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Ágrip 

Þó svo að þvingaðir fólksflutningar séu ekki nýtt fyrirbæri í sögulegu samhengi, hefur 

umræða um þá verið sérstaklega hávær í Evrópu undanfarin ár, m.a. vegna mikillar 

fjölmiðlaumræðu um hina svokölluðu flóttamannakrísu. Tímabil sem rak þúsundir á flótta 

vegna styrjalda í Sýrlandi og Afganistan, sem og neyðar fólks í öðrum löndum, t.d. vegna 

fátæktar, ofbeldis og náttúruhamfara. Viðbrögð Evrópuríkja hafa verið mjög umdeild, en í 

stað þess að koma á fót skipulögðu kerfi við móttöku fólks á flótta og að vinna saman að 

farsælli lausn, var lögð áhersla á stranga landamæravörslu, lokun landamæra og allar 

mögulegar leiðir til þess að vernda álfuna gegn inngangi fólks á flótta. 

Afleiðingar þess hafa verið djúpstæðar, en margt flóttafólk hefur dáið á erfiðum 

ferðum til Evrópu eða býr við slæmar aðstæður í flóttamannabúðum og í óöruggum löndum. 

Félagsleg flokkun, staðalímyndir og afmennskun er bæði afleiðing og orsök þess að litið er á 

flóttafólk sem „utanaðkomandi“ ógn, en áhrifin á sjálfsmynd og öryggistilfinningu hlýtur ekki 

aðeins hnekki við skyndilegan og/eða þvingaðan flutning, heldur eru hinn félagslega 

veruleiki, sem er manneskjunni svo gífurlega mikilvægur, einnig breyttur og hefur það mikil 

áhrif á lífsgæði og afkomu hvers og eins. 

Orðræðan er þar mikilvægt verkfæri, þar sem hún er eitt af því sem skapar viðhorf. 

Samkvæmt orðræðugreiningu sem framkvæmd var á athugasemdakerfi þriggja opinna 

íslenskra fréttamiðla er það útbreidd skoðun á meðal Íslendinga að flóttafólk sé svindlarar 

sem lifi á kerfinu og að aðstæður íslenskra öryrkja og aldraðra séu mikilvægari málefni en þau 

er varðar flóttafólk. Jafnvel má lesa það út úr sumum athugasemdum að móttaka flóttafólks 

hafi skaðleg áhrif á afkomu og lífsgæði Íslendinga.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að fara yfir aðstæður flóttafólks og umsækjenda um vernd, 

rétt þess og aðgerðir Evrópu í flóttamannamálum og skoða hinar ýmsu hindranir; lagalegar 

sem félagslegar, áhrif þeirra á sjálfsmynd fólks, notkunar staðalímynda og útbreidd áhrif 

tiltekinnar orðræðu. Ritgerðin er hugsuð sem eitt verkfæri til að endurskoða viðhorf og sem 

áminning um að mannréttindi eru allra. 

Lykilorð: 

Flóttafólk, umsækjendur um vernd, mannréttindi, félagsleg flokkun, staðalímyndir, orðræða 
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Abstract 

Forced migration is not a new phenomenon in the historical context, but the discourse has 

never been louder, especially in Europe. This could be attributed to increased media debate in 

recent years regarding the so called refugee crisis, a period that drove thousands of people to 

flee Syria and Afghanistan during war times at the same time distressed people from other 

countries were looking for a new home, due to poverty, violence or natural disasters. Europe's 

response has been highly controversial. Instead of establishing an organized system to 

welcome those in need of help and work together on a successful solution, emphasis was set 

on strict border guarding, border closure and all possible ways to protect the continent from 

the entry of refugees.  

The consequences have been profound, but many refugees have died on difficult 

journeys to Europe or are trapped, living in poor conditions in refugee camps and/or in unsafe 

countries. Social categorization, stereotyping and dehumanizing are the result and causes of 

the fact that refugees are seen as an “outside” threat, but the impact on the identity and sense 

of security is not only damaged by the sudden and/or forced migration. The effect on the 

social reality, which is of great importance to a human being, is also changed which has a 

great impact on each person’s quality of life and livelihood. How we put our opinions and 

experiences into words matters greatly, since it sets the attitude.  

The discourse is an important tool, since it is one of the things that forms the public 

opinion. According to a discourse analysis that was conducted in the comments section of 

three Icelandic non-subscription media websites, there is a widespread idea amongst 

Icelanders that refugees are cheaters who live off the system and that the situation of elderly 

and disabled Icelandic people are of more importance than the issues concerning refugees. It 

can even be read in some comments that receiving refugees has a harmful effect on the 

livelihood and quality of life of Icelandic people.  

The purpose of this essay is to examine the situation of refugees and asylum seekers, 

their rights and Europe’s actions in refugee affairs and investigate various barriers; legal as 

well as social on peoples’ identities, the effect of stereotyping and the widespread influence of 

a certain discourse. The paper is conceived as one tool for revising views and as a reminder 

that human rights belong to all us all.  

Key words: 

Refugees, asylum seekers, human rights, social categorization, stereotypes, discourse 
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Mér hefur lengi þótt áhugavert að skoða hvernig fólk er dæmt eftir fyrirfram mótuðum 

staðalímyndum, án þess að endilega sé stuðst við persónulega reynslu eða áreiðanlegar 

upplýsingar. Fólk á flótta hefur gengið í gegnum hluti sem Vesturlandabúar þurfa fæstir að 

upplifa, en þrátt fyrir það mæta því hindranir í hverju skrefi, ásamt samanburði við aðstæður 

og vandamál Evrópubúa.  

Eftir að hafa kynnst persónulega fjölskyldu sem kom til landsins í boði stjórnvalda, sem 

kvótaflóttafólk, hefur áhugi minn orðið þeim mun meiri á þessum málaflokki og vonast ég til 

að ritgerð þessi vekji a.m.k. einn einstakling sem hefur verið mótfallinn móttöku flóttafólks, 

til umhugsunar og horfi á einstaklingana á flótta, sem einmitt það; einstaklinga sem vilja og 

þurfa að hefja nýtt líf á nýjum stað. 
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Inngangur 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna kveður á um hinn alþjóðlega rétt til flutninga 

milli landa, sem og réttindi fólks til að sækja verndar innan landamæra annarra ríkja. Þrátt 

fyrir það, hefur Evrópusambandið í auknum mæli síðustu ár styrkt landamæravörslu og eftirlit 

með hinum ýmsu aðferðum, s.s. sameiginlegum rafrænum gagnagrunnum, reglugerðum og 

samningum við ríki utan sambandsins, allt í þeim tilgangi að hefta eða hamla inngöngu fólks á 

flótta inn fyrir landamæri álfunnar. 

Með skýrum aðgreiningum á stöðu og lagalegum réttindum flóttafólks hefur m.a. 

skapast umræða um hinn „raunverulega flóttaeinstakling“ á móti þeim sem ekki er það. Með 

því skapast vantraust, ótti og tortryggni í garð fólks sem hefur ekki fengið stöðu sína sem 

„flóttaeinstaklingur“ staðfesta samkvæmt alþjóðlegum flóttamannasamningi, sem skýrt verður 

frá í ritgerðinni. 

Staðalímyndir, félagsleg flokkun og aðgreining hefur djúpstæð áhrif á andlega líðan, 

félagslega stöðu og afkomu flóttafólks, en það eru hugtök sem greint verður frá, sem og 

afleiðingum notkunar þeirra. Orðræða er mikilvægt og vandmeðfarið „verkfæri“, en með 

henni er upplýsingum miðlað, hvort sem það er í töluðu eða rituðu máli, í fjölmiðlum eða í 

samræðum. Hljóti tiltekin orðræða undirtekt, styrkist hún og dreifist enn víðar.  

Hin svokallaða flóttamannakrísa hrinti af stað miklum breytingum í Evrópu og hafa 

viðbrögð álfunnar verið mjög umdeild hvað varðar móttöku fólks á flótta og réttindi þess. 

Flóttafólki og umsækjendum um vernd á Íslandi hefur einnig fjölgað mikið á síðusta 

áratuginn og hafa Íslendingar að einhverju leyti skipst að miklu í tvo flokka í viðhorfum; þeir 

sem vilja styrkja og styðja móttöku flóttafólks og þeirra sem telja Ísland hvorki bera ábyrgð á 

neyð þess og aðstoð, né telja Ísland vera fært um að taka á móti því án þess að það bitni á 

innfæddum, þ.á.m. öryrkjum og öldruðum. Umræðan hefur að miklu færst frá neyð flóttafólks 

yfir á ágreining vegna skiptra skoðana Íslendinga, sem ýmist eru kallaðir „góða fólkið“ í háði, 

eða „rasistar“ (Bragi Páll Sigurðarson, 2016). Því er mikilvægt að fara lítillega yfir málefni 

flóttafólks og umsækjenda um vernd á Íslandi; fjölda, atvinnumöguleika og afleiðingar 

flóttans á líðan þess.  
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1 Félagslegi heimurinn og kenningar 

Manneskjan er félagsvera sem sækir í samskipti við aðrar manneskjur, hún hefur áhrif á aðra, 

m.a. með hegðun sinni og samskiptum og þeir hafa áhrif á hana á móti. Sumir hafa haldið því 

fram að manneskjan þarfnist hópa til að lifa af, en hún lifir mestan hluta ævi sinnar innan 

ýmissa félagslegra hópa þar sem hún hefur samskipti, deilir markmiðum, þróar sjálfsmynd, 

öðlast vald og á í átökum. Manneskjan verður að því sem hún er, vegna þess að aðrar 

manneskjur og hópar hafa sífellt áhrif á hana; viðhorf, hegðun, reynsla, vandamál o.s.frv. sem 

hún mun standa frammi fyrir eru vegna tengsla við samfélagshópa (Ballantine og Roberts, 

2012). 

Samskipti einstaklingsins og hópsins er tvíhliða ferli þar sem hver hefur áhrif á hinn. 

Einstaklingar geta haft áhrif á stefnu og mótun hópa og hópar skapa ákveðnar reglur sem 

segja til um hvers konar hegðun er æskileg innan þeirra. Hópar bjóða upp á skipulag, 

sameiginlegar væntingar og almennan skilning innan hópsins. Samfella og endurtekin hegðun 

á sér stað í samskiptum fólks, hvort sem það er í litlum hópum, stórum stofnunum eða í 

samfélaginu. Ferlar átaka og breytinga eru náttúrulegir og óhjákvæmilegir eiginleikar hópa og 

samfélaga, sem verða að vera fær um að aðlagast breytingum; náttúrulegum sem félagslegum. 

Ef breytingar eru hraðar eða ekki er brugðist við þeim, getur það leitt til frekari átaka, 

mótmæla, byltinga eða jafnvel styrkjalda (Ballantine og Roberts, 2012). 

 

1.1 Félagsleg flokkun og staðalímyndir 
Félagsleg flokkun (e. social categorization) vísar til þess hvernig fólki sem deilir mikilvægum 

einkennum er flokkað saman í hópa til þess að einfalda og skipuleggja hinn félagslega heim. 

Félagsleg sjálfsmynd og hugmyndin um aðdráttarafl (e. similarity-attraction), þ.e. að fólk 

sæki í aðra sem deila með því ákveðnum eiginleikum. Fólk getur verið flokkað eftir kyni, 

aldri, þjóðerni, menningu, trúarbrögðum, persónuleika, áhugamálum og störfum til að nefna 

dæmi. Með hugmyndir um hópinn sem heild, er líklegt að einstaklingur hafi ákveðna 

hugmynd um hvernig meðlimir hópsins eru. Þetta er auðveldara en að byrja frá grunni í hvert 

sinn sem hann hittir nýja manneskju. Það þarf ekki að reikna út annað fólk ef notast er við 

ákveðnar forsendur til að álykta til um það (Bodenhausen, Macrae og Hugenberg, 2003; 

Gonzalez og Zamanian, 2015).  
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Félagsleg flokkun leiðir til þess að það að lögð er áhersla á það sem er ólíkt milli 

mismunandi hópa um leið og það sem er líkt innan hvers hóps er ýkt. Þegar félagslegar 

flokkanir eru áberandi, leiðir þessi mikla áhersla á líkindi og ólíkindi til þess að staðalímyndir 

verða til. Það sem felst í félagslegri flokkun er einnig flokkun á sjálfum sér og yfirfærsla á 

ákveðnum eiginleikum yfir á sjálfan sig. Með þessu er einstaklingur að yfirfæra staðalímyndir 

á sitt eigið sjálf (e. self-stereotyping) og samkvæmt Abrams (2001) er sjálfið svipt 

persónuleika (e. depersonalized).  

Staðalímynd er skoðun sem yfirfærð er á hóp fólks í heild sinni. Hún er oftar en ekki 

neikvæð og byggir á skoðunum sem geta hafa myndast vegna fordóma eða samskipta við eina 

manneskju innan hópsins. Staðalímyndir eiga sinn þátt í að skapa viðhorf og lærast oft heima 

fyrir, en börn byrja að læra af foreldrum sínum mjög ung (Fountain, 2007). Staðalímyndir 

byggja ekki aðeins á eigin reynslu, heldur einnig á því sem við lærum annars staðar frá 

(Gorham, 1999). 

Staðalímyndir má finna alls staðar og er auðveldlega miðlað með orðræðu. Þetta má 

sjá með lestri bóka, blaða og tímarita og kvikmyndaáhorfi. Internetið er að auki afar 

aðgengilegur miðill sem skapar auðveldan grundvöll á dreifingu orðræðu. Heimurinn okkar 

leggur svo mikla áherslu á skilgreiningar og flokkanir, að áður en börn ná 2 ára aldri er talið 

að þau séu orðin meðvituð um mismuninn milli ólíkra kynþátta og frá 10 ára aldri eru þau 

farin að tileinka sér staðlaðar ímyndir um fólk frá ólíkum löndum (Fountain, 2007). 

Þó að staðalímyndir auðveldi okkur að skilja hinn félagslega heim, eru þær almennt 

skaðlegar fyrir alla. Tilheyri einstaklingur hópi sem skilgreindur er eftir fastmótuðum 

skoðunum vegna staðalímynda, er hætta á að hann muni verða dæmdur eftir því. Þetta gæti 

m.a. kostað hann atvinnu- og menntunartækifæri og gæti um leið gert hann að fórnarlambi 

ofbeldis. Einnig er þetta viðhorf skaðlegt fyrir þann sem tileinkar sér þessar stöðluðu ímyndir 

og getur m.a. haft áhrif á getu hans til samskipta og samvinnu og einnig á hans eigin 

sjálfsmynd (Fountain, 2007). 

Ætti þetta að skýra hvers vegna vönduð orðræða er mikilvæg og að hún beri í sér völd 

sem skapa staðalímyndir, góðar sem slæmar. Staðalímyndir sem verða til um einstakling sem 

er (jafnvel ómeðvitað) flokkaður með ákveðnu fólki, verða því notaðar til að álykta um aðra 

einstaklinga, hvort sem þær eiga við eða ekki. 
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1.2 Fordómar, við og hinir 
Gordon Allport lýsti fordómum sem „andúð á grundvelli gallaðrar og ósveigjanlegrar 

alhæfingar“ (e. „an antipathy based upon a faulty and inflexible generalization“) (Allport, 

1954, bls. 9) og vísaði hann þá til samfélagshópa og meðlima þeirra. Með því er lögð áhersla 

á það áberandi hlutverk sem félagsleg flokkun og staðalímyndir hafa. Samkvæmt þessu er 

flokkun fólks í ákveðna hópa, s.s. eftir kynþætti, kyni eða aldri, knúin áfram af vitsmunalegri 

þörf okkar til að einfalda áreiti umhverfis okkar. Þessi flokkun er þó talin skekkja 

raunveruleikann, vegna þess að fólk er ekki skoðað sem einstaklingar í sjálfu sér heldur á 

grundvelli heildar hópsins. Þetta leiðir til myndunar og notkunar staðalímynda sem eru, 

samkvæmt Augoustinos og Every (2015) aðeins einu skrefi frá fordómum, þar sem 

einstaklingur er dæmdur einungis vegna þess hvernig hann er félagslegra flokkaður. Þau segja 

órjúfanleg tengsl milli flokkunar, staðalímynda og fordóma, þar sem flokkun er í sjálfu sér 

talin hugrænn grundvöllur fordóma. 

Þetta samsvarar vel með kenningu Henri Tajfels og John Turner (2001) um félagsleg 

einkenni (e. social identity theory), en samkvæmt henni mótast okkar félagslega sjálfmynd að 

miklu út frá hópunum sem við tilheyrum, hvort sem það er þjóð okkar, fjölskylda, íþróttafélag 

eða annað. Með því að flokka fólk í hópa, erum við að nota staðalímyndir til að lýsa 

mismunandi fólki og förum við sjálfkrafa að ýkja upp muninn milli hópanna, sem og líkindin 

innan okkar hóps og má segja að megin tilgátan innan kenningarinnar sé að hópar muni leitist 

við að finna neikvæða þætti þeirra sem tilheyra öðrum hópum og styrkja þannig eigin 

jákvæðu sjálfsmynd (Tajfel og Turner, 2001). 

Með slíkri flokkun skiptum við heiminum niður í „þá“ og „okkur“ (e. them and us) og 

með því að vera sífellt að bera hópana saman og ýkja jákvæða eiginleika okkar og neikvæða 

eiginleika þeirra, erum við um leið að ýkja muninn á þeim og okkur (Tajfel og Turner, 2001). 

Áhrif af slíkri flokkun og samanburði getur leitt til kynþáttafordóma (McLeod, 2015). 

 

1.3 Fjölmiðlar 
Bradley W. Gorham (1999) segir tvær ástæður fyrir því að staðalímyndir í fjölmiðlum séu 

mikilvægar; í fyrsta lagi vegna þess hvað þær gera og í öðru lagi vegna þess hvað þær þýða. 

