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Ágrip 
 
Þjóðríki eru ennþá megingerendur á alþjóðavettvangi en hlutverk þeirra hefur breyst í 

tímans rás. Alls konar tengsl á milli fólks og ríkja hefur leitt til svokallaðrar 

„alþjóðavæðingar“ en merki þess eru aukin samvinna, fjöldi alþjóðlegra stofnana og 

reglugerðavæðing. Þó að allt virðist benda til aukinnar samþættingar og umburðarlyndis 

kemur við nánari skoðun í ljós, að eiginleikar hvers þjóðríkis eru ennþá ráðandi hvað varðar 

að minnsta kosti mál innflytjenda. Íslenskt og eistneskt samfélag, sem skoðuð verða í 

ritgerð þessari, hafa tekið gríðarlega miklum breytingum samtímis breytingum á 

alþjóðavettvangi. Hins vegar hafa ekki eins örar breytingar átt sér stað hvað varðar löggjöf 

um innflytjendamál. Í mörgum tilfellum eru lögin um innflytjendur sett á tímum nýunnins 

sjálfstæðis og hafa tekið einungis litlum breytingum síðan þá. Enn eru gerðar miklar kröfur 

til að fólk geti öðlast ríkisborgararétt og eru þar af leiðandi merki um sterka stöðu þjóðríkja 

og þjóðarvitundar. 

 

Litið er á mál innflytjenda í auknum mæli sem áhættuþátt fyrir stöðugleika samfélaganna. 

Umfangsmiklar samfélagsbreytingar er varða þjóðerni og utanaðkomandi áhrif eins og 

miklir efnahagserfiðleikar ýta undir hættu á umburðarleysi gagnvart innflytjendum. 

Fjölmiðlar leika í því samhengi mikilvægt hlutverk en reynsla þjóðar sem grundvöllur 

þjóðarvitundar mótar oft umræðuefni og viðhorf landsmanna til innflytjendamála. Vegna 

þess má ekki gleyma sögulegum bakgrunni þegar litið er á formlega og óformlega stöðu 

útlendinga á Íslandi og í Eistlandi.  
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Inngangur 
 

Í dag eru ríki fyrst og fremst þjóðríki og eru þau megingerendur á alþjóðavettvangi. Joseph 

Cammilleri og Jim Falk sjá ferns konar hlutverk ríkja í dag. Fyrst og fremst eigi miðstýrð 

ríkisstjórn að sjá um lög og virka stjórnsýslu til þess að tryggja samfellu innan landamæra 

ríkisins. Landamærin afmarka einnig það svæði sem lögmæti ríkisins nær til og svæði 

þegnanna sem ber að vernda. Ríkisvaldi beri ekki einungis að vernda líf þegnanna heldur 

einnig fjárhag í formi gjaldmiðils, laga og skatta. Þriðja hlutverkið sem nefnt er snýst um 

lögmæti ríkisins með því að hjálpa bágstöddum og gefa út lög til verndar þegnunum. 

Ríkisvald eigi auk þess að tryggja menntakerfið sem er ein leið af mörgum til þess að 

(endur)skapa aftur og aftur þjóðríkið þar sem hið menningarlega og pólitíska ríkisvald og 

samfélag eru ein heild.1 

 

Á hinn bóginn hefur hlutverk þjóðríkja breyst og ekkert ríki getur staðið eitt óháð og ótengt 

á alþjóðavettvangi nú á tímum. Ráðgjafarfyrirtækið A. T. Kearney í samstarfi við tímaritið 

Foreign Policy mælir alþjóðavæðingu ríkja á grundvelli viðskiptalegra tengsla,  

persónulega samskipta, tæknilegra framfara og pólitískrar þátttöku á alþjóðavettvangi2 og 

ljóst er, að þróun er í átt afsvæðingar á öllum sviðum. Jan Aart Scholte telur að ástæður 

fyrir þeim breytingum sé að finna í aukinni framleiðslu, í vitund eða sjálfsmynd fólks, í 

þekkingarheimi vestrænnar menningar og í stjórnun og reglugerðavæðingu nútímans.3 

Aukin samþætting ríkja hefur einnig leitt til reglugerðavæðingar, sérstaklega innan 

alþjóðastofnana eins og Evrópusambandsins. 

 

Þar af leiðandi snúast evrópsk stjórnmál um þrennt: „landamæri, pólitísk yfirráð og 

þjóðarvitund“.4 Þó að „hrein“ og samfelld þjóðríki hafa frekar verið metnaðarfullt markmið 

en raunveruleiki5 er þjóðarvitund ennþá sterk í huga fólks og það tengist því að vera borgari 

einhvers ríkis og sérstökum réttindum og lögum. Með öðrum orðum byggist þjóðarvitund í 

                                                   
1 Camilleri og Falk 1992: 24–31.  
2 Foreign Policy 2007: 69. 
3 Scholte 2005: 23–37. 
4 Keating 2006: 23. 
5 Keating 2006: 23. 
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fyrstu lagi á sjálfsmynd borgaranna sem þjóðar, sem skapast gegnum sögulega reynslu og 

arfsagnir. Í öðru lagi gildir bæði alþjóða- og svæðisbundin löggjöf hvað varðar samfélagið í 

heild. 

 

Í ljósi þess að þróunin í alþjóðasamfélaginu er í átt til afsvæðingar og reglugerðavæðing fer 

fram á mörgum sviðum, er áhugavert að skoða hvort breytt staða þjóðríkja hefur haft áhrif á 

þjóðarvitund. Í ritgerð þessari verður þess vegna skoðuð staða útlendinga, sérstaklega 

stærstu minnihlutahópanna, í tveimur þjóðríkjum: Eistlandi og á Íslandi.  

 

Löndin tvö urðu fyrir valinu í fyrsta lagi vegna þess, að þau hafa margt sameiginlegt, til 

dæmis að vera smáríki, hafa einungis stutta reynslu í að vera sjálfstæð og í báðum löndum 

er litið á málefni útlendinga sem öryggismál.6 Í öðru lagi réðu persónulegar ástæður, þar 

sem höfundur ritgerðar þessarar metur ástand útlendinga í þeim löndum vera mismunandi. 

Þar af leiðandi er meginmarkmið rannsóknar þessarar að finna út, hvort það munar miklu á 

stöðu útlendinga í löndunum tveimur og ef já, hverjar eru ástæður þess.  

 

Fyrst verður gerð stutt grein fyrir sögu beggja landa, sem hefur hugsanlega ennþá mikil 

áhrif á þjóðarvitund og pólitískar ákvarðanir í báðum löndunum. Sjónum er beint að því 

sem löndin eiga sameiginlegt og hver er munurinn á sögulegri reynslu þeirra. Ennfremur 

verður reynt að skoða í hvaða mæli reynslan gæti haft áhrif á viðhorf til útlendinga í báðum 

löndum.  

 

Í öðrum kafla verður lítið á samfélagsbreytingar, sem eru hluti af sögulegri þróun og geta 

haft mikil áhrif á sjálfsmynd sem þjóð. Einnig eru ástæður fyrir fjölgun innflytjenda oft 

ólíkar og gæti hugsanlega haft áhrif á viðhorf innfæddra til útlendinga. Í ljósi sögu landanna 

beggja verða skoðaðar samfélagsbreytingar, til að finna möguleg tengsl á milli þeirra og 

stöðu útlendinga í Eistlandi og á Íslandi.  

 

Breyttar aðstæður í samfélaginu kalla á breytingar í löggjöf en í þriðja kaflanum verður lítið 

á bæði innlendar og alþjóðlegar reglugerðir hvað varðar stöðu innflytjenda og sérstaklega 

                                                   
6 Jõgis-Laats 2010 og Utanríkisráðuneytið 2009. 
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lög um ríkisborgararétt í Eistlandi og á Íslandi. Með því verður reynt að varpa ljósi á 

formlega stöðu útlendinga og á hvaða forsendum þeir geta öðlast ríkisborgararétt í 

löndunum. Sá hluti úr sjónarhorni ritgerðarinnar er mikilvægur af því að í fyrsta lagi kemur 

fram í löggjöf, hversu opið eitthvað samfélag er, hversu einfaldlega utanaðkomandi getur 

formlega orðið þátttakandi í samfélaginu. Í öðru lagi geta nýjungar í löggjöf sýnt, hvaða 

breytingar hafa orðið í samfélaginu sem krefjast reglugerðar. 

 

Eftir að hafa skilgreint réttarstöðu íbúa með erlent eða ekkert ríkisfang í báðum löndum 

með hliðsjón af sögulegri reynslu verður í fjórða hlutanum skoðuð raunveruleg staða 

útlendinga í þessum samfélögum og hvernig ríkisborgarar líta á þá. Sá hluti á að sýna, 

hversu öruggir íbúar landanna telja sig vera hvað varðar landamæri, pólitísk yfirráð og 

þjóðarvitund eins og megin spurningar evrópskra stjórnmála hafa verið skilgreindar að 

ofan. Söguleg reynsla og löggjöf sem byggjast á henni koma best fram í skoðun borgara, 

sem bera þjóðarvitund og hafa lýðræðislega áhrif á löggjöf.  

 

Með því að gera grein fyrir sögu þjóðarvitundar í löndunum, lagasetningu og samfélag 

verður reynt að svara tveimur spurningum. Í fyrsta lagi verður gerður samanburður á milli 

stöðu innflytjenda, sérstaklega stærsta minnihlutahópsins, á Íslandi og í Eistlandi. Borið 

verða saman formlegur grundvöllur í formi laga og raunveruleg staða erlendra ríkisborgara 

í þjóðfélaginu. Í öðru lagi verður reynt að svara, hvort aukin afsvæðing hefur grafið undan 

mikilvægi þjóðarvitundar í löndunum.  

