins en Ísland er þó bundið af skuldbindingum þjóðréttarlegs eðlis,20 sem 

kunna að kveða á um skyldu til þess að hleypa tilteknum einstaklingum til landsins og 

                                            
16 Framvegis kölluð útlendingalög. 
17 Sjá t.d. 1. mgr. 6. gr. laga nr. um atvinnuleyfi útlendinga nr. 97/2002. 
18 Sbr. 8. og 9. gr. sömu laga. 
19 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur, bls. 77 og 109. 
20 Vegna þjóðréttarsamninga sem Íslenska ríkið hefur sjálft gerst aðili að. 
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jafnvel til þess að heimila þeim að dvelja í landinu. Ísland er til að mynda bundið af 

alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna frá 28. júlí 1951 og viðauka við hann frá 31. janúar 

1967. Þá hefur Ísland undirgengist víðtækar skuldbindingar á grundvelli EES-samningsins 

er varða heimildir einstaklinga frá EES ríkjunum til dvalar hér á landi auk þess sem 

svipaðar skuldbindingar hafa verið gerðar með Schengen-samstarfinu. Af þessu leiðir að 

þjóðréttarsamningar sem íslenska ríkið hefur gert við önnur lönd kunna að leiða til þess að 

réttur einstaklinga til þess að ferðast til landsins og dvelja innan íslensks forráðasvæðis er 

mismunandi eftir ríkisfangi hlutaðeigandi útlendings. Hefur löggjafinn verið talinn hafa 

talsvert svigrúm til þess að ákveða að mismunandi reglur gildi um komu, dvöl og brottvísun 

útlendinga eftir þjóðerni þeirra án þess að slíkt brjóti gegn jafnræðisreglum.21 

Um komu og dvöl útlending til landsins gilda lög nr. 80/2016 þ.e. útlendingalög en 

þau tóku við af eldri útlendingalögum nr. 96/2002. Lög sem fjölluðu um málefni útlendinga 

voru þó fyrst sett hér á landi árið 1920 og miðuðu að því að móta reglur um landvist 

útlendinga, heimildir til þess að senda þá úr landi og um virk úrræði stjórnvalda til þess að 

tryggja framkvæmd laganna.22  

Í frumvarpi til nýju útlendingalaganna segir: 

 

Tilgangur laga þessara kveða á um réttarstöðu og tryggja réttaröryggi útlendinga 

sem koma til landsins eða fara frá því, sækja um dvalarleyfi eða dveljast hér á landi 

samkvæmt lögunum. Enn fremur er það tilgangur laga þessara að veita heimild til 

eftirlits með komu útlendinga til landsins, dvöl útlendinga hér og för þeirra úr landi. 

Lög þessi veita grundvöll fyrir alþjóðlegri vernd erlendra ríkisborgara og 

ríkisfangslausra einstaklinga sem eiga þann rétt samkvæmt alþjóðlegum 

skuldbindingum íslenskra stjórnvalda. Markmið laga þessara er að tryggja 

mannúðlega og skilvirka meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga hér á landi.23 

 

Samkvæmt fyrrgreindu er því ljóst að með lagasetningunni er leitast við að ná fram 

ákveðnum markmiðum en ekki er víst að markmiðin séu að öllu leyti samrýmanleg enda 
                                            
21 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 126. 
22 Frumvarp til útlendingalaga nr. 80/2016, bls. 68. 
23 2. gr. útlendingalaga. 
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breyta göfugar yfirlýsingar um mannúðlega meðferð eða alþjóðlega vernd því ekki að 

löggjöfin miðar einnig að því að takmarka mjög möguleika útlendinga til þess að setjast hér 

að.  

Sú meginregla gildir að meginstefnu til að útlendingur, þ.e. aðili sem ekki hefur 

íslenskt ríkisfang, þarf almennt að fá vegabréfsáritun til þess að fá að koma til landsins en 

þó eru útlendingar sem hafa dvalarleyfi frá Schengen löndunum undanþegnir slíkri skyldu 

auk annarra ríkja sem undanþegin hafa verið samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur.24  

Til þess að dvelja lengur en í 90-18025 daga á landinu verða útlendingar almennt að 

afla sér dvalarleyfis, tímabundins eða ótímabundins að undanskildum Norðurlandabúum 

sem geta dvalið hérlendis án dvalarleyfis.26 Um veitingu dvalarleyfis gilda flóknar og 

ítarlegar reglur en til einföldunar er almennt ekki veitt ótímabundið dvalarleyfi nema að 

útlendingur hafi dvalið hérlendis í a.m.k. 4 ár á grundvelli tímabundins dvalarleyfis en það 

er þó háð því hver grundvöllur hins tímabundna dvalarleyfs var. Tímabundið dvalarleyfi er 

m.a. veitt á grundvelli menntunar- og menningarskipta, fjölskyldusameiningar eða vegna 

alþjóðlegrar verndar, mannúðarsjónarmiða eða mansals auk þess sem mögulegt er að sækja 

um dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku, en um heimild til þess að ráða útlending í starf hér á 

landi gilda mjög strangar reglur.27  

Sérreglur gilda um útlendinga sem falla undir samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið og stofnsamning Fríverslunarsamtaka Evrópu en veitt er gífurleg tilslökun 

til þess að uppfylla þjóðréttarskyldur í tengslum við samninga um frjálsa för þegna þeirra 

ríkja sem heyra undir fyrrgreindan samning.28 Þá lítur flóttafólk og ríkisfangslaust fólk 

sérstakri meðferð vegna séreðlis hópsins og er m.a. tryggð sérstök aðstoð.29 

 

                                            
24 1. og 2. mgr. 20. gr. sbr. 26. tl. 3. gr. útlendingalaga auk 10. viðauka við reglugerð nr. 1160/2010. 
25 Sjá til hliðsjónar 21. gr. útlendingalaga . 
26 sbr. 49 og 50. gr. útlendingalaga. 
27 VI-X. kafli útlendingalaga.  
28 sbr. XI kafl útlendingalaga. 
29 Sjá 45 og 33. gr. útlendingalaga. 
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4. Helstu viðhorf og hugmyndir alþingismanna um útlendinga 

4.1. Almennt um áherslur þingmanna við lagasetningu er varða 

útlendinga 

Viðhorf til útlendinga er helsta umfjöllunarefni rannsóknar þessarar en hluti af því að fá 

rétta mynd af viðhorfi til útlendinga getur einnig falist í því að kanna helstu áhersluatriði, 

hvata og breytur í lagasetningu. Við rannsókn á viðhorfum og hugmyndum alþingismanna 

til innflytjenda er rökrétt að kanna umræður á þingi við lagasetningu er varðar útlendinga 

en einnig þær hugmyndir sem birtast í frumvarpi með lögunum. Þó skal gæta varúðar þegar 

dregnar eru ályktanir af slíkri orðræðu enda verður bæði að hafa í huga heildarmarkmið 

lagasetningarinnar og stöðu alþingismanna í stjórnkerfinu.  

Alþingismenn hafa það að höfuðmarkmiði að þjóna íslensku samfélagi og gæta 

hagsmuna íslenskra ríkisborgara enda eru þeir kjörnir af þjóðfélagsþegnunum og sækja 

umboð sitt til slíkrar kosningar. Þar af leiðandi er það starf alþingismanna að tryggja farsælt 

efnahagslíf í landinu, að hagkerfi landsins sé stöðugt og að nægjanlega mörg störf séu í 

boði. Þá er eru alþingismenn ábyrgir fyrir þeim kostnaði sem hlýst af skipulagsbreytingum 

og annarri framkvæmd innan þjóðfélagsins og hefur almenningur jafnan miklar skoðanir á 

því hvort að farið sé með skattpeninga með ábyrgum hætti eða ekki. Þannig taka 

alþingismenn einnig mið af skoðunum almennings við lagasetningu en mismunandi 

skoðanir fólks birtast stundum í gegnum flokkspólitík þar sem að þingmenn ákveðinna 

flokka standa fyrir ólíkar hugmyndir, forgangsröðun eða stefnu. Taka því alþingismenn 

oftar en ekki mið af stefnu flokks síns og vilja þeirra kjósenda sem aðhyllast stefnu 

flokksins. Á Íslandi hafa togast á hugmyndir um að taka vel á móti útlendingum, ekki síst 

flóttamönnum í neyð annars vegar en hins vegar hugmyndir um að útlendingar kunni að 

taka störf frá fólki, leggjast of þungt á heilbrigðiskerfið eða þá að þeir nenni ekki að vinna 

og treysti því á velferðarkerfið.30 Hafa þingmenn stutt sig við skoðanir almennings en t.d. 

hefur verið vísað til þess að þrátt fyrir að einstakir aðilar láti stundum fordómafullar 
                                            
30 Sjá sem dæmi um slíka umræðu: Vef. Ræða Ásmundar Friðrikissonar, umræður í þingsal við meðferð 
frumvarps um útlendingalög nr. 80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T224856.html. 
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skoðanir flakka á vefnum bendi kannanir til þess að Íslendingar almennt vilji rétta 

hjálparvana fólki hjálparhönd.31 

Við slíka lagasetningu hefur löggjafinn þó oftar en ekki litið til þess hvernig 

nærliggjandi lönd hafa hagað reglum um svipuð mál enda óþarfi að finna upp hjólið þegar 

að átt er við málefni sem snertir önnur lönd með sama eða svipuðum hætti. Við samningu 

Útlendingalaga var sem dæmi litið sérstaklega til Noregs auk þess sem rannsókn mun hafa 

farið fram á löggjöf annarra landa.32 Mótast því viðhorf Alþingismanna oft af ríkjandi 

viðhorfum nærliggjndi landa. 

Alþingismenn geta þó einnig þurft að hafa í huga ýmsar þjóðréttarlegar 

skuldbindingar  eða tilteknar mannréttindareglur stjórnarskrárinnar við lagasetningu en slíkt 

getur leitt til þess að líta þurfi til fjarlægra sjónarmiða líkt og þess að koma í veg fyrir að 

fjölskyldum sé tvístrað og réttur til friðhelgis einkalífs þannig brotinn. Auk þess geta slíkar 

skuldbindingar leytt til þess að líta þurfi til þess hvaða áhrif brottvísun geti haft á líf 

einstaklings í því landi sem honum er vísað til, enda kann hann að sæta pyntingum eða 

dauðarefsingu í hlutaðeigandi landi og þannig reglur um bann við pyntingum brotnar.33 Við 

meðferð lagafrumvarpa er snerta útlendinga má því sjá umræðu um mannréttindi sem leiða 

af alþjóðasamningum, t.d. að tryggja skuli réttindi barna eða alþjóðavernd umsækjanda.34 Í 

því samhengi sagði Óttarr Proppé, þingmaður Bjartrar Framtíðar til að mynda: 

 

Það er mjög mikilvægt þegar maður talar um að uppfylla skyldur alþjóðlegra 

samninga að gleyma því ekki að það eru ekki samningar sem voru neyddir upp á 

okkur Íslendinga, sem eru okkur sérstök kvöð að fylgja. Þvert á móti eru þeir 

samningar sem Ísland á þátt í, samningar sem Ísland tekur undir, vegna þess að á 

bak við samninga í mannréttindamálum er andi okkar á Íslandi, sem er sá að við 

viljum standa vörð um mannúð og mannréttindi. Það er okkur ekki aðeins skylt 

                                            
31 Vef. Ræða Ólafar Kjerúlf Þorvarðardóttur, um stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna. Þskj. 449, 145. 
Lögþ. 20.04.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T192033.html. 
32 Frumvarp til útlendingalaga 80/2016, bls. 67. 
33 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 128. 
34 Vef. Ræða Ólafar Nordal, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að útlendingalögum nr. 80/2016. 
Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T174221.html. 



15 

 

heldur ljúft skylda að haga málum okkar og löggjöf eftir þeim grunnprinsippum sem 

við höfum tekið þátt í að móta á alþjóðavettvangi.35 

  

Í samræmi við það geta slíkar alþjóðlegar skuldbindingar orðið kveikjan að 

lagabreytingum. Árið 2013 lagði Össur Skarphéðinsson fram frumvarp til nýrra 

útlendingalaga í tilefni af þjóðréttarskuldbindingum mannréttindaréttarlegs eðlis. 

Frumvarpið varð ekki að lögum en árið 2014 var eldri útlendingalögum breytt og voru 

efnisákvæði lagafrumvarpsins frá 2013 höfð að leiðarljósi. Breytingarnar lutu að 

málsmeðferðarreglum er tóku til umsókna um alþjóðlega vernd og komið var á fót 

sjálfstæðri kærunefnd útlendingamála. Heildarendurskoðun átti sér stað á útlendingalögum 

eftir þá breytingu enda var skipuð þverpólitísk þingmannanefnd, leidd af Óttarri Proppé 

alþingismanni en auk hans sátu í nefndinni alþingismennirnir Birgitta Jónsdóttir, Svandís 

Svavarsdóttir, Össur Skarphéðinsson, Líneik Anna Sævarsdóttir og Unnur Brá 

Konráðsdóttir auk annarra sérfræðinga. Nefndin skyldi rannsaka þörf á frekari breytingum 

en skyldu þar m.a. höfð að leiðarljósi sjónarmið um hvernig móta mætti innflytjendastefnu 

og löggjöf sem tæki mið af þörfum íslensks samfélags og tryggði um leið mannúð, 

skilvirkni og farsæla móttöku þeirra sem hingað leita en ný útlendingalög tóku einnig mið 

af sjónarmiðum um hagvöxt, samkeppnishæfni landsins og réttindavernd útlendinga. 

