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Útdráttur 

Hér er greint frá heimildaritgerð sem fólst í því að kanna stöðu þekkingar 
á áfallastreituröskun meðal flóttamanna innan félagsráðgjafar. 
Ritgerðinni er einnig ætlað að varpa ljósi á vinnuaðferðir félagsráðgjafa í 
vinnu með flóttamönnum sem þjást af áfallastreituröskun. Markmið 
ritgerðarinnar er að bæta við þá þekkingu sem fyrir er til staðar á 
málefnum flóttamanna. 
 Niðurstöður ritgerðarinnar eru að félagsráðgjafar hafa hagnýtar og 
góðar kenningar sem nýtast vel í vinnu með flóttamönnum. Hins vegar 
er ekki markvisst verið að greina flóttamenn á Íslandi með tilliti til 
áfallastreituröskunar þrátt fyrir að hægt sé að notast við 
greiningarskilmerki DSM-IV eða annarra greiningarkerfa. Erfitt er að 
greina þekkinguna því lítið sem ekkert hefur verið skrifað um 
málaflokkinn hér á landi. 
 Flóttamenn með áfallastreituröskun þurfa sértæka aðstoð og hún 
þarf að vera veitt af fagaðilum. Félagsráðgjafar henta vel til þeirra starfa 
því þeir hafa ýmis tæki til þess að veita markvissa aðstoð á því sviði. 
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Formáli 

Leiðbeinendur mínir, Dr. Sigrún Júlíusdóttir og Guðbjörg Ottósdóttir félagsráðgjafar, fá bestu 

þakkir fyrir góða leiðsögn og ábendingar. Einnig fær Eymundur Garðar Hannesson 

félagsráðgjafi miklar þakkir fyrir yfirlestur og nytsamlegar ábendingar. Að lokum vil ég þakka 

foreldrum mínum og unnusta fyrir gagnlegar athugasemdir.  
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1 Inngangur 

Víðs vegar um heiminn eru einstaklingar og fjölskyldur á flótta frá eigin landi. Samkvæmt 

tölum frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna voru 42 milljónir manna á landflótta í 

heiminum í enda árs 2008 (UNHCR, 2009). Ástæður fyrir flóttanum geta verið margvíslegar 

en þeir sem flýja til annars lands vegna ofsókna, hræðslu eða annarra knýjandi ástæðna eru 

flóttamenn. Sumir flóttamenn fá aðsetur í öðru landi en stór hluti þeirra viðhefst í 

flóttamannabúðum eða er á stanslausum flótta í mörg ár. 

 Flóttamenn upplifa oft átakanlega atburði og áföll í heimalandi sínu og áföllin halda 

áfram að dynja yfir á meðan á flóttanum stendur. Í kjölfar áfalla getur áfallastreituröskun 

fylgt í kjölfarið og röskunin getur haft veruleg áhrif á líf einstaklingsins sé ekki gripið inn í.  

Ísland hefur í gegnum tíðina tekið á móti fjölda flóttamanna og veitt þeim öruggt 

húsnæði og skjól (Rauði kross Íslands og flóttamannanefnd, e.d.). Húsaskjól, matur og klæði 

er lífsnauðsynlegt fyrir flóttafólkið sem hingað kemur en sálræn heilsa þeirra og vellíðan 

skiptir ekki síður máli. Fjölgun flóttamanna hér á landi hefur leitt til aukinnar áskorunar fyrir 

ýmsar fagstéttir, meðal annars félagsráðgjafa.  

Félagsráðgjafar hér á landi komu lítið að málefnum flóttamanna fyrir árið 1996 (Rauði 

kross Íslands og flóttamannanefnd, e.d.). Fyrst um sinn sinntu þeir aðallega praktískum 

hlutum á borð við íbúð og innbú. Það var ekki fyrr en árið 2005 að farið var að vinna meira 

með þeim andlega og félagslega. Sálrænn stuðningur er mjög mikilvægur sökum þess að þeir 

hafa margir hverjir þurft að þola áföll og hræðilega atburði (Volkan, 2004). Nauðsynlegt er að 

þeim sé veittur sálrænn stuðningur og aðstoð traustra fagaðila á borð við félagsráðgjafa. 

Mikilvægt er að fagaðilar sem sinna málefnum flóttamanna hafi meðal annars nægilega 

hæfni og þekkingu á sviði áfallastreituröskunar til að vinna með þeim. 

 

Rannsóknarspurningar og markmið ritgerðar 

Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á stöðu þekkingar á áfallastreituröskun meðal flóttamanna 

á sviði félagsráðgjafar. 

Rannsóknarspurningarnar eru: Hver er þekking innan sviðs félagsráðgjafar á 

áfallastreituröskun meðal flóttamanna? Hverjar eru vinnuaðferðir félagsráðgjafa í vinnu með 
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flóttamönnum sem þjást af áfallastreituröskun? Leitast er við að svara því hvort að þekking 

félagsráðgjafa sé nægilega mikil til að hægt sé að veita flóttafólki markvissa aðstoð vegna 

áfallastreituröskunar.  

Markmið ritgerðarinnar er að bæta við og dýpka skilning félagsráðgjafa og annarra á 

áföllum og áfallastreituröskun meðal flóttamanna svo hægt sé að bæta lífsgæði þeirra og 

líðan. 

 

Uppbygging og heimildir 

Í upphafi ritgerðar er farið yfir þau hugtök sem koma fyrir í ritgerðinni. Næst á eftir er fjallað 

ítarlega um helstu áföllin sem flestir flóttamenn ganga í gegnum og þeim gerð góð skil. Að 

því loknu er farið í fræðilega umfjöllun um áfallastreituröskun meðal flóttamanna. Síðari hluti 

ritgerðarinnar snýr alfarið að starfi félagsráðgjafa með flóttamönnum og farið verður 

vandlega í þær kenningar og líkön sem nýtast þeim í vinnu með flóttamönnum sem þjást af 

áfallastreituröskun. 

Aðallega var notast við ritrýndar erlendar greinar en einnig er stuðst við heimasíður 

íslenskra og erlendra stofnana sem koma á einn eða annan hátt að málefnum flóttamanna. 

Ýmsar gagnlegar bækur voru notaðar og ber þá hæst að nefna rithöfunda á borð við Susan 

Martin, John P. Wilson og Boris Drozdek.  
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2 Skilgreiningar og hugtök 

Þegar fjallað er um flóttafólk eru nokkur hugtök og skilgreiningar sem vert er að gera góða 

grein fyrir áður en lengra er haldið. Hér að neðan er farið í þau hugtök sem koma ítrekað fyrir 

í ritgerðinni. 

 

Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. Office of the United Nations high commissioner 

for refugees – UNHCR.) var stofnuð 1. janúar 1951 og samningur um réttarstöðu flóttamanna 

var samþykktur í júlí sama ár. Samningurinn tók þó ekki gildi fyrr en 21. apríl 1954 

(Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008). 

 Flóttamannasamningurinn gerir ítarlega grein fyrir því hver telst vera flóttamaður og 

hver réttur hans á vernd í öðru landi sé. Alls hafa 145 ríki skrifað undir samninginn og þeim 

ríkjum ber að tryggja flóttafólki lagalega vernd og félagsleg réttindi. Samningurinn var 

undirritaður á Íslandi árið 1955 og tók gildi ári síðar (Rauði kross Íslands, 2008a).  

 

Flóttamaður 

Flóttamaður er einstaklingur sem neyðst hefur til að flýja heimili sitt og land vegna 

stríðsátaka, ofbeldis eða ofsókna. Hann getur af ríkum ástæðum ekki snúið til baka, eða 

óttast það, vegna hættu á ofsóknum sökum kynþáttar, þjóðernis, kyns, stjórnmálaskoðunar 

eða öðru af hálfu ríkisstjórnarinnar eða öðrum þjóðfélagshópum (UNHCR, e.d.; Rauði kross 

Íslands, e.d.a). Flestir flóttamenn hafa ekki völ á því að snúa aftur til síns heimalands á meðan 

ástandið þar er óbreytt. Annað hvort geta þeir ekki eða vilja ekki njóta verndar í heimalandi 

sínu af ótta við yfirvöldin. Ýmsar ástæður geta legið að baki þess að geta ekki fært sér slíka 

vernd í nyt og má þá helst nefna óeirðir og stríðsátök í landinu sem gerir ríkisstjórninni ókleift 

að veita verndina. Yfirvöld geta auk þess neitað að vernda ákveðna einstaklinga vegna 

hugsanlegra tengsla þeirra við ákveðna þjóðfélagshópa (Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna, 2008).  

 Samkvæmt flóttamannasamningnum eru flóttamenn einstaklingar eða hópar sem 

flýja sitt eigið land og leita griðarstaðar í öðru landi. Flóttamanna hugtak þeirra nær því ekki 
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yfir aðila sem eru á flótta í eigin landi. Skilgreining þeirra nær því ekki yfir fórnarlömb 

hungursneyða eða náttúruhamfara því þeir aðilar falla að öllu jafnan utan skilgreiningarinnar 

(Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008). 

 

Flóttakonur 

Ríflega 80% flóttamanna í heiminum eru konur, börn þeirra og önnur ungmenni. Sá hópur 

flóttamanna er í hvað mestri hættu á að verða fórnarlömb kynferðisofbeldis eða annars 

líkamlegs ofbeldis (Women‘s refugee comission, e.d.). Þegar vopnuð átök geysa í heimalandi 

þeirra eru þær í töluvert meiri hættu en karlar á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun. 

Sumstaðar tíðkast af hálfu uppreisnarmanna eða hermanna að nauðga konum til að ná sér 

niður á fjölskyldum þeirra og samfélaginu. Nauðgun og kynferðislegt ofbeldi er til þess fallið 

að vekja skömm og niðurlægingu fórnarlambsins og aðstandendum þess. Ekki aðeins upplifir 

konan niðurlægingu og skömm heldur getur hún upplifað höfnun frá fjölskyldu sinni og 

jafnvel samfélaginu í heild (Martin, 2004). 

Staða flóttakvenna er oft á tíðum erfið og eiga þær erfiðara með að verja sig en 

karlkyns flóttamenn. Í langflestum tilfellum eru konurnar með börnin sín með sér á 

flóttanum sem gerir stöðu þeirra töluvert erfiðaðri því oft á tíðum njóta þær ekki verndar 

karlkyns fjölskyldumeðlims. Jafnvel þótt heilu fjölskyldurnar flýi upphaflega saman þá eru 

miklar líkur á að hópurinn sundrist í flóttanum. Konur sem verða viðskila við menn sína eða 

aðra karlkyns fjölskyldumeðlimi verða varnarlausari og lenda auðveldar í klóm 

landamæravarða, hermanna eða karlmanna innan andspyrnuhreyfingar. Auk hættu á 

kynferðisofbeldi geta flóttakonur auðveldar orðið fórnarlömb mansals. Þá er þeim smyglað 

ólöglega til annarra landa og þeim haldið í þrældómi (Martin, 2004).  

Við flutning til annars lands getur staða konunnar innan heimilisins og samfélagsins 

gjörbreyst á örskammri stundu. Konur sem áður hafa aðallega beint vinnu sinni að uppeldinu 

og heimilishaldinu verða skyndilega höfuð fjölskyldunnar og axla töluvert meiri ábyrgð en 

áður. Aukið álag og streita er fylgifiskur þess að þurfa án tafar að axla aukna ábyrgð (Martin, 

2004). Konur sem koma úr samfélagi sem er vant því að karlinn sé á vinnumarkaðnum takast 

á við nýtt hlutverk þegar þær sjálfar þurfa að sinna því hlutverki. Félagsleg og efnahagsleg 
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staða konunnar í nýja landinu getur verið ólík því sem þær upplifðu í heimalandi sínu 

(Women´s refugee comission, e.d.). 

 

Hælisleitendur 

Hælisleitendur leita til annarra landa eða svæða vegna þess að þeir telja sig ekki geta snúið 

aftur til heimalands síns vegna hættu á ofsóknum eða ofbeldi. Það fellur í hlut stjórnvalda 

þess lands að kanna nánar ástæður þess að hælisleitandinn óttist ofsóknir og ákvarða hvort 

þær falli undir skilgreiningu flóttamannasamningsins eða ekki (Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, 2008). 

