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Útdráttur!

Viðfangsefni! þessarar! ritgerðar! eru! helstu! áhrifaþættir! sem! koma! að! aðlögun!

innflytjenda! í! nýju! samfélagi! og! hvert! hlutverk! félagsráðgjafa! sé! í! starfi! með!

innflytjendum!með!tilliti! til!aðlögunar.!Mikil!aukning!hefur!verið!á!því!að! innflytjendur!

komi!og!setjist!að!á!Íslandi.!Við!fólksflutninga!hefst!aðlögunarferli!þar!sem!innflytjendur!

þurfa! oftast! að! reyna! að! samsama! sig! við! nýjan! menningarheim.! Þegar! kemur! að!

aðlögun!þá!eru!ákveðnir! þættir! sem! spila! inn! í! þó!að! vægi!þeirra! geti! verið!mismikið.!

Með!þessari!aukinni!flóru!innflytjenda!þá!er!Ísland!að!verða!fjölmenningarlegra!en!með!

því!eykst!þörf!á!því!að!félagsráðgjafar!hafi!þekkingu!á!fjölmenningarlegri!félagsráðgjöf.!

Niðurstöður! ritgerðarinnar! sýndu! að! hérlendis! hefur! verið! lítið! fjallað! um! áhrifaþætti!

aðlögunar! innflytjenda! að! íslensku! samfélagi! og! lítil! þekking! er! til! staðar! á! þeim!

hérlendis,!bæði!hafa!verið!gerðar!fáar!rannsóknir!á!áhrifaþáttum!aðlögunar!innflytjenda!

á! Íslandi! og! þá! á! hvaða! þættir! hafa! áhrif! á! farsæla! gagnkvæma! aðlögun! þeirra! að!

íslensku! samfélagi.!Með! skoðun! á! stöðu!þekkingar! almennt! á! áhrifaþáttum!aðlögunar!

var!komist!að!þeirri!niðurstöður!að!mikilvægasti!þátturinn!til!þess!að!aðlögun!fari!vel!er!

að!í!boði!séu!jöfn!tækifæri.!Þegar!skoða!mátti!þau!tækifæri!sem!í!boði!voru!hérlendis!þá!

virtist! sem! að! þau! væru! ekki! jöfn! fyrir! alla! íbúa.! Innflytjendur! eiga! til! dæmis! síður!

tækifæri!til!þess!að!stunda!menntun!hérlendis!en!innfæddir!Íslendingar.!Brýna!þarf!fyrir!

ríkinu!að!stuðla!betur!að!því!að!fram!fari!gagnkvæm!aðlögun!á!milli!innflytjenda!og!því!

umhverfi! sem! við! búum! í! með! því! að! hafa! til! dæmis! skýrari! stefnu! og!

framkvæmdaráætlun.!Til!þess!að!aðkoma!félagsráðgjafa!geti!skipt!máli!þegar!hugað!er!

að! aðlögun! innflytjenda! þá! er! mikilvægt! að! félagsráðgjafinn! tileinki! sér!

fjölmenningarfélagsráðgjöf.! Fjölmenningarfélagsráðgjöf! er! grunnurinn! fyrir!

félagsráðgjafann!til!þess!að!geta!skilið!hvernig!aðlögun!getur!haft!áhrif!á!viðkomandi!og!

að!hvaða!þáttum!þarf!að!stuðla!til!að!aðlögunin!verði!góð.!!

!

!

!
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Formáli!

!

Þessi! ritgerð! er! metin! sem! 12! ECTS:eininga! lokaverkefni! til! BA:prófs! í! félagsráðgjöf.!

Hugmynd! ritgerðarinnar! kemur! frá! langvarandi! áhuga! mínum! að! vinna! með!

innflytjendum! en! faðir!minn! fluttist! hingað! til! landsins! sem! innflytjandi! og! sjálf! er! ég!

einstaklingur!með!erlendan!bakgrunn.!Guðbjörg!Ottósdóttir!var!leiðbeinandinn!minn!við!

ritgerðina!og!verð!ég!henni!ævinlega!þakklát!fyrir!alla!hjálpina!og!þolinmæðina!sem!hún!

veitti!mér!á!meðan!skrifum!stóð.!Mig! langar!einnig!að!þakka!móður!minni!en!hún!var!

mín! helsta! hvatning! í! gegnum! alla! skólagönguna.

! !
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!

1!Inngangur!
Alþjóðlegir! fólksflutningar! hafa! verið! fyrirbæri! frá! örófi! aldar.! Ástæður! fólksflutninga! eru!

ólíkar.!Þegar!talað!er!um!alþjóðlega! fólksflutninga!þá!er!oft! talað!um!ýtandi!þætti! (e.!push!

factors)!og!togandi!þætti!(e.!pull!factors),!þ.e.!aðstæður!í!heimalandi!og!í!móttökuland!sem!

hvetja! til! að! flytjast! búferlum! og! sem! virka! samtímis! (Stephens,! 2015).! Ýtandi! þættir! geta!

verið! fátækt,! slæm! atvinnukjör,! skert! réttindi,! óstöðugleiki! í! samfélaginu! og! stríðsátök.!

Togandi! þættir! geta! verið! atvinnukjör,! ævintýraþrá,! annað! veðurfar,! aukin! réttindi,! betri!

samgönguleiðir,!ættingjatengsl! og! tilvist! etnískra! samfélaga! í!móttökulandi! (Parkins,! 2010;!

Stephens,!2015).!

Saga! alþjóðlegra! fólksflutninga! er! fremur! stutt! hér! á! landi! en! fjöldi! innflytjenda! á!

Íslandi! hefur! aukist! hratt! á! síðastliðnum! árum! (Hagstofa! Íslands! 2017;! Rúnar! Helgi!

Haraldsson,! 2016).!Gera!má! ráð! fyrir! að! fólksflutningar! til! Íslands! hafi! gjarnan! verið! vegna!

togandi! þátta! sem! snúa! að! atvinnumarkaðskjörum! á! Íslandi! þar! sem! þessa! aukningu! má!

meðal!annars!rekja!til!þeirrar!breytingu!sem!varð!í!efnahagslífinu!á!undanförnum!árum.!Við!

þessa!breytingu!sköpuðust!meðal!annars!fleiri!atvinnutækifæri!fyrir!innflytjendur!en!áður!þar!

sem!hér!voru!störf!sem!að!erfitt!var!að!ráða!innfædda!Íslendinga!í!(Eiríkur!Bergmann,!2008).!!

Árið!2007!var! í! fyrsta! sinn! sett! stefna!hér!á! landi!um!aðlögun! innflytjenda!með!því!

hlutverki!að!tryggja!að!allir! íbúar! landsins,!burt!séð!frá!því!hvort!þeir!voru!heimamenn!eða!

aðkomandi!njóti!jafnra!tækifæra!og!verði!virkir!þátttakendur!í!samfélaginu.!Í!stefnunni!koma!

fram!hver!markmið!hennar!eru!og!með!hvaða!leiðum!þeim!skal!náð.!Þessi!markmið!snúa!að!

íslenskunámi!fyrir!fullorðna,!miðlun!og!öflun!upplýsinga,!atvinnumálum!og!atvinnuþátttöku,!

menntamálum,! heilbrigðisþjónustu,! hlutverki! sveitarfélaga! og! málefnum! fatlaðara!

(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!

Til! þess! að! innflytjendur! upplifi! sig! sem! þátttakendur! í! samfélaginu! þá! gegnir!

félagsþjónusta! á! vegum! sveitarfélaganna! stóru! hlutverki! í! stuðningi! við! að! aðlagast!

samfélaginu!og!að!virkja!þá!til!þess!að!taka!þátt!í!samfélaginu!(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!

Markmið! félagsþjónustu! á! vegum! sveitarfélaganna! er! að! tryggja! fjárhagslegt! og! félagslegt!

öryggi!og!stuðla!að!velferð!íbúa!á!grundvelli!samhjálpar.!Það!skal!vera!framkvæmt!með!því!
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að! bæta! lífskjör! þeirra! sem! standa! höllum! fæti,! að! tryggja! þroskavænleg! uppeldisskilyrði!

barna!og!ungmenna,! að! veita! aðstoð! til! þess! að! íbúar! get! búið! sem! lengst! í! heimahúsum,!

stundað!atvinnu!og! lifað! sem!eðlilegustu! lífi! og! að! grípa! til! aðgerða! til! að! koma! í! veg! fyrir!

félagsleg!vandamál!(Lög!um!félagsþjónustu!sveitarfélaganna!nr.!40/1991).!!

Með!fólksflutningum!á!milli!landa!færist!einstaklingur!í!nýtt!samfélag!og!er!ein!helsta!

áskorun!innflytjenda!að!aðlagast!nýju!samfélagi!og!hefðum!þess,!verða!læs!á!nýtt!umhverfi!

ásamt!því!að!finna!sig!tilheyra!í!viðkomandi!samfélagi.!Með!vaxandi!hlutfalli!innflytjenda!hér!

á! landi! af! heildarþýði! þeirra! sem! búa! á! Íslandi! þá! má! gera! ráð! fyrir! að! þörf! sé! í!

velferðarkerfinu! á! starfsfólki! eins! og! félagsráðgjöfum! sem! hafa! góðan! grunn! í!

fjölmenningarlegri!þjónustu.!Félagsráðgjafi!í!fjölmenningarlegu!samfélagi!þarf!að!hafa!hæfni!

til!að!taka!á!móti!einstaklingum!og!fjölskyldum!með!ólíkt!menningarlegt!bakland!og!samfélag!

með!fjölþættar!þarfir!sem!tengjast!ferli!aðlögunar!(Sue,!Rasheed!og!Rasheed,!2014).!Það!er!

mikilvægt!fyrir!félagsráðgjafa!að!láta!ekki!þau!völd!og!forréttindi!sem!að!hann!gæti!haft!fram!

yfir!skjólstæðingana!sína!kom!í!veg!fyrir!að!skilja!aðstæður!þeirra!en!oft!koma!skjólstæðingar!

félagsráðgjafa!úr!bágum!aðstæðum.!Á!sama!veg!geta!skjólstæðingar!félagsráðgjafa!upplifað!

valdamismun! á! milli! síns! og! félagsráðgjafans.! Helstu! áskoranir! félagsráðgjafa! í!

fjölmenningarsamfélagi! er! að! skilja! eðli! margbreytileikans! og! birtingarmyndir! valds! og!

kúgunnar!með!tilliti!til!félagslegrar!stöðu!einstaklingsins.!Hann!þarf!þá!að!átta!sig!á!að!kúgun!

og! mismunun! er! ekki! bara! framkvæmd! af! einstaklingum! heldur! getur! hún! einnig! verið!

fyribæri!sem!er! til! staðar!af!hálfu!samfélaginu!eða!þeirra!stofnanna!sem!þar!eru! (Sue!o.fl.,!

2014).! Félagsráðgjafar! starfa! með! heildarsýn! að! leiðarljósi! með! öllum! einstaklingum! og!

hópum! og! byggja! þekkingu! sína! á! fræðilegum! kenningum,! niðurstöðum! rannsókna! og!

starfsreynslu!í!félagsráðgjöf!(Félagsráðgjafarfélag!Íslands,!e.d.).!Þeir!starfa!þar!á!meðal!með!

innflytjendum!og!þar!þarf!að!hafa!í!huga!séráherslur!vegna!þeirrar!stöðu!sem!innflytjendur!

eru!í!nýju!samfélagi!(Sue!o.fl.,!2014).!!

! Markmið! ritgerðinnar! er! að! skoða! hvaða! þættir! hafa! áhrif! á! aðlögun! innflytjenda! í!

íslensku!samfélagi!og!aðkomu!félagsráðgjafa!í!því!ferli.!Rannsóknarspurningarnar!eru!tvær:!!

Hver!er!staða!þekkingar!á!áhrifaþáttum!aðlögunar!innflytjenda!í!nýju!landi?!Hvert!er!hlutverk!

félagsráðgjafa! í! starfi!með! innflytjendum!með!tilliti! til!aðlögunar?!Til!þess!að!svara!þessum!

spurningum!verður! fræðilegt!efni!kannað,!eins!og!ritrýndar!greinar,! rannsóknir,! skýrslur!og!

bækur!sem!tengjast!viðfangsefni!ritgerðarinnar.!Einnig!verða!skoðuð!lög!og!stefnur!sem!snúa!
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að! málefnum! innflytjenda! og! aðlögun! og! vefsíður! þeirra! stofnanna! sem! að! snúa! að!

ritgerðarefninu.!