Athygli vekur hvaða sérfræðingar voru kallaðir til en fyrir utan ýmsa sérfræðinga innan 

háskólasamfélagsins voru kallaðir til hagsmunaaðilar sem veittu umsögn og voru 

sérfræðingar innan mennta- og vísindasamfélagsins, helstu sérfræðinga í málefnum barna 

og fjölskyldna, fulltrúar lögreglunnar auk þess sem fulltrúi félags- og 

húsnæðismálaráðherra starfaði innan nefndarinnar.36  

Þá taka ný útlendingalög mið af örum breytingum í málaflokknum en útlendinglög 

miða ekki lengur aðeins að eftirliti með útlendingum heldur einnig að því að bæta 

málsmeðferðarreglur, skilvirkni innan stjórnsýslunnar og efla rétt til sameiningar 

                                            
35 Vef. Ræða Óttarrs Proppé, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að útlendingalögum nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T182008.html. 
36 Frumvarp til útlendingalaga 80/2016, bls. 67. 
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fjölskyldna.37 Gagnrýndi Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir að samkvæmt frumvarpinu væri 

Útlendingastofnun veitt bæði rannsóknar- og úrksurðarvald í málaflokknum auk hagsmuna- 

og réttargæslu sem samrýmdist ekki meginsjónarmiðum um góða stjórnsýsluhætti enda 

hlutverkin ósamrýmanleg og hætta á því að aflað sé upplýsinga frá fólki í rannsóknarskyni 

og þær síðan notaðar gegn umsækjandanum en Ólína telur þetta geta stangast á við 

grundvallarréttindi og mannréttindi fólks.  Að veita Útlendingastofnun alræðisvald í 

þessum málaflokki hljóti að teljast einstaklega óheppilegt í ljósi þess hversu oftlega 

stofnunin kemst í kast við almenningsálit vegna meðferðar sinnar á varnarlausu fólki.38 

Helgi Hrafn Gunnlaugsson sagði ennfremur að framkvæmd Útlendingastofnunar og 

kærunefndar væri afleit þar sem að þær nýttu allar heimildir löggjafarinnar til þess að ýta 

fólki frá ferlinu, frekar en til þess að aðstoða það.39 Vildi Helgi Hrafn að litið væri til 

sanngirnissjónarmiða en að þrátt fyrir heimildir til þess í lögum hafi þær ekki verið nýttar í 

stjórnsýslunni.40 Hélt Ólína því uppi sjónarmiðum um eðli þeirra hagsmuna sem löggjöf um 

útlendinga lýtur að. Er slíkt eðlileg gagnrýni í ljósi þess að umsækjendur um hæli eða 

landvistarleyfi eiga oft allt undir og að Útlendingastofnun er stjórnvald sem tekur ákvörðun 

um þessi veigamiklu mannréttindi. Lýtur því gagnrýnin að því hvernig best sé hugsað um 

þessa hagsmuni útlendinga.  Það er með það markmið að leiðarljósi sem að Ólína, Árni Páll 

Árnason, Helgi Hjörvar, Valgerður Bjarnadóttir, Katrín Júlíusdóttir og Sigríður Ingibjörg 

Ingadóttir lögðu fram þingsályktun um stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna til þess 

að skera á að öll þessi verkefni yrðu á hendi Útlendingastofnunar og til að tryggja hlutlausa 

aðstoð við flóttamenn.41 

Ólöf Nordal sagði „að vilji Alþingis hafi verið skýr um að ráðherra skuli vera utan 

sviga þegar kemur að einstökum málum [í málaflokki útlendinga] og líta á málin almennt.“ 

                                            
37 Frumvarp til útlendingalaga 80/2016, bls. 68. 
38 Vef. Ræða Ólafar Kjerúlf Þorvarðardóttur, önnur umræða í þingsal við meðferð á frumvarps að 
útlendingalögum nr. 80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06. 2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T231142.html. 
39 Vef. Ræða Helga Hrafns Gunnarssonar, önnur umræða málefni hælisleitenda. Þskj. B-982, 145. Lögþ. 
02.06.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160602T103735.html. 
40 Vef. Ræða Helga Hrafns Gunnarssonar, önnur umræða málefni hælisleitenda. Þskj. B-982, 145. Lögþ. 
02.06.2016,  http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160602T104204.html. 
41 Vef.Ræða Ólafar Kjerúlf Þorvarðardóttur, um stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna. Þskj. 449, 145. 
Lögþ. 20.04.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T192033.html. 
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Áréttaði hún einnig að hún teldi það ranga fullyrðingu að Útlendingastofnun hefði fyrirfram 

mótaða stefnu í eina átt frekar en aðra.42 

Einnig má gera ráð fyrir að löggjöf komi útlendingum í slæma stöðu án þess að 

beinlínis sé miðað að því. Slík viðhorf til styrktar mannréttindum komu fram í frásögn 

Steinunnar Þóru Árnadóttur þingmanns Vinstri grænna er hún gagnrýndi það fyrirkomulag 

að tengja dvalarleyfi við atvinnuveitanda umsækjanda. Þar sem að atvinnuveitandinn fengi 

í raun atvinnuleyfið setti það innflytjandann í mjög viðkvæma stöðu.43 

Ljóst er af umræðum um lögin að alþingismenn höfðu mjög misjafnar skoðanir á 

því hversu langt væri hægt að ganga til þess að útfæra markmið laganna. Þeir sem vildu 

ganga hvað lengst í að tryggja að þjóðin héldist óbreytt og að skattpeningum væri ekki 

varið til útlendinga gátu verið háværir í gagnrýni sinni á alla aðstoð. Á móti voru aðrir sem 

ekki voru tilbúnir til þess að leyfa slíkum sjónarmiðum að ganga framar mannúð og eða líkt 

og Össur Skarphéðinsson sagði í umræðu um hvort að innanríkisráðherra hefði gengið of 

langt í að takmark rétt útlendinga til fjölskyldu: „Maður verður að geta horfst í augu við 

sjálfan sig“ og lýsti því yfir að fyrirhuguð takmörkun særði réttlætiskennd hans af ýmsum 

ástæðum.44 Af því má sjá að fyrir suma þingmenn var umræða um innflytjendur mikið 

tilfinningamál. Ekki fylgja þó slíkar tilfinningar öllum þingmönnum. 

Við umræður á þingi er lutu að frumvarpi að núgildandi útlendingalögum byrjaði 

Ásmundur Friðriksson umræðuna á því að árétta að markmið með lögunum sé að tryggja 

mannúð og skilvirkni ríki við meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga hér á landi. Hann 

talaði um að þetta sé jákvætt markmið en gagnrýndi engu að síður útfærsluna. Í gegnum þá 

gagnrýni hans skín í viðhorf sem oft hafa heyrst óma í þjóðfélaginu. Segir hann að „við 

viljum hjálpa fólki“ en vekur athygli á því að ekki sé sama hvaða leið sé farin. Gagnrýnir 

hann að ekki sé vikið að öryggi landsins í frumvarpinu.45 En segir að breytingarnar miði að 

                                            
42 Vef. Ræða Ólafar Nordal, önnur umræða málefni hælisleitenda. Þskj. B-982, 145. Lögþ. 02.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160602T103948.html. 
43 Vef. Ræða Steinunnar Þóru Árnadóttur, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að 
útlendingalögum nr. 80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T190414.html. 
44 Vef. Ræða Össurs Skarphéðinssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að útlendingalögum 
nr. 80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T180058.html. 
45 Sem reyndar er rangt enda er XIV. kafli laganna titlaður „ öryggi ríkisins“. 
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því auðvelda fólki aðgang að landinu. Slakað sé á kröfum um fólk sem til landsins kemur 

og „getur ekki framvísað pappírum“ sem sýna fram á réttmæti þeirra upplýsinga sem þau 

veita. Í því samhengi bendir hann á að ekki sé heimilt að þvinga fólk til aldursgreiningar 

með því að heimila yfirvöldum að synja umsóknum á þeirri forsendu einni að umsækjandi 

neiti að undirgangast slíka greiningu. Taldi Ásmundur æskilegt að efla gæslu og veita 

yfirvöldum þann mannafla og úrræði sem þarf til þess að geta vísað fólki úr landi þegar í 

stað ef að fólk sýnir ekki fram á fullnægjandi heimildir um réttmæti þess að fá að dveljast á 

Íslandi. Vísaði Ásmundur einnig til þess að enginn tilgangur sé í að hafa málskotsfresti jafn 

„ríflega“ og frumvarpið stefni að.46 Á meðan Ásmundur tengdi aldursgreiningu við kröfu 

sem þjóðin eigi að geta sett til þess að vernda hagsmuni sína ræddi Bjarkey Olsen 

Gunnarsdóttir þingmaður Vinstri grænna um aldursgreininguna sem tryggingu fyrir 

hagsmunum barnanna, til þess að ljóst sé að byggt sé á réttum forsendum þegar að metið sé 

hvort veita eigi umsækjanda alþjóðlega vernd eða hvort brottvísa eigi umsækjanda. Séu 

reglurnar því til þess fallnar að styrkja málefnagrundvöll barna en áhersla sé lögð á að skýra 

rétt hvers umsækjanda sem og að umsækjendur séu metnir á einstaklingsgrundvelli óháð 

því hvort að viðkomandi komi einn til landsins eða sem hluti af fjölskyldu. Fagnar hún því 

að mannúð og mannréttindi fái meira vægi.47 Ólína Kjerúlf sagði hins vegar að marka þurfi 

skýra stefnu og framtíðarsýn. Það sé ekki nóg að vísa til þess að fjalla þurfi um málefni 

hælisleitenda og flóttamanna af mannúð þar sem að mannvirðing þurfi einnig að vera að 

leiðarljósi.48 Eftir að hafa fjallað um ýmsar breytingar, sem miðað sé að með núgildandi 

útlendingalögum, botnaði Ólöf Nordal fyrstu umræðuna um meðferð frumvarps að 

útlendingalögum nr. 80/2016 með því að vísa til þess að reglurnar þurfi að „taka mið af og 

samræmast þörfum íslensks samfélags með tilliti til hagvaxtar, aukinna krafna um 

                                            
46 Vef. Ræða Ásmundar Friðrikssonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T224856.html. 
47 Vef. Ræða Barkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr.  
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T225639.html. 
48 Vef.Ræða Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ.01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T231142.html. 
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samkeppnishæfni á alþjóðavísu, auk þess sem gæta þarf að því að tryggja mannúðlega og 

skilvirka meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga.“49 

4.2. Áherslumunur eftir þjóðerni? 

Líkt og áður hefur verið vikið stuttlega að gilda útlendingalög með ólíkum hætti um ólíka 

hópa. Er þetta ekki síst raunin vegna þess að ólíkar ástæður liggja fólksflutningum að baki. 

Í frumvarpi til núgildandi útlendingalaga er sérstaklega tekið fram að gera þurfi skýran 

greinarmun á flóttafólki annars vegar og hins vegar fólki sem hefur aðra hvata til 

fólksflutninga svo sem þeir sem fara á milli landa til náms, atvinnu, í leit að betra lífi eða til 

að sameinast ástvinum sínum og ættingjum. „Hvað fyrrnefnda hópinn varðar er Ísland 

bundið af alþjóðasáttmálum um flóttafólk og mannréttindi. [...] Í tilfelli síðarnefnda hópsins 

er Ísland einnig bundið af alþjóðlegu samstarfi sem hefur áhrif á heimild fólks til að koma 

hingað til lands og eftir atvikum setjast að. Er þar einkum vísað til Norðurlandasamstarfs 

sem á sér áratugahefð, til samningsins um Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) og samnings 

EFTA við Evrópusambandið (EES-samningurinn), sem kveður á um eitt atvinnusvæði 30 

Evrópuríkja.“50  

4.2.1. Evrópska efnahagssvæðið og Schengen 

Þar sem að íslenska ríkið er aðili að þjóðréttarlegum samningum þarf að huga sérstaklega 

að áhrifum þess við lagasetningu. Íris Ellenberger hefur sagt að íslensk stjórnvöld hafi alltaf 

verið treg til að veita útlendingum aukinn réttindi að sjálfsdáðum og hafi yfirleitt gert það 

vegna þess að þau neyddust til slíks vegna þeirra hagsmuna sem Ísland hefði af þeim 

þjóðréttarsamningum sem það undirgekkst.51 Þingmenn eru því jafnan fullmeðvitaðir um að 

þörf kunni að vera á sérstakri útfærslu er varðar tiltekin lönd. III. hluti EES-Samningsins 

mælir fyrir um frjálsa fólksflutninga, eða það sem kallað hefur verið staðfesturéttur. Verður 

löggjafinn að haga annarri löggjöf, sem áhrif hefur á þennan rétt ríkisborgara 

                                            
49 Vef. Ræða Ólafar Nordal, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að útlendingalögum nr. 80/2016. 
Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T174221.html. 
50 Frumvarp til útlendingalaga nr. 80/2016, bls. 68-69. 
51 Íris Ellenberger, Stefna stjórnvalda í málefnum innflytjenda á Íslandi 1944-2000,  bls 23-24. 
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samningsríkja, með þeim hætti að ekki brjóti gegn efni staðfesturéttarins.52  Dæmi um slíkt 

er XI. kafli útlendingalaga og aðrar stakar greinar á víð og dreif um löggjöfina sem miða að 

því að uppfylla þjóðréttarlegar skyldur vegna Schengen samstarfsins og EES-samningsins. 

Óttarr Proppé benti á að við mótun núgildandi löggjafar hefði verið haft mið af þágildandi 

réttarástandi samkvæmt alþjóðlegu umhverfi í Evrópu en að örar breytingar ættu sér stað og 

kynnu að eiga sér stað í náinni framtíð.53 

Helgi Hrafn Gunnarsson þingmaður Pírata benti á að vegna aðildar Íslands að EES-

samningnum sé 500 milljón manns heimilt að flytja til landsins en að flest vilji fólkið vera í 

landi þar sem það talar tungumálið, á vini og hafi yfirleitt ekki áhuga á að rífa líf sitt upp 

með rótum að ástæðulausu. Áður fyrr hafi fólk haft áhyggjur af Ítölum en þrátt fyrir 

heimildir þeirra hafi þeir ekki flust hingað í stórum stíl. Eins hafi Grikkir ekki hópast til 

landsins við efnahagshrunið í Grikklandi enda vilji þeir helst halda til í heimalandi sínu 

þrátt fyrir aðstæður.54 Með því vísaði Helgi Hrafn til þess að þrátt fyrir mikla umræðu um 

að takmarka straum innflytjenda til landsins sé staðreyndin sú að um 7% af heiminum sé 

samkvæmt núverandi fyrirkomulagi heimilt að flytja til landsins. Hins vegar sé ekki 

endilega slæmt að hafa rúmar heimildir til þess að flytja á milli landa þar sem að fólk flytji 

ekki milli heimshluta að ástæðulausu. Slík viðhorf hafi aðallega beinst að ríkisborgurum úr 

þriðjaheims ríkjum en fátítt sé að fjallað sé um ríkisborgara EES ríkjanna með slíkum hætti. 

Virðist því tilhneiging til þess að fjalla um EES ríkin með afslappaðri hætti. 

Össur Skarphéðinsson hafði áður tjáð svipuð viðhorf en hann taldi ekki þörf á því 

að takmarka frjálsa för nýrra aðila að EES-samningnum til Íslands. Leit hann til þess að 

þær áhyggjur sem fólk hefði áður haft af frjálsri för EES þjóða hefðu verið þarflausar þar 

að ekki hefði orðið jafn mikill straumur af fólki inn í landið eins og margir hefðu ætlað. 

Þegar hart væri í ári hefðu aðrar þjóðir ekki haft áhuga á að sækja hingað en þegar sem best 

lét og þörf var á vinnufólki, hefðu ríkisborgarar annarra þjóða sóst eftir vinnu og jafnvel 

                                            
52 2. gr. laga um Evrópska Efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
53 Vef. Ræða Óttarrs Proppé, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að útlendingalögum nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 
20.04.2016,.http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T182008.html. 
54 Vef. Ræða Helga Hrafns Gunnarssonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T232536.html. 



21 

 

komið í veg fyrir óðaverðbólgu og orðið eins konar bjargráð íslensks atvinnulífs. Taldi 

Össur að í þessum málum stillti vinnumarkaðurinn þetta af sjálfur.55 

4.2.2. Vestræn eða þriðjaheims ríki? 

Líkt og áður kom fram vísar Helgi Hrafn Gunnarsson til þess ótta sem áður ríkti um komu 

Ítala til landsins vegna EES-samningsins og að raunveruleikinn sé sá að Evrópubúar hafi 

ekki hópast til landsins þrátt fyrir að hafa heimild til þess. Umræða Helga Hrafns er á þá 

leið að í dag séu áhyggjum um fólksflutningar helst beint að öðrum heimshlutum, líkt og 

Sýrlandi. Þessar áhyggjur séu þó ýktar og óþarfar að mestu leyti.56 

Þegar að Ásmundur Friðriksson varaði við því að taka á móti fólki sem hingað 

kemur og vill ekki eða getur ekki unnið minntist hann einnig á að fólk sem kemur hingað til 

þess að vinna sé velkomið. Benti hann í því samhengi á að margir Pólverjar og 

austantjaldsfólk hafi komið hingað og búið meðal Íslendinga. Segir hann að þetta 

austantjaldsfólk sé fyrirmyndar fólk sem að hafi komið til landsins þegar að þjóðina vantaði 

„vinnandi hendur“. Talaði Ásmundur þannig um austantjaldsfólk og Pólverja sem 

harðduglegt fólk og velkomin viðbót í íslenskt samfélag.57 Er það ekki endilega 

landfræðileg staðsetning eða menning landanna sem veldur þessari afstöðu Ásmundar 

heldur sú staðreynd að íslenskt samfélag auðgist af duglegu fólki en Ásmundur hefur 

myndað sér þá skoðun að mikið af austantjaldsfólki sé tilbúið til þess að vinna. Ekki er 

endilega hægt að gagnálykta frá þeirri afstöðu á þá leið að Ásmundur telji fólk frá öðrum 

löndum óduglegt en afstaðan er a.m.k. til marks um að viðhorf hafi mótast af upplifun 

Ásmundar á þeim innflytjendum sem flutt hafa til landsins í stórum stíl. Austantjaldsþjóðir 

hafa verið mjög áberandi hér á landi og flutt hingað í stórum stíl í samræmi við regluverk 

EES. Þar sem að þessar þjóðir hafa átt kost á því að flytja til landsins og búa hér eru frekari 

                                            
55 Vef. Ræða Össurs Skarphéðinssonar, umræða lagabreyting samningur um þátttöku Króatíu á Evróska 
efnahagsvæðinu. Þskj. 288, 143. Lögþ. 10.02.2014, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/143/rad20140210T160045.html. 
56 Vef. Ræða Helga Hrafns Gunnarssonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T232536.html. 
57 Vef. Ræða Ásmundar Friðrikissonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T224856.html. 
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líkur til þess að fólk dragi ályktanir um slíka hópa af þeirri reynslu sem það upplifir. 