Þegar flóttamaður kemur einn síns liðs og sækir um hæli í öðru landi eða landsvæði er 

hann fyrst skilgreindur sem hælisleitandi. Með umsókninni er einstaklingurinn að biðja um 

viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttamaður. Stjórnvöld viðkomandi lands ákveða hvort að 

einstaklingurinn fái áðurnefnda viðurkenningu eða ekki. Viðurkenningin færir honum ákveðin 

réttindi sem tilgreind eru í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Synji stjórnvöld hins 

vegar umsókn um hæli þá annað hvort veita þeir hælisleitandanum dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum eða senda hann úr landi til þess lands sem hann kom frá. Þrátt fyrir að 

hælisleitandi fái synjun á viðurkenningunni þá þýðir það ekki að hann sé ekki flóttamaður 

heldur er hann í raun ,,óviðurkenndur“ flóttamaður (Rauði kross Íslands, e.d.b).  

Hugtökin flóttamaður og hælisleitandi koma oft fyrir á sama stað enda er munurinn á 

þeim fremur óljós. Hælisleitandi er flóttamaður sem hefur ekki enn fengið staðfestingu á 

stöðu sinni sem flóttamaður og óvíst er hvort hann fái hana (Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna, 2008). 

 

Kvótaflóttamenn 

Kvótaflóttamenn eru fyrirfram ákveðnir hópar flóttamanna sem hefur verið boðið að setjast 

að í öðru landi. Slíkir hópar hafa allir fengið viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttamenn 

samkvæmt flóttamannasamningnum. Þeir þurfa því ekki að ganga í gegnum sama ferli og 

hælisleitendur við komuna til landsins (Rauði kross Íslands, e.d.b). Ákvörðun um fjölda hverju 
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sinni á Íslandi er í höndum stjórnvalda í samvinnu við flóttamannanefnd Íslands (Rauði kross 

Íslands og flóttamannanefnd, e.d.).  

 

Flutningur til þriðja lands 

Flutningur til þriðja lands felur í sér að flytja þá sem eru taldir í hvað mestri hættu til þriðja 

lands. Fólk sem tilheyrir þessum hópi hefur flúið frá upprunalandi sínu yfir í annað land og 

getur ekki snúið aftur til heimalands síns. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna reynir 

eftir bestu getu að velja úr þá sem þurfa á hvað mestri aðstoð að halda. Það ferli getur tekið 

langan tíma því það þarf að taka ítarleg viðtöl við flóttafólkið sjálft og meta stöðu hvers og 

eins og er það gert í samvinnu við stjórnvöld og ýmis félagasamtök (UNHCR, 2009). Tilgangur 

flutnings til þriðja lands er að stuðla að vernd einstaklinga sem eiga ekki kost á að fá hana í 

því landi sem þeir flúðu til frá upprunalandi (Rauði kross Íslands og flóttamannanefnd, e.d.). 

Af þeim 42 milljónum manna sem voru á landflótta í enda árs 2008 voru 15,2 milljónir 

skilgreindir flóttamenn. Aðeins fengu 67.000 flóttamenn aðsetur í þriðja landi með hjálp 

Flóttamannastofnunarinnar sem er ekki nema 0,4% skilgreindra flóttamanna (UNHCR, 2009). 

 

Flóttamenn á Íslandi 

Flóttamannaráð Íslands, heitir nú flóttamannanefnd Íslands, var sett á laggirnar 1995 og 

hefur það hlutverk að leggja til heildarstefnu og skipulag varðandi móttöku flóttamanna til 

Íslands. Auk þess hafa þeir yfirumsjón með framkvæmd á móttökunni sem fólkið fær við 

komuna til landsins (Félags-og tryggingamálaráðuneytið, e.d.). Ísland hefur tekið á móti 

misstórum hópum kvótaflóttamanna frá 1996-2008, að árunum 2002 og 2004 undanskildum 

(Rauði kross Íslands, e.d.c). Samkvæmt lögum um útlendinga (nr. 96/2002) er 

útlendingastofnun heimilt að leyfa ákveðnum hópum flóttamanna að koma til landsins ár 

hvert.  

Fyrir stofnun flóttamannanefndar tók ríkisstjórnin óreglulega á móti flóttafólki eins og 

sjá má á töflu 1. 
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Tafla 1 – Fjöldi flóttafólks sem Ísland tók á móti frá 1956 til 1991 

Komuár Heimaland Fjöldi 

1956 Ungverjaland 52 

1959 Júgóslavía 32 

1979 Víetnam 34 

1982 Pólland 26 

1990 Víetnam 30 

1991 Víetnam 30 

Samtals  204 

                   (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.). 

 

Frá stofnun flóttamannanefndar hefur Ísland hins vegar tekið nokkuð reglulega á móti 

kvótaflóttamönnum eins og sjá má á töflu 2.  

 

Tafla 2 – Fjöldi kvótaflóttafólks sem Ísland hefur tekið á móti frá 1996-2008. 

Komuár Móttökusveitarfélag Uppruni Fjöldi 

1996 Ísafjörður Krajina 30 

1997 Hornafjörður Krajina 17 

1998 Blönduós Krajina 23 

1999 Hafnarfjörður, 
Fjarðabyggð,Dalvík 

Kosovo 75 

2000 Siglufjörður Krajina 24 

2001 Reykjanesbær Krajina 23 

2003 Akureyri Krajina 24 

2005 Reykjavík Kosovo 7 

2005 Reykjavík Kólumbía 24 

2007 Reykjavík Kólumbía 30 

2008 Akranes Palestínumenn 
frá Írak 

29 

Samtals     306 

                        (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.). 
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Árin 2005, 2007 og 2008 tók Ísland einungis á móti flóttakonum og börnum þeirra frá 

Kólumbíu og Palestínu. Konurnar sem komu féllu allar undir skilgreiningu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna á verkefni sínu varðandi ,,konur í hættu“ eða 

,,Women at risk“  (Rauði kross Íslands og flóttamannanefnd, e.d.). ,,Konur í hættu“ eru þær 

konur sem eiga í miklum erfiðleikum með að fá viðeigandi vernd sökum kynferðis síns. 

Flóttakonur eru í hættu á að eða hafa þegar lent í vandamálum tengdum vernd þeirra. Vandi 

þeirra felst meðal annars í frávísun, brottvísun, kynferðisofbeldis, pyndingum, misnotkun og 

mörgu fleira. Flóttamannastofnun reynir eftir bestu getu að bera kennsl á þessar konur og 

stúlkur en það getur reynst erfitt. Flóttakonur sem taldar eru í meiri hættu en aðrar eru 

meðal annars einhleypar konur, fórnarlömb mansals, fatlaðar stúlkur og þær sem hafa orðið 

viðskila við fjölskyldu sína svo fátt eitt sé nefnt (UNHCR, 2004). 

Auk þessara kvótaflóttamanna koma margir hælisleitendur hingað til lands ár hvert í 

leit að betra lífi. Árin 2006-2008 leituðu samtals 157 manns hælis á Íslandi. Af þessum 157 

fengu fjórir stöðu flóttamanns og 14 aðrir fengu dvalarleyfi hér af mannúðarástæðum (Rauði 

kross Íslands, 2009). Þeir hælisleitendur sem hvorki fengu stöðu flóttamanns né dvalarleyfi 

voru flestir sendir aftur til þess ríkis sem þeir komu frá (endursending) (Rauði kross Íslands, 

e.d.d). Hins vegar getur komið upp sú staða að ekki sé unnt að senda hælisleitandann til þess 

svæðis sem hann kom frá (bann við endursendingu) og þá gildir 45. grein laga um útlendinga. 

Þar kemur fram að ekki megi senda útlending til svæðis þar sem hann hefur ástæðu til að 

óttast um öryggi sitt. Útlendingastofnun er líka heimilt að vísa hælisleitendum frá landi 

(frávísun) við komuna til landsins ef hún telur þá ekki uppfylla þau skilyrði sem tilgreind eru í 

flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. 

 

Móttaka flóttamanna á Íslandi. 

Móttaka flóttamanna hér á landi er samstarfsverkefni nokkurra aðila og ber hæst að nefna 

ríkisstjórnina, Rauða krossinn, flóttamannanefndina, Félags- og tryggingamálaráðuneytið og 

sveitarfélögin. Ákvörðun um hvaða flóttafólk kemur er ævinlega tekin í samráði við 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hverju sinni. Flóttafólk sem hingað kemur hefur 

allt fengið viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttafólk samkvæmt flóttamannasamningnum. 
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Félags- og tryggingamálaráðuneytið gerir síðan samning við móttökusveitarfélagið hverju 

sinni um þjónustu og aðstoð við flóttafólkið (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

Í viðmiðunarreglum flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks 

frá 2009 kemur fram að flóttafólk eigi rétt á ákveðinni þjónustu og aðstoð að lágmarki einu 

ári eftir komuna til landsins. Sú aðstoð fellur oftast í hlut viðkomandi sveitarfélags en þeirra 

hlutverk í ferlinu er mjög mikilvægt. Aðstoð þeirra felur meðal annars í sér fjárhagsaðstoð, 

húsnæði, íslenskukennslu, tómstundastarf, túlkaþjónustu og aðstoð við atvinnuleit. 

Félagsráðgjafi gegnir þar stóru hlutverki því hann veitir flóttafólkinu haldbærar upplýsingar 

og ráðgjöf um réttindi þeirra og skyldur. Einnig kemur fram, í viðmiðunarreglunum, að 

flóttafólkið eigi rétt á gjaldfrjálsri félagslegri ráðgjöf allt að tveimur árum frá komunni og 

kemur fram að hún sé í formi viðtala við sálfræðing á vegum viðkomandi sveitarfélags. 

Tilgangur viðtalanna er að gefa fólkinu tækifæri á að tala um reynslu sína allt frá 

upprunalandi til búsetu á Íslandi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Samkvæmt 

þessu er hlutverk félagsráðgjafans aðallega upplýsingagjöf á meðan hlutverk sálfræðings 

felst í einhverskonar áfallahjálp.   

Meginhlutverk Rauða krossins er að gæta hagsmuna flóttafólksins og veita þeim 

almenna liðveislu. Einnig aðstoða þau stjórnvöld við val á flóttamönnum og fjölda þeirra 

hverju sinni. Ákvörðunin tekur þó mið af tillögum flóttamannanefndar um hverjir séu í mestri 

neyð og hættu (Rauði kross Íslands og flóttamannanefnd, e.d.). 

Auk þess að aðstoða stjórnvöld við val á flóttafólki kemur Rauði krossinn að móttöku 

þeirra við komuna til landsins. Rauði krossinn, í samvinnu við sveitarfélagið, velur og undirbýr 

stuðningsfjölskyldur sem gegna því hlutverki að veita flóttamannafjölskyldunum stuðning og 

vináttu fyrstu mánuðina. Stuðningsfjölskyldur eiga að kynna fyrir flóttafólkinu íslenskt 

samfélag, siði og venjur og hjálpa þeim að aðlagast fyrr (Kristján Sturluson, 2008). Rauði 

krossinn og móttökusveitarfélagið undirbúa íbúðir og húsgögn fyrir flóttafólkið sem er tilbúið 

við komuna. Rauði krossinn gegnir lykilhlutverki í móttöku flóttafólks á Íslandi auk þess sem 

þeir eru flóttafólkinu innan handar lengur en eitt ár ef þess gerist þörf (Rauði kross Íslands og 

flóttamannanefnd, e.d.).  
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3 Áföll og flóttamenn 

Áfall er sálræn þjáning sem á sér stað í kjölfar atburðar sem er svo áhrifamikill og 

yfirþyrmandi að hann veldur talsverðri truflun á daglegu lífi. Einstaklingsbundið er hversu 

alvarleg áhrifin eru en eitt er þó víst að mikil áföll hafa nær alltaf varanleg áhrif á fólk. Sumir 

nýta áfallið sem reynslu til að læra af á meðan aðrir þjást af miklum og langvarandi andlegum 

erfiðleikum (Volkan, 2004; Rauði kross Íslands, e.d.e). 