Ritgerðin!skiptist!í!sex!kafla!á!eftir!inngangi!og!skiptast!þeir!í!nokkra!undirflokka.!Fyrst!

er!það!hugtök!og!skilgreiningar!en!þar!verða!skilgreind!þau!helstu!hugtök!og!skilgreiningar!

sem! geta! aukið! skilning! lesturs! á! ritgerðinni.! Þar! á! eftir! verður! kafli! um! alþjóðlega!

fólksflutninga!þar!sem!verður!meðal!annars!rætt!um!sögu!alþjóðlegra!fólksflutninga,!ástæður!

fólksflutninga!og!tölulega!þróun!og!stöðu!innflytjenda!á!Íslandi.!Þar!á!eftir!verður!greint!frá!

þeim! þáttum! sem! taldir! eru! áhrifaþættir! í! aðlögunarferli! innflytjenda,! þar! á! meðal!

tungumálakunnátta,!jöfn!tækifæri,!réttindastaða!og!viðhorf!samfélagsins.!Næst!verður!talað!

um! sjálfsmyndina,! hvernig! hún! þróast! og! hvað! hefur! áhrif! á! hana.! Síðan! verður! talað! um!

mikilvægar! áherslur! í! starfi! þegar! vinna! skal! með! innflytjendum! og! hvaða! þættir! væru!

gagnlegir! fyrir! fjölmenningarfélagsráðgjafa! að! tileinka! sér.! Að! lokum! verða! dregin! saman!

lokaorð!þar!sem!greint!verður!frá!niðurstöðum!ritgerðarinnar!ásamt!ályktum!höfundar!út!frá!

niðurstöðum!ritgerðarinnar.!!

!

!
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2!Hugtök!og!skilgreiningar! ! ! !
Við!lestur!ritgerðarinnar!getur!hjálpað!að!þekkja!ákveðin!hugtök!og!skilgreiningar!sem!skipta!

máli!í!ritgerðinni.!Hér!verður!greint!frá!þeim!sem!að!höfundur!telur!mikilvæg.!!

2.1!Innflytjandi!(e.!immigrant)! ! !

Innflytjandi!er!einstaklingur!sem!fæðist!erlendis!og!á!foreldra!sem!búa!erlendis!ásamt!báðum!

ömmum!og!öfum!(Hagstofa!Íslands,!2017).!Innflytjandi!getur!bæði!verið!erlendur!ríkisborgari!

og! íslenskur! ríkisborgari.! Þrátt! fyrir! að! einstaklingur! sé! með! íslenskan! ríkisborgararétt! þá!

munu! börn! hans! sem! fæðast! erlendis! og! flytja! hér! á! land! samt! vera! innflytjendur! (Rúnar!

Helgi!Haraldsson,!2016).!!

2.1.1!Önnur!kynslóð!innflytjenda!

Sá! einstaklingur! sem! fæðist! hér! á! landi! en! á! foreldra! sem! eru! báðir! innflytjendur! flokkast!

undir!aðra!kynslóð! innflytjenda!(Hagstofa! Íslands,!2017).!Stærsti!hluti!þessa!flokks!á! Íslandi!

eru! börn! á! aldrinum! 0:5! ára! (Rúnar! Helgi! Haraldsson,! 2016).! Það! helsta! sem! að! greinir!

þennan!hóp!frá!fyrstu!kynslóð!innflytjenda!er!að!þessir!einstaklingar!upplifa!ekki!flutningana!

og! upplifa! þá! ekki! þá! breytingu! sem! verður! við! að! setjast! að! í! nýju! landi! (Eyrún! María!

Rúnarsdóttir,!2014).!

2.2!Fólk!með!erlendan!bakgrunn!

Fólk!með!erlendan!bakgrunn!getur!annars!vegar!einstaklingur!sem!að!á!annað!foreldri!sem!

fætt! er! erlendis! og! hins! vegar! einstaklingur! sem! fæðist! erlendis! en! á! báða! foreldra! sem!

fæddir!eru!hér!á! landi!(Hagstofa!Íslands,!2017).!Algengt!er!að!Íslendingar!eigi!börn!erlendis!

meðan! þeir! eru! til! dæmis! úti! í! námi! og!myndi! þá! barnið! flokkast!með! erlendan! bakgrunn!

þegar! foreldranir!myndu! snúa! aftur! til! Íslands.! Svipað!má! segja!með! einstaklinga! sem! eru!

ættleiddir!af! íslenskum!foreldrum!en! fæðast!erlendis.!Það!sem!aðgreinir!helst!þennan!hóp!

barna!með!erlendan!bakgrunn!og!barna!sem!á!annað!erlent! foreldri!er!að!þessi!börn!alast!

líklega!upp!við!aðstæður!sambærilegar!og!innfæddir!Íslendingar.!Fæðingarland!hefur!því!oft!

lítið! að! segja! um! hvort! að! einstaklingur! hafi! erlendan! bakgrunn! þó! að! slíkt! sé! skráð! við!

fæðingu!(Ólöf!Garðarsdótir!og!Guðjón!Hauksson,!2011;!Rúnar!Helgi!Haraldsson,!2016).!!

2.3!Aðlögun!

Árangursrík! aðlögun! felst! í! því! að! innflytjendur! séu! samþykktir! inn! í! nýtt! samfélag! og! taki!

virkan! þátt! í! þeim! stofnunum,! samskiptum! og! stöðum! sem! eiga! við! í! samfélaginu! og! hafi!
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tækifæri!og!réttindi!til!þess.!Fyrir!innflytjendur!þá!felst!þetta!í!að!læra!á!nýjar!hefðir!og!gildi!í!

nýrri! samfélagsmenningu,! kynna! sér!ný! réttindi,! öðlast!persónuleg! sambönd!og! tengslanet!

við!meðlimi!samfélagsins!og!að!upplifa!sig!tilheyra!samfélaginu!(King!og!Skeldon,!2010).!Það!

er! talað!um!að!einstaklingur! gangi! í! gegnum! fimm!þætti! af! breytingum!við! aðlögun,!hvort!

sem!það!sé!andlega!eða! í!hegðun.!Fyrst!eru!það!staðbundnar!breytingar!eins!og!búseta!en!

það!getur!verið!að!setjast!að!í!nýju!húsnæði!á!nýjum!stað!þar!sem!að!samansafn!fólks!býr.!Í!

öðru! lagi! eru! það! líffræðilegar! breytingar! eins! og! þegar! flutningur! til! nýs! lands! krefst!

aðlögunar!við!nýju!fæði!og!samfélagi!þar!sem!eru!til!jafnvel!eru!til!staðar!aðrir!sjúkdómar!en!

viðkomandi!hefur!vanist.! Í!þriðja! lagi!eru!það!menningarlegar!breytingar!þar!sem!átt!er!við!

þætti!sem!varða!nýjar!hefðir!í!stjórnmálum,!staða!í!efnahag!viðkomanda!og!fjölskyldu!hans,!

ný!og/eða!önnur!tækni,!nýtt!tungumál,! tilvist!annarra!trúarbragða!og!hefða!þeim!tengdum!

og! stofnanir! sem! að! viðkomandi! tengist.! Í! fjórða! lagi! eru! það! breytingar! í! félagslífinu! sem!

tengjast! umgengni! og! samskiptum! við! fólk.! Að! lokum! eru! það! sálfræðilegar! breytingar! en!

aðlögun! að! nýju! umhverfi! hefur! nær! alltaf! áhrif! á! hegðun! og! andlega! heilsu! einstaklings!

(Berry,!Kim,!Minde!og!Mok,!1987).!!

Berry!og!félagar!(1987)!hafa!einnig!talað!um!að!það!séu!fjórar!leiðir!sem!einstaklingur!

fer!í!ferli!aðlögunar!sem!innflytjandi.!Hvaða!leið!einstaklingurinn!fari!er!síðan!bundið!hversu!

mikið!einstaklingurinn!kennir!sig!við!uppruna!sinn!og!almenn!viðhorf!samfélagsins.!Þær!leiðir!

eru! samþætting! (e.! integration),! samlögun! (e.! assimilation),! einangrun! (e.! seperation)! og!

jaðarsetning! (e.!marginalization).! Almennt! er! þó! stuðst! við! samþættingu! þegar! rætt! erum!

aðlögun!innflytjenda!(Berry,!2005).!!

2.3.1!Samþætting!(e.!integration)!

Samþætting! er! sú! leið! þegar! einstaklingur! hefur! sterk! tengsl! bæði! við! sinn! fyrri! og! nýja!

menningarheim! (Berry! o.fl.,! 1987;! King! og! Skeldon,! 2010).! Samþættingu! er! oft! lýst! sem!

gagnkvæmu! ferli! á! milli! samfélags! og! einstaklings! (Sólveig! H.! Georgsdóttir! og! Hallfríður!

Þórarinsdóttir,!2008).!Samþætting!birtist!oft!með!því!að!einstaklingurinn!reynir!að!taka!tillit!

til! hins! nýja! menningarheims! með! því! að! tileinka! sér! þær! hefðir! sem! ráða! og! læra!

tungumálið.!Á!sama!tíma!reynir!einstaklingurinn!að!viðhalda!sinni!eigin!menningu,!hefðum,!

gildum! og!móðurmáli! (Rannveig! Þórisdóttir,! Sigurlaug! Hrund! Svavarsdóttir! og! Jón! Gunnar!

Bernburg,!1997).!Í!ritgerðinni!verður!miðað!við!að!aðlögun!skuli!fara!fram!með!samþættingu.!!
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2.3.2!Samlögun!(e.!assimilation)!

Samlögun! er! leiðin! þegar! einstaklingur! sem! hefur! ekki! áhuga! á! að! halda! í! sinn! fyrri!

menningarheim!og!vill!frekar!samlagast!hinum!nýja!menningarheim!(Berry!o.fl.,!1987).!Þessi!

leið!birtist!til!dæmis!í!því!að!einstaklingur!tekur!upp!hefðir!og!gildi!þess!menningarheims!sem!

hann! flytur! í! og! segir! skilið! við! sín! fyrri! viðmið! og! gildi.! Einstaklingurinn! fer! einnig! að!

endurskilgreina! þjóðerni! og! uppruna! sinn! með! því! að! taka! upp! ráðandi! þjóðerni! nýja!

menningarheimsins!og!skilgreina!sig!samkvæmt!því!(Rannveig!Þórisdóttir!o.fl.,!1997).!!

2.3.3!Aðskilnaður!(e.!seperation)!

Aðskilnaður!er!öfugt!við!samlögun!en!það!er!sú!leið!þegar!einstaklingur!hefur!ekki!áhuga!á!að!

samlagast!hinum!nýjum!menningarheim!en!vill!halda!fast! í!sinn!fyrri!menningarheim!(Berry!

o.fl.,!1987).!Þetta!birtist! í!því!að!einstaklingurinn! leggur!einungis!áherslu!á!það!að!viðhalda!

sinni!eigin!menningu!og!tungumáli!og!aðgreina!sig!frá!nýja!menningarheiminum.!Í!raun!má!

segja!að!þessi! leið!sé!að!aðlagast!ekki!nýju!samfélagi!og!hefðum!þess!(Rannveig!Þórisdóttir!

o.fl,!1997).!!

2.3.4!Jaðarsetning!(e.!marginalization)! !

Þegar!einstaklingur!hefur!veika!tengingu!við!bæði!sinn!fyrri!menningarheim!og!samfélag!og!

þann!nýja!menningarheim!og!samfélag!þá!er!talað!um!jaðarsetningu!(Berry!o.fl.,!1987).!Við!

flutningana! slitnar! tenging! einstaklingsins! við! sinn! eiginlega! menningarheim! en! hann! nær!

samt!sem!áður!ekki!að!tengjast!hinum!nýja!menningarheim!(Rannveig!Þórisdóttir!o.fl.,!1997).!!

!

Innflytjendur!eru!ekki!einslitur!hópur!þó!hér!verði!fjallað!um!einn!stóran!hóp.!Ritgerðin!fjallar!

um!helstu!áhrifaþætti! í! aðlögun! innflytjenda!og!þess!vegna!eru!þeir!nefndir.!Gerð!er!grein!

fyrir! því! að! það! getur! verið! misjafnt! hvernig! er! fyrir! einstakling! að! aðlagast! með! tilliti! til!

dæmis!menningarlegrar! og! félagslegrar! stöðu! hans,! aldurs! og! flutningslands,! ásamt! því! að!

ástæður! fólksflutnings! skipta! máli.! Sem! dæmi! getur! verið! auðveldara! fyrir! einstakling! frá!

einhverju!af!Norðurlöndunum!að!aðlagast!hér!heldur!en!kannski!flóttafólk!eða!einstakling!frá!

framandi! landi.! Í! þessari! ritgerð! verður! því! vísað! til! innflytjenda! þegar! fjallað! er! um!

innflytjendur!af!fyrstu!kynslóð,!aðra!kynslóð!innflytjenda!og!fólk!með!erlendan!bakgrunn!þar!

sem!að!annað!foreldri!er!fætt!erlendis.!!