 

1. Sögulegur bakgrunnur 
1.1. Eistland 
 
Til þess að skilja pólitískar ákvarðanir nú á tímum þarf að líta fyrst á sögu landanna. 

Yfirlýsing fullveldis Eistlands árin 1918 og 1991 tengist tímum mikilla breytinga í 

skipulagningu ríkjakerfis í Evrópu – lok heimsstyrjaldarinnar fyrri og kalda stríðsins. Þegar 

eistneskir embætismenn sóttust á árum 1920/21 eftir de jure viðurkenningu fyrir sjálfstæði 

landsins lögðu þeir mikla áherslu á að fram kæmi, að lögmæti Eistlands væri ekki tengt 
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friðargerð í Versölum en byggist einungis á vilja upprunalegrar þjóðar Eistlands – 

Eistlendinga.7 

 

Seppo Zetterberg hefur tekist á við það stóra verkefni að skoða sögu Eistlands ítarlega. Í 

bók sinni rekur hann sögu þjóðarinnar en kjarni hennar er barátta um tilvist og frelsi fólks 

og landsvæðis.8 Sú mynd af örlögum Eistlendinga hefur einnig verið kennd í skólum og er 

þar af leiðandi ómissandi hluti þjóðarvitundar.  

 

Zetterberg byrjar söguþráðinn með því hvernig frjálsir bændur misstu frelsi sitt á 15. öld. Á 

árunum 1558–1629 var landsvæðið vígvöllur stóru nágrannanna en Suður-Eistland tilheyrði 

Póllandi, norðurhluti landsins var undir lögsögu Svíþjóðar og stærsta eyjan Ösel var hluti af 

Danmörku. Þessum erfiða tíma fylgdi hungursneyð og útbreiðsla sjúkdóma sem minnkuðu 

fólksfjölda einungis á þremur árum úr u.þ.b. 350.000 – 400.000 árið 1695, í 280.000 – 

325.000 í 1698. Norðurlandaófriðurinn mikli í byrjun 18. aldar varð enn fleirum að bana.9 

Eftir Norðurlandaófriðinn mikla var Eistland, sem var á þessum tíma hluti af stóru svæði, 

Livonia, sameinað Rússlandi árið 1710. Eistneskir bændur voru hvorki frjálsir né áttu þeir 

rétt á eignum, en það breyttist með bændalögum árið 1816, en með þeim urðu bændur 

frjálsir en áttu þó enn ekki rétt á eignum.10 Sem hluti Rússlands, minnkaði fjöldi Þjóðverja í 

landinu hratt en hlutfall rússneskra íbúa byrjaði að taka stakkaskiptum. 

Þjóðfélagsbreytingar verða skoðaðar nánar í kafla 2.1. 

 

Eftir uppreisnir bænda sem leiddu til bændalaganna verður þjóðaruppreisn árið 1905, (í 

kjölfar þróunar í Rússlandi) nefnd „önnur þjóðarhugljómun“.11 Sú uppreisn olli enn 

strangari „Rússlandsvæðingu“ (russification policy) og árið 1917 var talið óhætt að veita 

Eistlendingum tímabundna sjálfstjórn.12 Með þessu skrefi fengu Eistlendingar sjálfstraust 

til að lýsa yfir sjálfstæði Eistlands þann 24. febrúar 1918 og mynda stjórnarráð. En daginn 

                                                   
7 Made 2008: 55. 
8 Zetterberg 2009. 
9 Zetterberg 2009: 123–139 og 146. 
10 Zetterberg 2009: 209. 
11 Zetterberg 2009: 360. 
12 Zetterberg 2009: 370.  
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eftir, eða þann 25. febrúar hernam þýski herinn hið nýstofnaða ríki og það sem fylgdi var 9 

mánaða stjórn Þjóðverja. Í lok nóvember byrjar svo árás Rauða hersins.  

 

Með öðrum orðum varð landsvæði Eistlands aftur vígvöllur erlendra höfðingja eins og á 16. 

öld. Munurinn var að svæðið hafði samkvæmt sjálfstæðisyfirlýsingu orðið sjálfstætt ríki og 

borgarastyrjöld sem stóð yfir frá 1918 til 2. febrúar 1920 endaði með friðarsamningi sem 

skrifað var undir í eistnesku borginni Tartu. Í þessum friðarsamningi segir í stórum dráttum 

að Sovétríkin viðurkenni sjálfstæði Eistlands de jure, að fyrrnefnda ríkið gefur að eilífu upp 

rétt sinn á eistnesku svæði og að því síðarnefnda verði greiddar bætur. Þýskaland hafði 

viðurkennt eistnesk stjórnvöld de facto þann 11. nóvember 1918.13 

 

Með því að halda sjálfstæði sínu verður Eistland talið hafa unnið tvö stríð í einu – í fyrsta 

lagi á móti Þýskalandi en Þjóðverjar voru til þess tíma þeir sem voru tengdir við kúgun 

eistneskra bænda. Í öðru lagi hafði Eistland einnig unnið sjálfstæði frá stóra nágrannanum í 

austri, Sovétríkjunum. 

 

Því sjálfstæði var í rauninni lokið þann 23. ágúst 1939 þegar Eistland var skilgreint sem 

áhrifasvæði Sovétríkjanna í leynilegu viðhengi Molotov-Ribbentrop samningsins. Sem 

smáríki á alþjóðavettvangi á milli stórra ríkja undirritaði forseti Eistlands, Konstantin Päts, 

þann 28. september sama ár, sáttmála við Sovétríkin varðandi gagnkvæma hjálp, sem leyfði 

25.000 rússneskum hermönnum að byggja herstöðvar í Eistlandi og að nota höfn 

höfuðborgarinnar Tallinn. Ári seinna var eistneskum stjórnmálamönnum skipt út fyrir 

rússneska stjórnmálamenn og Eistland varð hluti af Sovétsambandinu.14  

 

Á 5. áratug 20. aldar endurtók saga Eistlands sig fyrst hvað varðar íbúafjölda, en 

„Rússlandsvæðing“ (russification policy) leiddi til umfangsmikilla brottvísana í júní og júlí 

1941, þegar rúmlega 10.000 voru fluttir á brott og 8 árum seinna, eða árið 1949, var önnur 

stór bylgja brottvísana. Talið er að u.þ.b. 300.000 Eistlendingar í viðbót hafi látið lífið í 

heimsstyrjöldinni síðari, þegar Eistland varð í þriðja skipti vettvangur átaka milli annarra 

                                                   
13 Zetterberg 2009: 388 og 395.  
14 Zetterberg 2009: 472–473 og 476 og 493.  
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landa.15 Eins og fram kemur í töflu 2, byrjaði hlutfall Eistlendinga á eistnesku svæði að 

minnka mjög hratt en meginástæðan voru brottvísanir og hörð „Rússlandsvæðing“ sovéskra 

stjórnvalda. Það síðastnefnda er einnig meginástæðan fyrir umtalsverðri fjölgun rússneskra 

íbúa, frá 7,3% árið 1941 í 20,1% árið 1959. Hlutfall rússneskra íbúa náði hámarki 1989 en 

hlutfall þeirra er talið hafa verið 30,3% (sjá kafla 2.1. um samfélagsbreytingar). 

 

Á þessum árum voru miklar pólitískar breytingar undir stjórn tveggja erlendra stjórnvalda. 

Árið 1941 náði þýski herinn að hernema Eistland en 1944 tekur Rauði herinn Eistland aftur 

undir vald Sovétsambandsins.  

 

Fyrstu skrefin í átt að frelsun Eistlands á nýjan leik voru tekin árið 1980 þegar raddir 

eistneskra andófsmanna urðu háværari. Með nýjungum Aleksander Gorbatchov frá 1985 

varð vegurinn fær fyrir „syngjandi stjórnarbyltinguna“, sem hófst árið 1987.16 

 

Frá sjónarhorni þjóðarvitundar er „nýja vakningarhreyfingin“ sérstaklega mikilvæg, af því 

að á þessum tíma þurftu Eistlendingar að löggilda sögulega kröfu sína sem þjóð og styrkja 

þjóðarvitundina með sögum um sameiginlega fortíð og örlög.17 Sagan sem rakin hefur verið 

hér í þessum kafla skapar góðan grundvöll til að „rifja upp“ erfiða baráttu Eistlendinga fyrir 

sjálfstæði þjóðarinnar í gegnum söguna. Minnismerki, viðburðir í aðdraganda 

heimsstyrjaldarinnar síðari, brottvísanir og eistneskar bókmenntir mynduðu nýjan grundvöll 

fyrir sögu Eistlands, sem er langur þráður af erlendri kúgun, erfiðleikum og dauða. Sem 

góðir tímar teljast sænski tíminn á 16. og 17. öld og tíminn á milli heimsstyrjaldanna sem 

nefndur hefur verið „tími fyrsta lýðveldis Eistlands“.18 Sá skilningur er merki þess að 

sjálfstæði þjóðar er talið vera grundvöllur framfara og velgengni. 

