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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru skoðuð viðhorf starfsmanna og sjálfboðaliða sem sinna 

móttökuþjónustunni sem kvótaflóttamönnum er veitt í eitt ár frá komu til Íslands. 

Athugað er hvort viðmælendur telji hana efla sjálfstæði og sjálfsbjargargetu þeirra en 

einnig er skoðað það sem betur mætti fara að þeirra mati. Tvö sveitarfélög, Akranes 

og Reykjavíkurborg, og Rauði krossinn voru valin til þess að taka þátt í eigindlegri 

rannsókn á viðhorfum til móttökuþjónustu við flóttamenn. Rannsóknin fólst í 

ítarlegum viðtölum við viðmælendur sem voru starfsmenn sveitarfélaga og Rauða 

krossins en jafnframt sjálfboðaliða Rauða krossins.  

Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hver eru viðhorf ykkar til aðlögunar og 

aðstoðarinnar sem sveitarfélagið og Rauða krossinn veita kvótaflóttamönnum og er 

hún til þess fallin að auka sjálfstæði og sjálfsbjargarviðleitni? Hvaða tillögur til 

úrbóta vilja fagfólk og sjálfboðaliðar sjá við móttöku flóttamanna? Viðmælendur 

voru verkefnastjóri, félagsráðgjafar og kennsluráðgjafi hjá Reykjavíkurborg og 

sjálfboðaliðar og verkefnisstjórar hjá Rauða krossinnum, en þessir aðilar komu að 

móttöku flóttamanna á tímabilinu árin 2005–2009.  

Niðurstöður sýndu að viðmælendur telja að þjónustan leiði til árangurs hvað varðar 

aðlögun flóttamanna inn í íslenskt samfélag og í raun þyrfti að lengja í sumum 

tilvikum þá aðstoð sem veitt er. Aftur á móti kom fram hjá viðmælendum áberandi 

ágreiningur um verkaskiptingu milli samstarfsaðila vegna skörunar á verkefnum. 

Einnig telja viðmælendur að þörf sé á á breyttum vinnubrögðum varðandi sálrænan 

stuðning og íslenskukennslu fyrir börn og unglinga kvótaflóttamanna. 
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Inngangur 

Fæstir geta ímyndað sér hvernig það er að vakna af værum blundi við skothvelli, 

sprengingar, óp og köll og þurfa að yfirgefa heimili sitt í flýti vegna ofsókna eða 

árásarmanna. Fæstir geta afborið tilfinninguna um að þurfa að skilja eftir eignir, 

fjölskylduljósmyndir og jafnvel vini og ættingja vegna ótta um eigið líf. Fæstir geta 

hugsað sér hvernig tilfinning það er að vera á stöðugum flótta til þess eins að reyna að 

komast á öruggan stað sem enginn veit hver er. Enginn getur ímyndað sér hvernig er 

að dvelja árum saman í flóttamannabúðum með litla sem enga hreinlætisaðstöðu, vatn 

og fæði og sofa í tjaldi og dreyma um betra líf, hvar sem er. Fæstir geta í raun og veru 

sett sig í spor flóttamanna.  

Íslensk stjórnvöld hafa frá árinu 1956 tekið á móti hópum flóttamanna og veitt þeim 

móttökuaðstoð með það að markmiði að auðvelda aðlögun þeirra að íslensku 

samfélagi. Stjórnvöld fólu Rauða krossi Íslands að sinna aðlögun flóttamanna frá 

1956–1996. Frá 1996 hafa sveitarfélögin tekið þátt í móttöku flóttamanna og hafa 

félagsráðgjafar gegnt þar lykilhlutverki ásamt starfsmönnum Rauða kross Íslands. 

Þessir aðilar hafa í samráði við stjórnvöld starfað náið saman til að tryggja góða 

aðlögun að íslensku samfélagi. Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á viðhorfi 

starfsmanna og sjálfboðaliða til móttökuþjónustunnar en sem dæmi skoðuðu Kristín 

Erla Harðardóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson (2005) reynslu og 

viðhorf flóttamanna á Íslandi. 

Rauði krossinn og sveitarfélögin Reykjavíkurborg og Akraneskaupstaður voru valin 

til þess að taka þátt í eigindlegri rannsókn á viðhorfum starfsmanna og sjálfboðaliða 

til móttökuaðstoðarinnar. Viðmælendur voru félagsráðgjafar hjá Reykjavíkurborg sem 

komu að móttöku tveggja flóttamannahópa árin 2005–2006 og 2007–2008 ásamt 

sjálfboðaliðum og starfsmönnum Rauða krossdeildar Akraness sem komu að móttöku 

flóttamanna frá Palestínu árin 2008–2009.  

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: 



  

8

• Hver voru viðhorf starfsmanna og sjálfboðaliða sem veittu þjónustu vegna 

móttöku flóttamanna til þjónustunnar og töldu þeir hana til þess fallna að auka 

sjálfstæði og sjálfsbjargarviðleitni?  

• Hvaða tillögur til úrbóta vilja fagfólk og sjálfboðaliðar sjá við móttökuaðstoð 

flóttamanna? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu nýst til að meta núverandi móttökuaðstoð og 

samstarf sveitarfélaganna og Rauða kross Íslands. Jafnframt nýtast niðurstöðurnar til 

að meta það sem betur má fara í slíku samstarfi þessara aðila í framtíðinni til að hægt 

sé að samræma þær ólíku hugmyndir sem þessir aðilar hafa að leiðarljósi í starfi sínu 

með flóttamönnum. 

Ritgerðinni er skipt í fimm kafla. Í fyrsta kafla eru skilgreind helstu hugtök er varða 

flóttamenn og aðlögun flóttamanna. Einnig er hugtakið ‘hjálp til sjálfshjálpar’ 

skilgreint og þær ólíku fræðilegu skilgreiningar sem liggja þar að baki ásamt því að 

skoða skilgreiningar á frjálsum félagasamtökum. Einnig er fjallað um það sem felst í 

þverstofnanalegri samvinnu (e. Cross-Sector Collaboration).  

Í öðrum kafla er fjallað um móttöku flóttamanna á Íslandi og þau hlutverk sem 

félagsráðgjafar sveitarfélaganna og Rauði krossinn gegna í aðlögun flóttamanna. 

Jafnframt er farið yfir þær hugmyndir og skilgreiningar sem liggja að baki starfi 

Rauða krossins og sveitarfélagsins með flóttamönnum. Einnig er fjallað um sögu 

flóttamanna á Íslandi og aðkomu ríkis, sveitarfélaga og Rauða kross Íslands að 

móttöku þeirra.  

Í þriðja kafla er fjallað um aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar og þá þætti sem að 

henni snúa. Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og er kaflanum skipt í 

þrjá undirkafla. Fyrsti hlutinn fjallar um hvernig sveitarfélagið og Rauði krossinn líta 

á þá þjónustu sem veitt er og hvort hún sé hjálp til sjálfshjálpar. Í öðru lagi er 

skoðaður sá ágreiningur um verkaskiptingu sem virðist vera á milli samstarfsaðila og í 

þriðja lagi er farið yfir það sem viðmælendur töldu að betur mætti fara. 

Í umræðum í fimmta kafla eru umræður um helstu niðurstöður í samhengi við viðhorf 

viðmælenda sem unnu að móttöku flóttamanna árin 2005–2009.  
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1 Hugtök og skilgreiningar 

1.1 Hvað er flóttamaður? 
Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) er orðið ‘flóttamaður’ skilgreint með eftirfarandi 

hætti: ,,Flóttamaður: k maður á flótta; sá sem hefur flúið föðurland sitt, vegalaus 

maður... maður sem ekki getur búið í heimalandi sínu af ótta við ofsóknir vegna 

kynþáttar, trúar, stjórnmálaskoðana o.s.frv.r“ (bls 358). Frá árinu 1951 hafa vandamál 

flóttamanna aukist (Protecting Refugees, 2007). Skilgreining á flóttamanni samkvæmt 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna frá 28. júlí 1951 er 

svohljóðandi: 

2. er utan heimalands síns vegna atburða, sem gerðust fyrir 1. janúar 1951, og af 

ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, 

aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða vill 

ekki, vegns slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands; eða þann, sem er ríkisfangalaus, 

og er utan þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, vegna slíkra 

atburða og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, hverfa aftur þangað. 

Þegar um er að ræða mann, sem hefur fleiri en eitt ríkisfang, skulu orðin 

„heimaland hans“ taka til sérhvers þess lands, sem hann á ríkisfang í, og mann 

skal ekki talið skorta vernd heimalands síns, ef hann hefur ekki fært sér í nyt vernd 

einhvers þeirra ríkja, sem hann á ríkisfang í, án þess að til þess liggi gildar 

ástæður, byggðar á ástæðuríkum ótta.  

(Samningur um réttarstöðu flóttamanna, 28. júlí 1951)  

Ekki er einungis rætt um flóttamenn út frá skilgreiningu flóttamannaráðs Sameinuðu 

þjóðanna og til að fá betri mynd af ólíkum flokkum og ástæðum flótta verður hér gert 

lauslega grein fyrir helstu skilgreiningum. Sem dæmi má nefna að þegar flóttamaður 

fær pólitískt hæli telst hann jafnframt sem innflytjandi en ekki eru allir innflytjendur 

flóttamenn.  

Einungis þeir eiga rétt á flóttamannaaðstoð sem flóttamannaráð Sameinuðu þjóðanna 

skilgreinir sem flóttamenn og hefur staðfest að uppfylli þau skilyrði. Um er að ræða 
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einstaklinga sem eru utan eigin heimalands sökum ástæðuríks ótta um eigið öryggi og 

eiga á hættu á að verða fyrir ofsóknum vegna trúarbragða, kynþáttar, þjóðerni, 

þátttöku í félagsmálaflokkum eða pólitískra skoðana. Fólk sem flýr vopnuð átök eða 

almennt ofbeldi í heimalandinu er einnig skilgreint sem flóttamenn (Protecting 

Refugees, 2007).  

Hælisleitandi 

Einstaklingur sem sækist eftir því að fá viðurkenningu Sameinuðu þjóðanna sem 

flóttamaður samkvæmt skilgreiningu flóttamannaráðs SÞ og óskar eftir pólitísku hæli 

í nýju landi en bíður eftir að beiðni hans verði samþykkt eða hafnað. Ekki er í raun um 

að ræða flóttamann að öðru leyti en að manneskjan heldur því fram að svo sé. Eftir 

rannsókn í því landi sem fyrsta beiðni um hæli kemur fram eru einstaklingar ýmist 

dæmdir sem flóttamenn samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna eða ekki 

(Protecting Refugees, 2007). 

Kvótaflóttamaður 

Einstaklingur sem hefur fengið viðurkennda stöðu sem flóttamaður en getur ekki nýtt 

sér vernd í því landi sem hann er og á ekki kost á því að fara aftur heim. 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna metur það svo að nauðsynlegt sé að flytja 

einstaklinginn til þriðja lands. Flóttafólk sem ríkisstjórn Íslands hefur boðið hingað 

eru úr þessum hópi flóttamanna og eru því oft kallaðir kvótaflóttamenn (Rauði kross 

Íslands. e.d.) 

Á flótta innan ríkis (e. Internally displaced) 

Einstaklingur sem neyðist til að yfirgefa heimili sitt vegna vopnaðra átaka, ofsókna 

eða vegna náttúruhamfara eða annarra óvenjulegra ástæðna. Ólíkt flóttamanninum eru 

þessir einstaklingar enn í eigin landi (Protecting Refugees, 2007). 

Ríkisfangslaus manneskja (e. Stateless person) 

Manneskja sem hefur ekkert ríkisfang og er ekki viðurkennd af neinu landi og á því 

engin grunnréttindi líkt og aðrir íbúar í eigin landi. Í sumum tilvikum eru einstaklingar 

einnig flóttamenn (Protecting Refugees, 2007). 

Innflytjandi (e. Immigrant) 

Skilgreining á hugtakinu ‘innflytjandi’ eru mismunandi milli landa en Hagstofa 

Íslands skilgreinir innflytjanda sem einstakling sem fæddur er erlendis og á báða 

foreldra með erlendan bakgrunn (Hagtíðindi, 20. janúar 2009). 
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Farandverkafólk (e. Migrant) 

Manneskja sem flytur til annars lands af ýmsum ástæðum og dvelur þar í það minnsta 

eitt ár og er með þessu komist hjá því að skilgreina ferðamenn og erlenda námsmenn 

sem farandverkafólk. Farandverkafólk er annað en innflytjandi sem er einstaklingur 

sem sest að í nýju landi til framtíðarbúsetu (Protecting Refugees, 2007). 

Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna eru um 9,9 milljónir manna flóttamenn, 12,8 

milljónir sem eru á flótta innan ríkis (internally displaced), 5,8 milljónir án þjóðernis 

og 740.000 manns eru hælisleitendur í heiminum og bíða eftir niðurstöðu sinna mála 

(Protecting Refugees, 2007). 

Flóttamannaráð Sameinuðu þjóðanna tók til starfa 1. janúar 1951 ári eftir stofnun 

þess. Meginhlutverk ráðsins við stofnun var að aðstoða fólk sem hafði verið á flótta 

eftir seinni heimsstyrjöldina og hafði flóttamannaráðið leyfi til að starfa í þrjú ár. 

Vegna gríðarlegs fjölda flóttamanna kom fljótlega í ljós að þetta vandamál yrði ekki 

leyst á nokkrum árum heldur yrði viðvarandi um allan heim. Það var ekki fyrr en árið 

2003 að Sameinuðu þjóðirnar ákváðu að taka út ákvæði í starfsreglum 

flóttamannaráðsins að ráðið þyrfti að endurnýja tilskipun sína á fimm ára fresti 

(Protecting Refugees, 2007). 

1.2 Skilgreining á aðlögun 
Með aðlögun (e. integration) er átt við það ferli sem á sér stað þegar einstaklingur eða 

einstaklingar verða fullgildir meðlimir samfélags eða hóps. Jafnframt er hægt að horfa 

á aðlögun samfélags eða opnun þess gagnvart nýjum meðlimum óháð kyn, þjóðerni, 

trúarbrögðum eða félagslegri stöðu (Encarta, e.d.). Um er að ræða ferli þar sem báðir 

aðilar, þ.e.a.s. samfélagið og innflytjandinn eða flóttamaðurinn, hafa sameiginlegum 

réttindum og skyldum að gegna til að vinna að því að innflytjandinn upplifi sig sem 

virkan þátttakanda í nýja samfélaginu og hafi réttu verkfærin til að svo megi verða 

(European Communities, 2004). Nokkur önnur hugtök ber að nefna í þessu samhengi 

og eru þau helstu: 

Samlögun (e. assimilation) verður þegar innflytjendur eða þjóðernisminnihlutar 

aðskilja sig að fullu við upprunalegri menningu lands síns og tileinka sér þess í stað 

menningu og tungumál nýja landsins. Markmiðið er að ná menningarlegri færni í 

samfélagi meirihlutans en afmá sín eigin upprunalegu menningareinkenni (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2005). 
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Samþætting/aðlögun (e. integration) er þegar þjóðernisminnihlutahópur reynir að 

tileinka sér ráðandi menningu í nýju landi en leggur jafnframt áherslu á að viðhalda 

eigin menningu og tungu. Einstaklingur þarf þá að öðlast færni í tvenns konar 

menningarheimum (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2005). 

Aðskilnaður (e. separation) er þegar aðlögun á sér ekki stað t.d. þar sem hópar búa á 

sérstökum afmörkuðum svæðum og lúta stjórn meirihlutans (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2005). 

Einangrun (e. marginality) verður þegar einstaklingar mynda engin tengsl við nýju 

menninguna og ná ekki að viðhalda tengslum við menningu upprunalandsins (Félags- 

og tryggingarmálaráðuneytið, 2005).  

1.3 Aðlögun innflytjenda 
Ólíkar hugmyndir um aðlögun innflytjenda hafa ráðið ríkjum á mismunandi tímum. Á 

sjöunda og áttunda áratugnum fluttu stórir hópar fólks til Norðurlandanna í atvinnuleit 

eða í leit að pólitísku hæli. Norðurlöndin hafa því í nærri þrjá áratugi unnið að aðlögun 

fólks af erlendum uppruna og reynt ýmsar leiðir til að mæta þörfum þeirra til að þeir 

verði virkir þátttakendur í samfélaginu. Því geta Íslendingar leitað í reynslubrunn þeirra 

um þær leiðir sem nýtast best. Í upphafi áttunda áratugarins var áhersla Norðurlandanna 

á að gera útlendinga sem líkasta meirihlutanum í siðum, venjum, háttum og reglum sem 

giltu. Áherslur hafa þó breyst og nú er stuðlað að því að útlendingar eru virkir 

samfélagsþegnar án þess að þeir missi sérkenni sín. Með því móti halda þeir 

þjóðareinkennum, tungumáli, siðum og venjum og sambandi við ættlandið að einhverju 

leyti. Litið er svo á að þrátt fyrir það geti þeir orðið virkir samfélagsþegnar og fellt sig 

að samfélaginu. Í raun má segja að þessi stefna sé lík þeirri hugsun sem felst í jafnrétti 

kynjanna og jafnrétti fatlaðra og felst í að vera í sem jafnastri stöðu miðað við 

meirihlutann. Þörfum útlendinga er reynt að fullnægja í lengstu lög innan ramma 

gildandi velferðarkerfis og þar sem slíkt reynist erfitt skal veita sérstaka þjónustu til að 

árangurinn verði hinn sami. Dæmi um slíkt væri til dæmis sérstök kennsla í íslensku 

fyrir útlendinga á Íslandi. (Menntamálaráðuneytið, 1997).  