Eftir því sem atburðurinn er ofsalegri og áhrifameiri því mun meiri hætta er á að 

einstaklingur verði fyrir það miklu áfalli að það lagist ekki sjálfkrafa með tímanum. Bæði eigin 

upplifun og vitneskja að ofbeldi eða mikilli eyðileggingu getur haft gríðarleg áhrif og getur 

tekið langan tíma fyrir einstaklinga að jafna sig. Stór hluti þeirra sem lenda í ofsafenginni 

reynslu endurupplifa atburðinn og tilfinningar tengdar honum mörgum árum síðar (Rauði 

kross Íslands, e.d.e). 

Það má áætla að hver og einn einasti flóttamaður í heiminum hafi lent að minnsta 

kosti einu sinni í áfallatengdri upplifun. Áfallið getur þó verið misjafnt milli flóttamanna hópa 

og einnig milli flóttamanna. Upplifunin er háð túlkun hvers og eins því misjafnt er hvernig 

fólk höndlar aðstæður og reynslu sína (Ager, 1999). Þess vegna getur reynst erfitt að átta sig 

á umfangi áfallanna. Þrátt fyrir að nánast allir flóttamenn hafi lent í áfallatengdri upplifun þá 

er ekki þar með sagt að þeir sjálfir upplifi það sem áfall. Sumir kjósa heldur ekki að tala um 

upplifun sína og láta þar að auki sem hún hafi aldrei átt sér stað (Kroll, Habernicht, 

Mackenzie, Yang et al. ,1989). Upplifunin getur engu að síður mótað flóttamanninn og 

fjölskyldu hans til lífstíðar (Ager, 1999).  

Árið 1988 voru 404 flóttamenn í Suðaustur-Asíu spurðir um áfallatengda upplifun og 

aðeins 37% þeirra töldu sig hafa upplifað áfall. Hinir, 63%, töldu sig ekki hafa upplifað áfall og 

voru konur þar í miklum meirihluta þrátt fyrir að vera í töluvert meiri hættu á ofbeldi af 

einhverju tagi (Kroll, Habernicht, Mackenzie, Yang et al., 1989). Þessar tölur sýna að erfitt 

getur reynst að átta sig á umfangi áfalla því töluverðar líkur eru á að stærri hluti en 37% hafi 

raunverulega upplifað áfall. 

Stríðsátök í heimalandinu fela oft í sér mikla eyðileggingu á eignum einstaklinga. 

Fjölskyldur þurfa jafnvel að horfa upp á heimili sín eða aðrar eignir eyðilagðar eða brenndar. 

Flótti frá eigin heimili og óvissa um það hvort hægt verði að snúa aftur getur valdið ótta og 
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töluverðu áfalli. Við flóttann þurfa einstaklingar og fjölskyldur að skilja eftir ýmsa hluti sem 

eru þeim kærir. Þegar flóttamenn flýja heimili sín er það yfirleitt gert með hraði og oftar en 

ekki eru þau neydd til að flýja. Óvissan sem fylgir í kjölfarið getur valdið streitu og mikilli 

hræðslu (Bolton, 2002). Flestir flóttamenn sem flýja heimili sín hafa ekki vitneskju um hvað 

tekur við. Þeir vita jafnvel ekki hvert þeir eru að fara né hvar þeir munu enda. Óöryggi getur 

auk þess myndast þegar ekki er vitað um afdrif annarra fjölskyldumeðlima. Fullorðnir 

flóttamenn upplifa ótta og hræðslu um afdrif maka sinna og barna, bæði í flutningunum og á 

nýja staðnum (Segal og Mayadas, 2005). 

Flóttamenn sem flýja heimasvæði sín þurfa að takast á við breyttar aðstæður á nýjum 

stað. Hvort sem nýi staðurinn eru flóttamannabúðir eða annar staður þá geta þeir upplifað 

einangrun, ofbeldi og/eða fordóma. Sjálfur flóttinn getur verið mikill streituvaldur og sú 

streita viðhelst á nýja staðnum ef ekkert er að gert. Skortur á félagslegum stuðningi getur 

ennfremur ýtt undir frekari streitu- og áfallaeinkenni (Bolton, 2002). Það gerist vegna þess að 

nýi staðurinn býður oft ekki upp á kjörnar aðstæður til að komast yfir áfall né streitu af 

einhverjum toga. Flóttamannabúðir eru taldar óhentugar til slíks vegna skorts á einkalífi og 

félagslegri aðstoð (Heuvel, 1998).  

Bolton (2002) rannsakaði hvað flóttamennirnir sjálfir telji að kalli fram sterkustu 

áfallaviðbrögðin. Viðmælendur hans voru flóttamenn sem höfðu fengið aðsetur í þriðja landi. 

Flóttamennirnir töldu að fjarvera og einangrun kallaði fram mikil áfallaviðbrögð. Einangrun 

getur verið í formi fangelsisvistunar eða langrar dvalar fjarri ástvinum. Næst á eftir einangrun 

kom upplifun pyndinga. 

Upptalning af þessu tagi er þó mismunandi milli flóttamannahópa. Önnur svipuð 

rannsókn á Kosovo-Albaníu flóttamönnum leiddi í ljós að það að vera neitað um mat og vatn 

kallaði fram sterkustu áfallaviðbrögðin. Næst á eftir því komu átök og ástvinamissir. Þegar 

hópurinn var rannsakaður nánar kom í ljós að 40% hópsins hafði upplifað átta eða fleiri 

áfallatengda atburði (Bolton, 2002).  

 Til að dýpka skilning á lífi flóttamanna verður hér á eftir gerð góð skil á mismiklum 

áföllum sem þeir hafa orðið fyrir og upplifun þeirra á þeim.  
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Flóttamannabúðir 

Líf í flóttamannabúðum getur valdið mikilli streitu og óvissu. Mannréttindabrot eiga sér stað 

þar nánast daglega og flóttamenn í búðunum upplifa oft áföll og hörmungar. 

Flóttamannabúðir eru búðir sem er ætlað að hýsa flóttamenn tímabundið. Oftast eru 

búðirnar á vegum ríkisstjórnar viðkomandi ríkis eða sjálfstæðra stofnana á borð við Rauða 

krossinn. Auk þeirra tekur einnig Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna  þátt í 

uppbyggingu og skipulagi í kringum búðirnar (UNHCR, 1997). 

Flóttamannabúðirnar eru iðulega yfirfullar og aðstæður þar oft á tíðum 

óásættanlegar þar sem gisti- og svefnpláss eru af skornum skammti. Búðirnar sjálfar eru 

sumar hverjar afmarkaðar með gaddavír og girðingu. Þannig búðir minna einna helst á 

fangelsi enda er það mikil frelsissvipting að geta ekki verið frjáls ferða sinna. Auk þess er 

matur og drykkur einnig af skornum skammti og er fólki jafnan úthlutað ákveðnu magni á 

hverjum degi. Skortur á hreinu vatni getur aukið líkurnar á ýmsum lífshættulegum 

sjúkdómum sem herja bæði á börn og fullorðna (Martin, 2004). Læknisaðstoð og heilsugæsla 

getur þar að auki verið í margra kílómetra fjarlægð og vegirnir að þeim geta legið um mjög 

hættuleg svæði. Þegar aðstoðin er langt í burtu er aukin hætta á dauðsföllum sökum þess að 

aðstoðin var lengi að berast (Rauði kross Íslands, 2008b). Flóttamannabúðir eru til víðs vegar 

um heiminn og reglulega koma fréttir af hræðilegum aðbúnaði fólks sem þar er.  

Það eru þó ekki allir flóttamenn sem hafa haft aðsetur í slíkum búðum. Stór hluti 

flóttamanna er á eilífðum flótta á milli staða og getur aðeins hafst við á hverjum stað í 

skamman tíma vegna ótta við ofsóknir eða ofbeldi. Líf þeirra einkennist ekki síður af áföllum 

og óvissu enda upplifa þau stöðuga hættu á eilífðum flótta um misjöfn landsvæði. 

 

Ofsóknir 

Aðilar sem upplifa ofsóknir geta orðið fyrir miklu áfalli því ofsóknir fela yfirleitt í sér ofbeldi 

eða hótun um ofbeldi. Erfitt getur reynst að skilgreina vel hvað orðið ofsóknir þýðir og hafa 

ýmsar tilraunir til skilgreiningar verið árangurslitlar. Samkvæmt flóttamannasamningnum má 

þó álykta að ofsóknir eigi við þegar lífi eða frelsi er ógnað vegna trúarbragða, kynþáttar, 

kynferðis, stjórnmálaskoðunar eða þjóðernis (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 
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2008; UNHCR, 2008). Önnur alvarleg brot á mannréttindum teljast einnig til ofsókna (UNHCR, 

2008). 

Ofsóknir geta verið af hálfu stjórnvalda eða annarra valdamikilla hópa og beinst að 

ákveðnum einstaklingum eða hópum (Rauði kross Íslands, e.d.a). Ofsóknir geta auk þess verið 

þess eðlis að stjórnvöld neita að vernda eða geta ekki verndað einstakling fyrir ofsóknum frá 

öðrum þjóðfélagshópum (UNHCR, 2008). 

Flóttamannasamningurinn kveður á um að til þess að einhver hópur eða samtök geti 

stundað ofsóknir þarf ríkisvaldið og alþjóðlegar stofnanir að vera ófærar um að veita vernd 

eða neita að veita hana af einhverjum ástæðum (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 

2008). 

Aðilar sem eru ofsóttir geta meðal annars verið látnir stunda nauðungarvinnu, vændi 

eða neyddir til að ganga í raðir her- eða uppreisnarmanna. Einstaklingar sem neita að taka 

þátt í menningartengdum atburðum, svo sem umskurði kvenna eða heiðursmorðum, geta 

einnig átt það í hættu að upplifa ofsóknir í heimalandi sínu (Rauði kross Íslands, e.d.a). Þegar 

aðilar geta ekki leitað verndar hjá stjórnvöldum geta þeir þar af leiðandi ekki leitað réttar 

síns í heimalandi sínu og neyðast því til að leita réttar síns í öðru landi (Rauði kross Íslands, 

e.d.a; Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008).  

Vert er þó að nefna að ofsóknir geta vissulega verið háðar túlkunum. Mikilvægt er að 

rýna ofan í sögu og aðstæður hvers og eins til að átta sig betur á hugtakinu 

(Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008). Mismunandi skilgreiningar á hugtakinu 

,,ofsóknir“ geta sprottið upp úr mismunandi samfélögum og því sé í raun ekki til nein ein rétt 

skilgreining. Stjórnvöld og fagaðilar eiga sökum þess stundum erfitt með að greina hvort að 

hælisleitendur sem hingað leita séu í raun ofsóttir.  

 

Pyndingar  

Pyndingar hafa verið stundaðar í mörg hundruð ár og eru enn þann dag í dag notaðar í 

töluverðum mæli. Þrátt fyrir útbreiðslu pyndinga meðal þjóða þá eru samt sem áður fáar 

þjóðir sem viðurkenna að iðka þær (Engstrom og Okamura, 2004a).  
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Ekki er til nein ein góð skilgreining á því hvað pynding sé, heldur er hugtakið að 

einhverju leyti háð túlkun hvers og eins. Ýmsir sérfræðingar hafa gert tilraunir til að koma 

með góða skilgreiningu á hugtakinu og flestum ber saman um að pynding feli í sér sálrænt 

og/eða líkamlegt ofbeldi (Modvig og Jaranson, 2004). Pyndingar eru alla jafnan notaðar til að 

ná fram upplýsingum, knýja fram játningu eða refsa viðkomandi. Algengast er að pynding feli 

í sér líkamlega þjáningu þar sem einstaklingur er beittur ofbeldi. Fórnarlömb eru auk þess 

kvalin með því að horfa á aðra beitta ofbeldi (Gorlick, 2000). 

Pyndingar eru þess valdandi að fólk missir stjórn á aðstæðunum og slíkt getur valdið 

mikilli vanlíðan hjá fólki. Fórnarlömbin eru háð gerandanum og geta yfirleitt ekkert gert til að 

stoppa kvölina. Afleiðingar af slíku eru lært hjálparleysi og þess vegna eru sum fórnarlömb 

treg til að leita sér viðeigandi aðstoðar (Engstrom og Okamura, 2004a). Pyndingar geta haft 

gríðarlegar afleiðingar fyrir fórnarlambið. Löngu eftir atburðinn getur fórnarlambið fengið 

martraðir, hræðsluköst, þunglyndi og jafnvel sektarkennd yfir því að hafa ekki getað bjargað 

fjölskyldumeðlim (Engstrom og Okamura, 2004b). 