Í ljósi þess að litið er á baráttu fyrir frelsi sem kjarna sögu landsins var 

þjóðaratkvæðagreiðsla um endursköpun lýðveldisins Eistlands þann 3. mars 1991 eins og 

                                                   
15 Zetterberg 2009: 503 og 524–525.  
16 Zetterberg 2009: 525 og 577.  
17 Um tilfinningu um sameiginlegt samfélag, landfræðilegt svæði, sögu og örlög sem grundvallaratriði fyrir 
pólitíska samheldni og þjóðerniskennd skrifar Smith (2001: 142 – 145). 
18 Zetterberg 2009: 585–587. Nafnið er ekki rétt þar sem lýðveldi Eistland var öðlaðist sjálfstæði sitt aftur árið 
1991 sem hafði liðið undir lok de facto en ekki de jure. Vegna þess er ekki rétt að nota orðið „fyrsta“ af því að 
lýðveldi Eistlands hefur verið de jure til síðan 1918. 
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uppfylling markmiðs sem þjóðin hafði barist fyrir í margar aldir. Atkvæði greiddu 83% 

kosningabæra íbúa og 77,83% þeirra studdu endurreisn lýðveldisins Eistlands.19 

 

En sjálfstæði landsins og frelsi þjóðarinnar eru talin vera í stöðugri hættu og sagan ýtir 

einungis undir þessa óvissu fyrir framtíðina. Nágrannaríkið Rússland byrjaði að vera 

skilgreint sem óvinur eftir heimsstyrjöldina síðari20 og er það enn í dag. Aukin 

Evrópuvæðing í formi Evrópusambandsins rífur upp gömul sár og er þjóðarsagan oft notuð 

sem „pólitískt vopn“21. 

 

1.2. Ísland 
 
Guðmundur Hálfdánarson hefur ítarlega skoðað þjóðarsögu Íslendinga út frá þjóðernislegu 

sjónarhorni. Með því að fjalla um það efni frá þessari hlið gefur hann ekki einungis góða 

yfirsýn yfir sögu landsins heldur einnig yfir arfsagnir og hvernig sagan er sögð. Í umfjöllun 

hans kemur þar af leiðandi fram, hvaða sýn Íslendingar hafa á þjóðríki sitt, á hverju byggist 

lögmæti þess þjóðríkis og enn fremur, hvaða áhrif sú skoðun getur haft á alþjóðavæðingu 

og samþættingu.  

 

Samkvæmt honum byggist krafa Íslendinga um sjálfstæði landsins á uppruna hennar á 

miðöldum, á tímabili sem er oft gjarnan nefnt „gullöldin“.22 Sjálfstæðisbaráttan á 19. öld er 

oft nefnd „þungamiðja Íslandssögu“23 og þar af leiðandi er ýmislegt sambærilegt að finna í 

sjálfsmynd Íslendinga og Eistlendinga.  

 

Með pólitísku sjálfstæði sem fengið var með fullveldinu 1. desember 1918 var lagður 

grunnur að efnahags- og félagslegum framförum.24 Enn fremur er gjarnan litið á 

sjálfstæðisbaráttu sem tákn þjóðar, sem hefur sameiginlegra hagsmuna að gæta. Dæmi um 

mikilvægi þess er sú staða sem Jón Sigurðsson (forseti Alþingis í mörg ár) hefur fengið í 

                                                   
19 Zetterberg 2009: 585–587. 
20 Zetterberg 2009: 396.  
21 Guðmundur Hálfdanarson 2001: 179. 
22 Guðmundur Hálfdanarson 2001: 179. 
23 Guðmundur Hálfdanarson 2001: 136 og 181.  
24 Guðmundur Hálfdanarson 2001: 179–180 og 237.  
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íslenskum sögubókum. Hann var leiðtogi Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni en Guðmundur 

Hálfdanarson hefur útskýrt ímynd hans í þjóðarsögunni og sagt að hann sé „hetjan hvíta á 

stallinum sem allir Íslendingar gátu sameinast um að tigna“.25 Nafn hans verður einnig oft 

tengt svokallaðri „þjóðernisvakningu“ á 19. öld.26 

 

Ímyndin um eina sameinaða sjálfstæðishreyfingu (eina þjóð) rúmar ekki staðreyndir um 

innbyrðis átök á milli íslenskra stjórnmálamanna og í samfélaginu, m.a. vegna spurninga 

um uppbyggingu og réttlætingu valds.27  

 

Eftir stofnun fullveldis árið 1918 og lýðveldis Íslands í 1944 hefur landið þurft að sanna sig 

sem sjálfstætt ríki í alþjóðakerfinu í fjórum þorskastríðum. Gunnar Karlsson hefur gefið 

stutt yfirlit yfir þær deilur. Árið 1948 setti Alþingi lög um fiskistofna sem gaf 

sjávarútvegsráðherranum það vald að ákveða um stærð fiskiveiðisvæðis. Á grundvelli 

þessara laga var íslensk landhelgi færð út í 200 mílur á árunum 1950–1975 (til samanburðar 

var landhelgi á árum 1918–1939 einungis 3 mílur). Þau skref leiddu til pólitískra átaka á 

milli ríkisstjórna Bretlands og Íslands.28 Fjögur skipti þar sem svæðið var stækkað voru 

deilur í hámæli og hafa þessar viðburðir verið nefndir þorskastríð. Ísland sem smáríki gat 

sannað sig á alþjóðavettvangi (deilurnar voru einnig til umræðu í Atlandshafsbandalaginu) 

og náð fram stefnu sinni þrátt fyrir mótmæli breskra stjórnvalda. Líta má á þann sigur sem 

viðurkenningu fyrir Ísland og sjálfsákvörðunarrétt þess. Þar af leiðandi er sá tími einnig ein 

arfsagnanna, sem ýtir undir ímynd sterkar þjóðar og sterks samfélags í heild.  

 

Þessi tvö tímabil í sögu Íslands eru góð dæmi um hvernig sagan getur verið notuð til að 

skapa tilfinningu um þjóðina sem sameiginleg heild. Eins og fram kom í kafla 1.1. var sama 

þróun einnig sýnileg í (endur-)sköpun lýðveldisins Eistlands. Emmfremur eiga löndin tvö 

sameiginlegt að sjálfstæði er talið vera í stöðugri hættu. Guðmundur Hálfdanarson segir í 

grein sem birt var á fullveldisdeginum 1918: 

                                                   
25 Guðmundur Hálfdanarson 2001: 78. 
26 Guðmundur Hálfdanarson 2001: 108. 
27 Guðmundur Hálfdanarson 2001: 112–113.  
28 Gunnar Karlsson 2010: 64–65. 



 11

Þjóðin getur misst sjálfstæði sitt og fullveldi aftur, en það er skylda allra Íslendinga að vera 
á verði gegn því, því að glati þjóðin sjálfstæði sínu aftur, þá glatar hún því fyrir fullt og 
allt.29 

 
En sú skoðun hefur ekki breyst síðan 1918 og er ennþá mótandi í opinberri umræðu á 

Íslandi hvað varðar alþjóðamál.30  

 

2. Samfélagsbreytingar 
2.1 Eistland 
 
Íbúafjöldi í Eistlandi og samsetning samfélags eftir þjóðerni gefa gott yfirlit yfir sögulega 

viðburði og pólitíska stjórn landsins á viðkomandi tíma. Yfirlit yfir íbúafjölda í Eistlandi 

frá 1922 til 2010 er gefið í töflu og línurit 1 og upplýsingar um íbúasamsetningu á árum 

1881–2010 eru í töflu 2. Vegna brottvísana minnkaði fólksfjöldi árið 1941 en innflutning 

vinnuafls fram til 1991 hækkaði tölurnar til muna. Það hversu hratt íbúum fjölgaði kemur 

vel fram í línurit 2 og sýnir þaðhraðar breytingar í samsetningu íbúanna.  

 

Þegar litið er á eistneskt samfélag kemur fram að árið 1934 töldu Eistlendingar 88% íbúa 

Eistlands, eða um 993.000. Á þessum tíma voru einungis 8% eða um 93.000 íbúanna af 

rússneskum uppruna.31 Þessi hlutföll breyttust þannig að árið 1989 töldust einungis 61% 

Eistlendingar en 30–35% Rússar og tölurnar árin 1996-1997 voru 65% á móti 28,2–33%32. 

Með rússneska minnihlutahópnum teljast íbúar frá Úkraínu (2%), Hvíta-Rússlandi (1,2%) 

og Finnlandi (0,8%) til stærstu innflytjendahópanna.33 Fjölmennasti minnihlutahópurinn er 

með rússneskan bakgrunn en flestir þeirra eða foreldrar þeirra settust að í Eistlandi eftir 

1945. Miklar breytingar hvað varðar rússneskumælandi íbúa urðu vegna brottvísana, 

sérstaklega á árunum 1941 til 1949 eins og fram kom að ofan og sökum innflutnings 

vinnuafls til Eistlands. Samkvæmt nýjustu tölum frá 2010 eru 69% allra íbúa eistneskir en 

                                                   
29 Jakob Möller 1918. 
30 Guðmundur Hálfdanarson 2004: 128–145. 
31 Rose og Berglund o.fl.. 2006: 311. 
32 Munur á fjölda íbúa af rússneskum uppruna er vegna þess að tölum í tveimur heimildum ber ekki saman, 
annars vegar hjá Rose og Berglund o.fl.. (2006: 311) og hins vegar hjá Zetterberg (2009: 601). Fjöldi 
eistneskra íbúa er eins í báðum heimildum.  
33 Hagstofa Eistlands, Íbúafjöldi eftir þjóðerni. 
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25% rússneskir.34 Ef litið er á einstaklinga án ríkisborgararéttar hefur þeim fækkað frá 32% 

í 1992 eins og nefnt var að ofan, í 10–12% á árunum 2000–2004 í 8% eða 107.670 árið 

