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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða þau hugtök sem að hafa einkennt umræðuna um 

hnattvæðingu og fólksflutninga, þverþjóðlegan veruleika og sjálf einstaklinga sem að flytjast 

búferlum til nýrra heimkynna. Ákveðin hugtök tengd umræðunni um málefni innflytjenda 

verða skoðuð, sérstaklega kvenna, til þess að skýra betur þá aðstöðu sem að innflytjendur 

standa í þegar ný heimkynni taka við þeim og reynt að samræma þau við bæði greinar og 

viðtöl tengd þessu málefni. Með greiningu viðtala, sem að Kristín E. Harðardóttir, Kristín 

Loftsdóttir og Unnur Dís Skaptadóttir stóðu að, verður skoðað hvernig staðan er á Íslandi í 

dag varðandi innflytjendur og þau úrræði og aðstoð sem að ríkið veitir þeim erlendu 

einstaklingum sem að flytjast hingað til lands. Til samanburðar verður einnig skoðað hvernig 

Norðurlöndin hafa komið til móts við innflytjendur og staða erlendra kvenna í Kanada og 

Kýpur er til samanburðar við stöðu erlendra kvenna hér á landi.  
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1.  Sem kona hamla mér engin landamæri... 

Konur hafa í gegnum söguna lítið verið birtar sem gerendur, fyrir utan einstaka konur á borð 

við Kleópötru, Jóhönnu af Örk eða Maríu Mey. Þessar konur eru þó birtar í samhengi við 

samband þeirra við karlmenn og svo hefur einnig verið þegar fjallað hefur verið um kvenkyns 

almúgann. Mér hefur alltaf fundist kvenréttindabarráttan rómantísk í eðli sínu og réttindi 

kvenna alltof stutt á veg komin miðað við þann árafjölda sem að réttindamál kvenna hafa 

verið til staðar, svo ekki sé talað um það að konur og karlar eru á vissan hátt háð hvoru öðru í 

þróun sinni og ætti því ekki að vera svo stórt bil á milli þeirra í jafnréttistiganum. Konur sem 

flokkast sem „útlendingar“ virðast jafnframt vera fjarri því að ná karlmönnum í þessum stiga, 

allavega hvað varðar hvítar, vestrænar konur- hvað þá karlmenn. Umræðan hefur einkennst 

mikið af andstæðum, þar sem að svart og hvítt berjast, karlar og konur, norður og suður. 

Hvers vegna misrétti kynjanna birtist í þessari mynd hefur sér bæði sögulegar skýringar og 

aðrar sem ekki verður farið út í hér. Í ljósi þess að konur eru um helmingur fólksins í 

heiminum er ekki vitlaust að áætla að þær eigi sér þónokkra fulltrúa á vinnumarkaði. 

Farandverkamenning sem slík er ekki einungis tileinkuð karlmönnum og árið 2000 voru 

konur 49% allra farandverkamanna (Unnur Dís Skaptadóttir og Wojtyńska, 2008). Aðstaða 

þeirra farandverkamanna sem að unnu að stórframkvæmdum á Austurlandi, bæði á 

Reyðarfirði og við Kárahnjúka vöktu athygli mína á farandverkamönnum og þeim aðstæðum 

sem að þeir/þær búa við, bæði í því landi sem að vinnan er unnin, en einnig í upprunalandi. 

Þar af leiðandi vil ég með þessari ritgerð reyna að beina ljósinu að þeim konum sem flust hafa 

hingað til lands vegna vinnu og leiða þar með saman áhuga minn á réttindum kvenna og þeim 

heimi sem að farandverkamenn, já og konur, búa við. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða þau hugtök sem að hafa einkennt 

umræðuna um hnattvæðingu og fólksflutninga, þverþjóðlegan veruleika og sjálf einstaklinga 

sem að flytjast búferlum til nýrra heimkynna. Ég ætla skoða ákveðin hugtök tengd umræðunni 

um málefni innflytjenda, sérstaklega kvenna, til þess að skýra betur þá aðstöðu sem að 

innflytjendur standa í þegar að ný heimkynni taka við þeim og reyna að samræma þau við 

bæði þær greinar og þau viðtöl sem ég hef haft mér til hliðsjónar við gerð þessarar ritgerðar. 

Viðtölin byggja á rannsókn sem að Kristín Erla Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir og Unnur Dís 

Skaptadóttir stóðu að árið 2007; Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, viðurkenning og 

virðing, í Fjarðabyggð. Með viðtölunum, auk greina, mun ég skoða hvernig staðan er á Íslandi 

í dag varðandi innflytjendur og þau úrræði og aðstoð sem að ríkið veitir þeim erlendu 
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einstaklingum sem að flytjast hingað til lands. Til samanburðar skoða ég einnig hvernig 

Norðurlöndin hafa komið til móts við innflytjendur og einnig skoða ég stöðu erlendra kvenna 

í Kanada og Kýpur til samanburðar við stöðu erlendra kvenna hér á landi.  

Hvað varðar nafn ritgerðarinnar Sem kona hamla mér engin landamæri, sem kona er 

land mitt heimurinn allur er ég að vitna í Virginiu Woolf, en setning hennar „As a woman I 

have no country, as a woman my country is the world“  er lýsandi fyrir þá sýn sem hún hafði á 

stöðu kvenna. Mér fannst þessi tilvitnun í Woolf passa vel við þema ritgerðarinnar; 

hnattvæðingu og stöðu konunnar og þær breytingar sem að hafa orðið á stöðu kvenna í 

heiminum á undanförnum öldum og áratugum. Staða kvenna hefur breyst mjög mikið með 

þeim lífsháttabreytingum sem hafa átt sér stað og hefur femínistinn Virginia Woolf séð þær 

breytingar á sínum tíma, enda uppi á einum sterkasta tíma feminískrar uppvakningar, byrjun 

20. aldarinnar. 

1.1. Hugtakanotkun og útskýringar 

Í íslenskri orðabók má finna skilgreiningu á orðinu innflytjandi og á það við um einstakling 

sem er, eða hefur, flutt búferlum til lands (Íslensk orðabók, 1996). Hins vegar má finna í 

ýmsum heimildum víðari skilgreiningu á orðinu innflytjandi, til dæmis á vefsíðu Hagstofu 

Íslands (2009).  Til þessa hafa tölur Hagstofunnar um innflytjendur einskorðast við fjölda 

erlendra ríkisborgara sem búsettir eru hérlendis og fjölda íbúa eftir fæðingarlandi, slíkar 

upplýsingar segja þó ekki alla söguna því að fæðingarlandið eitt og sér gefur aðeins hluta af 

upplýsingum um uppruna einstaklinga, enda geta til dæmis íslenskir foreldrar eignast barn í 

öðru landi en á Íslandi. Jafnframt er ríkisfang ekki góður mælikvarði þar sem erlendir 

einstaklingar geta fengið íslenskt ríkisfang, en þeim hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. 

Hafa verður í huga að innflytjendur eru afar fjölbreyttur hópur sem býr við ólíkar aðstæður. 

Skilgreiningar á hugtakinu geta því oft reynst flóknari en ætla mætti. Í tölum Hagstofu Íslands 

er innflytjandi skilgreindur sem einstaklingur sem hefur fæðst erlendis og á foreldra sem báðir 

hafa erlendan bakgrunn. Þó má einnig finna tölur yfir einstaklinga sem eiga eitt erlent og eitt 

íslenskt foreldri og eru þeir flokkaðir sem einstaklingar með erlendan bakgrunn (Hagstofa 

Íslands, 2009). 

Þættir sem að geta haft áhrif á það hvernig einstaklingar sem flytjast búferlum vegna 

vinnu geta verið af ýmsum toga og má þar til dæmis nefna sjálfsímynd þeirra (e. identity) og 

hvernig viðhorf og ímyndir, eða doxa, birtist í nýjum heimkynnum. Hugtakið doxa kemur frá 
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Pierre Bourdieu og útskýrði hann hugtakið þannig að í menningu okkar og samfélagi væru 

ákveðnar hugmyndir og staðalímyndir. Slíkar staðalímyndir, eða doxur, væru afar sterkar í 

sumum samfélögum og gæti jafnvel skapað neikvæða ímynd af því samfélagi, sem ráðandi 

hópur samfélagsins skapar (Eriksen, 2002). Annar þáttur sem að getur að mörgu leyti haft 

áhrif á innflytjendur er menningarlegur og tungumálalegur auður í hinu nýja landi og vakti 

Bourdieu athygli á veruhætti (e. habitus) hvað þetta varðar. Með þessu er átt við að í nýju 

landi er til staðar ákveðinn veruháttur (e. habitus), þar sem ákveðinn menningarlegur og 

tungumálalegur auður er til staðar, sem skapar okkur og mótar sem einstaklinga. Nýir 

þjóðfélagsþegnar á borð við innflytjendur eiga þó erfiðara um vik með það að nálgast þennan 

auð og getur skortur á aðgengi að þessum auði haft neikvæð áhrif á veru einstaklinga í nýju 

landi. Samkvæmt Bourdieu hafa einstaklingar þó ákveðið val um það sjálfir hvernig þeir 

framkvæma innan ramma veruháttarins og ákveðnir hópar og einstaklingar vinna jafnvel 

markvisst innan ramma tiltekins veruháttar. Slík hegðun getur þó einnig brugðist við 

utanaðkomandi aðstæðum á borð við pólitísk, efnahagsleg eða tæknileg atriði (May, 1999). 

Þrátt fyrir að einstaklingar geti valið á markvissan hátt að vinna innan þess ramma sem að 

ráðandi hópur samfélagsins vinnur innan, getur það reynst erfitt fyrir nýja einstaklinga að 

tileinka sér hið sama. Fyrir einstaklinga sem að koma úr samfélagi þar sem að uppbyggingin 

er af öðrum toga en hið nýja samfélag getur það reynst nýjum samfélagsþegnum erfitt að fóta 

sig og aðlaga veruhátt sinn að hinu nýja samfélagi. Í framhaldi af þessari umræðu má einnig 

benda á áhrif sjálfsins (e. identity) á einstakling sem að kemur inn í nýtt samfélag, þar sem að 

menningar- og samfélagsgerðin er af öðru meiði en hann kemur úr. Samkvæmt Akhil Gupta 

og James Ferguson (1997) er sjálfið okkar ekki rótgróið inn í það samfélag sem við komum 

úr. Sjálfinu mætti frekar lýsa sem fljótandi og síbreytilegu eftir þeim aðstæðum, samskiptum 

og því umhverfi sem við erum í hverju sinni. Þar af leiðandi ætti það ekki að vera erfitt fyrir 

innflytjendur að laga sig að nýju samfélagi, eða hvað? 

Þegar einstaklingar flytjast til nýrra heimkynna tekur á móti þeim framandi menning 

sem að getur verið erfitt að skilja og jafnvel erfiðara að aðlagast að. Hugtakið menning, eins 

og það er notað í dag, var að miklu leyti mótað af mannfræðingum í upphafi 20. aldar, en 

mannfræðingar vildu með því reyna að útskýra að ólík hegðun fólks væri ekki tilkomin vegna 

líkamlegra eiginleika. Þessi sýn hefur verið gagngrýnd og hefur sú gagnrýni beinst að því að 

menningarhugtakið sjálft er ekki hlutur sem auðvelt er að lýsa eða setja inn í ákveðinn ramma. 

Eins hafa mannfræðingar gagnrýnt þær hugmyndir um menningarhópa, sem ganga út á það að 

mismunandi menningarhópar séu afmarkaðar stærðir, hentugar til þess að setja í ramma, rétt 



 

4 
 

eins og menningin sjálf. Menning er því að mati sumra fræðimanna óhlutbundin, án ytri 

marka og flæðandi (Appadurai, 1996; Bauman, 2000; Gupta & Ferguson, 1997; Kearny, 

1995; Hannerz, 1997, Urry, 2003). Með því að hlutgera menningu er hætt við því að 

mikilvægir þættir á borð við margbreytileika menningar gleymist. Sú ímynd menningar sem 

að hefur verið ráðandi hefur oftast verið á þann veg að einstaklingar eigi menningu og séu 

hluti af einni, ákveðinni menningu. Slík sýn verður þess þó valdandi að margbreytileikinn 

gleymist. Eins getur stöðug mótun menningar gleymst með því að líta á menningu sem 

innrammað fyrirbæri, sem að áður var í „hreinu“ formi. Það má heldur ekki gleyma því að 

einstaklingar þjóðríkja eru afar fjölbreyttur hópur einstaklinga, þar sem hver og einn tekur þátt 

í fleiri en einni menningu. Það má því í raun segja að hvert þjóðríki fyrir sig sé ein vel 

krydduð súpa af fjölmörgum, líkum og ólíkum, menningum sem að tengjast á einn eða annan 

hátt saman (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). 