Ásmundur sagði þó að enginn munur sé á því hverja við bjóðum velkomna svo lengi sem 

að þeir eru tilbúnir til þess að „tileinka sér gildi samfélagsins og aðlagast menningu okkar 

og siðum.“58 Öðru gegnir þó að það er misjafnlega auðvelt fyrir fólk að aðlagast menningu 

okkar, siðum og þeim gildum sem hér ríkja. Skiptir því miklu hvaðan fólk kemur. Þó að 

þessi afstaða feli þannig að forminu til í sér sama viðhorf til allra heima, felur hún að efni 

til í sér óbeina mismunun á fólki eftir menningarheimum en í því samhengi mætti geta þess 

að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið óbeina mismunun, sem fest er í lög, brjóta 

gegn jafnræðisreglum hlutaðeigandi mannréttindasáttmála, sé mismununin ekki 

grundvölluð á málefnalegum sjónarmiðum.59  

Helgi Hrafn Gunnarsson gagnrýndi að við mat á umsóknum sé litið til 

þjóðernislista, n.t.t. flokkun á svokölluðum öruggum upprunaríkjum. Segir Helgi að 

umræða um innflytjendur sé á villigötum. Við umræður í þingsal við meðferð frumvarps að 

útlendingalögum segir hann eftirfarandi. „Við eigum ekki að fordæma fólk fyrir skoðanir 

þeirra og við eigum ekki heldur að fordæma fólk fyrir að vera frá öðru landi eða fyrir að 

vilja koma hingað, hvort sem það er til að flýja stríð eða vegna þess að það vill vera á þessu 

landi, það er ekki vond ástæða, það er ekki illkvittni af hálfu útlendinga að vilja koma 

hingað bara vegna þess að þeir vilja koma hingað. Ef það er ástæða fyrir því að við viljum 

takmarka fjöldann, gott og vel, takmörkum fjöldann. En við gerum það ekki í dag. Við 

gerum það með reglum sem stundum bitna á ranglátan hátt á fólki og við gerum það mjög 

oft algjörlega að óþörfu, margir mundu segja yfirleitt.“60 Í viðhorfum Helga  fólst gagnrýni 

á núverandi fyrirkomulag enda er stórkostlegur munur á möguleikum manns frá Þýskalandi 

til að flytja til Íslands og á möguleikum manns frá Afríkuríki. Til að mynda er ýmsum 

                                            
58 Vef. Ræða Ásmundar Friðrikissonar,  umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T224856.html. 
59 Vef. Humanrights.is Yfirlit yfir dóma um bann við mismunun frá Mannréttindadómstól Evrópu og 
Evrópudómstólnum. http://www.humanrights.is/static/files/Itarefni/yfirlit-yfir-doma-um-bann-vid-mismunun-
fra-mannrettindadomstol-evropu-og-evropudomstolnum.pdf, bls. 2. 
60 Vef. Ræða Helga  Hrafns Gunnarssonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T232536.html. 
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Vesturlandaríkjum veittur forgangur til þess að fá atvinnuleyfi hér á landi samkvæmt 9. gr. 

laga um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002. 

 4.2.3. Flóttafólk 

Ákveðnir hópar útlendinga sem eiga sérstaklega undir högg að sækja geta sótt um 

alþjóðlega vernd og verður þá veitt dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. útlendingalaga og njóta 

bæði ókeypis framfærslu, húsnæðis og heilbrigðisþjónustu auk annarrar aðstoðar.61 Eru 

þetta nánar tiltekið þeir útlendingar sem eru „utan heimalands síns af ástæðuríkum ótta við 

að vera ofsótt[ir] vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að tilteknum 

þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana og [geta] ekki eða [vilja] ekki vegna slíks ótta 

færa sér í nyt vernd þess lands; eða sá sem er ríkisfangslaus og er utan þess lands þar sem 

hann áður hafði reglulegt aðsetur vegna slíkra atburða og getur ekki eða vill ekki vegna 

slíks ótta hverfa aftur þangað.“ Einnig teljast til þessa hóps þeir útlendingar sem raunhæf 

ástæða er til að ætla að eigi á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri 

ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu eða þeir verði fyrir alvarlegum skaða 

af völdum árása í vopnuðum átökum þar sem ekki er greint á milli hernaðarlegra og 

borgaralegra skotmarka verði þeir sendir aftur til heimalands síns enda standi það 

viðkomandi ekki til boða að fá raunhæfa vernd og setjast að í öðrum landshluta heimalands 

síns.62 Verða þessir útlendingar framvegis kallaðir flóttamenn. 

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sagði að mannúð skyldi ríkja hjá ríkum þjóðum sem 

að beri að taka vel á móti fólki sem upplifað hefur slíkar hörmungar. Flest fólk vilji vera 

heima hjá sér en eigi kannski ekki annarra kosta völ en að flýja og „treysta á þjóðir eins og 

okkar til að opna faðminn og skjóta yfir sig skjólhúsi.“ Fólkið sé einfaldlega að reyna að 

forðast að vera hreinlega drepið.63 Össur Skarphéðinsson sagði að reynsla af því að taka við 

kvótaflóttafólki hefði almennt verið góð, rétt væri að taka við litlum hópum í einu þar sem 

slíkt væri þjóðinni farsælast en að það væri siðferðisleg skylda að skoða þær beiðnir sem 

                                            
61 45. og 33. gr. Útlendingalaga. 
62 37. gr. Útlendingalaga. 
63 Vef. Ræða Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr.  
80/2016.Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T225639.html. 
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berast frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og hvort hægt væri að verða við slíkum 

beiðnum.64 Hver svosem siðferðisleg skylda Íslendinga er í þessum efnum eru ekki allir á 

eitt sáttir þegar kemur að fjölda flóttamanna. Vigdís Hauksdóttir sagði sem dæmi 

eftirfarandi. „[L]íklega er ásókn flóttamanna til Norðurlanda eitt stærsta verkefni sem við 

komum til með að standa frammi fyrir í nánustu framtíð. Við megum aldrei sofna á 

verðinum, aldrei nokkurn tíma. Við eigum fyrst og fremst að styrkja varnir okkar og gera 

það vel.“65 

Vegna séreðlis málaflokksins, þar sem sú lífsreynsla sem flóttamenn hafa þurft að 

þola er margt um hræðilegri heldur en sá raunveruleiki sem Íslendingar þekkja, hlýtur að 

teljast óheppilegt að þurfa að meta óhagræði Íslendinga af móttöku þeirra með hliðsjón af 

þeim hagsmunum sem flóttamenn hafa af því að hljóta öruggt skjól. Eftir að Ásmundur 

Friðriksson bar saman þá aðstoð sem útlendingalög miðuðu að því að veita flóttamönnum 

við þá aðstoð sem veitt er öldruðum svaraði Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir því að ekki sé við 

hæfi að bera saman stríðshrjáð fólk og eldriborgara.66 

Í málflutningi Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur komu fram svipuð viðhorf, en hún 

sagði að alþingismenn þyrftu að hætta að nálgast málaflokk flóttafólks, líkt og 

 

innflytjendur, hælisleitendur og flóttafólk séu einhver aðsteðjandi vandi, eitthvað 

sem stemma þurfi sigu við okkar vegna. Málefni stríðshrjáðra flóttamanna t.d. eru 

mannúðarmál. Það er þungur flóttamannastraumur til Evrópu frá Sýrlandi og 

Afganistan og fleiri átakasvæðum og aðstæður fólksins og örlög margra þeirra sem 

ekki hafa komist alla leið hafa hreyft við öllum almenningi í álfunni. Það 

                                            
64 Vef. Ræða Össurs Skarphéðinssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um málefni 
innflytjenda. Þskj. 64, 141. Lögþ. 18.09.2012,  
  http://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20120918T153440.html. 
65 Vef. Ræða Vigdísar Hauksdóttur, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um málefni 
innflytjenda. Þskj.64, 141. Lögþ. 18.09.2012, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20120918T153613.html. 
66 Vef. Ræða Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr.  
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T225639.html. 
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almenningsálit hefur sett vaxandi þrýsting á stjórnvöld í ýmsum löndum til að 

bregðastvið á skynsamlegan hátt.67 

 

Virðist tilhneiging til þess að  tjá viðhorf sem sýna löngun til þess að hjálpa þeim sem verst 

eru staddir, en ekki er þar með sagt að viðhorfin skili sér alltaf í gegnum þingið í formi 

lagasetningar en sem dæmi spurði Steinunn Þóra Árnadóttir hvers vegna dvalarleyfi á 

grundvelli verndar við fórnarlömb mansals gæti ekki talist fullnægjandi grundvöllur fyrir 

ótímabundnu dvalarleyfi. Vísaði hún til þess að fórnarlömbin væru í hræðilegri stöðu og að 

hún „hefði einmitt haldið að við ættum frekar að leggja okkur fram um að búa sem best að 

þessu fólki sem er auðvitað í gríðarlega viðkvæmri og erfiðri stöðu.“68 Er slíkt dæmi um 

mannúðarsjónarmið sem margir væru eflaust sammála um en skiluðu sér þó ekki í gegnum 

lagasetningu. Er slíkt ef til vill vegna mismunandi áherslna þingmanna. Vigdís Hauksdóttir 

lýsti áhyggjum yfir því að hætta væri á því að vegabréfslausir flóttamenn hér á landi væru 

fórnarlömb mansals. Virtust áhyggjurnar þó ekki síst beinast að því að ef að slík fórnarlömb 

mansals væru send hingað sem millilandaleið til Bandaríkjanna væri hætta á að 

glæpasamtök festu rætur hér. Virðist athygli Vigdísar því frekar beinast að því að sporna 

við glæpasamtökum í íslensku samfélagi en örlögum flóttamannanna.69 

Málaflokkur flóttamanna er að ýmsu leyti frábrugðinn öðrum málaflokkum er varða aðra 

innflytjendur vegna þeirra ástæðna sem raktar hafa verið hér að ofan. Samkvæmt tillögu 

innflytjendaráðs voru fjórar stoðir í málefnum70 innflytjenda hafðar til hliðsjónar við mótun 

framkvæmdaáætlunar í málefnum innflytjenda 2016–2019 en vegna viðsnúnings og mikilla 

breytinga í málefnum flóttamanna var fimmta flokknum bætt við þ.e. sérstök áhersla á 

                                            
67 Vef. Ræða Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016.  Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T231142.html. 
68Vef. Ræða Steinnunar Þóru Árnadóttur, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi um 
útlendingalögum nr. 80/2016. Þskj 728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T190414.html. 
69 Vef. Ræða Vigdísar Hauksdóttur, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um málefni 
innflytjenda. Þskj. 64, 141. Lögþ. 18.09.2012, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20120918T153613.html. 
70 Samfélagsstoð, fjölskyldustoð, menntastoð og vinnumarkaðstoð. 
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málefni flóttamanna.71 Fimmta stoðin miðar við samræmi og bætta móttöku, virka þátttöku 

flóttamanna í samfélaginu, rannsóknir og bættar upplýsingar.72 Sérstök þörf er á því að 

halda utan um flóttafólk og lagðar voru fram tillögur um hvernig best væri hægt að bæta 

þjónustu við flóttafók eftir hælismeðferð og nefndin lagði til að samræma móttökukerfið. 

Sérstaklega yrði hugað að þætti sveitarfélaga og frjálsra félagasamtaka við móttöku 

flóttafólks en einnig að tengslum á milli stjórnsýslustofnana og fræðslu fyrir starfsfólk ríkis 

og sveitarfélaga sem kemur að móttöku flóttamanna. Þá gerðu tillögurnar ráð fyrir að taka 

sérstaklega á móti hópi viðkvæms flóttafólks t.d. einstæðum mæðrum með börn, eða 

vanheilu og fötluðu fólki. Lögð var áhersla á að flóttamenn kæmust fljótt inn á 

vinnumarkaðinn eða í menntun og fengju nægjanlega aðstoð við að vinna úr þeim áföllum 

sem þeir hafa þurft að þola frá heimalandi sínu.73 

Í umræðunni á Alþingi um málefni flóttamanna og sérstöðu þeirra gagnvart öðrum 

innflytjendum sagði Ólöf Nordal eftirfarandi: 

 

Vandinn í heiminum er þess eðlis að þjóðir sjá ekki annað fært en að bregðast við 

þar sem neyðin er mest og gera hvað þær geta til að koma fólki í öruggt skjól. Á 

sama tíma hafa ríki þurft að afgreiða hraðar umsóknir þeirra sem ekki eiga rétt á 

alþjóðlegri vernd enda séu þeir hvorki að flýja vopnuð átök né ofsóknir. Það er 

okkar að standa vörð um neyðarkerfið og veita þeim skjól sem þess þurfa. Á sama 

tíma þurfum við að senda skýr skilaboð til þeirra sem vilja nýta sér þetta 

neyðarkerfi þrátt fyrir að vera óhultir í eigin landi. Það gerum við meðal annars með 

hraðri og skilvirkri málsmeðferð. Það er afar mikilvægt að tryggja að kerfið sé til 

staðar fyrir þá sem raunverulega þurfa á því að halda.74 

 

                                            
71 Vef. Ræða Eyglóar Harðardóttur, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016 -2019. Þskj. 765, 145. 
Lögþ. 02.06.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160602T000219.html. 
72 Vef. Ræða Líneikar Önnu  Sævarsdóttur, nefndarálit frá allsherja- og menntamálanefnd síðari umræða. Þskj. 
1650, 765. Lögþ. 2015-2016, http://www.althingi.is/altext/145/s/1650.html. 
73 Vef. Ræða Eyglóar Harðardóttur, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016 -2019. Þskj. 765, 145. 
Lögþ. 02.06.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160602T000219.html. 
74 Vef. Ræða Ólafar Nordal, fyrsta umræða við meðferð á frumvarpi um útlendingalögum nr. 80/2016. Þskj. 
728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T174221.html. 
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Afstaða Ólafar var því sú að takmarka þyrfti straum innflytjenda til landsins75 en á móti 

fengju flóttamenn forgang þar sem að þeir hefðu, eðli málsins samkvæmt, mesta þörf fyrir 

búsetu í nýju landi. Þó sagði hún einnig að þetta yrði að útfæra með þeim hætti að jafnvægi 

væri á milli þess að vera með kerfi sem er í lagi og þess að halda utan um réttindi 

flóttafólks, að það værri gert með sómasamlegum hætti og með manngæsku að leiðarljósi.76 

Steinunn Þóra Árnadóttir þingmaður Vinstri Grænna, lýsti því hins vegar yfir að 

hún vildi fá mun fleiri flóttamenn til landsins og að Íslendingar væru ekki að taka við eins 

mörgum flóttamönnum og þeir gætu. Óþarflega erfitt gæti verið fyrir flóttamenn að fá hæli 

hér á landi en þar sem að Ísland væri yfirleitt aldrei fyrsti staðurinn sem leitað væri til um 

hæli geti verið erfitt að uppfylla skilyrði laganna. Enginn kæmi til landsins beint frá 

stríðshrjáðu landi og því væri alltaf hægt að vísa flóttamönnum eitthvert annað.77 Steinunn 

sagði einnig að mikilvægt væri að ekki mætti refsa fólki sem hýsti flóttamann á meðan að 

mál hans væri til meðferðar hjá hlutaðeigandi stjórnvaldi.78 

4.3. Fjöldi innflytjenda: Kostnaður eða mannauður 

Eitt algengast viðhorf sem Alþingismenn tjá í tengslum við breytingar á útlendingalögum 

eða þörf á slíkum breytingum er umræða um þann kostnað sem fylgir móttöku útlendinga. 