 

Annarskonar ofbeldi 

Ofbeldi sem flóttamenn upplifa eða verða vitni að getur bæði verið andlegt og líkamlegt. 

Andlegt ofbeldi felur meðal annars í sér hótanir, uppnefningar og annað sem er til þess fallið 

að vekja upp hræðsluviðbrögð hjá viðkomandi. Barsmíðar, pyndingar og kynferðislegt ofbeldi 

eru dæmi um líkamlegt ofbeldi (Heuvel, 1998).  

Konur og börn eru í töluvert meiri hættu á að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi en 

karlar. Þau eru ekki einungis í hættu á meðan á flóttanum stendur heldur varir hættan áfram 

þegar á nýja staðinn er komið. Ekki eru þau einungis í meiri hættu á ofbeldi heldur er 

staðreyndin sú að konur verða mun oftar fyrir kynferðisofbeldi en karlar (Martin, 2004).  

Sumstaðar er talið að kona verði ,,óhrein“ eftir nauðgun og að hún verðskuldi ekki 

mannsæmandi líf eftir það. Fjölskylda konunnar og jafnvel samfélagið í heild útskúfar henni 

sökum þess sem gerst hefur. Í kambódísku samfélagi er til dæmis talið að kona geti einungis 

gifst einu sinni og ef maðurinn hennar deyr þá má hún ekki njóta annars manns það sem eftir 

lifir. Ef ekkju þar í landi er nauðgað er litið á það sem vanvirðingu við látinn mann hennar. 
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Hins vegar er gerandinn ekki dæmdur heldur einungis konan sem fyrir nauðguninni varð 

(Mollica, 2006). 
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4 Fræðileg umfjöllun 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um áfallastreituröskun almennt og hver einkenni hennar eru. 

Gefið er stutt sögulegt yfirlit um rannsóknir á áfallastreituröskun meðal flóttamanna og farið 

í hvernig greina má röskunina hjá þeim. Reynt var eftir bestu getu að notast við íslenskar 

heimildir en erlendar heimildir voru þó mikið notaðar.  

 

Áfallastreituröskun  

Áfallastreituröskun (e. posttraumatic stress disorder) er kvíðaröskun sem getur komið í 

kjölfar alvarlegs áfalls þar sem jafnvel lífi einstaklings er ógnað. Röskunin á sér stað þegar 

einstaklingur hefur upplifað mjög alvarlegt atvik/áfall eða jafnvel röð atvika. Á meðan sjálft 

atvikið/áfallið gengur yfir upplifir einstaklingurinn gjarnan hræðslu og vanmátt. Eftir að 

atvikið hefur liðið hjá verða ýmsar sálrænar breytingar á einstaklingnum og hugsanahætti 

hans (Tolin og Foa, 2006; Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

Einstaklingar með einkenni áfallastreituröskunar leitast við að forðast hluti sem 

minnir þá á atvikið, til dæmis ákveðna staði eða ákveðnar athafnir. Það eitt að sjá eitthvað 

sem minnir á atburðinn getur orsakað mikla vanlíðan og uppnám. Endurminningar frá 

atburðinum og martraðir gera vart við sig jafnvel löngu eftir sjálfan atburðinn (American 

psychiatric association, 2000). Einstaklingar verða jafnan áhugalausir og upplifa oft erfiðleika 

við að finna fyrir jákvæðum tilfinningum (Schmookler, 1996). Langvarandi einkenni geta 

truflað daglegt líf og heilsu einstaklingsins verulega (Tolin og Foa, 2006). 

Önnur einkenni áfallastreituröskunar geta verið líkamleg spenna, pirringur, 

svefntruflanir, einbeitingarskortur, reiði eða almenn vanlíðan. Fólk með einkenni 

áfallastreituröskunar leitast gjarnan við að einangra sig frá öðrum og getur átt erfitt með að 

sjá framtíðina fyrir sér. Langvarandi vanlíðan sökum áfallastreituröskunar getur leitt til 

þunglyndis og jafnvel vímuefnamisnotkunar sé ekki gripið inn í (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

Áfallastreituröskun gerir stundum ekki vart við sig fyrr en mánuðum eða árum eftir 

sjálft áfallið. Eftir að hún gerir vart við sig hjá einstaklingi þá getur hún varað mislengi, allt frá 

nokkrum mánuðum eða ævilangt sé aðilanum ekki komið til hjálpar (Friedman, e.d.). Tolin og 

Foa (2006) taka þó fram að ekki þrói allir með sér áfallastreituröskun þrátt fyrir að hafa lent í 
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hörmulegum atburði. Erfitt sé þó að segja til um það hverjir muni upplifa áfallastreituröskun 

því enn sé ekki vitað hvers vegna sumir fái röskunina í kjölfar áfalls en aðrir ekki. Líklegt þykir 

að alvarleiki atburðar og persónuleiki einstaklingsins spili þar saman. 

Tolin og Foa (2006) telja að það séu töluvert meiri líkur á því að konur fái einkenni 

áfallastreituröskunar og má rekja það til þess að konur eru líklegri til að lenda í 

áfallatengdum atburðum á borð við kynferðislegt ofbeldi. Slíkt ofbeldi er talið kalla fram 

alvarlegri einkenni áfallastreituröskunar en annarskonar ofbeldi.  

 

Greiningarkerfi 

Meðal annars er notast við DSM-IV greiningarkerfið til að greina áfallastreituröskun hjá 

einstaklingum. Greiningarkerfið var gefið út af sambandi geðlækna í Bandaríkjunum (e. 

American psychiatric association - APA). Annað svipað greiningarkerfi má finna hjá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World health organization - WHO) og heitir það ICD-

10. Munurinn á þessum tveimur greiningarkerfum liggur aðallega í því að í ICD-10 eru 

kvíðaraskanir sameinaðar öðrum kvillum (World health organization, 1993). Hér að neðan 

verður einungis DSM-IV gerð ítarlegri skil. 

 

Skilgreining DSM-IV á áfallastreituröskun 

A. Einstaklingur varð fyrir áfalli þar sem bæði eftirfarandi skilyrði voru til staðar: 

1.  Eigin upplifun eða vitneskja að atburði sem ógnaði lífi og/eða olli alvarlegum 

áverkum. 

2.  Mikill ótti, hjálparleysi og hræðsla í kjölfar atburðar. Hjá börnum geta sálræn 

viðbrögð verið í formi ruglingslegrar hegðunar. 

B. Áfallatengdi atburðurinn er ítrekað endurupplifaður. Eitt eða fleiri skilmerki: 

1. Síendurteknar og óþægilegar minningar. 

2. Endurminningar í formi martraða og drauma. 

3. Fyrirvaralaus viðbrögð eða tilfinning um að atburðurinn muni endurtaka sig.  

4. Andleg þjáning vegna hluta eða merkja sem endurspegla atburðinn. 
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5. Líkamleg viðbrögð (skjálfti, sviti eða fl.) vegna atburða sem tákna eða endurspegla 

atburðinn. 

C. Hliðrun og tilfinningadoði. Stöðugur flótti frá áreitum sem minna á atburðinn. Þrjú 

eða fleiri skilmerki: 

1. Tilraun til að forðast hugsanir, tilfinningar eða viðræður um áfallið. 

2. Tilraun til að forðast staði, starfssemi eða fólk sem minnir á áfallið. 

3. Vangeta til að muna ákveðna hluti tengda áfallinu. 

4. Verulega dregið úr áhuga og þátttöku á áður áhugaverðum hlutum. 

5. Vinslit og fjarvera frá nánustu vinum og ættingjum. 

6. Takmörkuð geta til að sýna tilfinningar, t.d. væntumþykju. 

7. Vantrú á möguleika framtíðarinnar er varðar menntun, hjónaband, starfsferil eða 

venjulegt líf. 

D. Langvarandi einkenni (sem voru ekki til staðar fyrir atburðinn). Tvö eða fleiri 

skilmerki: 

1. Svefntruflanir. 

2. Skapstyggð og reiðisköst. 

3. Einbeitingarskortur. 

4. Ofurárverkni. 

5. Ýkt svarviðbrögð. 

E. Einkennin (í liðum B, C og D) þurfa að vera til staðar lengur en einn mánuð. 

F. Skilmerkin valda verulegu uppnámi og/eða truflun á félagslegum samskiptum, 

atvinnuþátttöku eða á öðrum sviðum dagslegs lífs. 

  (American psychiatric association, 2000). 

 

Nauðsynlegt er að félagsráðgjafar sem starfa með flóttamönnum þekki vel til DSM-IV 

greiningarkerfisins. Þeir þurfa að fylgjast vel með einkennum og nota DSM-IV 

greiningarlistann til að bera kennsl á röskunina. Því fyrr sem gripið er inn í því fyrr öðlast 

flóttamennirnir betra líf á nýjum stað. Ef áfallastreituröskun varir styttra en þrjá mánuði 

kallast hún bráð (acute) en ef hún varir lengur en það er hún talin langvarandi (chronic). 
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Þegar einkenni koma ekki fram fyrr en að minnsta kosti hálfu ári eftir áfallið telst röskunin 

vera seinkuð (delayed) (American psychiatric association, 2000). 

 

 

Áfallastreituröskun meðal flóttamanna 

Þrátt fyrir að hafa upplifað hrottafengna og átakanlega atburði þá fá ekki allir flóttamenn 

einkenni áfallastreituröskunar (Aroche og Coello, 2004). Áföllin sem flóttamenn lenda í geta 

þó kallað fram einkenni áfallastreituröskunar seinna á lífsleiðinni. Flóttamenn ganga í 

gegnum ýmsar raunir bæði á meðan flóttinn stendur yfir og líka eftir að þeir setjast að á 

öðrum stað. Þegar þeir eru enn í heimalandi sínu geta þeir orðið vitni að miklu ofbeldi og 

mikilli eyðileggingu sökum stríðsátaka. Ofbeldið getur beinst að þeim sjálfum eða ástvinum 

þeirra. Það að verða vitni að ofbeldi getur kallað fram mikil áfalla- og streituviðbrögð. 

Viðbrögð við slíku felast meðal annars í sorg og samviskubiti. Flóttamenn upplifa sig mjög 

bjargarlausa þegar þeir verða vitni af ofbeldi sem beinist að ástvinum þeirra. Samviskubit yfir 

því að vera bjargarlaus og geta ekkert gert getur kallað fram áfallastreitutengdviðbrögð 

(Bolton, 2002).  

Erfitt getur reynst að mæla hlutfall flóttamanna sem upplifa áfallastreituröskun 

sökum þess að erfitt er að gera sér nákvæmlega grein fyrir einkennunum. Munurinn á milli 

þunglyndis og áfallastreituröskunar er oft óljós og erfitt að greina þar á milli. Nokkrar 

rannsóknir hafa samt sem áður verið gerðar til að reyna að varpa ljósi á það hversu margir 

flóttamenn hafi einkenni áfallastreituraskana. Niðurstöðurnar eru jafn mismunandi og 

rannsóknirnar eru margar. Tölurnar eru allt á bilinu 3,5% til 100% í hverjum flóttamannahóp 

fyrir sig (Aroche og Coello, 2004).  

 

Heimildaleit 

Heimilda um áfallastreituröskun meðal flóttamanna var leitað í íslenskum gagnagrunni bæði 

á netinu og á bókasöfnum. Reynt var að nálgast allt það sem hefur verið skrifað um efnið á 

íslensku en lítið sem ekkert kom í leitirnar. Auðveldara gekk að nálgast greinar á ensku um 

áfallastreituröskun og er því stuðst við þær.  
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Rannsóknir 

Áfallastreituröskun var fyrst skilgreind eftir ítarlegar rannsóknir á hermönnum og fólki sem 

hafði verið í útrýmingabúðum nasista. Það var því ekki fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina að 

farið var að rannsaka hvort áfallastreituröskun ætti sér stað meðal flóttamanna. Fyrir þessa 

skilgreiningu voru flóttamenn taldir vera með svokölluð ,,eftirlifenda einkenni“ (e. survival 

syndrome). Eftirlifenda einkennin voru í raun svipuð einkennum áfallastreituröskunar en fólk 

var bara ekki búið að gera sér grein fyrir því að flóttamenn hefðu upplifað ýmis áföll og 

hræðilega atburði (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008). 