Þar sem staðalímyndir verða ekki aðeins til í gegnum persónulega reynslu einstaklinga, heldur 

einnig með utanaðkomandi upplýsingum, eru staðalímyndir afurð félagslegrar samverkunar 

og samskipta og þess vegna líklegar til að bera með sér hlutdrægni þaðan. 
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Við höfum ótal hugmyndir um heiminn, en fáar þeirra eru byggðar á persónulegri 

reynslu. Þess vegna er margt sem við „vitum“ um heiminn, byggt á utanaðkomandi 

upplýsingum sem við teljum sannindi (Gorham, 1999). Mikið af vitneskju okkar kemur því 

frá fjölmiðlum sem spila stórt hlutverk í miðlun upplýsinga sem stuðla að skilningi okkar á 

heiminum. Þar sem þessar upplýsingar byggja hugsanlega á hlutlægum veruleika, er 

möguleikinn á alvarlega hlutlægum upplýsingum raunverulegur (Gorham, 1999). 

Staðalímyndir í fjölmiðlum geta haft áhrif á það hvernig við horfum á aðra og geta 

viðhaldið ósanngjörnum, skaðlegum og ráðandi skilningi á fólki af ólíkum uppruna. Þetta 

getur gerst hvort sem einstaklingar eru samþykkir tilteknum staðalímyndum, því eins og 

Gorham (1999) segir; „skaðinn er skeður“ (bls. 244); orðræðan hefur verið styrkt í tiltekinni 

túlkun sem stuðlar að ríkjandi skilningi. 

 

1.4 Sjálfsmyndin 
Eitt af því sem mótar einstaklinga er sjálfsmynd þeirra, en sjálfsmynd (e. identity) er 

heildarhugmynd hvers og eins sem hann hefur um sjálfan sig. Þar spila saman mismunandi 

þættir, s.s. persónuleiki, kyn, aldur, þjóðerni, trú, áhugamál og skoðanir og myndast 

sjálfsmynd okkar með ótal mörgum atriðum sem við teljum eiga við okkur. Sjálfsmyndin 

byggir því á hugmynd okkar um hver við erum; líkamlega, andlega, félagslega o.s.frv. Hún er 

ekki meðfædd, heldur skapast hún, þróast og breytist með tímanum, þó að erfiðara verði að 

breyta sjálfsmynd á fullorðinsárum, þegar einstaklingur er búinn að koma sér upp 

hugmyndum um hver hann er. Umhverfi og líffræðilegir þættir hafa áhrif, en félagsleg 

samskipti gegna einnig stóru hlutverki (Ackerman, 2020). Því er ekki ólíklegt að sjálfsmynd 

taki breytingum, þegar allt annað í umhverfi einstaklings gerir það. 

Sue, Rasheed og Rasheed (2016) skipta sjálfsmyndinni í þrjú stig sem þau segja að 

vinni saman að mótun sjálfsmyndar og skiptir hvert stig miklu máli í því ferli; en það er 

persónuleg (e. individual level) sjálfsmynd, félagsleg (e. group level) sjálfsmynd og hnattræn 

(e. universal level) sjálfsmynd. Persónuleg sjálfsmynd gengur út frá því að hver einstaklingur 

sé einstakur, með einstaka genasamsetningu og einstaka reynslu. Jafnvel þegar litið er til 

eineggja tvíbura sem hafa alist upp saman, í sama umhverfi og með svipaða reynslu, er 

persónuleg sjálfsmynd þeirra ekki sú sama (Sue o.fl., 2016).  

Félagsleg sjálfsmynd vísar til sameiginlegrar reynslu og einkenna ákveðinna hópa. 

Þeir eiginleikar geta verið notaðir til að skilgreina einstaklingana innan hópsins, en einnig við 
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að móta viðhorf þeirra innan hópsins. Fólk getur þó tilheyrt fleiri en einum hópi og hefur hver 

hópur mismunandi vægi á sjálfsmynd einstaklings, sem getur aukist eða minnkað eftir 

aðstæðum. Dæmi um það er samkynhneigður maður með fötlun, en hann getur fundið fyrir 

því að sjálfsmynd hans sem fatlaður maður er meira áberandi meðal ófatlaðra, en að 

kynhneigð hans sé meira áberandi meðal þeirra sem eru fatlaðir. Fyrir þennan einstakling 

hefur sú staðreynd að hann hefur fleiri en eina félagslega sjálfsmynd áhrif á hans persónulegu 

sjálfsmynd, viðhorf til heimsins og leið hans í gegnum lífið (Sue o.fl., 2016). 

Hnattræn sjálfsmynd vísar til þeirrar staðreyndar að allir menn eru af sömu tegund; 

homo sapiens og þar með deilum við ákveðnum líkindum; líffræðilegum, líkamlegum, 

algengri lífsreynslu (fæðing, dauði, ást o.s.frv.), sjálfsvitund og hæfni til að tjá okkur (Sue 

o.fl., 2016). 

Þó ýmsar kenningar hafi orðið til um sjálfsmynd einstaklinga í mismunandi samhengi, 

eiga þær það allar sameiginlegt að einstaklingur sem hefur trú á sjálfum sér og getu sinni og 

kemur fram af öryggi og virðingu, er talinn hafa jákvæða sjálfsmynd. Sá sem ber ekki 

virðingu fyrir sjálfum sér, treystir ekki eigin tilfinningum og hugsar mikið um álit annarra, er 

talinn hafa neikvæða sjálfsmynd (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010).  

 

1.5 Etnísk sjálfsmynd 
Etnísk sjálfsmynd (e. ethnic identity) hefur verið skilgreind sem huglæg merking uppruna (e. 

ethnicity) og lýsir huglægri sjálfsmynd sem tengist skynjun á sameiginlegum uppruna vegna 

ákveðinnar tengingar, s.s. þjóðernis, sögu, menningarlegs uppruna eða trúarbragða. Um er að 

ræða ákveðið flokkunarkerfi sem hefur áhrif á sjálfsmynd einstaklinga og hvernig fólk af 

ólíkum uppruna skynjar sig (Connelly, Gayle og Lambert, 2016). Að auki skapar þessi 

flokkun væntingar um að ákveðnir einstaklingar passi í fyrirfram skilgreinda flokka (Platt, 

2011). Félagslegt misrétti skýrist gjarnan af mismunandi uppruna fólks sem virðist skipta máli 

í ýmsum tilvikum, en til að mynda safna flestar félagslegar kannanir einhverjum upplýsingum 

um uppruna þátttakenda (Connelly o.fl., 2016). 

Hugtakið uppruni eða etník hefur verið mjög umdeilt síðan það skaut upp kollinum á 

sjöunda áratug síðustu aldar og hefur verið stuðst við það í hinum ýmsa tilgangi, t.d. til 

réttlætingar á stríðum vegna trúarbragða eða til að fæla burt fólk sem deilir ákveðnum 

einkennum. Augljóst dæmi um það, er helförin gegn gyðingum, en það eina sem er víst að 

gyðingar eigi sameiginlegt, eru sömu trúarbrögð og var það notað gegn þeim. Einnig má sjá 
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skýrt dæmi um slíkt þegar fólk álítur alla múslima tilheyra einum og sama etníska hópnum 

(Adlparvar og Tadros, 2016). 

Hugmyndin um ólíkan etnískan bakgrunn fólks hefur áhrif á stjórnmál, bæði fyrr og 

nú sem og hafa stjórnmál áhrif á það hvernig horft er á mismunandi etník. Líta má til 

hryðjuverkaárásanna í New York, árið 2001, sem dæmi um breytt viðhorf til ákveðinnar 

etníkar, en hryðjuverkaárásirnar, ofbeldi í Sýrlandi, Afganistan og Írak ásamt uppgangi hins 

svokallaða Íslamska ríkis hafa aukið neikvæð viðhorf til þeirra sem teljast Arabar, íslamskir 

og múslimar. Með mikilli tilfærslu flóttafólks víða í heiminum, m.a. í Evrópu, hefur nálægð 

við mismunandi uppruna, þjóðerni, trúarbrögð og fleira orðið mun meiri og samkvæmt 

Adlparvar og Tadros (2016) hafa hægrisinnaðir stjórnmálaflokkar, bæði í Evrópu og Norður-

Ameríku, unnið að því að endurvekja og byggja upp ímyndaða, sameiginlega sögu og 

einkenni „sinna“ borgara, um leið og þeir stuðla að ákveðinni sýn á utanaðkomandi sem óvini. 

 

1.6 Að tilheyra 
Hugmyndin um að manneskjan þurfi að tilheyra (e. need to belong / belongingness), vera 

samþykkt inn í hóp og í samskiptum, hefur verið viðurkennd óra lengi, en Sigmund Freud 

(1930) var með þeim fyrstu til að ræða hana og Abraham Maslow (1968) taldi þessa þörf það 

þýðingarmikla, að þegar hann bjó til kenningu sína um þarfapýramídann, staðsetti hann 

þörfina til að tilheyra fyrir miðju hans, á milli þarfarinnar fyrir öryggi og þarfarinnar á 

sjálfstrausti.  

Segja má að margar ástæður séu fyrir þessari þörf mannsins, en hún gefur tilfinningu 

fyrir sjálfsmynd hans, öryggi og skipulagi (e. structure) (Florida State University, e.d.). Allir 

vilja vera samþykktir og skilgreindir á einn hátt eða annan, og þar kemur sjálfsmyndin inn. 

Hún gerir einstaklingum kleift að greina sig frá hinum, en einnig að samsvara sig öðrum. 

Kunnugleiki og traust byggir upp trú þeirra á að tilheyra og með endurtekningum styrkist sú 

trú og þörfin verður fyrir vikið sterkari (McCracken, 1989). 

Að missa tengsl, t.d. við stað, veldur tapi á öryggistilfinningu og þörfin til að 

endurheimta hana getur orðið til þess að sækja í tengsl við nýjan stað. Það leiðir til þess að 

einstaklingur laðast að hugmyndinni um að tilheyra þessum nýja stað, þar sem hann veitir 

tilfinningu um öryggi (Baumeister, 1999). Ef þetta er yfirfært á fólk á flótta, má sjá að 

afleiðingar þess að missa heimili sitt, fjölskyldu og allt sem er einstaklingi kunnuglegt, eru 
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miklar. Ekki er það aðeins efnislegur missir, heldur einnig félagslegur og gríðarlegt tap á 

öryggistilfinningu (Mollica, 2006). 

Tilfinningin um skipulag einfaldar fólki lífið og ófyrirsjáanleiki minnkar. Samkvæmt 

þörfinni á skipulagi (e. need of structure) hefur fólk tilhneigingu til að nota einfalt skipulag 

við ákvarðanatöku. Flækja og skortur á skipulagi veldur því að fólk verður óákveðið og þess 

vegna skili ákveðnir helgisiðir (e. rituals) eða vani tilfinningu um kunnugleika og staðfestingu 

á því að tilheyra (Neuberg, Judice og West, 1997). Því má segja að þörfin fyrir að tilheyra, 

byggi á sjálfsmynd, öryggi og skipulagi, en það eru allt atriði sem bíða hnekki við skyndilega 

eða óreglulega flutninga. 

Þörfin fyrir að tilheyra í hinum félagslega heimi er mikilvæg og þá skiptir máli að vera 

félagslega samþykktur á eigin forsendum. Sé forsendum þröngvað upp á fólk, leiða þær ekki 

til upplifunar um að tilheyra. Ef einstaklingur er útilokaður frá hópi án þess að vilja það, eru 

áhrifin veruleg. Þau geta leitt til andlegra og líkamlegra vandamála, frammistöðuvandamála 

og mikilla áskorana í félagslífinu (United Nations, 2016). 

Fjölskylda og kunnugleiki geta gefið einstaklingi mikinn styrk. Flóttafólk sem er 

einangrað frá öðrum fjölskyldumeðlimum er mun líklegra til að upplifa alvarleg andleg 

einkenni en það sem sækir styrk frá stærri einingum fjölskyldu eða vina (Steel, Silove, 

Brooks, Momartin, Alzuhairi og Susljik, 2006). 

 

1.7 Afleiðingar félagslegrar flokkunar á flóttafólk 
Flóttafólk, eins og allt annað fólk, verður sífellt fyrir félagslegri flokkun og sterkar 

staðalímyndir eru til staðar sem lýsa eiga þessum stóra, margbreytilega og ólíka hópi. Það er 

staðsett í hina ýmsu hópa, m.a. vegna þjóðernis og uppruna, trúarbragða og húðlitar. Að auki 

á sér stað lagaleg flokkun, eða skilgreining, á flóttafólki, með tilliti til stöðu þess í 

flóttaferlinu. Til þess að teljast flóttamaður (hér eftir nota ég orðið flóttaeinstaklingur vegna 

skorts á betra orði) þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, byggð á samningi sem nefnist 

Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna, en betur verður skýrt frá honum síðar. Til að 

stikla á stóru, er ekki nóg fyrir flóttafólk að neyðast á flótta vegna hræðslu eða hættu, heldur 

þarf að samþykkja réttmæti þess til að það njóti réttinda og verndar. Þegar fólk tekur skrefið 

og flýr, er það skilgreint sem hælisleitendur eða umsækjendur um vernd (e. asylum seeker). 

Þegar það uppfyllir skilyrði áðurnefnds samnings og hlýtur samþykki, breytist skilgreining 

þess í flóttafólk (e. refugee) samkvæmt lagalegum skilningi. Þetta verður útskýrt betur í síðari 
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köflum og kafað örlítið dýpra í það, en áður en í það er farið, skal skoðað hvers vegna Kristín 

Loftsdóttir (2018) segir þessa lagalegu aðgreiningu ýta undir frekari félagslegri flokkun á 

fólki á flótta.  

Hún segir hana fela í sér bæði mikla einföldun og afmennskun (e. dehumanizing) og 

skapi grundvöll fyrir umræðunni um hinn „hinn raunverulega flóttaeinstakling“. Með því að 

verða lagalega samþykktur flóttaeinstaklingur verður hann talinn eiga skilið samúð og rétt á 

alþjóðlegri vernd, en sá sem er „bara“ hælisleitandi, á það ekki aðeins síður skilið, heldur er 

efast um trúverðugleika hans (Kristín Loftsdóttir, 2018). 

Álit fólks á því hverjir verðskulda að flytja til tiltekins lands, mótar þjónustu og 

stefnuviðbrögð gagnvart þeim. Þegar ákveðin ímynd verður til um það hvort ákveðinn 

flóttaeinstaklingur eða hælisleitandi verðskuldi það frekar en annar, geta sprottið upp fordómar 

og mismunun sem hafa heilsufarslegar afleiðingar fyrir þá sem verða fyrir þeim og geta t.d. 

birst í formi hærri tíðni geðheilbrigðisvandamála og slæmrar líkamlegrar heilsu (Pacock og 

Chan, 2018). 

 

1.8 Hvað er orðræða? 
Í einfaldasta skilningi, er orðræða talað mál eða ritað, lengra en ein setning. Orðræða á sér 

stað í samskiptum fólks, augliti til auglitis, með tölvupóstum og athugasemdakerfum á netinu. 

Orðræða er t.d. símtöl, brandarar, kennsla, auglýsingar og leiðbeiningar sem fylgja 

leikföngum (Þórunn Blöndal, 2001). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) segir orðræðu byggjast m.a. upp á orðum og 

hugmyndum sem mynda ákveðin þrástef í orðræðunni, en þrástef stendur fyrir eitthvað sem er 

síendurtekið. Hann bendir einnig á vald sem er falið í orðræðunni, bæði beint og óbeint. Ég 

túlka það sem svo að þegar við höfum sagt eitthvað eða skrifað, erum við búin að koma á 

framfæri ákveðnum hugmyndum og með þeim erum við að hafa áhrif á aðra, viljandi eða 

óviljandi, á einn eða annan hátt. Því er ákveðin ábyrgð falin í tjáningu okkar. Valdið felur 

einnig í sér hvaða hugmyndir verði viðteknar og þannig viðurkenndar. Michael Foucault benti 

á það að sterk tengsl væru milli orðræðu og valda. Öll þekking verður til með orðræðu, talaðri 

sem ritaðri og þegar fólk tekur mark á henni, verður til ákveðinn hljómgrunnur (e. 

legitimization), en slík viðurkenning verður til þess að orðræðan öðlast vald í samfélaginu 

(Kristín Björnsdóttir, 2013). Ríkjandi og víkjandi orðræða segir til um hvaða hugmyndir fá 

meiri viðurkenningu og undirtekt og hverjar ekki (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). 
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Tungumál og tjáning samtvinnast mikið í hinum félagslega veruleika, en félagslegur 

veruleiki er það sem mótar einstaklinga og hópa. Hvernig einstaklingur tjáir sig, mótar því 

bæði tungumálið og félagslegan veruleika okkar. Það, hvernig við kjósum að setja fram 

hugsanir okkar, hefur því gríðarleg áhrif á félagslegan heim okkar, sem og annarra (Kristín 

Björnsdóttir, 2013) 

Michael Foucault taldi að orðræða væri í eðli sínu skapandi. Hún skapar m.a. iðkanir 

okkar og hugmyndir um tilteknar merkingar og hún getur búið til skilning sem getur verið 

mismunandi eftir tímum. Það sem við sjáum fyrir okkur þegar við heyrum orðið „heimili“ 

gefur upp aðra mynd í dag en fyrir 100 árum. Eins getur Íslendingur lagt allt aðra merkingu í 

orðið en einhver sem býr hinum megin á hnettinum (Foucault, 1972). En um leið og Foucault 

taldi orðræðu skapandi, þá benti hann einnig á takmarkanir hennar. Með því er átt við að ef 

ekki er til orð yfir ákveðið fyrirbæri eða ef orðið hefur verið dæmt fásinna, hefur fyrirbærinu 

einnig verið hafnað á vissan hátt (Kristín Björnsdóttir, 2013). Því má leggja enn meiri áherslu 

á það, að orðræða „mótar það hvernig við hugsum um fyrirbæri og hvernig við vinnum með 

þau“ (Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 271). 

Í tjáningu er falin ábyrgð og gefur orðræða tóninn fyrir hljómgrunn viðurkenndra 

skoðana. Orðræðan skapar ákveðna þekkingu, þekkingin veitir okkur völd og orðræðan 

miðlar þekkingunni. 
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2 Landamæri og alþjóðlegir fólksflutningar 

Heimurinn samanstendur af meira en 7,7 milljörðum einstaklinga sem dreifast á milli 195 

þjóðríkja í 7 heimsálfum (Country meters, 2020; Worldometers, 2020) og afmarka landamæri 

svæði sem falla undir ákveðnar ríkisstjórnir. Landamæri eru pólitísk mörk, sett upp af 

stjórnvöldum til að skilja að lönd, ríki, héruð, sýslur, borgir og bæi. Sérhvert land hefur eigin 

reglur um hverjir mega ferðast, vinna og búa innan landamæra þess (National Geographic, 

2011). 

