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Útdráttur 

Eftirfarandi heimildarritgerð fjallar um stöðu og aðlögun innflytjenda í íslensku 

samfélagi, þær breytingar sem átt hafa sér stað í samfélaginu og hvernig 

félagsráðgjafar geta komið að aðlögunarferlinu milli innflytjenda og íslensks samfélags.  

Innflytjendum hefur fjölgað ört í íslensku samfélagi á síðustu árum. Í kjölfarið 

hefur meira reynt á gagnkvæma aðlögun en áður. Með gagnkvæmri aðlögun er átt við 

aðlögun innflytjenda að samfélaginu annars vegar og hins vegar aðlögun samfélagsins 

að þeirri fjölmenningu sem tilkominn er vegna fjölgunar innflytjenda. Aðlögun 

innflytjenda er háð mörgum þáttum, bæði einstaklingsbundnum og samfélagslegum, 

svo sem stefnu hins opinbera. Stefnumótun stjórnvalda hefur áhrif á hvernig 

samfélagið í heild nær að aðlagast fjölbreytileikanum og það að setja enga stefnu er 

stefnumótun í sjálfu sér. Stefnan hefur meðal annars áhrif á þá nærþjónustu sem 

innflytjendur geta nýtt sér, svo sem þjónustu félagsráðgjafa. Þessara áhrifa gætir til að 

mynda í atriðum eins og hvort upplýsingar séu aðgengilegar á öðrum tungumálum en 

íslensku eða hvort túlkaþjónusta sé til staðar. Aðkoma félagsráðgjafa að gagnkvæmri 

aðlögun innflytjenda og samfélagsins er einnig mikilvæg. Félagsráðgjafar sem starfa 

með innflytjendum þurfa að undirbúa sig sérstaklega, bæði persónulega og faglega, 

með tilliti til þátta á borð við menningarlegs margbreytileika, fordóma og kunnáttu í 

notkun á túlkaþjónustu. 
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Inngangur 

Fólksflutningar milli landa eru tíðir og ástæður að baki flutninganna eru margar, svo 

sem átök í heimalandi fólksins eða mikið atvinnuleysi. Aðdráttaröfl þeirra landa sem 

fólk flyst til eru einnig ýmiss konar, svo sem mikil lífsgæði. Árið 2010 var áætlað að 

innflytjendur í heiminum væru í kringum 214 milljón eða um 3,1% af íbúum heimsins. 

Flestir þessara innflytjenda eru í Bandaríkjunum en sex af tíu efstu löndunum þegar 

kemur að fjölda innflytjenda eru í Evrópu, þar á meðal eru Þýskaland, Bretland og 

Frakkland (IOM, 2010).  

Vegna þess hve margir innflytjendur eru í heiminum, sem og í einstökum löndum, 

hefur umræðan um fjölda þeirra og aðlögun orðið háværari í mörgum Evrópulöndum, 

svo sem í Frakklandi, á Ítalíu og á Norðurlöndunum. Ráðamenn Frakklands og Ítalíu vilja 

til að mynda stemma stigu við auknum fólksflutningum til sinna landa og hafa rætt um 

að loka landamærum landa innan Evrópusambandsins (ESB) fyrir fólki sem ferðast án 

vegabréfs, svo sem flóttamönnum, eða gera löndum kleift að senda flóttamenn aftur til 

sinna gömlu heimkynna. Þessi umræða er tilkomin vegna mikils fjölda flóttamanna frá 

Túnis og miklum líkum á fjölda flóttamanna frá Líbíu (Traynor og Hooper, 2011). Þetta 

er ekki í fyrsta sinn sem frönsk yfirvöld vilja taka hart á málefnum innflytjenda en árið 

2010 ákvað framkvæmdarstjóri ESB að kæra frönsk yfirvöld fyrir að vísa róma-fólki frá 