Auk kostnaðar við móttöku fylgir umsóknarferlinu þónokkur kostnaður. Ólöf Nordal lýsti 

því yfir að löggjöf þyrfti einmitt að miða að því að tryggja að umsóknarferlið hentaði þeirri 

fjölgun sem orðið hefði á fólksflutningum þannig að það væri einfalt og hraðvirkt og með 

því tryggt að þeir fjármunir sem til útlendingamála rynnu væru vel nýttir.79  

Hér vegast á þau sjónarmið annars vegar að kostnaður kann að falla vegna móttöku 

innflytjenda, sérstaklega flóttamanna sem ekki hafa haft tækifæri til þess að skipuleggja 

komu sína og hafa jafnvel misst aleigu sína í heimalandi sínu, og hins vegar þau sjónarmið 

                                            
75 Er þá aðeins átt við að landið sé ekki opið öllum án nokkurra takmarkana. 
76 Vef. Ólafar Nordal, fyrsta umræða við meðferð á frumvarpi um útlendingalögum nr. 80/2016 (andsvar). 
Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T181257.html. 
77 Vef. Ræða Steinunnar Þóru Árnadóttur, fyrsta umræða við meðferð á frumvarpi um útlendingalögum nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T190414.html. 
78 Sama heimild, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T190414.html. 
79Vef. Ræða Ólafar Nordal, fyrsta umræða við meðferð á frumvarpi um útlendingalögum nr. 80/2016. Þskj. 
728, 145. Lögþ. 20.04. 2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T174221.html. 
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að útlendingar kunna allt eins að efla atvinnulífið og verðmætasköpun landsins. Þá er til 

þeirra hefðbundnu sjónarmiða að líta að kostnaðurinn er greiddur úr ríkissjóði sem íbúar 

landsins hafa lagt hart að sér að safna í með skattpeningum sínum. Því er augljóst að 

móttaka á t.d. flóttamönnum felur í sér ráðstöfun á sameiginlegum sjóði landsmanna. Eru 

þeir sem í sjóðinn hafa greitt því ekki alltaf sammála um slíka ráðstöfun og benda á að 

þarfara sé að nýta peningana í aðrar aðkallandi úrbætur, t.d. á vegum landsins, skóla- eða 

sjúkrakerfinu eða t.d. til þess að tryggja umönnun aldraðra eða nægjanlega framfærslu til 

öryrkja og atvinnulausra. Af þeim ástæðum sem að ofan hafa verið raktar finnst 

ríkisborgurum ríkja oft að aðrir ríkisborgarar hafi ríkara tilkall til úthlutunar á fjármunum 

en flóttamenn sem flýja frá stríðshrjáðum löndum. Á móti mætti benda á að ekki er um 

sokkinn kostnað að ræða heldur grundvöll þess að innflytjendur geti fest rætur hér á landi 

með fullnægjandi hætti og öðlast stöðu í þjóðfélaginu sem veitir þeim möguleika á að taka 

þátt í verðmætasköpun þjóðarinnar.80  

Í ritgerð Írisar Ellenberger kemur fram að íslensk stjórnvöld hafi í fyrsta sinn farið 

að taka tillit til þess að koma þyrfti til móts við sérþarfir innflytjenda en fyrir það hafi lítið 

sem ekkert tillit verið tekið til þess að innflytjendur gætu þurft aðstoð við að aðlagast 

samfélaginu.81 Þó hefur sú fræðsla sem veitt hefur verið í íslenskukennslu og 

samfélagsfræðslu yfirleitt verið vinnutengd, þ.e. til hagsbóta fyrir atvinnulífið.82 Helgi 

Hrafn Gunnarsson lýsti því yfir að hagkerfið væri lítið annað en samansafn af fólki í 

efnahagslegum samskiptum af einhverjum toga og átti þar við að með því að auka svigrúm 

innflytjenda til þess að búa í landinu væri ekki endilega verið að grafa undan því.83 Helst 

kemur þessi umræða til sögunnar þegar fjallað er um flóttamenn enda mest þörf á 

fjárhagslegri aðstoð til flóttamanna vegna sérstöðu þeirra.  

Í umræðum um málið rakti Ásmundur Friðriksson þau markmið þeirra laga sem 

urðu að núgildandi útlendinglögum að Íslendingar ætli að taka vel á móti þeim sem koma 

                                            
80 Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, Aðlögun Íslendinga af 
erlendum uppruna og stefnumótun í málefnum þeirra, bls.23 og 37-38. 
81 Íris Ellenberger, Stefna stjórnvalda í málefnum innflytjenda á Íslandi 1944-2000, bls. 21. 
82 Íris Björg Kristjánsdóttir, Lög um útlendinga á Íslandi, bls. 91. 
83 Vef. Ræða Helga Hrafns Gunnarssonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T232536.html. 
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hingað í „réttmætum erindum.“ Rekur hann þá þjónustu sem veitt er til flóttamanna 

samkvæmt frumvarpinu, þ.e. lágmarksframfærsla, nauðsynleg heilbrigðisþjónusta og 

húsnæði. Segir Ásmundur: „þetta er vel boðið og mun betri kjör en við Íslendingar búum 

sjálfir við.“ Vekur hann í kjölfar athygli á því að húsnæðisskortur sé á Íslandi og að aldraðir 

búi við slæm kjör. Þá vekur hann athygli á því að kostnaður af móttöku útlendinga kunni að 

aukast langt umfram áætlun vegna þeirra útlendinga sem til landsins komi í „ýmiss konar 

yfirskyni“ og geti ekki eða vilji ekki framfleyta sér sjálfir. Vísar hann til reynslu annarra 

ótiltekinna þjóða, yfirlýsingu sinni til stuðnings, og neikvæðrar reynslu þeirra af því að hafa 

landamærin of opin. Segir hann að Svíar hafi sjálfir talið sig barnalega í frjálslyndi sínu og 

hvetur Íslendinga til þess að fara að fordæmi Dana sem hafi myndað þjóðarsamstöðu gegn 

því að taka á móti útlendingum sem leiti að ókeypis framfærslu.84 Á Ásmundur þá líklega 

við að Svíar hafi hleypt of mörgum innflytjendum í landið en Svíar hafa almennt verið 

taldir hafa frekar opin landamæri en þjóðernispopúlistar hafa hins vegar fengið meira fylgi í 

Danmörku og þannig stutt stefnu sem takmarkar flæði innflytjenda til landsins.85 Ítrekar 

Ásmundur hins vegar að Íslendingar hafi og muni alltaf vera tilbúnir að taka á móti því 

fyrirmyndar fólki sem tilbúið er að að komi hingað til að vinna. Áréttar Ásmundur þó að 

Íslendingar verði að vera ábyrgir við ákvarðanir um slíka móttöku og „stjórna umferðinni“. 

Lítið land með fámenna þjóð, fámennan vinnumarkað, mennta- og heilbrigðisstofnanir geti 

ekki endilega staðið undir hverslags flæði innflytjenda. Án þess að hann fullyrði að 

frumvarpið leiði til slíks segir hann að ekki sé hægt „að búa við holskeflu innflytjenda.“86 

Þá hélt Vigdís Hauksdóttir því fram að ástæðu innflytjendafölgunar á Íslandi mætti líklega 

rekja til þess að spurst hafi út hversu vel Íslendingar tækju á móti flóttamönnum.87  

                                            
84 Vef. Ræða Ásmundar Friðrikssonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T224856.html. 
85 Bolin, Lidén og Nyhlén, „Do Anti-immigration Parties Matter? The Case of the Sweden Democrats and 
Local Refugee Policy“, bls. 327 og 333. 
86 Vef. Ræða Ásmundar Friðrikssonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr. 
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T224856.html. 
87 Vef. Ræða Vigdísar Hauksdóttur, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um málefni 
innflytjenda. Þskj. 64, 141. Lögþ. 18.09.2012, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20120918T153613.html. 
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Á hinn bóginn sagði Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir að ekki væri rétt að líta til þess að 

einungis væri hægt að gera eitt en ekki annað. Ekki væri þörf á því að tengja saman kjör 

eldri borgara og aðstoð við flóttafólk. Einnig væru til staðar önnur fjárhagsleg sjónarmið 

sem styddu móttöku innflytjenda. Komandi kynslóðir væru einfaldlega ekki nægjanlega 

stórar til þess að sjá um efri kynslóðir þegar þær eldist og því hefði þjóðin gott af því að 

innflytjendur setjist hér að. Ekki væri hætta á því að löggjöfin ýti undir að við fáum yfir 

okkur holskeflu af innflytjendum. Tilvísanir til þess að lönd myndu falla ef þau tækju við of 

mörgum flóttamönnum væri ekki rétt nálgun. Ekki mætti gleyma því að þjóðflutningar hafi 

áður átt sér stað og að þau Evrópulönd sem tóku við fólki sem flúði slíkan hrylling hafi 

ekkert farið á hliðina.88  Svipuð sjónarmið gaf að líta frá Svandísi Svavarsdóttur sem vildi 

að Ísland yrði fánaberi í Evrópu í því að glíma við þjóðflutningana.89 

Helgi Hrafn Gunnarsson tók undir sömu sjónarmið og Bjarkey. Sagði hann  sóun 

fólgna í því „að láta alltaf eins og útlendingar séu sjálfkrafa byrði á samfélaginu.“ Andstaða 

við komu innflytjenda væri byggð á misskilningi og stundum hreinni mannvonsku.  Helgi 

Hrafn lýsti því yfir að ekki væri endilega rétt að einblína á fjöldann sjálfan sem viðmið. 

Miklu heldur ætti að beina sjónum að því hversu vel hægt sé að taka á móti fólki og hversu 

auðvelt það ætti með að taka þátt í samfélaginu. Kostnaðurinn væri oftlega tilkominn vegna 

þeirrar stefnu Íslands að halda fólki frá því að taka þátt í samfélaginu. Gagnrýndi hann tal 

um að hælisleitendur lifi betra lífi á Íslandi heldur en Íslendingar og sagði raunveruleikann 

þann að það væri ömurlegt að vera hælisleitandi á Íslandi. Það sé misskilningur að fólk geti 

komið til landsins og á grundvelli fjárhagsaðstoðar lifað betra lífi en Íslendingar sjálfir. 

Gagnrýndi hann ennfremur að það viðhorf væri allsráðandi í stjórnsýslunni, löggjöfinni og 

allstaðar í kerfinu, að markmiðið sé fyrst og fremst að stöðva flutningar til landsins. Sá 

misskilningur væri einnig meðal þingmanna að allir útlendingar séu velkomnir til landsins 

svo lengi sem þeir séu tilbúnir til þess að vinna hér, borga skatta og aðlagast samfélaginu. 

Gagnrýndi hann þannig að löggjöfin miði einmitt ekki að því að heimila slíka 

                                            
88 Vef. Ræða Barkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr.  
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T225639.html. 
89 Vef. Ræða Svandísar Svavarsdóttur,  umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr.  
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T185010.html. 
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fólksflutninga heldur takmarki þær allverulega.90 Í því samhengi má nefna sjónarmið Einars 

K. Guðfinnssonar sem sagði að sögulegar fólksflutningar hefðu haft jákvæð áhrif á 

íslenskan efnahag þar sem að innflytjendur hefðu unnið störf sem hefðu annars ekki verið 

unnin og þar með skapað arð fyrir þjóðina sem annars hefði ekki orðið til.91 

Þó að töluvert hafi borið á jákvæðum viðhorf í garð þeirra innflytjenda sem koma 

hingað til þess að vinna er ekki þar með sagt að þingmenn hafi endilega verið tilbúnir til 

þess að fjárfesta í nauðsynlegri aðstoð til þess að nýta slíkan mannauð. Fyrrverandi 

varaþingmaður Framsóknarflokksins, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir taldi að sá 

kostnaður sem hlytist af kennslu fyrir börn hælisleitanda væri „sokkinn kostnaður“ fyrir 

sveitarfélög þar sem að börnin stoppuðu oft stutt við og væri síðan vísað úr landi.92 Átti hún 

við að þar sem að krakkarnir væru síðar sendir úr landi væri um að ræða kostnað sem skili 

sér ekki aftur til landsmanna. Það er ekki þar með sagt að afstaða Sveinbjargar hafi verið sú 

að öll kennsla sem veitt er innflytjendum sé glatað fé. Þingið hefur margoft viðurkennt að 

mikill mannauður geti falist í menntun útlendinga sem setjast að hér á landi. T.d. hefur 

þingið unnið framkvæmdaáætlun út frá sjónarmiðum um að leggja þurfi áherslu á að auka 

gæði og framboð íslenskunáms fyrir innflytjendur og að sporna við brottfalli innflytjenda úr 

framhaldsskólum.93 

Þá má sjá að ýmsar heimildir í útlendingalögum miða einmitt að því að heimila 

útlendingum landvist hér á landi vegna sérfræðiþekkingar, skorts á vinnuafli eða vegna 

starfa íþróttafólks hjá íþróttafélagi innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands.94 Um það 

sagði Ólöf Nordal: 

 

                                            
90 Vef. Ræða Helga Hrafns Gunnarssonar, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög nr.  
80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T232536.html. 
91 Vef. Ræða Einars K. Guðfinnsonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um málefni 
innflytjenda. Þskj. 64, 141. Lögþ. 18.09.2012, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20120918T150152.html. 
92 Vef. Kjarninn.is, „Segir borgina sitja uppi með „sokkinn kostnað“ vegna barna hælisleitenda“, 1.ágúst. 
2017. https://kjarninn.is/frettir/2017-08-01-segir-borgina-sitja-uppi-med-sokkinn-kostnad-vegna-barna-
haelisleitenda/ 
93 Vef. Ræða Eyglóar Harðardóttur, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016 -2019. Þskj. 765, 145. 
Lögþ. 02.06.2016,  
 http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160602T000219.html. 
94 VI. kafli laga nr. 80/2016. 
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Þróun viðskiptalífs á Íslandi verður sífellt flóknara. Því getur það reynst 

nauðsynlegt að ráða til starfa hérlendis tímabundið sérhæfða erlenda starfsmenn til 

að sinna ákveðnum verkefnum og miðla þekkingu til Íslendinga. Slík 

þekkingarmiðlun er einnig til þess fallin að auka þekkingu og efla samkeppnishæfni 

íslensks atvinnulífs í alþjóðlegum samanburði. Mikilvægur liður í að tryggja 

samkeppnishæfni Íslands er að stjórnvöld stuðli að því að hægt sé að laða þá 

sérfræðiþekkingu inn í íslenskt atvinnulíf og háskólasamfélag.95 

 