Aisha Dodwell (2017) er pólitískur aðgerðarsinni og baráttukona fyrir félagslegu 

réttlæti og hefur m.a. skrifað um víðtæk áhrif landamæra og landamæravörslu. Samkvæmt 

henni eru landamæri byggð á hugmynd um einskonar aðskilnaðarstefnu, þ.e. þau halda fólki 

aðskildu og búa til gjá milli þess. Þau varðveita forréttindi þeirra ríku á kostnað þeirra fátæku 

og takmarka aðgang fátækra að auðlindum og tækifærum í ríkum löndum. Landamæri, 

samkvæmt Dodwell, halda „óæskilegu“ fólki frá og til verður refsiverð innflytjendastefna. 

Fjölskyldum getur verið sundrað vegna skorts á peningum og fólk verður gjarnan skilgreint 

sem glæpamenn fyrir það eitt að leita að öryggi eða betra lífi. Ástæður þess að fólk yfirgefur 

heimili sín eru mismunandi, en oft er það vegna ástæðna sem það ræður ekki við, s.s. átaka, 

fátæktar, efnahagslegs óréttlætis eða loftslagsbreytinga. Hún telur því að landamæri aðgreini 

einstaklinga eftir því hverjir hafa aðgang að auðlindum og tækifærum – og hverjir hafa það 

ekki (Dodwell, 2017). Stjórnmálafræðingurinn og rithöfundurinn Chandran Kukathas (2004) 

líkir nútíma ríkjum við klúbba sem eru tregir til að taka við nýjum meðlimum, nema þeir séu 

vissir um að þeir græði meira á að hleypa þeim inn, en að halda þeim úti. 

Landamæri innan Evrópu eru ekki náttúruleg, frekar en annars staðar í heiminum, og 

hafa verið breytileg í gegnum tíðina. Með auknu landamæraeftirliti síðustu árin, hafa 

landamæri orðið raunverulegri og merkingarbærari og er nú orðið erfiðara en áður að ferðast 

til Evrópu annars staðar frá í heiminum, m.a. vegna reglna um framvísun vegabréfsáritana 

(Kristín Loftsdóttir, 2018) og strangari landamæravörslu, sem betur verður fjallað um síðar í 

ritgerðinni. 

Af umræðum síðustu ára mætti álykta að fólksflutningar milli ólíkra landa, heimsálfa 

og menningarheima sé nýlegt fyrirbæri, en svo er alls ekki. Fólksflutningar eru langt frá því 

að vera nýir í sögulegu samhengi, en þeir eru ólíkir eftir tímum og tengjast alþjóðlegum 

atburðum, t.d. byltingum, styrjöldum, uppgangi og falli heimsvelda, pólitískum breytingum, 

efnahagsástandi og einnig mismunandi vandamálum á hverjum tíma, s.s. átökum og 
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ofsóknum. Að auki hafa þeir áhrif á öll lönd heims á einn eða annan hátt vegna órjúfanlegrar 

tengingar við önnur heimsmál, t.d. þróun, fátækt og mannréttindi (Koser, 2007). 

Umræða nútímans ber gjarnan keim af viðhorfum um flóttafólk sem vandamál (sbr. 

flóttamannakrísan/flóttamannavandinn/flóttamannakreppan). Kristín Loftsdóttir (2018) hefur 

bent á að sýnileiki flóttafólks sé orðinn meiri og að umræða virðist benda til að Evrópa hafi 

lengi vel verið einangruð, sem ýti undir ákveðna hugmynd um Evrópu sem virki og það eru 

virki sem þarf að verja fyrir utanaðkomandi. Orðræðan er því enn og aftur mikilvæg, því hún 

skapar þessa hópa, sem annað hvort passa inn í Evrópu og geta því tilheyrt henni, eða eru 

álitnir utanaðkomandi sem eiga ekki heima þar (Kristín Loftsdóttir, 2018). 

Samkvæmt Efnahags- og félagsmálastofnun Sameinuðu Þjóðanna (UN DESA), gegna 

fólksflutningar ákveðnu hlutverki, eins og að bæta öryggi fólks og auka aðgang þess að 

tækifærum. Áhrif flutninga eru mun líklegri til að vera jákvæð þegar fólki er gert kleift að 

flytja og ferðast eftir löglegum leiðum (UN DESA, 2020). Undir alþjóðlega fólksflutninga 

falla ákveðnar skilgreininga og flokkanir, en m.a. eru þeir flokkaðir eftir þvinguðum 

flutningum og frjálsum. Þvingaðir fólksflutningar lýsa flutningum sem verða vegna neyðar, 

eins og hjá flóttafólki. Meiri hluti fólksflutninga í heiminum er þó frjáls og lýsir það 

flutningum sem verða af fúsum og frjálsum vilja viðkomandi (Koser, 2007). 

 

2.1 Löglegir eða ólöglegir fólksflutningar 
Fólksflutningar, skilgreindir sem löglegir eða ólöglegir, hljómar eins og einföld og skýr 

hugmynd og er hún mikið notuð. Löglegir flutningar lýsa „löglegum“ innflytjendum, sem 

uppfylla skilyrði tiltekinna ríkisstjórna til að gerast ríkisborgarar og framvísa 

persónuskilríkjum, leyfum og pappírum sem þarf. Þýðir það þá að „ólöglegir“ geri akkúrat 

öfugt? Nei, en ólöglegir innflytjendur eru m.a. þeir sem ferðast án réttra pappíra, framvísa 

fölsuðum skilríkjum eða dvelja í landi án vegabréfsáritunar (Koser, 2007).  

Þessar skilgreiningar eru það einfaldar og þægilegar að þær eru gjarnan notaðar 

frjálslega og hefur þessi orðanotkun meiri áhrif en fólk gerir sér grein fyrir. Fjallað verður um 

það betur í næsta kafla. 

 

2.2 Óreglulegir fólksflutningar 
Óreglulegir (e. irregular) fólksflutningar og óreglulegir innflytjendur er áhugaverð 

skilgreining, en ótal margt getur orðið til þess að einstaklingur falli undir hana. Óreglulegir 
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fólksflutningar ná m.a. yfir fólk sem kemur inn í land án heimildar, t.d. með því að fara ekki í 

gegnum landamæraeftirlit eða nota fölsuð skjöl til að ferðast yfir landamæri. Einnig á það við 

um fólk sem upphaflega kom löglega inn í land, en dvelur áfram eftir að vegabréfsáritun þess 

rennur út, sem og til þeirra sem gifta sig í þeim eina tilgangi að komast inn í landið. 

Fórnarlömb mansals og þeir sem misnota hæliskerfið af ásettu ráði eru einnig „óreglulegir“ 

(Koser, 2007).  

Þeir sem eru gjarnan kallaðir „ólöglegir innflytjendur“, falla því undir þessa 

skilgreiningu. Khalid Koser (2007) er einn þeirra sem bendir á neikvæða nálgun sem hlýst af 

orðinu „ólöglegur“, þar sem að manneskja getur hreinlega ekki verið skilgreind ólögleg. Slík 

orðræða tekur mannlegu hliðina frá þeim einstaklingum sem viljandi, eða óviljandi eru í 

þessari stöðu, auk þess sem sú orðanotkun bendir til þess að þeir séu tengdir afbrotum og 

glæpum. Notast verður því við orðið „óreglulegur“ í ritgerð þessari, í stað orðsins 

„ólöglegur“.  

Erfitt getur reynst að skilgreina óreglulega fólksflutninga, m.a. vegna þess að staða 

fólks getur breyst mjög snögglega. Einhver getur komið til landsins með óreglulegum hætti, 

en reglufest stöðu sína, t.d. með því að sækja um hæli. Annar kemur reglubundna leið inn í 

landið, en verður óreglulegur ef hann vinnur án atvinnuleyfis eða dvelur áfram í landinu eftir 

að vegabréfsáritun hans rennur út. Umsækjendur um alþjóðlega vernd sem yfirgefa ekki 

tiltekið land eftir að umsókn þeirra er hafnað, falla líka undir skilgreiningu þessa, en slíkt hið 

sama má segja um ferðamann í heimsreisu sem getur farið í gegnum fjölda landa og ýmist 

verið óreglulegur eða reglulegur, allt eftir kröfu hvers lands í sambandi við vegabréfsáritanir 

(Koser, 2007). 

Bæði í stjórnmálaumræðu og í fjölmiðlum er óreglulegum búferlaflutningum oft lýst 

sem ógn við fullveldi ríkis. Rökin fyrir því eru að ríki hafi rétt til að stjórna því hver fer yfir 

landamæri þeirra og með því að grafa undan þeirri stjórn, sé hið óreglulega fólk að ógna 

fullveldinu. Þegar umræða um umsækjendur um vernd og aðra óreglulega innflytjendur er 

áberandi, má heyra orðræðu um hættu ríkja á að yfirfyllast af miklum fjölda óreglulegra 

innflytjenda. Koser (2007) bendir á að þó þessi hópur sé fjölmennur, sé hann aðeins lítið 

hlutfall allra fólksflutninga í flestum löndum.  

Óreglulegir innflytjendur verða oft fórnarlömb skaðlegra staðalímynda og eru sakaðir 

um að koma til nýrra landa með slæmar fyrirætlanir. Dæmi um órökstuddar ásakanir á hendur 

þeim er að þeir taki þátt í ólöglegum athöfnum og að þeir tengist útbreiðslu smitandi 

sjúkdóma, t.d. HIV eða alnæmis. Báðar þessar ásakanir eru grófar alhæfingar. Sumir eru 
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vissulega glæpamenn og sumir eru með smitsjúkdóma - en um flesta gildir hvorugt. Slíkar 

rangfærslur án sönnunargagna skemma fyrir öllum óreglulegum innflytjendum. Ekki aðeins 

það, heldur dregur það athygli frá þeim sem eru í raun og veru afbrotamenn og ættu að vera 

sóttir til saka – sem og þeim sem eru veikir og þyrftu að fá viðeigandi læknismeðferð (Koser, 

2007). 

 

2.3 Mannréttindayfirlýsingin 
Árið 1948 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út Mannréttindayfirlýsinguna (e. Universal Declaration 

of Human Rights/UDHR). Hún byggir á því að mannréttindi séu alþjóðleg og allir eigi að 

njóta þeirra, hverjir sem þeir eru, hvaðan sem þeir koma og hvar sem þeir búa (UN General 

Assembly, 1948). Mannréttindayfirlýsingin skapar ekki með beinum hætti lagalegan 

grundvöll, en hefur þó haft mikil áhrif á þróun alþjóðlegra mannréttindalaga og byggja all 

margir alþjóðasáttmálar á henni, auk þess sem mörg ákvæði hennar njóta óumdeildrar 

viðurkenningar og teljast til alþjóðalaga (Australian Human Rights Commission, 2012; 

Zamfir, 2018).  

Yfirlýsingin samanstendur af 30 greinum sem lýsa hinum ýmsu réttindum, en í 1. 

grein segir: „Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir eru 

gæddir skynsemi og samvisku, og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan“. Skýrt er tekið 

fram að allir eigi rétt á frelsi, án greinarmunar vegna kynþáttar, húðlitar, kynferðis, 

tungumáls, trúar, stjórnmálaskoðana, þjóðernis, uppruna, eigna o.s.frv. Með öðrum orðum: 

Allir eru jafnir og eiga rétt á lífi, frelsi og mannhelgi. Á þessum grunni byggi ég sjónarhorn 

mitt í þessari ritgerð. 

Við, sem fædd erum í hinum vestræna heimi, horfum á flutninga sem sjálfsagðan rétt 

okkar, en það virðist þó ekki samlagast hugmyndum um flutninga fólks frá fjarlægum löndum 

til hins vestræna heims miðað við fyrirhöfnina sem lögð er í að takmarka innflutning fólks. 

Ef við lítum til Mannréttindayfirlýsingarinnar, þá eru flutningar milli landa alþjóðleg 

mannréttindi og segir í 13. grein hennar: „Allir skulu frjálsir ferða sinna og dvalar innan 

landamæra hvers ríkis. Allir skulu eiga rétt til að fara af landi burt, hvort sem er af sínu landi 

eða öðru, og eiga afturkvæmt til heimalands síns“. Að auki segir í 14. grein: „Allir eiga rétt til 

að leita og njóta griðlands erlendis gegn ofsóknum“ (UN General Assembly, 1948). 
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Rétturinn til að yfirgefa land, hvort það er eigið heimaland, eða eitthvað annað, er 

samkvæmt þessu eitt af grundvallaratriðum alþjóðlegra laga um mannréttindi, en samt sem 

áður er lögð mikil áhersla á stranga landamæravörslu víðsvegar í heiminum. 

 

2.4 Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna 
Til þess að útskýra betur hvað það er sem gefur einstaklingi á flótta staðfestingu á stöðu sinni, 

verður stuttlega fjallað um Flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna (hér eftir aðeins 

kallaður „Flóttamannasamningurinn“), en hann er helsta alþjóðlega viðmiðið þegar kemur að 

flóttamannalögum. Í honum er skýrt kveðið á um hver skilgreinist sem flóttaeinstaklingur og 

hver á ekki rétt á þeirri stöðu, hver hans félagslegu réttindi eru, réttur hans á vernd og aðstoð 

frá þeim löndum sem hafa undirritað hann. Samningurinn greinir einnig frá skyldum sem 

flóttafólk hefur að gegna við landið sem býður það velkomið (UNHCR, e.d.-a). 

Hann tók gildi þann 21. apríl 1954 og samkvæmt honum, á skilgreiningin á hugtakinu 

„flóttamaður“ við um hvern þann sem „er utan heimalands síns […] af ástæðuríkum ótta við 

að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum 

félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana“ (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008, 

bls. 10). Geti sá ekki eða vilji, vegna slíks ótta, nýtt vernd í heimalandi sínu, á hann rétt á 

stöðu „flóttamanns“. Einnig á þetta við um þá sem eru ríkisfangslausir og geta ekki, af sömu 

ástæðum, snúið aftur (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008). 

Skilgreiningin á flóttaeinstaklingi samkvæmt samningnum er nákvæm, en nær aðeins 

yfir þá sem neyðst hafa til að flýja heimaland sitt og sækja um vernd í nýju landi. Hins vegar 

má nefna að milljónir manna hafa flúið heimili sín af sömu ástæðum og samningurinn kveður 

á um, en teljast ekki til flóttafólks, því þeir eru á flótta innan eigin landamæra (Atli Viðar 

Thorstensen, 2006). 

Ástæður flótta eru ekki alltaf þær sömu, en gjarnan er fólk á flótta frá stríðssvæðum. 

Flóttinn er því nauðsynlegur, en þrátt fyrir að ákvæði Flóttamannasamningsins lýsi yfir 

réttinum að flýja land sitt, sem og rétti á stöðu flóttaeinstaklings, er fólki á flótta gert erfitt 

fyrir að komast inn fyrir landamæri nýs lands. Staðreyndin að fólk sem kemur frá t.d. 

Sýrlandi, Írak og fleiri Miðausturlöndum hefur búið við aðstæður sem ættu að tryggja því 

réttinn á alþjóðlegri vernd, tryggir hana ekki þegar upp er staðið, þar sem alls ekki allir fá 

hana (Bello, 2017a).  
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3 Evrópa, samningar og samstarf 

Hugmyndin um Evrópu sem virki vísar til þess hvernig álfan stjórnar landamærum sínum og 

heldur aftur af innflytjendum og mun þessi kafli útskýra stuttlega samstarf Evrópuþjóða þegar 

kemur að móttöku flóttafólks, takmörkun þess og þjónustu. 

 

3.1 Schengen og ESB 
Schengen samkomulagið byggir á samvinnu allra samningsríkja þess til að m.a. að tryggja 

öryggi gagnvart alþjóðlegri glæpastarfsemi og tryggja öryggi borgara innan svæðisins. 

Persónubundið eftirlit á innri landamærum hefur verið afnumið og er því fólki sem býr innan 

Schengen frjáls för innan þess (Delcher, 2012; Innanríkisráðuneytið, 2012). 

Saga samkomulagsins nær allt aftur til 1985 og gerðist Ísland aðildarríki þess árið 

1996 en hóf þó ekki fulla þátttöku fyrr en 25. mars 2001 þegar það felldi niður eftirlit á innri 

landamærum gagnvart öðrum löndum samstarfsins (Innanríkisráðuneytið, 2012). Í dag nær 

samstarfið til 26 landa, þ.á.m. allra landa Evrópusambandsins (hér eftir kallað ESB) nema 

Írlands, Rúmeníu, Búlgaríu, Króatíu og Kýpur (Schengen visa info, 2020). 

Þó Ísland sé ekki aðildarríki ESB, hefur það aðgang að innri markaði sambandsins 

með aðild sinni að evrópska efnahagssvæðinu (EES), en það þýðir að Ísland er hluti af 

frjálsum viðskiptum, frjálsum flutningum fjármagns og frjálsum flutningum vinnuafls innan 

landa ESB og EES. Einnig þýðir það ákveðið samstarf milli ríkjanna á ýmsum sviðum, s.s. 

félags-, jafnréttis-, neytenda og tæknimála (Evrópuvefurinn, 2011). 

Þeir sem búa utan Schengen- og ESB svæðanna þurfa að fá vegabréfsáritun innan 

Schengen til að fá að ferðast innan þess án frekara eftirlits (Delcher, 2012). 

 

3.2 Sameiginleg kerfi, gagnagrunnar og 

landamæravarsla 
Notast er við sameiginlegt upplýsingakerfi innan Schengen svæðisins sem kallast SIS 

(Schengen Information System), en því er ætlað að auka öryggi og landamæraeftirlit í Evrópu. 