2009.35 
  

Tafla og línurit 1.  
Íbúafjöldi í Eistlandi  
1922–201036  

Ár Fjöldi 
1922 1 108.000 

1934 1 126.000 

1941 999.884 

1950 1 096.700 
1959 1 197.000 

1970 1 356.000 
1979 1 466.000 

1989 1 566.000 
1991 1 570.000 

1996 1 476.000 
2000 1 370.100 

2006 1 344.684 

2010 1 340.127 
 
 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

19
22

19
34

19
41

19
50

19
59

19
70

19
79

19
89

19
91

19
96

20
00

20
06

20
10

M
ilj

ón
ir

Ár

Fj
öl

di

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
34 Hagstofa Eistlands, Íbúafjöldi eftir þjóðerni. 
35 Evrópuráðið 2010: 12. 
36 Zetterberg 2009 og Hagstofa Eistlands, Íbúafjöldi eftir þjóðerni. 
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Tafla 2. Íbúasamsetning í Eistlandi eftir þjóðerni  
1881–2010 (%)37 

Ár Eistlendingar Þjóðverjar Rússar 
1881 89,8 5,3 3,3 
1897 90,6 3,5 4 
1922 87,7 1,7 8,2 
1934 88,2 1,5 8,2 
1941 90,8 0 7,3 
1959 74,6 0,1 20,1 
1970 68,2 0,6 24,6 
1979 64,7 0,3 27,9 
1989 61,5 0,2 30,3 
1997 65 0,09 28,2 
2000 68,3 0,1 25,8 
2006 68,5 0,14 25,6 
2010 68,8 0,14 25,5 

 
 

2.2. Ísland 
 
Íbúafjöldi á Íslandi hefur margfaldast í gegnum tíðina eins og sýnt er í töflu og línurit 3. Á 

rúmlega 100 árum, frá 1800 til 1918, tvöfaldaðist mannfjöldi á Íslandi en þá varð Ísland 

fullvalda ríki eins og tekið var fram að ofan. Á milli 1918 og 1944 var fólksfjölgun 27,5% 

en frá stofnun lýðveldis hefur landsmönnum fjölgað um 39,6% í viðbót. Það er gríðarleg 

fjölgun, einnig í samanburði við Eistland þar sem munurinn á milli áranna 1941 og 2010 er 

í kringum 25%, þó að stórum hluta vegna innflutnings vinnuafls.  

 

Líkt og íbúafjöldinn í heild, hefur útlendingum einnig fjölgað hér á landi. Eins og fram 

kemur í töflu 4, hefur hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi verið stöðugt innan við 2% en 

frá árinu 1995 hefur þeim fjölgað mjög hratt upp í 7,6% eða tæplega 25.000 manns 2009. 

Eftir hrun bankanna árið 2008 hefur útlendingum fækkað aftur. Stöðug fjölgun 

innflytjenda, sérstaklega eftir 1995, er væntanlega einnig tengd aðild Íslands að Evrópska 

efnahagssvæðinu (EES) síðan 1994 og Schengen-svæðinu síðan 2001. Sú þróun hefur leitt 

til þess að enn einfaldara er fyrir ríkisborgara aðildarríkja EES að ferðast og setjast að á 

Íslandi. 

 

                                                   
37 Zetterberg 2009 og Hagstofa Eistlands, Íbúafjöldi eftir þjóðerni. 
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Tafla og línurit 3.  
Íbúafjöldi á Íslandi  
1800–201038 

Ár Fjöldi 
1800 46.176 
1850 59.586 
1875 70.595 
1900 77.967 
1918 91.368 
1926 100.117 
1944 125.967 
1970 204.042 
1980 226.948 
1990 253.785 
2000 279.049 
2010 317.630 
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Ekki einungis hefur hlutfall innflytjenda breyst heldur einnig uppruni þeirra. Fyrr á tímum 

var stærsti hópur innflytjenda frá Norðurlöndunum, en frá 1990 fór að fjölga ríkisborgurum 

frá öðrum löndum.39 Meirihluti innflytjenda kemur frá Evrópu en langfjölmennasti 

hópurinn kemur frá Póllandi.40 Til að dæmi sé tekið höfðu u.þ.b. 75% allra Pólverja sem 

svöruðu könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands og Fjölmenningarseturs, flutt til 

Íslands á árunum 2006 til 2009.41 Töluvert margir komu einnig til landins frá Tælandi, 

Filippseyjum, Serbíu, Svartfjallalandi, Króatíu, Bosníu- Herzegóvníu, Slóveníu og 

                                                   
38 Hagstofa Íslands, Mannfjöldi. 
39 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetur 2009: 6. 
40 Utanríkisráðuneytið 2009: 21. 
41 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetur 2009: 22. 
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Eystrasaltsríkjunum.42 Megin ástæðan er atvinna, oftast tengd framkvæmdum í 

byggingariðnaði og stóriðju.43  

 
 
Tafla 4. Hlutfall útlendinga á Íslandi 1800–2010 (%)44 
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Í könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands og Fjölmenningarseturs kemur fram að 

einungis 20% svarenda íhuga að búa á Íslandi til frambúðar, sem er næstum sama hlutfall 

og meðal þeirra sem ætla að dvelja á landinu í 1-3 ár. Fjölmennasti hópurinn, eða 37%, 

hafði enn ekki ákveðið um lengd dvalar og einungis 4% svarenda vilja vera á Íslandi þar til 

þeir hafa fengið ríkisborgararétt. Ein ástæða fyrir stuttum dvalartíma er hugsanlega tengd 

aldri svarenda (og innflytjenda í heild ef sú könnun á að varpa ljósi á skoðanir þeirra). 

Flestir svarendur, eða 34,9%, voru 30-39 ára, fjórðungur svarenda var milli 40-49 ára og 

21,8% milli 20-29 ára.45 

 

Á þessu sést að fjöldi innflytjenda getur breyst töluvert en mismunandi ástæður geta leitt til 

brottflutnings hluta erlendra ríkisborgara. Hver staða útlendinga er á Íslandi og hvaða þættir 

geta haft áhrif á vellíðan þeirra verður skoðað í kafla 4.3. 

 
 

                                                   
42 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetur 2009: 6. 
43 Utanríkisráðuneytið 2009: 21. 
44 Hagstofa Íslands, Ríkisfang, fæðingarland og uppruni íbúa.   
45 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetur 2009: 20 og 22 og 27. 
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3. Löggjöf   
3.1. Ríkisborgararéttur 
 
Frá byrjun 6. áratugarins hefur stefnan í vestrænum löndum verið í átt til frjálslyndis í 

félagslegum málum varðandi til dæmis mismunun vegna kyns, trúarlegs viðhorfs og 

samkynhneigðar til viðbótar við lög um æxlun (fóstureyðingu, getnaðarvarnir) og 

hjónaskilnað.46 Kymlicka sér þá þróun sem hluta ferlis sem hann kallar citizenization. 

Citizenization stendur auk þess, eins og nefnt var hér að ofan, fyrir þróun mála varðandi 

fjölmenningu (multiculturalism) í kenningu hans Will Kymlickas. Undir hugtakið flokkar 

hann fjölda stefnumiða sem eiga að tryggja einhvers konar opinbera viðurkenningu, 

stuðning eða skjól fyrir eþnískan minnihlutahóp, óháð lengd dvalar þeirra í viðkomandi 

landi. 47 
 

En opinber viðurkenning og stuðningur í samfélaginu þurfa að vera byggð á tvenns konar 

virkum samböndum: annars vegar samböndum á milli meðlima minnihlutahópa og ríkis 

sem kallast einnig „lóðrétt samband“ og hins vegar á milli meðlima ólíkra hópa eða „lárétt 

samband“48. Sú trygging á enn fremur að fara fram á grundvelli mannréttinda, borgaralegs 

frelsis og lýðræðislegrar ábyrgðar.49 Verkefni hvers frjálslynds lýðræðis er að tryggja þessi 

sambönd í formi frjálslyndra og lýðræðislegra borgararéttinda.  

 

Gunnar Helgi Kristinsson skilgreinir hugtakið borgararéttindi sem „sjálfstjórn, lagaleg[a] 

vernd réttinda og aðild að hinu pólitíska samfélagi“.50 Frjálslyndu og lýðræðislegu 

borgararéttindin eiga að tryggja það sem David Beetham kallar grundvöll lýðræðis: 

þátttökurétt (kosningarétt) og jafnrétti. Þar af leiðandi má fullyrða að öllum sem veitt hafa 

verið borgararéttindi eigi hlutdeild í lýðræðislegu valdi í viðkomandi landi. En 

                                                   
46 Kymlicka 2007: 97. 
47 Kymlicka 2007: 16. 
48 „Lóðrétt samband“ verður í ritgerð þessari notað fyrir samband á milli ríkisvalds og þegna þess. Þau 
sambönd eru skilgreind með reglum og lögum og er ríkisstjórnin löggjafandi vald og þegnar ríkis eiga að 
fylgja þeim reglugerðum. Á hinn bóginn eru stjórnvöldin háð umboði borgaranna og þess vegna eru það 
gagnkvæm sambönd. „Lárétt sambönd“ eru samskipti á milli ólíkra hópa innan ríkis sem eru á sama 
samfélagslegu „þrepi“.  
49 Kymlicka 2007: 96. 
50 Gunnar Helgi Kristinsson 2008: 94. 