Ríkisstjórn Íslands hefur markað sér stefnu um aðlögun innflytjenda sem gefin var út 

árið 2007 með það að markmiði að tryggja að innflytjendur njóti jafnra tækifæra og 

verði virkir þátttakendur í samfélaginu á sem flestum sviðum mannlífsins. Leiðir að 

markmiðunum felast í alhliða nálgun að þeirri sérstöku stöðu sem innflytjendur eru í 
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við komu til nýs lands. Horft er m.a. sérstaklega til þess með hvaða hætti tryggja megi 

miðlun upplýsinga um íslenskt samfélag og á hvern hátt menntakerfið geti auðveldað 

þátttöku innflytjendabarna í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Jafnframt er litið svo á 

að færni í íslensku máli sé lykillinn að aðlögun að samfélaginu og því lögð áhersla á 

að tryggja aðgengi innflytjenda að íslenskukennslu við hæfi hvers og eins. Jafnframt 

er horft sérstaklega til þarfa barna innflytjenda og tryggt að þau hafi aðgang að 

íslenskukennslu við hæfi ásamt tækifæri til að fá kennslu í móðurmáli sínu. Í stuttu 

máli má segja að í stefnunni sé lögð áhersla á að tryggja þurfi að komið sé til móts við 

þarfir innflytjenda á sem flestum stigum samfélagsins, hvort sem það eru menntamál, 

atvinnumál, heilbrigðismál, skólamál eða aðkoma ríkis og sveitarfélags (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2007). 

1.4 Hjálp til sjálfshjálpar 
Íslensk orðabók segir að ‘sjálfshjálp’ sé einfaldlega „það að hjálpa sér sjálfur“ 

(Íslensk orðabók, 1993, bls. 838). Erfitt getur verið að skilgreina ‘hjálp til 

sjálfshjálpar’ þar sem hugtakið er skilið á ólíkan hátt út frá hugmyndum fólks og 

menningu og er oft erfitt að þýða. Ýmis önnur hugtök tengjast hjálp til sjálfshjálpar 

eins og t.d. sjálfstæði, vald, sjálfsákvörðunarréttur og frelsi. Þegar vald (e. power) er 

skoðað eitt og sér tengja flestir það valdi til að láta aðra gera það sem við viljum, óháð 

vilja þeirra eða áhuga. Í hugum fólks er vald því að hafa áhrif á aðra og stjórn yfir 

öðrum, vald sem einhver hefur þangað til hann gefur það frá sér. Vald hefur beina 

tengingu við hjálp til sjálfshjálpar að því leyti að hjálp til sjálfshjálpar er skilgreind 

sem styrkur eða geta til að taka stjórn og hafa vald yfir eigin ákvörðunum eða 

úrræðum sem hafa jákvæð áhrif á gæði lífs hvers og eins. Að því leyti er vald lykillinn 

að sjálfshjálpinni í félagslegum samskiptum við annað fólk og samfélagið og veitir 

sjálfshjálp vald yfir eigin lífi með því að vera virkir þátttakendur í málum sem eru 

þeim mikilvæg (Page og Czuba, 1999). Ef einstaklingurinn tekur ábyrgð á eigin vali 

og ákvörðunum styrkir það getu hans til að stjórna eigin lífi. Sjálfshjálp getur átt sér 

stað á sviði samfélaga eða einstaklingsins eða sem hluti af hópi á borð við AA-

samtökin og ýmsa sjálfshjálparhópa (Adams, 1990). Hjálp til sjálfshjálpar er því 

félagslegs eðlis þar sem hjálp til sjálfshjálpar á sér stað í samhengi við annað fólk eða 

samfélagið (Page og Czuba, 1999). Félagsráðgjöf vinnur út frá hugmyndafræðinni um 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklingins og hjálpar fólki til að hjálpa sér sjálft. Heildarsýn 
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er mikilvæg þar sem áherslan er á skilning á samhengi allra þátta er snerta 

einstaklinginn, innan fjölskyldu og utan (Kristinn Ingvarsson, 1996).  

1.5 Þriðji geirinn 
Þar sem umfjöllunarefni rannsóknarinnar er viðhorf viðmælenda til þeirrar þjónustu 

sem veitt er af hálfu sveitarfélaga og Rauða krossins er tilefni til að skoða ýmsar 

skilgreiningar á frjálsum félagasamtökum. Slík samtök tilheyra hinum svokallaða 

‘þriðja geira’ samfélagsins en hinir tveir eru opinberi geirinn og einkageirinn. Hugtök 

sem notuð eru til að lýsa starfsemi frjálsa félagasamtaka eru non-govermental 

organizations (NGO), sjálfboðaliðageirinn (e. voluntary sector) og 

sjálfboðaliðastofnanir (e. voluntary organizations). Einnig er til hugtakið alþjóðleg 

samtök yfir ‘international non-governmental organization’ (INGO). Öll þessi heiti 

eiga við starfsemi samtaka sem eru ekki hluti af opinberri þjónustu eða einkarekstri og 

hafa ekki hagnað að leiðarljósi (non-profit organizations) og samrýmast því ekki 

hugmyndum um einkarekstur. Félagsaðild er frjáls og þátttaka byggist að einhverju 

eða öllu leyti á sjálfboðinni þjónustu. Hugmyndafræði slíkra samtaka er að hafa 

jákvæð og bætandi áhrif á samfélagið (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008).  

Á Íslandi er um ýmis konar samstarf að ræða á milli opinberra aðila og frjálsa 

félagasamtaka. Eins getur samstarf verið í formi samráðs, t.d. er í lögum um málefni 

fatlaðra nr. 59/1992 kveðið á um að í ráðgjafanefnd ráðuneytisins eigi sæti fulltrúar 

Öryrkjabandalags Íslands og Landssamtaka Þroskahjálpar (Lög nr. 59/1992). Þessir 

aðilar eru sjálfboðaliðasamtök sem vinna að samfélagslegu réttlæti og bættum 

lífsgæðum og kjörum óháð líkamlegu eða andlegu atgervi einstaklinga 

(Öryrkjabandalagið. 2009; Þroskahjálp. e.d.). Einnig getur ríkið leitað álits 

félagasamtaka um mál sem varða þau að einhverju leyti eða frjáls félagasamtök veitt 

ráðuneytum álit á málum. Sömuleiðis geta frjáls félagasamtök sinnt starfsemi sem 

ríkinu ber að sinna samkvæmt samningi við ríkið og útvista með því móti verkefnum 

sem áður voru á hendi ríkisins. Dæmi um slíkt er náms- og starfsendurhæfing sem 

rekin er af Öryrkjabandalagi Íslands og Konukot sem rekið er af Reykjavíkurdeild 

Rauða kross Íslands og er athvarf fyrir heimilislausar konur. (Eva Þengilsdóttir, 2008; 

Rauði kross Íslands B, e.d.)  

Sem fyrr segir getur samráð milli opinbera geirans og þriðja geirans verið í gegnum 

nefndir en jafnframt í gegnum umsagnir og samvinnu. Fram kemur í könnun sem Eva 

Þengilsdóttir gerði meðal nokkurra forystumanna þriðja geirans (2008) að þeir telji 
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mikilvægt að fulltrúar þeirra komi að málum hjá yfirvöldum og hafi meira samráð. 

Ánægja viðmælenda þriðja geirans með samskipti við stjórnvöld virðast tengjast því 

hve náið samráð er haft við viðkomandi samtök og hve mikil áhrif þau telji sig hafa. 

Þótt stjórnvöld leiti umsagna er að mati viðmælenda ekki nægilega oft tekið tillit til 

þeirra umsagna. Rúmur helmingur forystumanna nefnir einhvers konar erfiðleika í 

samskiptum við stjórnvöld og telur hluti þeirra að það geti haft slæmar afleiðingar að 

gagnrýna stjórnvöld. Persónuleg óvild geti jafnframt skipt máli í meðhöndlun 

samtakanna og harðir málaárekstrar geta komið niður á samtökum í tengslum við 

fjárveitingar og aðra fyrirgreiðslu (Eva Þengilsdóttir, 2008). 

1.6 Þverstofnanaleg samvinna 
Bryson, Crosby og Stone (2006) hafa rannsakað eðli þverstofnanalegrar samvinnu (e. 

Cross-Sector Collaboration). Þar er átt við að fleiri en ein stofnun vinni saman að 

lausn verkefna eða samfélagslegum vandamálum, t.d. ríkisstofnun, einkarekið 

fyrirtæki og þriðji geirinn,. Þau skilgreina þverstofnanalega samvinnu þannig: 

... tengja saman eða deila upplýsingum, úrræðum, aðgerðum og ná sameiginlegri 

niðurstöðu sem hvor/hver aðili hefði ekki getað áorkað á eigin vegum. 

(Bryson, Barbara og Stone, 2006. Bls. 44) 

Bryson, Crosby og Stone (2006) nefna að samstarf eigi oftast upphaf sitt þegar einum 

geira hefur mistekst að vinna ákveðið verkefni eða leysa úr vandamáli. Dæmi um slíkt 

er t.d. viðbragðsleysi stjórnvalda eftir fellibylinn Katrínu í New Orleans (Simo og 

Bies, 2007). Upphaf samstarfsins er yfirleitt á þann hátt að einn stór aðili leitar til 

annars með von um samstarf við úrlausn vandamála sem snerta fleiri en einn aðila eða 

koma inn á svið annarra geira. Hafi aðilarnir starfað saman áður er líklegt að 

auðveldara verði að hefja samstarfið þar sem ætla má að traust sé á milli 

samstarfsaðila. Aðilar eru líklegri til að reyna þverstofnanalega samvinnu þegar þeim 

hefur mistekist að ráða við vandann upp á eigin spýtur eða gera sér grein fyrir því að 

einir og sér séu þeir ekki í stakk búnir að vinna bug á vandanum. Í sumum tilvikum er 

einn aðili sem vekur athygli á vandanum, t.d. borgarstjóri, leiðtogi í trúarsamtökum, 

sjálfboðasamtökum eða ríkisstofnun, og ræðir við hluteigandi aðila. Samstarfsaðilar 

sameinast um hver vandinn sé og eru sammála um að þörf sé á samstarfi til að leysa 

vandann á sem bestan máta. Óformlegir samningar styðja sameiginlega stefnu og 
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aðferðir sem nota á. Séu samningarnir með formlegri hætti eru þeir líklegri til að 

marka betur ábyrgð og hlutverk hvers og eins (Bryson, Crosby og Stone, 2006).  

Samstarf af þessum toga undirstrikar ýmis hlutverk formlegra og óformlegra leiðtoga. 

Formlegur leiðtogi væri til dæmis verkefnastjóri eða formaður nefndar en óformlegur 

leiðtogi gæti verið til dæmis virkur sjálfboðaliði. Til þess að fólk vinni skilvirkt þarf það 

formlega og óformlega leiðtoga, sýn á ákveðna stefnu, langtímaskuldbindingu 

samstarfsins og samskipta- og stjórnmálahæfileika. Þróun óformlegra leiðtoga í samstarfi 

er mikilvæg þar sem þátttakendur geta ekki alltaf treyst eingöngu á skilmerkilega og 

miðstýrða stefnu formlegra leiðtoga (Bryson, Crosby og Stone, 2006). 

Eins og Bryson, Crosby og Stone (2006) benda á í samvinnu stofnana er ekki um að 

ræða nýja stofnun sem slíka eða áþreifanlegt fyrirbæri í sjálfu sér og því er mikilvægt 

að samstarfsaðilar sýni fram á lögmæti samstarfsins sem skipulagsheildar og 

sérfyrirbæris með traustum samskiptum milli samstarfsaðila. Því er mikilvægt að 

samstarfsaðilar byggi upp traust því að mati þeirra er traustið það sem heldur 

verkefninu gangandi og að því þarf að vinna allan tímann til að tryggja gott samstarf. 

Líklegra er að þverstofnanaleg samvinna verði árangursrík ef traust byggist á virðingu 

fyrir ólíkum markmiðum stofnana og menningu. Aftur á móti eru árekstrar og 

samstarfserfiðleikar hluti af samvinnunni og ef notuð eru úrræði og leiðir til 

dreifstýringar valds og ágreiningi stýrt í farsælan farveg eru meiri líkur á því að starfið 

gangi upp. Oftast eru meiri líkur á ágreiningi í samstarfi á stjórnunarlegum og 

stefnumarkandi sviðum en þegar samstarf er um beina þjónustu eða aðgerðir. 

Þverstofnanaleg samvinna er líklegri til að verða að gagni fyrir samfélagið ef 

grundvöllurinn er samvinna einstaklinga, stofnana og styrkleikar hvers fyrir sig. 

Jafnframt skal unnið að því að draga úr eða yfirvinna einkennandi veikleika hvers 

geira fyrir sig. Að mati höfunda er oft á tíðum erfitt að koma af stað þverstofnanalegri 

samvinnu og halda henni gangandi en slíkt er hluti af eðli samstarfsins (Bryson, 

Crosby og Stone, 2006). 
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2 Móttaka flóttamanna á Íslandi 

2.1 Kvótaflóttamenn á Íslandi  
Þrjár lausnir eru á aðstæðum flóttafólks sem eru viðurkenndar af alþjóðasamfélaginu:  

1 Flóttafólkið snýr til baka eftir að ástand batnar í heimalandinu. 

2 Flóttafólkið nær að aðlagast í móttökulandinu. 

3 Flóttafólkið flyst til þriðja landsins (e. resettlement) þegar fyrstu tveir 

möguleikarnir eru ekki í boði. Þetta á við ef dvalarlandið getur ekki tryggt 

öryggi þeirra eða aðstæður eru þannig að Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna telur brýnt að koma fólkinu til þriðja lands.  

Kvótaflóttamenn sem koma til Íslands tilheyra þriðja flokkinum. Síðasti hópur 

kvótaflóttamanna sem kom í boði íslenskra stjórnvalda voru 29 palestínskar 

flóttakonur og börn þeirra sem komu í september árið 2008 og settust að á Akranesi 

(Rauði kross Íslands, 2008). Ári áður komu 27 kólumbískar flóttakonur sem settust að 

í Reykjavík (Rauði kross Íslands, 2007). Markmið með móttöku flóttamanna er að 

veita þeim öruggt skjól og er það ekki skilgreint út frá pólitísku sjónarmiði heldur 

mannúðarástæðum (Rauði kross Íslands. E.d.).  

Kvótaflóttamenn koma í boði íslenskra stjórnvalda í samvinnu og samstarfi við 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, sveitarfélög í landinu og Rauða kross 

Íslands (Rauði kross Íslands, 2009). Frá árinu 1956 hafa 512 kvótaflóttamenn komið 

til Íslands frá átta löndum. Þar af hafa 306 kvótaflóttamenn komið til landsins eftir að 

flóttamannaráð Íslands var stofnað 1995 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið. e.d.). 

Flóttamannaráði var breytt í flóttamannanefnd frá árinu 2005 með sama hlutverk og 

ráðið hafði haft (Félags- og tryggingamálaráðuneytið. 2005). Hlutverk 

flóttamannanefndar er að vera ríkisstjórninni til ráðgjafar við móttöku flóttamanna og 

er skipuð fimm fulltrúum frá dómsmála- og mannréttindaráðuneyti, 

heilbrigðisráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti, utanríkisráðuneyti og 

félags- og tryggingamálaráðuneyti. Að auki er áheyrnarfulltrúi frá Rauða krossi 

Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Samningur er á milli Rauða krossins og 
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félags- og tryggingamálaráðuneytisins um undirbúning, móttöku og aðstoð við 

flóttamenn en að auki semur félags- og tryggingamálaráðuneytið við sveitarfélag um 

að taka á móti flóttafólkinu og að veita því ákveðna þjónustu. Þessir þrír aðilar, 

félags- og tryggingamálaráðuneytið, móttökusveitarfélagið og Rauði krossi Íslands, 

starfa náið saman á meðan á móttökutímabilinu stendur en tímabilið varir í eitt ár frá 

komu flóttafólksins. (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2005) 

Fyrsti hópur flóttamanna sem íslensk stjórnvöld tóku á móti voru hópur flóttamanna 

frá Ungverjalandi árið 1956. Rauði kross Íslands sá að öllu leyti um móttöku 

flóttamannanna 1956, bæði um val á flóttamönnum og kostnaðinn vegna móttökunnar 

en formleg aðstoð Rauða krossins varði í stuttan tíma eða í um fimm mánuði eftir að 

flóttafólkið kom til landsins. Framan af voru ekki gerðir skriflegir samningar við ríkið 

um hlutverk eða kostnaðarframlag Rauða krossins við móttöku flóttamanna en þeir 

voru gerðir síðar. Ríkissjóður greiddi framfærslukostnað fyrir flóttamennina fyrsta 

árið en Rauði krossinn útvegaði starfsfólk. Um miðjan tíunda áratuginn voru 

stjórnvöld farin að taka virkari þátt í móttöku flóttamanna og sett var á laggirnar nefnd 

sem lagði til að stofnað yrði flóttamannaráð (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Árið 

1995 var fyrsti hópurinn tekinn inn með breyttu fyrirkomulagi flóttamannanefndar 

Íslands og samningur gerður milli ríkisins, móttökusveitarfélags og Rauða krossins 

(Margrét Guðmundsdóttir, 2000).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á aðlögun flóttamanna að íslensku samfélagi. 