!
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3!Alþjóðlegir!fólksflutningar! !!
Fólksflutningar!á!milli!landa!hafa!stundum!verið!skilgreindir!sem!félagslegt!fyrirbæri!sem!að!

tengist! mörgum! sviðum! félagslegs! lífs! eins! og! til! dæmis! stjórnmálum,! efnahagsmálum,!

menningu! og! sjálfsmynd! einstaklings! (Bartram,! Poros! og! Monforte,! 2014).! Alþjóðlegir!

fólksflutningar! eiga! sér! langa! sögu! og! verður! hún! ekki! öll! rakin! hér! heldur! aðeins! nefndir!

lykilþættir!sem!eru!taldir!eiga!hlut!í!sögu!alþjóðlegra!fólksflutninga!til!Íslands.!Eftir!að!seinni!

heimsstyrjöldinni!lauk!þá!má!segja!að!þrjár!tegundir!fólksflutninga!verið!algengastar.!Það!eru!

varanlegir!fólksflutningar,!tímabundnir!fólksflutningar!þar!sem!að!fólk!sækist!að!vegna!vinnu!

og!snýr!svo!aftur!til!heimalandsins!og!fólksflutningar!til!þess!að!flýja!heimalandið!sitt!vegna!

hvers!lags!hættuástands!(Félagsmálaráðuneytið,!2005).!!

Fólksflutningar!til!og!innan!Evrópu!hafa!orðið!mun!tíðari!undanfarna!tvo!áratugi!(Ari!

Páll!Kristinsson,!2013).!Það!eru!nokkrir!atburðir!sem!geta!útskýrt!af!hverju.!Árið!1994!tók! í!

gildi! samningur! um! evrópska! efnhagssvæðið! sem! að! opnaði! fyrir! frjálsa! vöruflutninga,!

þjónustustarfsemi,! fjármagnsflutninga!auk!þess! sem!hann!opnaði! fyrir! frjálsa! fólksflutninga!

(Lög! um!Evrópska! efnahagsvæðið,! nr.! 2/1993).! Þessi! samningur! er! enn! í! gildi! í! dag! og! hóf!

Ísland! þátttöku! í! samstarfinu! árið! 1994.! Með! þessu! samstarfi! opnuðust! því! leiðir! íbúa!

Evrópusambandins! til! Íslands! en! með! frjálsum! fólksflutningum! er! meint! að! þeir! sem! eru!

ríkisborgarar! EES! og! ESB:ríkjanna! fá! atvinnu:! og! dvalarleyfi! í! öðrum! EES:ríkjum.! Árið! 2004!

gerðist! markaðurinn! enn! stærri! en! þá! gengu! ríki! Austur:Evrópu! í! samstarfið! (Eiríkur!

Bergmann,!2008).!!

Fólksflutningar!til!Íslands!eiga!sér!hæga!þróun!en!fram!undir!lok!20.!aldar!má!segja!að!

samfélag! Íslands!hafi! verið!mjög!einsleitt.!Það!var!ekki! fyrr!en!undir! lok!þessarar!aldar!þar!

sem!að!hlutfall!innflytjenda!fór!að!vaxa!í!takti!við!hlutfall!innfæddra!Íslendinga!og!má!sjá!þá!

þróun!ennþá!dag!(Ari!Klængur!Jónsson!og!Elsa!Arnardóttir,!2011;!Ari!Páll!Kristinsson,!2013).!

Fjöldi!erlendra!ríkisborgara!á!Íslandi!jókst!helst!á!árunum!2005!til!2008.!Árið!2007!var!hlutfall!

erlendra!ríkisborgara!á!Íslandi!það!hæsta!sem!sást!á!Norðurlöndum!en!fyrir!þann!tíma!hafði!

hlutfallið!verið!mun!lægra!á!Íslandi!en!í!hinum!Norðurlöndunum!(Ari!Klængur!Jónsson,!2013;!

Ari! Klængur! Jónsson! og! Elsa! Arnardóttir,! 2011;! Ari! Klængur! Jónsson! og! Elsa! Arnardóttir,!

2012).! Eftir! efnahagshrunið! árið! 2008! þá! dróg! hins! vegar! úr! fólksflutningum! til! Íslands! en!

jukust! þeir! aftur! árið! 2012! (Ari! Klængur! Jónsson,! 2013).! Þessa! fólksflutninga! til! Íslands!

síðustu!tvo!áratuga!má!helst!skýra!með!því!atvinnuframboði!hefur!verið!að!finna!hérlendis!



14!

(Birna! Arnljótsdóttir,! 2011).! Það! má! einnig! geta! þess! að! mikill! straumur! af! flóttafólki! og!

hælisleitendum!hefur!borist!til!landsins!en!í!dag!hafa!flóttamenn!innan!Evrópu!ekki!verið!eins!

margir!og!síðan!á!seinni!heimsstyrjöldinni!(Stjórnarráðið,!2016).!!

3.1!Ástæður!fólksflutninga!!

Ákvörðun! um! hvaða! land! skal! flytja! til! tengist! oft! hver! fjárhagsstaða! einstaklinga! er! í!

heimalandinu.! Þeir! sem! búa! í! löndum! sem! teljast! vera! undir! meðaltali! þegar! horft! er! til!

velferðar!og!efnahagslegra!kjara!allra!þegna!eru!líklegri!til!þess!að!flytja!til!landa!þar!sem!að!

meiri!mannréttindi!og! jafnrétti! ríkja.!Hins!vegar!eru!þeir! sem!búa! í! löndum!sem!teljast!yfir!

meðaltali! þegar!horft! er! til! velferðar!og!efnahagslegra! kjara!allra!þegna! líklegri! að! flytja! til!

landa!þar!sem!meira!ójafnrétti!ríkir!og!meiri!munur!er!á!stéttum!(Hare,!1999).!!

Ástæður! fólksflutninga! hafa! oft! verið! skýrðar! með! ýtandi! og! togandi! þáttum.! Með!

ýtandi!þáttum!þá!er!átt! við!hluti! sem!að!hvetja!þig! til! þess!að! fara!úr!heimalandinu! í!nýja!

landið.! Þetta! geta! verið! ýmis! konar!þættir! eins!og!einstaklingsbundnir! þættir! sem!gætu! til!

dæmis! tengst! efnahagslegri! stöðu! fjölskyldunnar! eða! jafnvel! bágu! samfélagslegu! ástandi! í!

heimalandinu!(Hare,!1999).!Það!má!til!dæmis!nefna!það!að!stríðsátök!geta!orðið!til!þess!að!

einstaklingar! sækjast! eftir! því! að! flýja! heimalandið! og! einnig! skert! mannréttindi,!

náttúruhamfarir!og!mikil! fátækt! (Stephens,!2015).!Með!togandi!þáttum!þá!er!átt!við!þætti!

sem!að!toga!þig!í!raun!yfir!í!nýja!landið!frá!heimalandinu.!Þess!má!nefna!aukin!mannréttindi,!

betri! tryggingu! velferðar,! betri! atvinnukjör! og! atvinnumöguleikar,! betra! veðurfar,! betri!

aðgangur! að!menntun,! auðveldara! að! nálgast! opinbera! þjónustu,! betri! samgönguleiðir! og!

margt! fleira! (Parkins,! 2010;! Stephens;! 2015).! Til! þess! að! gefa! dæmi! um!bara! einn! togandi!

þátt! þá! hefur! fólk! gjarnan! verið! búið! að!heimsækja! nýja! landið! fyrir! flutninga! eða! afla! sér!

upplýsinga! um! það! og! sótt! um! vinnu! þar! og! þá! mætti! segja! að! atvinnumarkaðurinn! í!

mótttökulandi! sé! togandi! þáttur! (Hare,! 1999).! Ýtandi! þættir! eru! því! þættir! sem! tilheyra!

heimalandinu!meðan!togandi!þættir!eru!þættir!sem!að!tilheyra!móttökulandinu!en!til!þess!

að! fólksflutningar! eigi! sér! stað! þá! er! talið! að! þessir! þættir! þurfi! báðir! að! vera! til! staðar!

(Stephens,!2015).!!

3.2!Flutningsferlislíkan!Sluzki!

Sluzki! (1979)! skipti! því! ferli! sem! fer! fram! við! fólksflutninga! í! fimm! stig.! Hvert! af! þessum!

stigum! hefur! sína! eigin! eiginleika! og! hefur! áhrif! á! aðlögun,! streitu! og! hlutverk! innan!
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fjölskyldunnar.! Fyrsta! skrefið! er! undirbúningsfasinn! (e.! prepatory! stage)! en! á! því! stigi! fer!

fram!undirbúningurinn!fyrir!flutningana.!Þetta!getur!verið!ýmis!konar!undirbúningur!eins!og!

að! sækja! um! vegabréfsáritun,! finna! búsetu,! skóla! og! vinnu! í! nýja! landinu.! Það! getur! verið!

misjafnt!hversu!langt!tímabil!þetta!skref!varir!en!margir!þættir!geta!spilað!inn!í.!Hjá!sumum!

geta!flutningarnir!verið!eitthvað!sem!er!búið!að!taka!langan!undirbúningstíma!en!hjá!sumum!

gætu! flutningarnir! kannski! verið! skyndiákvörðun! og! lítill! tími! til! að! undirbúa.! Á! þessu! stigi!

verður! fólk! oft! vart! við!miklar! sveiflur! á! líðan! en! fólk! fer! oft! á!milli! þess! að! vera! rosalega!

spennt! yfir! flutningunum! yfir! í! það! að! upplifa! kvíða! og! yfirþyrmandi! tilfinningu! yfir!

flutningunum.! Annað! stigið! eru! flutningarnir! sjálfir! (e.! the! act! of! migration)! en! þetta! stig!

getur! líka! varið! mislengi! hjá! fjölskyldum.! Hjá! sumum! fjölskyldum! eru! flutningarnir! mjög!

auðveldir! og! geta! kannski! bara! verið! framkvæmdir!með! því! að! sitja! eina! flugvél! á!meðan!

sumir!gætu!þurft!að!stoppa!á!mörgum!stöðum!áður!en!þeir!komast!í!lokalandið,!til!má!nefna!

flóttafólk! sem!stoppar! í! flóttamannabúðum.!Þriðja! stigið! kallast! tímabil! varnaruppbótar! (e.!

period! of! overcompensation)! en! þetta! tímabil! varir! fyrstu! vikurnar! eða! mánuðina! í! nýja!

landinu.!Á!þessum! tíma!er! fjölskyldan!ekki! farin!að!upplifa! streitu!yfir!breytingunum!og!er!

nýja!landið!mjög!spennandi.!Þau!fjölskyldubönd!sem!voru!í!fjölskyldunni!stigmagnast!á!þessu!

stigi.!Til!dæmis!verða!þeir!sem!voru!nánir!fyrir!flutningana!enn!nánari!núna!og!þeir!sem!voru!

ekki!nánir!fyrir!flutningana!verða!enn!minna!nánir.!Fjórða!stigið!er!tímabil!kreppu!(e.!period!

of!decompensation!or!crisis)!en!á!því!stigi!verða!mestu!átökin!á!milli!fjölskyldunnar.!Hlutverk!

fjölskyldunnar!á!þessu!stigi!er!að!ná!jafnvægi!á!nýju!fjölskylduhögunum.!Hún!þarf!að!aðlagast!

nýjum! gildum!og! siðum! en! í! því! ferli! skapast! oft! kynþáttaspenna! innan! fjölskyldunnar! þar!

sem!að!börnin!eiga!oft!auðveldara!með!að!aðlagast!en!foreldranir.!Að!lokum!er!það!stig!sem!

kallast!áhrif!í!gegnum!kynslóðir!(e.!transgenerational!impact)!en!á!því!stigi!skiptir!máli!hversu!

vel!fjölskyldan!nær!að!aðlagast!en!það!hefur!áhrif!á!næstu!kynslóðir!hennar.!Ef!að!fjölskyldan!

nær!ekki! að! aðlagast! nýja! landinu!þá! er! hætta! á! því! að! afkomendur!hennar! eigi! líka! erfitt!

með! að! aðlagast! þar! sem! þeir! munu! ekki! alast! upp! við! sömu! hefðir! og! venjur! sem! eru!

ráðandi! í! samfélaginu.! Aftur! á! móti! getur! það! verið! þannig! að! afkomendur! þeirra! munu!

aðlagast! vel! þó! að! fjölskyldan! þeirra! hafi! ekki! aðlagast! vel! en! þá! getur! það! oft! valdið!

kynslóðaspennu!þar!sem!að!árekstur!verður!á!milli!kynslóða!(Sluzki,!1979).!!
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3.3!Staðan!í!fólksflutningum!til!Íslands!í!dag!