Frakklandi (RÚV, 2010). Frakkar hafa enn fremur sett reglur sem kveða á um bann við 

að ganga í búrkum utan dyra, en búrka er alklæðnaður sem sumar múslimskar konur 

klæðast, meðal annars vegna trúar sinnar (RÚV, 2011b). Þróunin í Norðurlöndunum er 

á svipaðan veg, það er að segja meiri harka virðist vera að færast í umræðuna og 

þjóðernisflokkar auka við fylgi sín. Sem dæmi má nefna að í nýafstöðnum 

þingkosningum í Finnlandi jók þjóðernissinnaði flokkurinn, Sannir Finnar, verulega fylgi 

sitt en stefna hans er meðal annars að herða á innflytjendalöggjöf Finna (RÚV, 2011).  

Hér á landi byrjaði fjölgun innflytjenda seinna en í löndunum í kringum okkur og 

var einnig að einhverju leyti hraðari. Fjöldi innflytjenda hefur komið til landsins á 

síðustu árum þar sem skortur var á innlendu vinnuafli, meðal annars í byggingar- og 

iðnaðarstörfum en einnig í starfsgreinum þar sem illa gekk að ráða íslendinga 

(Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir, 2009). 

Nú, á tímum efnahagsþrenginga, er hætt við að samfélagið líti á innflytjendur sem 

byrgði, meðal annars vegna þess að atvinnuleysi innan þeirra raða hefur aukist og þeir 
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hafa í auknum mæli þegið matargjafir frá hjálparsamtökum, enda eiga þeir rétt á 

hvorutveggja eins og aðrir samfélagsþegnar. Borið hefur á neikvæðum fréttaflutningi 

þessu tengdu eftir að kreppan skall á og áhugavert verður að fylgjast með þróun þeirra 

mála (sjá meðal annars Vísir, 2010, RÚV, 2011c og Svavar Hávarðarson, 2011). Einnig er 

áhugavert að skoða þá umræðu sem á sér stað um aðlögun innflytjenda og fylgjast 

með hvernig sú umræða mun þróast á næstu árum en tilgangur og markmið þessarar 

ritgerðar er einmitt að skoða með hvaða hætti innflytjendur og íslenskt samfélag 

aðlagast hvort öðru og hvernig félagsráðgjafar koma að því ferli.  

Auk þess verður farið yfir hvernig innflytjendamálum er háttað hér á landi, bæði 

út frá innflytjendunum sjálfum og eins út frá samfélaginu sem heild. Leitast er við að 

skoða hvernig innflytjendur aðlagast nýjum heimkynnum hér á landi og hvernig 

samfélagið hefur brugðist við auknum fjölbreytileika. Með öðrum orðum, hvað hefur 

haft áhrif og hvernig hefur gagnkvæmri aðlögun innflytjenda og íslensk samfélags verið 

háttað á síðustu árum? Einnig er litið til þess með hvaða hætti félagsráðgjafar koma að 

þessu aðlögunarferli og hvernig þeir geta aðstoðað svo aðlögunin verði sem best. 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru því: Hvaða ólíku leiðir eru mögulegar í 

aðlögun innflytjenda í nýju samfélagi og hvaða þættir hafa áhrif á þar á? Hver er staðan 

í málefnum innflytjenda í íslensku samfélagi og hvernig hefur samfélagið aðlagast 

fjölmenningunni? Hvernig geta félagsráðgjafar stuðlað að og styrkt þessa gagnkvæmu 

aðlögun? 

Í upphafi er farið stuttlega yfir helstu hugtök ritgerðarinnar en nánar er farið í 

greiningu á hugtökum þar sem þau koma fyrir. Því næst er efni ritgerðarinnar skipt upp 

í þrjá meginkafla; innflytjendur, samfélagið og félagsráðgjöf. Byrjað er á að skoða 

mismunandi skilgreiningar á hugtakinu innflytjandi og þróun í hugtakanotkun í 

málaflokknum er gerð skil. Auk þess er fjallað um aðlögunarferli og aðlögunarleiðir 

innflytjenda og rætt um þætti sem hafa áhrif á aðlögunina. Í síðasta hluta þessa kafla er 

farið yfir tölulegar staðreyndir og réttarstaða innflytjenda er skoðuð lítillega. 