 17

borgararéttindin hafa ekki verið skilgreind sem einungis réttur þegna fyrir ríki. Chieko 

Kitagawa Otsuru gefur hugtakinu aðra vídd: 

 
Citizenhsip also constitutes one`s identity, or one of the multiple identities for individual 
members. Citizenship, however, is a more pressing identity than others, since the political 
community has an overwhelming importance to people ś life, determining their basic 
human rights or even the life itself. Citizenship as one`s identity, thus, cannot be free from 
certain values not just on the individuals level, but also on a collective level as a nation.51 
 

,,Ríkisvaldið og lögin eiga upptök í þjóðinni, jafnframt því sem þjóðin öll er skyldug til að 

lúta lögum og vilja ríkisins – a.m.k. svo fremi sem að þar sé ekki brotið gegn 

grundvallarréttindum okkar eins og þau eru skilgreind í stjórnarskrá eða þeim 

alþjóðasamþykktum sem við eigum aðild að“.52 

 

3.2. Eistnesk löggjöf 
 

Í fyrstu grein stjórnarskrár Eistlands segir að Eistland sé sjálfstætt og óháð lýðræðislegt 

lýðveldi þar sem þegnar ríkis eigi æðsta valdið.53 Þegnar ríkis eru í því samhengi 

ríkisborgarar. Í Eistlandi fá allir sem eiga að minnsta kosti eitt eistneskt foreldri eistneskan 

ríkisborgararétt við fæðingu. Þeir sem af einhverjum aðstæðum töpuðu ríkisborgararétti 

sínum í æsku geta einnig fengið hann strax aftur. Enn einn möguleiki til þess er að veita 

þegnrétt (naturalization) í heiðursskyni.54 Eftir yfirlýsingu sjálfstæðis Eistlands voru gefin 

út lög um ríkisborgararétt þar sem stóð að einungis þeir sem voru með ríkisborgararétt árið 

1940 (þ.e.a.s. eistneskir ríkisborgarar á sjálfstæðistíma) og afkomendur þeirra fengju 

ríkisborgararétt en hinum væri gefinn þessi möguleiki með veitingu þegnréttar.55 

 

En við kröfur þær, sem settar voru árið 1992 um eistneskt ríkisfang og eistneskukunnáttu, 

bættust að viðkomandi þyrfti einnig að kunna stjórnarskrá Eistlands og lög um 

ríkisborgararétt. Þær breytingar vöktu mikla athygli erlendis. Í International Covenant of 

Civil and Political Rights segir orðrétt: „Hvert barn hefur rétt á ríkisborgararétt“ (III. kafli, 

                                                   
51 Kitagawa Otsuru 2002: 314. 
52 Guðmundur Hálfdanarson 2001: 234. 
53 Stjórnarskrá lýðveldisins Eistlands nr. 26, 349/1992, 3. júlí. 
54 Lög um [eistneskan] ríkisborgararétt RT 12, 122/1995, 1. apríl: 2. gr. p.1 (1)–(3). 
55 Lög um [eistneskan] ríkisborgararétt RT  7, 109/ 1992, 26. febrúar: kafli I, 1.– 2.gr.  
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24. grein, p. 3.).56 Samkvæmt því eiga börn ríkisborgararéttarlausra að fá þennan rétt 

sjálfkrafa en Eistland hefur ekki skrifað undir þennan samning. Samt sem áður voru gerðar 

breytingar árið 1999 á lögum um ríkisborgararétt. Samkvæmt þeim mega 

ríkisborgararéttarlausir foreldrar sem eiga barn yngra en 15 ára (fætt fyrir 26.02.1992) 

sækja um eistneskan ríkisborgararétt fyrir þetta barn.57 Það er ekkert leyndarmál að fyrst og 

fremst alþjóðleg athygli og gagnrýni leiddu til þessarar breytingar.58  

 

Kröfurnar um ríkisborgararétt eru í samræmi við stjórnarskrá Eistlands. Þar segir að 

ríkistungumálið sé eistneska (6. grein) og þar af leiðandi eru kröfur um eistneskukunnáttu 

strangar. Eistneska er bæði tákn þjóðar og grundvöllur samskipta milli fólks. Enda er 

tungumál í formi ríkismáls (þ.e. tungumál m.a. í skólum, dómstólum, stofnunum, 

heilsugæslustöðvum) talið vera forkrafa þess að menningin glatist ekki.59  

 

Lög um ríkisborgararétt segja enn fremur að til þess að öðlast eistneskan ríkisborgararétt 

þurfi umsækjandi: 

 að vera a.m.k 15 ára gamall; 
 að vera búinn að vera í Eistlandi á grundvelli dvalarleyfis a.m.k. í 5 ár fyrir dagsetningu 

umsóknar; 
 búa yfir eistneskukunnáttu skv. 8 gr. laga þessara; 
 kunna stjórnarskrá Eistlands og lög um ríkisborgararétt skv. 9. grein laga þessara; 
 hafa löglegar og stöðugar tekjur sem nægja til að sjá um sig og sína; 
 vera hollur lýðveldi Eistlands; 
 vinna eftirfarandi eið: „Með því að sækja um eistneskan ríkisborgararétt lofa ég að vera 

hollur lýðveldi Eistlands.“60 
 

Með öðrum orðum þarf umsækjandi hafa góða eistneskukunnáttu, vera fjárhagslega 

tryggður, þekkja rétt sinn og vera hollur lýðveldi Eistlands. 

 

Einnig gerir stjórnarskráin nánast engan mun á eistneskum og erlendum ríksborgurum. 

Samkvæmt 9. grein gilda almenn réttindi, frelsi og ábyrgð sem nefnd eru í stjórnarskránni 

                                                   
56 International Covenant of Civil and Political Rights. 
57 Lög um [eistneskan] ríkisborgararétt RT 12, 122/1995, 1. apríl; breytingar RT 53, 336/ 2002, 1. júlí: 13.gr, 
p. 1 og 2. 
58 Järve 2009: 49. 
59 Kymlicka 1995: 111. 
60 Lög um [eistneskan] ríkisborgararétt RT 12, 122/1995, 1. apríl: 6. gr. 
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fyrir eistneska ríkisborgara, ríkisborgara annarra ríkja sem staðsettir eru í Eistlandi og fyrir 

ríkisborgararéttarlausa. Ennfremur segir í 12. grein að allir séu jafnir fyrir lögum.  

 

Kerfið um ríkisborgararétt í Eistlandi er með öðrum orðum byggt á þeirri skoðun að það er 

ekki sá réttur sem leiðir til samþættingar. Fyrst þurfa þegnar með erlendan uppruna að sýna 

að þeir séu orðnir hluti af samfélagi – að þeir kunni eistnesku og skilji þar af leiðandi hvað 

gerist í samfélaginu, að þeir viti um lagalega rétti sína og ábyrgð. Einungis þeir sem eru vel 

undirbúnir og nú þegar virkur hluti af samfélaginu fá afhentan ríkisborgararétt. Einungis 

með þessum kröfum uppfylltum er tryggt að viðkomandi fylgi skipulaginu sem sett er í 

stjórnarskrá og verndar sjálfstæði Eistlands eins og krafa er gerð um í 54. grein. 

 

Það eru einungis tvær greinar sem gera mismun á fólki með og án ríkisborgararéttar. Fyrst 

eru það lög um mannauð – ríkisborgararéttarlausir og ríkisborgarar annarra ríkja mega 

einungis í undantekningartilvikum í samræmi við lög vera ráðnir í opinberar stofnanir og 

sveitastjórnir (30. grein). Einnig eru lög um stjórnmálaflokka. Í stjórnarskrá segir að 

einungis eistneskir ríkisborgarar mega tilheyra stjórnmálaflokkum (48. grein). 

 

3.3. Íslensk löggjöf 
 
Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands61 segir ekkert um ríkistungumál og reglur varðandi 

einstaklinga hafa verið tilgreindar með almennum mannréttindum í greinum 65–76. Í 65. 

grein segir: ,,Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu 

að öðru leyti“. Einungis er minnst á mismun á milli íslenskra og erlendra ríkisborgara hvað 

varðar starf sem embættismaður (20. grein), kosningar til Alþingis (33. grein) og kjörgengi 

(34. grein). Þetta þrennt krefst íslensks ríkisborgararéttar samkvæmt stjórnarskránni.  

Lög um íslenskan ríkisborgararétt62 voru sett árið 1952 en síðan þá hefur þeim verið breytt 

samkvæmt breytingum sem urðu í samfélaginu eins og gert var grein fyrir að ofan. Eftir 

1982 var nokkrum greinum breytt 1998 og það kemur heim og saman við mikla fjölgun 

                                                   
61 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands  nr. 33/1944, 17. júní.  
62 Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952, 23. desember. 
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erlendra ríkisborgara hér á landi. Árið 2003 urðu frekar litlar breytingar en 2007, þegar 

fjöldi útlendinga hafði meira en tvöfaldast síðan árið 2000, var mörgum greinum í lögum 

um ríkisborgararétt breytt.  

 

Á Íslandi öðlast barn ríkisborgararétt við fæðingu, með lögum eða með 

stjórnvaldsákvörðun. Með lögum öðlast umsækjandi ríkisborgararétt með samþykki 

Alþingis og barn yngra en 18 ára, ef foreldri þess öðlaðist ríkisborgararétt með lögum (6. 

gr.). Hægt er að öðlast ríkisborgararétt með stjórnvaldsákvörðun að tveimur greinum 

uppfylltum með heimild dómsmálaráðherra. En greinarnar tvær eru um búsetuskilyrði (8. 

grein) og önnur skilyrði (9. grein).  