Fjöldi! innflytjenda!á!Íslandi!hefur!aldrei!mælst!hærri!en!hann!gerir! í!dag!og!hefur!vöxturinn!

verið!mjög!hraður!(Hagstofa!Íslands,!2017;!Hallfríður!Þórarinsdóttir,!Sólveig!H.!Georgsdóttir!

og!Berglind!L.!Hafsteinsdóttir,!2009).!Til!að!setja!aukninguna!á!undanförnum!árum!í!tölulegt!

samhengi! þá! voru! innflytjendur! á! Íslandi! 35.977! í! ársbyrjun! 2017! sem! jafngildi! 10,6%!

mannfjöldans!(Hagstofa!Íslands,!2017).!Tæplega!tíu!árum!áður!eða!í!ársbyrjun!2008!þá!voru!

innflytjendur! á! Íslandi! 25.265! sem! jafngildi! aðeins! 8,6%! mannfjöldans! (Hagstofa! Íslands,!

2009).! Innflytjendur! á! Íslandi! í! dag! eru! mjög! fjölskrúðlegur! hópur! og! má! segja! að! Ísland!

standi! í! takt! við! önnur! lönd! þegar! horft! er! til! fjölmenningar! (Hallfríður! Þórarinsdóttir! o.fl.,!

2009).!Ef!horft!er!til!fyrri!ára!þá!hefur!ekki!bara!verið!umrót!hvað!varðar!fjölgun!innflytjenda!

heldur! einnig! hvaðan! innflytjendur! koma! en! áður! voru! flestir! innflytjendur! á! Íslandi! frá!

Norðurlöndunum! (Unnur! Dís! Skaptadóttir,! Guðný! Björk! Eydal! og! Hilma! H.! Sigurðardóttir,!

2012).! Í!dag!er! stærsti!hópur! innflytjenda! frá!Póllandi!en! í! ársbyrjun!2017!voru!þeir!38,3%!

allra! innflytjenda! á! Íslandi.! Næst! stærsti! hópurinn! er! frá! Litháen! en! þeir! eru! 5,2%! allra!

innflytjenda!á! Íslandi!og!þar!á!eftir!koma!innflytjendur!frá!Filippseyjum!og!er!hlutfall!þeirra!

4,5%.!Fólki!með!erlendan!bakgrunn!fer!sömuleiðis!fjölgandi!en!á!sama!tíma!voru!þeir!6,7%!

íbúa!Íslands!(Hagstofa!Íslands,!2017).!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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4!Staða!þekkingar!í!áhrifaþáttum!í!aðlögun!innflytjenda!
Í! þessum! kafla! verða! skoðaðir! áhrifaþættir! sem! skipta! máli! í! aðlögun! innflytjenda! með!

samþættingu!að!markmiði.!Samþætting!er!talin!vera!gagnkvæm!aðlögun!milli!samfélags!og!

einstaklings!en!hér!verða!einkum!skoðaðir!þeir!þættir!sem!brenna!á!samfélaginu.!Samfélagið!

er!grundvöllur!þess!að!hagsæl!samþætting!eigi!sér!stað!og!nefndir!hafa!verið!nokkrir!þættir!

sem!skipta!þá!aðal! sköpun.!Það!er! tungumál!þess! lands! sem! flust!er! til,! innflytjendastefna!

landsins!hvað!varðar!réttindi!og!tækifæri!til!jafnrar!þátttöku!(Hieronymi,!2005).!Jöfn!tækifæri!

eru! þá! líklegast! mikilvægasti! þátturinn! en! til! þess! að! samþætting! eigi! sér! stað! þá! þurfa!

einstaklingar! að! hafa! aðgang! að! þjónustu! og! stuðningi! til! jafns! við! aðra! í! samfélaginu! og!

tækifæri! til! þátttöku! í! samfélaginu,! svo! sem! eins! og! á! atvinnumarkaði,! við! menntun! og! í!

félagslífi! (Balgopal,!2000).!Á! Íslandi!gilda! lög!um!útlendinga!nr.!80/2016!og! lög!um!málefni!

innflytjenda! nr.! 116/2012! en! engin! lög! eru! um! hvernig! ríki! skuli! stuðla! að! aðlögun!

innflytjenda.! Stefna! um! aðlögun! innflytjenda! frá! 2007! er! sú! fyrsta! og! eina! af! sínu! kyni! á!

landinu! en! lítið! hefur! verið! um! framkvæmd! á! stefnunni! (Félagsmálaráðuneytið,! 2007).! Í!

þessari! stefnu! eru! lykilþættir! í! aðlögun! innflytjenda! á! Íslandi! nefndir,! þar! á! meðal! að!

innflytjendur!geti! tjáð!sig!á! íslensku! tungumáli!og!átt! í! samskiptum!á! íslensku,! sé! til! staðar!

góð! miðlun! og! öflun! upplýsinga,! atvinnutækifæri,! tækifæri! til! menntunar,! aðgangur! að!

heilbrigðisþjónstu,! starf! sveitarfélaganna! sem! stuðningur! til! aðlögunar! í! samfélaginu!og! að!

virkja! innflytjendur! til! þátttöku! í! samfélaginu! og! þjónusta! við! fatlaða! sé! aðgengileg! fyrir!

innflytjendur!(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!!

4.1!Mikilvægi!tungumálsins!

Gera! má! ráð! fyrir! að! allir! innflytjendur! á! Íslandi! hafi! ekki! íslensku! sem! móðurmál!

(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!Í!stefnu!Félagsmálaráðuneytis!(2007)!um!aðlögun!innflytjenda!

á! Íslandi! þá! er! kunnátta! á! íslenskri! tungu! talin! mikilvægasti! þátturinn! í! aðlögunarferli!

innflytjenda.!Eitt!af!markmiðum!stefnunnar!er!þá!að!fullorðnir!innflytjendur!eigi!kost!á!góðri!

íslenskukennslu.! Þá! á! fræðslan!einnig! að!ná! yfir! fræðslu!um! íslenskt! samfélag!og!hver! séu!

réttindi! og! skyldur! borgara.!Markmið! kennslunnar! er! að!nemendur! sem!ekki! hafa! íslensku!

sem!móðurmál! geti! tekið! virkan! þátt! í! íslensku! samfélagi!með! því! að! bæði! skilja! og! nota!

íslenska!tungu!og!stunda!nám!í!grunn:!og!framhaldsskólum!landsins!(Félagsmálaráðuneytið,!

2007).!!
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Þegar!þessi!íslenskukennsla!er!sett!í!samanburð!við!önnur!lönd!þá!er!ljóst!að!hún!er!

takmörkuð!hér! á! landi.! Sú! námskrá! sem!gildir! yfir! íslenskukennslu! innflytjenda!hér! á! landi!

nær!yfir!240!tíma.!Hins!vegar!í!flestum!öðrum!löndum!getur!kennsla!á!tungumáli!þjóðarinnar!

náð! yfir! 1600:1800! tímum! og! í! Svíþjóð! nær! hún! yfir! ótakmarkaðan! tíma.! Auk! þess! er!

námskráin!hérlendis!ekki!í!samanburði!við!hin!Norðurlöndin!þar!sem!að!hún!er!sú!eina!sem!

að!ekki!tekur!tillit!til!menntunar!og!undirbúnings!einstaklings!sem!sita!skal!kennsluna!(Birna!

Arnljótsdóttir,! 2011).! Þetta! stendur! hins! vegar! á! bóg! við! það! sem! kemur! fram! í! stefnu!

ríkisstjórnarinnar!um!aðlögun!innflytjenda!en!þar!kemur!fram!að!taka!þurfi!tillit!til!forsenda,!

menntunar! og! færni! einstaklings! til! að! læra! íslensku! og! hvert! námsstig! hans! er!

(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!!

Kunnátta!á!íslenskri!tungu!getur!haft!áhrif!á!réttindastöðu!innflytjenda!en!til!þess!að!

eiga!rétt!á!ótímabundnu!dvalarleyfi!þá!þarf!útlendingur!að!vera!búin!að!sækja!próf!í!íslensku!

(Lög!um!útlendinga!nr.!80/2016).!!

Samkvæmt!rannsókn!Sólveigar!H.!Georgsdóttur!og!Hallfríðar!Þórarinsdóttur!(2008)!þá!

kom!fram!að!innflytjendabörnum!þóttu!tungumálið!skipta!mjög!miklu!máli!þegar!kemur!að!

því! að! eiga! samskipti! við! önnur! börn.! Sem! samfélag! þá! er! því! mikilvægt! að! átta! sig! á! að!

íslenska! tungan! er! krefjandi! nám! og! ólík! flestum! öðrum! tungumálum! í! heiminum! þar! að!

lútandi!(Sólveig!H.!Georgsdóttir!og!Hallfríður!Þórarinsdóttir,!2008).!!

Innflytjendur!skulu!samkvæmt!stefnunni!hverju!sinni!eiga!kost!að!völ!að!geta!nálgast!

upplýsingar! meðal! annars! um! hvar! þeir! geta! skráð! sig,! um! fyrstu! skrefin! á! innlendum!

vinnumarkaði!og!hvaða!möguleika!þeir!hafa!á!íslenskukennslu!og!skulu!þær!upplýsingar!vera!

aðgengilegar! á! nokkrum! tungumálum! (Félagsmálaráðuneytið,! 2007).! Í! skýrslu!

Ríkisendurskoðunar! (2015)! til! alþingis! um! málefni! útlendinga! og! innflytjenda! á! Íslandi! þá!

kemur!fram!sú!ályktun!að!víða!liggja!brotalamir!þegar!kemur!að!stuðningi!við! innflytjendur!

sem! snýr! að! íslensku! og! samskiptum.! Benda! þeir! á! að! bæta! þurfi! íslenskukennslu! og!

túlkaþjónustu.! Innflytjendur! standa! þá! oft! í! þeirri! stöðu! að! þekkja! ekki! réttindi! sína! á!

vinnumarkaði!eða!í!velferðarkerfinu!sökum!tungumálaerfiðleika!(Unnur!Dís!Skaptadóttir!o.fl.,!

2012).!!

4.2!Tækifæri!til!menntunar!

Þar!sem!að!menntun!er!talin!ein!af!forsendum!almennrar!velferðar!þá!er!tækifæri!til!þess!að!

njóta!hennar!stór!áhrifaþáttur!í!aðlögun!innflytjenda!(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!Einnig!er!
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aðgangur!að!menntun! talinn!mikilvægur! til!þess!að!valdefla! innflytjendur!og! talin!hvatning!

fyrir! innflytjendur! að! taka! þátt! í! samfélaginu! (Anna! Katarzyna! Wozniczka! og! Hanna!

Ragnarsdóttir,!2016).!Þeir!nemendur!í!leik:,!grunn:!og!framhaldsskólum!landsins!með!annað!

móðurmál!en!íslensku!skulu!fá!að!viðhalda!móðurmáli!sínu!eins!vel!og!kostur!gefst.!Þá!eiga!

þeir!rétt!á!að!njóta!náms!í!íslensku!og!á!móðurmáli!sínu!eins!og!kostur!gefst.!Sömuleiðis!skal!

slíkum! nemendum! vera! auðvelduð! próftaka! á! íslensku! en! sú! tillaga! kemur! í! veg! fyrir! að!

tvítyngdir! nemendur! þurfi! að! gjalda! fyrir! það! að! hafa! íslensku! ekki! sem! móðurmál!

(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!Til!þess!að!menntun!og!velferð!nemenda!verði!sem!hagsælust!

þá!skiptir!miklu!máli!að!það!sé!gott!samstarf!milli!heimilis!og!skóla.!Markmið!stefnu!er!því!að!

hvetja!og!auðvelda!foreldrum!eða!forráðamönnum!af!erlendum!uppruna!til!þess!að!taka!þátt!

í!skólastarfi!barna!sinna!(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!!

Margar! rannsóknir! hafa! sýnt! að! nemendur! sem! eru! innflytjendur! eru! almennt! í!

jaðarstöðu! á! öllum! skólastigum! (Hanna! Ragnarsdóttir! og! Hildur! Blöndal,! 2010).! Þegar!

samanburður! er! gerður! á! milli! hópa! er! brottfall! úr! framhaldsskóla! áberandi! hæst! hjá!

innflytjendum! (Eyrún! María! Rúnarsdóttir,! 2014).! Þarf! því! að! draga! úr! þessu! brotfalli!

nemenda! af! erlendum! uppruna! með! auknum! stuðningi! en! skortur! á! stuðning! vegna!

tungmálakennslu! er! talin! aðal! hindrun! þess! að! innflytjendur! útskrifist! ekki! úr!

framhaldsskólum!né!sæki!sér!aðra!menntun!(Ríkisendurskoðandi,!2015).!!