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

skoðuðu reynslu og viðhorf flóttamanna á Íslandi og leituðu eftir viðhorfum þeirra til 

aðlögunar að íslensku samfélagi. Viðmælendur voru úr flóttamannahópi frá Króatíu, 

Kosóvó og Víetnam. Allir hópar sem hafa komið til Íslands frá 1956 fengu stuðning 

og hjálp við aðlögun að íslensku samfélagi og nefna allir viðmælendur 

rannsóknarinnar að þeir væru sáttir við þá aðstoð sem þeim var veitt á sínum tíma. Í 

rannsókninni kemur þó ýmislegt fram sem betur hefði mátt fara og myndi auðvelda 

aðlögun flóttamanna að samfélaginu. Helsta hindrunin er að sjálfsögðu tungumálið 

sem er að mörgu leyti lykillinn að íslensku samfélagi en að mati viðmælenda hefði 

kennslan mátt vera starfstengd sem hefði auðveldað þeim að finna starf við hæfi eftir 

að stuðningi lauk fyrsta árið. Allir nefndu mikilvægi þess að íslenskukennarinn kynni 

tungumál þeirra eða hefði einhvern grunn í þeirra móðurmáli. Flestir nefndu að um of 

mikla upplýsingagjöf hafi verið að ræða sem þeir hefðu ekki verið móttækilegir fyrir 
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fyrsta árið og síðar vöntun á slíkum upplýsingum á þeirra eigin tungumáli þegar þau 

þurftu á þeim að halda, t.d. upplýsingar um stéttarfélög, skattamál, almanna-

tryggingar, upplýsingar tengdar íbúðarkaupum og margt fleira. 

2.2 Aðlögun flóttamanna á Íslandi 
Hafa verður í huga að einstaklingur sem flytur til annars lands af illri nauðsyn vegna 

ofsókna og getur ekki nýtt sér vernd í heimalandinu, hefur þörf á sértækari aðstoð en 

einstaklingur sem ákveður af eigin frumkvæði að flytja sig um set t.d. vegna 

efnahagslegra ástæðna (Hegarty og Leonard, 1999). Innflytjandi sem yfirgefur land sitt af 

eigin frumkvæði hefur tíma til að undirbúa sig og gerir ráð fyrir breytingum sem hann 

þarf að laga sig að. Aftur á móti er flóttamaðurinn að flýja land t.d. vegna stríðsátaka og 

gæti hafa orðið fyrir pyntingum, kynferðisofbeldi eða öðrum áföllum. Þar sem brottför 

þeirra er ekki að eigin frumkvæði upplifa þeir ótta og áföll (Fong, R. 2004a).  

Fram kemur fram í reglum flóttamannanefndar Íslands hver hlutverk ríkis, 

sveitarfélaga, grunnskóla, heilbrigðisstofnana og Rauða krossins séu við móttöku 

flóttamanna. Reglurnar eru leiðbeiningar og til viðmiðunar fyrir þá sem koma að 

móttöku flóttamanna og leggja grunninn að árangursríkri aðlögun þeirra að íslensku 

samfélagi. Markmiðið er að stuðla að því að flóttamenn verði virkir þátttakendur í 

íslensku samfélagi og komið sé til móts við þarfir þeirra en jafnframt virtur réttur 

þeirra til að rækta eigin menningu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið gerir samning við Rauða krossinn og hluteigandi 

sveitarfélag um móttöku á flóttafólki í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnarinnar 

hverju sinni. Hlutverk Rauða krossins er að útvega flóttafólkinu innbú og hafa umsjón 

með stuðningsfjölskyldum en nánar verður fjallað um um hlutverk Rauða krossins í 

kafla 2.4. Sveitarfélagið og ríkið veita flóttamönnum sérstaka aðstoð í að lágmarki eitt 

ár frá komu þeirra til landsins og felur þessi aðstoð meðal annars í sér húsnæði, síma, 

fjárhagsaðstoð, menntun og íslenskukennslu, félagsráðgjöf, leikskólakennslu, 

tómstundastarf, heilbrigðisþjónustu, tannlækningar, túlkaþjónustu, atvinnuleit og aðra 

nauðsynlega aðstoð s.s. aðstoð sálfræðinga. Vinna félagsráðgjafa er meðal annars 

fólgin í því að hafa umsjón með framfærslu og öðrum styrkjum sem sveitarfélagið 

veitir flóttamönnum og aðstoða flóttamennina við að takast á við atburði hins daglega 

lífs. Í lok árs er gert ráð fyrir því að dregið verði að mestu úr sérstökum stuðningi sem 

reglurnar gera ráð fyrir og eftir það eiga flóttamennirnir rétt á sömu þjónustu og aðrir 

innflytjendur sem hafa ótímabundið atvinnu- og dvalarleyfi. Flyst þá öll ábyrgð vegna 
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aðstoðar til hluteigandi sveitarfélags. Samkvæmt viðmiðunarreglunum er flóttafólk 

sjúkratryggt frá fyrsta degi með undanþágu frá ákvæði almannatryggingalaga um að 

einstaklingur skuli hafa átt lögheimili á Íslandi í sex mánuði áður en hann telst 

sjúkratryggður. Fyrstu sex mánuðina er reynt að meðhöndla eins og kostur er þá 

sjúkdóma og heilsubresti sem fólkið kann að hafa við komuna til landsins. Að sex 

mánuðum liðnum greiðir flóttafólkið sjálft hlut sjúklings líkt og aðrir borgarar. 

Flóttafólki ber skylda til að sækja námskeið í íslensku og taka virkan þátt í atvinnuleit 

með stuðningi frá félagsráðgjafa eða ráðgjafa Vinnumálastofnunar. Í nær tvö ár eftir 

komu til landsins er flóttafólki boðið að þiggja viðtöl hjá sálfræðingi á vegum 

sveitarfélags því að kostnaðarlausu. Tilgangur viðtalanna er að gefa fólkinu tækifæri 

til að fara yfir reynsluna allt frá búsetu í upprunalandinu til aðlögunarinnar á Íslandi 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009) 

2.3 Félagsráðgjafinn og flóttamenn 
Löng hefð er fyrir því að félagsráðgjafar starfi með innflytjendum og flóttamönnum 

og má segja að upphaf félagsráðgjafar sem fags megi rekja til þeirra vandamála sem 

innflytjendur í Bandaríkjunum þurftu að kljást við í lok 19. aldar. Jane Addams er 

talin vera upphafsmaður félagsráðgjafar sem fags og einn af stofnendum Hull House 

árið 1889. Þar fengu íbúar í fátæktarhverfi Chicago-borgar sem flestir voru 

innflytjendur, stuðning og aðstoð við aðlögun að samfélaginu (Jane Addams, 1967). 

Vegna fólksflutninga hafa ýmsir þjóðernishópar flutt til Evrópuríkja í leit að betra lífi 

og því eru milljónir manna sem búa í Evrópu af öðrum uppruna en evrópskum sem er 

ástæða menningarlegrar fjölbreytni í tungumálum, trúarbrögðum og samfélagslegum 

gildum. Að skilja ólíka menningarheima og eiga gagnleg samskipti við ólíka 

menningarhópa verður lykilhæfileiki í félagslegri ráðgjöf með fólki af erlendum 

uppruna. Því þarf félagsráðgjafinn að átta sig á því hvernig menning hefur áhrif á 

viðhorf okkar og hegðun og taka með í reikninginn menningarlega fjölbreytni 

skjólstæðinga sinna. Með því móti hefur ráðgjafinn betri skilning á því flókna ferli 

sem einstaklingur fer í gegnum á leið sinni til þess að verða fullgildur meðlimur 

samfélags og menningar. Félagsráðgjafinn þarf að vera gæddur þremur eiginleikum til 

að öðlast öryggi í að veita ólíkum menningarhópum félagsráðgjöf. Í fyrsta lagi þarf 

ráðgjafinn að átta sig á og skilja sín eigin viðhorf, gildi og fordóma. Í öðru lagi þarf 

hann að hafa góðan skilning á heimssýn og viðhorfum skjólstæðinga með ólíkan 
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menningarlegan bakgrunn og í þriðja lagi þarf hann að geta útbúið viðeigandi úrræði 

og þjónustu sem nýtist þeim (Puukari & Launikari, 2005).  

Innflytjandi, hælisleitandi eða flóttamaður hefur lagt að baki ferðalag sem getur í 

mörgum tilvikum hafa verið hættuför sem setur mark sitt á einstaklinginn og 

félagsráðgjafinn þarf að huga að. Ferðalagið gæti t.a.m. hafa falið í sér hættulega 

bátsferð á drekkhlöðnum bát, búsetu í flóttamannabúðum við ófullnægjandi skilyrði í 

lengri eða styttri tíma eða dvöl í ókunnugu landi í algjörri óvissu um framhaldið. 

Þessir þættir geta haft bein og óbein áhrif til lengri tíma t.d. á persónuleika barna og 

aðlögunarhæfni fjölskyldna. Því þarf félagsráðgjafinn að gera sér grein fyrir þeim 

áhrifum sem upplifanir af þessu tagi hafa á skjólstæðinga sína (Fong, R. 2004a).  

Almennt er efnahagur Evrópu talinn góður, menntastofnanir öflugar, heilbrigðiskerfi 

sterkt og áhersla lögð á að styðja við lista- og akademískar stofnanir. Lönd í Evrópu 

eru almennt talin virða ólíka menningarhópa og auka á fjölbreytni samfélagsins á 

grundvelli hugmynda um frelsi einstaklingsins. Einmitt þessir þættir gera Evrópu að 

spennandi kosti fyrir fólk sem lifir í fátækt, eymd og ekki síst þá sem búa við 

stríðsástand eða hungursneyð á öðrum svæðum í heiminum. Engu að síður eru 

minnihlutahópar í ríkjum Evrópu líklegri til að búa við félagslega einangrun og verri 

félags- og efnahagslega stöðu vegna ýmissa þátta. Evrópunefndin (The European 

Commission) greinir frá áhættuþáttum sem auka líkur á fátækt og félagslegri 

einangrun þar sem innflytjendur eru helsti áhættuhópur (Puukari & Launikari, 2005). 

Um er að ræða t.d. langtíma atvinnuleysi, lágar tekjur til langs tíma, lágt 

menntunarstig, bág félagsleg staða, heilsuleysi, áfengis- eða vímuefnavandi, hætta í 

námi snemma, léleg vinnuskilyrði eða óviðunandi búsetuskilyrði.  

Félagsráðgjafinn er í fremstu víglínu við að aðstoða innflytjendur og fjölskyldur 

þeirra. Því er nauðsynlegt að félagsráðgjafi veitir fjölskyldum innflytjenda þjónustu 

byggða á fjölmenningarlegri félagsráðgjöf þar sem tekið er tillit til gilda og skoðana 

og virðing borin fyrir þeim menningarlegu ólíku aðferðum sem einstaklingar nýta sér 

t.d. við að sækja sér aðstoð og leysa vandamál sem samræmast þeirra menningarlegu 

hugmyndafræði (Fong, R. 2004b).  

Áhersla er lögð á það í siðareglum félagsráðgjafa að félagsráðgjafinn virði manngildi 

og sérstöðu hvers einstaklings og hafi trú á getu hans til að nýta eigin hæfileika. 

Félagsráðgjafinn má ekki fara í manngreiningarálit við starf sitt og ber að virða 

réttindi hverrar manneskju. Honum ber skylda til að sporna gegn félagslegu ranglæti 
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og vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og jafnframt ber honum að 

vinna gegn mannréttindabrotum hvernig sem þau koma fram (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.). Hlutverk félagsráðgjafans með flóttamönnum eins og með öðrum 

innflytjendum felst t.d. í aðstoð með fjárhagsaðstoð, félagslegri ráðgjöf og stuðningi í 

verkefnum daglegs lífs í aðlögun að nýju samfélagi. Félagsráðgjafinn aðstoðar 

flóttamenn í sumum tilvikum með atvinnuleit eða skóla- og heilbrigðismál fyrir hönd 

sveitarfélagsins (Félags- og tryggingamálaráðuneytið. 2009). Félagsráðgjafar í 

lykilhlutverki að veita konunum stuðning og félagslega ráðgjöf og fá þær þar 

hvatningu og stuðning til sjálfshjálpar sem og ábendingar um félagsleg úrræði og 

upplýsingar um réttindi sín (Guðbjörg Ottósdóttir. 2008). Samkvæmt stefnu 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda (2007) er markmið með félagsþjónustu 

sveitarfélaganna að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa 

á grundvelli samhjálpar. Það skal gert með því að bæta lífskjör þeirra sem standa 

höllum fæti, tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna og grípa til 

aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. 

2.4 Rauði krossinn og flóttamenn 
Rauði krossinn á langa sögu um aðkomu að málefnum innflytjenda hér á landi, þ.m.t. 

flóttamanna. Eins og fram hefur komið gegndi Rauði krossinn því hlutverki að veita 

flóttamönnum aðstoð og þjónustu við aðlögun fyrir hönd ríkisins til ársins 1995. Sem 

fulltrúa flóttamannaráðs Sameinuðu þjóðanna hefur það einnig verið hlutverk Rauða 

krossins að standa vörð um hagsmuni flóttamanna. Eins og kemur fram í 

viðmiðunareglunum er samningur milli Rauða krossins og félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins, ásamt móttökusveitarfélaginu, um undirbúning, móttöku 

og aðstoð við kvótaflóttamenn. Ásamt því að vera málsvari flóttamanna hefur Rauði 

krossinn stuðningsfjölskyldukerfi sem skipulagt er fyrir kvótaflóttamenn. Hver 

fjölskylda hefur eina til þrjár stuðningsfjölskyldur sem eru flóttafólkinu innan handar 

varðandi aðlögun að samfélaginu (Félags- og trygginamálaráðuneytið, 2005). 

Stuðningsfjölskyldur skulu t.d. stuðla að því að flóttafólk kynnist íbúum og 

staðháttum eins fljótt og unnt er til að auðvelda aðlögun þess. Einnig aðstoðar 

stuðningsfjölskyldan fólkið við að nýta þá tómstunda- og félagsstarfsemi sem fyrir er í 

sveitarfélaginu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Starfsfólk Rauða krossins starfar eftir siðareglum sem marka störf þeirra og kveða á 

um hlutverk og markmið. Íslenskir jafnt sem erlendir sjálfboðaliðar Rauða krossins 
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starfa eftir sjö grundvallarmarkmiðum sem getið er um á heimasíðu Rauða krossins og 

í fræðsluefni. Þessi markmið eru mannúð, óhlutdrægni, hlutleysi, sjálfstæði, sjálfboðin 

þjónusta, eining og alheimshreyfing og eru hugsjónagrundvöllur hreyfingarinnar. 

Hverjum sjálfboðaliða og starfsmanni Rauða krossins ber að fylgja grundvallar-

markmiðunum í starfi (Rauði kross Íslands, e.d.). Samhliða grundvallarmarkmiðunum 

hefur Rauði kross Íslands sett sér siðareglur sem marka starfið enn frekar og 

megininntak þeirra er að sjálfboðaliðar og starfsmenn skulu virða grundvallareglur 

hreyfingarinnar eins og fyrr segir og koma fram af heiðarleika og virðingu fyrir þeim 

sem starfað er fyrir eða með óháð þjóðerni, uppruna, kyni, aldri, trúarbrögðum, 

stjórnmálaskoðunum eða þjóðfélagsstöðu (Rauði kross Íslands, 2007). Þegar bornar 

eru saman siðareglur Rauða krossins og siðareglur félagsráðgjafa má segja að stefna 

og markmið séu á svipuðum nótum. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar og framkvæmd 

Áður en greint verður frá niðurstöðum rannsóknarinnar mun ég fjalla um þá 

rannsóknaraðferð sem notuð var. Í fyrsta hluta útskýri ég rannsóknaraðferðina og það 

sem felst í þeim aðferðum sem notaðar eru í eigindlegum rannsóknum. 