 

Umsækjandi þarf að hafa verið búsettur á Íslandi í sjö ár, nema hann sé borgari einhvers 

Norðurlandaríkjanna eða er í hjúskap, staðfestri samvist eða skráðri sambúð með íslenskum 

ríkisborgara. Í þeim tilvikum er búsetuskylda 3–5 ár (p. 1–3). Innflytjendur með íslenskan 

bakgrunn (annað foreldri íslenskt eða viðkomandi var íslenskur ríkisborgari en gerðist 

erlendur ríkisborgari) þurfa að uppfylla kröfu um einungis 1–2 ár (p. 4–5). Flóttamenn og 

aðrir sem  fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum hafa búsetuskilyrði 5 ár (p.6).63 

 

Í 9. grein um önnur skilyrði eru einnig skilgreindar sex kröfur sem snerta 

persónuupplýsingar, fullnægjandi fjárhagslega stöðu og íslenskukunnáttu viðkomanda (p. 1 

og 3–5). Það að auki verður viðkomandi að vera starfhæfur og leggja fram meðmæli 

tveggja íslenskra ríkisborgara og hafa hreint sakavottorð samkvæmt íslenskum lögum (p. 2 

og 6).64 

 

Þar með gerir íslensk löggjöf einnig kröfur um tungumálakunnáttu og fjárhagslega 

tryggingu. Á hinn bóginn verður meira lagt á persónuleika umsækjanda með kröfu um álit 

tveggja meðmælenda og sönnun um að viðkomandi virði lög. Í samanburði við eistneska 

löggjöf eru kröfur hér á landi ekki byggðar á pólitískum og þjóðernislegum grundvelli og 

þekkingu um lög en frekar á hæfni að búa í íslensku samfélagi.  

                                                   
63 Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952, 23. desember: 8. gr. 
64 Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952, 23. desember: 9. gr. 
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3.4. Alþjóðalöggjöf 
 
Réttur minnihlutahópa hefur verið skilgreindur sem mannréttindi á alþjóðavettvangi frá 

lokum heimsstyrjaldarinnar síðari. Til að dæmi sé tekið var árið 1948 samþykkt 

Mannréttindayfirlýsing (Universal Declaration of Human Rights) af Sameinuðu þjóðunum 

(SÞ).65 Einungis tveimur árum seinna eða 1950 var undirritaður Mannréttindasáttmáli66 

Evrópu (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) á 

ráðherrafundi Evrópuráðsins.67 Kymlicka bendir á að með því að veita öllum sömu réttindi 

og þar af leiðandi vernda minnihlutahópa einnig með almennum réttindum sem gilda fyrir 

alla, séu meðlimir þessara hópa verndaðir sem einstaklingar en ekki lengur stofnanir þeirra. 

Þar af leiðandi gætu þeir ekki lengur haft áhrif sem samvirkur hópur.68 

 

Það hefur verið reynt að aftengja mannréttndi frá þjóðríkjum og borgararéttindum og setja 

þau á hærra stig á alþjóðavettvangi. Kymlicka kallar það „alþjóðavæðingu sambandsins á 

milli ríkis og minnihluta“ (´internationalization´ of state-minority realtions)69. Til að dæmi 

sé tekið segir í skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) að meðhöndlun 

minnihlutahópa sé alþjóðlegt mál og varði þar af leiðandi ekki einungis innanríkismál 

viðkomandi ríkis. 70 

 
Meira að segja hafa margar alþjóðastofnanir samþykkt lög til að vernda þessa hópa. Í 

Mannréttindayfirlýsingu SÞ segir að allar manneskjur séu fæddar frjálsar og  jafnar hvað 

varðar virðingu og réttindi (1. grein) og í 15. grein segir að allir eigi rétt á þjóðerni 

                                                   
65 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (1948).  
66 Munurinn á milli mannréttindasáttmála og mannréttindayfirlýsingar er að mannréttindasáttmáli er 
milliríkjasamningur sem er bindandi að þjóðarétti fyrir ríki sem hafa skrifað undir hann. 
Mannréttindayfirlýsing er hins vegar einungis viljayfirlýsing og það af leiðandi ekki bindandi að þjóðarétti. 
Mannréttindaskrifstofa Íslands: Mannréttindasamningar og yfirlýsingar.  
67 Aukin áhersla á mannréttindi og réttindi þjóðarhópa einmitt á þessu tímabili var tengt þeirri þróun að á 5. 
og 6. áratugnum urðu margar nýlendur sjálfstæð ríki. 5. og 6. áratugurinn var annað tímabil í sögunni þar sem 
fjöldi þjóðríkja jókst hratt. Fyrsta tímabilið var eftir hrun Habsborgarveldisins, það þriðja var byrjun 9. 
áratugarins eftir hrun sovéska heimsveldisins. Sbr: Neumann og Gstöhl 2006. 
68 Kymlicka 2007: 30. 
69 Kymlicka 2007: 3.  
70 Report of the CSCE Meeting of Experts on National Minorities 1991, Kafli II.  
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(nationality).71  The Convention Relating to the Status of Stateless Persons skilgreinir 

„þegn án ríkisborgararéttar“ (I. kafli, 1. gr.) sem manneskju, sem er ekki talin vera borgari 

neins ríkis samkvæmt lögum viðkomandi ríkis.72 Í 32. grein er svo fjallað um félagslega 

þætti og atvinnu. Þar segir að öll ríki sem skrifa undir skuldbindi sig til að vinna að aðlögun 

og veita ríkisfangslausum manneskjum þegnrétt.73 

 

Sú grein gæti verið ástæða þess að Eistland hefur enn ekki samþykkt þennan samning og 

the Convention on the Reduction of Statelessness – Eistland er ennþá tregt að auðvelda 

ríkisborgararéttarlausum einstaklingum leiðina til eistnesks ríkisfangs. 

 

En auk ÖSE hefur Evrópusambandið (ESB) einnig gefið út lög um mannréttindi. 

Mannréttindasattmáli Evrópu74 nefnir hvorki minnihluta né hlutverk borgararéttinda og er 

einungis um almenn mannréttindi. Borgararéttindi voru skilgreind árið 1992 í Maastricht-

sáttmálanum og tengd vernd þegna ESB. Í Amsterdam-sáttmálanum, sem tók gildi árið 

1999, var meðal annars bætt við réttindindum vegna menntunar.75 ESB gefur einnig út 

„Ársskýrslu um mannréttindi“ (Annual Report on Human Rights)76 á hverju ári og einnig 

eru að finna stefnuskrár á heimasíðu þeirra (til dæmis The Hague Programme) en allt þetta 

er mjög almennt og minnihlutahópar hvergi nefndir sérstaklega.  

 

Í ljósi sögulegra atburða (lok kalda stríðsins) var árið 1997 saminn the European 

Convention on Nationality (tók gildi 1.03.2000) af Evrópuráðinu og snerist sá 

milliríkjasamningur í stórum dráttum um þrennt: i) að vinna gegn ríkisfangsleysi; ii) eyða 

mismunun á grundvelli þjóðernis, kyns, trúarbragða, kynþáttar, og iii) virða réttindi íbúa 

allra landsvæða.77 

 

                                                   
71 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (1948). 
72 Convention relating to the Status of Stateless Persons, 526 A (XVII) (1954). 
73 Convention relating to the Status of Stateless Persons, 526 A (XVII) (1954): V. kafli, 32. grein.  
74 Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis (1948). 
75 European Commission on Justice. 
76 EU Annual Reports on Human Rights. 
77 Evrópuráðið 2000: CETS nr. 166, ágrip. 
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Stjórnvöld Eistlands hafa enn þann dag í dag ekki undirritað þennan samning. Það sem 

sameinar þessa þrjá samninga er að þeir stefna allir að því að veita fleirum íbúum 

ríkisborgararétt viðkomandi lands og að það gangi hraðar fyrir sig.  

 

Samt sem áður er næstum ómögulegt að þvinga þjóðríki til að samþykkja samningana. 

Eistland hefur enn ekki samþykkt the UN Convention of the Status of Stateless Persons (frá 

1954); the UN Convention on the Reduction of Statelessness (frá 1961) og the European 

Convention on Nationality (frá 1997)78, svo að dæmi séu tekin.  

 

Í byrjun mars 2010 kom út skyrsla frá Evrópuráðinu þar sem þrennt er gagnrýnt sem tengist 

efni ritgerðarinnar. Fyrst og fremst er nefnt að hlutfall persóna án ríkisborgararéttar sé 

ennþá of hátt eða 8% og að það þyrfi að létta kröfur fyrir umsækjendur til þess að þeim 

fækki hraðar, sérstaklega ætti það við um tungumálakunnáttu. Auk þess væri samskipti 

milli Eistlendinga og minnihlutahópa of lítil og að mati nefndarinnar ætti að bæta það.79  

 

4. Staða erlendra ríkisborgara í Eistlandi og á Íslandi 
4.1. Eistland 
 

Sjálfsvitund Eistlendinga byggist í stórum hluta á sögu og sameiginlegri reynslu 

þjóðarinnar eins og bent var á að ofan. Á grundvelli sögulegra þátta hefur skapast ástand 

sem Will Kymlicka nefnir „´minoritized majorities  ́ – majorities which continue to think 

and act as if they are weak and victimized minorities, and which therefore continue to live 

in existential fear for their existence“.80 Þess vegna hefur rússneskumælandi 

minnihlutahópurinn í Eistlandi orðið spurning um öryggi þjóðar eða það sem Kymlicka 

kallar „securitisation“: 
These are often called `kin-state minorities, because their ethnic kin dominate a 
neighbouring state, and they are assumed to have a higher loyality to this kin-state than to 
the state they live in. As a result, it is often assumed that such minorities are irredentist–that 
is, they wish to redraw international boundaries so that the territory they live on is (re)-