Til!þess!að!tryggja!félagslegt!réttlæti!þá!hafa!bæði!erlendar!og!íslenskar!rannsóknir!sýnt!

fram!á!mikilvægi!þess!að!bjóða!upp!á!háskólanám!fyrir! fjölbreytta!nemendur!en!þar!gegna!

menntastofnanir! lykilhlutverki! (Anna! Katarzyna!Wozniczka! og! Hanna! Ragnarsdóttir,! 2013).!

Litla! umfjöllun! er! að! finna! um! háskólamenntun! innflytjenda! á! Íslandi! en! Anna! Katarzyna!

Wozniczka!og!Hanna!Ragnarsdóttir!(2016)!skrifuðu!grein!um!reglugerðir!og!stefnu!íslenskra!

háskóla!í!málefnum!háskólanema!af!erlendum!uppruna!og!skoðuðu!þær!hvaða!úrræði!stæðu!

þeim!nemendum!til!boða.!Í!öllum!þeim!háskólum!sem!þær!skoðuðu!þá!var!til!staðar!stefna!

sem!kveður!á!að!veita!jöfn!tækifæri!og!fjölbreytileika!í!námi.!Á!hinn!bóginn!var!hvergi!hægt!

að! finna!úrræði! fyrir!erlenda!nemendur!nema! í!hagnýtri! íslensku! í! stefnuskjölum!skólanna.!

Það!virðist!þá! sem!að!það!eina! sem!standi!erlendum!nemendum!sem!ekki! tala! íslensku! til!

boða!sé!BA:nám!í!íslensku!eða!námskeið!í!íslensku!fyrir!byrjendur.!Eftir!að!innflytjandi!hefur!

lokið! íslenskukennslu!þá!er!gert!ráð!fyrir!að!hann!geti!orðið!sér!til!bjargar! í!skóla,!vinnu!og!

einkalífí.!Raunin!er!þó!að! lítið!gæðaeftirlit!er!haft!með! íslenskukennslunni!og!ekki!allir!sem!
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koma!úr!henni!með!færni!á!íslenskri!tungu!og!eiga!því!erfitt!með!að!stunda!nám!hérlendis.!

Sett!hafa!verið!ákveðin!þróunarverkefni!til!að!standa!til!móts!við!slíka!einstaklinga!en!í!boði!

hafa! verið! námskeið! og! aðrir! menntunarmöguleikar! sem! eru! stundaðir! á! öðru! máli! en!

íslensku.!Þessi! verkefni!hafa!þó!verið! lítið! fjármögnuð!og!standa!því! sjaldan! til!boða! (Birna!

Arnbjörnsdóttir,! 2011).! Í! lögum! um! háskóla! nr.! 63/2006! kemur! ekki! nein! staðar! fram! að!

háskólar!á!Íslandi!þurfi!að!bjóða!upp!á!nám!fyrir!fjölbreytta!nemendur!sem!getur!gefið!okkur!

skýra!mynd! af! hverju! engin! skýr! stefna! er! á! úrræðum! fyrir! erlenda! nemendur! í! háskólum!

Íslands.!!

4.3!Tækifæri!til!atvinnu!

Það!ber!að!geta!þess!að!eitt!af!meginstoðum!velferðar!fólks!er!framfærslugeta!þeirra!og!því!

talið! mikilvægt! að! einstaklingur! sinni! launuðu! starfi! (Félagsmálaráðuneytið,! 2007).!

Fólksflutningar! til! Íslands! hafa! að! mestu! leyti! stafað! vegna! atvinnuframboðs! og! hefur!

atvinnuþátttaka! innflytjenda!almennt!mælst!há!á! Íslandi! (Birna!Arnljótsdóttir,!2011;!OECD,!

2016).! Þess! má! nefna! að! í! nýjustu! skýrslu! stofnunnar! OECD! ríkjanna! kom! fram! að!

atvinnuþátttaka! innflytjenda!mælist! hæst! á! Íslandi! eða! 84,2%! í! samanburði! við!meðaltalið!

sem!er!einungis!64,7%!(OECD,!2016).!!

Búi!innflytjandi!bakvið!erlenda!starfsmenntun!þá!á!hann!rétt!á!að!geta!nýtt!þá!menntun!

á! vinnumarkaði.! Þess! vegna! skal! reynt! að! einfalda! mat! og! viðurkenningu! á! erlendri!

starfsmenntun! einstaklings! (Félagsmálaráðuneytið,! 2007).! Í! mörgum! störfum! er! krafa! um!

kunnáttu!á!íslenskri!tungu!og!er!gengið!út!frá!því!að!tækifæri!þess!að!landa!góðu!starfi!liggi!í!

tungumálakunnáttunni.! Innflytjendur! eiga! oft! erfitt!með! að! læra! íslenska!málið! og! upplifa!

þeir!þetta!oft!sem!ósanngjarna!kröfu!og!tækifæri!innflytjenda!og!innfæddra!ekki!þau!sömu.!

Taka!ætti! betra! tillit! til! sérmenntunar! og! þeirrar! staðreyndar! að! í! sumum! sérmenntuðum!

störfum! skiptir! ekki!máli! hvort! að!maður! þekki! sérfræðihugtökin! á! íslensku! svo! lengi! sem!

maður!þekkir!þau!á!alþjóðamálinu,!ensku!(Ari!Páll!Kristinsson,!2013).!!

4.4!Tækifæri!til!félagslegrar!virkni! !

Félagsleg! virkni! og! þátttaka! er! mikilvæg! fyrir! alla! íbúa! samfélagsins,! hvort! sem! þeir! séu!

innflytjendur!eða!ekki!(Velferðarráðuneytið,!2016).!Algengasta!skilgreining!á!félagslegri!virkni!

er!þátttaka!í!athöfnum!með!öðru!fólki!þar!sem!að!samskipti!eiga!sér!stað!á!milli!fólksins,!til!

dæmis!í!samfélaginu!(Flatt!og!Hughes,!2013;!Piskur!o.fl.,!2013).!Tilgangur!félagslegrar!virkni!
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hefur!þá!verið!skilgreind!sem!leið!til!að!stuðla!að!fjölbreyttari!samfélagi!og!til!þess!að!valdefla!

samfélagið! í! heild! (Piskur! o.fl.,! 2013).! Aðgengi! að! þessari! þátttöku! fer! af! stórum! hluta! í!

gegnum!vinnumarkaðinn,!félagasamtök!og!nærþjónustuna!(Velferðarráðuneytið,!2016).!!

Eins! og! fyrr! kom! fram! þá! er! kunnátta! á! íslenskri! tungu! afar! mikilvægur! þáttur! í!

aðlögunarferli!innflytjenda!en!góð!kunnátta!í!henni!takmarkar!meðal!annars!möguleika!á!því!

að! innflytjendur! verðir! fyrir! félagslegri! einangrun! (Rannveig! Þórisdóttir! o.fl.,! 1997).!

Innflytjendur! eru! þá! einn!þeirra! hópa! í! samfélaginu! sem!eru! í!mestri! hættu! að! verða! fyrir!

félagslegri!einangrun!(Rauði!Krossinn,!2014).!

Íþróttaþátttaka! er! einn! þeirra! þátta! sem! talin! er! ýta! undir! félagslega! samþættingu!

ólíkra! hópa! og! skapa! þá! upplifun! að! tilheyra! í! samfélaginu.! Ástæðan! fyrir! því! að!

íþróttaþátttaka! er! talin! henta! vel! til! þessarar! samþættingar! er! að! íþróttir! eru! alþjóðlegar! í!

eðli!sínu.!Þá!er!meint!að!reglurnar!eru!eins!í!flestum!löndum!svo!að!þar!með!er!möguleiki!til!

þess! að! koma! í! veg! fyrir! tungumálahindranir! (Sólveig! H.! Georgsdóttir! og! Hallfríður!

Þórarinsdóttir,!2008).!!

4.5!Réttindastaða!sem!áhrifaþáttur!

Réttindastaða!innflytjenda!getur!verið!misjöfn!eftir!hvaðan!þeir!koma!og!forsenda!flutninga!

þeirra.!Það!skiptir!máli!hvort!þú!komir!frá!Norðurlöndunum,!aðildarríkjum!EES!og!ESB,!utan!

Evrópu,! sért! kvótaflóttamaður,! flóttamaður! eða!hælisleitandi! (Unnur!Dís! Skaptadóttir! o.fl.,!

2012).!Þar!sem!að!Ísland!er!aðildarríki! í!EES!þá!gildir!sá!samningur!að!ríkisborgarar!annarra!

EES!og!ESB:ríkja!eiga!rétt!á!dvalar:!og!atvinnuleyfi!hérlendis.!Með!bæði!þann!áhrifaþátt!að!

fólksflutningar! hafa! almennt! aukist! verulega! til! Íslands! á! síðustu! árum!og!þá! staðreynd! að!

flestir! þeirra! sem! flytja! hér! að! eru! frá! Evrópu,! þá! hefur! tækifærum! íbúa! utan! Evrópu! til!

dvalar:!og!atvinnuleyfis!hérlendis!dvínað!mjög!en!íbúar!utan!þessara!ríkja!þurfa!dvalarleyfi!ef!

þeir! ætla! að! dvelja! á! Íslandi! lengur! en! í! þrjá! mánuði! (Eiríkur! Bergmann,! 2008;! Lög! um!

útlendinga!nr.!80/2016).!Samkvæmt!lögum!um!félagsþjónustu!sveitarfélaganna!nr.!40/1991!

þá!er! skráð! lögheimili! í!þjóðskrá!eina!skilyrði!þess!að! fá!að!njóta!þjónustunnar.!Hins!vegar!

skiptir! máli! hvort! að! innflytjendur! séu! frá! aðildarríkjum! EES! eða! ESB! þegar! kemur! að!

sjúkratryggingjum.! Íbúar! aðildarríkja! EES! og! ESB! eiga! rétt! á! sjúkratryggingum! á! Íslandi! en!

íbúar!annarra!ríkja!þurfa!að!bíða!í!sex!mánuði!eftir!að!þeir!hafa!skráð!lögheimili!sitt!á!Íslandi!

til!að!eiga!rétt!á!sjúkratryggingum.!Sama!gildir!þó!ekki!um!flóttamenn!sem!hafa!fengið!hæli!á!
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Íslandi! en! þeir! öðlast! rétt! á! sjúkratryggingum! frá! fyrsta! degi! (Lög! um! félagsþjónustu!

sveitarfélaganna!nr.!40/1991).!!

4.5.1!Ríkisborgararéttur!

Barn! fæðist! með! íslenskan! ríkisborgararétt! ef! að! móðir! þess! er! með! íslenskan!

ríkisborgararétt!eða!ef!faðir!þess!er!með!íslenskan!ríkisborgararétt!og!kvæntur!móðurinni!við!

getnað! barnsins! (Lög! um! íslenskan! ríkisborgararétt! nr.! 100/1952).! Einstaklingur! sem! hefur!

ekki!öðlast!íslenskan!ríkisborgararétt!með!fæðingu!getur!fengið!íslenskan!ríkisborgarétt!undir!

ákveðnum! skilyrðum.! Einstaklingur! sem! hefur! ríkisborgararétt! í! öðru! landi! getur! sótt! um!

íslenskan! ríkisborgararétt! skuli! hann! hafa! dvalið! hér! samfleytt! í! sjö! ár,! undanskilið! frá!

Norðurlöndunum! þar! sem! hann! þarf! einungis! að! hafa! dvalið! hér! í! fjögur! ár.! Við! sérstök!

skilyrði!getur!einstaklingur!fengið!íslenskan!ríkisborgarétt!á!skemmri!tíma!(Lög!um!íslenskan!

ríkisborgararétt!nr.!100/1952).!Einstaklingur!með!íslenskan!ríkisborgararétt!nýtur!ákveðinna!

réttinda! á! Íslandi.! Þessi! réttindi! eru! meðal! annars! stjórnmálaleg! og! félagsleg! réttindi,!

landvistarleyfi! og! diplómatísk! vernd! af! hálfu! íslenska! ríkinu! (Þingskjal! nr.! 26/2012:2013).!

Samkvæmt!rannsóknum!á!gildi!ríkisborgararéttar!í!aðlögun!innflytjenda!þá!er!það!að!öðlast!

ríkisborgararétt!talið!jákvætt.!Þau!forréttindi!sem!sögð!eru!fylgja!því!er!allt!hér!að!ofantöldu!

og/eða! félagsleg! virkni,! betri! stjórn! á! tungumálinu! ásamt! fleiri! möguleikum! í! atvinnu:! og!

menntalífinu!(Bauböck!o.fl.,!2013).!