Rannsakandinn þarf að vera meðvitaður um stöðu sína í rannsókninni og mun ég því 

gera grein fyrir bakgrunni mínum og staðsetja mig út frá rannsóknarefninu. Að lokum 

er sagt frá undirbúningi rannsóknarinnar, framkvæmd hennar, þátttakendum, 

skráningu og úrvinnslu gagna.  

3.1 Hvers vegna eigindleg rannsóknaraðferð? 
Til eru tvær meginleiðir rannsókna sem hafa verið ríkjandi í félagsvísindum. Annars 

vegar er um að ræða megindlega aðferð sem felur í sér tölfræðilega úrvinnslu gagna og 

tölur eru notaðar til að skilja og alhæfa um stóran hóp fólks. Hins vegar eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þar sem áherslan er á að einstaklingurinn sé virkur túlkandi 

veruleikans. Því er með eigindlegri aðferð einungis mögulegt að útskýra hegðun fólks 

með því að afla gagna um merkingu sem viðmælandinn leggur í aðstæður og reynslu. 

Með þessari aðferð vonaðist ég til að afla gagna um viðhorf sem viðmælendur höfðu á 

aðlögun flóttamanna. Tekin voru viðtöl þar sem spurningar og svör voru ekki á stöðluðu 

formi heldur var markmiðið að fá viðmælendur til að lýsa reynslu sinni og upplifun. 

Útkoma eigindlegra rannsókna eru ekki tölulegar upplýsingar sem hægt er að nota til 

samanburðar heldur þemu eða hugtök sem lýsa því sem sameiginlegt er með reynslu 

eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

Notuð voru svokölluð hálfopin viðtöl þegar rætt var við viðmælendur. Kostur slíkra 

viðtala er að viðfangsefnið er skoðað út frá upplifunum viðmælenda og þeir fá tækifæri 

til að nota sín eigin orð við að lýsa þeim veruleika sem viðkomandi býr við. Með þessu 

móti er reynt að öðlast skilning á upplifunum og skynjunum annarra. Viðtalið er sniðið 

að hverjum og einum viðmælanda og býður upp á frjáls tjáskipti. Ekki er notaður 

staðlaður spurningalisti en rannsóknarspurningin er höfð til hliðsjónar og reynt er að 

beina samtalinu inn á svið rannsóknarinnar. Svör viðmælenda geta leitt rannsakandann 

inn á nýjar brautir og varpað nýju ljósi á rannsóknarefnið (Esterberg, 2002). 
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Gæði eigindlegra jafnt sem megindlegra rannsókna eru metin út frá alhæfingargildi 

þeirra. Í eigindlegum rannsóknum er áhersla lögð á skilning á félagslegu samhengi 

rannsóknarefnisins en minni áhersla lögð á alhæfingargildi hennar. Hafa verður í huga í 

eigindlegum rannsóknum að rannsakandinn er jafnframt rannsóknartækið sem metur 

svör viðmælenda og ákveður spurningar sem spyrja á, hvernig þær eru orðaðar, það sem 

ber að leggja áherslu á og hvernig upplýsingarnar eru túlkaðar í niðurstöðum. Jafnframt 

getur bakgrunnur og viðhorf rannsakandans endurspeglað val á viðfangsefni, áherslur í 

rannsókninni og túlkun á gögnum. Rannsakandinn hefur talsverð áhrif á rannsóknina og 

því er mikilvægt að hann staðsetji sig og viðhorf sín gagnvart rannsóknarefninu. Því eru 

eigindlegar rannsóknir alfarið á ábyrgð rannsakandans og á það einnig við um 

niðurstöður þessarar rannsóknar (Esterberg, 2002). 

Undirritaður hefur starfað sem sjálfboðaliði Rauða krossins í Reykjavík síðan í 

nóvember 1994 og unnið að fjölda verkefna á vegum félagsins. Aftur á móti hef ég 

aldrei verið þátttakandi í því starfi Rauða krossins sem snýr að móttöku flóttamanna og 

hef því ekki beina reynslu af því starfi. Aftur á móti gætu viðhorf mín sem Rauða kross 

sjálfboðaliða litað mat mitt á rannsóknargögnunum og haft áhrif á framsetningu 

spurninga og túlkun á niðurstöðum. Engu að síður var það von mín að reynsla mín gæfi 

mér betri sýn á þann skilning sem viðmælendur frá Rauða krossinum leggja í 

rannsóknarefnið. Leit ég svo á að reynsla mín sem sjálfboðaliði væri eitt af 

rannsóknartækjunum sem ég hef yfir að ráða. Til að draga úr hugsanlegum áhrifum sem 

ég gæti haft á viðmælendur setti ég nokkrar reglur í viðtölunum. Ég kynnti mig ávallt 

sem félagsráðgjafarnema við Háskóla Íslands og minntist aldrei á þá staðreynd að ég 

hafi verið sjálfboðaliði Rauða krossins síðastliðin 15 ár. Auk þess lagði ég áherslu á að 

spyrja lykilspurninga á svipaðan máta óháð því hvort viðmælandi væri félagsráðgjafi, 

sjálfboðaliði eða starfsmaður Rauða krossins. Kenningarlega er ég auk þess mótaður af 

fræðilegum bakgrunni félagsráðgjafa (Esterberg, 2002) 

3.2 Undirbúningur 
Vinna við ritgerðina hófst í janúar 2009 og henni lauk vorið 2010. Ég ákvað að ræða 

við starfsmenn sveitarfélagsins og starfsmenn og sjálfboðaliða hjá Rauða krossinum 

til að rannsaka viðhorf þeirra til móttökuaðstoðar sem flóttamönnum er veitt fyrsta 

árið eftir komu til Íslands. Akranesbær tók við flóttafjölskyldum frá Írak af 

palestínskum uppruna árið 2008 og hafði ég því samband við starfsmann Rauða 

krossins á Akranesi og óskaði eftir að fá að taka viðtal við sjálfboðaliða og starfsmenn 
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sem tengjast verkefninu. Samhliða því hafði ég samband við starfsmenn hjá 

Reykjavíkurborg er störfuðu við aðlögun flóttafjölskyldna frá Kólumbíu sem komu í 

tveimur hópum árin 2005 og 2007 til Reykjavíkur. Í öllum tilvikum voru 

viðmælendur samvinnufúsir og viljugir að taka þátt í rannsókninni.  

3.3 Viðmælendur 
Í heildina tók ég sex viðtöl; þrjú viðtöl við starfsmenn og sjálfboðaliða Rauða krossins 

og þrjú viðtöl við starfsmenn Reykjavíkurborgar. Fyrstu þrír viðmælendurnir voru 

Anna Lára Steindal, Karen H. Theódórsdóttir og Jensína Valdimarsdóttir. Anna Lára 

og Karen voru verkefnastjórar hjá Rauða krossinum en Jensína er sjálfboðaliði Rauða 

krossins og starfar sem stuðningsfjölskylda fyrir eina flóttafjölskyldu. Hinir þrír 

viðmælendurnir voru Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, Edda Ólafsdóttir og Guðlaug 

Teitsdóttir. Hilma og Edda eru starfandi félagsráðgjafar hjá Reykjavíkurborg en 

Guðlaug er kennsluráðgjafi á vegum Reykjavíkurborgar. Í hópi viðmælenda voru tveir 

félagsráðgjafar, einn sérkennari, einn íþróttakennari, einn mannfræðingur og einn 

heimspekingur með sérhæfða þekkingu á alþjóðasiðfræði.  

Viðmælendur voru allir reiðubúnir að koma fram undir nafni enda er um fámennan 

hóp starfsmanna og sjálfboðaliða að ræða sem komu að móttökuþjónustunni og því 

auðvelt að finna út hver segir hvað þó að um nafnleynd væri að ræða.  

3.4 Gagnasöfnun, skráning gagna og úrvinnsla 
Gagnaöflun fór fram með hálfopnum viðtölum. Í tveimur tilvikum var farið inn á 

heimili viðkomandi og í fjórum tilvikum var rætt við viðmælendur á skrifstofu þeirra 

hjá sveitarfélaginu eða á skrifstofu Rauða krossins. Viðtölin tóku allt frá 40 mínútum 

upp í 90 mínútur. Öll viðtölin voru tekin upp stafrænt á fartölvu og síðan afrituð í 

tölvu. Eftir öflun gagna var hafist handa við að greina gögnin sem voru alls 187 síður 

af viðtalsnótum. Var það gert með þeim hætti að gögnin voru lesin yfir nokkrum 

sinnum og meginþættir og þemu dregin fram. Hverju þema var gefinn sinn litur og 

síðan voru þemun dregin úr viðtalsnótunum og sett saman í eitt skjal. Skjalið var lesið 

yfir nokkrum sinnum til að greina betur þætti í hverju þema fyrir sig.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir því hvert viðhorf viðmælenda er til aðlögunar sem og 

þeirrar móttökuaðstoðar sem þeir og aðrir veita flóttamönnum og hvort sú aðstoð sé til 

þess fallin að auka sjálfstæði og sjálfsbjargarviðleitni. Einnig verða skoðaðar tillögur 

til úrbóta sem viðmælendur hafa um móttökuaðstoð flóttamanna. 

4.1 Hjálp til sjálfshjálpar 
Þegar gögnin voru greind með hliðsjón af rannsóknarspurningunni um viðhorf 

viðmælenda til móttökuaðstoðarinnar sem veitt er og hvort hún efli sjálfsbjargargetu 

þeirra kom ýmislegt áhugavert í ljós. Eftirfarandi þættir voru greindir varðandi 

viðhorf hjá viðmælendum:  

• Stuðningsfjölskyldur Rauða krossins 

• Félagslegur stuðningur sveitarfélagsins 

• Aðlögun barnanna 

Stuðningsfjölskyldur Rauða krossins 

Samkvæmt viðmiðunarreglum flóttamannanefndar (2009) felst hlutverk 

stuðningsfjölskyldna í því að aðstoða flóttafólkið við að verða sjálfbjarga í að koma 

sér á milli staða, kynna nánasta umhverfi og aðstoða með helstu aðlögunarþætti fyrstu 

dagana á Íslandi. Þegar flóttafólkið var farið að þekkja umhverfi sitt var stuðningur 

sjálfboðaliða Rauða krossins fyrst og fremst hugsaður sem félagslegt tengslanet að 

sögn viðmælenda Rauða krossins. Jensína sem er sjálfboðaliði og starfar sem 

stuðningsfjölskylda fyrir eina fjölskyldu á Akranesi, leit svo á að hún væri fyrst og 

fremst til staðar eins og hún myndi vera fyrir sín eigin börn: ,,...ég á sjálf uppkomin 

börn sem eru á svipuðum aldri og þessi kona sem ég er stuðningsaðili hjá“. Jensína 

hefur ekki samband við flóttamennina á hverjum degi en hún hefur meðal annars 

boðið þeim í mat með börnum hennar og gætt barnanna þegar móðir þeirra varð veik: 

,,Ég segi stundum við hana að ég sé mamma hennar og hún veit að hún má hafa 

samband við mig eins og hún myndi hafa samband við mömmu sína“. 
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Rauði krossinn sá um þjálfun sjálfboðaliða sem ætluðu að starfa sem 

stuðningsfjölskyldur fyrir flóttafjölskyldurnar og eru um það bil þrjár 

stuðningsfjölskyldur áætlaðar á hverja flóttafjölskyldu. Rætt var við einn sjálfboðaliða 

sem gegndi hlutverki stuðningsfjölskyldu í flóttamannaverkefni Akraneskaupstaðar. 

Áhugavert var að heyra viðhorf hennar til þeirra aðstoðar sem veitt er og mat á því 

hvort aðstoðin sé til þess fallin að stuðla að sjálfstæði flóttamannanna og efla 

sjálfsbjargargetu þeirra eða hvort stuðningurinn sé þess eðlis að flóttakonurnar móti 

síður eigin bjargir. Jensína taldi konurnar þurfa mikla aðstoð og hún gæti ekki séð að 

hjálpin sem stuðningsfjölskyldurnar veittu væri of mikil. Aftur á móti sagði hún að: 

,,…við yrðum að gæta þess að gera þær ekki ósjálfbjarga“. Jensína benti á að 

nauðsynlegt væri að gera konurnar sjálfsbjarga við athafnir dagslegs lífs, s.s. að versla 

í matinn en hún taldi að þær væru oft ráðþrota gagnvart stærri verkefnum eins og til 

dæmis að flytja í annað húsnæði. Ein flóttakonan vildi flytja í ódýrara húsnæði og 

fékk aðstoð við að finna hentugt húsnæði en þegar kom að því að skipuleggja 

flutningana sjálfa reyndist það henni erfitt viðfangsefni að leysa úr; t.d. hver ætti 

hjálpa henni að flytja og hvernig hún ætti að færa símatenginguna í nýju íbúðina. 

Verkefnastjóri Rauða krossins sem starfaði með flóttafjölskyldum sem komu til 

Reykjavíkur árið 2005 taldi eftir á að stuðningsfjölskyldur hefðu í byrjun gert of 

mikið fyrir flóttafólkið að því leyti að flóttafjölskyldurnar voru ekki virkjaðar til að 

hjálpa sér sjálfar og því hafi fyrst um sinn dregið úr virkni flóttamannafjölskyldna. 

Hún telur það vera í mannlegu eðli að vilja „pakka flóttamönnunum inn í bómull“ eins 

og hún orðaði það, þar sem sjálfboðaliðar þekkja bakgrunn flóttamannafjölskyldnanna 

og þær raunir sem þær hafa gengið í gegnum: ,,…mannlegi parturinn í manni vill gera 

allt fyrir þau…” Það var því ekki fyrr en tveir þriðju hlutar verkefnisins voru liðnir 

árið 2005 að Rauði krossinn endurskoðaði þessa vinnu stuðningsfjölskyldna með tilliti 

til þeirra aðstoðar sem þær veittu og hjálpar til sjálfshjálpar. Verkefnastjóri Rauða 

krossins í Reykjavík taldi það í raun vanvirðingu að vissu leyti að koma fram við 

fullorðið fólk eins og það væri ósjálfsbjarga þar sem um væri að ræða fólk sem hefur 

bjargað sér í erfiðum aðstæðum þrátt fyrir erfiðleika. Hún sagði það mun 

virðingaverðara að hvetja þau til að gera hlutina sjálf: ,,Þú getur þetta alveg, og það 

þarf ekki að gera meir og fólk fer stendur upp og fer að gera hlutina sjálft, en ekki 

hvað“. Með þessa reynslu eftir verkefnið árið 2005 skipulagði Rauði krossinn í 

Reykjavík hlutverk sjálfboðaliða betur og upplýsti flóttafólkið betur um stuðning 

sjálfboðaliðanna og að á vissum tímapunkti yrði hlutverk þeirra frekar félagslegs eðlis 
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heldur en annars eðlis, eða eins og Karen orðaði það: ,,...fyrst um sinn með að skutla, 

ekkert mál... En fyrst og fremst eru sjálfboðaliðarnir til þess að koma í veg fyrir 

félagslega einangrun“. Með því móti vildi Rauði krossinn frekar að 

stuðningsfjölskyldan byði flóttafólkinu í matarboð eða kynnti það fyrir nýju fólki og 

síður að hún væri að keyra þau á milli staða nema bara fyrst um sinn. Rauði krossinn 

telur félagslegt tengslanet fólks nauðsynlegt til að efla sjálfsöryggi flóttamannanna: 

,,Þannig að ef þetta virkar þá styður það þau að sjálfstæðinu“. Eftir því sem 

sjálfboðaliðar kynntust flóttamönnunum betur og vináttubönd mynduðust urðu 

sjálfboðaliðarnir virkari í hvatningu til frumkvæðis og eflingu sjálfstæðis 

flóttamannanna.  

Þegar viðmælendur Rauða krossins sem störfuðu í verkefninu árið 2005, 2007 og 

2008 voru spurðir um mat á stöðu flóttamannanna í dag og sjálfsbjargargetu þeirra, 

var svar þeirra í hnotskurn að sjálfsbjargarhæfnin væri góð og að veitt hjálp hafi verið 

hjálp til sjálfshjálpar. Viðmælendur telja árangurinn af móttökuaðstoðinni ekki koma 

fyllilega í ljós fyrr en um tveimur árum eftir komu til Íslands hvað varðar sjálfstæði og 

sjálfsbjargarviðleitni. ,,Fyrsta árið er bara hunderfitt. Á ári tvö þá fer, þá gerist svo 

rosalega margt“. Að þeirra mati er hópurinn, sem kom hingað árið 2005, farinn að sjá 

fyrir sér framtíð á Íslandi og einstaklingarnir orðnir stjórnendur í sínu lífi. Í huga 

verkefnastjóra Rauða krossins er vinna stuðningsfjölskyldnanna við uppbyggingu 

félagsnets í kringum flóttafólkið sterkasti hluti verkefnisins. Þessi vinna er að mati 

hennar það sem situr eftir þegar verkefninu lýkur, eða eins og hún sagði:  

„Það er hluturinn sem er eftir að verkefninu lýkur líka. Það er eitthvað sem 

verður solid. Það er teppið, það er vináttan, það er þegar mér líður illa og ég 

hringi í þig og tala við þig, þegar ég held að ég get ekki meira þá hef ég einhvern 

sem ég get talað við og segir mér að ég geti haldið áfram“. 