Til að skilja hvernig samlögun einstaklinga við aðra menningu en upprunamenningu 

(e. acculturation) hefur áhrif á sjálfið (e. identity) og svo öfugt er mikilvægt að skilja hvernig 

sjálfið þróast og breytist, vegna bæði félagslegra- og menningarlegra þátta. Breytingar á 

sjálfinu verða til vegna breytinga hjá einstaklingum en hafa þó ekki áhrif á fyrri gildi, 

skoðanir eða markmið. Viiðbrögð einstaklinga gagnvart slíkum breytingum geta verið á mjög 

mismunandi máta og hafa viðbrögð þeirra jafnframt áhrif á það hvernig þátttaka þeirra í 

samfélagi eða innan hóps verður (Schwartz, Montgomery & Briones, 2006). Á síðustu 

áratugum hefur frjálst fræði vinnuafls, farandverkafólk og búferlaflutningar almennt verið 

áberandi í mörgum hlutum heimsins (van de Vijver & Phalet, 2004). Það hefur þá þýðingu, 

samkvæmt Castles (2002) að einstaklingar, hvaðan æva að úr heiminum, flytjast búferlum, 

hvort sem það er val, nauðsyn eða ánauð. Slíkir flutningar hafa oftar en ekki það í för með sér 

að einstaklingar sem að flytja skilja eftir sig vini og fjölskyldu og við tekur aðlögun (e. 

acculturation) að nýrri menningu í nýju landi. Í venjulegum skilningi er aðlögun í raun það 

ferli sem að einstaklingur gengur í gegnum þegar að ólíkir menningarheimar tengdir 

einstaklingnum mætast. 

Í upphafi 20. aldar voru innflytjendur annars vegar flokkaðir sem einstaklingar sem 

fluttu til nýs lands og aðlöguðust með tímanum því landi sem það flutti til og gat slík aðlögun 

jafnvel tekið nokkrar kynslóðir og áratugi. Álitið var að einstaklingar leggðu niður eigið 

tungumál, menningu og siði og tæki upp tungumál og menningu hins nýja lands og yrðu þar 

með fullgildir meðlimir þess. Hins vegar var litið á útlenda einstaklinga sem vinnuafl sem 

væri í nýju landi einungis í stuttan tíma og því ekki talið nauðsynlegt fyrir þennan hóp að 
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aðlagast nýju landi (Castles, 2002). Phinney, Horenczyk, Liebkind og Vedder (2001)  vilja 

meina að aðlögun að nýju landi fari fram á tvennan máta; annars vegar þar sem einstaklingur 

tekur upp gildi, hugmyndir og hegðun hins nýja samfélags og hins vegar þar sem að 

einstaklingur viðheldur frekar þeim gildum, hugmyndum og hegðunarmáta upprunalandsins. 

Þegar einstaklingar flytjast á milli landa hefur hin nýja menning í hinu nýja landi oft mikil 

áhrif á líf þeirra (Phinney, Horenczyk, Liebkind & Vedder, 2001). Þó eru aðrir fræðimenn 

sem vilja skipta því ferli sem að fram fer þegar einstaklingur flytur til nýrra heimkynna á fjóra 

mismunandi vegu, í stað tveggja. Fyrst má nefna samlögun (e. assimilation) sem felst í því að 

innflytjendur leggja megináherslu á það að tileinka sér nýja menningu, það er að segja 

menningu samfélagsins sem flutt er til og er upprunamenningin þar með sett til hliðar. Önnur 

leið er samþætting (e. integration), þar sem að innflytjendur taka virkan þátt í nýrri menningu, 

en halda jafnframt sinni eigin. Einnig hafa fræðimenn fjallað um aðskilnað (e. separation) sem 

felur í sér litla þátttöku í nýrri menningu og menningarhefðum og siðum upprunalands er 

viðhaldið. Fjórða leiðin er svo jaðarstaða (e. marginalization) þar sem að lítil þátttaka er 

meðal innflytjenda í nýju samfélagi og siðir upprunalands virðast verða eftir í upprunalandi. Í 

umræðunni um fjölmenningu og sjálfsmyndir einstaklinga hefur jafnframt talsvert verið talað 

um samþættingu (e. integration) í stað þess að tala um samlögun (e. assimilation), sérstaklega 

þegar rætt er um aðlögun innflytjenda að nýju landi og þeim skyldum og réttindum sem að 

fylgja því að flytjast búferlum (Eriksen & Sørheim, 1994; Menntamálaráðuneytið 1997; 

Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug H. Svavarsdóttir & Jón G. Bernburg, 1997; Kristín 

Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir & Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). 

Hvað varðar einstaklinga sem að flytjast búferlum getur samspil á milli aðlögunar 

þeirra og sköpun sjálfsins rekist á og haft áhrif hvort á annað, þar sem að einstaklingar á 

unglingsárum sínum reyna að svara menningu og gildum upprunamenningu og menningu hins 

nýja lands (Arnett 1999; Schwartz, 2005) og vil ég reyna að sýna fram á að slíkt geti einnig 

gerst hjá einstaklingum sem að flytjast frá heimahögum til nýrra heimkynna, ungum sem 

öldnum.  

Þegar litið er til landa á borð við Kanada og Kýpur, þar sem að innflytjendur hafa lagt 

land undir fót í þeim tilgangi að vinna má sjá að ýmis vandamál geta komið upp þegar kemur 

að aðlögun þeirra að nýju samfélagi. Í sögulegu samhengi hefur staða erlendra kvenna í 

Kanada verið fjarri því að vera sú sama og innfæddra kvenna þar í landi, sér í lagi þeirra sem 

teljast sem „hvítar“. Þær eru ekki álitnar sem hluti af hópnum og flokkaðar í hóp sem 

útlendingar og annars flokks. Þessi staða sem að erlendar konur með dökkan húðlit hafa búið 
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við í Kanada hefur haft mikil áhrif á það hvort þær fá á annað borð inngöngu inn í landið, sem 

og hvort að þær verði samþykktir samfélagsþegnar. Félagslegir- og lagalegir þættir hafa 

einnig mótast af þessu viðhorfi og virðist það jafnvel vera erlendum konum með dökkan 

húðlit erfiðara en öðrum að fá samþykki samfélags og laga. Eins er erlendum konum með 

dökkan húðlit í miklum mæli hafnað þegar sótt er um dvalarleyfi í Kanada til langframa. Þar 

með eru þær settar í stöðu minnihlutahóps, sem á sér fárra kosta völ og jafnvel álitinn sá 

hópur sem að liggur einna verst við höggi. Slík staða hefur áhrif á það hvernig upplifun 

þessara kvenna er, þar sem stöðug útskúfun á félagslegum og lagalegum grundvelli er til 

staðar (Sharma, 2005). Á Kýpur hafa konur frá Filippseyjum verið í meirihluta þeirra kvenna 

sem að koma til Kýpur og vinna. Filippseyjar er eitt af þeim löndum sem að hefur skapað sér 

þann sess þar sem að flestar konur á vinnualdri fara erlendis til þess að styrkja fjölskyldu sína 

í heimalandinu, en flestar eru þær yfir 25 ára. Á Kýpur hefur vöntun á ódýru vinnuafli innan 

umönnunargeirans verið mikil og hafa filippeyskar konur sótt á þennan markað í miklum 

mæli, sem og önnur störf sem að innfæddar konur höfðu farið frá. Störfin sem að þessar konur 

fengu voru flest við umönnun aldraðra eða við þrif á húsum og virðist því fara fjölgandi að 

filippeyskar konur geti sótt í þessi störf á Kýpur samkvæmt Panayiotopoulos (2005). Aukin 

hræðsla gagnvart útlendingum (e. xenophobia) hefur minnkað frjálsræði innflytjenda og hafa 

reglugerðir og lagasetningar gagnvart innflytjendum á Kýpur aukist, til dæmis þar sem að 

dvalarleyfi fyrir einstaklinga sem að ætla sér að vinna innan umönnunargeirans hafa verið 

minnkuð úr 7 árum niður í 4 og eru jafnvel þeir einstaklingar sem að hafa fengið atvinnuleyfi 

út á atvinnusamning gert að fara frá landinu 15 dögum áður en samningurinn rennur út 

(Panayiotopoulos, 2005).  

Þrátt fyrir þessa erfiðleika virðist þó engin minnkun vera á flutningi kvenna landa á 

milli, enda hefur hnattvæðingin að vissu leyti gert konum sem að flytjast erlendis vegna vinnu 

kleift að vera í raun ekki svo fjarri sínum nánustu; tæknilega séð að minnsta kosti. Samkvæmt 

Kelley (2003) hefur það sýnt sig að þeir einstaklingar sem yfirhöfuð hafa tækifæri á því að 

setjast að í nýju landi flytja ekki með það að leiðarljósi að slíta á öll tengsl við upprunaland 

sitt. Samskipti við fjölskyldu og vini í upprunalandi viðhaldast og hafa aukist til muna með 

tilkomu nýrrar tækni þar sem samskipti geta jafnvel verið dagleg og má til dæmis sjá slík 

samskipti bæði í Kanada og á Kýpur. Þessi þverþjóðleiki (e. transnationalism) sem að skapast 

við slík tengsl hefur jafnframt aukist þar sem innflytjendur eru ekki einungis hluti af nýju 

samfélagi í nýju landi, heldur þátttakendur í þverþjóðlegu samhengi þar sem samskipti landa á 

milli eru mikil. Samskipti á borð við þessi þverþjóðlegu samskipti einkennast af tilfinningum 

javascript:void(0);
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og þrám og nýjum hugmyndum um það sem er „heima“ sem og nýrra hugmynda um persónu 

einstaklinga sem flytjast, „sjálfið“ (e. identity) þeirra (Phillip Kelley, 2003).  

 

1.2. Aðstæður á Íslandi 

Hér á landi eru innflytjendamál tiltölulega ný af nálinni miðað við mörg önnur lönd. Hins 

vegar má segja að umræðan hér á landi gagnvart málefnum innflytjenda eigi sér þó nokkra 

sögu og því umræðan um aðlögun þeirra að íslenskum aðstæðum til staðar. Þegar 

þjóðernishyggja Íslendinga var hvað mest var móðurmálinu hampað og það sett á stall og 

sköpuðu Íslendingar ímynd sína út frá móðurmálinu (Hallfríður Þórarinsdóttir, 2004). Þessi 

hindrun, sem tungumálið getur verið, hefur áhrif á það hvernig innflytjendum gengur að 

aðlaga sig að því samfélagi sem þeir flytjast til og er í raun einn þáttur í því ferli sem hefst 

þegar að einstaklingur flytur til nýs lands. Íslenskan getur verið flókið mál, og því kannski 

ekki að furða að utanaðkomandi einstaklingar eigi oft erfitt um vik með að gera sig 

skiljanlega, og skilja aðra. Þetta hefur áhrif á innflytjendur sem almenna samfélagsþegna, og 

ekki síst hvað varðar atvinnuleit. Innflytjendum hefur þó verið skylt samkvæmt lögum að taka 

150 klukkustunda námskeið í íslensku við flutning hingað til lands, svo landvistarleyfi fáist 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2004a; Félagsmálaráðuneytið, 2005).  Ímyndin um innflytjendur 

hefur á síðustu árum verið frekar neikvæð, sér í lagi þegar  kemur að einstaklingum utan 

Evrópusambandsins, og hafa tungumálaerfiðleikar spilað þar stórt hlutverk og jafnvel verið 

sagt að innflytjendur vilji ekki læra íslensku. Þetta getur að vissu leyti verið rétt, það er að 

segja ef einstaklingar koma til dæmis hingað til styttri tíma til þess að starfa og safna pening. 

Tími utan vinnu getur þá verið af skornum skammti og einnig minni ástæða og áhugi hjá 

einstaklingum til þess að tileinka sér málið, þar sem dvöl þeirra er tímabundin og ekki löng. 

Eftir langan vinnudag finnst líklegast mörgum best að fara heim, sinna fjölskyldu og hvílast. 

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að einstaklingar sem koma hér til lengri tíma og hafa 

tök á því að sinna íslenskunámi gera það, og leiðir það oft til þess að þeir fá betri vinnu og 

hafa almennan, og jafnvel betri, aðgang að hinu nýja samfélagi (Unnur Dís Skaptadóttir, 

2004a). Hér á landi eru málefni innflytjenda, eins og áður sagði, ekki nýtt fyrirbrigði og hafa 

stjórnvöld að vissu leyti tekið þátt í þeirri stefnumótun sem við kemur málefnum þeirra, auk 

stofanna á borð við Alþjóðahús og Fjölmenningarsetur. Málefni innflytjenda eru að mörgu 

leyti alls ekki frábrugðin þeim dæmum sem tekin hafa verið hér að ofan og mun ég reyna að 
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sína fram á að oft getur það reynst innflytjendum erfitt að aðlagast nýju landi þar sem nýjar 

hugmyndir um „heima“ og persónu einstaklinganna vakna í þverþjóðlegu (e. transnational) 

samhengi. Auðvitað er það þannig að innflytjendur eru jafn misjafnir og þeir eru margir, hins 

vegar eru ákveðnir þræðir sem ég vil einblína á, sér í lagi hvernig þeir aðlagast nýju samfélagi 

og hvernig hið nýja samfélag hefur áhrif á þá og öfugt. Menningarlegt sjálf (e. cultural 

identity) er sérstök útgáfa af sjálfinu og tengir í raun einstakling og menningu saman þar sem 

einstaklingur og menning standa saman við hlið viðhorfa og gilda í ákveðnu samfélagi (Bathia 

& Ram, 2001).  Taka verður til hliðsjónar þegar málefni innflytjenda eru skoðuð að 

menningarlegir þættir og aðlögun að nýrri menningu hafa mismunandi áhrif á mismunandi 

einstaklinga sem og þau samfélög sem að verða fyrir vali innflytjenda.  
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2. Hnattvæðing og kyn 

Allt frá því að Homo sapiens tók sín fyrstu skref hafa fólksflutningar landa á milli verið 

óumdeilanlegur hluti af lífsmunstri mannsins. Mörkin á milli landa og samfélaga hafa þar með 

breyst umtalsvert þar sem fólksflutningar landa á milli hafa verið til staðar allt frá örófi alda. 