4.6!Viðhorf!samfélagsins! ! ! !

Margir!innflytjendur!hér!á!landi!hafa!deilt!því!að!þeir!hafi!fundið!fyrir!óvild!í!sinn!garð!(Eiríkur!

Bergmann,!2008).!Oft!tala!innflytjendur!íslensku!með!erlendum!hreim!sem!veldur!oft!því!að!

íslenskir! viðmælendur! svara! þeim! á! ensku! í! stað! þess! að! reyna! að! skilja! hvað! þeir! eru! að!

segja.! Þetta! gefur! þau! skilaboð! að! íslenska! einstaklingsins! sé! ekki! verðug! fyrir! innfædda!

Íslendinga!(Ari!Páll!Kristinsson,!2013).!! !

Þegar! talað! erum! fordóma! gagnvart! innflytjendum!þá! er! bæði! talað! um! viðhorf! og!

staðalímyndir! um! innflytjendur! sem! leiða! til! kerfisbundinnar! mismununar!

(Velferðarráðuneytið,! 2016).! Fordómar!hafa! verið! skilgreindir! sem! ,,andúð! sem!byggð!er! á!

brengluðum! og! ósveigjanlegum! alhæfingum.! Þeir! geta! verið! upplifðir! eða! látnir! í! ljós.!

Andúðinni!getur!verið!beint!gegn!hópi!sem!heild!eða!gegn!einstaklingi!vegna!þess!að!hann!

eða!hún!tilheyrir!viðkomandi!hópi”!(Guðrún!Pétursdóttir,!2013).!Kerfisbundin!mismunun!er!

þegar!fordómar!hafa!áhrif!á!hegðun!og!gerðir!stofnanna!og!stjórnvalda.!Með!mismunun!er!
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komið!verr!fram!við!hópa!eða!einstaklinga!vegna!þess!að!þau!tilheyra!minnihlutahópi,!eins!

og!til!dæmis!innflytjendur!(Guðrún!Pétursdóttir,!2013).!!

Rasismi! er! sú! hugsun! að! hópur! ákveðins! kynþátts! og/eða! þjóðernis! séu! yfir! önnur!

hafin.!Þar!sem!þau!eru!talin!yfir!önnur!hafin!þá!veldur!það!réttlætun!í!því!að!mismuna!öðrum!

sem! eru! ekki! í! þessum! hópi! (Gil:González! o.fl.,! 2014).! Rasismi! getur! verið! bæði! af! hendi!

einstaklinga!og!stofnanna.!Það!má!segja!að!rasismi!sé!undirliggjandi!í!hverju!samfélagi!og!það!

sem!greinir!hann!að!er!hversu!vel!við!tökum!eftir!honum.!Oft!er!rasismi!til!staðar!sem!að!við!

áttum! okkur! ekki! á! að! er! til! staðar! og! verður! það! til! þess! að! fólki! er! mismunað! vegna!

þjóðernis!(Williams!og!Mohammed,!2009).!!

Í! skýrslu!Rauða!Krossins! (2014)!um!könnun!þeirra! ,,Hvar!þrengir! að?”$kom! fram!að!

innflytjendur!væri!sá!hópur! í! samfélaginu!sem!líklegastur!væri!að!verða!fyrir! fordómum!en!

svarhlutfallið! var! 44%.! Í! rannsókn! Guðrúnar! Pétursdóttur! (2013)! þar! sem! kannaðir! voru!

svokallaðir!hversdagsfordómar!og!mismunun!í!garð!innflytjenda!þá!kom!fram!að!93%!fólks!af!

erlendum!uppruna! hefði! upplifað! fordóma! í! eigin! garð.! Þessar! tölur! gefa! það! til! kynna! að!

fordómar!fyrir!innflytjendum!ríki!á!Íslandi!í!þónokkuð!stórum!mæli.!!
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5!Sjálfsmynd!(e.!identity)!og!að!tilheyra!(e.!sense!of!belonging)!
Bent!hefur!verið!á!að!innflytjendur!nái!aldrei!að!tilheyra!nýju!samfélagi!alveg!vegna!útlits!og!

framburðar!(Elsa!Sigríður!Jónsdóttir,!2007).!Yfirleitt!eru!innflytjendur!af!öðru!þjóðerni!en!þeir!

sem!eru!innfæddir.!Af!þessum!ástæðum!þá!standa!innflytjendur!oft!upp!úr!fjöldanum!og!þá!

sérstaklega! þeir! sem! sýnilega! eru! innflytjendur! til! dæmis! með! tungumáli! og! litarhætti! og!

verður! það! til! þess! að! samfélagið! og! innflytjandinn! sjálfur! upplifa! þá! ekki! tilheyra!

samfélaginu!(Bartram!o.fl.,!2014).!!

Sjálfsmynd! einstaklings! er! hvaða! viðhorf! og! tilfinningar! hann! hefur! til! sjálfs! síns! og!

hvaða! þekkingu! hann! hefur! á! sjálfum! sér.! Þessi! þekking! getur! verið! til! dæmis! þjóðerni,!

kynferði!og!kynhneigð.!Sjálfsmyndin!okkar!er!þá!síbreytileg!og!mótast!hún!með!samskiptum!

sem!við!eigum!við!fólk!(Elsa!Sigríður!Jónsdóttir,!2007).!Erfitt!getur!verið!fyrir!innflytjendur!að!

mynda!eigin!sjálfsmynd!þar!sem!oft!er!mikill!munur!á!hvernig!þeir!hegða!sér!heima!hjá!sér!og!

hvernig!þeir!hegða!sér!úti! í! samfélaginu!(Balgopal,!2000).!Oft!er!ágreiningur!á!milli!nýja!og!

gamla!menningarheimsins!varðandi!hefðir! í!hegðun!og!samskiptum!og!erfitt!getur!verið!að!

uppfylla!skilyrði!beggja!heima.!Nýji!menningarheimurinn!segir!okkur!kannski!að!hegða!okkur!

á!einn!hátt!á!meðan!hinn!gamli!segir!okkur!að!hegða!okkur!á!allt!annan!hátt.!Þetta!getur!þá!

sérstaklega!valdið!streitu!innan!fjölskyldna!þar!sem!ríkir!mikill!aldursmunur!á!milli!meðlima!

eins! og! í! tilfellum! fullorðna! og! barna,! en! börnin! hegða! sér! frekar! í! takt! við! nýja!

menningarheiminn! á! meðan! foreldrarnir! eru! gjarnan! meira! í! takt! við! gamla!

menningarheiminn!(Balgopal,!2000).!!

Suárez:Orozco! og! Súárez:Orozco! settu! fram! þrjár! leiðir! sem! þeir! töldu! unglinga! af!

annarri!kynslóð!geta!farið!í!aðlögun!sinni!og!leiða!þær!til!misjafnra!sjálfsmynda!(Elsa!Sigríður!

Jónsdóttir,!2007).!Fyrsta!leiðin!er!,,etnískur!flótti”!en!þá!samsamar!unglingurinn!sig!við!nýju!

menninguna!og!hafnar!menningarbakgrunni!sínum!og!móðurmálinu.!Unglingurinn!verður!þá!

gjarnan!fyrir!aðkasti!af!fjölskyldu!og!vinum!sem!leiðir!oft!til!þess!að!hann!upplifir!sektarkennd!

og!vanlíðan!og!þar!af! leiðandi!neikvæða!sjálfsmynd.!Önnur!leiðin!er!,,andstöðu!sjálfsmynd”!

en!þá!tekur!unglingurinn!afstöðu!og!hafnar!menningu!meirihlutans.!Unglingurinn! leiðist!þá!

oft!í!andfélagslegan!félagsskap!þar!sem!hann!fellur!yfirleitt!úr!námi!og!lítil!atvinnutækifæri!í!

boði.! Unglingurinn! hafnar! þá! jafnvel! líka! sinni! eigin! menningu! og! heldur! sér! því! oft! í!

andfélagslega! félagsskapnum.! Þriðja! leiðin! er! sjálfsmynd! sem! einkennist! af!

menningarblöndu.! Unglingurinn! fer! þá! millileið! og! reynir! að! tengjast! nýja!
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menningarheiminum!án!þess!að!hafna!menningarbakgrunni! sínum.!Unglingurinn!verður!þá!

tvítyngdur!og!tvímenningarlegur!en!þessi!leið!er!talin!besta!leiðin!fyrir!unglinginn!og!skapar!

hann!þannig!jákvæða!eigin!sjálfsmynd!(Elsa!Sigríður!Jónsdóttir,!2007).!

5.1!Félagsleg!sjálfsmynd!(e.!social!identity)!og!þróun!sjálfsmyndar!í!nýju!landi!!

Í!fræðum!er!algengt!að!tala!um!félagslega!sjálfsmynd!í!umfjöllum!um!sjálfsmynd!einstaklinga!

(Elsa!Sigríður!Jónsdóttir,!2007).!Félagsleg!sjálfsmynd!(e.!social!identity)!skýrir!hvaða!þýðingu!

félagsleg! landamæri!hafa!á! sjálfsmynd!einstaklings,!þ.e.!hvernig! fólk! samsamar! sig! við!þau!

félagslegu! landamæri!sem!það!tilheyrir! (Elsa!Sigríður! Jónsdóttir,!2007;!Rannveig!Þórisdóttir!

o.fl.,!1997).!Tajfel!setti!fram!kenningu!um!hvernig!félagsleg!sjálfsmynd!myndast!en!kenning!

hans!hefur!verið!mikið!notuð!til!þess!að!skoða!hvernig!félagsleg!sjálfsmynd!þróast!og!breytist!

og! hentar! því! vel! þegar! skoða! á! þróun! og! breytingu! félagslegrar! sjálfsmyndar! innflytjenda!

þegar!þeir!setjast!að!í!nýju!landi!(Hurtado,!Gurin!og!Peng,!1994).!Samkvæmt!kenningu!hans!

þá!myndast!félagsleg!sjálfsmynd!einstaklings!með!þróun!frá!félagslegri!flokkun!inn!í!tiltekna!

hópa!til!félagslegra!samanburðarhópa.!Fyrst!er!talað!um!félagslega!flokkun!en!þá!er!átt!við!

að!einstaklingur!er!flokkaður!út!frá!þáttum!eins!og!þjóðerni,!tungumáli,!kynþætti,!hörundslit!

eða!öðrum!einkennum!sem!að! skilja!minnihlutahópa! frá!því! sem!er! ráðandi.! Þar! á!eftir! er!

talað!um!félagslegan!samanburð!en!hann!er!talinn!fylgja!á!eftir! félagslegri! flokkun.!Eftir!að!

einstaklingur! hefur! verið! félagslega! flokkaður! þá! fer! hann! að! bera! hópinn! sinn! saman! við!

aðra!hópa.!Hann!fer!að!hugsa!hver!sé!félagsleg!staða!hópsins!í!samfélaginu,!fátækt!eða!aðra!

þætti!sem!gætu!greint!hann!frá!því!sem!er!ráðandi!í!samfélaginu.!Það!sem!hópurinn!verður!

skilgreindur!er!kölluð!okkar!félagslega!sjálfsmynd.!Til!þess!að!halda!henni!jákvæðri!þá!skiptir!

máli!að!vera!ánægður!með!hvaða!hóp!maður!tilheyrir!en!þau!óþægindi!sem!fylgja!því!að!vera!

flokkaður!í!lægri!settan!hóp!geta!haft!neikvæð!áhrif!á!sjálfsmyndina!(Hurtado!o.fl.,!1994).!!

! Þjóðernissjálfsmynd!(e.!ethnic!identity)!er!hluti!af!félagslegri!sjálfsmynd!(Elsa!Sigríður!

Jónsdóttir,!2007).!Þjóðernissjálfsmynd!einstaklings!er!hver!þýðing!hans!er!á!því!að! tilheyra!

þeim! þjóðernishluta! sem! hann! tilheyrir! (Rannveig! Þórisdóttir! o.fl.,! 1997).! Sumir! telja! að!

þjóðernissjálfsmynd! geti! verið! fljótandi! og! að! hún! mótist! af! félagslegum! og! sögulegum!

ástæðum.! Þjóðernissjálfsmyndin! er! þá! skilgreind! sem! ferli! sem! þróast! af! efnislegum! og!

félagslegum!aðstæðum!og!hvernig!hópar!glíma!við,!túlka!og!bregðast!við!þessum!aðstæðum.!