Aðspurð sagði Ólöf að líkur væru til þess að heimildin nýttist öllu atvinnulífinu ekki síst 

háskólasamfélaginu. Vísaði hún einnig til þess að breytingin gæti haft jákvæð áhrif á þróun 

og rannsókn nýsköpunarfyrirtækja og að m.a. hefðu borist jákvæðar umsagnir úr 

ferðaþjónustunni.96  

Sjónarmið um þann mannauð sem finna má meðal innflytjenda eru sífellt algengari 

og sýnilegri en til að mynda hafa þingmenn séð ástæðu til þess að setja af stað jákvæðar 

aðgerðir í átt að því að efla þennan mannauð, hugsanlega til þess að hann verði sem best 

nýttur í íslensku samfélagi. Sem dæmi má benda á að 23. nóvember 2012 voru sett lög um 

málefni útlendinga sem hafa það markmið helst að stuðla að samfélagi þar sem allir geta 

verið virkir þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna.97 Auk þess má benda á að í nefndaráliti 

með framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2016–2019 er vísað til þess að 

„leggja skuli áherslu á að innflytjendur njóti jafnra tækifæra og réttinda á við aðra á 

vinnumarkaði og að innflytjendum á vinnumarkaði bjóðist aukin tækifæri til 

endurmenntunar og starfstengds náms sem styrkja muni tengslanet þeirra“.98 Taldi Eygló 

Harðardóttir reyndar að Íslendingar hefðu staðið sig vel í þeim málaflokki sem varðaði 

atvinnuþátttöku útlendinga vegna þess að útlendingar hafi tekið svo virkan þátt í 

atvinnulífinu. Hins vegar hefði það sýnt sig frá hruni að útlendingar ættu erfiðara með að 

                                            
95 Vef. Ræða Ólafar Nordal, fyrsta umræða í þingsal við meðferð frumvarps laga um útlendinga nr. 86/2016. 
Þskj. 728, 145. Lögþ. 20.04.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T174221.html. 
96 Vef. Ólafar Nordal, fyrsta umræða í þingsal við meðferð frumvarps laga um útlendinga nr. 86/2016. Þskj. 
728, 145. Lögþ. 20.04.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160420T180454.html. 
97 1. gr. laga um málefni innflytjenda nr. 116/2012. 
98 Vef. Ræða Líneikar Önnu  Sævarsdóttur, nefndarálit frá allsherja- og menntamálanefnd síðari umræða. Þskj. 
1650, 765. Lögþ. 2015-2016, http://www.althingi.is/altext/145/s/1650.html. 
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stíga upp úr atvinnuleysi þegar að þeir lentu í því og að ekki væri nægilega mikið af 

innflytjendum í ábyrgðarstöðum.99 Hafa þessi sjónarmið sótt í sig veðrið og eru enn að 

þróast en sem dæmi er nú til meðferðar á þingi frumvarp um jafna meðferð óháð kynþætti 

og þjóðernisuppruna en  með skýru banni gegn mismunun er gerð tilraun til þess að stuðla 

að virkri þátttöku sem flestra í íslensku samfélagi óháð kynþætti og þjóðernisuppruna og 

komið í veg fyrir félagslega einangrun einstaklinga með því að veita félagslega vernd, þar á 

meðal almannatryggingar og heilbrigðisþjónustu, félagsleg gæði, menntun og aðgang, eða 

afhendingu vöru og þjónustu.100 

Erlendar rannsóknir hafa bent til þess að hægrisinnaðir flokkar í Evrópu hallist 

heldur að þeirri stefnu að takmarka beri flæði innflytjenda til hlutaðeigandi landa og t.d. 

hafa þjóðernispopúlistar yfirleitt heldur stutt við hægrisinnaða flokka.101 Er slíkt reyndar í 

samræmi við íslenska rannsókn en samkvæmt nýlegri rannsókn virtust vinstrisinnaðir 

kjósendur vera opnari fyrir að auka móttöku á flóttamönnum en raunar voru helmingur eða 

meira en helmingur kjósenda, Vinstri grænna, Samfylkingarinnar, Pírata og Viðreisnar 

reiðubúnir til þess að taka á móti fleirra flóttafólki en kjósendur Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins virtust frekar vilja fækka flóttamönnum en auka þá.102 

4.4. Fordómar 

Hugtakið fordómar felur gjarnan í sér neikvæðar skírskotanir til einhvers einkennis á 

ákveðnum hópi eða að felldir séu gildisdómar um einkenni sérstakra manna eða málefna 

sem jafnan eru byggðir á takmarkaðri þekkingu eða reynslu. Fordómar virðast hafa verið 

nokkuð viðloðandi manninum í gegnum tíðina enda augljóst að hætt er á að menn gefi sér 

ákveðnar staðreyndir um aðra hópa sem eru öðruvísi. Slíkt er enda þáttur í þeirri „hinun“ 

sem samfélaginu fylgir þ.e. sú þörf meirihlutans til þess að hópa sig saman gegn öðrum 

                                            
99 Vef. Ræða Eyglóar Harðardóttur, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016 - 2019. Þskj. 765, 145. 
Lögþ. 02.06.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160602T000219.html. 
100 Vef. Ræða Ásmundar Einars Daðasonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi um lög um jafna 
meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Þskj. 393, 148. Lögþ. 22.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180322T154526.html. 
101 Bolin, Lidén og Nyhlén, „Do Anti-immigration Parties Matter? The Case of the Sweden Democrats and 
Local Refugee Policy“, bls. 327. 
102 Vef. Stjórnarráðið.is, Þjóðmálakönnun, https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9c08e780-
af4e-11e7-9420-005056bc530c, tafla 4 (frh), bls. 7. 
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hópum og líta á þá sem einstaklinga utan hópsins.103 Kristín Loftsdóttir gerði grein fyrir 

„hinun“ Afríkubúa í gegnum tíðina og hvernig Íslendingar hafi séð sjálfa sig sem hluta af 

hinni vestrænu siðmenningu og gjörólíka fólki frá Afríku en með því að ala á hugmyndum 

um kynþáttahyggju hafi Íslendingum tekist að ýta undir jákvæðari ímynd þjóðarinnar meðal 

vestrænna þjóða líkt og Dana.104 Það er einmitt helst þegar að hópar eru óvissir um hvernig 

staðsetja eigi sig innan um fjölbreytt atferli og venjur eða hvaða hópum þeir tilheyra sem 

þeir grípa til þess að afmarka sjálfsmynd sína en slíkt leiðir þá almennt af sér hinun fyrir 

aðra hópa.105 Einar K. Guðfinnsson þingmaður Samfylkingarinnar nálgaðist vandamálið 

með eftirfarandi hætti: 

 

þegar við breytumst úr þessu einsleita samfélagi í fjölmenningarlegra samfélag [er] 

vandinn sá að þá kunna að rísa upp alls konar fordómar. Fordómar eru yfirleitt 

nærðir af þekkingarleysi. Þess vegna er svo gríðarlega brýnt að bregðast við þessu 

með því að miðla út í samfélagið upplýsingum um gildi þess að njóta erlendra 

menningarstrauma án þess að við viljum ganga á okkar íslensku rætur. Síðan er ekki 

síður brýnt að það fólk sem hefur komið hingað í þúsunda- og tugþúsundavís upplifi 

sig velkomið hér og því sé líka gerð grein fyrir réttindum sínum og þeim skyldum 

sem á því hvíla við það að gerast þegnar á Íslandi.106 

 

Miðað við fræðilega umfjöllun um fordóma virðist Einar hafa hitt naglann á höfuðið en 

samkvæmt íslenskri orðabók er hugtakið fordómar skilgreint sem: „ógrundaður dómur eða 

skoðun.“ Hugtakinu er nánar tiltekið lýst sem svo að „fordómar [séu það] að taka einhverja 

staðhæfingu sem sjálfgefinn sannleika, án þess að skoða hvaða merking liggur þar að 

baki.“107 Toshiki Toma telur staðalímyndir vera uppsprettu fordóma en hann segir: 

„staðalímynd er stækkuð, ákveðin ímynd um tiltekinn hóp, hluta, fyrirbæra eða starfsemi í 

                                            
103 Krístin Björnsdóttir, Fötlun og menning. Til sýnis: fatlað fólk, furðuverur og fjölleikhús, bls. 147. 
104 Kristín Loftsdóttir, „Shades of otherness: representations of Africa in 19th-century Iceland“ bls.184. 
105 Ólafur Arnar Sveinsson, „Riffillinn er hinn besti vinur hermannsins“, bls. 66-67. 
106 Vef. Ræða Einars K. Guðfinnssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um 
málefni innflytjenda. Þskj. 64, 141. Lögþ. 06.10.2012, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20121106T183008.html. 
107 Íslensk orðabók - Tölvuútgáfa. 
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samfélaginu. Staðalímynd er oftast búin til meðvitað í þeim tilgangi að fólk festi hana í 

minni og haldi í hana sjálfkrafa.“108 

Talsverð aukning hefur verið á því að stjórnmálaflokkar sem mótfallnir eru 

útlendingum hafi komist til valda í Evrópu. Slíkir þjóðernispopúlistar hafa orðið hluti af 

ríkisstjórn Austurríkis, Ítalíu, Grikklandi og Sviss og hafa þjónað tilgangi stuðningshópa 

minnihlutastjórnar í Danmörku og Hollandi. Slíkir flokkar mæta þó oft talsverðum 

hindrunum og hefur það t.d. gerst að eldri stjórnmálaflokkar í t.d. Belgíu, Þýskalandi og 

Frakklandi hafi unnið gagngert að því að koma í veg fyrir að slíkir flokkar, sem unnið hafa 

sér fylgi, hafi raunveruleg áhrif á stjórnmál landsins. Það hefur því einnig verið deilt um 

það hversu mikil áhrif slíkir flokkar hafi raunverulega haft innan Evrópu, þrátt fyrir aukið 

fylgi meðal kjósenda en rannsóknir sem að því lúta eru misvísandi.109 

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir lýsti yfir ótta við að rasísk viðhorf hafi birst í pólitík 

bæði innlendri og erlendri þar sem að alið sé á ótta vegna þess að flóttamannastraumurinn 

er mikill vegna þeirra stríðsátaka sem geysi í heiminum. Ekki megi gleyma því í 

umræðunni að hún lúti að fólki „eins og okkur“ sem hefur þurft að leggja líf sitt og limi í 

hættu við að reyna að bjarga sér.110 Í því felst einmitt munurinn á fordómafullri umræðu og 

óvinsælum pólitískum hugmyndum. Það getur sem dæmi verið stjórnmálaleg ákvörðun að 

hleypa ekki mörgum útlendingum inn í landið vegna hugmynda er varða hagkerfið og er 

slík ákvörðun fordómalaus. Öðru gegnir þegar hvatinn fyrir ákvörðuninni er byggður á 

fyrirframgefnum hugmyndum um hóp fólks sem leiðir af áhrifum hinunar. Þó kemur fyrir 

að þingmenn séu sakaðir um fordóma eða vísi til hugmynda sem byggjast á þekkingarleysi. 

Í deilu er varðaði úthlutun lóða til trúfélaga myndaðist heit umræða um réttmæti 

þess að Framsókn og flugvallavinir töluðu gegn því að lóð yrði úthlutað til múslima til þess 

að þar yrði byggð Moska. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sem þá var þingmaður 

Framsóknarflokksins gagnrýndi aðra stjórnmálamenn fyrir að hafa rætt um rasíska hvata 

                                            
108 Elísa Sigríður Jónsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson, Fjölmenning á Íslandi, 
bls. 59. 
109 Bolin, Lidén og Nyhlén, „Do Anti-immigration Parties Matter? The Case of the Sweden Democrats and 
Local Refugee Policy“, bls. 326. 
110 Vef. Ræða Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög 
nr. 80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T225639.html. 
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sem kynnu að liggja að baki stefnu flokksmanna sinna. Sagði Sigmundur að slíkt væru 

eingöngu tilraunir til þess að koma höggi á pólitíska andstæðinga og að slíkar óréttmætar 

aðdróttanir dragi úr þeim þunga sem setja þurfi í baráttu gegn kynþáttafordómum. Sagði 

þingmaðurinn í framhaldi að ljóst væri að sum mál sé „ómögulegt að ræða af yfirvegun.“111 

Svipaða yfirlýsingu gaf samflokkskona Sigmundar, Vigdís Hauksdóttir, áður en að hún 

lýsti þeirri afstöðu sinni að Ísland þyrfti að styrkja varnir sínar vegna flóttamannastraums, 

en hún vísað til þess að þingmenn gætu vart tjáð sig um innflytjendamál án þess að vera 

úthrópaðir á netinu.112 Full ástæða er til þess að gæta varkárni í umræðu um innflytjendur 

þar sem að þróunin á vesturlöndum hefur verið í átt að auknu óumburðarlyndi ákveðinna 

þjóðfélagsþegna. Öfga hægriflokkar og þjóðernissinnar hafa fengið aukið fylgi og 

hatursorðræða í garð innflytjenda þar með aukist talsverð samhliða ofbeldisglæpum sem 

beinast gegn útlendingum og þá sérstaklega múslimum.113 Rasismi virðist hafa fylgt bæði 

kosningabaráttu Donald Trumps núverandi forseta Bandaríkjanna og Brexit kosningunum í 

Bretlandi.114 

Kannanir sýna að útlendingar virðist finna fyrir fordómum hér á landi en frumvarp 

um lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðerni miðar að því að veita einstaklingum 

sem telja sig verða fyrir mismunun á grundvelli kynþáttar eða þjóðernisuppruna aukna 

réttarvernd. Ásmundur Einar Daðason segir frumvarpið miða að því að auka jafnrétti í 

samfélaginu.115 Pawel Bartoszek tók undir að þörf væri á löggjöfinni en beinti athygli að 

því hversu mikið auðveldara hafi verið að festa samskonar löggjöf um jafna meðferð 

kynjanna í sess.116 

                                            
111 Vef. Mbl.is, „Með ólíkindum hvað menn leggjast lágt“, 29. Maí. 2014. 
  https://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/05/29/med_olikindum_hvad_menn_leggjast_lagt/. 
112 Vef. Ræða Vigdísar Hauksdóttur, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um málefni 
innflytjenda. Þskj.64, 141. Lögþ. 18.09.2012,  
 http://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20120918T153613.html. 
113 Kohler, „Right-Wing Extremism and Terrorism in Europe“, bls. 87. 
114 Flemmen og Savage, „The politics of nationalism and white racism inthe UK“, bls. 233-234. 
115 Vef. Ræða Ásmundar Einars Daðasonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um 
jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðerinsuppruna. Þskj. 550-393, 148. Lögþ. 2017-2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180322T154526.html. 
116 Vef. Ræða Pawels Bartoszek, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um jafna meðferð 
óháð kynþætti og þjóðerinsuppruna. Þskj. 393, 148. Lögþ. 22.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180322T155436.html. 
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Fordómar á íslandi virðast birtast í staðalmyndum sem oft eru tengd við ákveðna 

minnihlutahópa en einnig eru dæmi um að staðalmyndir beinist ekki gegn þjóðerninu sjálfu 

heldur gegn þeim forsendum einum að menn séu ekki Íslendingar.117 Mikið hefur borið á 

umræðu um múslima og má með sönnu segja að múslimar séu sá hópur fólks sem í dag 

veldur heitustu umræðunum. Oftar en ekki eru þessar umræður byggðar á hugmyndum um 

múslima sem eru tengdar staðalímyndum eða jafnvel fordómum.118 Rétt er að margir 

öfgatrúarmenn fremja hræðilega glæpi í nafni trúarinnar og hafa múslimar lengi verið 

bendlaðir við hryðjuverk, sjaríalög og aðra öfgahópa á meðan fæstir myndu bendla alla 

kristna menn við Ku Klux Klan, Anders Breivik eða Anti-balaka. Sannleikurinn er þó sá að 

talsvert er um hryðjuverk í Evrópu sem eru óháð trúarbrögðum en öfga-hægristefnu menn 

hafa staðið að fjölda hryðjuverkaárása víðs vegar í Evrópu og vesturlöndum án þess að slíkt 

hafi vakið jafn mikla umræðu og hryðjuverk í nafni Íslam.119 

Sannleikurinn er sá að hryðjuverk í nafni Íslam eru mun sýnilegri, m.a. vegna 

umfjöllunar fjölmiðla og er hætt við því að hinn einfaldi maður grípi til þess ráðs að setja 

heilan hóp fólks undir sama hatt og fáa öfgafulla ofstækismenn. Þar sem þeir fáu hafa hins 

vegar kerfisbundið gert tilraunir til þess að koma útsendurum sínum inn í Evrópsk lönd til 