Síðan þá hafa nokkrar rannsóknirnar verið gerðar erlendis á þessu sviði og er þeim 

ætlað að varpa ljósi á umfang einkenna hjá flóttamönnun. Hér að neðan verður gerð grein 

fyrir nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið. 

Bolton (2002) telur að fjöldi flóttamanna með einkenni áfallastreituraskana sé ekki 

eins mikill og talið sé. Hann telur að á milli 4%-86% flóttamanna í hverjum hópi séu með 

einkennin. Mismunur hópanna liggur, að hans mati, aðallega í upplifun þeirra og aðstæðum. 

Þeir hópar sem greindust með hærri prósentu voru yfirleitt þeir flóttamenn sem höfðu búið í 

flóttamannabúðum. Flóttamenn sem höfðu búið tímabundið hjá vinum eða ættingjum sýndu 

töluvert lægri prósentuhlutfall. Hvað aldur og heilsu flóttamanna varðar þá er talið að eldri 

flóttamenn og þeir sem áður höfðu upplifað mikla streitu séu í meiri hættu á að fá einkenni 

áfallastreituröskunar en aðrir(Bolton, 2002 ; Weine, Vojvoda, Becker, McGlashan et al. 

,1998). 

Joseph Westermeyer (1996) rannsakaði einnig áfallastreituröskun meðal flóttamanna 

og vildi hann með því varpa ljósi á það sem eykur einkenni röskunarinnar. Hann rannsakaði 

Hmong flóttamenn sem höfðu fengið aðsetur í Bandaríkjunum. Rannsóknin leiddi í ljós að 

þeir flóttamenn sem höfðu upplifað mikil stríðsátök eða pyndingar voru með töluvert meiri 

einkenni áfallastreituröskunar en þeir sem höfðu ekki upplifað pyndingar. Mikill munur var á 

hópunum sem hann rannsakaði. Þeir flóttamenn sem höfðu setið í fangelsi höfðu mörg 

einkenni áfallastreituraskana á meðan þeir sem höfðu dvalist í flóttamannabúðum höfðu 

vægari einkenni. Þegar aldur flóttamanna í rannsókninni var skoðaður kom í ljós að eldri 
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flóttamenn höfðu upplifað meira ofbeldi en þeir yngri. Þeir sem yngri voru höfðu oftar orðið 

vitni að ofbeldi eða misnotkun af einhverju tagi (Westermeyer, 1996).  

Önnur viðamikil rannsókn var gerð á 404 flóttamönnum frá Suð-austur Asíu, nánar 

tiltekið frá Vietnam, Kambódíu, Laos og Hmong. Notað var við DSM-III greiningarkerfið (eldri 

útgáfa) til að greina einkennin. Kom í ljós að 73% þeirra greindust með alvarleg einkenni 

þunglyndis á meðan 14% þeirra voru greindir með áfallastreituröskun. Þegar þjóðernið var 

skoðað betur voru kambódísku flóttamennirnir með töluvert hærri prósentu í 

áfallastreituröskun en önnur þjóðerni (Kroll, Habernicht, Mackenzie, Yang et al. ,1989). 

Hugsanlega gæti þeirra reynsla og upplifun verið ívið átakanlegri en hinna en það var ekki 

rannsakað sérstaklega. 

Auk þess hafa nokkrar eftirfylgnirannsóknir verið gerðar til að skoða hvort að 

einkennin viðhaldist eða minnka með árunum eftir að flóttamennirnir hafa fengið aðsetur í 

þriðja landi. Slíkar rannsóknir sýna glögglega hvort flóttamennirnir hafi verið að fá þá 

sálrænu aðstoð sem þeir í raun þurftu. Slík rannsókn var gerð á bosnískum flóttamönnum 

sem höfðu fengið aðsetur í Bandaríkjunum. Rannsóknin þar leiddi í ljós að 65% 

flóttamannanna voru greindir með áfallastreituröskun fljótlega við komuna til Bandaríkjanna. 

Eftirfylgnirannsóknin sýndi að aðeins færri höfðu einkenni áfallastreituröskunar einu ári eftir 

flutninginn. Munurinn milli áranna var þó ekki mikill og greinilegt að færri hefðu fengið 

viðeigandi aðstoð en ætla mætti (Weine, Vojvoda, Becker, McGlashan et al. ,1998).  

Rannsókn Bolton (2002) á þessu sama viðfangsefni áætlaði að ríflega 45% þeirra sem 

voru með einkenni við komuna til nýs lands voru einnig með einkenni þremur árum síðar.  
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5 Niðurstöður 

Í upphafi er farið yfir stöðu þekkingar félagsráðgjafa á áfallastreituröskun meðal 

flóttamanna. Síðan verður fjallað um þær kenningar sem nýtast félagsráðgjöfum í vinnu með 

flóttafólki. Í lok kaflans er starfi félagsráðgjafa með flóttamönnum gerð góð skil og farið 

ítarlega í helstu vinnuaðferðir þeirra. 

 

Staða þekkingar innan félagsráðgjafar 

Þegar leitað er upplýsinga um áfallastreituröskun meðal flóttamanna á sviði félagsráðgjafar á 

íslensku er lítið sem kemur í leitirnar. Hvergi er að finna haldbærar upplýsingar á íslensku um 

einkenni áfallastreituröskunar hjá flóttamönnum né hvaða úrræði séu í boði fyrir þá. Auk 

þess hafa engar rannsóknir verið gerðar hér á landi á þessu tiltekna sviði. Nokkrar rannsóknir 

eru til sem fjalla um aðbúnað og reynslu flóttamanna við flutninginn hingað til lands. Þó 

mikilvægt sé að hafa aðbúnaðinn og upplifunina fyrstu mánuðina góða þá skiptir andleg 

heilsa þeirra og vellíðan ekki síst máli því hún er lykillinn að góðri geðheilsu og hamingju 

(Landlæknisembættið, 2008). 

Félagsráðgjafar á Íslandi hafa komið að málefnum flóttamanna frá árinu 1996 og 

unnið mikilvægt starf með flóttamönnunum og aðstoðað þá við aðlögun í nýju landi. 

Hlutverk þeirra hefur verið að hafa heildarsýn yfir stöðu fjölskyldunnar. Félagsráðgjafar hafa 

auk þess veitt flóttafólkinu upplýsingar og ráðgjöf um ýmis lögbundin atriði, svo sem um 

réttindi þeirra, skyldur og þau félagslegu úrræði sem þeim standa til boða (Rauði kross 

Íslands og flóttamannanefnd, e.d.). Þrátt fyrir að veita þeim góða og mikilvæga þjónustu á 

ýmsum sviðum þá er ekki markvisst verið að veita sálrænan stuðning vegna áfalla eða 

áfallastreituröskunar. Máli þessu til stuðnings er hér vísað í könnun sem 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði árið 2004 á reynslu og viðhorfum flóttafólks sem 

búsett var á Íslandi. Könnunin var gerð í samvinnu við og að beiðni flóttamannanefndar 

Íslands. Viðtöl voru tekin við ákveðinn hóp flóttafólks og voru viðmælendurnir frá Kosovo, 

Króatíu og Víetnam. Allir viðmælendurnir voru spurðir út í upplifun sína við komuna til 

landsins og hvernig þeim hefði vegnað síðan þá. Auk þess var viðmælendum frjálst að nefna 

atriði sem betur hefði mátt fara varðandi þjónustuna sem þeim var veitt. Það sem 

flóttafólkinu sjálfu fannst fyrst og fremst vanta var haldbær þjónusta vegna áfallanna sem 
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þau höfðu upplifað. Stór hluti þeirra taldi sig búa yfir það mikilli sorg vegna reynslu sinnar að 

það fannst vanta aðstoð til að vinna úr henni. Þó að þjónustuna hefði vantað þá taldi stór 

hluti hópsins sig ekki vera tilbúna til að tala um upplifun sína strax við komuna heldur hefðu 

þau viljað geta leitað til fagmanns seinna á lífsleiðinni. Nokkrir viðmælendanna voru ekki 

tilbúnir að tala um reynslu sína fyrr en þeir hefðu náð ágætis tökum á tungumálinu. Sumir 

töluðu um að auðveldara væri að tala um upplifun sína á móðurmálinu en hefðu samt sem 

áður ekki viljað notast við túlk. Flóttamennirnir nefndu að mörg þeirra hefðu búið við 

hættulegar og óstöðugar aðstæður í mörg ár og þyrftu þess vegna á stuðningi að halda 

(Kristín E. Harðardóttir, Heiður H. Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2005). 

Andleg aðstoð er í boði fyrir flóttamenn fyrsta árið og er mikilvægt að hún standi 

ennþá til boða til lengri tíma. Sumir séu einfaldlega ekki tilbúnir að ræða upplifun sína fyrr og 

þá við aðila sem þeir treysta. 

Rannsókn var gerð í Kanada árið 1996 og henni var ætlað að kanna hvaða þekkingu 

fagaðilar, sálfræðingar og félagsráðgjafar, hefðu á áfallastreituröskun meðal flóttamanna. 

Niðurstöður hennar leiddu í ljós að fræðileg þekking þeirra á áfallastreituröskun var töluvert 

mikil en hins vegar væru þeir ekki að nota þá þekkingu markvisst í vinnu sinni með flóttafólki. 

Helsta ástæðan var sú að erfitt væri að greina muninn á milli áfallastreituröskunar og 

þunglyndis eða annarra andlegra kvilla. Einkennin milli þeirra eru talin keimlík og það er að 

reynast fagaðilum einna helst erfitt. Stór hluti fagaðilanna sem tók þátt í rannsókninni vann 

talsvert náið og mikið með flóttakonum sem þjáðst hefðu af áfallastreituröskun. Þessi sami 

hópur talaði um að þau vildu gjarnan fá aukna þekkingu og upplýsingar um hvernig greina 

mætti áfallastreituröskun frá öðrum andlegum kvillum, til dæmis þunglyndi (White, Tutt, 

Rude og Mutwiri, 1996). 

Árið 2000 var gerð rannsókn á þekkingu 30 fagaðila á einkennum áfallastreituraskana. 

Allir þessir fagaðilar höfðu unnið náið með flóttamönnum sem komu til Chigaco frá Bosníu. 

Fagaðilarnir voru meðal annars starfsmenn í heilbrigðisgeiranum og starfsmenn í 

félagsþjónustugeiranum. Hvergi kom þó fram nánari menntun starfsmanna í 

félagsþjónustugeiranum. Rannsóknin leiddi í ljós að meirihluti fagaðilanna (87%) þekktu til 

einkenna áfallastreituraskana. Þó var þekking starfsmanna innan heilbrigðisgeirans mun 

minni en annarra hópa (57%). Kom í ljós að þeir hefðu fengið mun minni upplýsingar og 
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fræðslu um einkennin en starfsmenn í félagsþjónustugeiranum. Aðrar niðurstöður leiddu í 

ljós að meiri en helmingur hópsins taldi ekki þörf á inngripi við einkennunum því þeir 

viðurkenndu ekki fullkomlega að áfallastreituröskun væri raunverulegt vandamál (Dzudza, 

Kuc, Pavkovic, Razzano og Weine, 2001).  

Víðs vegar um heiminn er starfræktar meðferðarstöðvar fyrir fórnarlömb pyndinga. 

Einnig eru til meðferðarstöðvar sem aðstoða einstaklinga sem hafa upplifað áfall í kjölfar 

stríðsátaka og er stærsti hluti skjólstæðinga þar flóttamenn. Á flestum þessum stöðvum eru 

starfandi félagsráðgjafar auk annarra fagaðila á borð við sálfræðinga, hjúkrunarfræðinga, 

lögfræðinga, mannfræðinga og fleiri sem láta sig þessi mál varða (Physicians for human 

rights, e.d.). Á heimasíðum margra stöðva er auðvelt að nálgast upplýsingar um 

áfallastreituröskun meðal þeirra sem þangað leita. Hvergi er þó að finna upplýsingar um hver 

þekking starfsmanna þar á áfallastreituröskun sé í raun og veru. 