Í það eru skráðar upplýsingar um einstaklinga sem eru eftirlýstir eða undir eftirliti og þar eru 

einnig skráðar upplýsingar um ökutæki og muni sem hafa horfið. Því fylgja leiðbeiningar til 

yfirvalda um hvað eigi að gera þegar viðkomandi einstaklingur eða hlutur hefur fundist. Í lok 

árs 2017 innihélt SIS u.þ.b. 76,5 milljónir skráninga (European Commission, e.d.). 
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Eurodac (European Dactyloscopy) er gagnagrunnur sem hefur að geyma stafræn 

fingraför fólks sem sækir um alþjóðlega vernd. Hann er notaður í 32 löndum; 28 löndum 

innan ESB, ásamt Íslandi, Noregi, Sviss og Liechtenstein (EU-LISA, e.d.). Yfirvöld þessara 

ríkja nota Eurodac til að skrá og geyma ný fingraför og bera saman við fyrirliggjandi skrár 

umsækjenda um vernd (EU-LISA, e.d.). Með því er hægt að kanna hvort einstaklingur hafi 

komið óreglulega inn í lögsögu svæðisins og hvort hann eigi fyrir umsókn um hæli í öðru ríki 

(Delcher, 2012). 

Frontex er evrópsk landamæra- og strandgæslustofnun sem aðstoðar aðildarríki ESB 

og Schengen við stjórnun ytri landamæra landanna (Frontex, e.d.), auk þess að hjálpa við 

samræmingu landamæraeftirlits innan ESB. Tilgangur hennar á að vera að auðvelda samvinnu 

milli landamærayfirvalda í hverju aðildarríki ásamt því að veita tæknilega aðstoð og 

sérfræðiþekkingu (European Union [EU], e.d.). 

ESB segir þetta eftirlit með ytri landamærum lykilatriði fyrir öll lönd innan 

sambandsins, þar sem Frontex er mikilvægur tengiliður sem setur staðla fyrir alla evrópska 

landamæraverði. Stofnunin tryggi m.a. að lykilupplýsingum, líkt og fölsuðum skjölum, 

stolnum bílum eða mansali, sé strax miðlað til allra landamærayfirvalda (EU, e.d.). 

Stofnunin er ekki yfir gagnrýni hafin, en bent hefur verið á að hún sé að verða öflugri 

en nokkru sinni fyrr og varla sé hægt að stjórna því hvort hún virði grundvallarréttindi 

flóttafólks, en hún hefur m.a. verið sökuð um að halda sig frá þekktum hættulegum sjóleiðum 

þar sem flóttafólk ferðast á illa búnum bátum og á í bráðri hættu á að sökkva, þ.e. hún er 

sökuð um að horfa í hina áttina í stað þess að bjarga lífum flóttafólks á leið sinni til Evrópu 

(Semsrott og Izuzqzuiza, 2019; Howden, Fotiadis og Loewenstein, 2019). 

 

3.3 Dyflinnarreglugerðin 
Reglugerð sú gengur út á samstarf vegna umsókna um vernd aðildarríkja Schengen og ESB 

og lýtur að því að ákveða hvaða ríki ber ábyrgð á hverri umsókn einstaklinga um vernd 

(Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2009; Útlendingastofnun, e.d.). Reglugerðin á bæði að 

koma í veg fyrir að einstaklingur ferðist milli aðildarlandanna og að hann sæki um vernd í 

fleiri en einu landi. Hún á einnig að koma í veg fyrir að einstaklingur sé sendur frá einu ríki til 

annars, án þess að fá umsókn sína afgreidda. Ísland hefur verið aðildarríki reglugerðarinnar 

síðan árið 2001 (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2009).  
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Eurodac gagnagrunnurinn er mikilvægt verkfæri til að bera kennsl á einstaklinga sem 

eiga fyrir umsókn í öðrum ríkjum, sem gerir beitingu Dyflinnarreglugerðarinnar mögulega á 

þeim grundvelli að annað ríki beri ábyrgð á umsókninni (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.) 

Á árunum 2008-2015 var hlutfall fólks sem endursent var á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar fjórfalt hærra á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum (Jónas Atli 

Gunnarsson, 2017). Á því geta þó verið hugsanlegar skýringar. Ein er sú, að hin Norðurlöndin 

ákváðu að afgreiða sjálf ákveðnar umsóknir í stað þess að styðjast við Dyflinnarreglugerðina, 

en það gerði Ísland ekki. Einnig hefur landamæraeftirlitið í Danmörku og Finnlandi heimild 

til að vísa fólki frá, áður en það kemst inn í landið. Þar sem Ísland er ekki með bein 

landamæri að öðrum löndum, eru þeir sem hyggjast sækja um vernd komnir inn í landið áður 

en umsókn er lögð fram og því ekki möguleiki að koma í veg fyrir inngöngu þeirra í landið og 

auk þess eru hlutfallslega færri umsóknir um vernd hér á landi en í nágrannalöndunum 

(Dagbjört Rós Jónsdóttir, 2017; Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).   

Fólk á flótta getur í afar fáum tilvikum komið beint til Íslands og hefur því yfirleitt 

viðkomu í öðru landi fyrst. Af þeirri ástæðu geta yfirvöld á Íslandi endursent hluta 

umsækjenda til þess lands sem þeir koma frá, á grundvelli þess að annað ríki beri ábyrgð á 

umsókn þeirra samkvæmt ákvæðum Dyflinnarreglugerðarinnar (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). 

Þó svo að einstaklingur hafi áður sótt um vernd í öðru landi, ber stjórnvöldum á Íslandi 

ekki að beita reglugerðinni sem hér um ræðir. Þetta er aðeins heimild og er ríki því heimilt að 

bjóða viðkomandi vernd, þó hann hafi einnig sótt um hana í öðru ríki (Kristjana Júlía 

Þorsteinsdóttir, 2017). 
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4 Einkenni fólksflutninga í Evrópu síðustu ár 

Fólksflutningar síðustu ára hafa einkennst af fólki á flótta. Stríð og átök í Miðausturlöndum 

og Norður-Afríku hafa orðið til þess að fólk hefur þurft að flýja heimili sín og leita verndar í 

nýjum ríkjum.  

Sameinuðu þjóðirnar hafa greint frá því að á árinu 2014 hafi nærri því 60 milljónir 

manna verið á flótta og þar af helmingur börn. Nýtt flóttafólk það ár taldist 13,9 milljónir og 

aðeins 126.800 gátu snúið aftur heim. Tyrkland varð það ár það land sem hýsti flest flóttafólk 

og innan ESB bárust Þýskalandi og Svíþjóð flestar umsóknir um vernd (Parish, 2015). Skráð 

dauðsföll og mannshvörf á Miðjarðarhafinu voru 3.500 það ár (Fleming, 2015). 

Samkvæmt orðabók Cambridge Háskólans, vísar orðið „kreppa“ til tíma mikils 

ágreinings, ringulreiðar eða þjáningar, sem og ákaflega erfiðra eða hættulegra tímapunkta í 

ákveðnum aðstæðum. Skilgreining þessi er ágætur upphafspunktur þegar ræða á hina 

svokölluðu „flóttamannakrísu“, sem stundum er einnig kölluð flóttamannakreppan (e. refugee 

crisis), en upphaf hennar má rekja til áranna 2015 og 2016, þegar Evrópa upplifði mesta flæði 

flóttafólks síðan í Heimsstyrjöldinni síðari (Niemann og Zaun, 2017). 

Hafa má í huga að þó að mikil áhersla sé lögð á gríðarlega aukningu flóttafólks í 

heiminum í dag, hefur sagnfræðingurinn Leo Lucassen (2017) bent á þá staðreynd, að vegna 

regluverks Evrópusambandsins í sambandi við landamæraeftirlit, séu fólksflutningar einnig 

mun sýnilegri en áður fyrr. Hann heldur því fram, að einn tilgangur strangari aðgerða, hafi 

verið að hefta för ómenntaðs fólks og óreglulegra innflytjenda. Í dag eru mismunandi aðferðir 

notaðar til að styrkja ytri landamæri Evrópu, allt frá rafrænum eftirlitskerfum, sem skýrt hefur 

verið frá, til gaddavírsgirðinga, sem sagt verður frá síðar (Kristín Loftsdóttir, 2018). 

 

4.1 Flóttamannakrísan 
Árið 2015 varð mikil fjölgun flóttafólks í Evrópu, m.a. vegna vopnaðra átaka í Líbýu og 

Sýrlandi. Átökin höfðu slæm áhrif á öryggi og mannúðarástand í mikilvægum hlutum 

Miðausturlanda og Norður-Afríku. Fjöldi umsækjenda um vernd í Evrópu, sem árið 2011 

voru 250.000, jókst til muna og árið 2015 voru umsóknir komnar yfir 1,3 milljónir talsins 

(Stockemer, Niemann, Unger og Speyer, 2019). Þó að átök í Sýrlandi hafa verið talin stærsta 

ástæða flóttamannakrísunnar, var einnig viðvarandi ofbeldi í Afganistan og Írak, misnotkun í 



 

 32 

Erítreu og fátækt í Kosovó meðal ástæðna þess að fólk var að leita öryggis og nýs lífs annars 

staðar („Migrant crisis“, 2016). 

Alþjóða fólksflutningastofnunin (IOM) áætlar að á árinu 2015 hafi 1.011.700 

flóttafólks komið sjóleiðina til Evrópu og næstum 34.900 landleiðina. Ef það er borið saman 

við árið 2014, má sjá mjög greinilega aukningu, en það ár komu alls 280.000 manns, báðar 

leiðir. Frontex, ytri landamærasveit ESB, telur þó fjölda flóttafólks árið 2015 vera meiri en 

1.800.000. Samkvæmt upplýsingum frá IOM, létust fleiri en 3.770 manns á leið sinni yfir 

Miðjarðarhafið á árinu 2015. Taka má fram að tölur þessar ná aðeins til þeirra sem vitað er 

um og eru skráðir („Migrant crisis“, 2016). 

Árið 2015, þegar yfir milljón manns sóttu um hæli í Evrópu, fengu aðeins 292.540 

umsækjendur umsókn sína samþykkta. Þar sem ferli þetta getur verið langt, má vera að margir 

þeirra sem fengu vernd hafi sótt um ári áður. Löndin sem samþykktu flesta voru; Þýskaland 

(140.910 umsóknir), Svíþjóð (32.215 umsóknir), Ítalía (26.615 umsóknir), Frakkland (20.630 

umsóknir) og Holland (16.450 umsóknir) („Migrant crisis“, 2016). 

 

4.2 Viðbrögð Evrópu 
Frekar en að koma á fót skipulögðu kerfi sem veitti fólki örugga leið til að leita verndar í 

Evrópu, fóru leiðtogar álfunnar í auknum mæli að leggja áherslu á að hefta flæði flóttafólks 

og reyna að koma í veg fyrir að það kæmist inn fyrir landamæri, með aukinni gæslu og lengra 

flutningsferli (Amnesty Inernational, 2017; Dollman, 2015; Bello, 2017b). Jafnframt var mikil 

áhersla lögð á að taka fingraför af öllum, jafnvel þó það þyrfti að gera með valdi. Ástandið 

varð enn kvíðvænlegra með þessu og skaðlegt þeim sem þurftu að hefja þetta ferðalag 

(Dollman, 2015). Ólga innan ESB fór vaxandi og áhyggjur af hugsanlegu vanhæfni þjóðríkja 

ESB til að taka við þessum mikla fjölda flóttafólks jókst. Mikil óvissa ríkti um hvaða skyldu 

þjóðirnar hefðu og hvernig bregðast ætti við komu flóttafólks í tugþúsundatali, í sárri þörf 

fyrir öruggt heimili (Dollman, 2015). 

Ýmis vandamál fóru að gera vart við sig. Ríki eins og Ítalía, Grikkland og 

Ungverjaland urðu áfangastaðir mikils fjölda fólks og fóru alvarleg mannréttindabrot í 

Ungverjalandi, gegn umsækjendum um vernd, að vekja athygli (Niemann og Zaun, 2017). 

Tilraunir til að sporna gegn þessu fólu m.a. í sér ákvörðun Þýskalands í ágúst 2015, að taka 

tímabundið fyrir endursendingar sýrlenskra umsækjenda um vernd. Það var gert í þeirri von 

að önnur Evrópuríki myndu gera slíkt hið sama. Það gekk ekki eftir, en aðeins Austurríki og 
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Svíþjóð fylgdu fordæmi Þýskalands. Ríki sem fengu færri umsóknir um vernd voru hikandi 

við að taka upp nýja aðferð sem myndi fjölga umsóknum til þeirra. Ekki leið á löngu þar til 

landamæraeftirlit var hafið á ný og ýtti það af stað keðjuverkun, þar sem fleiri ríki ESB hófu 

að innleiða frekara landamæraeftirlit til að forðast það að verða staður sem „óvelkomið 

flóttafólk“ gæti strandað á (Morgan, 2015; Niemann og Zaun, 2017). 

Í október 2015 ákváðu ungversk stjórnvöld að grípa til harkalegra ráðstafana til að 

stöðva flæði flóttafólks. Reistar voru girðingar meðfram landamærum þeirra að Króatíu, 

Serbíu, Rúmeníu og Slóveníu og „Balkanleiðinni“ var fullkomlega lokað, en Balkanleiðin 

hafði verið notuð af flóttafólki á leið sinni til Vestur-Evrópu. Þetta varð m.a. til þess að mikill 

fjöldi fólks festist í Grikklandi (Niemann og Zaun, 2017). 

Fréttamiðlar fylltust af fréttum um dauða fjölda flóttafólks og myndir sýndu stóra hópa 

fólks fara um mismunandi lönd, oftast með það að markmiði að komast til Norður-Evrópu. Í 

byrjun árs 2016 voru landamæri að lokast í álfunni, eins og áður sagði. Flóttafólk og 

umsækjendur um vernd voru í auknum mæli máluð upp sem ógn við Evrópu, bæði 

menningarleg og einnig sem keppinautar um auðlindir (Help refugees, 2018).  

Fólk hélt áfram að deyja á erfiðu ferðalagi milli Tyrklands og Evrópu, og Grikkland 

og auðlindir þess urðu fyrir miklu álagi (Help refugees, 2018). Flestir sem tóku stefnuna á 

Grikkland þurftu að ferðast tiltölulega stutta leið frá Tyrklandi til eyjanna Kos, Chios, Lesbos 

og Samos, oft á lélegum gúmmítuðrum eða trébátum (Fleming, 2015).  

Þegar fjöldi flóttafólks fór sífellt vaxandi og pólitíska landslagið versnaði enn frekar, 

fóru Evrópuríki að setja meiri þrýsting á Tyrkland að stjórna brottförum frá strandborgum 

þess. Fjöldi Evrópuríkja hóf að semja við Tyrki um samkomulag um fólksflutninga. Það náði 

svo hámarki með samningi sem náðist milli ESB og Tyrklands (Help refugees, 2018). 

 

4.3 Flótti eða innrás 
Flóttamannakrísan einkenndist ekki af björgunum, lausnum, mannúð eða samúð. Hún 

einkenndist af því að Evrópa þurfti að verja sig gegn „miklu flæði flóttafólks“, eins og það er 

mjög gjarnan orðað. Þetta er mjög skýrt dæmi um viðhorfið „við og hinir“. Umræða um 

flóttafólk var sí endurtekið tengd við ógn og „ólöglega“ einstaklinga. Tengingin við hættu, 

afbrot og innrás var því orðin mjög sterk og afmennskun fólks sem fann sig tilneytt að flýja 

heimkynni sín var orðin útbreidd. Fólk á flótta var orðið álitið vandamál í Evrópu. Hér er því 

við hæfi að minna enn á aftur völd orðræðu, en eins og Kristín Loftsdóttir (2018) segir: 
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„orðræður eru ekki saklausar heldur afmarka einstaklinga í ákveðna félagslega skilgreinda 

hópa sem verða skotmörk aðgerða og stefnumótana“ (bls. 166). 

Frontex spilar svo stórt hlutverk í að búa til hugmyndina um innrás, en samkvæmt 

korti sem birt var á heimasíðu stofnunarinnar, var táknuð með örvum leiðirnar sem flóttafólk 

fór um til að komast til Evrópu. Evrópsk lönd voru lituð grá, en örvarnar skærlitar, með 

mikilli áherslu á einhvers konar „innrás“ úr suðri (Kristín Loftsdóttir, 2018). 

Evrópusambandið fór að setja þrýsting á Tyrkland um samning um stýringu 

fólksflutninga (Help refugees, 2018). Mikilvægt er að hafa í huga að Tyrkland er hvorki innan 

Evrópusambandsins, né hefur það skrifað undir Flóttamannasamninginn. Snemma árs 2015, 

voru um það bil 3 milljónir flóttafólks í Tyrklandi. Flest, eða 2,7 milljónir, var frá Sýrlandi, en 

einnig var mikill fjöldi Íraka og Afgana í landinu og stjórnvöld gátu ekki veitt flóttamönnum 

viðeigandi vernd (Help refugees, 2018). 

 

4.4 Samningur ESB og Tyrklands 
Hinn 18. mars 2016 náðu leiðtogaráð Evrópusambandsins (e. European Council) og 

stjórnvöld í Tyrklandi samkomulagi sem miðaði að því að stöðva flæði óreglulegra 

fólksflutninga um Tyrkland til Evrópu, hindra smygl, mansal og hættulegar ferðir flóttafólks 

(Carrao, 2019). 

Samkvæmt yfirlýsingu ESB og Tyrklands vegna samningsins, bar að vísa öllu fólki 

sem ferðaðist óreglulega frá 20. mars 2016, frá Tyrklandi til grísku eyjanna, aftur til 

Tyrklands. Hið sama gilti um þá sem höfðu fengið synjun um vernd. Fyrir hvern Sýrlending 

sem var skilað til Tyrklands frá grísku eyjunum, yrði annar sýrlenskur einstaklingur sendur til 

þriðja ríkis innan ESB sem kvótaflóttaeinstaklingur. Einnig átti Tyrkland að grípa til allra 

nauðsynlegra ráðstafana til að koma í veg fyrir að nýjar haf- eða landleiðir myndu opnast 

milli Tyrklands og ESB (Carrao, 2019). Fyrir þetta lofuðu aðildarríki ESB m.a. að flýta fyrir 

vegabréfsáritunum fyrir tyrkneskra ríkisborgara til annarra Evrópulanda og efla þáverandi 

fjárhagslegan stuðning við flóttafólk í Tyrklandi. Samningur ESB og Tyrklands hljóðaði upp 

á 3 milljarða evra úr evrópskum sjóðum og átti meira fjármagn eftir að fylgja (Liempt o.fl., 

2017). 