                                                   
78 Järve 2009: 60. 
79 Evrópuráðið 2010: 27. 
80 Kymlicka 2007: 185. 
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joined to their kin-state. Indeed, it is often assumed that they would willingly collaborate 
with their kin-state if it militarily invaded the country in order to claim this territory /.../.81 

 
Proos og Pettai hafa ítarlega rannsakað stöðu ríkisborgararéttarlausra í Eistlandi. Í rannsókn 

þeirra kom í ljós að sá hluti rússneskumælandi minnihlutahópsins í Eistlandi, sem er með 

ríkisborgararétt, vinnur oftar betri og hærra launuð störf en rússneskir ríkisborgarar og 

ríkisborgararéttarlausir. Ennfremur er tekið fram að það sem ríkisborgaraéttarlausir telja 

vera verst eru takmarkanir á utanlandsferðum, ójöfn staða miðað við Eistlendinga í 

samfélaginu og takmarkanir á bankaviðskiptum82 – þeir fá ekki lán frá bönkum vegna 

tímabundins dvalarleyfis. Þar við bætist að væntingar um framtíðina eru litlar eða það 

vantar öryggistilfinningu hvað varðar framtíð vegna þess að þeim finnst prófið fyrir 

ríkisborgararétt of erfitt og þar af leiðandi eru möguleikar þeirra á vinnumarkaði 

takmarkaðir.83  

 

Einungis fáir telja takmarkanir sem settir eru í stjórnarskrá, sem talnir voru upp að ofan, 

minnka lífsgæði þeirra. Þó að þeir hafi ekki kjörgengi, mega ríkisborgararéttarlausir þegnar 

taka þátt í sveitarstjórnarkosningum, ef þeir hafa haft heimilisfang það í a.m.k 5 ár, og velja 

þeir oft fulltrúa af sínu þjóðerni.84 

 

Út frá sjónarhorni samþættingar er einnig áhugavert að mörgum ekki-Eistlendingum finnst 

stjórn og stjórnmálamenn Eistlands ekki taka vandamál þeirra alvarlega. Samkvæmt 

rannsókn Proos og Pettai finnst hins vegar mörgum Eistlendingum að stærsta vandamálið 

sé tungumálakunnátta85 og þar af leiðandi samskipti á milli Eistlendinga og þeirra sem tala 

einungis rússnesku. Auk þess kemur mikill munur kemur í ljós þegar litið er á viðhorf 

hvors hóps til hins hópsins. Til dæmis heldur einungis þriðjungur Eistlendinga að 

rússneskumælandi íbúar séu hollir lýðveldi Eistlands en 80% af þessum minnihlutahóp 

heldur það um sjálfa sig.86 Þar af leiðandi má fullyrða að bæta þarf bæði hið lóðrétta og 

lárétta samband sem gerð var grein fyrir að ofan. 

                                                   
81 Kymlicka 2007: 183–184.  
82 Öll lönd viðurkenna ekki „útlendingavegabréf“. 
83 Pettai og Proos 1999c: 10 og 18–19. 
84 Pettai og Proos 1999b: 36. 
85 Pettai og Proos 1999a: 21–23. 
86 Stjórnarráð Eistlands 2008: 76. 



 25

 

4.2. Lóðrétt samband  
 
Síðan 2000 hafa eistnesk stjórnvöld lagt áherslu á fjóra þætti hvað varðar samþættingu: 

Menntun og menningu eþnískra minnihlutahópa, eistneskukennslu fyrir fullorðna og 

samfélagshæfni.87 Í skýrslu um samþættingu frá 2008 segir að þróunin hafi verið í jákvæða 

átt til árisins 2005 en snúist við eftir það. Ein skýring á því er að síðan þá hefur verið rætt 

um samþættingu á pólitískum grundvelli, þ.e.a.s. um kröfur hópanna gagnvart hvorum 

öðrum en ekki um sameiginlegan veg í einhverja átt. Skýrslan leiðir í ljós að samskipti á 

milli Eistlendinga og rússneskumælandi minnihlutahópsins eru sjaldgæf, enda segjast 1/3 

Eistlendinga hafa reglulegt samband við rússneskumælandi fólk en u.þ.b. helmingur af 

síðastnefndum er í hversdagslegu sambandi við Eistlendinga. Oftast eru þessi samskipti 

takmörkuð við vinnustað en utan starfsumhverfis eru báðir hópar aðskildir.88  

 

Eftir samþættingarstefnu áranna 2000-2007 hefur á vegum félagsmálaráðuneytisins í 

Eistlandi verið sett saman samþættingarstefnuskrá fyrir tímabilið 2008-2013. Í báðum 

stefnuskrám hefur verið reynt að sameina tvenn markmið: að styrkja samheldni eistnesks 

samfélags á grundvelli tungumálakunnáttu og ríkisborgararéttar en samtímis tryggja að 

eþnískur fjölbreytileiki sé virtur. Stefnuskráin fyrir 2008-2013 gerir ráð fyrir að styrkja 

þurfi samheldni samfélagsins og vinna að sameiginlegum þáttum, þ.e.a.s. lýðræðislegs 

réttarríkis, eistneskukunnáttu en einnig vernd minnihlutahópa.89 

 

Þó að mikilvægi eistneskukunnáttunnar hefur verið efst á blaði hjá stjórnvöldum hvað 

varðar samþættingu, sýna tölur að áhugi á að læra eistnesku fer minnkandi. 66% af 

rússneskumælandi íbúum segja að þeir þurfi eistnesku annað hvort í vinnunni eða einkalífi 

en 25% telur sig þurfa eistnesku í báðum tilvikum. Ef eistneskukunnátta hefur í augum 

rússneskumælandi íbúa ennþá fyrst og fremst þýðingu vegna atvinnuþátttöku, hefur trú á 

tungumálið sem þáttur aukinnar samþættingar minnkað. Flestir rússneskumælandi íbúar 

telja ekki að eistneskukunnátta þeirra leiddi til aukinnar samþættingar eða geri þá í meira 
                                                   
87 Stjórnarráð Eistlands 2000 og Stjórnarráð Eistlands 2008. 
88 Stjórnarráð Eistlands 2008: Inngangur. 
89 Stjórnarráð Eistlands 2008. 
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mæli að hluta að eistnesku samfélagi. Á hinn bóginn telja Eistlendingar ennþá að 

tungumálið sé meginatriðið í að verða hluti af ,,okkur“.90  

 

4.3. Ísland 
 
Atvinnuþátttaka útlendinga var mjög mikil á Íslandi þangað til efnahagshrunið skall á.91 

Eins og bent var á að ofan hefur atvinna verið ein af meginástæðum þess að útlendingar 

koma til landsins. Þeim sem stunda vinnu á Íslandi en eru með erlent ríkisfang hefur fjölgað 

gegnum tíðina, sérstaklega síðan 2003 eins og sjá má á töflu 5 hér að neðan. 

 
Tafla 5. Starfandi á Íslandi með erlent ríkisfang 
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Könnun sem unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetri 

tekur undir það, enda voru 81% virkir á vinnumarkaði á Íslandi þegar könnunin var gerð. 

Einungis um það bil 11% voru í námi samhliða vinnu, en aðeins 1% stunduðu bara nám.92 

Vinnuhópur á vegum utanríkisráðuneytisins telur að jafnrétti á vinnumarkaði og aðgangur 

að félagslegri þjónustu hafa tryggt góða stöðu fyrir innflytjendur í íslensku samfélagi. Það 

hefur haldið tíðni árekstra á milli innflytjenda og Íslendinga í lágmarki.93  

 

Á hinn bóginn eru einnig nokkur atriði sem valda áhyggjum. Til að dæmi sé tekið eiga börn 

innflytjenda almennt erfitt í framhaldsskólum, m.a. vegna tungumálaerfiðleika og hlutfall 

                                                   
90 Stjórnarráð Eistlands 2008: 76. 
91 Utanríkisráðuneytið 2009: 21. 
92 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetur 2009: 67. 
93 Utanríkisráðuneytið 2009: 20-21. 
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þeirra sem ljúka lokaprófi er mun lægra en hjá öðrum ungmennum.94 Könnun sem bent 

hefur verið á hér að ofan leiðir í ljós að næstum 70% svarenda töluðu alltaf móðurmál sitt 

en einungis 7% sögðust tala móðurmál sitt sjaldan eða aldrei við börn sín. Á heildina litið 

voru 58% svarenda þeirrar skoðunar að þeir kunni íslensku en 13% sögðust tala einungis 

móðurmál sitt.95 

 

Tölurnar í sömu könnun sýna að fjöldi þeirra sem telja sig hafa aðlagast íslensku samfélagi 

mjög eða frekar vel er rúmlega 60% en 7% svarenda telja sig hafa aðlagast frekar eða mjög 

illa.96 Hækkandi atvinnuleysi síðan 2007 og ört hækkandi hlutfall erlendra ríkisborgara í 

íslensku samfélagi getur leitt til sambúðarvanda. Versnandi efnahagsstaða í samfélaginu 

getur ennfremur leitt til andúðar á útlendingum og það eru merki um það einnig á Íslandi 

síðustu ár.97  

 

4.4. Lóðrétt samband 
 
Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland sem unnin var á vegum utanríkisráðuneytisins segir að bæta 

þurfi möguleika útlendinga ,,til menntunar og almennrar þátttöku í samfélaginu“.98 Það sé 

sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að íslenskukennsla, ,,dregur úr líkum á félagslegri 

einangrun og eykur möguleika á atvinnu“.99 Íslenskur vinnumarkaður er sveigjanlegur og 

atvinnuþátttaka breytileg. Í aðlögunarferli er einnig hlutverk fjölmiðla metið mikils en í 

skýrslunni eru gagnrýndir fordómar sem birtist oft í umfjöllum eins og einfaldaðar 

staðalmyndir.100 
 

Afleiðingar misheppnaðrar aðlögunar í formi minna umburðarlyndis gagnvart 

innflytjendum, einangrunar og annarra félagslegra vandamála getur leitt til andúðar á 