Umræðan um hnattvæðingu og þá miklu fjölmenningu sem að skapast í kjölfar hnattvæðingar 

fékk byr undir báða vængi með þeirri gífurlegu tækniþróun sem verið hefur á síðustu 

áratugum. Með auknu flæði fólks og upplýsinga, auk nýrra hugmynda og ímynda frá öðrum 

og nýjum heimshornum hefur heimurinn smátt og smátt tekið á sig minni mynd, þar sem 

einstaklingar geta komist í samband við aðra á örskotssundu, þrátt fyrir miklar vegalengdir. 

Með fólksflutningum verður ekki hjá því komist að nýir siðir vakna, á meðan aðrir deyja og 

gleymast. Menning fólks er því að vissu leyti afar fljótandi, í síbreytilegu ferli þar sem allir 

geta haft áhrif. (Appadurai, 1996; Bauman, 2000; Gupta & Ferguson, 1997; Kearny, 1995; 

Hannerz, 1997, Urry, 2003).  

Fyrsta setning þessa kafla gefur til kynna að maðurinn hafi allt frá fyrstu skrefum tegundar 

okkar, Homo sapiens, verið í stöðugri framrás og að þar með hafi hnattvæðingin í raun hafist. 

Mikilvægi hnattvæðingar hefur þó kannski verið einna mest á síðustu öldum, sér í lagi í 

kjölfar Nýlendutímans, iðnbyltingarinnar og tæknivæðingar síðustu áratuga. Orðið 

hnattvæðing er í daglegu tali orðið mörgum þjált, hvort sem um er að ræða meðal almennings 

í Mongólíu, á Bretlandi,  Andamaneyjum eða Íslandi. Hvenær hnattvæðingin fór að hafa sín 

miklu áhrif er hins vegar annað mál, sem og hvaða merkingu einstaklingar leggja í orðið. 

Scholte (2000) vill meina að 21. öldin sé að mörgu leyti öld hnattvæðingarinnar á meðan aðrir 

vilja meina að hnattvæðing eigi sér mun lengri sögu.Scholte (2000) segir að það sem greinir 

hnattvæðinguna nú frá öðrum tímabilum sögunnar er að í fyrsta skipti er að vera til 

þverþjóðlegt umhverfi (e. extra territorial spaces/transnational spaces). Þrátt fyrir að 

hnattvæðingarhugtakið sé orðið mörgum þjált og hluti af daglegu amstri fólks hefur mönnum 

oft skort svör þegar útskýra á fyrirbærið. Rannsóknir á hnattvæðingu má bera saman við 

fyrstu etnógrafíur mannfræðinga, en flestar hafa þær einskorðast við rannsóknir hvítra, 

vestrænna karlmana sem skrifa á ensku (Scholte, 2000). Því hafa vestrænar hugmyndir um 

hnattvæðinguna kannski myndað og mótað þær hugmyndir sem að íbúar heimsins hafa á 

hnattvæðingunni. Þetta má til dæmis sjá á einni skýringu af hugtakinu; westernization eða 

modernization sem vísar sterklega til þess að hinn vestræni heimur sé að yfirtaka aðra 
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heimshluta með því að yfirfæra menningu sína yfir á aðra og rekur sögu sína aftur til 

Nýlendutímans. Samkvæmt þessari skilgreiningu segir Scholte (2000) að hnattvæðingin hafi 

breiðst út um allan heim, og í megindráttum  „hið siðvædda“ vestræna gildi tekið yfir gildi 

annarra heimshluta. Þessi útskýring á hugtakinu hefur einnig verið tengd við skýringu 

hnattvæðingar sem globalization og bandaríska skyndibitastaðinn McDonalds, sem hefur fest 

rætur í flestum löndum heims. Slík sýn á hugtakið ber þó með sér að hnattvæðing sé ný af 

nálinni og megi rekja aðeins nokkra áratugi aftur í tímann. Önnur vinsæl skilgreining á 

hnattvæðingunni vísar til þess að orðið hnattvæðing/ inter-nationalization sé í raun lýsandi 

fyrir frjálst flæði fólks á milli landa og að lönd heimsins séu í stóru samhengi háð hvoru öðru. 

Þessi skýring tengist að mörgu leyti einnig hugmyndum um frjálst flæði varnings og vara 

milli landa og markaðskerfi heimsins, flæði sjúkdóma milli landa (heimsfaraldra) hugmynda 

og skilaboða með þeirri miklu tæknivæðingu sem hefur fest sig í sessi. Sumir vilja þó gera 

greinarmun á internationalization og nationalization, þar sem internationalization vísar meira 

til samskipta þjóða og þjóðríkja (Scholte, 2000). Allar eru þessar skilgreiningar nátengdar, en 

jafnframt ólíkar, og í raun kannski ekki hægt að yfirfæra neina þessara hugmynda beint yfir á 

það sem er í raun að gerast í heiminum í dag. Hnattvæðingin er ekki nýtt fyrirbrigði heldur er 

það frekar sá hraði og þeir möguleikar einstaklinga hvaðan æva að úr heiminum til þess að 

ferðast landa á milli það sem er nýtt af nálinni og skýrir þá auknu umræðu sem hefur verið á 

hnattvæðingarhugtakinu. Því verður ekki neitað að samskipti milli fólks hafa stóraukist á 

síðustu áratugum og það að „heimurinn sé alltaf að verða minni“ kannski ekki svo vitlaus sýn 

á heiminn.  

Scholte (2000) bendir á að hnattvæðingin hefur mismunandi áhrif á okkur hvort sem við 

erum hluti af þjóð, ákveðinni stétt, kynþætti, aldurshópi eða kyni, sérstaklega er varðar jöfn 

tækifæri einstaklinga. Með tilkomu feminískra rannsókna hefur orðið aukning á umræðu um 

stöðu kvenna í heiminum, sér í lagi hvað varðar samband kvenkynsins, óréttlætis og 

hnattvæðingarinnar  og má til dæmis nefna bók Michelle Rosaldi og Louise Lamphere frá 

árinu 1974 sem vakti athygli á stöðu kvenna í heiminum sem vinnandi afl. Hnattvæðingin 

hefur haft bæði góð og slæm áhrif á okkur sem byggja þessa jörð, bara á mismuandi hátt, og 

virðist það vera svo að minnihlutahópar eigi stöðugt undir högg að sækja og eru konur þar 

engin undantekning. Feminískar rannsóknir hafa bent á það að konur, einna helst úr hinum 

vestræna heimi, hafa komist til metorða, en oft með því að taka upp ákveðin karllæg gildi eða 

viðmið (Scholte, 2000). Sá heimur sem við lifum í dag hefur ekki fyrr en á síðustu áratugum 

boðið upp á annað (með auknu jafnrétti kvenna) og það var í raun ekki fyrr en fyrir nokkrum 
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áratugum að rannsakendur beindu sjónum sínum sérstaklega að konum (Unnur Dís 

Skaptadóttir & Wojtyńska, 2008; Brettell, 2003). Þar af leiðandi eru upplýsingar um konur í 

sögulegu samhengi af skornum skammti, sem og ef við lítum til hnattrænna ferla. Staða 

kvenna í dag hefur breyst umtalsvert með þeim miklu breytingum sem hafa átt sér stað í 

heiminum undanfarna áratugi, með auknu jafnrétti og mun meiri möguleikum þeirra til 

atvinnu, en mikil umbylting varð í raun á lífsháttum á síðustu áratugum og styrktist staða 

kvenna í kjölfarið umtalsvert. Annars vegar hafa kapítalískar hliðar hnattvæðingarinnar aukið 

möguleika kvenna til atvinnuþátttöku. Hins vegar hafa þau störf sem konur hafa getað sótt í 

flestum tilvikum verið karlmönnum fjarlæg og jafnvel óviðkomandi. Þetta á sér í lagi við um 

umönnunarstörf og störf í svokölluðum swet-shops, sem framleiða varning fyrir hinn vestræna 

heim, í mörgum tilfellum á kostnað þriðja heimsins. Aukin atvinnutækifæri kvenna eru án efa 

af jákvæðu meiði. Hins vegar geta slík tækifæri  þó einnig haft í för með sér ýmsar neikvæðar 

hliðar á borð við lítil eða engin laun, lélegar vinnuaðstæður og langa vinnudaga. Slíkar 

aðstæður hafa einnig alið af sér óréttlæti, með karlmönnum í flestum tilvikum sem yfirmenn. 

Eins hefur hnattvæðingin alið af sér auðveldari samgönguleiðir, sem gerir kynlífsiðnað og 

sölu með konur og börn mun auðveldari og er sá iðnaður ört stækkandi (Scholte, 2000). 

Hnattvæðingin er því tvíhliða peningur, sem hefur sína kosti og galla, aukin tækifæri sem oft 

geta falið í sér neikvæðar afleiðingar, sem erfitt getur verið að breyta. Það virðist vera þannig 

að oft getur skipt máli hvort einstaklingar fæðist séra Jón(a) eða ekki, hvort að einstaklingur 

fæðist karl eða kona, hvítur eða svartur, í norðri eða suðri.   

2.1. Fjölmenning og fólksflutningar í þverþjóðlegum heimi: 

vel krydduð súpa eða bragðvond? 

Eins og áður sagði hafa fólksflutningar landa á milli ávallt verið til staðar, allt frá því að 

Homo sapiens tóku sín fyrstu skref í átt að framrás sinni um allan heim og má segja að þau 

skref hafi verið mikilvægur partur hnattvæðingarinnar. Eins og Unnur Dís Skaptadóttir (2003) 

bendir réttilega á þá hafa fólksflutningar verið með mismiklum mæli í gegnum sögu 

mannsins, en á síðustu öldum og sér í lagi nú eftir miðja tuttugustu öldina hafa flutningar 

fólks landa á milli verið miklir. Jafnframt bendir Unnur Dís (2003) á að ástæður 

fólksflutninga geta verið af ýmsum toga. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að fólk flytur ekki 

endilega til þess að byrja nýtt líf á nýjum stað, heldur einnig til þess að auka lífsgæði sín og 

fjölskyldu í heimalandi og má sem dæmi nefna að efnahagslegt framlag brottfluttra til 
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fjölskyldu í heimalandi er mikil og var framlag brottfluttra 20% hærra en efnahagsaðstoð var 

til þróunarlanda á tíunda áratug síðustu aldar (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Aukin tengsl á 

milli landa eru því staðreynd sem að erfitt er að neita, þar sem að tölvutæknin hefur gert okkur 

kleift að „minnka“ heiminn svo um munar.  

Umræðan um hnattvæðingu og þá miklu fjölmenningu sem að skapast í kjölfar 

hnattvæðingar fékk byr undir báða vængi með þeirri gífurlegu tækniþróun sem verið hefur á 

síðustu áratugum. Með auknu flæði fólks og upplýsinga, auk nýrra hugmynda og ímynda frá 

öðrum og nýjum heimshornum hefur heimurinn smátt og smátt tekið á sig minni mynd, þar 

sem einstaklingar geta komist í samband við aðra á örskotssundu, þrátt fyrir miklar 

vegalengdir. Mörkin á milli landa og samfélaga hafa þar með breyst umtalsvert og jafnframt, 

þar sem fólksflutningar til og frá löndum hafa verið til staðar allt frá örófi alda. Með 

fólksflutningum verður ekki hjá því komist að nýir siðir vakni, á meðan aðrir deyja og 

gleymast. Menning fólks er því að vissu leyti afar fljótandi, í síbreytilegu ferli þar sem allir 

geta haft áhrif.  

Hugtakið menning, eins og það er notað í dag, var að miklu leyti mótað af 

mannfræðingum í upphafi 20.aldar, en mannfræðingar vildu með því reyna að útskýra að ólík 

hegðun fólks væri ekki tilkomin vegna líkamlegra eiginleika. Þessi sýn hefur verið gagnrýnd 

og benda sumir fræðimenn á það að menningarhugtakið sjálft er ekki hlutur sem auðvelt er að 

lýsa eða setja inn í ákveðinn ramma. Eins hafa mannfræðingar gagnrýnt þær hugmyndir um 

menningarhópa, sem ganga út á það að mismunandi menningarhópar séu afmarkaðar stærðir, 

hentugar til þess að setja í ramma, rétt eins og menningin sjálf. Menning er því að mati magra 

fræðimanna óhlutbundin, án ytri marka (Appadurai, 1996; Bauman, 2000; Gupta & Ferguson, 

1997; Kearny, 1995; Hannerz, 1997, Urry, 2003). Unnur Dís (2004) bendir á að með því að 

hlutgera menningu er hætt við því að mikilvægir þættir á borð við margbreytileika menningar 

gleymist. Sú ímynd menningar sem hefur verið ráðandi hefur oftast verið á þann veg að 

einstaklingar eigi menningu og séu hluti af einni, ákveðinni menningu. Slík sýn verður þess 

þó valdandi að margbreytileikinn gleymist. Eins getur stöðug mótun menningar gleymst með 

því að líta á menningu sem innrammað fyrirbæri. Það má heldur ekki gleyma því að 

einstaklingar þjóðríkja eru afar fjölbreyttur hópur einstaklinga, þar sem hver og einn tekur þátt 

í fleiri en einni menningu. Það má því í raun segja að hvert þjóðríki fyrir sig sé ein vel 

krydduð súpa af fjölmörgum, líkum og ólíkum, menningum sem tengjast á einn eða annan 

hátt saman (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004; Eriksen, 1993; Wikan 1999; Bauman, 1999). 