Við! þetta! ferli! myndast! síðan! sú! sjálfsmynd! sem! kölluð! er! þjóðernissjálfsmynd! (Sue! o.fl.,!

2014).! Þegar! einstaklingur! samsamar! sig! við! þann! þjóðernishóp! sem! hann! tilheyrir! og! er!
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sáttur!að!vera!í!honum!þá!hefur!verið!sagt!að!hann!sé!með!fullmótaða!þjóðernissjálfsmynd.!Í!

rannsókn!sem!gerð!var!á!þjóðernissjálfsmynd!unglinga!þá!kom!í!ljós!að!fylgni!var!á!milli!þess!

að! hafa! hátt! sjálfsmat,! jákvæða! persónulega! sjálfsmynd! og! gott! gengi! í! skóla! og! að! hafa!

fullmótaða!þjóðernissjálfsmynd!(Elsa!Sigríður!Jónsdóttir,!2007)!
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6!Mikilvægar!áherslur!í!starfi!félagsráðgjafa!í!stuðningi!við!aðlögun! !
Í! þessum! kafla! verður! farið! yfir! þau! sjónarmið! og! kenningar! sem! að!

fjölmenningarfélagsráðgjafi!þarf!að!tileinka!sér!í!starfi!með!innflytjendum.!Í!fyrsta!lagi!er!þörf!

á!að!stofnanir!hafi!þá!stefnu!að!bregðast!við!ólíkum!þörfum!ólíkra!hópa,!hvort!sem!það!eru!

innflytjendur! eða! aðrir! hópar! í! samfélaginu! (Sue! o.fl.,! 2014).! Samkvæmt! lögum! um!

félagsþjónustu!sveitarfélaganna!nr.!40/1991!skulu!sveitarfélög!taka!mið!af!þörfum!allra!íbúa!

landins! og! þá! er! einnig! talað! um! þá! af! erlendum! uppruna.! Sem! hluti! af! félagsþjónustu!

sveitarfélaga!skal!starfsfólk!sem!sinnir!henni!eins!og!félagsráðgjafar!sem!eru!stór!stétt!innan!

þjónustunnar,! beita!úrræðum! sem! sporna! gegn! félagslegri! einangrun! innflytjenda! (Lög!um!

félagsþjónustu! sveitarfélaganna! nr.! 40/1991).! Annað! hlutverk! félagsþjónustu!

sveitarfélaganna! er! að! berjast! gegn! fordómum! en! það! starf! skal! vera! eflt! með! alla! vega!

fræðslum!(Félagsmálaráðuneytið,!2007).!!

! Félagsráðgjöf!er! fagstétt!sem!hefur!það!að!markmiði!að!hjálpa! fólki!við!að!bæta!og!

finna! lausna! við! sínum! persónulegu! og! félagslegu! vandamálum.! Hún! leggur! áherslu! á!

mannréttindi,! hjálp! til! sjálfshjálpar,! veita! félagsleg! úrræði! og! að! sporna! gegn! félagslegu!

óréttlæti!(Farley,!Smith!og!Boyle,!2012).!Félagsráðgjafar!vinna!með!heildarsýn!að!leiðarljósi!

og!byggja!þeir!starf!sitt!á!gagnreyndum!og!fræðilegum!kenningum,!niðurstöðum!rannsókna!

og! starfsreynslu! í! faginu! (Embætti! landlæknis,! e.d.).! Frá! upphafi! hafa! skjólstæðingar!

félagsráðgjafa! verið! fjölbreytilegir! en! út! frá! félagsráðgjöfinni! spratt! hugmyndin! um!

fjölmenningarfélagsráðgjöf.! Fjölmenningarfélagsráðgjöf! er! einkar! tifallandi! þegar! við! erum!

að!vinna!með! innflytjendum!en!hugmyndin!myndaðist!út! frá! tengingu!valds!og! forréttinda!

einstaklinga!við!hvaða!stöðu!þeir!hafa!í!samfélaginu!til!dæmis!út!frá!kyni,!kynþætti,!þjóðerni!

eða!fötlun.!Fjölmenningarfélagsráðgjöf!hefur!verið!skilgreind!sem!vinnutæki!sem!að!hjálpar!

okkur!við!að!nota!vinnuaðferðir!sem!eru!í!samræmi!við!lífsreynslu!og!aðstæður!skjólstæðinga!

okkar!(Sue!o.fl.,!2014).!!

6.1!Menningarnæmi!(e.!cultural!competence)!

Það! er! mjög! mikilvægt! fyrir! fjölmenningarfélagsráðgjafa! og! aðra! starfsmenn!

velferðarþjónustu! að! hafa! menningarnæmi! (Ríkisendurskoðandi,! 2015).! Menningarnæmi!

hefur!verið!skilgreind!sem!sú!hæfni!að!taka!þátt!í!aðgerðum!eða!skapa!aðferðir!sem!að!styðja!

og!hámarka!þá!þróun!að!veita!skjólstæðingum!eins!góða!þjónustu!og!hægt!er.!Fyrir!starfsfólk!

þá!þýðir!það!að!vera!meðvituð!um!þá!þekkingu!og!færni!sem!þarf!að!hafa!til!þess!að!veita!
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fjölbreyttu!fólki!með!ólíkt!bakland!eins!góða!þjónustu!og!hægt!er.!Fyrir!stofnanir!þýðir!það!

að!búa! til! nýjar! aðferðir!með!menningarnæmi! í! fyrirúmi,! setja!nýjar! stefnur! sem!stuðla!að!

menningarnæmi!og!vera!talsmenn!menningarnæmis!(Sue!o.fl.,!2014).!

Til!þess!að!verða!menningarnæmur!félagsráðgjafi!þá!eru!fjórir!meginþættir!sem!hann!

þarf! að! tileinka! sér! og! hafa!meðferðis! í! starfi.! Fyrst! er! það! að! vera!meðvitaður! um! eigin!

viðhorf! og! gildi,! hlutlægni! og! staðalímyndir.! Í! öðru! lagi! er! það! að! sýna! skilning! á! lífsýn,!

viðhorfum!og!hefðum!mismunandi!skjólstæðinga.! Í!þriðja! lagi!er!það!að!kunna!ýmsar! leiðir!

og! viðeigandi! vinnuaðferðir! fyrir! einstaklinga! með! ólíka! bakgrunni.! Fjórði! þátturinn! er! að!

skilja! hvort! að! stofnanir! hafi! menningarnæma! þjónustu! og! hvort! að! stofnanir! hindri! eða!

hvetji!til!þess!að!starfa!með!menningarnæmi!að!leiðarljósi!(Sue!o.fl.,!2014).!!

6.2!Grunnstoðir!í!fjölmenningarfélagsráðgjöf!

Fjölmenningarfélagsráðgjafi! þarf! að! gera! sér! grein! fyrir! hverjar! grunnstoðir!

fjölmenningarfélagsráðgjafar!er!áður!en!hann!fer!að!veita!fjölmenningarlegar!þjónustu.!Það!

eru! vistfræðikenningar! (e.! ecological! systems! perspective),! styrkleikaleikakenningar! (e.!

strenghts! perspective),! félagslegt! réttlætis! sjónarmið! (e.! social! justice! perspective)! og!

samþættingarsjónarmið! (e.! intersectionality).! Þessar! kenningar! og! sjónarmið! hjálpa!

félagsráðgjafanum! að! skilja!margbreytileika! og! fjölbreytni! í! samfélaginu! og! lifnaðarháttum!

fólks,! skilja!hvernig!er!að!upplifa!mismunun!á!grundvelli!þjóðernis!eða!menningar!og!skilja!

hvernig! er! að! búa! eða! koma! frá! samfélögum! þar! sem! fólk! hefur! bága! stöðu! félagslega,!

efnahagslega!eða!réttindalega!(Sue!o.fl.,!2014).!!

6.2.1!Vistfræðikenningar!(e.!ecological!systems!perspective)!

Samkvæmt! vistfræðikenningum! þá! er! einstaklingurinn!mótaður! af! umhverfinu! sínu! og! við!

getum! öðlast! skilning! á! hegðun! hans! út! frá! aðstæðum!hans.! Þegar! talað! er! um! aðstæður!

einstaklingsins! þá! er! ekki! einungis! verið! að! tala! um! umhverfi! hans! á! landfræðilega! vísu!

heldur! hverjar! eru! aðstæður! hans! innan! fjölskyldunnar,! persónulega,! félagslega,!

menningarlega,!efnahags:!og!stjórnmálalega.!Það!er!mikilvægt!að!átta!sig!samt!á!því!að!bæði!

einstaklingurinn!og!aðstæður!hans!síbreytast!en!sú!breyting!sem!verður!getur!verið!ávísun!á!

hvernig!einstaklingurinn!er!að!aðlagast!umhverfinu!eða!aðstæðum!sínum!(Sue!o.fl.,!2014).!!

Elaine! Congress! (1994)! bjó! til! þá! hugmynd! út! frá! vistfræðikenningunni! að! nota!

menningarkort!(e.!culturagram)!þegar!vinna!ætti!með!innflytjendafjölskyldum.!Hugmyndina!
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skapaði! hún! til! þess! að! hjálpa! félagsráðgjöfum! að! skilja! og! valdefla! ólíkar! þverþjóðlegar!

fjölskyldur.! Vinnuaðferðin! felur! í! sér! aðferðir! sem! áður! hafa! verið! notaðar! til! að! meta!

fjölskyldur! en! það! er! vistfræðilíkanið! (e.! ecomap)! og! fjölskyldukort! (e.! genogram).!

Félagsráðgjafinn! þarf! að! átta! sig! á! að!menning! er! fyrirbæri! sem! er! samansett! úr!mörgum!

þáttum! og! hefur! mörg! sjónarhorn.! Það! eru! stofnanir,! tungumál,! gildi,! hefðir,! trúarbrögð,!

hegðun,! venjur,! listræn! tjáning! og! mynstur! félagslegra! og! mannlegra! samskipta.! Með!

menningarkortinu!þá!getur!félagsráðgjafinn!séð!þessi!mörgu!sjónarhorn!út!frá!hverri!og!einni!

fjölskyldu!sem!hann!vinnur!með!(Congress,!1994).!!

Út!frá!menningarkortalíkani!Congress!þá!setti!Marianne!Skytte!(2007)!fram!sína!eigin!

útgáfu!á!menningarkorti!sem!hún!kallar!menningarnet!(d.!kulturagrammet).!Menningarnetið!

er!vinnutæki! fyrir! félagsráðgjafann!sem!hann!getur!nýtt!til!þess!að!vita!hvaða!upplýsingum!

hann!þarf!að!safna!um!fjölskylduna!til!að!veita!henni!þjónustu!með!heildarsýn!að!markmiði.!

Samkvæmt! menningarnetinu! þá! eru! tólf! þættir! sem! að! félagsráðgjafi! ætti! að! hafa! til!

hliðsjónar!í!vinnu!með!þverþjóðlegum!fjölskyldum.!Það!er!hversu!lengi!hefur!fjölskyldan!búið!

í!móttökulandinu!og!hver!var!aldur!einstaklinganna!þegar!búferlaflutningarnir!áttu!sér!stað,!

hvaðan!kemur!fjölskyldan!og!hverjar!voru!ástæður!flutninganna,!tilgangur!flutninganna;!eru!

þeir! tímabundnir! eða! langvarandi,! fjölskyldutengslin! innan! fjölskyldunnar,! félagsnet!

fjölskyldunnar;!hver!eru! samskiptin!við! samlanda!og!vini,! tungumálakunnátta!og!málþroski!

innan!fjölskyldunnar,!gildi!fjölskyldulífsins,!lífsýn!hennar!á!námi!og!vinnu,!sýn!hennar!á!heilsu,!

þýðing!erfiðra!atburða!sem!hafa!kreppu! í! för!með!sér,! trúarbrögð!hennar!og!hvernig!hefur!

trúin!áhrif!á!hversdagslífið!þeirra!og!hver!eru!framtíðarplön!fjölskyldunnar!(Skytte,!2007).!!

6.2.2.!Styrkleikakenningar!(e.!strenghts!perspective)!

Styrkleikakenningar! leitast! eftir! því! að! hjálpa! einstaklingnum! með! því! að! finna! styrkleika!

bæði! innra! með! honum! og! í! umhverfinu! hans.! Þær! leggja! áherslu! á! reisn! og! seiglu!

einstaklingsins! þegar! kemur! að! því! að! leita! lausna! að! þeirra! eigin! vandamálum.!