                                                   
94 Utanríkisráðuneytið 2009: 94. 
95 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetur 2009: 38. 
96 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetur 2009: 28.  
97 Utanríkisráðuneytið 2009: 20-21.  
98 Utanríkisráðuneytið 2009: 21. 
99 Utanríkisráðuneytið 2009: 94. 
100 Utanríkisráðuneytið 2009: 95. 
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útlendingum og ofbeldis gegn þeim.101 Til að koma í veg fyrir er bent á nokkur atriði í 

skýrslunni: 

Mikilvægt er að tryggja að innflytjendur eigi kost á menntun, 
sérstaklega íslenskukennslu. 
Tryggja þarf að Íslendingar séu fræddir um fjölmenningu og 
innflytjendamál, t.d. í skólum eða á vinnustöðum. Miklu skiptir að 
fjölmiðlafólk sé meðvitað um innflytjendamál og forðist einfaldaðar 
staðalmyndir í umfjöllun um innflytjendur. 
Gera þarf ráðstafanir til að tryggja að allar nauðsynlegar upplýsingar, 
t.d. um þjónustu og skyldur, séu aðgengilegar fyrir innflytjendur. 
Mikilvægt er að sporna gegn því að einangruð samfélög eða hverfi 
innflytjenda myndist hér.102 

 

Ljóst er að áhættuþættir sem snerta mál útlendinga eru skilgreindir sem hluti almenns 

öryggis hér á landi. Aðlögun á að fara fram bæði með því að efla tungumálakunnáttu og 

aðgang að upplýsingum útlendinga en einnig með því að efla skilning hjá Íslendingum.  

 
Eins og fram kom að ofan hafa aðstæður fyrir erlenda ríkisborgara að setjast að á Íslandi 

verið annars eðlis en tildrög aðflutnings innflytjenda til Eistlands. Á hinn bóginn hafa orðið 

samfélagslegar breytingar í báðum löndum nýlega og á tiltölulega skömmum tíma. Þar við 

bætist að bæði samfélög eru lítil og stöðugt er barist fyrir að „tryggja viðvist þjóðar, tungu 

og menningar“.103 

 

Niðurstöður 
 

Þegar öllu er á botninn hvolft er ljóst að í stórum dráttum snúast vandamál erlendra 

ríkisborgara í Eistlandi og á Íslandi um tungumálakunnattu og stöðu á vinnumarkaði, sem 

eiga að veita jafna stöðu í samfélaginu. Í báðum löndum telst frelsi þjóðar vera grundvöllur 

framfara og velgengni fólks en sögulegur bakgrunnur og þar af leiðandi reynsla og 

goðsögur þjóðanna beggja eru mismunandi.  

 

                                                   
101 Utanríkisráðuneytið 2009: 95. 
102 Utanríkisráðuneytið 2009: 96 – 97.  
103 Meri 2001. 
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Í eistneskri sögu er sjálfstæðismissir ekki einungis tengdur pólitískum atriðum og erfiðum 

tímum en einnig brottvísunum og þjóðarmorði. Samfélagsbreytingar hvað varðar 

þjóðernislega samsetningu íbúa byggjast á mismunandi forsendum: Í Eistlandi myndaðist 

stærsti minnihlutahópurinn á tímum ógnarstjórnar, kúgunar og erlends valds og eru 

rússneskumælandi íbúar ennþá tengdir þeim minningum og þeirri ímynd í huga 

Eistlendinga. Hins vegar hófust á Íslandi merkilegar breytingar í samsetningu þjóðfélags á 

10. áratug 20. aldar og er stærsti minnihlutahópurinn, Pólverjar, ekki tengdir sögulegri 

reynslu. Einnig er mikill munur á milli fjölda erlendra ríkisborgara í Eistlandi og á Íslandi 

og í því, hversu stór hluti kemur frá einu sérstöku landi.  

 

Samt sem áður eru útlendingamál í báðum löndum skilgreind sem öryggismál og virðist 

ástandið fara versnandi. Ástæður þess eru efnahagslegar erfiðleikar beggja landa og verri 

staða erlendra ríkisborgara í samanburði við innfæddra. Nefna ber samt að ef Eistland hefur 

glímt við þær kringumstæður allt frá lokum heimsstyrjaldarinnar síðari er reynsla íslenskra 

stjórnvalda af gríðarlega fjölgun innflytjenda mjög stutt.  

 

Á þessum stuttum tíma hafa verið gerðar umfangsmiklar breytingar á lögum um 

ríkisborgararétt í samræmi við þjóðfélagsbreytingar og alþjóðalög. Í heild sinni krefjast 

íslensk lög um ríkisborgararétt þess að erlendur umsækjandi verði virkur hluti samfélagsins 

með því að vera fjárhagslega tryggður, kunna íslensku, virða lög. Auk þess þarf 

umsækjandi að leggja fram meðmæli tveggja íslenskra ríkisborgara.  

 

Ólíkt íslenskum lögum beinir eistnesk löggjöf sjónum að viðhaldi þjóðríkis og þar af 

leiðandi miklum pólitískum kröfum, sem útskýra má með sögulegri reynslu þjóðarinnar. 

Auk sögunnar skiptir miklu máli að stjórnarskrá lýðveldisins Eistlands og lög um 

ríkisborgararétt voru samin á tímum pólitískra breytinga og markmið þeirra var að vernda 

þjóðríkið. Þar af leiðandi er auk kröfu um tungumálakunnattu, sem er sameiginlegt með 

Íslandi, einnig óskað eftir þekkingu á eistneskri löggjöf og þarf umsækjandi að vinna eið 

um að sýna hinu eistnesku þjóðríki hollustu. Eistneska sem eina löggilta ríkistungumálið er 

einnig lögbundið í stjórnarskrá lýðveldisins Eistlands. Þó að þrýstingur frá 

alþjóðastofnunum hafi verið mikill og krafa gerð um að einfalda ferlið fyrir 
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rússneskumælandi minnihlutahópinn og sérstaklega ríkisborgararéttarlausa að fá eistneskt 

ríkisfang, eru þær yfirlýsingar ekki lagalega bindandi í eðli sínu og þjóðríki geta valið að 

skrifa ekki undir þær.   

 

Þó að sögulegur bakgrunnur málefna útlendinga á Íslandi og í Eistlandi sé mismunandi, 

kemur ekki á óvart að staða íbúa með erlendan bakgrunn sem eru þegar orðnir ríkisborgarar 

viðkomandi lands, eru betur staddir á vinnumarkaðnum en erlendir ríkisborgarar. Í báðum 

löndum gengur þeim betur að aðlagast. Vegna fjölda innflytjenda frá einu landi (Póllandi 

hvað varðar Ísland og Sovét-Rússlandi hvað varðar Eistland), er krafa um 

tungumálakunnáttu, sem skilgreind hefur verið að framan, erfiðara að uppfylla fyrir íbúa frá 

þeim löndum. Ástæða þess eru mikil samskipti á móðurmálinu og þar af leiðandi minni 

þörf á að læra ríkistungumálið. Til að dæmi sé tekið býr stór hluti rússneskumælandi íbúa í 

austurhluta Eistlands og hefur engin hversdagsleg samskipti við annað fólk á eistnesku. 

 

Hins vegar er tungumálakunnátta, auk kröfu um ríkisborgararétt, nauðsynleg fyrir 

velgengni á vinnumarkaðnum og í samskiptum við innfædda. Í samanburði milli landanna 

telja samt sem áður fleiri innflytjendur á Íslandi að þeim gangi betur en sambærilegum hópi 

í Eistlandi. Í skoðanakönnunum á Íslandi virðist bæði samband á milli stjórnvalda og 

innflytjenda en einnig þeirra síðastnefndu og innfæddra vera í lagi. Í Eistlandi á hinn 

bóginn vantar traust, hvað varðar bæði „lóðrétta“ og „lárétta“ sambandið, og hefur ástand 

versnað síðan 2005. Ástæður þess eru að finna í því að þeir útlendingar sem spurðir voru 

höfðu verið hér á landi í frekar stuttan tíma í samanburði við rússneskumælandi 

minnihlutahópinn í Eistlandi, að til Íslands hefur fólk yfirleitt komið nýlega til að vinna og 

að ekki er litið á upprunaland innflytjenda á Íslandi sem pólitíska ógn fyrir land og þjóð 

eins og gert er í Eistlandi. Hér ræður aftur ólíkur sögulegur bakgrunnur og ólík 

þjóðfélagsþróun.  

 

Samanburður milli landanna leiðir í ljós sameiginlega og mismunandi þætti en grundvöllur 

þeirra virðist vera söguleg reynsla, breytingar á síðari árum  og einnig trú á sameiginleg 

örlög þjóðarinnar. Þess vegna getur svarið við spurningunni um mikilvægi þjóðarvitundar á 

tímum afsvæðingar einungis verið að þjóðfélagsbreytingar og utanaðkomandi áhrif, til 
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dæmis í formi heimskreppu, ýtir frekar undir þjóðerniskennd í viðkomandi löndum. Enn er 

litið á þjóðina og þjóðríkið sem grundvöll lögmætis og pólitískra yfirráða í þjóðríkinu til 

framtíðar og afsvæðing hefur ekki minnkað vægi landamæra milli ríkja, a.m.k. hvað varðar 

Ísland og Eistland. 
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