Jafnframt bendir Gerd Baumann (1999) á að ímyndir um erlenda hópa skapast á mismunandi 
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hátt í samspili við ólík þjóðríki og að þar með séu hugmyndir mismunandi þjóðríkja um önnur 

mismunandi þjóðríki ekki eins, því að uppbygging þeirra og hugmyndir um samfélagið er 

misjöfn. Þegar einstaklingar flytjast frá heimalandi sínu verða þessar hugmyndir um 

menningu afar áhugaverðar. Hvað tekur við hjá einstaklingum sem setjast að í nýju landi, 

tímabundið eða til lengri tíma? Menningu er ekki stungið undir hatt einstaklinga sem flytjast 

milli landa heldur velja einstaklingar sér meðvitað og/eða ómeðvitað ákveðna hluti menningar 

frá heimalandi sínu og taka upp aðra og nýja siði þess lands sem einstaklingar ákveða að 

flytjast til og krydda þar með súpuna, sem getur einkenn lítið samfélag eða jafnvel heilt 

þjóðfélag. Miðað við það sem hefur verið að gerast hér á Íslandi eru þeir einstaklingar sem 

flytjast hingað oftar en ekki frá mun flóknari þjóðríkjum, þar sem að fjölmenning hefur verið 

innan samfélagsins í langan tíma (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). 

2.2. Konur í ljósi fjölmenningar, karlar ekki eina kryddið 

Hvað með konur? Karlar hafa jú í gegnum ár og aldir verið virkir gerendur í 

mannfjöldaflutningum, en konur hafa einnig sem einstaklingar átt virkan þátt í sögu 

mannfjöldaflutninga, þó frekar með flutningum innan heimalands frekar en á milli landa. Um 

1960 voru konur  47% af þeim áætluðu 75 milljónum farandverkamanna um allan heim og 

síðan þá hafa konur sem farandverkamenn hægt og rólega náð að verða um helmingur þessa 

hóps, en árið 2000 voru konur 49% allra farandverkamanna (Unnur Dís Skaptadóttir & 

Wojtyńska, 2008). Áður höfðu fræðimenn einungis gert grein fyrir ungum karlmönnum í leit 

að fjárhagslega betri aðstæðum í umfjöllun um fólksflutninga (Brettell, 2003). Konur eru hins 

vegar og hafa verið mikilvægir gerendur er kemur að flutningum fólks milli landa, sérstaklega 

í seinni tíð, hvort sem litið er á sjálfstæðan flutning þeirra, þar sem konur eiga frumkvæði að 

brottflutningi frá heimalandi, eða litið er á þær sem eiginkonur og fylgjendur. Þar sem 

áherslan hefur verið á karla sem gerendur í fólksflutingum hefur gleymst að taka inn 

mikilvægan þátt í rannsóknum fræðimanna; kyn, og hafa konur verið lítt áberandi, þrátt fyrir 

breytingar á flutningum þeirra (Unnur Dís Skaptadóttir & Wojtyńska, 2008). Ástæður fyrir 

þessu eru af tvennum toga  samkvæmt grein eftir Unni Dís Skaptadóttur og Önnu Wojtyńska 

(2008) en  konur hafa verið álitnar fylgjendur eiginmanna sinna og þrátt fyrir þátttöku á 

vinnumarkaði hefur vinna þeirra ekki verið séð sem fyrirvinna fjölskyldunnar. Einnig má 

rekja vöntun á umræðu um konur í samhengi við fólksflutninga til þess að þær hafa oft verið 

ólöglegir innflytjendur, í svartri vinnu innan óopinberra svæða. 
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Hugtakið kyn og kynhlutverk er stór hluti samfélagsgerðar og órjúfanlega hluti af 

menningu manna, hvar sem er í heiminum. Með stöðugum fólksflutningum eru samfélög 

okkar í stöðugri mótun og þróun og hafa ímyndir um kynhlutverk bæði áhrif á og verða fyrir 

áhrifum frá ólíkum samfélögum. Flutningur milli landa hefur mismunandi áhrif á konur og 

karla, þar sem að ímynd á kynjunum hefur áhrif, bæði frá heimalandi og í því landi sem flust 

er til, þar sem að samspil hugmynda um kyn, innflytjendastefnur og fjölmenningu skarast 

saman (Unnur Dís Skaptadóttir & Wojtyńska, 2008). 

 Það var í raun ekki fyrr en á síðustu áratugum síðustu aldar sem konur fengu 

viðurkennda þátttöku sína og gerendahæfni í flutningum milli landa, en það fór fyrst að bera á 

rannsóknum um farandverkakonur  á fræðasviðinu um 1970 (Unnur Dís Skaptadóttir & 

Wojtyńska, 2008). Í bók Michelle Rosaldo og Louise Lamphere frá árinu 1974 er fjallað 

sérstaklega um konur í tengslum við fólksflutninga og fjallar Michelle Rosaldo (1974) um það 

í fyrsta kafla bókarinnar hvernig konur virðast ekki fá viðurkenningu á gerendahæfni sinni 

þegar litið er til karlmanna. Konur virðast, samkvæmt Rosaldo, ekki hafa neitt til menningar 

að færa og eru þær í raun einungis einstaklingar út frá samskiptum sínum við karlmenn. Slík 

samskipti tengjast kynlífi kvenna og karla á einhvern hátt, hvort sem um er að ræða 

eiginkonur og eiginmenn, mæður og syni, ljósmæður og fæðingar eða nunnur sem giftar eru 

guði sínum. Ákveðinn fyrirvara verður að hafa á þessum kenningum Rosaldo, enda um 

rúmlega 30 ára gamlar. Í vestrænum heimi, þar sem að jafnrétti er að mörgu leyti meira heldur 

en í öðrum hlutum heimsins, er konum sem hafa brotist undan „oki“ gamalla kvenímynda 

hampað. Þetta má sjá í gegnum fjölmiðla og auglýsingar, þar sem að konur birtast sem 

áhrifamiklar og framagjarnar, komnar með annan fótinn inn í hin svokölluðu karlastörf með 

uppteknum karllægum gildum. Gefin er mynd af þeim hamingjusömum í dragt á leið í 

viðskiptaferðir heimshorna á milli, á meðan börn og bú bíða heima. Þessi ímynd er þó langt 

frá því að sýna heildarmyndina af þeim tæplega 37 milljónum kvenna sem að vinna fjarri 

heimalandi sínu. Frá mörgum af hinum fátækari löndum heimsins eru konur sem flytjast 

búferlum vegna vinnu, vinnu sem að vestrænar konur hafa yfirgefið í leit að frama á 

vinnumarkaði. Þessi vinna hefur löngum verið láglaunavinna eða vinna innan heimilis og með 

fjarveru vestrænna kvenna frá slíkum störfum og vöntun á ódýru vinnuafli opnast gátt sem að 

erlendar konur fylla. Slík störf eru oft betur launuð en þau störf sem að konur unnu áður við í 

heimalandi sínu, störf sem jafnvel kröfðust einhverrar menntunar. Fjárhagslega séð getur það 

því verið konum hagstætt að vinna erlendis. Samkvæmt Barbara Ehrenreich og Arlie Russell 

Hochschild (2002) virðist flótti frá fátækt þó ekki vera helsti drifkraftur kvenna til flutninga. 
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Karlar virðast líklegri til þess að koma úr fátækum fjölskyldum en konur og virðast þær einnig 

betur menntaðar heldur en karlar sem flytjast frá heimalandi vegna vinnu. Þessa breytingu má 

að öllum líkindum rekja til femíniskrar uppvakningar meðal kvenna um allan heim og nýrra 

hugmynda og stöðu kvenna í kjölfarið. Slíkt má til dæmis sjá í Bandaríkjunum þar sem að 

mexíkóskar heimilisþernur eru mun betur menntaðar heldur en fyrir 30 árum, en menntun 

kvenna eykur líkurnar á því að þær ákveði sjálfar að fara erlendis í leit að vinnu og betri 

kjörum. Ástæðurnar geta þó verið fleiri og flóknari en leit eftir fjárhagslegu öryggi. Dæmi um 

slíkar ástæður geta verið fjölbreyttar og má nefna flótta frá ákveðnum skyldum eða kröfum frá 

fjölskyldu eða ofbeldisfullum eiginmanni, löngun til meiri menntunnar eða jafnvel bara hrein 

ævintýramennska (Ehrenreich & Hochschild, 2002). Það verður því að hafa ákveðinn 

fyrirvara á því þegar alhæft er um vinnu kvenna á alþjóðlegum grundvelli. Jafnframt er 

nauðsynlegt að viðurkenna þær sem stóran part þess vinnuafls sem að fellur undir flokkin 

farandverkamenn, enda eru konur helmingur þeirra sem að vinna fjarri heimahögunum á 

alþjóðlegum vettvangi. Ástæður kvenna eru eins oft ekki einhliða og taka oft mið af fleiri 

þáttum en einungis fjárhagslegum.  
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3. kafli- Innflytjendur á Íslandi 

Kenningar Bourdieu um habitus, eða einhvern tiltekinn menningarlegan og tungumálalegan 

veruhátt (e. habitus) má tengja við fjölmenningarhugmyndir. Menningarlegum og 

tungumálalegum veruhætti þess hóps sem er ráðandi í samfélaginu hverju sinni er hampað, á 

kostnað þeirra sem eru í minnihluta. May (1999) vill meina að helstu afleiðingar fyrir þessa 

minnihlutahópa verða að þeir séu neyddir til þess að láta af hendi sinn eigin menningarlega og 

tungumálalega veruhátt sem ákveðna greiðslu til þess að verða samþykktir inn í samfélagið 

(May, 1999). Þetta sést vel þegar litið er til minnihlutahópa á borð við erlenda ríkisborgara, en 

þessi hópur hefur oft átt undir högg að sækja í nýju landi, þar sem ætlast er til þess að hann 

tileinki sér siði og gildi nýja landsins og kasta þar með gildum upprunalands síns (Okin, 

1999). Fjölmenning þar sem menning allra einstaklinga, útlendra eður ei, ættu að geta ræktað 

sín gildi og sína siði, á grundvelli jafnræðis og viðurkenningar er því kannski fjarri lagi, þar 

sem að samfélög eiga oft erfitt með að viðurkenna aðra menningu en þá sem er ráðandi hverju 

sinni. Sama má segja um innflytjendur, sem geta átt erfitt uppdráttar, þar sem að þeirra 

veruháttur einkennist af öðrum þáttum en ráðandi menning þess samfélags sem þeir búa í 

(Choen ofl., 1999). 

Aðlögun innflytjenda geta verið á margvíslegan hátt og er aðkoma stjórnvalda einnig 

mismunandi. Fræðimenn hafa fjallað um fjórar leiðir til aðlögunar fólks í nýju samfélagi, en 

þó að þær leiðir séu að mörgu leyti að frumkvæði stjórnvalda veltur árangur þeirra og ánægja 

með árangur auðvitað fyrst og fremst á hlutverki og þátttöku innflytjendanna sjálfra. 

Samlögun (e. assimilation), samþætting (e. integration), aðskilnaður (e. separation)  og 

jaðarstaða (e. marginalization) eru hugtök sem öll fjalla um það hvernig og hvort 

innflytjendur taka upp nýja menningu eða viðhalda upprunamenningu sinni. Í umræðunni um 

fjölmenningu og sjálfsmyndir einstaklinga hefur talsvert verið talað um samþættingu (e. 

integration) í stað þess að tala um samlögun (e. assimilation), sérstaklega þegar rætt er um 

aðlögun innflytjenda að nýju landi og þeim skyldum og réttindum sem að fylgja því að flytjast 

búferlum (Eriksen & Sørheim, 1994; Menntamálaráðuneytið 1997; Rannveig Þórisdóttir, 

Sigurlaug H. Svavarsdóttir & Jón G. Bernburg, 1997; Kristín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir 

& Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). En eins og kemur fram í grein Unnar Dísar Skaptadóttur 

(2004a), Mobilities and cultural difference, flytja innflytjendur ekki til nýrra landa með 

menningu heimalandsins í koffortinu og geta þar með plantað henni niður í nýju umhverfi, 
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sem hefur eina hreina menningarlega hlið. Hið nýja umhverfi er ávallt undir einhverjum 

nýjum áhrifum og stöðugt í mótun, rétt eins og menning heimalands innflytjendanna (Eriksen, 

1993).  Foner (1997) telur að þegar fjölskyldur og einstaklingar flytjast frá upprunalandi og 

setjast að í nýju samfélagi viðhaldi fjölskyldan, eða einstaklingurinn, ákveðnum hlutum 

menningar upprunalands síns, þar sem fjölskyldan er vettvangur fyrir menningarsköpun. 