Að hafa annað fólk í kringum sig og eiga þessi félagslegu samskipti og tengsl virkar 

eins og ígildi fjölskyldu; ekki til þess að að vera skutla fólkinu hingað og þangað 

heldur að ,,... eiga þarna vini. Það er þetta mannlega“. 

Starfsfólk sveitarfélagsins taldi stuðningsfjölskyldur ekki nýtast í öllum tilvikum og 

bentu á að þar sem erfið félagsleg vandamál um var að ræða duttu sjálfboðaliðarnir 

oftast út. Tvær fjölskyldur sem Edda Ólafsdóttir félagsráðgjafi vann með hefðu haft 

mikið gagn af stuðningsfjölskyldu en engin stuðningsfjölskylda var eftir af þeim sem 
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hún hafði fengið í upphafi, eða eins og Edda orðar það: ,,...ég var með eina af þeim 

fjölskyldum sem var einna verst stödd og þau fengu sjö fjölskyldur í upphafi og það 

var nánast engin [fjölskylda eftir],...“. Umfjöllun fjölmiðla hefur einnig áhrif í þessu 

samhengi, eða eins og Edda sagði: „...stundum verður maður svo sár og svekktur af 

því það er talað svo mikið um stuðningsfjölskyldurnar hvað þær eiga að hjálpa til en 

þær eru ekki að virka [alltaf]...“ og hún telur þær fjölskyldur sem hefðu haft gífurlegt 

gagn af slíkum stuðningi síst hafa fengið hann. Ekki kom nægjanlega vel fram í 

gögnunum hver hin raunverulega skýring á því að stuðningsfjölskyldur létu sig hverfa 

frá verkefninu þegar staða flóttakvennanna var verri, að öðru leyti en því að verkefnið 

gæti hafa verið sjálfboðaliðanum ofviða. Ein hugsanleg skýring á brottfalli 

sjálfboðaliða er sú að sjálfboðaliðarnir hafi ekki treyst sér í starfið þegar verulegir 

félagslegir erfiðleikar voru til staðar hjá flóttafjölskyldu á meðan aðrir sjálfboðaliðar 

hjá öðrum fjölskyldum sýndu mun meiri virkni. Oft á tíðum hafði góð vinátta skapast 

milli stuðningsfjölskyldunnar og flóttakvennanna þegar vel gekk og sjálfboðaliðarnir 

veittu heilmikinn stuðning. Sem dæmi nefnir Edda eina fjölskyldu þar sem: „...eftir 

stuttan tíma var sú fjölskylda komin með heimilislækni og það var bara út af því að 

krafturinn í henni [sjálfboðaliðanum]...“. Aðrar fjölskyldur sem Edda studdi virtust 

feimnar við að hafa samband við stuðningsfjölskylduna ef þær þurftu aðstoð. 

Félagsráðgjafinn hafði þá bent konunum á að hafa samband við stuðningsfjölskylduna 

og biðja um aðstoð en flóttakonunum virtist þykja það óþægilegt þar sem þeim fannst 

stuðningsfjölskyldan hafi hjálpað svo mikið nú þegar. Engu að síður voru 

stuðningsfjölskyldurnar mikilvægur hlekkur í aðlögun fjölskyldnanna að mati 

félagsráðgjafanna og voru til þess fallnar að efla sjálfsbjargargetu þeirra, eða eins og 

Hilma félagsráðgjafi í Reykjavík sagði: 

,,Ég held að þegar verið er að búa til svona tengslanet eins og Rauði krossinn 

gerir þá geti það ekki verið neitt nema jákvætt og þegar þú kemur til lands þar 

sem þú þekkir engan og ert bara með þína litlu fjölskyldu og í hópi með öðrum 

fjölskyldum sem þú ert eiginlega neydd til að þekkja af því þú ert í 

[flóttamanna]hóp með þeim þá er þú veist [mikilvægt] að kynnast einhverjum 

öðrum þannig að þú getir farið aðeins út úr hópnum.“  

Stuðningur sveitarfélagsins 

Edda og Hilma, starfandi félagsráðgjafar á vegum Reykjavíkurborgar, voru á sama 

máli um gildi þeirrar þjónustu sem félagsráðgjafarnir veita, eða eins og Hilma orðaði 
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það: „Mér fannst það efla sjálfstæði þeirra... að vera alltaf að skoða hvar þær eru 

staddar og hvað viltu gera næst og hvernig viltu hafa þetta...“ Með þessu móti eru 

flóttamennirnir virkjaðir í ákvörðunartöku í eigin lífi og félagsráðgjafinn ekki orðinn 

of mikill áhrifavaldur í lífi skjólstæðinganna. Edda kom að flóttamannaverkefni 

Reykjavíkurborgar á báðum tímabilum, þ.e. árin 2005–2006 og 2007–2008 þegar 

tekið var á móti flóttafjölskyldum frá Kólumbíu. Hún telur flóttafjölskyldurnar ekki 

hafa verið ofþjónustaðar og hún vill ganga skrefinu lengra: ,,...við ættum að hafa hana 

lengur þessa þjónustu...“. Markviss aðlögun og virk þátttaka samstarfsaðila, t.d. 

Alþjóðahússins sem sá um íslensku- og samfélagskennslu, skilar sér en þó þurfi fólk 

sem kemur hingað sem flóttamenn talsvert meiri stuðning en eitt ár vegna annars 

bakgrunns en t.d. innflytjendur sem flytja til Íslands í atvinnuleit. Verkefnið ætti að 

ganga í 2–3 ár og það ætti að skipuleggja með því móti að við lok seinna ársins yrði: 

„þá metið hverjir þyrftu eitt ár í viðbót, það er bara mismunandi hvernig aðlögunin er 

að ganga, hjá sumum gengur þetta rosalega vel og hjá öðrum gengur þetta bara ekki 

nógu vel“.  

Verkefnastjórar Rauða krossins í Reykjavík og á Akranesi voru ánægðar með störf 

félagsráðgjafa með flóttafjölskyldunum og töldu að stuðningurinn efldi flóttakonurnar 

og eins og Karen svaraði þegar hún var spurð um vinnu félagsráðgjafanna: 

„á heildina litið vorum við rosalega ánægð með vinnu félagsráðgjafana, ég held 

að fólk geri sér ekki grein fyrir því hvað þetta þetta er svakaleg vinna. ...hver 

félagsráðgjafi fékk þrjár fjölskyldur á sína könnu og í fjölskyldunni er mamman og 

kannski fimm börn og þú þarft að tala við allar fjölskyldurnar í sitt hvoru lagi og 

allt þetta. Ég hefði ekki trúað þessu“. 

Samdóma álit allra viðmælenda var að hlutverk og verkefni Rauða krossins annars 

vegar og sveitarfélagsins hins vegar væru til þess fallin að efla sjálfstæði flóttafólksins 

og styrkja eigin bjargir þeirra.  

Aðlögun barnanna 

Við móttöku flóttafólksins frá Kólumbíu árið 2007 var ákveðið að flóttabörnin færu í 

sína heimaskóla. Í fyrra verkefninu árið 2005 voru öll börnin sett í sama skólann sem 

bjó yfir mikilli reynslu í vinnu með innflytjendabörnum vegna hlutverks síns sem 

móttökuskóla í Reykjavík fyrir innflytjendabörn. Börnin í verkefninu árið 2007 voru 

sett í níu skóla alls. Vinna sveitarfélagsins varð því aðeins meiri og skólamálin urðu 
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veigameiri þáttur í starfi Reykjavíkurborgar með flóttamönnunum. Starfsmenn 

sveitarfélagsins þurftu að heimsækja níu skóla og við það jókst flækjustigið við 

miðlun upplýsinga og úrlausn vandamála sem gætu nýst öllum hópnum. Að auki voru 

skólarnir misvel undir það búnir að taka við börnum flóttamanna. Guðlaug benti á að 

sumir skólar væru vanir að vinna með innflytjendabörnum og hefði þótt verkefnið 

krefjandi og skemmtilegt en aðrir skólar virtust óöruggir. Kynningu var ábótavant á 

stöðu flóttamannanna áður en börnin komu í skólana árið 2007 og Guðlaug, sem vann 

fyrst og fremst sem kennsluráðgjafi fyrir grunnskólana, segir: „[fræðslan] kom ekki 

fyrr en tveimur, þremur mánuðum eftir að verkefnið var farið af stað...“. Fram kemur í 

viðtali við Guðlaugu að sálrænn stuðningur fyrir krakkana hafi verið eins og hún 

orðaði það,,... takmarkaður...“ og þörf á mun meiri stuðningi. Fenginn var 

spænskumælandi sálfræðingur þegar hálft ár var liðið og hlutverk hans var að aðstoða 

börnin sem áttu í erfiðleikum í skóla. Guðlaug sagði að: ,,þörfin fyrir sálrænan 

stuðning kemur kannski ekki strax, það kemur kannski í kjölfarið á því að krakkarnir 

ná áttum hérna...“ en huga þarf að aðstoðinni fyrr vegna ýmissa vandamála sem geta 

koma upp þegar líður á skólagönguna.  

Verkefnastjóri Rauða krossins sagði að í Palestínu hafi verið sett á fót verkefni um 

sálrænan stuðning fyrir börn á átakasvæðum sem hefði verið í þróun síðastliðin 10–12 

ár og mætti rekja til fyrrum Júgóslavíu. Rauði krossinn hefði lagt vinnu í að aðlaga 

verkefnið að skóla flóttabarnanna á Akranesi og hefði verið tilbúinn til að leggja í 

kostnað vegna slíks verkefnis. Hún telur að slíkt verkefni hefði gert aðlögun 

flóttabarnanna að íslensku skólakerfi auðveldari því eins og Anna Lára orðaði það: 

,,...maður bara veit með hvaða heim þessi börn koma með inn í sér. Þannig að við 

vildum að þetta færi inn í skólana og þau [ráðuneytið] vildu það ekki“.  

4.2 Ágreiningur milli samstarfsaðila 
Við greiningu á viðtölunum vakti sérstaka athygli viðhorf viðmælenda til 

samstarfsaðila og áberandi var ágreiningur eða núningur þeirra á milli. Því þótti mér 

ekki annað fært en að greina þann þátt frekar og reyna að komast að ástæðu 

ágreiningsins. Rannsóknarspurningar snéru ekki að samstarfi sveitarfélagsins (þar á 

meðal félags- og tryggingamálaráðuneytisins) og Rauða krossins en þó voru tvær 

spurningar í viðtalsvísinum um samskipti og samvinnu við samstarfsaðila.  

Ólík nálgun og viðhorf til vinnu með flóttamönnum gerði það að verkum að deilur 

spruttu t.d. um verkaskiptingu samstarfsaðila gagnvart flóttamönnum og um verksvið 
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félagsráðgjafanna annars vegar og Rauða krossins hins vegar. Í fjölmiðlaumfjöllun var 

Rauði krossinn áberandi sem aðili í framkvæmd aðlögunar flóttamanna en viðmælendur 

töldu hlut sveitarfélagsins vera fyrir borð borinn. Að auki hafi upplýsingaflæði verið 

ábótavant. Eftirfarandir þættir koma fram þegar gögnin voru greind:  

• Skörun á verkefnum og verksviði samstarfsaðila 

• Upplýsingaflæði  

• Umfjöllun í fjölmiðlum 

4.2.1 Ágreiningur um skörun á verksviði sveitarfélags og Rauða krossins  
Í upphafi töldu allir aðilar sig vita hvaða hlutverki þeir gegndu í verkefninu. Sveitarfélagið 

uppfyllir allar sínar þjónustuskyldur gagnvart flóttafólkinu samkvæmt samningi við félags- og 

tryggingamálaráðuneytið. Flóttafólkinu er útvegað húsnæði, aðstoð við atvinnuleit, íslensku- 

og samfélagsfræðsla, sálfræðiaðstoð eftir þörfum og félagsráðgjöf. Einnig eru heilsugæslu- og 

tannlæknaþjónusta greiddar auk lyfjakostnaðar. Um er að ræða umtalsverða aðstoð til 

flóttafólksins og er hún töluvert viðameiri en til annarra innflytjenda á Íslandi, eins og Hilma 

félagsráðgjafi benti á: 

„Það væri óskandi að það væri hægt að aðstoða fleiri með þessum hætti eins og ég 

var að tala um áðan, [ef] allir innflytjendur á Íslandi fengju svona 

stuðningsfjölskyldur og hérna fengju svona tengsl við fagaðila eins og flóttakonurnar 

fá eins og með félagsráðgjafa og annað, þá væri heimurinn fallegur.“ 

Ljóst er að fyrstu dagana unnu allir aðilar út frá sínum skilgreindu verkefnum. 

Sveitarfélagið fór af stað með að finna íbúðir og Rauði krossinn sá um að standsetja 

þær. Þegar flóttafólkið kom hafði Rauði krossinn þjálfað sjálfboðaliða sem yrðu 

stuðningsfjölskyldur og félagsráðgjafar skipulögðu fjárhagsaðstoð. Fyrstu vikurnar 

var vinna félagsráðgjafanna fólgin í því að fara yfir fjárhagsaðstoðina og þær greiðslur 

sem fjölskyldurnar ættu rétt á og útskýra fyrir þeim með hvaða hætti stuðningur 

félagsráðgjafanna væri. Umtalsverður tími fór í útskýringar á 

peningamálaumhverfinu. 

Rauði krossinn studdi sjálfboðaliðana sem stuðningsfjölskyldur og efndi auk þess til 

ýmissa annarra afleiddra verkefna, s.s. námskeiðs í sálrænni skyndihjálp fyrir 

flóttafólkið. Einnig stóð Reykjavíkurdeild Rauða krossins fyrir sérstöku verkefni í 

heilt ár þar sem Ungmennadeildin vann að því að virkja ungmennin í hópnum í 
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sjálfboðastarf hjá Rauða krossinum. Ástæðan var sú að sum ungmennin í hópnum 

virtust ekki finna sig ekki í þeim verkefnum sem þau tóku þátt í, eða með orðum eins 

viðmælandans: ,,,Þau fittuðu hvergi inn.... þeim leiddist og leið illa og rosaleg 

vanlíðan hjá mörgum“. Sjálfboðaliðar Rauða krossins unnu með flóttakonunum á 

Akranesi að palestínskri útsaumshefð með það að leiðarljósi að kynnast hefðum þeirra 

og siðum en jafnframt að efla tengslanet og kynnast nýju fólki og þetta var tækifæri 

fyrir flóttakonurnar að fara úr hlutverki þiggjandans. Einnig þjónaði verkefnið þeim 

tilgangi að vera viss styrking að mati verkefnastjóra Rauða krossins á Akranesi:  

,,... þetta [var] soldið therapía fyrir þær að fara í gegnum skilurðu, það er búið að 

vera svo brjálað að gera að þær hafa ekki haft tóm til að vinna úr því sem þær 

koma með... við erum líka að gefa þeim færi á að losa út“.  

Eins og sjá má sjá var aðgengi að Rauða krossinum mikið og mikil samskipti á milli 

flóttamannanna og Rauða krossins. 

Hér er komið eitt af þeim atriðum sem lagði grunninn að þeim ágreiningi sem varð á 

milli samstarfsaðila, þ.e.a.s. sveitarfélagsins og Rauða krossins, og grundvallaðist á 

þeim verkefnum sem Rauði krossinn stóð að auk vinnunnar með 

stuðningsfjölskyldunum. Flóttakonurnar höfðu mörg tækifæri til að hitta sjálfboðaliða 

og starfsmenn Rauða krossins í félagsstarfi sem ætti að geta haft jákvæð áhrif á 

aðlögun þeirra og sagði Karen að þær væru ,,... mjög duglegar við að koma til okkar 

því við vorum oft að hittast upp í sal hjá okkur“. Greinilegt er í viðtölum við 

sjálfboðaliða og starfsmenn Rauða krossins að aðgengi flóttakvennanna að Rauða 

krossinum hafi verið mikið sem gerir það að verkum að þær leita mikið til hans með 

ýmis mál sem eiga ekki endilega heima inni á borði hjá Rauða krossinum. Sem dæmi 

leituðu þær til Rauða krossins með almenna hluti eins og t.d. að fá fatnað úr 

Rauðakrossbúðinni í Reykjavík en stundum voru þær að ,,... detta inn í kaffi og 

spjall...“. Hugsanlega treystu flóttakonurnar Rauða krossinum betur í byrjun þar sem 

hann er fulltrúi Flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, stofnunar sem þær 

þekkja frá heimalandi sínu og hafa átt í samskiptum við. Þessi nánu tengsl við Rauða 

krossinn gerðu það að verkum að ríkisstofnanir á Íslandi, s.s. sveitarfélag og 

félagsþjónusta, voru lengi að byggja upp traust kvennanna og hafa ber í huga 

hugsanlegt ranglæti sem þær kunna að hafa verið beittar af hendi ríkisvaldsins í 

heimalandi sínu.  
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Ýmis mál komu því inn á borð Rauða krossins sem áttu ekki heima þar. 