 

Kenningar sem nýtast í vinnu með flóttamönnum 

Félagsráðgjafar rækja starf sitt með faglega heildarsýn að leiðarljósi og byggja á fræðilegum 

kenningum. Kenningar eru settar fram til að búa til heildarmynd og útskýra einstaka þætti. 

Þær segja ekki til um rétta eða ranga hegðun heldur eru þær hugmyndir og í senn verkfæri 

félagsráðgjafa til að skilja hlutina betur.  

Sumar kenningar standa einar og sér á meðan aðrar virka saman og hafa þannig áhrif 

hver á aðra. Heildarsýn félagsráðgjafa einkennist meðal annars af því að nota kenningar 

annarra fræðigreina og móta þær að félagsráðgjöfinni. Hér að neðan verður fjallað um þær 

kenningar sem félagsráðgjafar geta nýtt sér í vinnu með flóttafólki. 

  

Vistfræðikenningar  

Vistfræðikenningar hafa lengi verið notaðar af félagsráðgjöfum og henta þær vel í vinnu með 

flóttamönnum. Þær ganga út á það að víxlverkunaráhrif séu á milli einstaklingsins og 

umhverfisins sem hann er í. Einstaklingurinn og umhverfið hefur áhrif hvort á annað og bæði 

hafa afl til að móta og stundum breyta hvort öðru. Markmið kenningarinnar er að auka 
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skilning einstaklingsins á því hvernig umhverfið virkar og hvernig hann getur aðlagast 

breyttum aðstæðum án þess að glata eigin uppruna (Garcia, 2008). 

  Samkvæmt vistfræðikenningum á að vera jafnvægi milli einstaklingsins og umhverfis 

hans. Ef jafnvægið er ekki til staðar þarf annað hvort að breyta einstaklingnum og/eða 

umhverfinu. Þegar jafnvægið er orðið gott á ákveðin aðlögun sér stað sem felst í virkum 

breytingum einstaklingsins (Furuto, 2004). 

Þegar félagsráðgjafar vinna með flóttamönnum er mikilvægt að huga að því umhverfi 

sem þeir eru í núna, einnig er vert að hafa í huga þau lífsskilyrði og umhverfi sem þeir komu 

úr. Áhrif vegna stríðsátaka, pyndinga, hungurs, hræðslu eða annarra áfalla eru oft til staðar 

hjá flóttamönnum. Félagsráðgjafinn þarf að hafa í huga að flóttamennirnir hafa ef til vill 

upplifað ýmislegt misjafnt. Þegar unnið er með einstaklingum út frá vistfræðikenningum 

getur reynst gott að skoða hvernig einstaklingurinn tengist sínu nánasta umhverfi, 

fjölskyldunni og samfélaginu sem hann er í (Furuto, 2004). 

Innan vistfræðikenninganna eru þrjú kerfi sem einfalda greiningu á umhverfisáhrifum. 

Fyrsta kerfið er micro kerfið. Það metur áhrif menningar, kynferðis, aldurs, félagslegrar stöðu 

eða fleira því tengdu, í heimalandinu. Flutningar í nýtt samfélag geta raskað félagslegri stöðu 

og breytt henni algjörlega. Breytt félagsleg staða er til dæmis staða kvenna á 

vinnumarkaðnum sem er breytileg milli samfélaga. Kona sem hefur aldrei unnið utan 

heimilisins þarf ef til vill allt í einu að vinna úti og getur það valdið erfiðleikum og streitu hjá 

henni. Mesó kerfið er næsta kerfið. Þar innan falla vinir, fjölskyldan, vinnufélagar og nánasta 

samfélag. Kerfið felur í sér samskipti milli einstaklinga, til dæmis innan fjölskyldunnar eða 

milli vinnufélaga. Þriðja og síðasta kerfið er makró kerfið. Makró er stærsta einingin og felur í 

sér að setja stöðu einstaklingsins í samhengi við stærra samfélag. Áhrifaþættir í slíku 

samfélagi geta verið fordómar, fátækt, lög um útlendinga, tungumálaerfiðleikar og þess 

háttar. Makró nær meðal annars yfir þær stofnanir sem einstaklingurinn á í tengslum við í 

hvert skipti. Heilbrigðisþjónusta og ýmis önnur almenningsþjónusta fellur undir þessar 

stofnanir (Furuto, 2004). 
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Styrkleikakenning 

Styrkleikakenningin felur í sér að umhverfið hefur ávallt áhrif á einstaklinginn. Áhrifin geta 

annað hvort verið jákvæð eða neikvæð en einstaklingurinn sjálfur er hæfur til að breyta 

umhverfinu sér í hag (Lee, 2003).  

Samkvæmt kenningunni hafa allir einstaklingar hæfileika og úrræði sem eru ekki nýtt 

til fulls. Hver og einn hefur hæfni til að breytast og þroskast alla sína ævi (Lee, 2003). 

Hlutverk félagsráðgjafans er því að einblína á styrkleika flóttamannsins fremur en veikleika 

hans og hvetja hann til að nýta sér það jákvæða og sterka sem innra með honum býr (Lee, 

2003; Furuto, 2004). Þegar félagsráðgjafi vinnur með flóttamönnum er mikilvægt að hann 

leggi áherslu á að þeir finni út hvar styrkleikar þeirra liggja og læri að nota þá til að breyta 

aðstæðum sínum til hins betra (Furuto, 2004). 

Félagsráðgjafinn þarf fyrst og fremst að hjálpa flóttafólkinu að koma auga á það sem 

þeir hafa gengið í gegnum og hvernig styrkleikar þeirra nýttust til að komast af. Síðan að 

hjálpa þeim að vinna við þær aðstæður sem þeir standa nú frammi fyrir í nýju landi með 

styrkleikum sínum. Hann aðstoðar flóttamennina við að finna eigin bjargir og nota reynslu 

sína til að vinna á vandamálum sínum (Furuto, 2004). Þeir flóttamenn sem hafa upplifað 

hræðilega atburði verða að sjá að þeir lifðu raunirnar af og eru sterkari fyrir vikið. 

Félagsráðgjafinn ætti að hjálpa þeim að koma auga á þessa hluti. Í stað þess að einblína á 

sjálfan verknaðinn er nauðsynlegt að félagsráðgjafinn bendi þeim á það góða sem kemur í 

kjölfarið (Lee, 2003). 

   

Valdeflingarnálgun 

Valdeflingarnálgun byggir á því að aðilar í óhagstæðri stöðu auki aðgengi sitt að þekkingu, 

úrræðum og valdi (UNHCR, 2001). Félagslegt jafnrétti og aukið vald er helsta áherslan í 

valdelfingarnálguninni því aukið vald gefur einstaklingnum aukna stjórn á eigin lífi og 

aðstæðum. Flóttamenn hafa oft á tíðum staðið í miklum erfiðleikum og eru, samkvæmt 

nálguninni, hvattir til að leita leiða og úrlausna til að öðlast meira vald og hafa þannig áhrif á 

líf sitt (Garcia, 2008). Kenningin hvetur flóttamennina til að ná stjórn á umhverfi sínu en ekki 

láta umhverfið stjórna þeim (UNHCR, 2001). 
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Félagsleg staða flóttamanna getur reynst hindrun í daglegu lífi og þess vegna er 

valdeflingarnálgunin hentug fyrir þá. Valdefling er notuð í vinnu með flóttamönnum til að 

hjálpa þeim að öðlast fyrri styrk og ef til vill það vald sem þeir höfðu áður fyrr. Einstaklingar 

eiga að geta stjórnað því hvenær þeir fá sér að borða og hvenær þeir hvílast en flóttamenn 

hafa oft misst þetta vald. Því meðan á flóttanum stendur eða í flóttamannabúðunum hafa 

flóttamenn ef til vill ekki stjórn á því hvenær þeir nærast eða hvenær þeir geta þrifið sig, eru 

háðir ákvörðun annarra (Meyer, 2006). Þegar þeir svo fá aðsetur í öðru landi læra þeir að 

treysta aftur á sjálfan sig en ekki utanaðkomandi aðstoð. Sumir flóttamenn halda þó áfram 

að þiggja utanaðkomandi aðstoð fyrstu árin á meðan aðlögun á sér stað en þá er hægt að 

veita þeim aukið vald á öðru sviði. Það gæti verið með aukinni menntun og þekkingu sem 

síðar leiðir til aukins valds. Með auknu valdi á aðstæðum sínum öðlast flóttamaðurinn 

sjálfkrafa aukið sjálfstraust og fer að trúa á eigin getu (Meyer, 2006; UNHCR,2001).  

 

Menningarnet 

Áður en hafist er handa í að vinna með flóttamönnum þarf að huga að ýmsum áhrifaþáttum 

aðlögunarferlisins og meta fyrri reynslu þeirra í heimalandinu. Marianne Skytte (2007) setti 

fram líkan sem auðveldar félagsráðgjafanum að meta þessa áhrifaþætti. Líkan hennar er 

gjarnan kallað menningarnet Skytte. Menningarnetið er góður leiðarvísir til að ná fram 

heildarsýn á aðstæður flóttamanna og finna viðeigandi úrræði fyrir þá. Netið hugar að öllum 

þeim áhrifaþáttum sem snúa að flóttamanninum og leggur áherslu á að einstaklingurinn sé 

aðalvægi innan netsins. Áhrifaþættirnir eru meðal annars menntun, félagsleg staða, upplifun 

við flutninga, starfsmöguleikar, tengslanet, aldur og heilsufar. Félagsráðgjafinn þarf einnig að 

taka tillit til annarra þátta á borð við menningu, trúarbrögð, persónulegra gilda og nánustu 

fjölskyldu flóttamannsins. Allt eru þetta mikilvægir þættir sem félagsráðgjafinn þarf að huga 

að. Með hjálp netsins er hægt að meta aðstæður hvers og eins því menningarnetið leggur 

áherslu á hvern einstakling innan tiltekinnar fjölskyldu. Samkvæmt menningarnetinu er hver 

fjölskylda einstök og því vega atriði innan netsins mismikið (Skytte, 2007). Á mynd 1 má sjá 

hvernig menningarnetið er uppbyggt. 
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Fjölskyldan
Einstakir fjölskyldu-

meðlimir

Ástæður fyrir brottfor frá 
heimalandi.

Hversu lengi hefur 
fjölskyldan búið á Íslandi

Forsendur fyrir 
dvalarleyfi. Hvaðan 
kemur viðkomandi?

Tungumál sem talað
er 

Móðurmál
Íslenskukunnátta

Gildi náms og vinnu

Þýðing erfiðra viðburða
(atburðir sem hafa kreppu

í för með sér)

Trúarbrögð
Hversu stórt hlutverk

hefur trúin ?
Sýn á heilbrigði

Gildi fjölskyldulífs
Einstaklingshyggja/

samhyggja

Framtíðarplön

Aldur við flutning 

Félagsnet, samskipti við 
samlanda, aðra hópa, 

stofnanir o.fl.

Frídagar og aðrar 
sérstakar uppákomur

 Mynd 1 – Menningarnet Skytte  

                                                                                                                      (Skytte, 2007) 

 

Með því að huga að atriðum eins og ástæðum fyrir brottför og aldur við flutning er hægt að 

öðlast aukinn skilning á líðan einstaklinga í nýja landinu. Flóttamenn flýja af knýjandi 

ástæðum en eru ekki í ævintýraleit eða atvinnuleit eins og sumir innflytjendur. Vert er að 

gera greinarmun þar á milli því upplifun þessarra tveggja hópa er gjörólík. 

 Mikilvægt er að félagsráðgjafinn öðlist þekkingu á sýn flóttafólksins á ýmsa hluti eins 

og sýn á heilbrigði og framtíðina. Með því að hlusta á þeirra sýn á lífið er félagsráðgjafinn að 

mæta skjólstæðingum sínum þar sem þeir eru staddir. Félagsráðgjafinn þarf að vinna 

samkvæmt þeirra draumum og væntingum en ekki sínum eigin óskum eða eins og hann 

heldur að hlutirnir eigi að vera (Skytte, 2007). 
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Flutningsferlið 

Carlos E. Sluzki (1979) hefur listað upp líkan sem sýnir það ferli sem flóttamenn og aðrir 

ganga í gegnum þegar þeir flytjast á milli landa. Líkanið er aðeins til viðmiðunar því það er 

mismunandi eftir einstaklingum hversu lengi þeir dveljast á hverju stigi fyrir sig. Líkan Sluzki 

byggir á fimm stigum aðlögunar sem einstaklingar ganga í gegnum við flutninga. 