þess að fremja þar hryðjuverk er það þó ekki úr lausu lofti gripið að óttast að 

einhverntímann kunni öfgatrúar-hryðjuverkamaður að gera tilraun til þess að fremja glæp á 

Íslandi en það er ekki þar með sagt að ástæða sé til að líta alla múslima hornauga.120 

Engu að síður hefur það gerst að þingmenn hafi  alið á slíkum ótta eða hafi sjálfir 

verið fórnarlömb slíks ótta. Þannig spurði Ásmundur Friðriksson: 

 

Hefur bakgrunnur þeirra 1500 múslima sem búa á Íslandi verið kannaður og hvort 

einhverjir „íslenskir múslimar“ hafi farið í þjálfunarbúðir hryðjuverkamanna eða 

                                            
117 Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, Aðlögun Íslendinga af 
erlendum uppruna og stefnumótun í málefnum þeirra, bls. 49-50.  
118 María Smáradóttir Jóhönnudóttir, „ Mér er ekkkert illa við útlendinga, en...“, bls. 16. 
119 Kohler, „Right-Wing Extremism and Terrorism in Europe“, bls. 86. 
120 Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks: Review held by experts from Member States 
and Europol on 29 November and 1 December 2015, The Hague, 18 January 2016. 
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barist í Afganistan, Sýrlandi eða öðrum löndum þar sem óöld ríkir meðal 

múslima.121 

 

Athygli vekur ekki síst að að Ásmundur setur hugtakið „íslenskir múslimar“ innan 

gæsalappa í færslu sinni. Virðist Ásmundur því álykta sem svo að það að menn sem til 

landsins komi séu af ákveðinni trú geti réttlætt frekari rannsókn á þeim einstaklingi en 

útlendingum sem aðhyllast önnur trúarbrögð. Í kjölfar ummælanna sætti Ásmundur þó 

talsverðri gagnrýni en enginn af samflokksmönnum hans á þingi tók undir ummæli hans. 

Félagsmálaráðherra gagnrýndi ummælin sérstaklega og tók formaður Sjálfstæðisflokksins, 

Bjarni Benediktsson, undir þá gagnrýni með vísan til þess að þau endurspegluðu ekki 

stefnu flokksins. Taldi Bjarni að Ásmundur hefði farið fram úr sér enda væru slíkar 

skoðanir ekki í samræmi við reglur þess réttarríkis sem Íslendingar búa við auk þess sem 

athugasemdin væri á skjön við þau grunn mannréttindasjónarmið sem samfélagið byggir 

á.122  

Ásakanir um fordóma kunna þó einnig að birtast vegna stefnu gegn ákveðnum 

gildum en Birgir Þórarinsson vakti máls á því á þingi nýlega að bann við umskurði kynni 

að vera túlkað sem fordómar af hálfu íslensku þjóðarinnar einmitt vegna þess að verið væri 

að banna háttsemi sem varla ætti sér stað á Íslandi.123 Án þess að taka beina afstöðu, 

gangrýndi Brynjar Níelsson þá afstöðu með svofelldum hætti: „Nú voru margar hefðir hér 

og víðar í trúarbrögðum. [...] voru það þá fordómar gagnvart múslimum þegar við settum 

lögin um jafna stöðu karla og kvenna? Þeir segja að slík lög um að konur eigi rétt á þessu 

og hinu séu algjörlega fráleit. Eigum við á Íslandi, það sem við teljum rétt og rangt, að láta 

það mótast af einhverjum mörg þúsund ára gömlum trúarbrögðum af því að það hefur alltaf 

                                            
121 Vef. Vísir.is, „Þingmaður spyr hvort „íslenskir múslimar" hafi farið í þjálfunarbúðir 
hryðjuverkamanna“,12. Jan 2015. http://www.visir.is/g/2015150119743. 
122 Vef. Ruv.is, „Ásmundur hafi farið fram úr sér“, 13. Jan. 2015. 
 http://www.ruv.is/frett/asmundur-hafi-farid-fram-ur-ser. 
123 Vef. Ræða Birgirs Þórararinssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um breytingar 
á almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 1.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T124404.html. 
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verið svoleiðis?“124 Ljóst er að afar erfitt er að nálgast þetta umfjöllunarefni þótt enn hafi 

ekki mikið borið á beinum fordómum í umræðunni innan þings. 

4.5.  Fjölmenning og aðlögun að samfélaginu 

4.5.1. Almennt 

Þegar ólíkir menningarheimar mætast verða mismunandi hugmyndir, venjur og lífshættir að 

mætast hvort sem þær eru samrýmanlegar eða ekki. Af því hlýtur að verða eitthvað 

óhagræði en að sama skapi telja margir að með því að innflytjendur taki hluta af menningu 

sinni með sér, auðgist íslenskt mannlíf að sama skapi. Andstæðar hugmyndir mætast en 

slíkt getur oft á tíðum verið forsenda þess að menn endurskoði eigin hugmyndir, sem menn 

höfðu jafnvel talið augljós sannindi og annaðhvort finni festu í þeirri skoðun sinni eða 

tileinki sér aðra skoðun.125  Það er í það minnsta ljóst að með því að fólk með mismunandi 

hugmyndir ræðir saman af opnum hug eykst víðsýni þess, hver svosem áhrif þess eru á 

hugmyndastefnu þess. Engu að síður hafa verið umræður um hvort vegi þyngra, óhagræðið 

sem af árekstrum geti orðið eða auðurinn í fjölbreytileika menningarinnar. Þáverandi 

borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og fyrrverandi varaþingmaður sama flokks setti sem 

dæmi fram þær hugmyndir um að börn flóttafólks og hælisleitenda yrðu einangruð frá 

íslenskum börnum með þeim hætti að sérstökum skóla væri komið á fót fyrir slík börn. Eins 

og áður var minnst á, taldi hún að þar sem að sum hver stöldruðu stutt við hefði Ísland lítið 

gagn af menntun þeirra og þar af leiðandi væri óhagræðið, sem fælist í því að athygli 

beindist frá íslenskum börnum að börnum hælisleitanda, of bagalegt fyrir íslensk börn. Til 

þess að nám slíkra barna af erlendum uppruna myndi ekki bitna á íslenskum börnum stakk 

fyrrverandi varaþingmaður upp á því að aðgreining yrði á börnunum þar til að ljóst yrði 

                                            
124 Vef. Ræða Brynars Níelssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um breytingar á 
almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 01.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T131048.html. 
125 Henry Alexander Henrysson og Páll Skúlason, Hugleiðingar um gagnrýna hugsun, bls. 22.  (Sjá í þesu 
samhengi umræðu um nauðsyn þess að ræða með gagnrýnum hætti um skoðanir í bók Henry Alexanders 
Henrysonar og Páls Skúlasonar, Hugleiðingar um gagnrýna hugsun, og svipaða umræður John Stuart Mill í 
bókinni John S. Mill: Frelsið). 
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hvort að fjölskylda þeirra fengi hér dvalarleyfi.126 Aðrir þingmenn voru hins vegar 

jákvæðari í garð fjölmenningar. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna 

sagði að hún teldi að samfélagið hefði ljómandi gott af því að fá til landsins margvíslega 

menningu og margvíslega siði og að ólíkt fólk lærði að lifa saman í sátt og samlyndi.127  

Sú krafa að menn sem hingað flytjist breyti eigin lifnaðarháttum virðist ná til allra 

sem hingað flytjast. Fræðilega hefur verið rætt um að útlendingar kunni að mynda eigið 

samfélag án þess að aðlagast meirihlutanum (aðskilnaður), hins vegar kunni 

minnihlutahópar líkt og útlendingar að tileinka sér ráðandi menningu en viðhalda jafnframt 

sinni eigin (samþætting) en í þriðja lagi komi til skoðunar að útlendingar afmái 

menningareinkenni sín til þess að tileinka sér menningu meirihlutans (samlögun) og hins 

vegar að útlendingar slitni úr tengslum við eigin uppruna án þess að tengjast annarri 

menningu (einangrun).128 Á meðan eðlilegt er að menn sem hingað flytja geri sér grein fyrir 

því að aðrar samfélagsreglur kunni að gilda hér á landi og reyni ekki að þröngva eigin 

hugmyndafræði á aðra er að sama skapi hægt að spyrja hvort að hægt sé að krefjast þess að 

hugmyndafræði Íslendinga sé þröngvuð upp á innflytjendur sem jafnvel hafa ekki kost á 

öðru en að yfirgefa heimkynni sín. Rannsóknir benda til þess að samþætting sé farsælasta 

stefnan til að aðlaga minnihlutahópa að nýrri menningu.129 Einnig mætti spyrja hversu 

eðlilegt sé að krefjast þess að menn kasti frá sér upprunanum til þess eins að verða gildir í 

samfélagi Íslendinga. Rannsóknir benda einnig til þess að samlögun feli í sér neikvæðar 

afleiðingar og þvinguð samlögun kann að leiða til þess að minnihlutinn einangri sig frá 

meirihlutanum.130 Besta leiðin til aðlögunar sé með gagnkvæmum hætti þ.e. innflytjendur 

fái aðstoð við að aðlagast íslenskri menningu og sé þannig ýtt undir að þeir tileinki sér 

málið en fái einnig svigrúm til þess að rækta siði og venjur heimalands síns og menning 
                                            
126 Vef. Kjarninn.is, „Segir borgina sitja uppi með „sokkinn kostnað“ vegna barna hælisleitenda“, 1.ágúst. 
2017. https://kjarninn.is/frettir/2017-08-01-segir-borgina-sitja-uppi-med-sokkinn-kostnad-vegna-barna-
haelisleitenda/. 
127 Vef. Ræða Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, umræður í þingsal við meðferð frumvarps um útlendingalög 
nr. 80/2016. Þskj. 728, 145. Lögþ. 01.06.2016, ræða hófst 22:56, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160601T225639.html. 
128 Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, Aðlögun Íslendinga af 
erlendum uppruna og stefnumótun í málefnum þeirra, bls. 7-9. 
129 Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, Aðlögun Íslendinga af 
erlendum uppruna og stefnumótun í málefnum þeirra, bls. 10. 
130 Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, Aðlögun Íslendinga af 
erlendum uppruna og stefnumótun í málefnum þeirra, bls. 10-11. 
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þeirra njóti virðingar Íslendinga.131 Þó hefur því verið hreyft við að stjórnmálamenn geri lítt 

greinarmun á samlögun og samþættingu en kröfur fólks um að útlendingar aðlagist að 

samfélaginu séu yfirleitt kröfur um samlögun.132 Það kann að hafa verið rétt greining en þó 

benda rannsóknir nú til þess að meiri hluti Íslendinga telji innflytjendur auðga íslenska 

menningu en meira en helmingur kjósenda allra tilgreindra flokka nema 

Sjálfstæðisflokksins töldu innflytjendur auðga menninguna.133 

Jafnvel hefur borið á því að menn lýsi yfir áhyggjum yfir þeim óþægindum sem 

Íslendingar þurfi að sæta vegna ólíkrar menningar flóttamanna, líkt og vegið sé og metið 

hvort að slíkt óhagræði vegi þyngra en það „óhagræði“ útlendinga að búa við ofsóknir og 

dauða. Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins sagði í umfjöllun um 

flóttamenn frá stríðshrjáðum löndum að þrátt fyrir að hann teldi að „stærstur hluti“ þeirra 

múslima sem til Íslands kæmu væru friðasamir þyrfti að tryggja að „þessir erlendu gestir 

sem hingað vilja koma og setjast hér að búi í sátt og samlyndi við það samfélag sem hér er. 

Ekki að við þurfum að breyta okkar samfélagi til að verða eins og þeirra. Um það snýst 

þetta, að hér séu þau gildi sem við viljum lifa eftir. Að þau séu þau gildi sem ríki í þessu 

þjóðfélagi.“ Benti Ásmundur einnig á að margir innflytjendur hefðu átt í miklum 

vandræðum með að aðlagast landinu og töluðu margir hverjir ekki íslensku. Varaði 

Ásmundur við því að hætt væri við því að á Íslandi gæti ástandið orðið jafn slæmt og á 

hinum Norðurlöndunum enda værum við á Íslandi ekki jafn „djúpt sokkin“.134 Virðist slík 

orðræða um að útlendingar verði að aðlagast samfélaginu, en að samfélagið eigi ekki að 

þurfa að aðlagast þeim á móti, yfirleitt byggja á röksemdum um að aðrar þjóðir hafi gert 

þetta og hitt. Sagði Sveinbjörg Birna Sveinbjörgsdóttir eftirfarandi um Lúxemborg til þess 

að réttlæta afstöðu sína gegn moskum á Íslandi:  „Þar eru margir múslimar en engin moska. 

Þeir sjá hvernig staðan er í París. Þar eru mun fleiri moskur. En reyndar er eðlismunur á 

því, margir múslimar koma frá gömlum frönskum nýlendum og því þurfa Frakkar að taka 
                                            
131 Vef. Stjornarradid.is, Skýrsla nefndar um aðlögun innflytenda að íslensku samfélagi. 
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-
skjol/Skyrsla_nefndar_um_adlogun_utlendinga.pdf.  
132 María Smáradóttir Jóhönnudótir, „Mér er ekkert illa við útlendinga en…“, bls. 74. 
133 Vef. Stjornaradid.is, Þjóðmálakönnun. https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9c08e780-
af4e-11e7-9420-005056bc530c, tafla 8 (frh), bls.13. 
134 Vef. Vísir.is, „Þingmaður spyr hvort „íslenskir múslimar" hafi farið í þjálfunarbúðir 
hryðjuverkamanna“,12. Jan 2015. http://www.visir.is/g/2015150119743. 
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allskonar hluti inn í landið.“135 Orðræða Sveinbjarar er því á þá leið að það sé kvöð að 

þurfa að taka við slíkri fjölmenningu. 

Í tilraun til þess að verja þá skoðun sína að múslimar eigi ekki að fá leyfi til að 

byggja hér mosku benti Sveinbjörg Birna, sem þá var verðandi varaþingmaður 

Framsóknarflokksins, á að í ýmsum múslimalöndum séu engar kirkjur, líkt og stefna 

stjórnvalda þar í landi að virða ekki trúarbrögð annarra landa, réttlæti að stjórnvöld hér í 

landi beiti sama viðmóti gegn þeim þegnum landsins sem þaðan flytja. Sagði hún í viðtali: 

„Ég er til dæmis nýkomin úr stærstu mosku í heimi í Abú Dabí. Það er engin kirkja þar, eðli 

málsins samkvæmt. Ég virði siði annarra landa. Ég hyl mig alla eins og tíðkast í þeim 

löndum og finnst það bara sjálfsagt mál.“136 Virðist þessi orðræða benda til þess að 

viðmótið sé að Ísland þurfi ekki að veita sess í samfélaginu fyrir neina múslima þar sem að 

til séu þjóðir sem veiti ekki svigrúm til iðkunar kristinnar trúar. 