 Annar meginkaflinn fjallar um aðlögun samfélagsins og þróun sem hér hefur 

orðið á síðustu árum. Hugtök eins og samfélag, menning, fjölmenning og 

fjölmenningarsamfélag eru skoðuð. Megináhersla felst í að skoða stefnu stjórnvalda í 

málefnum innflytjenda og þróun málaflokksins á síðustu árum skoðuð. Hlutverk 

sveitarfélaganna einnig skoðað þar sem þau sjá að miklu leyti um að framfylgja stefnu 
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stjórnvalda og þjónusta innflytjendur. Í lok kaflans er farið stuttlega í hvernig hið 

breytta, fjölmenningarlega, íslenska samfélag er og hvernig innflytjendur upplifa sig í 

samfélaginu. 

Í þriðja og síðasta meginkafla ritgerðarinnar er litið til þess hvert hlutverk 

félagsráðgjafa er í fjölmenningarlegu samfélagi, hvaða kenningum þeir vinna eftir og 

hvaða hjálpartæki þeir nota við vinnuna. Litið er á þætti sem félagsráðgjafar verða að 

vera meðvitaðir um þegar þeir vinna með innflytjendum, svo sem áhrif fordóma og 

mikilvægi túlkaþjónustu. 

 

1  Hugtök og skilgreiningar 

Til að hægt sé að skoða gagnkvæma aðlögun innflytjenda og íslensks samfélags þarf í 

upphafi að fara yfir nokkur hugtök tengd þessum málefnum. 

 

Innflytjandi (e. immigrant) er útlendingur sem sest hefur að í landinu en er fæddur 

erlendis, eða að báðir foreldrar hans séu fæddir erlendis eða hafi haft erlent ríkisfang 

og á annað móðurmál en íslensku (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

 

Samlögun (e. assimilation) er aðlögunarferli þar sem innflytjendur skilja við menningu, 

siði og tungumál fyrrum heimalands síns og taka upp menningu og tungumál nýja 

landsins (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 

1997).  

 

Samþætting/gagnkvæm aðlögun (e. integration) felur í sér að innflytjendur blanda 

saman sinni eigin menningu og ríkjandi menningu samfélagsins (Rannveig Þórisdóttir 

o.fl., 1997; Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers 

and Migrants [PERCO], 2004). 

 

Aðskilnaður (e. separation) á sér stað ef innflytjendur aðlagast ekki samfélaginu heldur 

halda sig saman, læra ekki tungumálið og halda í sína menningu en hafna ríkjandi 

menningu samfélagsins (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997). 
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Einangrun (e. marginality) er það þegar innflytjendur aðlagast ekki samfélaginu en 

halda heldur ekki í sína gömlu menningu og einangrast því (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 

1997). 

 

Samfélag (e. society) er lítill eða stór hópur manna sem lifa á sama stað á sama tíma 

(Íslensk orðabók, 2002).  

 

Menning (e. culture) er sameiginleg lífssýn og lífsgildi fólks í sama samfélagi (Herlitz, 

1999). 

 

Fjölmenning (e. multiculturalism) er einfaldast að skilgreina sem fjölbreytileika í 

menningu (Grant, 1999). 