Samningurinn er talinn mjög gallaður, m.a. vegna þess að hann er byggður á þeirri 

ósönnu forsendu að Tyrkland sé öruggt land. Þrátt fyrir óöryggi þar í landi, hafa ótal 

einstaklingar á flótta verið sendir þangað (Amnesty International, 2020). Samningurinn hefur 
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verið harðlega gagnrýndur fyrir það að leyfa evrópskum stjórnvöldum að láta af hendi 

alþjóðlegar skuldbindingar sínar um vernd flóttafólks, sem samþykktar voru með 

Flóttamannasamningnum árið 1951 (Rygiel, Baban og Ilcan, 2016). 

Samningur ESB við Tyrkland var eitt svar Evrópu við flóttamannakrísunni. Hann 

hefur óneitanlega dregið úr flæði fólksflutninga yfir hafið, en á kostnað skuldbindinga ESB-

ríkja til að halda uppi grundvallarréttindum og vernd fyrir flóttafólk og umsækjendur um 

vernd. Þeirra tuga þúsunda einstaklinga sem eru fastir á grísku eyjunum, sem betur verður 

skýrt frá í næsta kafla. Evrópskir leiðtogar má segja að hafi margir lokað augunum fyrir 

göllum þessa umdeilda samkomulags og fagnað þess í stað velgengni (Amnesty International, 

2017). 

Í Tyrklandi eru málefni flóttafólks ekki góð. Þeir fáu umsækjendur um vernd í 

Tyrklandi sem eiga von á vernd í þriðja landi, þurfa að bíða lengi eftir að mál þeirra verði 

afgreidd. Um það bil 3,7 milljónir flóttafólks býr við erfið skilyrði í landinu, þar af meira en 

80% Sýrlendingar sem lifa undir fátæktarmörkum. Miklar tafir eru á umsóknum þeirra um 

alþjóðlega vernd. Staðan er því svipuð og þegar samningurinn var gerður. Tyrkland er ekki 

öruggt land fyrir flóttafólk og fólk sem þarfnast alþjóðlegrar verndar. Hvað meginland Evrópu 

varðar, fækkaði komum flóttafólks þar, en þess í stað jókst álag á Grikkland verulega (Help 

refugees, 2018). 

Samningur þessi var greinileg aðgerð til að koma í veg fyrir það að fólk á flótta geti 

óskað eftir alþjóðlegri vernd í Evrópu og virðast aðgerðirnar til að koma í veg fyrir komur 

flóttafólks vera skýrt dæmi um mannréttindabrot samkvæmt 14. grein 

Mannréttindayfirlýsingarinnar: „Allir eiga rétt til að leita og njóta griðlands erlendis gegn 

ofsóknum“ (UN General Assembly, 1948). 

 

4.5 Flóttamannabúðir 
Flóttamannabúðir eiga að vera tímabundin aðstaða sem byggð er til að veita fólki vernd og 

aðstoð í kjölfar þess að það hefur þurft að flýja lands sitt. Þær eru ekki ætlaðar sem varanleg 

búseta, heldur bjóða þær upp á öruggt athvarf fyrir flóttafólk með aðgang að læknishjálp, mat, 

skjóli og annarri grunnþjónustu á meðan neyðarástand stendur yfir (UNHCR, e.d.-b). 

Flóttamannastofnun Sameinuðu Þjóðanna (UNHCR) ber að tryggja öryggi fólks í 

flóttamannabúðum, sjá því fyrir aðgangi að vatnsbirgðum, heilbrigðri meðhöndlun úrgangs, 

tjöldum, teppum, dýnum, flugnanetum, fatnaði o.s.frv. (UNHCR, e.d.-b). Hversu lengi 
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flóttaeinstaklingur þarf að dvelja í flóttamannabúðum er mjög misjafnt. Sumir búa þar 

mánuðum saman á meðan aðrir gera það árum saman. Rannsóknir hafa sýnt fram á að því 

lengur sem fólk þarf að dvelja í flóttamannabúðum, því verri áhrif hefur það á andlega heilsu 

þess. Langvarandi dvöl við slæmar aðstæður leiðir m.a. til viðvarandi sorgar, vonleysis, 

íþyngjandi minninga og reiði (Steel o.fl., 2006).  

 

Öruggt athvarf? 

Nauðsynlegt er að útbúa griðastað fyrir fólk á flótta og hver veit hvað um það fólk yrði ef það 

hefði ekkert skjól og engan mat sem býðst á slíkum stöðum, en raunverulegt ástand og 

ofbeldi; andlegt og líkamlegt, sem á sér stað í ýmsum flóttamannabúðum hefur sífellt verið 

meira í umræðunni (Howden, 2019). 

Því er ágætt að skoða 5. og 6. grein mannréttindasáttmálans áður en lengra er haldið; 

„Enginn skal sæta pyndingum, grimmilegri, ómannlegri, eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu“ og „Allir eiga rétt á viðurkenningu að lögum, hvar í heimi sem er“. 

Ein afleiðing sem samkomulag ESB og Tyrkalands hafði, eru skelfilegar aðstæður á 

fimm grískum eyjum sem gjarnan er talað er um sem „heita reiti“ (e. hotspots). Þar má finna 

yfir 12.000 karla, konur og börn sem eru föst þar í ákveðinni „lagalegri óvissu“ (Médecins 

Sans Frontières, 2019). Verkefnastjóri Lækna án landamæra í Grikklandi hefur tjáð sig um 

ástandið sem skapast hefur: „Grikkland er orðið að ruslahaugi (e. dumping ground) fyrir 

karla, konur og börn sem Evrópusambandinu hefur mistekist að vernda“ (Emmanuel Goué, 

18. mars, 2019). Einnig sagði hann að þær væru óafsakanlegar, mannlegu þjáningarnar sem 

ættu sér stað á grísku eyjunum og á meginlandi Grikklands, að ESB, ásamt grískum 

yfirvöldum, héldu áfram að „ræna viðkvæmt fólk reisn og heilsu, að því er virðist, til að reyna 

að hindra aðra í að koma. Þessi stefna er grimm, ómannúðleg og tortryggileg og hana þarf að 

stöðva“ (Emmanuel Goué, 18. mars, 2019). 

Dæmi um flóttamannabúðir á grísku eyjunum, eru Moria á eyjunni Lesbos og Vathy á 

eyjunni Samos. Moria flóttamannabúðirnar eru umkringdar girðingum og gaddavír. Innan 

girðinganna eru gámar sem ætlaðir voru til að hýsa fólk, en mannfjöldinn er orðinn svo mikill 

að þeir nægja ekki einu sinni þriðjungi íbúanna (Howden, 2019). Í upphafi áttu Moria-

búðirnar að rúma um 3.100 manns, en þar búa meira en 20.000 manns í dag (Chapman, 2020). 

Slöpp tjöld sjást hvert sem litið er og margir neyðast til að sofa undir berum himni vegna 

plássleysis. Biðraðir eftir mat eru svo langar að sumar konurnar klæðast bleyjum til að þurfa 

ekki að fara á snyrtingu og missa þannig sinn stað í röðinni og enda matarlausar. Sögur um 



 

 37 

dauðsföll af slysförum skjóta gjarnan upp kollinum og nokkuð er um mannshvörf og óútskýrð 

dauðsföll (Howden, 2019). 

Ástandið í Vathy flóttamannabúðunum hefur einnig versnað til muna síðustu árin. Þar 

búa yfir 4.100 manns í plássi sem ætlað er aðeins 648. Þúsundir karla, kvenna og barna verða 

því að láta sig hafa það að sofa og búa á skítugu og óöruggu svæði utan skilgreindra marka 

búðanna. Í mars 2019 voru a.m.k. 79 fylgdarlaus börn sem þurftu að leita skjóls utan 

svæðisins, en einnig voru þar barnshafandi konur, aldraðir, fólk með langvarandi 

heilsufarsvandamál og þolendur pyndinga og kynferðisofbeldis (Médecins Sans Frontières, 

2019). Meira en helmingur íbúa Vathy býr í þunnum tjöldum eða undir plastábreiðum, 

umkringdur rusli og úrgangi (Doctors without borders, 2019). 

Dvöl í flóttamannabúðum getur aukið hættuna á áfallastreyturöskun (PTSD), 

þunglyndi og fleiri sálrænum sjúkdómum. Því lengur sem einstaklingur dvelur í 

flóttamannabúðum, því sterkari er tengingin við alvarlegri geðrænar raskanir sem að meðaltali 

eru viðvarandi í þrjú ár eftir að dvöl lýkur (Steel o.fl., 2006). Flokkun flóttafólks sem minna 

virði en „við“ sést greinilega á flóttamannabúðum, þar sem fólki er haldið nauðugu og það 

látið bíða, milli vonar og ótta, eftir svörum um hvort það „verðskuldi“ að halda för sinni 

áfram inn í nýtt samfélag. 

 

4.6 Mannréttindabrot 
Allt frá því að samningurinn við Tyrki var undirritaður, hefur mikil áhersla verið lögð á að 

grísk yfirvöld og þeir sem starfa á grísku eyjunum á vegum ESB, tryggi skjóta endursendingu 

fólks til Tyrklands (Amnesty International, 2017), sem varð til þess að umsóknum um vernd 

hefur verið farið að hafna, líkt og á færibandi, án athugana um aðstæður og öryggi. Mörgum 

umsækjendum var hafnað án þess að aðstaða þeirra í Tyrklandi væri metin og fóru nokkur 

mál fyrir dómstóla sem oft úrskurðuðu í þágu flóttafólksins vegna vanhæfni Tyrkja til að veita 

skilvirka vernd og vegna ítrekaðra brottvísana þeirra á fólki til átakasvæða. Þrátt fyrir þetta 

stóð samningur ESB og Tyrklands áfram. Þúsundir eru enn fastar á grísku eyjunum í eins 

konar lagalegri óvissu (Help refugees, 2018). 

Læknar á grísku eyjunum hafa sent frá sér fjöldann allan af skýrslum og yfirlýsingum 

um vandamál við að bera kennsl á og aðstoða viðkvæma einstaklinga, m.a. þolendur 

kynferðisofbeldis. Margir glíma við áfallastreituröskun, kvíða og þunglyndi og eru jafnvel 

líka slasaðir eða veikir. Margir upplifa sjálfsvígshugsanir og stunda sjálfskaðandi hegðun. 
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Ástand þetta er geð- og heilbrigðisvöldum ofviða og geta þau ekki aðstoðað alla. Stundum er 

það eina sem þau geta gert, að senda fólkið aftur í sömu tjöldin, yfirfulla gáma og óvissuna 

sem jafnvel hefur orsakað þjáningar þeirra eða aukið við þær. Áðurnefndur samningur hefur 

rýrt réttindi flóttafólks á grísku eyjunum og lengt tímann sem það lifir við líkamlegt, sálrænt 

og efnahagslegt óöryggi (Help refugees, 2018).  

Á meginlandi Grikklands búa þúsundir flóttafólks sem kom eftir að samningurinn var 

samþykktur. Margir búa í flóttamannabúðum eða gistiplássum, en aðrir neyðast til að sofa á 

götum borga Grikklands eða við aðrar slæmar aðstæður og standa miklar hindranir í vegi fyrir 

þeim sem þarfnast læknishjálpar. Sálfræðingar á vegum Lækna án landamæra (e. Doctors 

without borders) hafa til að mynda bent á að erfitt sé að hjálpa konu sem orðið hefur fyrir 

kynferðisofbeldi á meðan hún býr á götunni. Þar býr hún við stöðuga hræðslu við aðra 

líkamsárás. Hún gæti þurft á kvíðalyfjum að halda, en geri það hana syfjaða verður hún enn 

varnarlausari. Því er öruggt húsnæði nauðsynlegt fyrir bata, en mikill skortur er á húsnæði 

fyrir þá sem þurfa það mest í Grikklandi (Doctors without borders, 2019). 

Enn þann dag í dag, í maí 2020, eru þúsundir kvenna, karla og barna fastar á grísku 

eyjunum í bið eftir svörum við umsóknum sínum um vernd. Margir sofa í tjöldum í köldu 

veðri og við óöruggar aðstæður (Amnesty International, 2020). 
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5 Flóttafólk á Íslandi 

Frá árinu 2015 hafa íslensk stjórnvöld tekið á móti 247 einstaklingum sem teljast til 

kvótaflóttafólks (Stjórnarráð Íslands, 2019). Það má bera saman við 18 ára tímabil, frá árinu 

1996 til 2014, en þá komu til landsins 327 kvótaflóttaeinstaklingar (Stjórnarráð Íslands, e.d.-

b.). Samkvæmt Stjórnarráði Íslands (2019) er áætlað að 85 bætist í þann hóp á árinu 2020, en 

það er fjölmennasta móttaka kvótaflóttafólks á Íslandi til þessa. Þrátt fyrir breyttar aðstæður 

sem skapast hafa á árinu vegna covid-19, stendur ákvörðunin óbreytt, þó tímasetningar um 

komu hópanna muni breytast (Linda Rós Alfreðsdóttir, munnleg heimild, 22. apríl 2020).  

Umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi hefur fjölgað til muna á árunum 2015-2019, 

sem og veiting verndar. Á þessum árum hafa 864 umsóknir verið samþykktar, fæstar árið 

2015 (82 umsóknir) og flestar árið 2019 (376 umsóknir). Á sama tíma hefur 1368 umsóknum 

verið synjað, en þeir umsækjendur hafa ekki uppfyllt skilyrði þess að vera skilgreindir 

flóttaeinstaklingar samkvæmt Flóttamannasamningnum. Dyflinnarreglugerðinni hefur verið 

beitt vegna 834 umsókna á sama tímabili. Í janúar, febrúar og mars 2020 hefur 128 manns 

verið veitt alþjóðleg vernd á Íslandi, 135 umsóknum hefur verið hafnað og 

Dyflinnarreglugerðinni hefur verið beitt vegna 23 umsókna. Á árunum 2015-2019 er 

samanlagður fólksfjöldi kvótaflóttafólks og fólks sem hefur fengið vernd á Íslandi 1.111 

manns (Útlendingastofnun, 2020). Í samanburði við hin Norðurlöndin, hefur Ísland tekið á 

móti mun færri umsækjendum um vernd í gegnum tíðina, en af 200.000 manns sem sóttu um 

vernd í Norðurlöndunum á árunum 2011-2016, tók Svíþjóð við 74% þeirra, en Ísland aðeins 

0,2% (Calmors og Sánchez-Gassen, 2019).  

 

5.1 Mismunur á þjónustu 
Á Íslandi eru engin aðlögunarlög sem gilda fyrir flóttafólk, en í staðinn eru tvær mismunandi 

leiðbeinandi reglur varðandi þjónustu og gilda ekki þær sömu yfir kvótaflóttafólk annars 

vegar og umsækjendur um vernd hinsvegar. Einnig skal tekið fram að þar sem aðeins um 

reglur er að ræða, en ekki lög er ekki hægt að tala um skyldu til að taka þátt í úrræðum fyrir 

þessa hópa fólks. Leiðbeiningarnar byggja hinsvegar á mismunandi lögum, t.d. lögum um 

málefni útlendinga og svo lögum um félagsþjónustu (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 

2017). 

Ef litið er til Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur, má sjá að aðeins eru ein aðlögunarlög 

sem ganga yfir allt flóttafólk, hvort sem það kemur sem kvótaflóttafólk eða fær vernd í 
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gegnum hæliskerfið og er því ekki gerður greinarmunur á þjónustu til þeirra. Þessi lög segja 

til um réttindi og skyldur þeirra allra (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Flóttafólk hefur margt upplifað fjölþættan vanda vegna reynslu sinnar og er í brýnni 

þörf fyrir stuðning frá félags.-, heilbrigðis- og menntakerfinu og er sú þjónusta í boði fyrir 

kvótaflóttafólk, en ekki að sama leyti fyrir þá sem koma á eigin vegum og þrátt fyrir sömu 

þörf á þjónustu, skiptir meginmáli á hvaða hátt fólk kemur til landsins, hvaða þjónustu það 

hefur rétt á. Sveitarfélög fá til að mynda greiddan starfsmannakostnað vegna komu 

kvótaflóttafólks og er utanumhald markvisst þegar kemur t.d. að íslenskukennslu, 

samfélagsfræðslu eða félagsráðgjöf. Þetta utanumhald er ekki eins gott þegar kemur að 

umsækjendum um vernd og fer þjónusta sem í boði er eftir hverju sveitarfélagi fyrir sig 

(Félagsmálaráðuneytið, 2019).  

Við komu kvótaflóttafólks til Íslands er því m.a. úthlutað húsnæði og 

stuðningsfjölskyldu, það fær aðstoð við aðlögun og er útvegað innbú og fatnað 

(Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Umsækjendur um vernd geta búið í 

búsetuúrræðum á vegum Útlendingastofnunar, sem þeir missa eftir að þeir fá vernd eða 

dvalarleyfi og þurfa þeir þá sjálfir að finna sér húsnæði, sem getur reynst sérstaklega erfitt 

þegar fyrirvarinn er stuttur, en eftir að hafa fengið vernd, hafa þeir tvær vikur til að flytja úr 

húsnæði á vegum Útlendingastofnunar (Félagsmálaráðuneytið, 2019). 