Þó að einstakir þingmenn kunni að viðra slíkar áhyggjur sínar af fjölmenningu og 

því meinta óhagræði sem íslenskir samlandar kunna að hafa af því að umgangast fólk sem 

ekki hefur aðlagast samfélaginu að fullu, þarf hin opinbera stefna þingsins ekki að vera á þá 

leið. Sameiginleg afstaða þingsins er kannski ekki heilsteypt en sem dæmi hefur áður verið 

rakið að þó löggjöf um útlendinga miði helst að því að koma í veg fyrir fólksflæði inn í 

landið þá er einnig ljóst að ekki eru allir þingmenn sammála um þá afstöðu enda hafa bæði 

heyrst mótmæli á þá leið að ekki sé um nægjanlega frjálslynda löggjöf að ræða en eins 

mótmæli um að hún sé of frjálslynd. Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum 

innflytjenda var sem dæmi sett með það meginmarkmið að stuðla að samfélagi þar sem allir 

geti verið virkir þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna. Mælti Eygló Harðardóttir fyrir um 

að markmiðinu skyldi ná með því að taka tillit til hagsmuna innflytjenda í stefnumótun, 

stjórnsýslu og opinberri þjónustu. Var áætlunin einnig hrundið af stað til þess að reyna að 

tryggja jöfn tækifæri allra landsmanna óháð einstaklingsbundnum þáttum og aðstæðum. 

Þannig ætti að stuðla að samfélagi án aðgreiningar og að hver og einn geti notið sín í 

samfélaginu óháð uppruna og með því auðgað samfélagið. Sagði Eygló að taka þurfi vel á 

móti erlendum fjölskyldum og tryggja að þær fái tækifæri til þess að skapa sér farsælt líf 
                                            
135 Visir.is, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslima“, 23. maí. 2014.  
http://www.visir.is/g/2014140529463. 
136 Sama heimild. 
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hér á landi. Huga þurfi að þörfum innflytjenda við opinbera stefnumótun og samfélagið í 

heild verði að takast á við nýjar aðstæður bæði á vinnumarkaðinum, í skólakerfinu, 

heilbrigðisþjónustu og annarri velferðarþjónustu.137 

Á meðan Ásmundur setti ábyrgðina því alla á innflytjendur var afstaða Eyglóar 

Harðardóttur sú að ekki sé hægt að halda að sér höndum enda sé það jafn sjálfsagt að 

Íslendingar sjálfir axli ábyrgð á því að gera samfélagið sem farsælast öllum 

þjóðfélagsþegnum sínum. Ásmundur sagði að krafan ætti að vera sú að Íslendingar þyrftu 

ekki að aðlagast erlendri menningu heldur öfugt en Eygló undirstrikar að ekki sé hægt að 

búast við því að aðlögun eigi sér stað án þess að Íslendingar þurfi sjálfir að taka þátt í 

ferlinu. Er hér hvorki mælt fyrir um að Íslendingar þurfi að kasta frá sér upprunanum né 

útlendingar, eingöngu að ráðist sé í jákvæðar aðgerðir til þess að stuðla að sameiningu í 

samfélaginu. 

Umfjöllun Einars K. Guðfinnssonar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins er einnig 

áhugaverð í þessu samhengi en hann sagði í umræðum um meðferð frumvarps að lögum 

um málefni innflytjenda að eftir því sem fólk kæmi frá fjarlægari stöðum hlyti að verða 

meira um menningarlega árekstra sem að átakanlegt geti verið fyrir innviði lítilla 

samfélaga. Leggur Einar það verkefni á þingið að finna út úr því hvernig takast eigi á við 

slíkt og að „reyna að sjá til þess að sú samlögun sem þarf að eiga sér stað gerist með sem 

friðsamlegustum og bestum hætti.“138 Einar virðist því ekki forðast áskorunina heldur 

bendir á að sem siðmenntuð þjóð hljótum við að gera það sem þarf til þess að tryggja að 

innflytjendum finnist þeir velkomnir, geti tekið þátt í samfélaginu og mótað það til 

framtíðar.  Segir Einar n.t.t.: 

 

hefur þetta líka verið að breytast í þeim skilningi að útlendingar hafa komið frá 

fjarlægari heimsálfum þar sem tungumálaþröskuldurinn er hærri og menn hafa 

kannski borið með sér nýja og nýstárlegri menningu sem menn hafa verið að reyna 

                                            
137 Vef. Ræða Eyglóar Harðardóttur, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016 -2019. Þskj. 765, 145. 
Lögþ. 02.06.2016, http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160602T000219.html . 
138 Vef .Ræða Einars K. Guðfinnssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi að lögum um 
málefni innflytjenda. Þskj. 64, 141. Lögþ. 18.09.2012, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/141/rad20120918T150152.html. 
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að takast á við að skilja og meðtaka og kannski samsama sig í því. Það gerist í 

samfélögum að menningarstraumar renna saman og það hefur áhrif á samfélögin. 

Sumum finnst kannski stundum nóg um, en það breytir því ekki að þetta er 

veruleikinn og við hljótum sem siðmenntað þjóðfélag að reyna að búa þannig um 

hnútana að það gangi allt sem best fyrir sig svo að því fólki sem kemur til landsins 

finnist það velkomið og það fólk sem hér býr geti um leið tekið þátt í því, ásamt því 

fólki sem hingað flytur, að móta samfélagið til lengri tíma. Þá þurfum við að búa til 

einhvers konar leikreglur og reyna að koma í veg fyrir að þeir múrar sem annars 

gætu risið verði til staðar.139 

 

Virðist síðari tillagan vera nær því viðhorfi sem rutt hefur sér rúm í gegnum ályktanir 

þingsins en í framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2016–2019 segir að 

„[í]slenskt samfélag [hafi] tekið breytingum á síðustu árum og [hafi] innflytjendum fjölgað 

umtalsvert. Þessar breytingar fela í sér nýtt samfélagsmunstur, nýjar áskoranir og tækifæri. 

Í samfélagsstoð framkvæmdaáætlunarinnar er lögð áhersla á að draga fram þau tækifæri 

sem felast í ólíkum menningarlegum bakgrunni landsmanna og þekking innflytjenda nýtt til 

að efla íslenskt samfélag. Sérstaklega er lögð áhersla á samfélagsviðhorf, samfélagsþátttöku 

innflytjenda og aðgang þeirra að þjónustu ríkis og sveitarfélaga.“140 Ásmundur Friðriksson 

sagði að Íslendingar hræddust að samfélög gætu myndast innan samfélagsins.141 Hins vegar 

mætti marka af öðrum viðhorfum sem greint hefur verið frá hér að ofan að ef tekin séu 

jákvæð skref til þess að koma innflytjendum inn í samfélagið sem virkum þegnum þá sé 

ekki ástæða til þess að óttast slík. 

4.5.2. Um trúarbrögð og fjölmenningu 

Sum mál eru þess eðlis að ekki verður auðveldlega bent á hvort fjölmenning og virðing 

fyrir öðrum hefðum skuli vera í fyrirrúmi eða hvort stundum þurfi að hafna eða takmarka 

                                            
139 Sama heimild. 
140 Vef. Ræða Líneikar Önnu Sævarsdóttur, síðari umræða nefndarálit frá allsherja- og menntamálanefnd. 
Þskj. 1650, 765. Lögþ. 2015-2016, http://www.althingi.is/altext/145/s/1650.html. 
141 Vef. Vísir.is, „Þingmaður spyr hvort „íslenskir múslimar" hafi farið í þjálfunarbúðir 
hryðjuverkamanna“,12. jan 2015. http://www.visir.is/g/2015150119743. 
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rétti innflytjenda. Eru þessi mál hvað erfiðust þegar að hefðirnar eru Íslendungum fjarlægar 

því að þingmenn geta átt erfitt með að gera sér grein fyrir þýðingu þeirra fyrir 

innflytjendur. Mun auðveldara er að banna einfaldlega venjur þegar að vafi er um réttmæti 

þeirra heldur en að ráðast í raunverulega rannsókn á þýðingu þeirra fyrir aðra hópa og 

horfast í augu við eigin fáfræði. Hins vegar getur verið fullt tilefni til þess að banna 

skaðlega háttsemi, líkt og umskurð kvenna.142 En þegar skaðinn er óljós eða óverulegur, en 

byggist á trúarlegum ástæðum, bætast við sjónarmið um mannréttindi þeirra trúuðu.  

Nýlega hófu þingmenn umræðu um bann við umskurði drengja. Gyðingar hafa lýst 

yfir skilningsleysi á menningu þeirra en Silja Dögg Gunnarsdóttir málshefjandi 

umræðunnar sagði að ekki væri brotið gegn trúfrelsi foreldra sem vildu láta umskera börnin 

sín.143 Lítur Silja á umskurð sem barnaverndarmál frekar en trúarbragðatenginguna enda sé 

umskurður frekar tengdur menningu.144 Þannig virðist Silja gera tilraun til þess að skilja á 

milli takmörkunar á rétti til þess að iðka trúarbrögð og til þess að iðka menningu. Ástæður 

þess kunna að vera þær að minna þurfi til svo að menningarhefðir séu bannaðar heldur en 

þær sem byggðar eru á trúarbrögðum. Vandamálið er hins vegar að örðugt er að alhæfa um 

hvort að hefð hefur trúarlega þýðingu eða ekki, ekki síst þegar slíkt mat er lagt á trúarbrögð 

annarra enda trú í eðli sínu huglæg. 

Frekari rök Silju eru þó þau að löggjafanum beri að vernda börn fyrir ofbeldi en 

umskurður sé breyting á kynfærum sem ekki verði aftur tekin.145 Eru þannig réttindi 

barnsins höfð að leiðarljósi og ganga framar réttindum foreldranna. Þó hafa gyðingar lýst 

því yfir að með þessu sé verið að senda gyðingum þau skilaboð að þeir séu ekki velkomnir 

en Silja hefur þó áréttað að þeir verði alltaf velkomnir hér.146 Brynja Níelsson spyr í þessu 

samhengi hvort að eitthvað viðmið sé haft að leiðarljósi þegar réttindi samkvæmt 

trúarbrögðum eru vegin gegn réttinum á því að láta ekki brjóta á einstaklingi. Spyr hann 

                                            
142 Frumvarp til laga  nr. 83/2005 um breytingar á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari 
breytingum (bann við limlestingu á kynfærum kvenna), bls. 2-5. 
143 Vef. Mbl.is, „Fundaði með sendiherra um umskurð“, 03. feb. 2018. 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/02/23/fundadi_med_sendiherra_um_umskurd/. 
144 Vef. Mbl.is, „Bjóst ekki við viðbrögðum frá rabbínum“, 03. feb. 2018 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/02/03/bjost_ekki_vid_vidbrogdum_fra_rabbinum/. 
145 Sama heimild. 
146 Vef. Mbl.is, „Fundaði með sendiherra um umskurð“, 03. feb. 2018. 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/02/23/fundadi_med_sendiherra_um_umskurd//. 
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sérstaklega að því hvort lengd venju skipti þar máli eða hvort mælikvarði sé á því hversu 

alvarlegar blóðúthellingarnar þurfi að vera o.s.frv.147 Í umræðu um frumvarpið á þingi voru 

helstu röksemdir þess raktar og í stuttu máli má segja að frumvarpið byggist á því að 

umskurður sé brot á mannréttindum barnsins og réttlæti því takmörkun á athafnafrelsi 

foreldranna gagnvart því.148 Einnig röktu þingmenn vísindalegar og læknisfræðilegar 

röksemdir við banninu og ótvíræðan stuðning Umboðsmanna barna á Norðurlöndunum við 

banninu.149 

Ljóst er af þeim mikla rökstuðningi sem frumvarpinu fylgir og hvatningu á 

alvarlegri greiningu á málinu að þingmenn taka banninu ekki af léttúð. Engu að síður má 

sjá glitta í ákveðinn tvískinnung þegar að menn leggja gildisdóm á trúarlega upplifun 

annarra aðila og fullyrða sjálfir hvernig túlka eigi trúarkenningar. Virðist slík gagnrýni eiga 

sér rætur að rekja til þeirra eigin trúarhugmynda og virðist Guðmundur Ingi Kristinsson 

sem dæmi telja sig færan um að benda á hina réttu trúarlegu túlkun, banninu til stuðnings, 

er hann segir: 

 

Þetta á að vera svo sjálfsagt að það er eiginlega óskiljanlegt hversu mikla athygli 

þetta mál hefur vakið. Það er á engan hátt hægt að réttlæta það. Ekki nokkurn. Þeir 

sem reyna það á einhvern furðulegan hátt með skírskotun í trúarbrögðin. Í því tilfelli 

fer maður að hugsa út í trúarbrögð. Kristindómur segir að guð hafi skapað manninn 

í sinni mynd. En hvaða rétt höfum við þá til að breyta þeirri mynd? Hvaða rétt 

höfum við til að segja: Þarna er sjö daga gamalt barn, það er ekki fullkomið, við 

ætlum að breyta því í okkar mynd. En það var fullkomið í mynd þess guðs sem á að 

hafa það skapað í sinni mynd. Við erum komin í andstöðu við okkur sjálf ef við 

                                            
147 Vef. Ræða Brynars Níelssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um breytingar á 
almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 1.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T130656.html. 
148 Vef. Ræða Sillju Daggar Gunnarsdóttur, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um 
breytingar á almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 01.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T172755.html. 
149 Vef. Ræða Ólafs Þórs Gunnarssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um 
breytingar á almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 01.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T171001.html. 
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ætlum að fara að leika guð. Sagt er að í sumum tilfellum þurfi svona aðgerð, en í 

99,9% tilfella þarf þess ekki, myndi ég telja.150 

 

Sjónarmið Guðmundar Ara Thorssonar kristalla nokkurn vegin þá hræsni sem getur falist í 

því að fella gildisdóm með þessum hætti: 

 

 

Að hópur A taki altækar ákvarðanir sem gilda um allt samfélagið og þá sérstaklega 

um siði og venjur hóps B og geri siði og venjur hóps B refsiverðar, glæpsamlegar, 

lýsi með lagasetningu því yfir að grundvallaratriði í sjálfsmynd og menningu 

viðkomandi hópa séu viðurstyggð og glæpsamleg. Að einn hópur ráðskist svo mikið 

með siði og venjur annars hóps. Mér fannst þetta varasamt í því 

fjölmenningarsamfélagi nútímans sem við sitjum uppi með.151  

 

Á móti þessum sjónarmiðum telur Birgir Þórarinsson þingmaður Miðflokksins fram ýmis 

sjónarmið gegn frumvarpinu og setur sig alfarið gegn því. Gerir hann tilraun til þess að 

hrekja vísindalegar röksemdir annarra þingamanna og bendir á að þær byggi á veikum og 

jafnvel órökstuddum yfirlýsingum. Telur hann einnig að brotið sé gegn múslimum og 

þjóðin þar með búin að koma óbeint í veg fyrir móttöku flóttamanna. Áréttar hann að um 

trúarlega hefð sé að ræða bæði í gyðingdóm og hjá íslamstrúarmönnum auk þess sem 

bannið gangi gegn alþjóðlegum markmiðum fjölmenningar sem koma fram í 

þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Hins vegar grundvallar Birgir málflutning sinn 

einnig á ákveðnum hræðslu áhrifum en hann bendir á að múslimar hafi áður sýnt hversu 

langt þeir geti gengið þegar að vegið sé að trú þeirra og vísar þar  til viðbragðanna við 

skopmyndunum í Frakklandi. Einnig bendir hann á mátt gyðinga í viðskiptalífinu og telur 

                                            
150 Vef. Ræða Guðmunds Inga Kristinssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um 
breytingar á almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 01.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T122642.html. 
151 Vef. Ræða Guðmundar Andri Thorssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um 
breytingar á almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 01.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T133042.html. 
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frumvarpið ógna viðskiptahagsmunum, sem og alþjóðasamskiptastöðu Íslands enda sé 

líklegt að gyðingar taki stöðu gegn landinu.152 

Brynjar Níelsson er hvorki tilbúinn til þess að kaupa að hefð geti endilega réttlætt 

inngrip líkt og þetta í líf barna en er heldur ekki tilbúinn til þess að hafna trúarlegum 

ástæðum annarra þjóða og þrátt fyrir að hann virðist hallast  að því að umskurður sé 

eitthvað sem ekki eigi að tíðkast á Íslandi, sjái hann ekki ástæðu til þess að gera það 

refsivert á þessum tímapunkti og að ekki megi ríða svo hratt á vaðið í máli sem þessu og 

hvetur til þess að gefa umræðunni tíma til þess að þroskast áður en ákvörðun sé tekin.153 

Umfangsmikil umræða fylgir frumvarpinu og hefur hver þingmaðurinn á fætur öðrum 

stigið upp í pontu og lýst sínum viðhorfum. Yrði greining á orðræðu frumvarpsins efni í 

sérstaka ritgerð eitt og sér og verður því látið við það sitja að draga saman að umræðan 

snýst í grunninn um hvort sé mikilvægara, réttur foreldra til trúarbragða eða réttur barnsins. 