Styrkleikakenningar! henta! vel! í! fjölmenningarfélagsráðgjöf! þar! sem! þær! byggja! frekar! á!

jákvæðni!og!að!finna!styrleika!hjá!einstaklingnum!í!stað!þess!að!hugsa!í!neikvæðni!og!leita!af!

vandamálum!sem!gætu!verið!fyrirliggjandi!eins!og!staðalímyndir!og!frásagnir!sem!við!höfum!

heyrt!af!menningarheimum!einstaklinga.!Hættan!við!það!að! leita!þessara!vandamála!er!að!

við! getum! verið! blinduð! af! þessum! fyrirliggjandi! hugmyndum! sem! verða! til! þess! að! við!

komum!fram!öðruvísi!við!skjólstæðinga!okkar!og!þar!af!leiðandi!getum!við!haft!neikvæð!áhrif!
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á! sjálfsmynd! þeirra.! Í! vinnu! félagráðgjafa! með! innflytjendum! sem! eru! að! reyna! aðlagast!

samfélaginu! þá! er!mikilvægt! að! átta! sig! á! að! það! er! bæði! styrkur! hjá! einstaklingnum!og! í!

umhverfinu!hans!og!besta!leiðin!til!að!finna!þessa!styrkleika!er!að!vinna!með!einstaklingnum!

eða!fjölskyldunni.!Í!heildina!litið!þá!hjálpa!styrkleikakenningar!okkur!að!valdefla!einstaklinga,!

hópa!og!samfélög!með!því!að! finna!eigin!bjargir!og! leyfa!seiglu!einstaklingsins!skína! í!gegn!

(Sue!o.fl.,!2014).!!

6.2.3!Félagslegt!réttlætis!sjónarmið!(e.!social!justice!perspective)!

Félagslegt! réttlætis! sjónarmiðið! er! ekki! einungis! grunnstoð! í! fjölmenningarfélagsráðgjöf!

heldur!er!hún!grunnstoð!í!allri!vinnu!félagsráðgjafa.!Tilgangur!félagsráðgjafar!er!að!stuðla!að!

mannréttindum!allra!íbúa!en!hún!leggur!sérstaklega!áherslu!á!viðkvæma!hópa!í!samfélaginu!

sem! eiga! undir! högg! að! sækja! eins! og! þeir! sem! eru! búa! við! mismunun! og! fátækt.!

Innflytjendur! teljast! sem!viðkvæmur!hópur! í! samfélaginu!og!er!einn!þeirra!hópa!sem!sæta!

helst!mismunar!í!samfélaginu!(Sue!o.fl.,!2014).!!

6.2.4!Samþættingarsjónarmiðið!(e.!intersectionality).!

Samþættingarsjónarmiðið!(e.!intersectionality!perspective)!hefur!nú!verið!skýrt!sem!hið!nýja!

sjónarhorn!menningarnæmis! (Sue!o.fl.,!2014).!Samþættingarsjónarmiðið!getur!nýst! til!þess!

að! hjálpa! félagsráðgjafanum! að! skilja! hvað! hefur! áhrif! á! sjálfsmyndina! okkar! og!

margbreytileika! hennar.! Kynþáttur,! menning! og! þjóðerni! eru! allt! þættir! sem! hafa! áhrif! á!

sjálfsmyndina.!Umfram!þessa!þætti!þá!eru!ákveðnir!flokkar!sem!að!allir!einstaklingar!tilheyra!

á!einn!eða!annan!hátt.!Þetta!eru!félagslegir!þættir!eins!og!kyn,!kynhneigð,!fötlun,!hvort!þú!

sér! innflytjandi! eða! flóttamaður,! félagsleg! staða,! trú,! menntun! og! fleira.! Sjálfsmynd!

einstaklingsins!er! talin! fljótandi! fyrirbæri!þar! sem!að!hún!getur!verið! samsett!og!mótuð!af!

öllum!þessum!þáttum!og!það!er!hlutverk!félagsráðgjafanans!að!átta!sig!á!hvaða!þættir!þetta!

eru.! Með! því! að! sameina! þessa! þætti! þá! getur! félagsráðgjafinn! einnig! áttað! sig! á! hver!

lífsreynsla! skjólstæðinga! sinna! er! út! frá! sjálfsmynd! og! valdastöðu! þeirra.! Valdastaða!

skjólstæðinga! getur! verið! mismunandi! og! er! mikilvægt! að! átta! sig! á! þeirri! kúgun! og!

einangrun! sem! að!margbreytilegar! sjálfsmyndir! geta! fundið! fyrir! í! fjölmenningarsamfélagi.!

Samþættingarsjónarmiðið! á! vel! við! í! öllu! starfi! fjölmenningarfélagsráðgjafa! en! það! getur!

hentað! einkar! vel! í! vinnu! sem! stuðlar! að! leið! samþættingar! í! aðlögunarferli! innflytjenda.!

Samþættingarsjónarmiðið!fær!okkur!frekar!til!að!hugsa!hvernig!menningarheimar!geta!unnið!
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saman! og! fagnað! fjölbreytileikanum! í! stað! þess! að! þeir! séu! í! aðgreindir! í! misjafnar!

valdastöður!(Sue!o.fl.,!2014).!!
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7!Umræður!og!lokaorð! !
Hér!verða!teknar!saman!niðurstöður!ritgerðarinnar!og!greint!verður!frá!ályktum!höfundar!út!

frá! þeim! niðurstöðum! sem! lágu! fyrir.! Markmið! ritgerðarinnar! var! að! svara! tveimur!

ritgerðarspurningum! sem! snéru! að! áhrifaþáttum! í! aðlögun! innflytjenda! við! alþjóðlega!

fólksflutninga!og!starfi!félagsráðgjafa.!Ritgerðarspurningarnar!voru:!Hver!er!staða!þekkingar!

á!áhrifaþáttum!aðlögunar!innflytjenda!að!nýju!landi?!Hvert!er!hlutverk!félagsráðgjafa!í!starfi!

með!innflytjendum!með!tilliti!til!aðlögunar?!

Lítið! er! um! rannsóknir! sem! sýna! fram! á! þætti! sem! stuðla! að! góðri! aðlögun!

innflytjenda!og!þá!er!sérstaklega!lítið!af!efni!á!íslenskri!vísu.!Fyrir!árið!2007!hafði!ekki!verið!

sett! nein! stefna! sem! tekur! tillit! til! aðlögunar! innflytjenda! og!mætti! álykta!með! stefnu! um!

aðlögun!frá!2007!að!við!séum!á!bataleið!á!einhvern!máta.!Þó!er!víða!pottur!brotinn!í!stefnu!

ríkis!um!aðlögun!þar!sem!að!framkvæmd!á!stefnunni!hefur!vantað!og!ekki!verið!nógu!skýrar!

leiðir!um!hvernig!skal!ná!þessum!markmiðum!og!ekki!greint!frá!öðrum!úrræðum.!Í!stefnunni!

koma!fram!markmið!hennar!og!snúa!þau!að!íslenskunámi!fyrir!fullorðna,!miðlunar!og!öflunar!

upplýsinga,! atvinnu:! og! menntatækifærum,! aðgengi! að! heilbrigðisþjónustu,! starfi!

sveitarfélaganna!og!að!málefnum!fatlaðra.!Núna!er!stefnan!11!ára!gömul!og!enn!hefur!ekki!

verið!gert!endurmat!á!henni.!Það!er!því!ekkert!sem!tryggir!það!að!leiðir!hennar!séu!að!virka!

eða!farið!sé!eftir!þeim.!Ljóst!er!þó!að!markmiðin!þurfa!að!vera!skýrari!og!höfundur!veltir!fyrir!

sér!þeirri! tillögu!að!setja! fram!endurnýjaða!stefna!um!aðlögun! innflytjenda!á! Íslandi!og!að!

henni!yrði!framfylgt.!

! Þegar! fræðileg! þekking! var! skoðuð! á! hvaða! áhrifaþættir! skiptu! mestu! sköpum! í!

aðlögun! þá! var! aðallega! lagt! áherslu! á! gagnkvæma! aðlögun,! þ.e.! samþættingu! og! jöfn!

tækifæri!allra!íbúa.!Stuðla!skal!að!jöfnum!tækifærum!á!öllum!hornum!samfélagsins!en!þegar!

gluggað! var! þá! var! ljóst! að! jöfn! tækifæri! væru! ekki! alltaf! sjáanleg.! Til!má! nefna! að! þegar!

kemur!að!háskólamenntun!þá!eru!ekki!jöfn!tækifæri!til!allra!íbúa!þar!sem!að!þeir!íbúar!sem!

ekki!tala!íslensku!eiga!ekki!kost!á!öðru!námi!en!námi!í!íslensku.!Þetta!samræmist!hins!vegar!

ekki!því!sem!kveður!á!í!stefnuskrám!háskóla!á!Íslandi!en!þar!er!talað!um!að!veita!skuli! jöfn!

tækifæri.!Það!má!spá!fyrir!svipaðari!sögu!hvað!varðar!jöfn!tækifæri!á!atvinnumarkaðinum.!Á!

meðan!stór!hluti!innflytjenda!starfa!við!störf!á!Íslandi!sem!ekki!krefjast!sérmenntunar!þá!er!

grunur!á!að!margir!sérmenntaðir!innflytjendur!eru!ekki!að!fá!sömu!tækifæri!til!þess!að!vinna!

við!sitt!sérsvið!og!aðrir!innfæddir!Íslendingar.!!
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Þegar!kom!að!þeim!hindrunum!sem!að!stóðu!í!veg!fyrir!jöfnum!tækifærum!þá!var!það!

einna!helst! skert! tungumálakunnátta.! Samkvæmt!þeirri! stefnu! sem!gildir! hér! á! landi! þá!er!

tungumálakunnátta!helsti!áhrifaþáttur!þess!að!ná!að!aðlagast!nýju!landi!en!á!sama!tíma!þá!

brýnir!stefnan!á!því!að!innflytjendur!skuli!búa!við!jöfn!tækifæri!á!við!aðra!íbúa.!Staðreyndin!

er!þá!sú!að!íslenska!er!erfitt!tungumál!og!ekki!allri!innflytjendur!sem!ná!tökum!á!málinu.!Eitt!

af!markmiðum!stefnunnar!er!að!íslenskukennsla!eigi!að!vera!aðgengileg!fyrir!innflytjendur!en!

í! samanburði! við! önnur! lönd! þá! er! hún! boðin! í! mjög! skornum! skammti.! Samþætting! er!

gagnkvæm!aðlögun!á!milli!samfélags!og!einstaklings!en!miðað!við!þá!skertu!íslenskukennslu!

sem! boðið! er! upp! á! þá! virðist! sem! svo! að! aðlögunin! sé! ekki! gagnkvæm! heldur! liggi! allur!

þunginn!á!innflytjendum.!

Starf!félagsráðgjafa!með!innflytjendum!skal!byggjast!á!fjölmenningarfélagsráðgjöf.!Til!

þess! að! félagsráðgjafi! sé! góður! fjölmenningarfélagsráðgjafi! þá! þarf! hann! að! tileinka! sér!

menningarnæmi! í!starfi!sínu!og!vinna!með!grunnstoðir! fjölmenningarfélagsráðgjafar!bakvið!

eyrað.! Menningarnæmi! hjálpar! félagsráðgjafanum! að! vinna! með! fjölbreytt! fólk! eins! og!

innflytjendur! en! einnig! er! talað! um! að! aðrir! starfsmenn! velferðarþjónustu! tileinki! sér!

menningarnæmi! til! þess! að! veita! sem! besta! þjónustu.! Innan! grunnstoða!

fjölmenningarfélagsráðgjafa!eru!vinnutæki!sem!að!félagsráðgjafinn!getur!nýtt!sér!til!þess!að!

skilja!aðlögunarferli!innflytjenda,!sjálfsmynd!þeirra!og!í!annarri!vinnu!með!innflytjendum.!!

Ein!af!áherslum!félagsráðgjar!er!að!sporna!gegn!félagslegu!óréttlæti!og!ættu!þeir!þar!

með!að!sporna!gegn!þeim!ójöfnu!tækifærum!sem!ríkja!hér!eins!og!til!dæmis! í!menntun!og!

atvinnu.!Þess!vegna!telur!höfundur!þá!vera!í!lykilstöðu!til!þess!að!brýna!fyrir!ríkinu!að!betri!

stefna!skal!sett! í!aðlögun!innflytjenda!og!veitt!skuli!vera!jöfn!tækifæri.!Með!þeirri!þekkingu!

sem! að! fjölmenningarfélagsráðgjafar! hafa! þá! telur! höfundur! þá! einnig! vera! í! lykilstöðu! til!

þess!að!greina!hvaða!þættir!skipta!máli!við!aðlögun! innflytjenda!og!hvað!stuðlar!að!því!að!

samþætting!eigi!sér!stað.!!

!

! Stefanía!Chan!

!

!
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