 Fyrsta stigið er undirbúningsstigið og það á sér stað þegar fjölskyldan eða 

einstaklingurinn tekur fyrst ákvörðun um flutninginn. Þetta stig getur varað í langan tíma en 

einnig í mjög stuttan tíma ef flutningarnir þurfa að eiga sér stað á mjög skömmum tíma, eins 

og er til dæmis hjá flóttafólki.  

Annað stig líkansins eru flutningarnir sjálfir. Þegar á það stig er komið er fjölskyldan 

eða einstaklingurinn að aðlagast nýrri menningu og nýjum siðum. Mikið álag getur fylgt 

þessu stigi sökum þess að í hverju samfélagi fyrir sig eru óskrifaðar reglur og það getur verið 

erfitt fyrir aðkomufólk að vita hverjar þær eru. Fjarlægð milli einstaklinga í samtali er dæmi 

um óskrifaða reglu sem getur valdið innflytjendum og flóttamönnum streitu og vanlíðan.

 Eftir tímabil flutninga tekur við tímabil varnaruppbóta. Fjölskyldan tekur þá lífinu með 

ró og reynir að finna sig í nýju samfélagi. Yfirleitt er lítið um átök og óánægju á þessu stigi og 

ef fjölskyldan var samheldin fyrir þetta stig þá verður hún enn samheldnari á þessu stigi því 

meðlimir hennar hafa yfirleitt engan annan til að leita til en innan fjölskyldunnar. Það er 

misjafnt hversu lengi einstaklingar dvelja á þessu tímabili en Sluzki telur að tímabilið vari frá 

sex mánuðum upp í rúmlega tvö ár.  

Tímabil kreppu og átaka tekur við að þessu tímabili loknu. Eins og nafnið gefur til 

kynna þá einkennist þetta tímabil af átökum og erfiðleikum hjá einstaklingnum og fjölskyldu 

hans. Fjölskyldur reyna að aðlagast betur raunveruleikanum og fara gjarnan að búa til nýjar 

reglur fyrir fjölskylduna. Gamlir siðir og venjur víkja oft fyrir nýjum en þó reyna fjölskyldur að 

velja hvað þau vilja halda í frá heimalandinu og hvaða siði þau vilja tileinka sér frá nýja 

landinu.  

Fimmta og síðasta tímabilið kallast áhrif í gegnum kynslóðir. Aðlögun fjölskyldunnar 

dregst þá töluvert á langinn og áhrifa fer að gæta í næstu kynslóð á eftir. Það sem kynslóðin 

á undan forðaðist að takast á við veldur átökum á milli kynslóðanna. Eldri kynslóðin gæti 

hafa forðast að blandast heimamönnum og heldur sig ávallt nálægt samlöndum sínum. Yngri 
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kynslóðin gæti kosið að fara aðra leið og slíkt getur valdið erfiðleikum milli kynslóða (Sluzki, 

1979). 

 Flutningsferlið auðveldar félagsráðgjöfum að skilja líðan flóttafólksins hverju sinni allt 

frá upphafi flóttans til aðlögunar í nýju landi. Mikilvægt er að fagaðilinn átti sig á því á hvaða 

stigi skjólstæðingar sínir eru og hvernig þeim tókst að komast yfir fyrri stig.  

 

 

Starf félagsráðgjafa í vinnu með flóttafólki 

Frá upphafi félagsráðgjafar hefur áherslan ávallt verið á minnihlutahópa. Einn af 

frumkvöðlum félagsráðgjafar var Jane Addams og lagði hún grunninn að ötulu starfi sem 

einkenndist af virðingu og samkennd. Stofnaði hún fyrst allra hverfamiðstöðvar til að 

aðstoða innflytjendur að aðlagast lífi og samfélagi heimamanna (Farley, Smith og Boyle, 

2003). Störf hennar benda til að snemma hafi verið farið að vinna fjölmenningarlega vinnu og 

huga að þeim viðtæku áhrifum sem umhverfið og samfélagið hefur á einstaklinginn. 

Félagsráðgjafar á Íslandi starfa eftir siðareglum félagsráðgjafa og hafa það markmið 

að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti 

hvar sem það á sér stað. Starf fjölmenningarfélagsráðgjafa felur í sér að huga að 

mannréttindum og aðstoða við ýmis vandamál skjólstæðinga sinna og fjölskyldu þeirra 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Samkvæmt siðareglunum rækir félagsráðgjafi starf sitt án þess að fara í 

manngreiningarálit og kemur fram við skjólstæðing sinn af heiðarleika og virðingu. Mikilvægt 

er að félagsráðgjafinn byggi upp gagnkvæmt traust við skjólstæðing sinn áður en farið er að 

ræða viðkvæm málefni. Flóttamenn hafa oft upplifað svik og lygar og getur það tekið langan 

tíma áður en þeir eru tilbúnir að ræða ýmis mál. Félagsráðgjafinn þarf að virða skjólstæðing 

sinn og gefa honum þann tíma sem hann þarf. Ávallt skal hann mæta skjólstæðing sínum þar 

sem hann er staddur hverju sinni og taka tillit til aðstæðna hans (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). 

Þegar unnið er með fólki af erlendum uppruna þarf félagsráðgjafinn að leggja áherslu 

á virðingu fyrir menningu skjólstæðinga sinna og reyna eftir bestu getu að skapa þeim 

skilyrði hér á landi til að rækta sína menningu. Þrátt fyrir að leggja áherslu á bakgrunn og 
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upprunamenningu þeirra þá er markmið félagsráðgjafa líka að tryggja að flóttamennirnir 

verði virkir meðlimir í íslensku samfélagi. Félagsráðgjafinn á eftir bestu getu að stuðla að 

gagnkvæmri aðlögun á milli flóttamannsins og þess samfélags sem hann er nú kominn í. 

Gagnkvæm aðlögun felur í sér að flóttamaðurinn tileinki sér þær hefðir sem eru ríkjandi í 

samfélaginu sem hann tilheyrir nú án þess að missa sérkenni menningar sinnar. Þar sem 

gagnkvæm aðlögun ríkir er reynt að mæta þörfum allra sem í samfélaginu búa og virðing ríkir 

milli samborgaranna sama hvaðan þeir upprunalega koma (Rauði kross Íslands, 2006) 

Félagsráðgjafar sem vinna með flóttamönnum þurfa fyrst og fremst að þekkja vel til 

einkenna áfallastreituraskana til að bera kennsl á hana. Nauðsynlegt er að þeir þekki til 

þeirra áfalla sem flóttamenn geta lent í og hverjar afleiðingarnar geta verið fyrir þá. Því fyrr 

sem gripið er inn í röskunina því fyrr er hægt að vinna úr henni (Friedman, e.d.). 

Til að geta sem best aðstoðað skjólstæðinga sína er mikilvægt að félagsráðgjafinn hafi 

góða yfirsýn yfir þá þjónustu og þau úrræði sem í boði eru í samfélaginu. Einnig þarf að 

tryggja að mikilvægar upplýsingar sé aðgengilegar öllum með tilliti til tungumála (NASW, 

2001). Flóttamenn eru oft ekki meðvitaðir um réttindi sín og skyldur og fellur það í hlut 

félagsráðgjafa að upplýsa þá um það sem er í boði fyrir þá. Geti flóttamaðurinn hins vegar 

ekki sjálfur gætt hagsmuna sinna þá ber félagsráðgjafa að gæta þess að ekki sé brotið á 

honum. Í vinnu með flóttamönnum getur félagsráðgjafinn orðið uppvís að ýmsu og er 

nauðsynlegt að hann gæti trúnaðar um þau mál (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

 

Starf félagsráðgjafa með fórnarlömbum pyndinga 

Víðsvegar í heiminum eru starfræktar meðferðarstöðvar fyrir fórnarlömb pyndinga (e. 

torture treatment center). Meðferðinni er ætlað að hjálpa fórnarlömbum pyndinga að 

komast yfir áfallið og öðlast betra líf. Flestar stöðvarnar hafa félagsráðgjafa innan borðs og 

þeir verða að vera vel meðvitaðir um áhrif pyndinga og annars ofbeldis á flóttamennina og 

aðra sem þangað leita (Engstrom og Okamura, 2004a). Samkvæmt starfsmönnum þessarra 

stöðva í vestrænum ríkjum er áætlað að á bilinu 5-35% flóttamanna hafi upplifað pyndingu á 

einn eða annan hátt. Erfitt er að segja nákvæmlega til um fjöldann vegna þess að fórnarlömb 

og eftirlifendur vilja oft ekki tjá sig um atburðinn og láta eins og hann hafi aldrei gerst 

(Engstrom og Okamura, 2004b). 
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Starf félagsráðgjafa í vinnu með flóttamönnum sem upplifað hafa pyndingar felst fyrst 

og fremst í því að greina alvarleika einkenna. Að því loknu tekur við langt ferli þar sem traust 

er byggt upp því töluvert meiri líkur eru á að skjólstæðingurinn sé tilbúinn að opna sig ef 

hann skynjar traust og virðingu. Félagsráðgjafinn verður því að byggja upp traust áður en 

hann getur fengið skjólstæðing sinn til að tala um atburðinn. Til að byggja upp traust er 

nauðsynlegt að félagsráðgjafinn sýni samhyggð, þolinmæði og umhyggju. Þó ákveðinn samúð 

sé mikilvæg verður félagsráðgjafinn þó að gæta þess að sýna ekki of mikla vorkunnsemi. 

Fórnarlömb pyndinga búa iðulega yfir átakanlegri og hrottalegri frásögn af upplifun sinni og 

félagsráðgjafinn þarf því að vera andlega tilbúinn að hlusta á slíka frásögn en slíkt getur 

reynst sumum fagaðilum erfitt. Þolinmæði er lykilatriðið í vinnu með fórnarlömbum 

pyndinga enda þurfa þau oft mikinn tíma til að tjá sig og öðlast færni til þess. 

Félagsráðgjafinn ætti því að undirbúa sig vel og vera tilbúinn að eyða töluverðum tíma með 

skjólstæðingi sínum (Engstrom og Okamura, 2004b). 

 

Starf félagsráðgjafa með flóttakonum 

Í ljósi þess að flóttakonur eru stór hluti flóttafólks er nauðsynlegt að félagsráðgjafinn sé vel í 

stakk búinn til að aðstoða þann hóp. Þær flóttakonur sem upplifað hafa nauðgun eða aðra 

kynferðislega misnotkun þurfa sértæk úrræði og félagsráðgjafar þurfa að þekkja vel til 

einkenna nauðgana og annars ofbeldis. 

 Félagsráðgjafar þurfa þar að auki að fylgjast vel með einkennum áfallastreituröskunar 

en gera sér þó grein fyrir því að einkennin geta verið hluti af aðlögunarferlinu. Mikilvægt er 

að flóttakonur fái fræðslu og stuðning til sjálfshjálpar. Hlutverk félagsráðgjafans í vinnu með 

þeim felst einnig í því að upplýsa þær um réttindi sín og skyldur í nýja samfélaginu auk þess 

að kynna þeim félagsleg úrræði sem þær eiga völ á. Ennfremur ættu félagsráðgjafar að vera 

flóttakonunum innan handar fyrst um sinn á meðan þær venjast nýjum hlutverkum og nýju 

samfélagi.  

Flutningur flóttakvenna til annars lands tryggir þeim að einhverju leyti vernd gegn því 

ofbeldi sem þær höfðu áður þurft að sæta. Þrátt fyrir að þær öðlist vernd og öryggi er 

nauðsynlegt að huga vel að andlegri og líkamlegri heilsu kvennanna. Oft á tíðum er líkamleg 

heilsa flóttakvenna verri en karlanna sökum þess ofbeldis sem þær hafa þurft að sæta. 
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Andleg vanlíðan þeirra felst að stórum hluta í því líkamlegu ofbeldi sem þær hafa þurft að 

þola en einnig í menningarlegum og félagslegum missi. Auk þess hafa flestar flóttakonur 

upplifað ástvina missi og þjást þar að auki af áfallastreituröskun (Martin, 2004). 