Þeir sem aðhyllast frumvarpið vísa til þess að hefð réttlæti ekki slíkt inngrip og að 

foreldrarnir eigi ekki barnið í þeim skilningi að þeir hafi heimild til þess að gera hvað sem 

er. Þeir sem á móti þessum sjónarmiðum eru benda á að trúfrelsi sé svo sterkt að ekki sé rétt 

af hópi fólks annarrar trúar að koma í veg fyrir trúariðkun sem þessa með valdboði. 

Í ritinu Fjölmenning á Íslandi kemur fram að þáttur trúarbragða í stjórnmálum 

samtímans hafi aukist mjög á undanförnum árum og að samhliða því hafi rannsóknir 

fræðimanna á hlutverkum trúarbragða í nútímaþjóðfélögum aukist. Það er nauðsynlegt að 

við gefum trúarbrögðum meiri gaum þegar við fjöllum um fjölmenningarsamfélög 

nútímans. Þegar þessi umræða er skoðuð þarf að fara varlega af stað og passa að grípa ekki 

til alhæfinga þar sem að þær geta oft haft neikvæð áhrif á umræðuna, hvort sem er í 

pólitísku samhengi eða  þegar rætt er um trúarbrögð á annað borð. Þegar verið er að fást við 

trúarbrögð þá stöndum við frammi fyrir ákveðnum erfiðleikum og jafnvel mótsögnum hvað 

viðkemur greiningu okkar og umfjöllun á viðfangsefninu. Annars vegar verðum við að taka 

mark á trúarbrögðum til að skilja nútímasamfélög og stjórnmál betur en hins vegar eru 

                                            
152 Vef. Ræða Birgirs Þórararinssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um breytingar 
á almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 01.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T124404.html. 
153 Vef. Ræða Brynars Níelssonar, fyrsta umræða í þingsal við meðferð á frumvarpi til laga um breytingar á 
almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengja. Þskj. 114, 148. Lögþ. 01.03.2018, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/148/rad20180301T131048.html. 
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trúarbrögðin ein og sér eru ekki eina breytan í hinu pólitíska landslagi alþjóðlegra 

stjórnmála. Í staðinn fyrir að alhæfa um trúarbrögð og gera ráð fyrir því að allir gyðingar, 

kristnir menn eða múslimar hagi sér eins við sömu pólitísku aðstæðurnar, er nauðsynlegt að 

vera meðvitaður um hugsanleg áhrif trúarbragðanna en á sama tíma horfa einnig á hvað 

einkennir hinar menningarlegu og pólitísku aðstæður á hverju sinni.154 

Samkvæmt 62. gr. stjórnarskrárinnar er hin evangeliska lúterska kirkja með stöðu 

þjóðkirkju á Íslandi og ber ríkisvaldinu að styrkja og vernda hana. Sumir þingmenn hafa 

því viljað reiða sig á ákvæðið til styrktar þeirri skoðun sinni að best sé bara að hafa kristni 

sem grundvöll samfélagsins. Ásmundur Friðriksson sagði í umræðu um innflytjendur að 

kristin gildi hafi ríkt „í þúsund ár og eru að hluta til bundin í stjórnarskrá.“: 

 

Það eru þessi algildu gildi um samfélag og að það sé byggt á kristinni trú. Ég hef 

áhyggjur af því að mikill minnihluti þjóðarinnar vilji úthýsa kristinni trú úr 

grunnskólum. Ég held að það sé ekki góð þróun. Ég veit ekki betur en að á 

Vesturlöndum þar sem kristin gildi eru undirstaða þjóðlífsins, þar ríkir mesti 

friðurinn. Við þurfum að viðhalda þeim friði.155 

 

Ásmundur virðist því hafa áhyggjur af því að skoðanir Íslendinga er varða trúmál kunni að 

vera að breytast og telur hann sína trú betri grundvöll fyrir frið heldur en önnur trúarbrögð. 

Ekki má gleyma því að þrátt fyrir ákvæði um þjóðkirkju mælir Stjórnarskráin einnig fyrir 

um trúfrelsi í 63. gr. hennar.  

Sveinbjörg Birna Sveinbjarnardóttir sem síðar gerðist varaþingmaður 

Framsóknarflokksins viðraði svipuð sjónarmið um stöðu þjóðkirkjunnar sem grundvöll 

mismununar. Sagðist Sveinbjörg byggja ákvörðun sína um að afturkalla lóðarleyfi til 

múslima á reynslu sinni þar sem að hún hefði búið í eitt ár í Saudí Arabíu og sagði „Á 

meðan við erum með þjóðkirkju eigum við ekki að úthluta lóðum undir hús eins og moskur 

                                            
154 Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir, Magnús Þorkell Bernharðsson, Fjölmenning á Íslandi, bls. 
44-45. 
155 Vef. Vísir.is, „Þingmaður spyr hvort „íslenskir múslimar" hafi farið í þjálfunarbúðir 
hryðjuverkamanna“,12. jan. 2015. http://www.visir.is/g/2015150119743. 
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eða kirkjur fyrir grísku réttrúnaðarkirkjuna.“156 Benda viðhorf þessi til þess að gamlar 

trúarhefðir Íslendinga skuli njóta verndar, jafnvel á kostnað annarra trúarbragða. Hins vegar 

virðast flestir þingmenn leggja raunverulega hugsun í lagasetningu þegar þeir telja 

mögulegt að hún kunni að mismuna á grundvelli trúarbragða og reyna í það minnsta að 

virða trúarbrögð annarra til verðleika. Ekki er þar með sagt að slík sjónarmið séu alltaf 

hærri öðrum sjónarmiðum en þau virðast í það minnsta vega þyngra en almenn sjónarmið 

um fjölmenningu sem þó hafa á undanförnum árum orðið nokkuð jákvæð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
156 Vef. Visir.is, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslima“, 23. maí. 2014.  
http://www.visir.is/g/2014140529463. 
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 Niðurstöður 

Af rannsókn á helstu viðhorfum Alþingismanna til innflytjenda á árunum 2012 til 2018 er 

ljóst að ekki er um eina heilsteypta afstöðu að ræða í hugum þingmanna. Fyrri rannsóknir 

hafa leitt í ljós að lagaramminn er nokkuð þröngur og að stjórnvöld þurfi því að beita 

ströngum mælikvarða gagnvart útlendingum.157 Hins vegar eru þingmenn ekki bundnir við 

slíka mælikvarða í umræðum sínum eða við lagasetningu heldur vinna þeir saman í því að 

breyta lögum og marka nýjar stefnu. Slík lagasetning er þó leidd af mismunandi 

hugmyndum og þingmenn gera sér því grein fyrir því að þeir þurfa að reyna að finna eins 

konar sameiginlegan grundvöll til þess að leiða mál til lykta. Þar sem að lagaramminn er 

strangur eiga breytingarnar sér ekki endilega stað með skjótum hætti og því er ekki endilega 

hægt að ráða viðhorf alþingismanna af lögunum sjálfum.  

Af umræðum þingmanna má þó sjá að þrátt fyrir strangan lagaramma séu viðhorf 

margra þingmanna í garð innflytjenda jákvæð. Þingmenn gáfu ekki endilega upp ótvíræða 

afstöðu sína til fjölda eða útfærslu að óþörfu en lýstu oft yfir óánægju með hversu 

ófrjálslynd lögin væru. Þetta virðist ekki síst eiga við um vinstri væng þingsins. Margir 

hægrisinnaðir þingmenn lýstu einnig yfir jákvæðum sjónarmiðum í garð innflytjenda en 

þeir virðast þó oftar hafa haft í huga meiri takmarkanir á flæði þeirra. Er slíkt reyndar í 

samræmi við vilja kjósenda en samkvæmt nýlegri rannsókn virtust vinstrisinnaðir 

kjósendur vera opnari fyrir að auka móttöku á flóttafólki.158 Ekki hefur hér verið lagt mat á 

viðhorf samfélagsins til innflytjenda en viðhorf alþingsismanna virðast þróast í jákvæða átt 

þvert á þá þróun sem átt hefur sér stað annars staðar í Vesturlöndum en mögulegt er að 

ástæðu þess megi rekja til þess að Íslendingar upplifi sig fjær ógn hryðjuverka heldur en 

þeir sem búa á meginlandi Evrópu eða í Bandaríkjunum. Einnig mætti spyrja sig hvort að 

rasískur fylgifiskur kosninganna í Bandaríkjunum og Bretlandi hafi verið Íslendingum til 

varrúðar. Þó má einnig finna umræðu sem miðaði að því að aðeins duglegir innflytjendur 

væru velkomnir hér sem og áhyggjur af því að sumir innflytjendur vildu hópast hingað í 

                                            
157 María Smáradóttir Jóhönnudóttir, „Mér er ekkert illa við útlendinga, en...“, bls. 73, Íris Björg 
Kristjánsdóttir, Lög um útlendinga á Íslandi, bls. 91 og Íris Ellenberg, Stefna stjórnvalda í málefnum 
innflytjenda á Íslandi 1944-2000, bls. 84. 
158 Vef. Stjórnarráðið.is, Þjóðmálakönnun, https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9c08e780-
af4e-11e7-9420-005056bc530c, tafla 4 (frh), bls. 7. 
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þeim tilgangi einum að lifa á bótum. Þessi viðhorf virðast þó hafa verið á undanhaldi, ef 

marka má umræðuna og lagaþróunina á síðustu sex árunum. Meira hefur verið um að 

viðruð sé sú afstaða að mikilvægt sé að stefna að því að virkja innflytjendur og m.a. 

flóttamenn sem hingað koma og eiga oft erfitt uppdráttar vegna þeirra erfiðu lífsreynslu 

sem þeir hafa þurft að þola. Virðast margir þingmenn hafa verið þeirrar skoðunar að með 

því að halda vel utan um þessa hópa og hjálpa þeim í gegnum fyrstu skrefin sé jafnframt 

fjárfest í þessum einstaklingum sem hafi þar með möguleika á því að dafna í 

efnahagskerfinu og að endingu styrkja það með verðmætasköpun.  

Afslöppuðust er umræðan í tengslum við Evrópuþjóðir en harðskeyttust þegar 

kemur að flóttamönnum. Virðist ástæðan vera sú að málefnið er mikið tilfinningamál hjá 

sumum þingmönnum en að sama skapi eru flóttamenn nær eingöngu frá fjarlægum þjóðum 

og því sprottnir úr annarri menningu. Er það eitthvað sem sumir þingmenn óttast, að fjarlæg 

menning kunni að leiða til árekstra í samfélaginu og mögulega leiða til þess að samfélagið 

breytist. Aðrir þingmenn viðurkenna hins vegar að staðan sé sú í heiminum í dag að 

siðmenntaðar þjóðir geti ekki þverskallast gegn því að þurfa að aðlagast örum 

fólksflutningum og að fjölmenning sé raunveruleikinn sem við búum við. Margir hverjir 

horfa í slíkt með jákvæðum augum og telja fjölmenningu auðga samfélagið þó að þeir 

viðurkenni jafnan að eftir því sem menningin verður ólíkari okkar eigin menningu taki það 

lengri tíma fyrir Íslendinga að venjast breyttum lifnaðarháttum. Horfa þeir því á slíka 

aðlögun sem verkefni frekar heldur en að velta fyrir sér möguleikanum á því að loka 

landinu og einangra þjóðfélagið. Hafa rannsóknir sýnt fram á að samþætting sé farsælasta 

leið útlendinga til aðlögunar en það er niðurstaða þessarar greinar, að þingmenn séu margir 

hverjir orðnir slíkrar skoðunar. Þó kann að koma til þess að ákveðnar venjur sem 

innflytjendur aðhyllast séu þess eðlis að íslenska þjóðin geti ekki staðið aðgerðalaus 

gagnvart þeim. Erfiðast er að eiga við slík mál þegar venjurnar eru tengdar trúarbrögðum 

enda kunna þar að vegast á ólík mannréttindasjónarmið. Þó má einnig sjá að andstaða gegn 

því að ögra trúarvenjum getur einnig byggst á öðrum viðhorfum líkt og hversu útbreidd 

áhrif það kann að hafa um heiminn, viðskiptalega eða stjórnmálalega.  

Samandregið er niðurstaða rannsóknar þessarar því sú að þróun í viðhorfum 

alþingismanna sé á þá leið að þeir séu smátt og smátt að opna sig fyrir breytingum í hinu 
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íslenska þjóðfélagi og að þeir hafi frekar hug á því að opna landið fyrir ólíkri menningu en 

að loka það af. Tiltölulega lítið er um fordómafullar skoðanir þrátt fyrir að þær kunni að 

skjóta upp kolli í takmörkuðum tilvikum. Engu að síður gætir varkárni meðal þingmanna í 

umræðunni um innflytjendur enda hefur sýnt sig að mikil gagnrýni fylgir oft vanhugsaðri 

yfirlýsingu í málaflokki innflytjenda. Lagaramminn kann að vera stífur og íhaldsamir 

þingmenn standa í vegi fyrir þróun á löggjöfinni en mannúðarsjónarmið hafa drifið 

ákveðinn hóp þingmanna í átt að frjálslyndari nálgun. Þeir sem eru á móti slíkri nálgun hafa 

haldið virkinu í þeim efnum en hafa, að því er virðist, veitt frekari slaka í löggjöf er varðar 

þá innflytjendur sem þegar hafa fengið heimild til lögmætrar dvalar hér á landi. Er þannig 

þróunin fyrst og fremst merkjanleg í tengslum við utanumhald um þá innflytjendur sem 

þurfa á aðstoð að halda og í því að virkja þá hér til þess að hægt sé að fullnýta mannauðinn. 

Mætti því segja að varnarmúrinn sé enn sterkur í kringum landið en að tilraunir hafi verið 

gerðar til þess að bæta aðstæður þeirra innflytjenda sem sest hafa hér að á lögmætan hátt. 

Sé markmiðið að leiða landið í átt að hnattvæðingarsamfélagi er enn langt í land enda fjöldi 

þingmanna sem ekki hefur hug á slíku. En með vísan til þeirrar rannsóknar sem áður hefur 

átt sér stað er ljóst að af þróun í viðhorfum má marka að líklegt er að þangað sé stefnt, með 

einu skrefi í einu. 
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