 

Fjölmenningarlegt samfélag (e. multicultural society) er samfélag með fjölbreytta 

menningu þar sem einstaklingar geta haft aðra siði en meirihlutinn og eru gagnrýnir á 

menningu meirihlutans. Innan samfélagsins eru einnig minni samfélög sem lifa eftir 

eigin gildum frekar en gildum meirihlutans (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

 

2 Innflytjendur 

Á undanförnum áratug hefur umræðan um einstaklinga af erlendum uppruna tekið þó 

nokkrum breytingum, einkum vegna þess að nútímasamfélög hafa orðið mun 

margbreytilegri en þau voru. Þessi margbreytileiki, svo sem í trúarbrögðum, 

tungumálum og menningu, hefur meðal annars haft í för með sér að þróun hefur orðið 

í hugtökum og hugtakanotkun. Auk þess hafa nýjar skilgreiningar orðið til vegna þess 

að eldri hugtök náðu ekki utan um þessa þróun samfélagsins. Þetta á bæði við hér á 

landi sem og erlendis þar sem nýtt fræðasvið, fjölmenningarfræði, hefur orðið til 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Af þessum orsökum hefur hugtakanotkun þróast, auk 

þess sem sum hugtök hafa fengið neikvæða merkingu og detta jafnvel út úr almennri 

umræðu á meðan ný hugtök koma í þeirra stað (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997). Sem 

dæmi um hugtök sem notuð hafa verið í umræðum um einstaklinga af erlendum 

uppruna má nefna orð eins og útlendingur (e. foreigner), nýbúi (e. immigrant) og 

innflytjandi (e. immigrant).  
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Hugtakið útlendingur á við um „mann úr eða í öðru landi“ (Íslensk orðabók, 2002, 

bls. 1675). Ef tekin eru mið af þeirri þýðingu á hugtakið allt eins við um erlendan 

ferðamann rétt eins og um einstakling sem flust hefur til lands og sest þar að. 

Samkvæmt lögum um útlendinga nr. 96/2002 telst útlendingur vera hver sá 

einstaklingur sem ekki hefur hlotið íslenskan ríkisborgararétt en einnig hefur verið 

talað um útlendinga sem alla þá sem búsettir eru hér á landi en hafa ekki íslenskan 

ríkisborgararétt (Menntamálaráðuneytið, 1997). Hugtakið er þó of vítt til að hægt sé að 

nota það um alla einstaklinga af erlendum uppruna með búsettir hér á landi. 

Fyrir nokkrum árum var hugtakið nýbúi mikið notað og átti að vera einskonar 

samheiti yfir alla innflytjendur og koma í stað orðsins útlendingur. Orðið nær yfir 

einstaklinga sem flust hafa frá heimalandi sínu til að setjast að í nýju landi (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003). Samkvæmt Íslensku orðabókinni þýðir það „maður sem flust hefur 

til nýs lands til að setjast þar að (oftast um langan veg eða frá ólíku menningarsvæði)“ 

(Íslensk orðabók, 2002, bls. 1073). Árið 2001 skrifaði Toshiki Toma, prestur innflytjenda 

hér á landi, grein í Morgunblaðið þar sem hann talar um notkun orðsins nýbúi. Þar 

segir meðal annars að orðið sem slíkt sé ekki slæmt heldur hafi það í gegnum tíðina 

fengið aðra merkingu en því var upphaflega ætlað. Með orðinu nýbúi sé einkum átt við 

um fólk sem er útlitslega öðruvísi en hinn hefðbundni Íslendingur, það er að segja fólk 

frá Asíu og Afríku. Innflytjendur frá Evrópulöndum á borð við Danmörku eða Þýskalandi 

séu því sjaldan flokkaðir sem nýbúar. Vegna þessarar gildishlöðnu merkingar sem orðið 

felur í sér vill hann leggja notkun orðsins niður án þess þó að koma með hugmynd að 

nýju orði (Toma, 2001). Orðið nýbúi hefur mikið til dottið út úr umræðu fagmanna á 

seinni hluta 20. aldarinnar, einkum vegna þess að það er talið hafa neikvætt hlaðna 

merkingu (Hulda Karen Daníelsdóttir, 2008; Guðrún Pétursdóttir, 2003; Rannveig 

Þórisdóttir o.fl., 1997). Þrátt fyrir það ber þó að geta þess að hugtakið er enn í einhverri 

notkun, einkum í skólakerfinu. Þannig er til að mynda „nýbúakennsla“ eða 

„nýbúadeildir“ í fjölmörgum grunnskólum landsins þar sem fram fer kennsla fyrir börn 

innflytjenda eða börn sem hafa annað mál en íslensku sem móðurmál (sjá til dæmis 

Austurbæjarskóli, 2010; Húsaskóli, 2010; Sjálandsskóli, 2010 o.fl.). Auk þess notar 