Líklegt þykir að flóttakonum og börnum verði áfram boðið að koma til landsins í ljósi 

þess að aðstæður einstæðra foreldra og félagsleg aðstoð við þá þykir góð hér (Rauði kross 

Íslands og flóttamannanefnd, e.d.). Þar af leiðandi skiptir miklu máli að félagsráðgjafar og 

aðrir fagaðilar geri sér grein fyrir aðstæðum og reynslu þessa hóps.  

 

Menningarhæfni 

Menningarhæfni felur í sér hæfni í að vera meðvitaður um stöðu flóttamannsins með tilliti til 

uppruna hans og nánasta umhverfi hverju sinni. Félagsráðgjafinn þarf að gera sér grein fyrir 

því að menningarmismunur getur verið mikill á milli menningarheima og jafnvel landsvæða. 

Með því að gera sér grein fyrir muninum er auðveldar fyrir hann að skilja gjörðir þeirra og 

hegðun (Segal og Mayadas, 2005). Ekki er nóg fyrir hann að vita að það er munur milli 

menningarheima heldur þarf hann að kynna sér þá menningu sem skjólstæðingur sinn kom 

frá til að læra betur um uppruna hans. Menningarleg gildi og reynsla í heimalandi getur 

mótað einstaklinginn fyrir lífstíð og þess vegna er nauðsynlegt að huga að því í vinnu með 

flóttamönnum (NASW, 2001).  

Grunnþekking á menningu skjólstæðingsins er mikilvæg og ber hæst að nefna sögu 

landsins, trú, samskiptaleiðir, og viðhorf og gildi samfélagsins. Menning þarf ekki endilega að 

vera bundin við landsvæði heldur geta hópar innan landsins haft mismunandi menningu sem 

þarf að taka tillit til. Einnig er nauðsynlegt að félagsráðgjafinn hafi skilning á því hlutverki sem 

menningin hefur við mótun sjálfsmyndar og atferlis einstaklingsins (Fong, 2004; Hendricks, 

2008). Menning og siðir geta til dæmis mótað það hvort að einstaklingur sé tilbúinn til að 

opna sig hjá félagsráðgjafa. Þá er mikilvægt að félagsráðgjafinn taki sér tíma til að vinna 

traust skjólstæðinga sinna áður en hægt er að vinna í mjög persónulegum málum (NASW, 

2001). Sumstaðar tíðkast ekki að tala um persónuleg málefni við aðra en fjölskylduna og þar 

sem feðraveldi er ríkjandi tíðkast jafnan ekki að karlmaður þiggi ráð frá konu (Kim, 2006). 

Slíkt getur reynst flókið ef kvenkyns félagsráðgjafi á að veita karlkyns flóttamanni ráðgjöf. 

Þarf félagsráðgjafinn því að vera tilbúinn að takast á við það og virða það (NASW, 2001). 
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Félagsráðgjafinn þarf auk þess að huga að ástæðum fyrir flutningum og hvernig 

flutningsferlið gekk fyrir sig til að skilja skjólstæðinga sína betur (Segal og Mayadas, 2005). 

Menningarnet Skytte og flutningslíkan Sluzki ætti að auðvelda þá vinnu. Þar sem flestir 

flóttamenn flýja heimili sín af brýnum ástæðum þarf félagsráðgjafinn að huga sérstaklega að 

þeirri upplifun og reyna að setja sig í þau spor. Erfitt getur reynst fyrir suma að setja sig í slík 

spor en þá er gott að spyrja skjólstæðingana sjálfa hvernig þeir upplifðu flóttann. Sökum þess 

að þeir þurftu að flýja heimili sín gegn sínum vilja þá eru mun meiri líkur á að 

aðlögunarvandamál og erfiðleikar geri vart við sig á nýja staðnum (Hendricks, 2008). 

Auk þess að skoða menningu skjólstæðinganna þarf félagráðgjafinn að skoða rætur 

eigin viðhorfa til að vera betur í stakk búinn til að takast á við starf sitt. Hann þarf að staldra 

við og skoða sjálfan sig og sína menningu. Hann ætti að vera meðvitaður um hvað mótar 

hann sem manneskju og velta því fyrir sér hvernig sömu hlutir móti skjólstæðing hans. Hlutir 

eins og kyn, kynþáttur, aldur, hjúskaparstaða, trú, pólitísk skoðun og uppeldi mótar okkur og 

skjólstæðinga okkar á mismunandi máta (NASW, 2001). 

Félagsráðgjafinn þarf einnig að vera tilbúinn að beita mismunandi aðferðum fyrir 

mismunandi hópa. Það sem virkar á einn hóp skjólstæðinga þarf ekki endilega að virka á 

annan (NASW, 2001). Nauðsynlegt er að beita heildarsýn til að finna út gildi og mótunarþætti 

einstaklingsins og vinna út frá því. Hver og einn einstaklingur er mismunandi og þarf 

félagsráðgjafinn því að vera sveigjanlegur og mæta fólki þar sem það er statt hverju sinni 

(Fong, 2004). Einnig er mikilvægt að félagsráðgjafinn sé tilbúinn til að leita nýrra ráða og 

nýrra úrræða til að leysa vandamál skjólstæðinga sinna á sem farsælasta máta (Hendricks, 

2008; NASW, 2001). 

 

Samtök félagsráðgjafa í Bandaríkjunum (e. National association of social workers - NASW) 

gáfu árið 2001 út nokkra mikilvæga punkta sem gott er að hafa að leiðarljósi til að öðlast 

betri menningarhæfni. Þar koma fram öll helstu atriðin sem hafa verið nefnd hér að ofan. 

Punktunum er ætlað að halda utanum öll þau atriði sem mikilvægt er að hafa í huga þegar 

unnið er með flóttamönnum.  
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Leiðarljós Bandarískra félagsráðgjafa í menningarhæfni 

1. Gildi og viðhorf: Viðhorf okkar verða að endurspegla þarfir skjólstæðinga okkar með 

tilliti til bakgrunns, reynslu og lífstíls. 

2. Sjálfsmeðvitund: Við verðum að vera meðvituð um rætur okkar eigin viðhorfa og 

hvernig þær hafa mótast af samfélagi okkar og menningu.  

3. Hafa grunnþekkingu á menningarsögu mismunandi hópa. 

4. Finna leiðir í ráðgjöf sem henta mismunandi menningarhópum 

5. Hafa þekkingu og góða yfirsýn yfir þau úrræði sem samfélagið veitir.  

6. Nota valdeflingarnálgun og gæta hagsmuna: Fordómar leynast víðs vegar, meðal 

annars í lögum og reglum, og okkar hlutverk er að reyna að fá hlutunum breytt. 

7. Leggja áherslu á að vinnustaðurinn eða aðrir staðir þar sem félagsráðgjafar koma 

saman endurspegli margbreytileikann í samfélaginu  

8. Leggja áherslu á að menntun félagsráðgjafarnema feli í sér aukna þjálfun í að vinna 

með fólki af ólíkum uppruna. 

9. Beita sér fyrir því að upplýsingar séu aðgengilegar, á ólíkum tungumálum og að 

túlkaþjónusta sé aðgengileg 

10.  Beita sér fyrir og stuðla að fræðslu um margbreytileika og fjölmenningu til 

sambærilegra fagstétta  

              (NASW, 2001). 
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6 Umræða og ályktanir 

Tilgangur ritgerðarinnar var að varpa ljósi á stöðu þekkingar innan fags félagsráðgjafar á 

áfallastreituröskun meðal flóttamanna og í þessum kafla verða dregnar ályktanir af 

niðurstöðum ritgerðarinnar. 

 Lagt var af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Hver er þekking innan sviðs félagsráðgjafar á áfallastreituröskun meðal flóttamanna? 

Hverjar eru vinnuaðferðir félagsráðgjafa í vinnu með flóttamönnum sem þjást af 

áfallastreituröskun?  

Erfiðlega gekk að kanna þekkinguna því heimildaleitin leiddi í ljós að lítið sem ekkert 

hefur verið skrifað um málaflokkinn innan sviðs félagsráðgjafar á Íslandi. Samkvæmt 

niðurstöðum skýrslu félagsvísindadeildar um viðhorf og reynslu flóttamanna er ekki 

markvisst verið að veita flóttafólkinu aðstoð vegna áfalla og áfallastreitunnar sem fylgir oft í 

kjölfarið. Sú þjónusta sem nú er í boði fyrir flóttafólkið hér á landi miðar meira að 

veraldlegum hlutum á borð við innbú, íslenskukennslu og peninga í stað þess að horfa meira 

á andlega og sálræna líðan þeirra.  

Þegar vinnuaðferðir félagsráðgjafa voru skoðaðar kom í ljós að ýmsar hagnýtar og 

góðar kenningar og líkön eru til staðar innan sviðsins. Félagsráðgjafar geta nýtt sér þessar 

kenningar í vinnu með flóttamönnum sem þjást af áfallastreituröskun til að bæta og auðga líf 

þeirra til muna. Einnig geta félagsráðgjafar nýtt sér greiningarskilmerki DSM-IV eða annarra 

greiningarkerfa til að greina einkennin hjá flóttafólkinu. Greiningarkerfi DSM-IV er mjög 

hentugt í vinnu með flóttafólki og ætti að vera markvisst notað í þeirri sálrænu aðstoð sem 

þeim stendur til boða við komuna. 

 Starf félagsráðgjafa einkennist af virðingu fyrir manngildi og trú á eiginleika og getu 

mannsins til að nýta hæfileika sína til fulls. Þar af leiðandi eru þeir vel til þess fallnir að vinna 

með flóttafólki sem þjáist af áfallastreituröskun. Sálfræðingarnir sem sinna félagslegu 

ráðgjöfinni á vegum sveitarfélaganna eru í raun að sinna því sem á betur við starf 

félagsráðgjafa. Félagslega ráðgjöfin sem flóttafólki stendur til boða gæti vel verið sinnt af 

félagsráðgjöfum enda vinna þeir við að sporna gegn félagslegum vandamálum. Greiningar- 

og meðferðarvinnu flóttafólks sem þjáist af áfallastreituröskun væri einnig vel verið sinnt af 

teymi fagaðila. Teymin gætu samanstaðið af félagsráðgjafa, sálfræðingi og hjúkrunarfræðingi 
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sem væru í miklu samstarfi við túlk. Teymisstjórn gæti síðan verið í höndum félagsráðgjafans 

með faglega heildarsýn að leiðarljósi. Teymisvinna hentar vel í vinnu með flóttafólki því 

þannig nýtist þekking og reynsla hvers fagaðila að fullu. 

 Markmið ritgerðarinnar er að bæta við og dýpka skilning félagsráðgjafa og annarra á 

þeim miklu áföllum sem stór hluti flóttafólks gengur í gegnum og hættunni á 

áfallastreituröskun sem fylgir oft í kjölfarið. Ritgerðin bætir við þá þekkingu á málefnum 

flóttamanna sem er til staðar á Íslandi. Henni er ætlað að sýna fram á mikilvægi þess að 

þekkja einkenni áfallastreituröskunar til að hægt sé að grípa inn í sem allra fyrst. Með því að 

bæta við þá þekkingu veitum við flóttafólki betri þjónustu og stuðlum að betri líðan þess og 

jafnvel betri aðlögun að íslensku þjóðfélagi. 

 Aukin þörf er á sérþekkingu félagsráðgjafa á sviði áfalla flóttafólksins því nánast allir 

flóttamenn upplifa eitt eða fleiri áföll á meðan flóttanum stendur og líka eftir að þeir hafa 

fengið aðsetur í þriðja landi. Sérþekkingin mun án efa bæta lífsgæði og líðan flóttafólksins til 

muna eins og áður er nefnt, og jafnvel leiða til sparnaðar fyrir þjóðfélagið. Ef aðlögun 

flóttafólks tekst vel eru minni líkur á ýmsum félagslegum vandamálum sem leiða til 

kostnaðar fyrir samfélagið. 
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