Mikið hefur verið rætt um slæma andlega líðan umsækjenda um vernd á Íslandi, þeir 

þurfi ekki aðeins að deila húsnæði með mörgum og ólíkum einstaklingum, heldur deili þeir 

einnig tveir saman herbergi í búsetuúrræðum. Hafa þeir kvartað undan takmörkuðum 

möguleikum til að taka þátt í samfélaginu og þegar þeir fylgjast með málum annarra, missi 

þeir vonina um dvalarleyfi. Greint hefur verið frá mikilli depurð, sem þeir upplifa og vanlíðan 

og dæmi eru um að umsækjendur hafi reynt að svipta sig lífi (Arnhildur Hálfdánardóttir, 

2019). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tímabundin vernd hafi skaðleg áhrif á heilsu flóttafólks 

til lengri tíma, rétt eins og dvöl í flóttamannabúðum, og auki hættu á áfallastreituröskun og 

þunglyndi. Óöryggið sem fylgir tímabundinni búsetu og óttinn við að vera sendur úr landi, 

ásamt fjárhagslegum áhyggjum, vandamálum varðandi tungumál og fleiru grefur undan 

öryggistilfinningu sem er nauðsynleg fyrir flóttafólk til að geta jafnað sig vegna áfalla og 

erfiðrar reynslu, aðstæðna þeirra og upplifana vegna (Steel o.fl. 2016). 
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5.2 Atvinnumöguleikar 
Samkvæmt Hagstofu Íslands (2019) má greina nokkurn mun á tekjum allra innflytjenda og 

innlendra hér á landi, en tekjur eru að jafnaði lægri hjá innflytjendum. Árið 2017 var miðgildi 

árstekna innflytjenda 4,9 milljónir króna, en 5,2 milljónir árstekna á meðal innlendra. Að auki 

var frá því greint að hlutfallslega væru færri innflytjendur með mjög háar heildartekjur miðað 

við innlenda.  

Hagstofan hefur greint frá því að innflytjendur fái að jafnaði minni félagslegar 

greiðslur, á borð við lífeyrisgreiðslur og atvinnuleysisbætur en innlendir. Ástæður á muni 

tekna, annarra en atvinnutekna, gæti að hluta verið útskýrður með því að innflytjendur eigi 

síður rétt á félagslegum greiðslum en innlendir. Það er ekki fyrr en innflytjandi hefur dvalist á 

Íslandi í 9 ár eða lengur sem miðgildi annarra tekna er orðið svipað og hjá þeim sem eru 

innlendir (Hagstofa Íslands, 2019). 

Áhugavert er að líta til þess að atvinnuþátttaka hjá innflytjendum er talsvert lægri en á 

meðal innfæddra á öllum Norðurlöndunum, nema Íslandi, en þar eru hlutfallslega fleiri 

erlendir ríkisborgarar með atvinnu heldur en innlendir. Það skýrist að hluta til vegna þess að 

algengasta ástæða fólksflutninga til Íslands er vegna vinnu. Þetta á þó við um alla 

innflytjendur og því erfitt að segja til um atvinnuþáttöku flóttafólks og umsækjenda um vernd 

sérstaklega, en þó er bent á að innflytjendur á Íslandi frá löndum utan ESB hafi aðeins verið 

4,5% allra innflytjenda árið 2018 (Calmors og Sánchez-Gassen, 2019). 

Samkvæmt mælingum OECD (Efnahags- og framfarastofnunin) mælist atvinnuleysi 

töluvert lægra á Íslandi en í hefðbundnum samanburðarlöndum. Meðaltal atvinnuleysis allra 

OECD aðildarríkjanna í febrúar 2020 var 5,1% og mældist það þá 3,7% á Íslandi (OECD, 

2020). Samkvæmt Vinnumálastofnun (2020) voru 40% atvinnulausra í janúar 2020 erlendir 

ríkisborgarar. 

 

Mega umsækjendur um vernd vinna? 

Samkvæmt Útlendingastofnun (2019) hafa umsækjendur um vernd rétt á að vinna á meðan 

umsókn þeirra er til meðferðar, en til þess þurfa þeir að sækja um og fá útgefið 

bráðabirgðadvalar- og atvinnuleyfi. Slíkt leyfi jafngildir þó ekki búsetuleyfi og styrkir ekki 

umsókn þeirra, auk þess sem það er aðeins tímabundið úrræði sem er háð ákveðnum 

skilyrðum, sem eru skilgreind í 77. gr. Útlendingalaga nr. 80/2016. Þau greina frá því að til að 

eiga rétt á fyrrnefndu vottorði, þarf að hafa verið tekin skýrsla af umsækjanda, hann hafi veitt 
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upplýsingar til að aðstoða við úrlausn málsins, staðfest sé hver hann er, ekki liggi fyrir 

ástæður sem geti leitt til brottvísunar eða beiðni um að annað ríki taki við honum. 

Fái umsækjandi útgefið bráðabirgðadvalar- og atvinnuleyfi missir hann rétt á 

framfærslu og annarri þjónustu frá Útlendingastofnun og verður sjálfur að útvega sér húsnæði. 

Að auki þarf að leggja fram gögn um umsókn um atvinnuleyfi, ráðningarsamning og 

húsnæðisvottorð eða leigusamning, auk sjúkrakostnaðartryggingar og læknisvottorðs 

sóttvarnarlæknis. Afgreiðslugjald þessara umsókna eru 15.000 kr. (Útlendingastofnun, 2019). 

Svarið er því; já, umsækjendur um vernd mega vinna, fái þeir bráðabirgðadvalar- og 

atvinnuleyfi, en það getur reynst þeim erfitt að standa við allar skuldbindingar sem krafist er 

til að hljóta það leyfi. Að auki verða þeir að vera tilbúnir að missa ákveðin réttindi og 

þjónustu sem eru þeim í boði án þessa leyfis. 

 

5.3 Félagsleg einangrun 
Flóttafólk á það margt sameiginlegt að vita ekki mikið um Ísland áður en það kemur til 

landsins og fylgir því mikil óvissa komunni. Um leið og það er þakklátt fyrir að fá að setjast 

að í landinu, lýsir það félagslegri einangrun og fátækt sem erfitt er að vinna sig upp úr. 

Söknuður getur reynst því þungbær og aðlögun í nýju og framandi landi erfið. Samkvæmt 

rýnihóparannsókn Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands (2017) upplifir flóttafólk (þ.m.t. það 

sem ekki hefur hlotið staðfestingu á stöðu sinni) úrræðaleysi og þreytu ásamt svartsýni á 

aðlögun í íslensku samfélagi. Hvort sem um ræðir fólk sem er nýkomið og talar ekki íslensku 

eða fólk sem er orðið fært í tungumálinu og komið út á vinnumarkað, upplifir það sig afskipt 

og utanveltu. 

Ströng öryggisgæsla er í búsetuúrræðum á vegum Útlendingastofnunnar og gildir þar 

heimsóknarbann á alla gesti, nema fulltrúa Rauða krossins. Umsækjendur um vernd hafa 

óskað eftir því að þetta bann verði fellt úr gildi, enda valdi það alvarlegri félagslegri 

einangrun og sé afar íþyngjandi („Útlendingastofnun hyggst halda heimsóknabanni til 

streitu“, 2019). 

Í framhaldi af þessu, er mikilvægt er að hafa í huga að oft getur flóttafólk ekki unnið 

úr áföllum sem það hefur gengið í gegnum fyrr en það finnur fyrir öryggi í hinu nýja 

samfélagi og hefur byggt upp traust til þess, en það er ferli sem getur tekið langan tíma, 

sértaklega án nægs stuðnings (Félagsmálaráðuneytið, 2019; Burgess, 2004). 
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6 Orðræðugreining 

Orðræðugreining er ein aðferð aðferðafræðirannsókna sem notuð er til að skoða félagslegan 

veruleika í gegnum samspil tungumáls og tjáningar. Hún á rætur sínar að rekja í málvísindi, 

en hefur tengt anga sína í hin ýmsu svið hug- og félagsvísinda, mennta- og heilbrigðisvísinda 

(Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Líta þarf til margra þátta, þar sem umhverfi, samhengi og aðstæður skipta gríðarlegu 

máli hverju sinni. Áhugavert er þó að horfa til þess að þessar rannsóknaraðferðir eru ekki 

niðurnjörvaðar, heldur er aðeins lögð áhersla á að unnið sé úr ákveðinni gerð af gögnum; þ.e. 

orðræðu. Orðræða er ekki alltaf skilgreind frá sama sjónarhorni, en í ritgerð þessari er horft til 

þeirrar skilgreiningar sem er bæði í senn, sú algengasta og sú almennasta, þ.e. texti í töluðu 

eða rituðu máli, lengra en ein setning (Þórunn Blöndal, 2001). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson segir orðræðu byggjast m.a. upp á orðum og hugmyndum 

sem mynda ákveðið þrástef í orðræðunni. Hann er einn þeirra sem hefur bent á valdið sem er 

falið í orðræðunni, beint og óbeint. Andstæð sjónarmið, sem einnig er hægt að horfa á sem 

ríkjandi og víkjandi orðræðu verða skoðuð í orðræðugreiningu þessari (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006).  

Eftir umfjöllun um staðalímyndir, fordóma og flokkun fólks, samhliða almennri 

umræðu um aðstæður flóttafólks og mótlæti í nútímanum, snýr orðræðugreiningin sem hér eru 

birtar niðurstöður úr að því að greina ákveðnar staðalímyndir og hugmyndir sem fá meiri 

viðurkenningu og undirtektir. Félagslegur veruleiki mótar einstaklinga og hópa og hefur því 

orðræða og tjáning áhrif á mótun á bæði tungumálið og félagslegan veruleika okkar (Kristín 

Björnsdóttir, 2013). 

Orðræðugreining er gagnleg að mörgu leyti, m.a. til að skoða ríkjandi hugmyndir á 

líðandi stundu. Hún getur orðið til þess að við lítum í eigin barm og endurskoðum það hvernig 

við kjósum að tjá okkur, eða sjáum að þörf sé að koma fleiri skoðunum á framfæri. Ingólfur 

segir: „Þannig er orðræðugreining upplögð sem fagleg sjálfskoðun til að greina mótsagnirnar í 

því sem við tileinkum okkur“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006, bls. 181). 

Verklag orðræðugreiningarinnar sem kynnt er hér byggi ég á leiðbeiningum frá Ingólfi 

Ásgeiri (2010), sem hann byggir á eftirfarandi þrepum: Val á málefni, að ákveða gögnin, 

greining gagna, átakapunktar í orðræðunni og samverkan aðstæðna, atvika og hugmynda.  
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6.1 Val á málefni 
Flóttafólk, umsækjendur um vernd og innflytjendur hafa mikið verið í umræðunni síðustu ár 

og virðast allir hafa skoðun á því hverjir eiga skilið að búa á Íslandi og hverjir ekki. Oft má 

sjá fólk tala um réttindi fólks á Íslandi og bera það saman við réttindi þess sem er á flótta. Mér 

hefur lengi þótt áhugavert að fylgjast með umræðum um flóttafólk, bæði um það sem er nú 

þegar viðurkennt og það sem bíður þess að fá viðurkennda stöðu.  

Það sem hefur enn frekar aukið á áhuga minn á málefnum flóttafólks, eru þessar ótal 

hindranir sem í vegi þess verða, sem fæstir virðast vera að tala um. Það er ekki nóg fyrir það 

að þurfa að yfirgefa allt sem það þekkir og elskar, heldur þarf það að berjast fyrir lagalegum 

rétti sínum, mannréttindum, búsetu og öryggi. Ég tel helstu ástæður þessara gífurlegu 

hindrana snúa að skaðlegri og óskýrri orðræðu sem er opin fyrir alls kyns túlkunum, samhliða 

þeirri miklu flokkun og afmennskun sem það verður fyrir. 

Fréttamiðlar eru margir hverjir ókeypis og aðgangur að þeim auðveldur í gegnum 

netsíður. Flestir þessara miðla eru einnig með opin athugasemdakerfi þar sem fólk getur 

skrifað skoðanir sínar á ýmsum fréttum og málefnum óhikað á bak við lyklaborð. Flestir 

koma fram undir nafni, þar sem þetta er beintengt í gegnum Facebook, en einnig er það þekkt 

að einhverjir stofni nýja aðganga undir dulnefnum og notist við þá. 

Ástæða þess að ég kýs að líta á athugasemdakerfin, er til að fá hugmynd um viðhorf 

Íslendinga sem nota þau og hvort greina megi notkun staðalímynda, félagslegrar flokkunar og 

afmennskunar. Hvers konar athugasemdir (orðræða) fá meiri undirtektir og hvað hefur 

aðgerðin „like“ (í: líkar við) að segja? 

 

6.2 Að ákveða gögnin 
Gögn af þessu tagi má vissulega deila um, þar sem alls ekki allir kjósa að tjá sínar skoðanir 

opinberlega. Margir eru mótfallnir opnum athugasemdakerfum og aðrir skoða ekki fréttasíður. 

Af þeirri ástæðu er alls ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á Íslendinga almennt, né verður 

nokkuð alhæft, en ástæðan fyrir vali þessu er sú að hvað sem að öllu öðru líður, hefur öll 

orðræða áhrif og er mikilvægt að athuga hvaða orðræða það er sem er mest áberandi og hlýtur 

mestan stuðning á þessum miðlum. 

Ég fór marga hringi í vali á fréttum og sendi m.a. tölvupóst á nokkra opna netmiðla og 

óskaði eftir upplýsingum um mest lesnu fréttir ársins 2019, en fékk aðeins tvö svör sem 

nýttust mér ekki. Uppi voru hugmyndir um ólíkt umfjöllunarefni og afmarkanir við árið 2018 
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og 2019. Tók ég því á það ráð að hreinlega framkvæma „leit“ á nokkrum fréttasíðum og 

skoða hvað kæmi upp. Leitarorðin sem ég prófaði voru m.a.; „flóttafólk“, „flóttafólk 

Sýrland“, „flóttamannakrísa“, og „flóttamannavandi“,. Það var ekki fyrr en ég sló inn orðinu 

„hælisleitandi“, sem fréttirnar hrúguðust inn, bæði af innlendum og erlendum málum. Af 10 

fyrstu fréttunum sem birtust, fjölluðu sjö fréttir um afbrot, ofbeldi og grunsamlega hegðun 

„hælisleitenda“, ein um sjálfsvígstilraun hælisleitanda, ein um heimilislausan mann (sem segir 

„ég er enginn hælisleitandi“ í sambandi við slæma stöðu sína) og aðeins ein sem getur talist 

jákvæð, en hún var um hælisleitanda sem var kjörinn áheyrnarfulltrúi hjá Pírötum. Þetta 

skilaði mér ekki nægilega afmörkuðum ramma og mundi ég þá eftir nýlegri umfjöllun sem átti 

sér stað í febrúar og mars 2020 og náði hún yfir nokkur viðfangsefni ritgerðarinnar, þ.á.m. 

umsókn um vernd, endursendingu vegna Dyflinnarreglugerðarinnar, mannréttindi og 

mannréttindabrot, auk þess að leggja áherslu á mannlegu hlið fólksins sem um ræðir. Mál 

þetta fjallar um endursendingu fjölskyldu til Grikklands, á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Þrír miðlar með opin athugasemdarkerfi vöktu athygli á máli 

fjölskyldunnar; DV, Vísir og Stundin. Áttu þeir það allir sameiginlegt að fjalla sérstaklega um 

einstaklingana, unga foreldra með fjögur börn. Myndir af börnunum fylgdu öllum fréttum, 

ásamt nöfnum þeirra og aldri. Mér fannst áhugavert að skoða það, sérstaklega þar sem 

umfjöllunarefnið var gert persónulegt og gæti þannig að einhverju leyti höfðað til samvisku 

fólks. Gæti það haft áhrif á athugasemdirnar?  

Orðræða býr til ákveðna þekkingu um flóttafólk og umsækjendur um vernd og eru 

margir sem byggja skoðanir sínar á þeirri þekkingu. Því þykir mér mikilvægt að vita hvort sú 

umræða sé upplýst og byggð á rökum. Orðræðan sem höfð er um þennan ólíka hóp fólks, 

getur haft áhrif á skoðanir annarra, sem og á sjálfsmynd þeirra sem teljast innan hópsins.  

Tilgangur orðræðugreiningarinnar í ritgerð þessari er með engu móti að lýsa ákveðnu 

útbreiddu viðhorfi eða alhæfa neitt um skoðanir til flóttafólks og útlendinga almennt. 

Tilgangurinn er aðeins að setja fram hugmyndir og umhugsunarpunkta um hvernig sumir 

hugsa og tjá sig og leggja áherslu á völdin sem felast í því að koma skoðunum sínum á 

framfæri og hafa þannig áhrif á orðræðu um ákveðið efni. Hver hefur svo val á að dæma eða 

álykta út frá sér. En staðreyndin er sú að hér verða alvöru dæmi dregin fram úr raunverulegri 

orðræðu sem á sér stað á fleiri en einum aðgengilegum miðli.  
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6.3 Greining gagna 
Rétt er að taka fram að ég greini athugasemdirnar sem kona sem lætur sig mannréttindi allra, 

þ.á.m. flóttafólks, varða. Ég þekki persónulega fólk sem flutti til landsins sem flóttafólk og er 

þeirrar skoðunar að fjölbreytt menning geri samfélög betri. Ég hef tekið eftir áberandi 

neikvæðri og háværri umræðu í garð flóttafólks undanfarin misseri og hef tekið eftir því að 

hún er oft án rökfærsæma, sem ég tel ýta undir rangar og skaðlegar staðalímyndir sem fólk 

meðvitað eða ómeðvitað tileinkar sér. 

Fréttirnar þrjár sem ég hef ákveðið að skoða bera fyrirsagnirnar: Nú á að senda þau til 

Grikklands: Óöryggi, hræðsla og vanlíðan (DV, 21. febrúar 2020), Fimm fjölskyldur bíða 

þess að verða endursendar til Grikklands (Vísir, 22. febrúar 2020) og Börn verða send til 

Grikklands í fyrsta sinn á morgun (Stundin, 4. mars 2020). Ég prentaði út bæði fréttirnar og 

athugasemdirnar áður en ég byrjaði og tók fljótt eftir því að uppsetning þeirra var með 

svipuðu móti hvað varðar upplýsingar og umfjöllun.  

DV leggur áherslu á tilfinningar fjölskyldunnar strax í fyrirsögninni; óöryggi, hræðslu 

og vanlíðan, og ýtir það undir hugmynd um óréttlæti sem hún verður fyrir. Fyrirsögn Vísis 

felur ekki í sér miklar upplýsingar og fyrir fólk sem þekkir ekki til málefna umsækjenda um 

vernd og aðstæðna í Grikklandi, hljómar hún ekki endilega sem neikvæð. Biðina má túlka 

hvort heldur sem er, jákvæða eða neikvæða. Stundin gefur enn minna upp í fyrirsögn sinni, en 

leggur strax áherslu á að um börn er að ræða, en ekki hvaða börn og í hvaða aðstæðum. Allir 

fréttamiðlarnir styðjast við framburð sérfræðinga í málefnum umsækjenda um vernd. DV 

fjallar um tilkynningu frá Solaris, hjálparsamtökum fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd 

og flóttafólk á Íslandi. Vísir talar við Guðríði Láru Þrastardóttur, lögfræðing og teymisstjóra 

hjá Rauða krossi Íslands og Stundin styðst við upplýsingar frá Atla Viðari Thorstensen, 

sviðsstjóra hjálpar- og mannúðarsviðs Rauða krossins.  