Rauði kross Íslands hugtakið stundum í starfi sínu, svo sem þegar hann talar um vinnu 

sína með fólki af erlendum uppruna (sjá til dæmis Rauði kross Íslands, 2008 og Rauði 

kross Íslands, 2010b). 
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Færst hefur í aukana að hugtakið innflytjandi sé notað þegar talað er um fólk af 

erlendum uppruna en þó er misjafnt hvernig það hugtak er skilgreint. Það er meðal 

annars það hugtak sem notað er í skýrslum á vegum félagsmálaráðuneytisins og er 

einnig notað af Hagstofu Íslands. Samkvæmt Íslenskri orðabók er innflytjandi 

„(útlendur) maður sem er að flytjast (er nýfluttur) búferlum til lands.“ (Íslensk orðabók, 

2002, bls. 710). Þessi skilgreining er mjög víð og almenns eðlis og að mati höfundar ekki 

nægilega skýr til þess að hægt sé að láta hana standa eina og sér þegar kemur að 

umfjöllun um málefni fólks af erlendum uppruna. Sem dæmi má nefna að hún nær ekki 

yfir börn sem fæðst hafa hér á landi en eiga foreldra af erlendum uppruna. Í Stefnu 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda sem kom út árið 2007 er hugtakið 

innflytjandi skilgreint, eins og fram kom í hugtakakaflanum hér að ofan, sem svo að 

innflytjandi sé útlendingur sem sest hefur að í landinu en fæddur er erlendis, eða að 

báðir foreldrar hans hafi fæðst erlendis eða hafi haft erlent ríkisfang. Einnig er talað um 

að innflytjendur eigi annað móðurmál en íslensku (Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

Hagstofa Íslands skilgreinir innflytjanda með svipuðum hætti eða sem einstakling sem 

fæðst hefur erlendis og á foreldra sem báðir hafa erlendan bakgrunn. Auk þess 

skilgreinir Hagstofan annarrar kynslóðar innflytjendur sem þá sem fæðast á Íslandi en 

eiga foreldra sem báðir eru af erlendum uppruna. Aðrir með erlendan bakgrunn eru 

síðan þeir sem eiga annað foreldri sem er af erlendum uppruna, óháð því hvort þeir 

sjálfir hafi fæðst erlendis eða hér á landi (Hagstofa Íslands, 2009). Af ofangreindu er 

ljóst að í umræðunni um innflytjendur og málefni þeirra er misjafnt hvaða merking er 

lögð í hugtakið innflytjandi og því mikilvægt að gera sér grein fyrir hver skilgreiningin er 

í umræðunni hverju sinni. 

 

2.1 Aðlögunarferli innflytjenda 

Misjafnt er hvernig aðlögun innflytjenda gengur og algengt er að greina aðlögunarferlið 

niður í stig svo að betur megi ákvarða hvort og að hvaða leyti innflytjandinn þurfi á 

aðstoð að halda við aðlögun sína í nýja samfélaginu. Til eru margskonar líkön sem 

koma inn á þetta aðlögunarferli en eingöngu verður fjallað um tvö þeirra hér. 