Menning upprunalands heldur því alltaf áfram að setja svip sinn á fjölskylduna þrátt fyrir að 

nýir siðir hins nýja samfélags séu teknir upp. Hin nýja samskiptatækni felur það í sér að 

samband við vini og fjölskyldu sem dveljast áfram í upprunalandi er auðveld og getur jafnvel 

verið um dagleg samskipti landa á milli að ræða (Foner, 1997, 2000; Vertovec, 2004). Eins 

talar Vertovec (2004) um það að margir innflytjendur halda ýmsum skuldbindingum gagnvart 

mikilvægum einstaklingum úr upprunalandi og hefur þetta í för með sér ákveðna tvíhliða sýn 

(e. bifocality) á veruleika þeirra. Hann bendir á að breytingar í lífi þessara einstaklinga og 

hinar þverþjóðlegu stofnanir og athafnir sem að tengjast bæði upprunalandi og hinu nýja 

samfélagi hafi áhrif á skynjun innflytjenda í daglegu lífi, sem birtist í athöfnum þeirra og 

frásögnum. Slík sýn getur birst í samanburði á milli heimalands og hins nýja lands, á milli 

heimabæjar og hins nýja bæjar og svo framvegis. Þessi þverþjóðlega þátttaka og tvíhliða sýn 

hefur þar með mikil áhrif á það hvernig innflytjendur upplifa sig sjálfa, athafnir sínar og það 

umhverfi sem þeir eru í og hversu hæfir einstaklingar eru til þess að mynda tengsl (Vertovec, 

2004). Í rannsókn eftir þær Unni Dís Skaptadóttur og Önnu Wojtyńska (2007) um reynslu 

fólks sem kom til Íslands vegna vinnu kom í ljós að margir viðmælendur þeirra héldu í þessi 

þverþjóðlegu tengsl sem birtust einna helst í ferðum til heimalands til þess að hitta vini og 

ættingja, allt að einu sinni á ári og jafnvel í einn mánuð eða lengur í senn. Slíkt var þó ekki 

hægt í öllum tilfellum þar sem að sumir viðmælendur þeirra Unnar og Önnu (2007) komu 

lengra að og því erfiðara og dýrara að ferðast. Aðrar aðferðir til þess að halda þessum 

þverþjóðlegu tengslum voru þó mögulegar og hefur tæknin hjálpað mörgum sem ekki búa í 

heimalandi sínu mikið til þess að viðhalda einhvers konar þátttöku þar áfram (Unnur Dís 

Skaptadóttir & Wojtyńska, 2007; Unnur Dís Skaptadóttir, 2004a; Unnur Dís Skaptadóttir, 

2009). Margir viðmælenda Unnar og Önnu (2007) höfðu aðgang að sjónvarpsstöðvum frá 

heimalandi í gegnum gervihnött, internetið hjálpaði einnig mörgum sem og sími og farsími til 

þess að halda góðu sambandi við sína nánustu. Allir viðmælendur þeirra héldu einhverjum 

tengslum við skyldmenni og vini og stór hluti sendi einnig fjármagn til ættingja sinna. Slíkar 

sendingar voru í raun oft ástæða fyrir veru viðmælenda þeirra hér á Íslandi og átti þetta 

jafnvel við um einstaklinga sem höfðu sest hér að til frambúðar í mörgum tilfellum var 
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eitthvert skyldmenni í heimalandi sem að viðmælandi var „skyldugur“ til þess að framfleyta 

með peningasendingum frá Íslandi. Slík skylda getur þó átt þátt í því að viðhalda straumi 

fólksflutninga hingað til lands, þar sem einstaklingar sem koma hingað til lands leitast við að 

finna vinnu hér á landi fyrir ættingja og vini svo þeir geti öðlast betri tækifæri en í 

heimalandinu. Þó að þessi þverþjóðlegu tengsl séu mikilvæg þeim einstaklingum sem að flytja 

frá heimlandi eru þau þó mismikil eftir einstaklingum og fjölskyldum og hafa mismikið vægi 

og fer þetta til dæmis eftir stöðu þeirra og væntingum til hins nýja lífs á nýjum stað.  

Eins og kom fram hér að ofan heldur Vertovec (2004) því fram að einstaklingar sem 

flytjast frá upprunalandi haldi áfram ákveðnum tengslum við mikilvæga einstaklinga í þeirra 

lífi. Þetta átti einnig við um viðmælendur þeirra Unnar Dísar og Wojtyńska (2007), enda 

komu hér flestir til þess að vinna og framfleyta sér og fjölskyldu sinni í heimalandi. Þar af 

leiðandi verður vinnan oft það eina sem að einstaklingar viðhafast fyrir utan heimilið og 

verður því þátttaka í samfélaginu minni, enda einstaklingar oft tilbúnir að vinna langa 

vinnudaga til þess að afla sem mestan pening. Að loknum vinnudegi er því ekki mikil orka 

eftir til þess að sinna þáttum á borð við það að sækja sér íslenskukennslu, kynnast þeim stað 

sem að unnið er á eða jafnvel að kynnast innfæddum. Því verður um ákveðinn aðskilnað (e. 

separation)  að ræða, samanber umræðu hér að ofan þar sem einstaklingur tekur litla þátttöku í 

nýrri menningu, en menningarhefðum og siðum upprunalands er viðhaldið. Einnig getur verið 

að ræða jaðarstöðu (e. marginalization) einstaklingsins, þar sem lítil þátttaka er í nýju 

samfélagi og siðir upprunalands virðast verða eftir í upprunalandi (Eriksen & Sørheim, 1994; 

Menntamálaráðuneytið 1997; Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug H. Svavarsdóttir & Jón G. 

Bernburg, 1997). Einangrun getur því verið stór þáttur í því hvernig erlendir einstaklingar 

upplifa veru sína í nýju landi og eins og sjá má af rannsókn Unnar og Önnu (2004a) fundu 

viðmælendur þeirra oft fyrir því að vera einangraðir og hafa óljósar hugmyndir um það sem 

gerðist utan vinnunnar í því samfélagi sem þeir bjuggu í. Jafnframt var þátttaka þeirra lítil sem 

engin í samfélaginu og ferðir til annarra staða annars en heimalands ekki uppi á borðinu hjá 

þessum einstaklingum. Skortur á samskiptum getur vakið upp þá tilfinningu að tilheyra ekki 

upprunalandi lengur. Slík einangrun getur þó hugsanlega stafað af því viðhorfi fólks að 

vinnan þeirra sé staðsett á Íslandi, á meðan að einkalífið sé áfram í upprunalandi og að 

einangrun og lítil þátttaka sé því aðeins tímabundið ástand (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Wojtyńska, 2007).  

Í orðræðu mannfræðinnar hefur orðið sjálfsvitund (e. identity) tvenns konar merkingu, 

annars vegar að vera sá sem maður er og hins vegar það að vera frábrugðinn. Félagslegt sjálf 
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(e. identity) okkar er að mörgu leiti tengt því umhverfi sem við erum í og því kannski ekki 

skrítið að einstaklingar sem hafa þverþjóðlega sýn eigi í erfiðleikum með að upplifa hið 

félagslega sjálf sitt þegar þeir tilheyra fleiri samfélögum en bara einu. Þetta hefur ekki 

endilega eitthvað að gera með það hversu líkir eða ólíkir þeir menningarheimar sem 

einstaklingur tilheyrir eru, heldur mun frekar þá þjóðfræðilegu hugmyndafræði sem liggur í 

hverri menningu fyrir sig og þær hugmyndir um að hver menning sé ólík annarri.  Í 

samfélagslegum skilningi, þar sem einstaklingar eiga að samsama sig einhverju ákveðnu getur 

því verið erfitt og ruglingslegt að halda á þeim tvíhliða pening, sem menning og hugmyndir 

um sjálfið getur verið. Slíkar skilgreiningar geta þó verið varasamar og sett hópa í merkta 

kassa, en slíkt getur leitt til alhæfingar og jafnvel fordóma (Eriksen, 1993). Í viðtölum sem 

þær Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtyńska (2007) tóku til þess að skoða reynslu fólks 

sem kom hingað til lands til að starfa kom í ljós að þó að í upphafi hafi dvöl sumra 

einstaklinga aðeins átt að vera tímabundin öðlaðist fólk hægt og rólega reynslu af íslensku 

samfélagi og töldu sig tilheyra bæði upprunalandi og Íslandi. Viðmælendur þeirra höfðu 

aðlagast að Íslandi og jafnvel dvöl þeirra lengst umtalsvert. Tengsl við íslenskt samfélag jókst 

og í sumum tilvikum myndaði fólk staðbundin tengsl við bæinn eða þann landshluta sem að 

það bjó í (Unnur Dís Skaptadóttir & Wojtyńska, 2007). Einstaklingum fannst þeir tilheyra 

svæðinu og litu á sig sem gjaldgenga þegna út frá vinnunni sinni og í gegnum samskipti við 

innfædda (Unnur Dís Skaptadóttir & Wojtyńska, 2007). 

 Fordómar geta þó vaknað og í rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur frá árinu 2004 

kemur í ljós að umræða um konur í kynlífsiðnaði hér á Íslandi hefur alið af sér staðalmynd um 

erlendar konur hér á landi og neikvæð áhrif á tækifæri þeirra til vinnu og sem almennir 

samfélagsþegnar hér á landi (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004a). Slík stöðlun, þar sem hópar sem 

eru frábrugðnir eru settir í  kassa leiðir af sér fordóma og færri tækifæri í nýjum samfélögum 

(Eriksen, 1993). Viðmælendur Unnar (2004a) höfðu öll einhverja menntun á ferilskrá sinni og 

töluðu einnig öll einhverja ensku. Samt sem áður voru þau stimpluð sem útlendingar á 

neikvæðan máta og var vera þeirra í íslensku samfélagi á vissan hátt mótuð af þessari 

stimplun. Láglaunastörf voru það eina sem bauðst, þar sem að staðalímynd af útlendingum frá 

öðrum löndum en Norðurlöndunum höfðu þau áhrif að tækifæri til betri vinu bauðst ekki. Slík 

staðalímynd gerir jafnvel þá sem vinna í sérfræðistörfum ósýnilega í orðræðu almennings, 

neikvæðar staðalímyndir virtust allavega ekki falla á þá einstaklinga sem höfðu „betri“ störf 

en þau sem voru lægst launuð (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004a). Í íslensku samfélagi hefur 

íslenskan verið eitt helsta þjóðernistákn Íslendinga. Jafnframt hefur það verið einn stærsti 
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þröskuldurinn fyrir erlent vinnuafl hér á landi og erfiðleika í vinnu og í samfélaginu almennt 

má oft rekja til tungumálaerfiðleika. Ástæður fyrir þessum erfiðleikum eru þó margþættar og 

má nefna að einstaklingar sem hafa meiri tækifæri til þess að tileinka sér tungumálið hafa í 

raun enn meiri tækifæri á íslenskum vinnumarkaði en þeir sem eiga erfiðara um vik að sækja 

sér íslenskukennslu. Jafnframt eru erlendir einstaklingar hér oft aðeins vegna vinnunar í 

takmarkaðan tíma og hafa ekki áhuga, ástæðu né tíma til þess að tileinka sér nýtt tungumál. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að erlendir einstaklingar sem koma hingað til lands til lengri tíma 

sýna viðleitni og áhuga á því að læra íslensku, þrátt fyrir að orðræða í samfélaginu hafi verið 

önnur (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004a). Reglur hafa einnig verið settar þannig að fólki sem 

kemur hingað til lands er skilt að taka námskeið í íslensku og er það stefna stjórnvalda að 

fullorðnir einstaklingar eigi kost á góðri íslenskukennslu, þar sem „námið feli jafnframt í sér 

fræðslu um íslenskt samfélag, gildi þess, menningararf og réttindi borgara og skyldur“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007).    

3.1. Stjórnvöld gagnart útlendingum- aðgerðir og málefni 

varðandi innflytjendur á Íslandi 

Viðleitni stjórnvalda til þess að einstaklingar af erlendum uppruna eigi sem auðveldast með að 

aðlagast að nýju samfélagi geta verið að ýmsu toga og getur það verið mjög misjafnt eftir 

löndum hvernig tekið er á móti nýjum samfélagsþegnum. Hér á Íslandi hefur stramur erlends 

fólks alltaf verið af einhverjum toga, en aukist til muna á síðustu árum (Félagsmálaráðuneytið, 

2005). Í lögum Íslands er ekki að finna mörg sérákvæði um aðstoð eða stuðning við 

innflytjendur. Í 65. gr. stjórnarskrár Íslands kveður þó á um að allir skuli vera jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 

kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti. Sérstök lög hafa einnig verið 

sett um útlendinga og atvinnumál útlendinga, samanber lög um útlendinga nr. 96/2002 og lög 

um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002 og einnig hafa ýmsar stefnuskrár verið gerðar og 

rannsóknir til þess að auka hag erlendra einstaklinga og má þar til dæmis nefna aukna 

félagsþjónustu og túlkaþjónustu (Félagsmálaráðuneytið, 2005; 2007).  

Málefni innflytjenda eiga erindi við öll ráðuneyti Íslands, enda spanna málefni innflytjenda 

jafn vítt svið og annarra íbúa landsins. Það fer þó eftir málaflokkum hvernig og hversu stórt 

hlutverk einstaka ráðuneyti á að hafa. Hvað varðar aðlögun (e. integration) innflytjenda má 

segja að hlutverk félags- og tryggingarmálaráðuneytis og mennta- og 
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menningarmálaráðuneytis séu einna mest, þó að önnur ráðuneyti hafa að sjálfsögðu sitt 

hlutverk gagnvart þessum hópi (Félagsmálaráðuneytið, 2005).  