Verkefnastjórar Rauða krossins töldu sig á hinn bóginn ekki geta vísað þessum málum 

frá og reyndu að koma að málum eftir óskum flóttakvennanna. Edda félagsráðgjafi 

nefnir að stuðningsfjölskyldur hafi komið upplýsingum til verkefnastjóra Rauða 

krossins sem kom þeim áleiðis til félagsráðgjafa, eða eins og hún orðar það: ,,... það 

var líka stundum soldið ruglingslegt, stuðningsfjölskyldurnar létu Rauða krossinn vita 

og svo fengum við að vita af því, við fengum að vita svona í gegnum þriðja aðila.“ 

Hún taldi allt upplýsingaflæði verða hægara við þetta. 

Sveitarfélagið leit svo á að Rauði krossinn færi inn á verksvið þess í þeim málum sem ættu 

að vera á hendi félagsráðgjafanna. Edda félagsráðgjafi bendir á að fulltrúar Rauða krossins, 

verkefnastjórar og starfsmenn, ræddu beint við fjölskyldur og tóku stöðumatsviðtöl: 

,,Persónulega fannst mér stundum að Rauði krossinn færi inn í verkefni sem að, þau fóru út 

fyrir sitt verksvið, fannst mér til dæmis þetta að samskipti [stöðumatsviðtöl] við 

fjölskyldurnar, láta okkur ekki vita...“. Hér er ekki átt við þá vinnu sem stuðningsfjölskyldur 

veittu og samskipti þeirra heldur tóku starfsmenn Rauða krossins stöðumatsviðtöl við 

fjölskyldurnar á sama tíma og félagsráðgjafar hittu konurnar. Að mati viðmælenda frá 

sveitarfélaginu var tilgangur þessara viðtala óljós með tilliti til þess stuðnings sem 

félagsráðgjafar veittu og að hægt var að nálgast upplýsingar hjá þeim. Þessi stöðumatsviðtöl 

Rauða krossins við flóttakonurnar voru fyrst og fremst hugsuð til að meta líðan þeirra, 

árangur og virkni stuðningsfjölskyldna sem aðstoða þær. Mikið var deilt um þessi 

stöðumatsviðtöl Rauða krossins og skiptar skoðanir virtust vera um þörfina á viðtölunum. 

Félagsráðgjafarnir litu svo á að með viðtölunum væri Rauði krossinn að fara inn á verksvið 

þeirra, eða eins og einn félagsráðgjafinn orðaði það: ,,...Rauði krossinn tekur 

stöðumatsviðtöl á meðan við erum að hitta konurnar aðra hvora viku, af hverju þarf þá 

Rauði krossinn að taka stöðumatsviðtöl...“. Félagsráðgjafarnir telja þessa tilhögun vera 

arfleið gamals tíma þegar Rauði krossinn sá alfarið um málefni flóttamanna en nú sé hlutur 

sveitarfélagsins sífellt að stækka. Félagsráðgjafarnir telja að hægt hefði verið að styðjast við 

sameiginlega baklandsfundi þar sem skipst væri á upplýsingum og staðan metin.  

Viðmælendur kölluðu eftir betri verklýsingum fyrir samstarfsaðilana og lýsti einn 

félagsráðgjafinn því að sér þætti: ,,...mér finnst vanta varðandi flóttamannaverkefnin betri 

strúktúr það vita ekki allir hvað er ætlast til af þeim og hvort sem það er á vinnustað eða í 

verkefni... þá myndast bara spenna, í fjölskyldum, ...það er ekki til sko skipurit 

flóttamannaverkefna“. Hér er áberandi að hlutverkaskipting hafi ekki verið nægjanlega 
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skýr í upphafi. Afleiðing þess hafi verið skörun verkefna. Aðspurðir um 

stöðumatsviðtölin töldu verkefnastjórar Rauða krossins að þeim bæri skylda til að vera 

málsvari kvennanna sem fulltrúi Flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna: ,,...okkar 

hlutverk er náttúrulega að vera málsvarar þessara kvenna og ef ég geri þetta ekki þá er ég 

að bregðast því hlutverki eða ég lít alla vega þannig á það“.  

Flóttakonurnar höfðu gott aðgengi að Rauða krossinum og nýttu það til að ræða um ýmis 

málefni sem sveitarfélagið vann að. Verkefnastjórar Rauða krossins sáu sig knúna til að 

bregðast við óskum kvennanna um aðstoð þegar eftir því var óskað en slíkt olli núningi 

vegna skörunar á verkum. Einn verkefnastjóri Rauða krossins orðaði það svo:  

,,...við getum ekki þegar einhver kemur til okkar, skjólstæðingur okkar, við getum 

ekki bara yppt öxlum, ...við getum ekki bara sagt að við höfum hringt í hana 

[félagsráðgjafa eða verkefnastjóra sveitarfélagsins] og hún sagði bara nei. Okkar 

hlutverk einhvern veginn nær lengra og það er kannski það sem er“.  

Skörun verkefna laut einnig að stuðningsfjölskyldunum. Sveitarfélagið vildi geta haft 

beint samband við stuðningsfjölskyldurnar en félagsráðgjafar töldu Rauða krossinn slá 

skjaldborg um stuðningsfjölskyldurnar. Rauði krossinn vildi að einungis yrði haft 

samband við sjálfboðaliðana í gegnum verkefnastjóra Rauða krossins og að skilaboð 

frá sjálfboðaliðum færu til félagsráðgjafa frá verkefnastjórum Rauða krossins. Með 

þessu móti jókst fjarlægðin á milli sveitarfélagsins og Rauða krossins og í huga 

félagsráðgjafans urðu samskiptin þyngri: ,,,...þegar þú setur skilaboðin í gegnum eina 

manneskju þá koma þau öðruvísi út“. Þegar starfsmaður Rauða krossins var beðinn að 

útskýra þetta betur nefndi hann að í einu tilviki hefði starfsmaður sveitarfélagsins haft 

samband beint við sjálfboðaliða og sjálfboðaliðanum fannst komið fram við hann eins 

og launaðan starfsmann: „Og það varð rosaleg reiði hjá viðkomandi sjálfboðaliða út af 

þessu og því eðlilega þá náttúrulega vildum við alls ekki hafa þetta verklag á“. Að 

mati Rauða krossins var sveitarfélagið að stýra sjálfboðaliðunum með því að hafa 

beint samband við þá og benda á það sem þyrfti að gera: ,,það þarf að fara með 

konunni í viðtal í barnaskólann, það þarf, ee hún þarf að fara versla útigalla og það 

þarf einhver að fara með henni. Viltu gjöra svo vel að gera það“. Starfsmenn Rauða 

krossins töldu sig hafa meiri reynslu af vinnu með sjálfboðaliðum og miða við að ekki 

megi ganga of nærri sjálfboðaliðanum; ef hann er ofnýttur getur hann orðið reiður og 

sár og hættir þá e.t.v. að starfa. Því er þetta eins og hún orðaði það: ,,...svona rocky 

business”. Að auki taldi Rauði krossinn það vera hlutverk sitt að velja sjálfboðaliða 
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sem hentuðu í verkið og þess vegna ætti beiðni um stuðning að færa í gegnum 

verkefnastjóra Rauða krossins sem myndi finna rétta sjálfboðaliðann í verkefnið.  

Ljóst er að ágreiningur varð aðallega milli verkefnastjóra Rauða krossins og 

sveitarfélagsins. Viðmælandi úr hópi sjálfboðaliða (Jensína) sem starfaði sem 

stuðningsfjölskylda fyrir eina flóttamannafjölskyldu nefnir þó einnig að verkaskipting 

hafi verið óljós og segist hafa gert sér grein fyrir óskýrri hlutverkaskipan: „Ég fékk 

það mjög fljótt á tilfinninguna að það ætti eftir að skilgreina hlutverk verkefnastjóra 

[sveitarfélagsins] og hlutverk Rauða krossins“. Henni þótti sérstaklega bagalegt að 

geta ekki haft beint samband við verkefnastjóra sveitarfélagsins eða félagsráðgjafa 

eftir óvænta uppákomu hjá barni einnar flóttakonunnar því að öll samskipti urðu að 

fara í gegnum verkefnastjóra Rauða krossins. Jensína taldi orsökina vera skort á 

samvinnu milli aðila. 

4.2.2 Upplýsingaflæði 
Skiptar skoðanir voru um trúnaðarupplýsingar og hvort ræða ætti þær milli 

samstarfsaðila, t.d. barnaverndarmál sem kemur upp hjá félagsráðgjafa eftir viðtal við 

flóttakonu og á ekki endilega erindi til Rauða krossins. Félagsráðgjöfunum var mjög 

umhugað um trúnað um viðkvæmar upplýsingar varðandi fjölskyldurnar í vinnu sinni. 

Verkefnastjórar Rauða krossins virtust vilja hafa yfirlit yfir allar upplýsingar sem 

sveitarfélagið hafði eins og einn félagsráðgjafi orðaði það: ,,...stundum var eins og 

Rauði krossinn færi einhvern veginn of mikið inn í verkefnið sem ég skyldi ekki alveg 

hvers vegna... og ég áttaði mig ekki alltaf á því af hverju allar þessar upplýsingar 

þurftu að fara á alla þessa staði, af hverju þarf Rauði krossinn að vita af einhverju sem 

er að gerast hjá fjölskyldunni, til hvers?“. Verkefnastjórar Rauða krossins töldu sig 

þurfa að fá meiri upplýsingar um það sem kæmi fram hjá félagsráðgjöfum til að geta 

gert vinnu sjálfboðaliðana skilvirkari. Allar upplýsingar ætti að liggja fyrir og myndi 

það auðvelda fólki stuðning til flóttafjölskyldnanna. Sem dæmi mætti bregðast við 

vanlíðan hjá flóttakonu sem fram kemur í viðtali við félagsráðgjafa með því að koma 

þeim upplýsingum til verkefnastjóra Rauða krossins sem myndi leggja áherslu á að 

hvetja stuðningsfjölskyldur til að sýna meiri stuðning án þess þó að upplýsa 

sjálfboðliðann sérstaklega um ástæðuna fyrir því.  
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4.2.2 Umfjöllun í fjölmiðlum 
Óánægju gætti meðal starfsmanna sveitarfélags á Akranesi og í Reykjavík um hversu 

áberandi Rauði krossinn var í allri fjölmiðlaumræðu. Þótti þeim umfjöllunin sýna 

skakka mynd af flóttamannaverkefninu því að út frá fjölmiðlaumfjölluninni: ,,...þá 

halda flestir að þau [flóttamannaverkefnin] séu unnin hjá Rauða krossinum að, og ég 

held að ég hafi haldið það líka [áður en ég fór að vinna í málaflokknum] að Rauði 

krossinn væri með flóttamannaverkefnið...“. Fjölmiðlar fjölluðu ekki nægjanlega skýrt 

um hlutverk sveitarfélagsins sem samstarfaðila og virks þátttakanda í aðlögun 

flóttamanna og höfðu almennir borgarar t.d. samband við Rauða krossinn varðandi 

málefni flóttakvennanna en ekki við sveitarfélagið. Verkefnastjórar Rauða krossins 

töldu að núningur hafi skapast milli samstarfsaðila vegna þessarar fjölmiðlaathygli 

sem Rauði krossinn fékk. Karen, verkefnastjóri Rauða krossins í Reykjavík, segir að 

blaðamaður hafi útskýrt fyrir henni hvers vegna þeir hefðu frekar áhuga á Rauða 

krossinum en sveitarfélaginu með því að segja að sveitarfélagið sinni sínum 

lögbundnum skyldum sem þeim ber að gera en mun áhugaverðara sé að heyra af 

sjálfboðaliðum sem ber engin skylda til að veita stuðninginn en gera það og meira að 

segja í sjálfboðavinnu. Hún telur að sveitarfélagið eða ríkið hafi á tímabili viljað stýra 

fjölmiðlaumræðunni og stjórna því hver kæmi fram í fjölmiðlum og hvað sagt væri.  

4.3 Það sem bæta má næst 
Ýmislegt kom fram í viðtölum við starfsfólk og sjálfboðaliða Rauða krossins og 

sveitarfélagsins sem viðmælendur töldu að gera mætti öðruvísi næst. Helstu þættir 

sem um ræðir eru: 

• Móttökuaðstoðin 

• Verkefni sveitarfélaganna 

• Verkefni Rauða krossins 

• Hlutverk og samskipti 

• Hvað má betur fara í samstarfinu  

Móttökuaðstoðin 

Skólamál 

Viðmælendur töldu að ýmislegt hefði betur mátt fara varðandi málefni barna og 

ungmenna í fjölskyldunum og bentu á nauðsyn þess að skoða þessa þætti í framtíðinni 
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með aukinn stuðning í huga. Félagsráðgjöfum og skólafulltrúa barnanna fannst að 

staðan hafi verið heldur flókin árið 2007, þ.e.a.s. að börnin færu sem fyrst í sinn 

heimaskóla. Þeir vildu ná hópnum saman í upphafi og fara rólega í að senda börnin út 

í skólana því að svo virðist sem skólarnir hafi verið misvel undir það búnir að taka á 

móti flóttabörnunum, eins og Guðlaug nefndi: ,,…sumir voru soldið óöruggir og stóðu 

aðeins á bremsunni til að byrja með og ég vildi til dæmis ekki þrýsta... á skólana að 

taka við þeim það er það sem ég á við“. Skoðun viðmælenda hjá sveitarfélaginu var sú 

að börnin þurftu mismikinn stuðning, sum börnin þurftu lengri tíma í aðlögun og mun 

meiri námslegan stuðning. Vinna sveitarfélagsins í tengslum við stuðning við börnin 

varð umfangsmeiri þar sem þau voru dreifð í fleiri skólum. Að þeirra mati hefði þurft 

skipulagða þjálfun starfsfólks skólanna áður en börnin komu, eins og fyrr hefur komið 

fram. Guðlaug skólafulltrúi Reykjavíkurborgar telur nauðsynlegt að endurskoða 

íslenskukennslu unglinganna og þeirra ungmenna sem fóru í framhaldskólana þar sem 

þau hafi ekki fengið eins öfluga íslenskukennslu og foreldrar þeirra. Guðlaug nefnir 

að: ,,þau er orðin hálffullorðin og þau urðu kannski pínulítið út undan en fengu góða 

þjónustu [til dæmis] í Versló en hefðu viljað sjálf fá meiri íslenskukennslu“. Að auki 

fannst Guðlaugu þörf á öflugari stuðningi fyrir ungmennin sem eru á síðasta ári 

grunnskólans því að lítið er þá eftir af grunnskólanum og mikið sem þarf að takast á 

við á stuttum tíma. Að einhverju leyti virtust foreldrar hafa fengið meiri stuðning en 

börnin. Vandinn felst að hluta til í því að verið er að taka á móti börnum sem eiga að 

hafa verið í skóla, en eins og Guðlaug komst að orði hafa þau kannski ekki: ,,...verið í 

skóla í fimm, [eða] sex ár, það er heilmikill munur á að taka á móti nemanda sem 

hefur verið í skóla og gengið þokkalega, þetta vitum við að ákveðnum tíma liðnum“. 

Nauðsynlegt er því að huga að ólíkum þörfum nemenda og gera ráð fyrir því að 

aðlögun gæti tekið lengri tíma en eitt ár. Edda var þeirra skoðunar að börnin og 

ungmennin ættu öll að byrja á sama stað, skólarnir yrðu undirbúnir sérstaklega og svo 

færi fram viss aðlögun inn í skólana fyrir flóttafólkið: „Við komumst soldið að því að 

þetta var kannski fullharkalegt fyrir suma að fara beint í skólann, allt í einu komin til 

Íslands og svo bara komin í skólann þar sem voru kannski 300–400 krakkar“. 