Flutningsferlið sem Carlos E. Sluzki (1979) setti fram er í fimm stigum og dvöl á 

hverju stigi er einstaklingsbundin. Fyrsta stigið, sem er jafnframt er upphaf ferlisins, er 
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þegar einstaklingarnir eða fjölskyldan taka ákvörðun um flutning. Lengd 

undirbúningsstigsins ákvarðast af því hve langur tími líður frá því að ákvörðunin er 

tekin þar til að flutningurinn á sér stað en það markar upphaf á stigi tvö. Á því stigi 

hefst aðlögun innflytjendanna að nýja samfélaginu, svo sem menningu þess, siðum og 

reglum, bæði skrifuðum og óskrifuðum. Einstaklingarnir þurfa að læra margt nýtt og 

afleiðingin er aukið álag og streita. Í kjölfar þess tekur við þriðja stigið, tímabil 

varnaruppbóta, en það getur varað frá sex mánuðum upp í tvö ár. Samheldni við 

fjölskyldumeðlimi og innbyrðisátök innan fjölskyldunnar eru oftast lítil eða engin. Ef 

margar erfiðar eða öfgakenndar aðstæður eiga sér stað á stuttum tíma eða ef 

einstaklingana skortir hæfileika til að ráða fram úr vandamálum geta þó komið upp 

stórvægileg vandamál. Fjórða stigið er stig átaka og kreppu og einkennist af togstreitu 

og erfiðleikum. Á því stigi ákvarðast oftast hvaða siði og venjur nýja samfélagsins 

einstaklingarnir taka upp og í hvaða gildi frá heimalandinu á að halda. Lokastigið er 

þegar áhrifa frá flutningnum fer að gæta hjá afkomendum þeirra sem fluttu. 

Aðlögunarferlið dregst þá á langinn og ágreiningur getur komið fram milli einstaklinga 

af yngri kynslóðinni og eldri kynslóðinni (Sluzki, 1979). 

Menningaráfall (e. culture shock) er hugtak sem borið hefur á í umræðu 

samfélagsins í þeim skilningi að einstaklingar fái menningaráfall við komu á nýja og 

framandi staði. Hugtakið er þó margslungnara en svo og á við um fimm stiga 

einstaklingsbundið aðlögunarferli. Ferlið er tilkomið er vegna kvíða og spennu sem 

fylgir þeim breytingunum sem flutningarnir fela í sér. Fyrsta stigið felur í sér áhuga á 

flutningunum og nýja landið er tilbeðið, allt þar er gott en allt í gamla landinu slæmt. Á 

stigi tvö fara einstaklingarnir að sjá galla við flutninginn og vandamál tengd breytingum 

koma í ljós. Þegar einstaklingarnir fara að tileinka sér nýja lífshætti eru þeir komnir á 

stig þrjú og fara yfir á stig fjögur þegar þeir fara að taka fullan þátt í samfélaginu. Ef 

viðkomandi flyst síðan aftur til sinna gömlu heimkynna byrjar ferlið upp á nýtt. Misjafnt 

er eftir einstaklingum hve lengi þeir eru á hverju stigi (Herlitz, 1999). Telja má 

mikilvægt að félagsráðgjafar mæti einstaklingunum þar sem þeir eru staddir í ferlinu 

hverju sinni til að vinna þeirra með skjólstæðingum sínum sé sem markvissust.  
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2.2 Þættir sem hafa áhrif á aðlögun innflytjenda 

Margir mismunandi þættir hafa áhrif á hvernig innflytjendur aðlagast samfélaginu. 

Forsendur einstaklinganna eru mismunandi og sama má segja um mótöku þeirra í nýja 

samfélaginu, þó eru mörg atriði sem liggja hjá einstaklingunum sjálfum. Þetta eru atriði 

eins og tungumálakunnátta, menntun einstaklingsins, fjölskyldustaða, félagsleg staða 

og almennrar þátttöku í nýja samfélaginu. (Menntamálaráðuneytið, 1997, Herlitz, 

1999; Unnur Dís Skaptadóttir og Sóley Gréta Sveinsdóttir, 2006).  