Árið 2007 gerði ríkisstjórn Íslands með sér stefnu í málefnum innflytjenda til þess að 

tryggja það að allir íbúar landsins gætu notið jafnra tækifæra til þess að vera virkir 

þátttakendur í samfélaginu. Þessi stefna var sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi 

(Félagsmálaráðuneyti, 2007) og má segja að tími væri kominn á slíkar aðgerðir. Stefnumál 

komu að hinum ýmsu málaflokkum. Fyrst má nefna að rannsóknir og viðtöl hafa sýnt að 

mikill meirihluti fólks af erlendum uppruna á Íslandi vill læra íslensku. Því var stefna 

ríkisstjórnarinnar að fullorðnir innflytjendur, bæði á vinnumarkaði og utan hans ættu kost á 

góðri íslenskukennslu, þar sem samfélagsfræðsla væri hluti námsins og þannig að 

innflytjendur hefðu aðgang að upplýsingum um íslenskt samfélag og innflytjendamál á 

Íslandi. Menntun erlendra barna var einnig tekin fyrir og nemendur í leik- grunn- og 

framhaldsskóla eiga rétt til náms í íslensku og börn með annað móðurmál en íslensku ættu að 

geta haft kost á því ef hægt væri að viðhalda því. Eins var stefnan að tryggja að erlendir 

ríkisborgarar hefðu ávallt tilskilin dvalar- og atvinnuleyfi og að þeir hefðu sömu réttindi og 

kjör á atvinnumarkaðinum og aðrir þjóðfélagsþegnar. Jafnframt var lögð áhersla á að skýra og 

samræma betur lög um réttindi útlendinga (Félagsmálaráðuneytið, 2007).  

Innflytjendur ættu að hafa aðgang að fullnægjandi heilbrigðisþjónustu hér á landi í 

samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu, lög um almannatryggingar og lög um réttindi 

sjúklinga samkvæmt stefnu ríkisstjórnarinnar. Heilbrigðisstarfsfólk þyrfti að vera upplýst um 

ólíka menningarheima að því leyti sem það gæti skipt máli gagnvart innflytjendum og að 

upplýsingar um almannatryggingar og skipulag og uppbyggingu heilbrigðisþjónustu ættu 

ávallt að vera innflytjendum aðgengilegar. Sveitarstjórnir hefur jafnframt mikla ábyrgð á 

aðlögun innflytjenda og ættu því að tryggja sama aðgang að hvers konar þjónustu og aðrir 

íbúar sveitarfélaga (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Það er svo spurning hvort að slíkar aðgerðir 

og áætlanir séu bæði í orði sem og á borði.  

Í viðhorfskönnun sem gerð var fyrir Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (2009 ) 

kom í ljós að 62% þátttakenda höfðu fengið einhverja fræðslu um réttindi sín í íslensku 

samfélagi, flestir frá vinum eða ættingjum. Þriðjungur þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu 

og helmingur svarenda á landsbyggðinni höfðu ekki fengið neina fræðslu um réttindi sín í 

íslensku samfélagi Samband var milli menntunar og fræðslu, það er að segja að því meiri 

menntun sem svarendur höfðu, því ólíklegra var að þeir hefðu hlotið fræðslu um réttindi sín í 

íslensku samfélagi (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2009). Samkvæmt þessum 
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upplýsingum er því pottur enn brotinn í þeirri stefnu stjórnvalda til þess að koma til móts við 

innflytjendur og fræða þá um réttindi sín og samfélag á Íslandi og má margt betur fara í 

viðleitni þeirra til þess að „gagnkvæm aðlögun“ (Félagsmálaráðuneytið, 2005, 45) eigi sér 

stað svo að „við“ og „hinir“, Íslendingar og útlendingar, getum lifað í sátt og samlyndi í því 

fjölmenningarsamfélagi sem fyrirfinnst hér á Íslandi. Þessar niðurstöður segja þó ekki alla 

söguna. Þegar spurt var um líðan þátttakenda og hvernig þeim þætti að búa á Íslandi sögðu um 

þriðjungur viðmælenda viðhorfskönnunarinnar að það væri mjög gott að búa hér á landi og 

helmingur svarenda frekar gott og því lengur sem svarendur höfðu búið á Íslandi því betra 

fannst þeim að búa hér á landi. Yfir 60% svarenda fannst þeir hafa aðlagast íslensku samfélagi 

mjög eða frekar vel. Aðeins litlum hópi svarenda (7%) fannst þeim ganga frekar eða mjög illa 

að aðlagast íslensku samfélag (Félagsvísindastofnun, 2009). Þessar niðurstöður sýna því að 

aðlögun (e. integration) innflytjenda og líðan þeirra á Íslandi er með góðu móti. Alltaf má þó 

gera betur og auðvitað ætti öllum, innfæddum sem erlendum, að líða vel í því samfélagi sem 

þeir búa í, eru það ekki almenn mannréttindi?  

3.1.1. Fjölmenningar- og alþjóðahús Íslands 

Aðrir þættir í íslensku samfélagi til stuðnings innflytjenda eru til staðar hér á landi og má 

finna ýmsar stofnanir sem hafa verið stofnaðar með því markmiði að leiðarljósi að koma til 

móts við þarfir innflytjenda.  Fjölmenningarsetur er staðsett á landsbyggðinni, á Ísafirði, þar 

sem hlutfall erlendra ríkisborgara er hvað hæst, en sjávarþorpin á landsbyggðinni eru oft þær 

dyr sem standa opnar innflytjendum inn í íslenskt samfélag. Í þessum litlu samfélögum á 

landsbyggðinni eru að verða miklar samfélagsbreytingar og fjölmenningarsamfélagið er orðið 

að staðreynd þar sem að allir íbúar eiga samskipti við fólk af erlendum uppruna. 

Alþjóðahúsið er dæmi um stofnun sem var á sínum tíma þekkingar- og 

þjónustufyrirtæki á sviði fjölmenningar og mannréttinda og í eigu Reykjavíkurdeildar Rauða 

kross Íslands. Starfsemin var upphaflega staðsett í miðju Reykjavíkurborgar, til þess að vera 

sem næst því svæði sem að erlendir einstaklingar búa, núverandi staðsetning þess er Ofanleiti 

2. Starfsemi Alþjóðahúss var sett á laggirnar í desember árið 2001, en á sama tíma var 

Miðstöð nýbúa lögð niður. Starfsemi Alþjóðahúss gegndi afar fjölþættu hlutverki, sér í lagi 

hvað varðar samfélagslega þætti er varða innflytjendur og má þar til dæmis nefna 

túlkaþjónustu, ráðgjöf, upplýsingavef og útgáfu fréttablaðs og byggði starfsemin á 

hugmyndafræði um fjölmenningarleg samfélög og því meginhlutverk hússins að veita og 

stuðla að aðlögun innflytjenda. Einnig var þar fræðsla handa Íslendingum, þar sem markmiðið 

var að fræða Íslendinga um þá kosti sem fjölmenningarleg samfélög bjóða upp á. Staða þess í 
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dag hefur þó breyst töluvert og öll starfsemi minnkað að einhverju eða miklu leyti í kjölfar 

þess efnahagsástands sem er hér á Íslandi. (Alþjóðahús, 2006; Félagsmálaráðuneytið, 2005). 

Á landsbyggðinni má finna annars vegar Fjölmenningasetur, staðsett á Ísafirði, og hins 

vegar Alþjóðastofu staðsetta á Akureyri. Staðsetning þessara stofnanna er hugsuð út frá fjölda 

erlendra einstaklinga á þessum stöðum, en Fjölmenningasetur sinnir þó málefnum erlendra 

einstaklinga hvaðan sem er af landinu. Starfsemi Fjölmenningasetur, sem upphaflega var 

nefnt Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum, var stofnuð  með þingsályktun hinn 9. maí árið 2000, en 

skrifstofa þess var opnuð rétt rúmu ári seinna og var í upphafi ráðgert að stofnunin væri 

tilraunaverkefni til þriggja ára. Verkefnið sem slíkt fólst í því að koma upp þjónustu við það 

fjölmenningarsamfélag sem þar var og vinna gegn fordómum í samstarfi við stofnanir bæði 

ríkis og sveitarfélaga auk frjálsra félagasamtaka. Hlutverk þess var jafnframt að auðvelda 

samskipti fólks af mismunandi uppruna og efla þjónustu við innflytjendur og má sjá eflingu á 

því sviði til dæmis á textavarpi sjónvarpsins þar sem fréttir eru á pólsku og 

serbnesku/króatísku (Fjölmenningasetur, e.d.; Félagsmálaráðuneytið, 2005). Alþjóðastofan á 

Akureyri, sem stofnuð var árið 2002, hefur svipaða virkni og Alþjóðahús og 

Fjölmenningasetur og er málsvari innflytjenda á Akureyrarsvæðinu. Jafnframt býður 

Alþjóðastofan upp á er ráðgjöf, námskeið og túlkaþjónustu (Akureyri, á.á.; 

Félagsmálaráðuneytið, 2005). 

Það mætti segja að Fjölmenningarsetur og Alþjóðahús séu þau verkefni sem að hafa gengið 

hvað lengst í því að koma til móts við innflytjendur hér á landi.  

3.1.2. Aðgerðir og löggjöf í málefnum innflytjenda í nágrannaríkjum 

Árið 2000 gaf Evrópusambandið út reglugerð sem kvað á um þá skyldu aðildaríkjanna að 

setja á lög sem bönnuðu mismunun á grundvelli kynþáttar eða uppruna (e. racial eða ethnic 

origin). Með þessari reglugerð var í raun stórt skref stigið í jafnréttisbarráttu. Jafnframt hefur 

Norðurlandaráð lagt mikla áherslu á málefni innflytjenda og þá málaflokka sem snerta þá. 

Málaflokkarnir koma að aðlögun þeirra í nýju samfélagi, aðferðir gegn kynþáttafordómum og 

jákvæðri umfjöllun um fjölbreytileika. Það er jafnframt eitt af forgangsverkefnum Norrænu 

ráðherranefndarinnar að efla fjölmenningarsamfélag Norðurlandanna og stuðlar þar með að 

auknu umburðarlyndi og virðingu milli þeirra ólíku hópa sem að byggja Norðurlöndin. 

Samkvæmt heimasíðu Norrænu ráðherranefndarinnar eru grundvallargildin í norrænu 

velferðarsamfélagi „jafnir möguleikar, félagsleg samstaða og öryggi fyrir alla“ (Norræna 

Ráðherranefndin, á.á.). Með þessu er átt við að félagsleg réttindi séu grundvallaratriði og að 

allir eigi jafnan rétt á framlagi á heilbrigðis,- mennta,- félags- og menningarkerfinu. Jafnframt 

http://www.textavarp.is/139
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er það jafn réttur allra að eiga tækifæri til þess að taka þátt í því samfélagi sem að búið er í og 

ákvarðanaferli þess. Lýðræðisgildið „að allir eigi að taka þátt" hefur mikla merkingu í 

norrænu samfélagi. Á Norðurlöndum er því reynt að stuðla að samkennd milli innflytjenda 

með misjafnar þarfir og menningarlegan bakgrunn, samhliða því að stuðla að jafnrétti og 

þátttöku.  Allt þar til á allra síðustu árum hefur lítill greinarmunur verið á því innan 

stjórnkerfisins hvers konar málefni innflytjenda fengist er við. Í dag hefur umræðan þó breyst 

og færst í þá átt að annars vegar er fjallað um rétt útlendinga til einhvers konar dvalarleyfis í  

nýju landi og þá þætti er snúa að leyfisveitingunni og hins vegar er fjallað um útlendinga sem 

sérstakan málaflokk og aðlögun (e. integraton) þeirra að nýju samfélagi.  Slík aðlögun getur 

verið skipulögð og meðvituð í formi stefnu opinberra aðila eða sem óskipulögð og ómeðvituð 

í formi félagsmótunar í hverju landi fyrir sig. Í samanburði við önnur Norðurlönd hefur lega 

Íslands og saga landsins mótað sérstöðu Íslands hvað varðar mál innflytjenda. Svíþjóð, 

Danmörk og Noregur eiga það öll sameiginlegt að mjög hátt hlutfall þeirra útlendinga sem 

sækja um einhvers konar leyfi til að dvelja í landinu eru hælisleitendur og flóttamenn, en 

umsóknir erlendra einstaklinga um hæli hér á landi eru afar fáar og oft ekki samþykktar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2005). Ný stefna hefur verið ríkjandi á Norðurlöndunum síðustu ár og 

snýst hún um að draga úr veitingu leyfa hælisleitenda eða flóttamanna og er þetta til dæmis 

gert með strangari kröfum í garð umsækjanda og lágmarks aðbúnaði til handa þeim. Hin nýja 

stefna hefur leitt til þess að árangur sést með hinum nýju aðgerðum og árið 2006 hafði  

umsóknum hælisleitenda fækkað niður í 20% af öllum umsóknum um dvalarleyfi í Svíþjóð, 

15% í Noregi. Vegna mikillar umræðu á Norðurlöndunum um málefni innflytjenda hefur 

einnig skapast umræða um hver eigi að sinna málefnum þeirra og framfylgja stefnu hvers 

lands.  

Eins og áður sagði getur það verið mismunandi eftir löndum hvort að það sé hið 

opinbera sem að framfylgi og sjái um málefni þeirra, en eins getur það verið á óformlegu 

formi félagsmótunar hvar og hverju sinni (Félagsmálaráðuneytið, 2005).  