Sálrænn stuðningur 

Þó að ekki sé það nefnt berum orðum kemur fram að börn flóttakvennanna hafi 

hugsanlega ekki fengið eins mikla félagslega eða sálræna aðstoð og mæðurnar. Þessi 

þáttur tengist að vissu leyti skólamálunum, t.d. erfiðleikum í skóla, og má gera ráð 
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fyrir að bakgrunnur þeirra hafi haft áhrif á aðlögunina. Vandamál í skóla geta 

auðveldlega skýrst af því að lítil þekking er á aðstæðum flóttamannabarna og það 

gleymist í raun að viðkomandi er flóttamaður. Sé tekið mið af því er mjög eðlilegt að 

nemandi hagi sér á ákveðinn hátt þó að hegðunin sé einkennileg fyrir íslenskan 

nemanda. Börnin eru komin á öruggan stað þegar til Íslands er komið og hafa því 

tækifæri til að takast á við líðan sína og þá reynslu sem þau hafa gengið í gegnum sem 

flóttamenn. Eitt af því sem Edda skoðar eru þau andlegu áhrif sem það hefur á börn að 

vera flóttamenn: ,,Hræðsla við að vera einn, myrkfælni, svefnvandamál, vera mjög 

háður foreldrum sínum...“. Því gæti verið að hegðunar- og námsvandamál sé að 

einhverju leyti hægt að leysa ef börnin fá aðstoð við úrvinnslu á þeirri reynslu sem 

þau hafa gengið í gegnum.  

Eins og fram kom í kafla 4.2. fór Rauði krossinn í Reykjavík af stað með 

unglingastarf fyrir ungmennin í flóttamannahópnum til að veita þeim aukinn stuðning. 

Einnig hóf Rauði krossinn á Akranesi undirbúning að sálrænum stuðningi fyrir börnin 

í skólanum byggðan á verkefni sem hafði reynst vel. Verkefnið fékk þó ekki 

framgöngu þar sem ráðuneytið afþakkaði það af ástæðum sem ekki komu fram í 

gögnunum 

Verkefni sveitarfélagsins 

Hér er fjallað um þá þætti sem starfsmenn sveitarfélagsins telja að bæta megi og 

endurskoða þyrfti næst þegar tekinn er inn nýr hópur flóttamanna.  

Einn starfsmaður eingöngu í fjármálum 

Umtalsverður tími félagsráðgjafanna fór í leiðbeiningar til flóttamannanna í tengslum 

við fjármál en það er hluti af þeim stuðningi sem sveitarfélagið veitir flóttamönnum fyrsta 

árið. Þetta olli því að félagslegur og sálrænn stuðningur sem félagsráðgjafar hefðu getað veitt 

vék fyrir fjármálaráðgjöf. Félagsráðgjafarnir vildu fara einfaldari leið og ráða einn starfsmann, 

t.d. félagsráðgjafa, sem ynni eingöngu með fjármálahluta þeirrar þjónustu sem sveitarfélögin 

veita. Þetta myndi skila sér í betri stuðningi til flóttakvennanna með því móti að flóttafólkið 

þyrfti að ræða við einn aðila um peningamál en fengju mun betri stuðning í öðrum málum, 

t.d. skólamálum, atvinnumálum og aðlögun. Að sögn félagsráðgjafanna fór mikill tími í 

útskýringar á barnabótum og styrkjakerfi Reykjavíkurborgar og eins og Hilma orðaði það:  

,,...þær voru orðnar alveg ruglaðar í þessu alveg skiljanlega þannig að... manni 

fannst kannski þessar fjármálaupplýsingar vera á kostnað andlegs stuðnings... og 
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ef þú ert búin að sitja og tala um peningana þína og peningamálin þín í einn og 

hálfan klukkutíma þá áttu ekkert eftir til þess að fara að tala um eitthvað annað þó 

svo maður myndi gefa sér tíma að sitja hjá einhverjum í meira en einn og hálfan 

tíma þá er bara fólk búið.“ 

Undanþága frá annarri vinnu 

Vinna félagsráðgjafanna gæti orðið skilvirkari fyrstu mánuðina ef möguleiki væri á að 

fá undanþágu frá annarri vinnu í starfi sínu innan Félagsþjónustunnar. Verkefnið með 

flóttamönnunum kemur ofan á allt annað starf þeirra og því gafst lítill tími til 

undirbúnings: ,,...bara allt í einu bara komið að þessu og þá kastar maður sér út í djúpu 

laugina þannig þó maður reyni eftir fremsta að undirbúa sig“. Félagsráðgjafarnir tóku 

þrjú svokölluð fyrstu viðtöl í hverri viku við nýja skjólstæðinga. Hver skjólstæðingur 

hefur sínar þarfir og sumir eru eingöngu að sækjast eftir upplýsingum um réttindi á 

meðan öðrum skjólstæðingum fylgir mikil vinna í kjölfarið. Félagsráðgjafarnir fengu 

að lokum undanþágu frá fyrstu viðtölum en ekki fyrr en hálfu ári eftir að 

flóttamannaverkefnið hófst. 

Stofnun flóttamannaskrifstofu 

Aðlögun flóttamanna er vandasamt verkefni og ber að vinna að því af nærgætni og 

alúð. Einn félagsráðgjafinn í Reykjavík sá fyrir sér að sett yrði á laggirnar sérstök 

flóttamannaskrifstofa með þeim fagaðilum sem hafa starfað að aðlögun flóttamanna 

árin 2005 og 2007. Með því mætti nýta þá miklu reynslu sem orðið hefur til innan 

sveitarfélagsins og stokka þessi mál upp. Stofna ætti skrifstofu sem væri staðsett á 

Reykjavíkursvæðinu og hefði yfir fagfólki að ráða sem kunni til verka. Vel hefði 

reynst að hafa félagsráðgjafa á Akranesi sem tók þátt í aðlögun flóttamanna í 

Reykjavík árin 2005 og 2007 og með þessu móti yrði vinna sveitarfélagsins unnin af 

fólki með reynslu.  

Viðmælendur töldu að farsælast væri að hvert svæði eða sveitarfélag fái að taka á 

móti tveimur eða fleiri hópum kvótaflóttamanna til að reynslan sem skapist af fyrsta 

hópnum nýtist fyrir þá næstu. Fram til ársins 2005 hafði hver hópur flóttamanna sem 

kom til landsins farið á nýtt svæði, en eins og verkefnastjóri Rauða krossins í 

Reykjavík nefndi er ýmislegt sem lærist á fyrsta hópnum og veldur því að 

stuðningurinn fyrir næsta hóp er skilvirkari og betri.  
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Mat á frekari þjónustu að ári loknu  

Fram kom í kafla 4.1 að fjölskyldurnar þurfi hugsanlega stuðning frá sveitarfélaginu í 

lengri tíma en nú er. Sumar fjölskyldur voru betur í stakk búnar að takast á við 

breytingar á stuðningi sveitarfélagsins í lok árs en félagsráðgjafarnir töldu að brýn 

þörf væri fyrir áframhaldandi stuðning fyrir aðrar fjölskyldur. Hafa verður í huga að 

flóttamenn eru ekki manneskjur sem hafa að eigin frumkvæði ákveðið að flytjast til 

Íslands. Þeir hafa því annan bakgrunn en innflytjendur og þarfnast oft á tíðum öflugari 

stuðnings. Edda orðaði það svo: 

 ,,...ef ég mætti ráða þá myndi ég vilja hafa þetta prógramm í tvö til þrjú ár, alla 

vega tvö ár og geta þá metið hverjir þyrftu eitt ár í viðbót, það er bara 

mismunandi hvernig aðlögunin er að ganga, hjá sumum gengur þetta rosalega vel 

og hjá öðrum gengur þetta bara ekki nógu vel“.  

Verkefni Rauða krossins 

Sjálfboðaliðar og verkefnastjórar Rauða krossins bentu á að betur mætti skilgreina 

verksvið og hlutverk. Verkefnastjóra Rauða krossins í Reykjavík fannst að 

starfshlutfall sitt hefði nauðsynlega þurft að hækka úr 50% í 75%. Þá telur hún að 

hægt hefði verið að nýta fleiri tækifæri til að vinna að minni verkefnum svipuðum 

unglingastarfinu fyrir flóttamannaungmennin. Verkefnastjórinn á Akranesi nefndi 

ekki þennan þátt enda er hún í 100% vinnu. 

Hlutverk og samskipti 

Verkefnastjórar Rauða krossins í Reykjavík og á Akranesi sem og félagsráðgjafar í 

Reykjavík lögðu áherslu á að bæta þyrfti verkaskiptingu milli samstarfsaðila og meiri 

virðing væri borin fyrir vinnu hvors aðila fyrir sig. Verkefnastjórar Rauða krossins 

nefndu að þessari vinnu fylgdi mjög mikið álag og önnur þeirra vildi helst ekki koma 

nálægt verkefni af þessu tagi aftur: ,,...að vinna undir svona álagi í samvinnu er 

skelfilegt“. Verkefnastjórinn á Akranesi hafði svipaða sögu að segja en orðaði það á 

annan hátt: 

 ,,...það sem er grundvallarmálið er það að sá sem stýrir þessu verkefni fyrir hönd 

sveitarfélagsins tekur einhvern veginn þá hugmynd að við séum eitthvað aukahjól 

undir þessu vagni. Það er ekki það sem ég lagði upp með. Og samkvæmt öllum 

erindisbréfum og öllu þá eru það þessir tveir aðilar [sveitarfélagið og Rauði 

krossinn] og þau með ráðuneytið sem vinna þetta saman“. 
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Aftur á móti hafði stuðningsaðilinn Jensína aðra sýn og að hennar mati var hér um að 

ræða skort á samvinnu: ,,Ég myndi vilja hafa meira samstarf á milli allra þannig að 

þegar það eru til dæmis fundir með Rauða krossinum fá þá verkefnastjórann líka og 

að samstarfið verði miklu meira milli bæjarins og Rauða krossins“. Jensína nefnir 

dæmi þegar ein flóttakonan sem hún styður ákveður að flytja og fékk aðstoð frá 

sveitarfélaginu að finna ódýrara húsnæði í bænum og útvegaði bíl til að flytja 

búslóðina. Þegar styttist í flutningadaginn sjálfan var ekki búið að ganga frá því 

hvernig hann færi fram. Jensína upplifði óvissu um verkaskiptingu sveitarfélagsins og 

Rauða krossins í þessu tilviki eins og hún orðaði það: ,,...við værum tvær konur 

mættar hérna og við gátum ekki farið að flytja sófa og annað slíkt og ég spyr 

[verkefnastjóra sveitarfélagsins] hver á að flytja?“ Að lokum útvegaði verkefnastjóri 

Rauða krossins nokkra pólska verkamenn sem höfðu lítið að gera um helgar og 

aðstoðuðu við flutningana: ,,...þarna fannst mér... vanta sko, bærinn er búinn að hjálpa 

henni að finna íbúð og og hver á svo að flytja“. Þetta er ágætt dæmi um óljósa 

hlutverkaskiptingu því að Jensína taldi það vera í verkahring sveitarfélagsins að 

aðstoða þó svo að hún hafi verið öll að vilja gerð að hjálpa til, en eins og hún sá það: 

,,...auðvitað hjálpum við til en mér finnst samt, það á kannski ekki alveg að vera á 

okkur könnu. Af því verkefnið er enn á vegum bæjarins, það á að vera meira á könnu 

bæjarins og leysa svona mál“.  

Samskiptaleiðir  

Ekki kom fram í gögnunum hver orsök óvissunnar um verkaskiptingu væri en til að 

átta mig betur á samskiptaleiðum milli sveitarfélagsins og Rauða krossins teiknaði ég 

upp einfalda mynd af samskiptaleiðunum:  

Að því loknu hafði ég samband við viðmælenda frá Rauða krossinum og 

félagsráðgjafa og bar undir þá minn skilning á samskiptunum (sjá mynd 1). Bæði 

félagsráðgjafinn og verkefnastjóri Rauða krossins voru sammála um að í grófum 

dráttum mætti lýsa samskiptaferlinu á milli samstarfsaðila gagnvart 

flóttafjölskyldunum á þennan hátt. Athyglisvert var að í umræðu viðmælenda um 

hlutverkaskipan nefndu þeir oft sömu hlutina. Sem dæmi um skilgreiningu á 

hlutverkum sveitarfélagsins og Rauða krossins segir einn félagsráðgjafinn: 
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Mynd 1. Samskiptaleiðir. 

Samskipti milli samstarfsaðila og gagnvart flóttamönnum að mati viðmælenda. Því þykkari 

sem línan er, því meiri samskipti. 

 „... ég held enn og aftur, að skilgreina mjög vel hver á að gera hvað, hvert er 

verksviðið og hafa það algjörlega á hreinu og það sé líka vilji til þess að tala 

opinskátt um hlutina og við vorum með á okkar uppgjörsfundi, lokafundi þá var 

ýmislegt sem við gerðum athugasemd við og mér finnst líka að það þurfi að bera 

virðingu fyrir því hvernig við erum að vinna, við erum fagfólk, stundum fannst mér 

soldið eins og það væri verið að setja út á hana og leiðbeina okkur hvernig við 

áttum að vinna hana.“  

4.4 Helstu niðurstöður 
Niðurstöður út frá viðhorfum viðmælenda benda til þess að góð þjónusta sé veitt sem 

dregur ekki úr sjálfstæði og sjálfsbjargarviðleitni kvótaflóttamanna með þeim 

stuðningi sem veittur er. Ýmislegt kom þó í ljós sem þörf er á að skoða og bæta. Upp 

úr stóð ágreiningur um verkaskiptingu og samskiptaerfiðleikar sem virtust vera á milli 

samstarfsaðila í verkefnunum árin 2005–2006, 2007–2008 og 2008–2009. 

Viðmælendur töldu vandamálið felast í illa skilgreindum hlutverkum samstarfsaðila 

sem veldur því að aðilar fara yfir á verksvið hvor hjá öðrum og ágreiningur skapast 

um hlutverk og leiðir að úrlausn verkefna. 
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Niðurstöður byggðar á svörum viðmælenda eru eftirfarandi: 

• Endurskoða þarf móttökuaðstoð barnanna og bjóða upp á viðeigandi 

forvarnarmiðaðan stuðning frá upphafi en ekki þegar vandamál koma í ljós 

eftir nokkra mánuði í skóla. 

• Endurskoða þarf lengd á stuðningi gagnvart flóttamönnunum og aðlaga að 

hverri fjölskyldu fyrir sig. 

• Viðhorf gagnvart móttökuaðstoð eru að hún sé til þess fallin að auðvelda 

flóttamönnum aðlögun að íslensku samfélagi. 

• Endurskoða þarf samstarf sveitarfélagsins og Rauða krossins. 

• Veita þarf unglingum og ungmennum sem eru á leið í framhaldsskóla tækifæri 

til sömu íslenskukennslu og foreldrarnir fá. 

• Skoða þarf betur hvers vegna sjálfboðaliðar hverfa frá þegar erfið félagsleg 

vandamál flóttamanna koma upp.  
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5 Lokaorð og umræður 
Hér hafa verið skoðuð viðhorf starfsmanna og sjálfboðaliða til móttökuaðstoðar 

kvótaflóttamanna og hvort hún sé til þess fallin að efla sjálfstæði þeirra og 

sjálfsbjargargetu. Farin var sú leið að taka viðtöl við starfsfólk og sjálfboðaliða sem 

komu beint að móttökuaðstoð flóttamanna í þeirri von um að greina í viðhorfum 

þeirra vísbendingar um það sem betur megi fara í framtíðarflóttamannaverkefnum 

með tilliti til móttökuaðstoðar og samstarfs lykilaðila, þ.e. Rauða krossins og 

sveitarfélagsins.  

Viðmælendur töldu af og frá að móttökuþjónustan gerði flóttamennina háða 

félagslegri aðstoð og ala á ósjálfstæði í framtíðinni. Þvert á móti kom fram að 

félagsráðgjafar telja þörf á að veita stuðning lengur en eitt ár. Áföll sem 

flóttamannafjölskyldurnar hafa orðið fyrir á leið sinni geta dregið úr aðlögunarhæfni 

þeirra þegar til Íslands er komið og því má færa rök fyrir því að nauðsynlegt sé að 

meta þörf fyrir frekari stuðning hjá hverri fjölskyldu fyrir sig í lok fyrsta ársins. Ekki 

er víst að allir hafi þörf á slíkum stuðningi. Þó að flóttamannafjölskyldurnar eigi það 

allar sameiginlegt að vera flóttamenn er lífsreynsla þeirra og bakgrunnur ólíkur.  

Með óskýrri verkaskiptingu milli samstarfsaðila skapast ágreiningur um hlutverk og 

leiðir að úrlausn verkefna. En þegar sú skýring er skoðuð betur kemur í ljós að hún er 

ekki orsök nema að hluta til. Fleira skýrir ástandið en eingöngu óskilgreind hlutverk. 

Það er mitt mat að orsök þessa vanda sé ekki skilgreiningarlegs eðlis. Við skoðun var 

ekki hægt að meta gögnin á þann veg að samstarfsaðilar væru að fara yfir á verksvið 

hvors annars. Það var ekki fyrr en viðtalið við sjálfboðaliða Rauða krossins var 

skoðað að betri skýring fékkst á orsök ágreiningsins sem var á milli samstarfsaðila. Út 

frá henni voru gögnin skoðuð frekar. Góð og náin samvinna er lykillinn að farsælu 

samstarfi, eins og fram kom í kafla 1.7 um þverstofnanalega samvinnu og kafla 1.6 

um þriðja geirann. Orsök ágreiningsins um verkaskiptingu er því einfaldlega:  

Samvinnan er ekki nægjanlega náin!  