Eftir að hafa lesið fréttirnar taldi ég líklegt að fólk tjáði sig varlega, vegna þess hvernig 

þær voru settar upp; bæði persónulegar og með upplýsingum, byggðar á framburði 

sérfræðinga, um slæmt ástand í landinu sem senda á fjölskylduna til. Svo reyndist þó ekki 

vera raunin . Þó margir hafi tjáð sig um réttindi barna og mannréttindabrot sem væru að eiga 

sér stað, mátti greina meira magn af athugasemdum sem tóku ekki tillit til þess, heldur vildi 

fólk að Útlendingastofnun fengi frið til að vinna og stóð með ákvörðuninni um 

endursendingu. 

Að mestu má segja að athugasemdirnar hafi verið almennar, þ.e. um flóttafólk og 

umsækjendur um vernd almennt, en ekki persónurnar sem fréttirnar fjölluðu um. Ekki var að 
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sjá að fólk gerði greinarmun á hvaðan flóttafólkið kæmi eða hvert ætti að senda það í mörgum 

tilvikum. Helstu þrástefin sem voru greind voru; 1. Flóttafólk og kerfið 2. Kostnaður við 

flóttafólk. 3. Íslendingar eiga að vera forgangur. 4. Íslensk stjórnmál og skortur á manngæsku. 

 

Kerfið, Íslendingar og kostnaður við flóttafólk 

Mikið var skrifað um „kerfið“ og meinta misnotkun fólks á flótta á því. Áberandi var 

skoðunin að íslenska ríkið hefði ekki efni á að sjá „fyrir þessu fólki“ og gefið var í skyn að 

þegar einhverjum væri veitt vernd, væri verið að ganga á réttindi innfæddra. Það virðist því 

vera nokkuð útbreidd skoðun að flóttafólk sem sest að á Íslandi komi hingað og lifi „á 

kerfinu“. 

Aldraðir og öryrkjar komu einnig við sögu í þessum umræðum, en algengt var að bera 

saman aðstæður þeirra og flóttafólksins og mátti sjá athugasemdir á borð við: „gamla fólkið 

og öryrkjar éta dauðan úr skel !! Það vill þessu blessaða fólki einginn neitt íllt en það verða að 

vera mörk á fjölgun flóttamanna hér eins og annarstaða“. Einnig var minnst á mikið 

atvinnuleysi og að Ísland væri ekki nógu vel statt til að taka „allar barna fjölskyldur í 

heiminum“.  

Ég horfi á slíka umræðu sem afvegaleidda. Margir sem hafa áhyggjur af öldruðum, 

öryrkjum og atvinnulausum virðast vissir um að flóttafólk njóti meiri hlunninda og fái meiri 

aðstoð frá stjórnvöldum. Á sama tíma virðist talið að velja þurfi á milli hópa þegar kemur að 

bótum, styrkjum og álíka. Með slíkri orðræðu er hætta á að aðrir taki upp þessar skoðanir og 

telji þær byggja á staðreyndum, enda eru þetta skoðanir sem höfða til margra; fyrst þarf að 

hjálpa okkur sjálfum, síðan hinum.  

Þetta er í takt við niðurstöður evrópskrar könnunar frá árinu 2016, en í henni kom fram 

að margir Evrópubúar teldu flóttafólk setja aukna byrði á land þeirra því þau fái störf og bætur 

(Poushter, 2016) og virðast þær skoðanir einnig finnast hér á landi. Gefið er í skyn að 

umsækjendur um vernd og flóttafólk séu ekki aðeins að ýkja neyð sína, heldur séu komin 

hingað til að láta íslensku þjóðina sjá fyrir sér. Sumir ganga svo langt að telja þau vera að 

ganga á réttindi innfæddra og hafa af þeim eitthvað sem þeir hefðu annars fengið.  

Þetta er sérstaklega áhugavert í ljósi skýrslu Philippe Legrain, Refugees work: A 

humanitarian investment that yields economic dividends frá árinu 2016, þar sem hann greinir 

m.a. frá því að flóttafólk leggi sitt af mörkum til efnahagslífsins á ýmsan hátt. Hann setur 

þetta upp í einföldu dæmi; ef við fjárfestum einni evru í móttöku flóttafólks, getur það skilað 

sér í tæplega tveimur evrum í efnahagslegum ávinningi innan fimm ára (Legrain, 2016). 
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Samkvæmt skýrslu hans þurfa Íslendingar því ekki að tengja flóttafólk við versnandi 

efnahagslega stöðu. Þó gefur hann eina líklega skýringu á því að fólk finni til gremju í garð 

flóttafólks, en það er þegar það vinnur ekki. Ástæðurnar fyrir því eru þó ekki eintóm leti 

þeirra, heldur eru gjarnan miklar hindranir fyrir þeim í atvinnumálum og atvinnurekstri. Til 

þess að vinna á móti þessari staðalímynd, mætti því styrkja aðstoð og auka úrræði í þeim 

málum. 

 

Útlendingastofnun, stjórnvöld og ókvæðisorð 

Önnur áberandi orðræða snéri að Útlendingastofnun og íslenskum stjórnvöldum, en mjög 

misjafnar skoðanir komu fram er það varðar. Einn tiltekinn einstaklingur tjáði sig undir öllum 

þremur fréttunum með svipuðum skilaboðum: „Við hjá félaginu förum að lögum stöndum 

með úrskurði Útlendingastofnunar“. Þó má taka fram að þrátt fyrir leit, fannst ekkert félag 

sem gengur undir nafninu „Förum að lögum“.  

Á meðan sumir sögðu Útlendingastofnun vera að fara eftir lögum og að þar störfuðu 

sérfræðingar voru aðrir sem ekki voru því sammála og sögðu lögin gölluð og að of mikið væri 

stuðst við Dyflinnarreglugerðina. Einhverjir skrifuðu athugasemdir sem sögðu yfirvöld vera 

að fremja glæp og að Útlendingastofnun væri í raun að brjóta lög. Í framhaldinu var vitnað í 

1. grein Barnasáttmálans „Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar teknar 

eru ákvarðanir um málefni þess“. Starfsfólk Útlendingastofnunar ásamt stjórnvöldum landsins 

er einnig sakað um „ómennsku“, skort á samúð, miskunn og skilningi. Einn sagði einfaldlega: 

„Afnema útlendingastofnun í þeirri mynd sem hún er“, en ekki er hægt að álykta um skoðanir 

hans út frá því og ekki stingur hann upp á nýrri mynd stofnunarinnar. Flestir virtust þó 

sammála um að það tæki stjórnvöld of langan tíma að skera úr um hvert mál. Um það hafði 

einn þetta að segja: „tímann notar þetta lið til þess að hrúga niður börnum sem grátkórinn 

notar svo sem ástæðu fyrir að þau ættu að hljóta vernd“. Með grátkórnum virðist átt við þá 

sem mótmæla endursendingum á fólki. Ein athugasemd sagði: „Fá dómsmálaráðherrann til að 

leiða börnin út í flugvél. Kannski bráðnar hjartað og kristilega hugarfarið nær í gegn“. Annar 

spurði hvort Útlendingastofnun hafi kynnt sér málin í Grikklandi af eigin raun, eða hvort hún 

fari bara blint eftir reglum.  

Þarna má segja að misvísandi skilaboðum sé dreift. Á meðan einhver heldur því fram 

með mikilli vissu að farið sé eftir reglum þegar notast er við Dyflinnarreglugerðina, vilja aðrir 

meina að verið sé að fremja lögbrot. Staðreyndin er þó sú að Dyflinnarreglugerðin er 

valákvæði.  



 

 49 

Mikilvægt er að kynna sér hvert mál fyrir sig. Í þessu tilfelli landið sem endursenda á 

fjölskylduna til, Grikkland. Ástand flóttafólks er þar mjög slæmt og hefur Amnesty 

International (2020) greint frá því að Grikkland sé að brjóta gegn Flóttamannasamningnum, 

sem leiðir til þess að ekki er hægt að áætla að landið sé öruggt fyrir fólk á flótta. Þó er einnig 

að sjá athugasemdir þar sem fólk bendir á ástandið í Grikklandi, sem er kallað „hryllilegt“ og 

að aðstæður þar séu „hörmungar“. Það er talað um mannvonsku þeirra sem eru tilbúnir að 

senda börn þangað og að fólk skorti samkennd.  

Greina má nokkurn hita í fólki sem tjáir sig í athugasemdakerfunum. Sumir nota 

neikvæðar lýsingar í garð flóttafólks og hafa yfir það ókvæðisorð. Dæmi um orðanotkun er: 

„Betlara pakk“, „þetta fólk er ólöglegt hérna “, „burt með þennan ólýð“, „óþarfa óþverri“, 

„hræsni og þvættingur“ og „yfirgangur og frekja múslima“. Einnig má greina slæm orð í garð 

íslenskra stjórnvalda, eins og: „Skömmin er ykkar yfirvalda“, „útlendingastofnun og allar 

þessar mannleisur sem vinna þar“, „rasísku aðgerðir“, og „mannvonska“.   

 

6.4 Átakapunktar í umræðunni 
Átakapunktar eru sérstaklega miklir þegar kemur að umræðu um Útlendingastofnun. Rætt er 

fram og til baka hvort hún vinni samkvæmt lögum, samkvæmt Barnasáttmálanum og hvort 

hún taki mið af mannúðarsjónarmiðum. Það gæti bent til þess að Útlendingastofnun þyrfti að 

vera með skýrari stefnu sem almenningur hefur aðgang að, en þessi miklu átök benda til þess 

að úrbóta sé þörf. Það undirstrikar það að það þurfi að eigi sér stað umræða til að vinna gegn 

fordómum eða staðalímyndum, og hún verður að byggja á staðreyndum. Spurning hvort 

átökin yrðu minni ef Útlendingastofnun starfaði eftir skýrum og aðgengilegum verkreglum og 

hefði skýr rök fyrir ákvörðunum um synjanir, veitingar leyfa og endursendingar. Þegar 

almenningur fær þann kost að geta sér til um staðreyndir og vinnulag getur það hæglega undið 

upp á sig og leitt til enn frekari átaka. 

Hvoru megin sem fólk stendur, virðist það mjög visst í sinni sök. Annað hvort virðist 

fólk styðja ákvarðanir Útlendingastofnunar í einu og öllu, eða álíta starfsmenn hennar kalda 

og ómanneskjulega. Einnig má segja að átakapunktar í kringum Útlendingastofnun séu hversu 

hart hún fylgir Dyflinnarreglugerðinni eftir. Slíkar andstæður í skoðunum eru mjög slæmar og 

varpa skugga á málefnið sem ætti að vera það mikilvægasta; réttindi umsækjenda um vernd 

og flóttafólks.  
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6.5 Samverkan aðstæðna, atvika og hugmynda 
Viðhorf almennings til flóttafólks og umsækjenda um vernd, byggð á athugasemdunum sem 

skoðaðar voru, skiptast nokkurn vegin í tvennt, en það er áhugavert í því ljósi að það virðist 

mjög útbreidd skoðun að Íslendingar skiptist einnig í tvo hópa þegar kemur að viðhorfi til 

flóttafólks. Annars vegar er það „góða fólkið“, þeir sem mótmæla endursendingum fólks og 

ómannúðlegri meðferð og hins vegar þeir sem segjast hafa hagsmuni Íslendinga í fyrirrúmi. 

Þeir síðarnefndu byrjuðu að nota hugtakið „góða fólkið“, sem uppnefni og gefa þannig í skyn 

að „góða fólkinu“ sé ekki raunverulega umhugað um afdrif flóttafólks, heldur sé að sýnast á 

meðan þeir síðarnefndu eru sakaðir um mannvonsku og hatur. Athugasemdakerfin gefa 

vísbendingar um að þetta sé útbreidd skoðun og er þetta vissulega ein birtingarmynd 

staðalímyndar sem er markvisst notuð í íslensku samfélagi. Eins áður kom fram eru 

staðalímyndir ávallt skaðlegar og hafa bæði áhrif á þá sem verða fyrir þeim og þá sem tileinka 

sér þær. Það má líka velta því upp hvort fólk verði minna líklegt til að fræðast og mynda sér 

nýjar skoðanir, þegar búið er að stimpla það á einn eða annan hátt. Afleiðingar þessarar 

skiptingar gætu því verið meiri en þær virðast í fyrstu og gætu komið í veg fyrir umræðu sem 

byggir á fræðslu og staðreyndum. Þetta eykur einnig hita í umræðunni, sem getur orðið til 

þess að upplýsingar misfarist eða séu hunsaðar. 

Skoðunum, gróflega skipt í tvennt, má túlka sem annars vegar þær sem horfa á 

flóttafólk og umsækjendur um vernd sem betlara, sem koma hingað til að láta sjá fyrir sér. 

Þeir noti ýmislegt til að hljóta vorkunn og með henni stuðning. Efast er um heillindi þeirra og 

spurningarmerki er sett við það hvernig þeir hafði ráð á að koma til Íslands. Þess er krafist að 

fólkið sé sent úr landi og mikið traust lagt á Útlendingastofnun til að sjá til þess að svo verði.  

Hins vegar er það fólkið sem hefur áhyggjur af því að flóttafólkið eigi ekki von á 

góðu, verði það sent úr landi. Það dregur í efa lögmæti þess að senda fjölskyldur, sérstaklega 

með börn, út í óöruggt umhverfi. Það lítur á þá sem eru ósammála sem slæmt fólk og einblínir 

á mannúðarástæður þess að leyfa fólki að dvelja áfram í landinu. Í gegnum allar 

athugasemdirnar er þó áberandi skiptingin „við og hinir“. Við, Íslendingarnir og hinir, 

flóttafólkið. Sumir segja að við eigum að hjálpa þeim á meðan aðrir segja að við berum enga 

ábyrgð á þeim. 

Þegar þessi málefni eru rædd, er fólk gjarnan uppnefnt ýmist rasistar eða „góða fólkið“ 

og dæmt eftir því. Þetta varpar enn og aftur skugga á málefni flóttafólks og til verða einhvers 

konar upphrópanir og ásakanir í allar áttir, sem skila hvorki niðurstöðu, né betri stöðu að 

neinu tagi. 
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Stutt umfjöllun um like 

Like geta haft margvíslega merkingu og er ekki lögð sama merking í það hjá öllum. Sumir 

nota þann möguleika til að lýsa yfir stuðningi við það sem skrifað hefur verið, aðrir nota það 

til að sýna að athygli þeirra hefur verið náð, enn aðrir til að láta vita að fram hafi komið góður 

punktur, án þess að lýsa því yfir að það sé sammála og svo nota enn aðrir like sem kaldhæðni. 

Þess vegna er mjög flókið að ætla að því fleiri like sem athugasemd fær, því fleiri séu 

sammála henni. Það sem þó er hægt að vera nokkuð viss um, er að því fleiri like sem 

einstaklingur fær fyrir athugasemd sína, því sterkari verður trú hans á eigin orðræðu.  

Áhugavert var því að skoða að þær athugasemdir sem flest like fengu við fréttirnar 

þrjár sem voru til skoðunnar, voru allar neikvæðar í garð flóttafólks, en nokkrar slíkar fengu 

allt frá 20 og upp í 37 like. Flest like fékk eftirfarandi athugasemd: 

 

Af hverju fær ekki Útlendingastofnin frið viðað vinna vinnuna sína. Þetta fólk er ólöglegt 

hérna og við getum ekki bara tekið við öllum, það kostar ríkið helling að halda þessu uppi. 

atvinnuleysislausir eru 7000, og fara fjölgandi. það eru einfaldlega ekki til peningar til að 

sjá fyrir þessu fólki, ekki er hægt að leiðrétta greiðslur til öryrkja og aldraða sem hafa þó 

byggt upp þetta kerfi fyrir okkur. 

 

Athugasemdin sem ekki lýsti neikvæðum viðhorfum til flóttafólks og fékk flest like, fékk 15; 

„Það er ekkert “endalaust fólk” að koma hingað“. 

Munurinn er því mikill og fá neikvæðu athugasemdirnar fleiri like um leið og þær eru 

meira áberandi. Þetta getur skýrst af því að annað hvort er stuðningsfólks mannréttinda 

flóttafólks lítið að tjá sig á opinberum vefum eða að neikvætt viðhorf er útbreiddara. Ég tel þó 

að fyrri skýringin sé líklegri og er því hægt að velta því upp hvort þörf sé á útbreiddari 

aðkomu þeirra er vilja tala þeirra málum inn í opinbera umræðu til að hafa áhrif á orðræðuna 

og auka vægi þess jákvæða innan hennar.  
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Niðurstöðukafli og umræður 

Frá janúar 2014 til apríl 2020 hafa 37.302 flóttaeinstaklingar dáið af slysförum í heiminum. 

Það á við um dauðsföll sem eru skráð. Að meðaltali er það 491 dauðsfall í hverjum mánuði. 

Þessi fjöldi er þó aðeins lágmarksáætlun, þar sem meirihluti dauðsfalla á meðal flóttafólks er 

aldrei skráð og þó að um flóttamannakrísuna sé gjarnan rætt í þátíð, hafa 837 dauðsföll þegar 

verið skráð á árinu 2020. Flestir sem hafa látist í Evrópu hafa drukknað eða kafnað (Missing 

Migrants, 2020). Það er staðreynd. Börn og fullorðnir hafa dáið við strendur Evrópu og samt 

eru þau álitin vandamál í álfunni. 