3.2. Innflytjendur í tölum 

Eins og áður hefur komið fram er að myndast á Íslandi afar blómlegt fjölmenningarsamfélag, 

með tilkomu erlends vinnuafls sem sest hér að til lengri eða skemmri tíma. Hér á landi virðast 

ástæður og bakgrunnur erlendra kvenna og karla sem að koma hingað í leit að vinnu jafn 

fjölbreyttar og þær ástæður sem að hér fyrir ofan hafa verið taldar upp; flótti frá skyldum eða 
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kröfum, fjárhagslegar ástæður eða jafnvel ævintýramennska. Erlendum ríkisborgurum hefur 

fjölgað afar hratt á síðustu árum, árið 1996 voru þeir 1,9% landsmanna en tíu árum seinna 

voru erlendir ríkisborgarar orðnir 6% af íbúum Íslands. Af 5.357 innflytjendum
1
 árið 1996 

voru konur í meirihluta, eða 3.333 talsins. Árið 2006 voru innflytjendur orðnir 16.689 og voru 

konur þá aðeins færri en karlar; 8.113 konur á móti 8.576 körlum. Flestir erlendir 

einstaklingar komu frá Póllandi árið 2006 (Hagstofa Íslands, 2009).  

Á árunum 2005-2008 fluttu tæplega 16.200 erlendir ríkisborgarar til landsins umfram 

brottflutta. Þrátt fyrir ákveðinn brottflutning erlendra ríkisborgara frá landinu árið 2009 er 

hlutfall erlendra ríkisborgara í mannfjöldanum á Íslandi enn mjög hátt og þann 1. janúar 2010 

var 21.701 erlendur ríkisborgari búsettur hér á landi, eða 6,8% af heildarfjöldanum. Flestir 

voru þó erlendir ríkisborgarar fyrir ári síðan, 1. janúar 2009, en þá voru þeir 7,6 % af 

mannfjölda Íslands. Jafnframt er hlutfall erlendra karla og kvenna mest á vinnualdri, eða frá 

20-54 ára (Hagstofa Íslands, 2010). Þessi mikla aukning erlends vinnuafls hér á landi má rekja 

fyrst og fremst til hinnar miklu efnahagsþenslu sem hefur átt sér stað á síðustu árum og hefur 

það leitt til manneklu á ýmsum starfssviðum, einna helst í láglaunstörfum. Flest atvinnuleyfi 

voru veitt vegna starfa við umönnun, í iðnaði, mannvirkjagerð og við fiskvinnslu (Unnur Dís 

Skaptadóttir & Wojtyńska, 2007). Fiskvinnsla hefur nú í nokkra áratugi verið helsta 

atvinnutækifæri erlends vinnuafls, þó svo að þátttaka mismunandi þjóðerna hafi breyst með 

tímanum. Allt frá árunum 1970 og 1980 hafa einstaklingar hvaðan æva að úr heiminum sótt í 

fiskvinnslustörf, allt  frá Ástralíu og Nýja Sjálandi, til nálægri landa á borð við Danmörku og 

Svíþjóð (Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). En eins og tölur frá Hagstofu Íslands (2006) sýna þá 

varð mikil aukning á einstaklingum frá Póllandi eftir 1990 og má ætla að þeir hafi sótt í 

fiskvinnslurnar í auknum mæli. Árið 1996 voru 70% allra veittra atvinnuleyfa gefin út vegna 

starfa í fiskvinnslu, en í kjölfar þess að kvótakerfið hér á landi var breytt urðu stórvægilegar 

breytingar í sjávarþorpum landsins. Kvótinn var nær allur fluttur frá landsbyggðinni, frá þeim 

litlu sjávarþorpum sem annars byggðu mest allt fjárhagskerfi sitt á fiskiðnaði. Þar af leiðandi 

fækkaði heimamönnum í fiskiþorpunum, þar sem færri störf buðust vegna tilfærslu 

fiskikvótans. Með brottflutningi heimamanna varð hins vegar vöntun í þeim fyrirtækjum sem 

eftir urðu, sér í lagi í fiskvinnslum. Fiskvinnslurnar hafa því reynt að verða sér úti um ódýrt 

vinnuafl og sést það vel á tölunum frá 1996, þegar að 70% veittra atvinnuleyfa voru gefin út 

til erlendra ríkisborgara vegna starfa í fiskvinnslu. 

                                                           
 

1
 Hér er ekki átt við afkomendur innflytjenda. 
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3.3. Innreið pólskra verkamanna 

Umræða um innflytjendur hér á landi hefur verið mikil síðustu ár og má þá kannski einna 

helst tengja þá umræðu sem verið hefur í kringum álversbyggingu á Reyðarfirði og stíflugerð 

við Kárahnjúkavirkjun. Stóriðjuframkvæmdir hófust á Reyðarfirði árið 2005 og þeim lauk 

formlega árið 2007, þegar álver Alcoa var gangsett. Þessar miklu framkvæmdir kröfðust 

óhjákvæmilega mikils mannafla til vinnu. Það var hins vegar talið hægara sagt en gert að fá 

vinnandi hendur einungis frá nærsvæðum Reyðarfjarðar, enda um fámenn byggðarlög að 

ræða, en Fjarðabyggð samanstóð árið 2005 af 3.895 einstaklingum (Hagstofa Íslands, á.á.). 

Erlent og innflutt vinnuafl var að mestu leyti fengið til byggingar stóriðjunnar og var það ekki 

að ástæðulausu að Pólland var tekið sem dæmi hér áður, en hér á landi hefur einstaklingum frá 

Póllandi fjölgað mjög mikið, sérstaklega í tengslum við stóriðjuframkvæmdir. Samkvæmt 

mannfjöldaskýrslu Hagstofu Íslands (2009) hefur innflytjendum fjölgað umtalsvert á síðustu 

árum. Fram undir lok 20. aldar voru flestir innflytjendur frá Norðurlöndunum. Fyrir um 

tuttugu árum síðan, eða um og eftir 1990 fór innflytjendum frá öðrum löndum að fjölga. Árið 

1996 voru 30% innflytjenda frá Norðurlöndum en hafði lækkað niður í 7% árið 2008. Á þessu 

sama tímabili hækkaði innflytjendum frá öðrum löndum Evrópu í 68%, úr 40%. Þessi hækkun 

er einna mest til komin vegna einstaklinga sem hafa flust frá Austur-Evrópu hingað til Íslands, 

sér í lagi frá Póllandi, en árið 2008 voru Pólverjar 9.028 hér á landi, þegar að 6,8% 

þjóðarinnar voru erlendir ríkisborgara, samanborið við aðeins 347 Pólverja tólf árum áður, 

árið 1996, þegar erlendir ríkisborgarar voru einungis 1,8%. Það má því sjá af þessum tölum að 

saga innflytjenda hér á Íslandi myndi að öllum líkindum ekki fylla mörg bindi bóka, miðað 

við önnur nágrannalönd og lönd Evrópu. Þetta má sér í lagi sjá á meðalaldri innflytjenda, en 

flestir einstaklingar með erlendan bakgrunn eru á aldrinum 20-39 ára, á meðan að börn og 

annarrar kynslóðar innflytjendur eru hlutfallslega fá og á unga aldri, langflest undir 10 ára. 

Þrátt fyrir að saga innflytjendamála nái ekki langt, þegar miðað er við önnur nágrannalönd, 

sést það hins vegar að erlendir einstaklingar hér á landi eru ansi stór hluti þjóðarinnar, enda 

hefur hlutfall þeirra vaxið hratt á síðasta áratug, og því ekki hægt að ætla annað en að 

orðræðan um innflytjendur sé til staðar að miklu leyti. 
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3.4.  Innflytjendur á Austurlandi 

Á Austurlandi fjölgaði erlendum einstaklingum umtalsvert eftir aldamótin 2000, sér í lagi er 

stóriðjuframkvæmdir hófust í Reyðarfirði og við Kárahnjúka. Eins og kemur fram í 

áfangaskýrslu frá árinu 2007 um samfélagsleg áhrif á byggðarlag á Austurlandi í kjölfar 

stjóriðjuframkvæmda voru tölurnar enn hærri ef litið var til alls Austurlands; frá Hornarfirði 

til Þingeyjarsveitar. 1.desember 2006 fóru mannfjöldatölur á þessu svæði upp í 20.500 manns, 

en lækkuðu þó aftur ári seinna og voru komnar niður í 18.900. Þessi fjölgun átti sér að mestu 

leiti stað á miðsvæði
2
 Austurlands; í Fjarðabyggð og Fljótsdalshreppi, Seyðisfirði, 

Borgarfjarðahreppi og á Fljótsdalshéraði. Í sveitarfélaginu Fjarðabyggð, sem telur 

Stöðvarfjörð, Fáskrúðsfjörð, Reyðarfjörð, Eskifjörð, Neskaupsstað og Mjóafjörð var aukning 

fólks mest á árinu 2006, en þá hafði einstaklingum fjölgað úr 3.895 í 5.705 manns. 

Reyðarfjörður verður þó að teljast til hástökkvara er varðar mannfjöldabreytingar, en árið 

2002 voru íbúar þorpsins einungis 623, en voru 2.250 í lok árs árið 2006. Það verður þó að 

athuga að um mitt ár 2006 voru um 1.300 einstaklingar búsettir í starfsmannaþorpi álversins 

og skyggja flutningar erlendra verkamanna í og úr starfsmannaþorpinu á aðra búferlaflutninga 

á þessum tíma. Erlendir ríkisborgarar voru í lok ársins 2006 3.800 á miðsvæði Austurlands, 

þar sem karlar, flestir  á aldrinum 25-59 ára, voru í meirihluta, eða 64%. 

(Byggðarannsóknarstofnun Íslands, 2008). Karlmenn hafa þó ekki alltaf verið í meirihluta 

þegar kemur að erlendu vinnuafli. Frá árunum 1998 til ársins 2004 voru erlendar konur fleiri 

heldur en karlar. Árið 1998 voru konur með erlendan ríkisborgararétt 2,8% af starfandi konum 

í landinu, á meðan erlendir karlar voru 2,0% starfandi karla. Árið 2004 var þessu háttað á 

annan hátt; erlendir karlar voru 6,2% vinnandi karlmanna, á meðan að erlendar konur höfðu 

ekki hækkað jafn mikið og voru 4,7% vinnandi kvenna. Þessi fjölgun karla umfram konur má 

rekja til stóriðjuframkvæmda og vöntunar á vinnuafli í svokölluð „karlastörf“, það er að segja 

byggingarframkvæmdir (Hagstofa Íslands, 2006).  

3.5. Viðtöl greind 

Við greiningu viðtala úr verkefninu Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, viðurkenning og 

virðing er þær Kristín E. Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir  og Unnur Dís Skaptadóttir (2007) 
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stóðu að,  komu áhugaverðar niðurstöður í ljós. Viðtölin voru tekin við erlenda einstaklinga 

búsetta í Fjarðabyggð og innfædda og aðflutta Íslendinga, einnig búsetta í Fjarðabyggð. Að 

sumu leyti komu niðurstöðurnar á óvart, að öðru leyti voru þær í samræmi við þær hugmyndir 

sem hafa verið í almennri orðræðu fólks frá þessu svæði.  

Ég hafði einnig sjálf samband við sóknarprest búsettan á Eskifirði; Davíð Baldursson 

til þess að freista þess að fá nánari innsýn í stöðu erlendra kvenna á Austurlandi og í 

Fjarðabyggð. Ástæðan fyrir því að ég valdi Davíð Baldursson var sú að hann gegnir jú 

mikilvægu hlutverki í litlu samfélagi sem að Austurland er, hvað þá Fjarðabyggð. Hann hefur 

verið í góðu sambandi við þessar konur og mun lengur heldur en bara yfir 

framkvæmdartímann þegar bygging álversins stóð sem hæst og erlent vinnuafl var sem flest. 

Hann telur að aðstæður  erlendra kvenna séu afar misjafnar í Fjarðabyggð og ástæða þess vera 

sú að forsendur fyrir veru margra þeirra séu ólíkar. Hvort þær séu hér tímabundið vegna 

atvinnu, hvort að þær hefðu komið fyrir margt löngu, störfuðu  við fiskiðnað eða við 

uppbyggingu álvers, eða hefðu í raun komið hingað til að setjast að óháð atvinnu eða til að 

setjast að og stofna fjölskyldu. Að mati Davíðs skipti þetta allt máli í þeirri aðlögun og 

vellíðan í þessu nýja samfélagi. Heilt yfir taldi hann þó að félagsleg staða kvenna eins og hann 

þekkti vera góða og taldi jafnframt að möguleikar þeirra og viðmót samfélagsins vera almennt 

ekki verra en annars staðar. Að lokum sagði hann þó að ekki hefði allt gengið snuðrulaust 

fyrir sig og má kannski ætla að annað væri ekki hægt, þar sem að búferlaflutningum fylgja 

ávallt einhverjir hnökrar, sér í lagi þegar að ólíkir menningarheimar takast á (Davíð 

Baldursson, prestur, munnleg heimild, 18. desember 2009).  

Annað einstaklingsviðtal tengt verkefninu Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, 

viðurkenning og virðing frá 2007, sýnir svipaðar niðurstöður, jafnvel jákvæðari. Viðtalið var 

tekið við lögreglumann á Eskifirði og kemur þar fram að umfang starfa lögreglunnar hafi 

breyst og aukist töluvert með þeim samfélagslegu breytingum sem átt hafa sér stað síðan að 

álversframkvæmdir hófust. Það sem kemur þó kannski á óvart er að lögreglumaðurinn telur að 

árekstrar vegna ólíkrar menningar eða tungumála hafi verið mun minni en áður var talið. 