Til að athuga sannleiksgildi þessarar hugmyndar bjó ég til mynd 1, eins og áður hefur 

komið fram, af samskiptaleiðum á milli sveitarfélagsins og Rauða krossins með tilliti 
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til flóttamanna (bls. 42). Viðmælendum þótti myndin lýsandi fyrir samskiptaleiðir 

milli aðila. Á henni sést að sveitarfélagið hefur einn hluta og Rauði krossinn annan. 

Verksvið þeirra er ólíkt þó að markhópur og markmið séu þau sömu. Ekki er því 

beinlínis um samstarf að ræða nema að því leyti að verið er að þjónusta sama fólkið. 

Samvinna verkefnastjóranna þarf að vera mun nánari að mínu mati og sú fjarlægð sem 

er á milli samstarfsaðila býr í raun til erfiðleikana. Verkefnastjórar sveitarfélagsins og 

Rauða krossins eru lykilstarfsmenn verkefnisins og mynda brú á milli stofnana. 

Samskiptalína þarf að vera til staðar á milli þeirra ef mál koma upp sem krefjast 

samráðs og samvinnu en slík samskipti þurfa jafnframt að eiga sér stað með vitneskju 

og samráði verkefnastjóra Rauða krossins sem heldur utan um störf sjálfboðaliðanna.  

Í þverstofnanalegri samvinnu á borð við samstarf sveitarfélagsins og Rauða krossins 

er eðlilegt að upp komi ágreiningur í umfangsmiklu verkefnum. Því nánari sem 

samvinnan er, því meiri líkur eru á að unnið sé að lausn málanna með bætta aðlögun 

flóttamannanna í huga. Hafa verður í huga að félags- og tryggingamálaráðuneytið 

felur sveitarfélaginu og Rauða krossinum að vinna sameiginlega að verkefninu, ekki 

að vinna hvort í sínu horninu að sínum verkþáttum.  

Aðgengi flóttamanna er talsvert auðveldara að Rauða krossinum en sveitarfélaginu 

bæði á formlegan og óformlegan máta. Flóttamenn gætu því upplifað að auðveldara sé 

að leita til Rauða krossins með sín mál en til sveitarfélagsins. Þetta veldur því að 

hlutverk Rauða krossins gagnvart flóttamönnunum verður óljóst: hann er bæði vinur 

og félagi sem flóttamenn leita til en jafnframt fagmaður þar sem flóttamennirnir eru 

einnig notendur þjónustu sem Rauði krossinn býður upp á í gegnum 

stuðningsfjölskyldurnar. Rauði krossinn lítur svo á að honum beri skylda til að 

bregðast við vandamálum skjólstæðinga sinna sem fulltrúi Flóttamannahjálpar 

Sameinuðu þjóðanna og reynt er að hafa jákvæð áhrif á framvindu mála þó að málið 

heyri ekki til verkefna Rauða krossins. Þar sem samvinnan er fjarlæg er ekki unnið 

sameiginlega að lausn mála með hjálp styrkleika hvors aðila fyrir sig sem nýta má í 

þverstofnanalegri samvinnu í tengslum við erfiðleika sem fylgja aðlögun. Ég tel 

einnig að ef samvinnan hefði verið betri hefðu ýmis önnur vandamál verið 

auðleysanlegri og á styttri tíma þó að sumir þættir hefðu kannski ekki breyst. Til 

dæmis er óvíst hvort sú skakka mynd sem birtist í fjölmiðlum gæti breyst ef 

samvinnan hefði verið betri. Með aukinni samvinnu er möguleiki á að samstarfsaðilar 

sjái samstarfið ekki út frá mér og ykkur heldur frekar okkur og okkar. Áhugavert væri 
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að sjá hvort fleiri fjölmiðlatækifæri hefðu gefist sem sýndu fram á samstarf 

sveitarfélagsins og Rauða krossins í þessu flókna og erfiða verkefni.  

Einnig var rætt um trúnað og þagnarskyldu við flóttamennina. Erfitt virðist fyrir báða 

aðila að meta hvort og hvenær þörf sé á því að veita samstarfsaðilanum persónulegar 

upplýsingar um flóttamennina. Fátt er mikilvægara þegar unnið er í flóknum 

persónulegum málum en virðing á trúnaði og þagnarskyldu til að hægt sé að koma í 

veg fyrir aðgengi óviðkomandi einstaklinga að persónulegum upplýsingum. Gott 

upplýsingaflæði á milli verkefnastjóranna hjá Rauða krossinum og sveitarfélaginu er 

mikilvægt og tryggja þarf að viðkvæmar upplýsingar fari ekki til aðila sem hafa ekkert 

með slíkar upplýsingar að gera. Auk þess verða að vera skýrar verklagsreglur um 

meðferð viðkvæmra upplýsinga til að tryggja trúnað gagnvart skjólstæðingnum. 

Mikilvægt er að verkefnastjórar sveitarfélaganna og Rauða krossins vinni saman að 

því að finna lausnir á vandamálum sem koma upp og deili upplýsingum sín á milli. Á 

þann hátt geta þeir fyrr fundið nýjar leiðir til að veita stuðning eða varpað fram nýjum 

hugmyndum sem leitt geta til lausnar vandamála á sama hátt og félagsráðgjafi leitar 

samráðs annars félagsráðgjafa eða verkefnastjóra hjá sveitarfélaginu.  

Hvað varðar þá þætti sem betur mega fara er hugsanlega fyrst og fremst um 

stefnumörkun og ákvarðanir sem liggja hjá félags- og tryggingamálaráðuneytinu að 

ræða. Að mínu mati væri vert að skoða hvort ekki sé veruleg þörf fyrir sumar 

fjölskyldurnar að fá stuðning lengur en til eins árs. Ólíklegt er að svo margir ólíkir 

einstaklingar aðlagist samfélaginu á svipaðan hátt á einu ári þó að þeir eigi það 

sameiginlegt að vera flóttamenn. Hægt væri að bæta þann stuðning sem flóttamenn fá 

frá félagsráðgjöfum með því að ráða starfsmann sem sinni eingöngu fjármálum 

flóttamannanna. Með þessu móti mætti gera starfið skilvirkara ásamt því að bæta gæði 

þess stuðning sem veittur er. Flóttamenn myndu þá ekki leita til eins og sama aðila um 

skýringar og aðstoð á fjármálum jafnt sem erfið félagsleg vandamál sem tengjast ekki 

fjárhagsaðstoðinni. Hugsanlega er þessi áhrifaþáttur ein skýring á því hvers vegna 

flóttakonurnar leituðu frekar til Rauða krossins.  

Ég tel að þörf sé á að endurskoða sálrænan stuðning til barnanna í heild sinni. Fram 

kom í viðtali við verkefnastjóra Rauða krossins á Akranesi að verkefni sem unnið var 

að hafi verið afþakkað og var það sérstaklega hugsað sem sálrænn stuðningur fyrir 

börnin. Félagsráðgjafi og skólafulltrúi Reykjavíkurborgar nefndu báðir að þörf hefði 

verið á betri stuðningi fyrir börnin í tengslum við komu flóttamanna árin 2005 og 
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2007 og því er leitt að ekki hafi tekist að koma verkefni Rauða krossins í gang á 

Akranesi. Ekki kom fram hver ástæðan fyrir því var og því er erfitt að leggja 

merkingu í þá ákvörðun. Fyrir vikið virðast börnin fá minni þjónustu en foreldrarnir, 

bæði hvað varðar íslenskukennslu eldri barnanna og sálrænan stuðning. Hér gæti 

þverstofnanaleg samvinna reynst einna best: Rauði krossinn setur á fót verkefni sem 

nýtist flóttamannabörnunum, kostnaður sveitarfélagsins er lítill sem enginn og ekki 

þarf að þjálfa mannskap í verkið. Þetta er gott dæmi um hvernig úrræði annars aðilans 

nýtist hinum við úrlausn sameiginlegs vanda.  

Varðandi skólamál flóttamannabarnanna er nauðsynlegt að mínu mati að hafa börnin 

öll saman til að byrja með ef mögulegt er, sérstaklega ef um unglinga er að ræða. 

Þennan lærdóm drógu menn af verkefninu árið 2007 í Reykjavík og var hann nýttur 

sem leiðarljós á Akranesi árið 2008. 

Rauði krossinn þyrfti að skoða sérstaklega ástæðu þess að stuðningsfjölskyldur hverfa 

frá þegar flóttamaður eða fjölskylda á við veruleg félagsleg vandamál. Líklega er 

skýringuna að finna í þeim væntingum sem sjálfboðaliðinn hafði í upphafi gagnvart 

starfinu. Þegar í ljós kemur hversu mikil þörf er á stuðningi telur hann verkið sér 

ofviða. Því er vert að skoða hvort þörf sé á aukinni handleiðslu fyrir sjálfboðaliðana 

og þyrfti Rauði krossinn að skoða þetta með tilliti til úrbóta. Jafnframt mætti skoða 

kosti þess að aðilar ráði til sín fólk þegar um er að ræða erfið félagsleg vandamál 

flóttamanna er að ræða til að tryggja að flóttamannafjölskyldan fái tryggan stuðning.  

Helstu gallar rannsóknarinnar 

Nokkrir þættir komu í ljós við lokafrágang ritgerðarinnar sem ég hefði viljað skoða 

betur. Eins og áður hefur komið fram ræddi ég við verkefnastjóra og sjálfboðaliða 

Rauða krossins á Akranesi sem unnu að móttöku flóttamanna sem komu árið 2008. 

Gagnlegt hefði verið að ræða einnig við félagsráðgjafa Félagsþjónustunnar og/eða 

verkefnastjóra sveitarfélagsins á Akranesi til að fá fram þeirra skoðun á þeim 

stuðningi sem flóttamönnunum var veittur.  

Einnig hefði mátt bæta inn í viðtalsvísinn greiningu á undirliggjandi viðhorfum 

viðmælenda til hjálpar til sjálfshálpar. Í viðtölunum var oft rætt um hvort 

flóttamönnunum væri hjálpað til sjálfshjálpar eða ekki en gagnlegt hefði verið að fá 

útskýringar viðmælenda á því sem þeir töldu hjálp til sjálfshjálpar. Áhugavert hefði 

verið að skoða hvort skilningur á því hugtaki sé ólíkur og þar af leiðandi skilningur til 
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starfsins ólíkur. Undirliggjandi viðhorf hjá Rauða krossinum er sá grundvallarþáttur í 

markmiðum Rauða krossins að lina þjáningar og hjálpa þeim sem minna mega sín. 

Spurningin er hvort allir geri greinarmun á því að hjálpa fólki og hjálpa fólki til að 

hjálpa sér sjálft. Þetta kom fram í dæmi Jensínu um óvissuna um verkaskiptingu sem 

fylgdi flutningum hjá einni flóttakonunni. Að hennar mati ætti sveitarfélagið að bera 

ábyrgð á að flytja búslóðina en hugsanlegt er að viðhorf sveitarfélags sé að slíkt sé í 

verkahring fjölskyldunnar sjálfrar. Hér gæti því verið dæmi um ólíkan skilning á 

sjálfshjálp. 

Tillögur að frekari rannsóknum 

Út frá þessari rannsókn væri tilvalið að skoða nánar viðhorf flóttamannanna sjálfra til 

verkefnisins og þess stuðnings sem þeim var veittur, það sem þeir hefðu viljað sjá 

öðruvísi og heyra hvernig þeir meta stuðninginn og upplifa samvinnu sveitarfélagsins 

og Rauða krossins. Einnig væri gagnlegt að rannsaka betur viðhorf ráðandi aðila til 

verkefnisins þ.e. yfirmanna verkefnastjóra sveitarfélagsins og Rauða krossins. 

Samhliða því væri gott að marka fyrirkomulag samstarfsins út frá þverstofnanlegri 

samvinnu.  

Að lokum 

Hér hef ég skoðað þá aðstoð sem flóttafólki er veitt af hálfu sveitarfélags og Rauða 

krossins. Niðurstaðan er sú að margt gott er gert í tengslum við aðlögun flóttamanna 

að íslensku samfélagi. Á hinn bóginn eru ávallt nokkrir vankantar á aðlögun 

kvótaflóttamanna þar sem oft á tíðum líður langt á milli hópa sem til Íslands koma. Á 

síðustu 15 árum hefur reglulega verið tekið við nýjum hópi flóttamanna en þó var 

gagnrýnt í byrjun að fundinn var nýr móttökustaður í hvert sinn sem flóttamennirnir 

komu til Íslands. Slíkt gerði að verkum að sífellt kemur nýtt fólk að verkefninu og 

þekking og reynsla þeirra sem höfðu unnið að móttökuþjónustunni skilaði sér ekki 

nægjanlega vel áfram.  
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Viðtalsvísir fyrir Rauða krossinn 

 Menntun og starfsreynsla  

 Hvernig byrjaðir þú í Rauða krossinum? 

 Hvernig byrjaðir þú í verkefninu? 

 Fyrstu verkefni 

 Hvernig var vinnan þín skipulögð (af hálfu annarra t.d. tenging við fjölskyldur)? 

 Hvernig var þjálfun háttað? 

 Helstu verkefni sem þú vannst að fyrir flóttafólk dags daglega 

 Samskipti við flóttamenn – hvernig gekk það? 

 Samskipti við Rauða kross deildina og starfsfólk 

 Hvernig voru ákvarðanir teknar? 

 Hvernig var leyst úr vandamálum sem komu upp? 

 Hvernig voru samskipti við starfsfólk sveitarfélags (félagsráðgjafa)? 

 Hvernig gekk samvinnan við sveitarfélagið? 

 Myndir þú telja að við séum að gera of mikið fyrir flóttafólk að því leyti að við 

drögum úr þeirra frumkvæði? (eða stuðlar aðstoð RKÍ að sjálfstæði og sjálfshjálp og 

ef nei eða já þá af hverju?) 

 Myndir þú telja að of mikið sé gert sem gæti dregið úr þeirra frumkvæði? (eða stuðlar 

aðstoð sveitarfélagsins að sjálfstæði og sjálfshjálp og ef nei eða já þá af hverju? 

 Er það kostur að sveitarfélagið hafi öðruvísi nálgun en Rauði krossinn? 

 Miðað við það sem hefur verið gert hingað til hvernig metur þú getu þeirra til að 

bjarga sér? 

 Hvað myndir þú vilja gera öðruvísi næst?  

 Fannst þér þú hafa fengið nægilega mikla þjálfun og undirbúing þegar verkefnið 

byrjaði?  

 Hvað fannst þér helst ábótavant? 

 Myndir þú telja að Rauði krossinn hefði not af því að hafa félagsráðgjafa starfandi í 

verkefninu? Og ef svo er afhverju? 
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Viðtalsvísir fyrir sveitarfélagið 

 Menntun og starfsreynsla 

 Hvernig kom til að þú starfaðir í verkefninu? 

 Hvert er hlutverk þitt? 

 Hvernig var vinnan þín skipulögð? 

 Var boðið upp á einhverja þjálfun eða fræðslu áður eða á meðan verkefninu stóð? 

 Fannst þér eitthvað ábótavant við undibúninginn að verkefninu af hálfu 

sveitarfélagsins?  

 Samskipti við flóttamenn – hvernig gekk það? 

 Hvernig voru ákvarðanir teknar? 

 Hvernig var leyst úr vandamálum sem komu upp? 

 Hvernig voru samskipti við Rauða krossinn? 

 Hvernig gekk samvinnan með Rauða krossinum? 

 Er það kostur að Rauði krossinn sé með öðruvísi nálgun en sveitarfélagið? 

 Myndir þú telja að við séum að gera of mikið fyrir flóttafólk að því leyti að við 

drögum úr þeirra frumkvæði (eða stuðlar aðstoð RKÍ að sjálfstæði og sjálfshjálp og ef 

nei eða já þá af hverju?) 

 Myndir þú telja að Rauði krossinn sé að gera of mikið (vera of góður) fyrir flóttafólk 

sem dregur úr frumkvæði þeirra? (eða stuðlar aðstoð RKÍ að sjálfstæði og sjálfshjálp 

og ef nei eða já þá af hverju?) 

 Miðað við það sem hefur verið gert hingað til hvernig metur þú getu þeirra til að 

bjarga sér? 

 Hvað myndir þú vilja gera öðruvísi næst?  

 Fannst þér þú fá nægilega mikla þjálfun og undirbúning þegar þú byrjaðir?  

 Hvað fannst þér helst ábótavant? 

 Myndir þú telja að Rauði krossinn hefði not af því að hafa félagsráðgjafa starfandi í 

verkefninu? Og ef svo er afhverju? 
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