Ritgerðinni er ætlað að undirstrika þá staðreynd að neyðin, sem upprunalega rekur fólk 

á flótta, er aðeins hluti af því sem flóttafólk þarf að ganga í gegnum. Hindranir mæta því í 

hverju skrefi; pólitískar, lagalegar og félagslegar, sem og hættulegur flótti og ferðalög. Margir 

slasast á ferðalaginu, margir hljóta sálrænan skaða og allt of margir láta lífið (Amnesty 

International, 2017; Atli Viðar Thorstensen, 2006; Augoustinos og Every, 2015; Baumeister, 

1999; Bello, 2017a; Delcher, 2012; Fleming, 2015; Gorham, 1999; Koser, 2007; Kristín 

Loftsdóttir, 2018; „Migrant crisis“, 2016; United Nations, 2016). Það eitt og sér ætti að sýna 

hversu mikil og raunveruleg neyð þess er, en þrátt fyrir það eru uppi háværar efasemdaraddir 

um trúverðugleika flóttafólks og miklar ráðstafanir gerðar til að hefta inngöngu þess til 

Evrópu (Amnesty International, 2017; Dollman, 2015; Help refugees, 2018).  

Orðræðugreining á fjölmiðlaumfjöllun um flóttafólk og athugasemdakerfi við hana, 

sem kynnt er í ritgerðinni, sýndi m.a. að þessi viðhorf er einnig að finna á Íslandi. Margir 

tjáðu sig á athugasemdakerfunum um flóttafólk og hælisleitendur sem betlara og svindlara 

sem eru tengdir afbrotum. Ein athugasemd sagði t.d.: „Hver skildi hafa greitt farið fyrir þau. 

Gætu verið glæpasamtök sem greiða leið þess [...] það er eitthvað bogið við þetta allt“. 

Athugasemdin hlaut góðar undirtektir og 21 like. Nokkrir sögðu fjölskylduna sem um ræddi í 

fréttunum vera „ólöglega“ í landinu og vildu að hún yrði send burt. 

Hættulegt ástand í landi getur neytt fólk á flótta og í leit að öruggari samastað. Sumt 

fólk neyðist til að flýja land sitt án nokkurs fyrirvara eða viðvörunar, en annað hefur vikur eða 

mánuði til að vega og meta áhyggjur sínar þar til vaxandi hætta að lokum neyðir það til að 

yfirgefa heimili sín. Það sem fólkið á allt sameiginlegt, eru hræðilegar ákvarðanir sem það 

stendur frammi fyrir þegar það gerist flóttafólk og mikill missir, m.a. efnislegur, félagslegur 

og menningarlegur (Kristín Loftsdóttir, 2018; McCracken, 1989; Neuberg o.fl., 1997). Á 

flóttanum verða fjölskyldur og vinir oft viðskila og fólk fer að átta sig á öllu sem það hefur 
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misst. Ekki er undarlegt að það upplifi kvíða og þunglyndi, enda er líf þess í mikilli óvissu og 

þar til það fær samþykkta umsókn um vernd í tilteknu landi, er lífi þess í raun stjórnað af 

Sameinuðu þjóðunum, ríkisstjórnum og flóttamannaráðum (Burgess, 2004). Það er aðeins 

eftir að staða þess sem flóttaeinstaklingur hefur verið samþykkt með tilliti til 

flóttamannasamningsins sem það nýtur réttinda sem fylgja skilgreiningu á flóttafólki. Að auki 

fylgir þessu oft langur, lagalegur bardagi um fasta búsetu, kröfu á framvísun persónuskilríkja 

og/eða yfirheyrslum af yfirvöldum. Í mörgum tilvikum liggur ábyrgðin hjá flóttafólkinu sjálfu 

að sanna sig, sögu sína og verðugleika á vernd og verður aðeins að vona að mark verði tekið á 

því. Á Íslandi byggja ákvarðanir um örlög flóttafólksins á ákvörðunum Útlendingastofnunar 

sem hún vinnur með tilliti til Flóttamannasamningsins og Dyflinnarreglugerðarinnar 

(Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008; Útlendingastofnun, e.d.; Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2009).  

Margir tjáðu sig í athugasemdakerfunum um Útlendingastofnun, ýmist á jákvæðan eða 

neikvæðan hátt. Flestir töldu þó örlög fjölskyldunnar (og annarra umsækjenda um vernd) vera 

á ábyrgð þeirrar stofnunar, sem þyrfti frið við að vinna sína vinnu. Það er enn ein vísbending 

um afmennskun, þar sem einstaklingarnir á flótta virðast ekki vera mikið meira en stafir á 

blaði stofnunnar, sem treyst er til að taka „réttar“ ákvarðanir. Hvaða ákvarðanir eru taldar 

réttar, er afar misjafnt milli einstaklinga í athugasemdakerfinu. 

Flóttafólk hefur sjaldað íhugað flutninga á þann stað sem það endar á og hefur ekki 

haft tækifæri til að undirbúa sig, kynna sér landið eða jafnvel velja það sjálft. Að auki hefur 

það gengið í gegnum gríðarlega erfitt ferli flótta þar sem það getur hafa upplifað ýmis áföll, 

líkamleg sem andleg, sem það hefur líklega ekki náð að vinna sig í gegnum. Þegar það mætir 

erfiðleikum við aðlögun, þjónustu og samþykkt inn í tiltekið samfélag, eykur það kvíða og 

tilfinningu um útilokun. Þrýstingur á að aðlagast nýrri menningu, nýju tungumáli og nýjum 

félagslegum veruleika getur svo aukið á vanlíðan þess (Mollica, 2006). Þetta virðist einnig 

algengt á Íslandi, en rýnihóparannsókn framkvæmd við Háskóla Íslands árið 2017, sýndi m.a. 

að fólk sem hingað flytur sem kvótaflóttafólk eða sækir hér um vernd er svartsýnt á aðlögun 

að íslensku samfélagi. Ásamt því að upplifa sig sem afskipt og utanveltu og margir lýstu 

mikilli félagslegri einangrun (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2017). Það er ekki aðeins 

slæmt fyrir fólkið sem upplifir þessar tilfinningar, heldur einnig fyrir samfélagið í heild. Á 

meðan flóttafólk og hælisleitendur finna ekki fyrir öryggi, trausti og samþykki, á það afar 

erfitt með að vinna úr áföllum og aðlagast nýrri menningu (Félagsmálaráðuneytið, 2019). 
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Á meðan sumir halda því fram að félagsleg flokkun sé okkur eðlislæg, eru aðrir sem 

segja að engar rannsóknir styðji þá fullyrðingu, heldur sé þetta aðeins ein réttlæting 

fordómafullra skoðana. Samkvæmt SIT (Social itentity theory) mótast okkar félagslega 

sjálfmynd að miklu leyti út frá hópunum sem við tilheyrum, hvort sem það er þjóð okkar, 

fjölskylda, íþróttafélag eða annað (Tajfel og Turner, 2001). Hóparnir gefa okkur þá tilfinningu 

að við pössum inn og að við tilheyrum. Við sjáum okkur sjálf ekki aðeins sem hluta af 

ákveðnum hópum, heldur flokkum við líka annað fólk niður í hópa. Með því skiptum við 

heiminum niður í okkur og hina, berum saman hópana og ýkjum upp jákvæða eiginleika 

„okkar“ og neikvæða eiginleika „þeirra“ og það leiðir til þess að munurinn á „okkur“ og 

„þeim“ er ýktur upp og hugræn gjá og ólíkindi milli hópanna stækkar (McLeod, 2015; Tajfel 

og Turner, 2001).  

Orðræðugreiningin sýndi fram á sterkt viðhorf um „okkur“ og „þau“ í 

athugasemdakerfunum. Skýrustu dæmin um það eru athugasemdirnar sem leggja mikla 

áherslu á vandamál Íslendinga sem þarf að taka á, frekar en á „vandamálum“ flóttafólks. Til 

að mynda var athugasemd sem fékk 37 like sem innihélt m.a. eftirfarandi setningu: „ekki er 

hægt að leiðrétta greiðslur til öryrkja og aldraða sem hafa þó byggt upp þetta kerfi fyrir 

okkur“. Í sömu athugasemd var talað um að það kostaði ríkið of mikinn pening að halda 

„þessu“ [fólki] uppi og atvinnulausum á Íslandi færi fjölgandi. Því ætti að leggja áherslu á að 

hjálpa okkar fólki, en ekki þeim, utanaðkomandi. 

Flóttafólk, eins og annað fólk, er partur af hinum félagslega heimi og er sífellt flokkað 

niður í fyrirfram greind hólf. Ekki aðeins vegna uppruna, trúarbragða eða húðlitar, heldur eru 

hinar margvíslegu, flóknu og mörgu skilgreiningar sem uppi eru um fólk sem flytur og/eða 

flýr frá einu ríki í annað aðeins til að auka flokkunina og aðgreininguna. Fólk á flótta getur 

fallið undir skilgreiningu um flóttafólk, hælisleitendur, umsækjendur um vernd, ólöglega 

innflytjendur, óreglulega innflytjendur, þvingaða, pólitíska o.s.frv. (Bello, 2017a; Koser, 

2007; UNHCR, e.d.-a). Þessi nákvæma flokkun felur í sér gríðarlega mikla einföldun og getur 

orðið til þess að fólk á flótta er í raun afmennskað (Kristín Loftsdóttir, 2018). Þrátt fyrir að 

hugtökin hælisleitandi og flóttafólk séu hvort tveggja lagalegs eðlis, veldur þessi aðgreining 

samanburði á milli einstaklinga innan hvorrar skilgreiningar. Þau sem hafa verið samþykkt 

sem flóttafólk virðast vera „raunveruleg“ og eiga skilið að fá samúð, vernd og skilning. Þeir 

sem eru hælisleitendur virðast taldir síður eiga það skilið og sífellt er efast um trúverðugleika 

þeirra og heillindi. Jafnvel þó að bakgrunnur þeirra sé sá sami, neyð þeirra sé sú sama og þörf 

þeirra sé sú sama. 
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Afmennskun kom mjög skýrt fram í orðræðugreiningunni, en greina mátti 

athugasemdir sem fjölluðu um „þetta lið“, „þetta pakk“ og „betlara“ til að nefna dæmi. Þó 

hafði fólkið sem gerði athugasemdir enga þekkingu á fjölskyldunni sem um ræddi og virtist 

það því ákveðið í því að umsækjendur um vernd eigi ekki skilið samúð og aðstoð, án þess að 

hafa eitthvað annað að styðjast við en fyrirfram ákveðnar staðalímyndir. 

Breytingarnar sem felast í því að neyðast til að yfirgefa lífið sem maður þekkti og 

byrja upp á nýtt á nýjum stað eru gríðarlegar. Spyrja má hve víðtækar þær breytingar geti 

verið og að hvaða leyti þær hafi áhrif á sjálfstraust einstaklings, tilfinningar og 

framtíðaráætlanir. Sjálfsmyndin tekur óumflýjanlega breytingum, þar sem hún er í sífelldri 

þróun og verður fyrir áhrifum frá líffræðilegum þáttum, en einnig félagslegum. Menningarleg 

sjálfsmynd mannsins vísar til sértækra gilda, hugsjóna og skoðana sem ákveðinn 

menningarhópur hefur tileinkað sér, ásamt tilfinningu einstaklings um að tilheyra þeim hópi 

(Ackerman, 2020; Connelly o.fl., 2016; Sue o.fl., 2016). Það getur reynst afar flókið í veröld 

þar sem fjöldinn allur af fólki er fætt á einum stað í heiminum en flytur á annan stað einhvern 

tíma á lífsleiðinni, þvingað eða óþvingað. Flutningar heimshorna á milli geta reynst öllum 

erfiðir, sama hverjar ástæðurnar fyrir þeim eru. Þeir verða til þess að fólk missir tengsl við allt 

sem er þeim eðlilegt og kunnuglegt, auk aðskilnaðar frá fjölskyldumeðlimum og vinum og 

skortur á öryggisneti í nýju landi.  

Ef við hugsum um allar hugmyndir um sjálfsmynd sem aðferð við að leiða, skýra og 

aðstoða einstakling í gegnum lífið, eru breytingar á félagslegri og menningarlegri sjálfsmynd 

sérstaklega merkingarmiklar fyrir flóttafólk og aðra innflytjendur (Ackerman, 2020; Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010; Sue o.fl., 2016). Breytingar á hugsjónum, gildum og 

hegðun hafa skýrar afleiðingar á það hvernig fólkið neyðist til að endurskoða sjálfsmynd sína. 

Það eru óumflýjanlegar breytingar sem verða við samskipti við nýtt félagslegt umhverfi. Það 

er því hægt að horfa á það sem mikla áskorun að aðlagast nýrri menningu um leið og reynt er 

að viðhalda sjálfsmynd sem skapaðist í allt öðrum aðstæðum. Þetta leiðir jafnvel til þess að 

einstaklingur á flótta á erfitt með að staðsetja sig og gildi sín í nýjum veruleika. Þrátt fyrir að 

það sé skiljanlega erfitt fyrir einstaklinginn sem flýði, mætir hann sífelldum þrýstingi frá hinu 

nýja landi til að aðlagast sem fyrst og halda áfram með líf sitt. Ætlast er til þess að hann sýni 

hinu nýja landi mikið þakklæti fyrir góðvildina og fyrir að bjóða hann velkominn (Kristín 

Loftsdóttir, 2018). Það sem gleymist, er að einstaklingurinn er oft í sárum; hann er að syrgja 

sitt gamla líf, hann upplifir söknuð, hefur hugsanlega lent í miklum áföllum og er kominn í 

nýtt land sem hann líklega valdi ekki sjálfur. Hann er mannlegur og á rétt á sínum 
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tilfinningum sem geta verið afar flóknar. Til er flóttafólk sem upplifir sig svo utanveltu í nýju 

samfélagi, að það langar aftur „heim“, þrátt fyrir hættu þar, þar sem „að tilheyra“ skiptir 

manneskjuna svo miklu máli til þess að halda áfram með lífið (Florida State University, e.d.; 

McCracken, 1989; United Nations, 2016). 

Með þetta í huga er sérstaklega sorglegt hvernig viðhorfi fólk á flótta hefur mætt í 

Evrópu, en það hefur sífellt í auknum mæli verið málað upp sem ógn við Evrópu, sem 

keppinautar um auðlindir og menningarleg ógn, auk þess sem það er gjarnan tengt við glæpi 

og ofbeldi (Help refugees, 2018; Koser, 2007; Kristín Loftsdóttir, 2018; Pacock og Chan, 

2018). Þar spila saman margir þættir, m.a. orðræðan sem á sér stað um hinn raunverulega 

flóttaeinstakling, tengingar hryðjuverka við múslima, hugtök eins og „ólöglegur innflytjandi“, 

áhersla á landamæravörslu og eftirlit og flóttamannabúðir sem minna helst á fangabúðir 

(Amnesty International, 2017; Goué, 2019; Help refugees, 2018; Howden, 2019; Steel o.fl., 

2006). Þegar fólk þarf að berjast fyrir því að komast inn fyrir landamæri, er gjarnan litið á það 

sem innrás og þar með ógn og mannlega hlið flóttaeinstaklingsins fellur í skuggann af 

umræðu um hvernig skuli vernda álfuna fyrir inngangi svo mikils fjölda flóttafólks. 

Orðræðugreiningin bar skýr merki um slík viðhorf hér á landi. Athugasemdirnar gáfu 

mörg dæmi um viðhorf byggð á almennum staðalímyndum, sem hafa orðið til vegna 

útbreiddrar orðræðu í þessum anda. 

Flestar aðferðir evrópskra stjórnvalda til að hafa stjórn á hinni svokölluðu 

flóttamannakrísu hafa snúið að því að snúa flóttafólki til baka; til upprunalands síns eða fyrsta 

landsins sem það leitaði verndar í. Í sumum tilfellum býður ESB fjárhagsaðstoð í skiptum 

fyrir strangara eftirlit á landamærum, eins og í samningnum við Tyrki, þrátt fyrir slæmt ástand 

og jafnvel andlýðræðislegan orðstír (Bello, 2017b; Help refugees, 2018). Þetta er sérstaklega 

alvarlegt vegna þeirrar staðreyndar að fólkið sem upplifir strangara eftirlit á landamærum, er 

nú þegar á flótta frá stríði, ofbeldi, margvíslegri mismunun og misnotkun. Af þeirri ástæðu á 

það rétt á að leita hælis í ríkjum ESB eins og samþykkt var með Flóttamannasamningnum 

(Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna, 2008; UNHCR, e.d.-a). Lönd sem verið er að 

snúa hælisleitendum til, t.d. Tyrkland og jafnvel Líbía og Makedónía, hafa hins vegar ekki 

skrifað undir þennan samning og geta því ekki talist sem örugg lönd samkvæmt honum. 

Margir sem tjáðu sig í athugasemdakerfunum virðast styðja þessar aðferðir evrópskra 

stjórnvalda og bera traust til þeirra. Því má velta upp hvort þeir hafi kynnt sér málefni 

flóttafólks vel og tekið upplýsta ákvörðun, eða hvort útbreidd orðræða hafi haft áhrif á viðhorf 

þeirra. 
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Rauði þráðurinn í málefnum flóttafólks og umsækjenda um vernd virðist vera skortur á 

samkennd, skilningi og áhuga. Það skilar sér í umræðu sem virðist ekki líta á þennan hóp 

fólks –  lifandi, andandi, hugsandi fólk –  sem manneskjur. Það er afmennskað og í stað þess 

að horfa til mannúðarsjónarmiða þegar kemur að aðstoð eða alþjóðlegri vernd, er stuðst við 

reglugerðir og skriffinnsku og horft fram hjá því sem mestu máli skiptir: Lífi fólksins, sem var 

svo óheppið að fæðast inn í land sem ekki er öruggur staður til að búa á. 

Mikilvægt er að muna að margt flóttafólk öðlast mikinn styrk vegna erfiðleikanna sem 

það hefur upplifað og er það gjarnan það sem gerir því kleift að læra hið nýja tungumál, 

kynnast menningu og ná ákveðnum stöðugleika. Lífið verður að halda áfram og þjáningar 

flóttafólksins verða að hafa einhverja merkingu. Virðum styrkleika þess og reynslu og er því 

við hæfi að enda á athugasemd undir frétt Stundarinnar sem fékk 3 like. Sá einstaklingur var 

beðinn um rök fyrir því að fjölskyldan sem um ræddi í fréttinni var ekki send úr landi, strax 

við komuna. Svar hans var: „Það er til nokkuð sem heitir mannúð, þau rök halda hjá flestum“. 
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