Túlkar hafi verið notaðir í þau mál sem komið hafa upp hjá lögreglunni, en ekki þannig að 

vandræði hafi skapast af. Jafnframt segir hann að þeir erlendu einstaklingar sem að hafa verið 

búsettir á svæðinu hvað lengst hafi náð ágætum tökum á íslensku svo að þau skilaboð sem 

þurfa að komast til skila geri það í raun alltaf. Jafnframt talaði lögreglumaðurinn um að þrátt 

fyrir að samfélagsleg viðhorf segi oft til um það að útlendingar séu erfiðir í umgengni eigi það 

alls ekki við og sé ekki satt, það eigi bara engan veginn við. Þessar niðurstöður koma jákvætt 
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og skemmtilega á óvart (Kristín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir & Unnur Dís Skaptadóttir. 

(2007).  

Þegar rýnt er nánar í viðtöl verkefnisins Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, 

viðurkenning og virðing í Fjarðabyggð má enn sjá svipaðar niðurstöður. Eins og áður sagði 

voru viðtölin tekin við bæði erlenda og íslenska einstaklinga, aðflutta og innfædda, af báðum 

kynjum. Einstaklingarnir voru allir á vinnualdri, en þó á mismunandi aldri. Í tveimur 

rýnihópaviðtölum, þar sem viðmælendur komu allir frá Póllandi kom fram að 

tungumálaerfiðleikar voru helstu erfiðleikar þeirra. Þrátt fyrir að íslenskunámskeið væru í 

boði voru þau ekki nóg, enda einungis fyrir byrjendur. Flest lýstu viðmælendur áhuga fyrir 

því að læra meira í íslensku, þar sem að erfitt væri að taka þátt í samfélaginu af fullum krafti 

án þess að hafa tungumálið á hreinu. Hins vegar kom það fram að samfélagsþegnar hefðu 

tekið vel á móti þeim, „með brosi á vör“, og að ávallt væri sýnd viðleitni til þess að reyna að 

skilja- og átti þetta bæði við um Íslendinga og Pólverja. Það sem vakti sérstakan áhuga minn 

var þegar einn viðmælendanna talaði um það hvernig bankaþjónusta hefði breyst töluvert á 

þeim tíma sem að hún hafði dvalið á svæðinu. Í byrjun hefði verið um mikla 

tungumálaörðuleika að ræða, en eftir að hafa bent starfsmönnum bankans á að upplýsingar 

þyrftu að vera aðgengilegar á pólsku eða ensku var því tekið fagnandi- og upplýsingar gerðar 

aðgengilegar á bæði ensku og pólsku. Jöfn samskipti á milli Íslendinga og útlendinga eru því 

mikilvæg svo að báðar raddir heyrist, þannig að báðum þörfum sé hægt að fullnægja. 

Viðmælendur töluðu þó um að utan vinnu væri lítið um samskipti á milli þeirra og Íslendinga. 

Ástæður fyrir þessu geta verið af tungumálalegum toga, en einnig af samfélagslegum toga. 

Fjarðabyggð er lítið samfélag og kom það vel fram í viðtölunum að lítið væri um afþreyingu 

að ræða í þessum litlu byggðarkjörnum. Kirkjan væri oft eini vettvangurinn fyrir samkomur 

og því virðist það vera svo að tækifæri til samskipta séu af skornum skammti. Slík vöntun á 

samskiptum getur leitt af sér einangrun og því kom það ekki á óvart að allir viðmælendur 

höfðu mikil samskipti við fjölskyldu og vini sem að voru í Póllandi. Sumir viðmælendanna 

áttu þó ættingja og vini í Fjarðabyggð, en þessi þverþjóðlegu tengsl skiptu þau miklu máli. 

Einnig voru ferðir til Póllandss þeim mikilvæg og fannst mörgum þeirra ekki nægur tími fást 

til þess að vera „heima“. Eins voru nokkrir með pólskt sjónvarp og fannst mjög gott að 

komast í pólsk dagblöð, sem var þó fátítt (Kristín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir & Unnur 

Dís Skaptadóttir. (2007).  

Í viðtölunum kom það fram að þessi samskipti milli landa skiptu miklu máli og gat 

það hjálpað á erfiðum tímum að geta haft samband við nákomna í Póllandi. Almennt virtust 
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allir pólsku viðmælendurnir vera ánægðir með dvölina og gátu sumir þeirra jafnvel hugsað sér 

að vera lengur. Sumir áttu íslenskan maka, aðrir sáu ekki færi á betri vinnu í Póllandi. Það að 

geta ekki fengið betri vinnu í heimalandi sínu hafði oft þau áhrif að einstaklingar fluttu hingað 

til lands, til að vinna. Menntun þeirra var þó oft ekki í samræmi við það sem þau unnu við, en 

slíkar aðstæður gætu þó líka hafa skapast í Póllandi, þar sem að mikið atvinnuleysi er og 

minni laun. Aðlögun þeirra virtist ganga ágætlega og samskipti við aðra en Pólverja ganga 

ágætlega. Ef að vandkvæði komu upp var ávallt hægt að styðjast við orðabók, vini, kunningja, 

túlka eða jafnvel táknmál og bros. Einn viðmælandinn talaði jafnframt um að þrátt fyrir að 

hún hugðist ekki dvelja til langframa á Íslandi væri dvölin mikið ævintýri og skóli. Ákveðinn 

munur var þó á einstaklingum sem að bjuggu í byggðarkjörnum Fjarðabyggða og þeim sem 

að bjuggu innan starfsmannaþorps Bechtel. Þeir einstaklingar sem að bjuggu í 

starfsmannaþorpinu voru einangraðir að mörgu leiti, þurftu lítið að sækja út fyrir þorpið sjálft 

og voru samskipti aðallega innan þorpsins. Í öðru rýnihópaviðtali, þar sem að einstaklingar 

voru bæði íslenskir og erlendir kom fram í svörum þeirra einstaklinga sem ekki voru íslenskir 

að íslenskan væri ákveðinn þröskuldur inn í samfélagið, sem oft gat verið erfitt að klífa yfir. 

Jafnframt væri erfitt að byggja upp tenglsanet utan vinnustaðar og færi það mjög mikið eftir 

einstaklingnum sjálfum hvort og hvernig hann aðlagaðist hinu nýja samfélagi (Kristín 

Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir & Unnur Dís Skaptadóttir. (2007).  

Einn viðmælandinn talaði um að gott væri þó að hafa ákveðið bakland, til dæmis 

stuðningsfjölskyldu, aðeins til þess að læra á nýtt samfélag; hvað sé mjólk og hvað sé rjómi, 

hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í nýju samfélagi. 

 Hvað varði samskipti á milli erlendra einstaklinga í svo litlu samfélagi sem að 

Fjarðabyggð er, er erfitt að setja alla útlendinga, eða alla Pólverja, í sama hóp, enda ólíkir 

einstaklingar eins og þeir eru margir. Samskipti þar á milli geta því jafnframt verið erfið, ekki 

síður en samskipti við Íslendinga og því skiptu samskipti við vini og ættingja í heimalandi 

miklu (Kristín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir & Unnur Dís Skaptadóttir. (2007).  
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4 Niðurstöður og umræða 

Þrátt fyrir að menningarlegt sjálf einstaklinga sé bæði líkt og ólíkt milli mismunandi 

einstaklinga verður að varast að flokka alla í sama hópinn, enda þegar um innflytjendur er að 

ræða má ætla að þeir einstaklingar séu jafn ólíkir og þeir eru margir. Uppruni, kyn, húðlitur, 

persónuleiki einstaklinga og aðlögunarhæfni þeirra eru þættir sem allir geta haft áhrif á það 

hvernig einstaklingar aðlagast nýjum heimkynnum. Jafnframt geta ástæður fyrir brottflutningi 

haft áhrif á þátttöku þeirra í nýju samfélagi og því nauðsynlegt að ætla sér ekki um of þegar 

kemur að alhæfingum um hópa eða einstaklinga sem að hugsanlega passa ekki alveg inn í þá 

staðalímynd innan samfélagsins, sem að ráðandi hópur hefur markvisst eða óafvitandi skapað. 

 Kenningar Bourdieu um habitus, veruhátt okkar, má tengja við 

fjölmenningarhugmyndir, þar sem að menningarlegum og tungumálalegum veruhætti ráðani 

hóps innan samfélags er hampað hverju sinni, á kostnað minnihlutahópa. Afleiðingar fyrir 

minnihlutahópana verða þær að þeir eru neyddir til þess að taka upp ráðandi veruhátt sem 

ákveðna greiðslu til þess að fá náð innan samfélagsins (May, 1999). Erlendir ríkisborgarar er 

einn þeirra minnihlutahópa sem þurfa oft að tileinka sér nýja siði og menningu nýs lands og 

kostnað siða og gilda uppruna lands sín (Okin, 1999). Fjölmenning, þar sem allir 

einstaklingar, erlendra eður ei, ættu að geta ræktað sín gildi og sína siði, á grundvelli 

jafnræðis og viðurkenningar er því kannski fjarri lagi, þar sem að samfélög eiga oft erfitt með 

að viðurkenna aðra menningu en þá sem er ráðandi hverju sinni. Sama má segja um 

innflytjendur, sem geta átt erfitt uppdráttar, þar sem að þeirra veruháttur einkennist af öðrum 

þáttum en ráðandi menning þess samfélags sem þeir búa í (Choen ofl., 1999). 

Þar sem að hnattvæðing hefur haft áhrif á fólksfjöldaflutninga nú á síðustu áratugum 

má þó ekki gleyma því að fólksfjöldaflutningar hafa verið til staðar allt frá því að maðurinn 

tók sín fyrstu skref í þróun sinni. Hins vegar má segja að nýtt form hafi myndast með þeirri 

tæknivæðingu sem hefur átt sér stað á síðustu áratugum og skapað heim þar sem að 

þverþjóðlegur veruleiki á sér stað, heimshorna á milli. Jafnframt hefur sú umfjöllun sem að 

femíniskir rannsakendur sköpuðu á 8. áratugnum birt nýja sýn á þeim földu einstaklingum 

sem eru hluti af fólksfjöldaflutninga og farandverkamenningu heimsins; konum. Árið 2000 

voru konur 49% allra farandverkamanna (Unnur Dís Skaptadóttir & Wojtyńska, 2008) og eins 

mikilvægur hluti af þeim breytingum sem áttu sér stað í heiminum og heimsbræður þeirra. 

Hér á Íslandi hefur umræða um innflytjendur verið töluverð síðustu ár og má þá kannski einna 
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helst tengja þá umræðu sem verið hefur í kringum álversbyggingu á Reyðarfirði og stíflugerð 

við Kárahnjúkavirkjun. Þessar miklu framkvæmdir kröfðust óhjákvæmilega mikils mannafla 

til vinnu. Það var hins vegar hægara sagt en gert að fá vinnandi hendur einungis frá 

nærsvæðum Reyðarfjarðar, enda um fámenn byggðarlög að ræða. Erlent og innflutt vinnuafl 

var að mestu leyti fengið til byggingar stóriðjunnar og fjölgaði einstaklingum frá Póllandi 

mjög mikið, sérstaklega í tengslum við stóriðjuframkvæmdir.  

Við greiningu viðtala úr verkefninu  Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, 

viðurkenning og virðing frá árinu 2007 er Unnur Dís Skaptadóttir, Kristín E. Harðardóttir og 

Kristín Loftsdóttir tóku á Austurlandi, nánar tiltekið í Fjarðabyggð komu áhugaverðar 

niðurstöður í ljós. Almennt séð virtust erlendir einstaklingar vera ánægðir með dvöl sína hér á 

landi. Þrátt fyrir að það umhverfi sem að þau bjuggu í (Fjarðabyggð) hafi verið afar smátt í 

sniðum hafi verið tekið vel á móti þeim og þó að samfélagið hafi í byrjun ekki verið að öllu 

leyti í stakk búið að taka á móti „svo framandi“ einstaklingum virðist það hins vegar vera 

þannig að viðmót innfæddra sé almennt jákvætt. Tengsl við upprunaland voru þeim mikilvæg, 

enda oft erfitt að vera fjarri vinum og ættingjum í upprunalandi. Tæknin spilaði því oft stórt 

hlutverk og voru sumir jafnvel með sjónvarpsstöðvar frá upprunalandi sínu. Þverþjóðleg 

tengsl skipa því stóran sess í lífi þessara einstaklinga og reyndu þau að fara til upprunalands 

eins oft og eins lengi og þau gátu. Það sem ég hefði þó viljað skoða meira var hvernig ferlið 

hjá einstaka einstaklingum hefði verið þegar að þau fluttu búferlum, hvort að um hafi verið að 

ræða samlögun (e. assimilation), samþættingu (e. integration), aðskilnað (e. separation)  eða 

jaðarstöðu (e. marginalization) hjá þessum einstaklingum í hinu nýja samfélagi. Eins hefði 

verið áhugavert að skoða hvernig og hvort að sjálf (e. identity) þessara einstaklinga hafi þróast 

og breyst, vegna bæði félagslegra- og menningarlegra þátta. Slík könnun er þó hugsanlega 

verkefni í stærri og meira verk. 
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