Í rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttur og Sóleyjar Grétu Sveinsdóttur (2006) sem 

fjallaði um asískar konur hér á landi, kom til að mynda í ljós að konur með meiri 

menntun áttu auðveldara með að aðlagast samfélaginu auk þess sem þær voru líklegri 

til að hafa kynnt sér landið áður en þær komu. Eins eru fjölskylduaðstæður einstaklinga 

mismunandi. Sumir flytja einir eða með maka, og skilja þá jafnvel börn sín eftir í 

heimalandinu, á meðan aðrir flytja með stórfjölskyldunni á sömu eða svipaðar slóðir og 

aðrir úr fjölskyldunni hafa flutt á undan þeim. Þegar lykilmeðlimur fjölskyldu flyst 

vegna vinnu til annars lands og fjölskyldan býr enn í gamla landinu er talað um 

þverþjóðlegar fjölskyldur (e. transnational families). Þetta á meðal annars við um 

margt erlent starfsfólk hér á landi, svo sem filippseyskar mæður sem skilja börn sín 

eftir þegar þær koma hingað til að vinna. Þetta fyrirkomulag eykur álag á fjölskylduna, 

þó það veiti um leið meiri lífsgæði fyrir fjölskylduna sem eftir varð í heimalandinu 

(Parreñas, 2002). Þessar misjöfnu fjölskylduaðstæður gera það að verkum að 

innflytjendur hafa mismikil og missterk tengsl við fjölskyldumeðlimi sína þegar komið 

er til nýs lands. Einnig getur verið um blandaðar fjölskyldur að ræða þar sem annar 

einstaklingur sambandsins er erlendur. Það er því mismunandi eftir aðstæðum hvers 

og eins hvort fjölskyldan er til staðar fyrir viðkomandi í nýju landi. Ef ekki getur 

samfélagið þurft að aðstoða einstaklinginn eða fjölskylduna með ýmiss konar stuðningi, 

til dæmis fjárhagslegum og félagslegum. Einnig er mikilvægt að félagsleg staða 

einstaklinga sé sterk, það er að segja að þeir séu ekki félagslega einangraðir svo sem 

vegna tungumálaerfiðleika, fjárhagserfiðleika eða annarra slíkra þátta. Sé til að mynda 

félagsleg staða foreldris af erlendum uppruna slæm er hætt við að það bitni á börnum 

þess með einum eða öðrum hætti. Það eru því ýmsir þættir sem hafa áhrif á hvort og 

hvernig aðlögun einstaklinga að nýju samfélagi tekst til (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; 

Menntamálaráðuneytið, 1997). 
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2.2.1 Tungumálakunnátta 

Tungumálakunnátta hefur mikið að segja þegar kemur að aðlögun. Einstaklingur sem 

ekki kann neitt í máli síns nýja lands, jafnvel þó hann hafi búið þar í einhvern tíma, á í 

erfiðleikum með að taka þátt í samfélaginu og á þar af leiðandi í erfiðleikum með að 

aðlagast. Einnig er hætta á að í slíkum tilfellum komi til aðskilnaðar eða einangrunar 

milli innflytjandans og samfélagsins. Tungumálið er einn af grunnþáttum tilveru okkar 

og við notum það ekki eingöngu til tjáskipta við annað fólk heldur einnig til að hugsa og 

skilja umhverfi okkar (Menntamálaráðuneytið, 1997). Tungumálið er einnig tjáningar- 

og valdatæki sem einstaklingar þurfa á að halda til að gera sig skiljanlega og skilja aðra. 

Það er því stór hluti þegar kemur að því að læra um menningu samfélagsins (Gonzáles, 

2001; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007).  

Þegar kemur að því að læra annað tungumál er mikilvægt að hafa 

grunnundirstöðu og góða móðurmálskunnáttu til þess að hægt sé að bæta við 

þekkinguna. Þetta er einkum mikilvægt þegar kemur að tungumálakennslu barna af 

erlendum uppruna og því er ekki nóg að kenna þeim eingöngu nýja málið heldur þarf 

einnig að sjá til að þau fái móðurmálskennslu (Menntamálaráðuneytið, 1997). Þessu til 

stuðnings má til dæmis benda á að marga erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að góð 

móðurmálskunnátta hefur jákvæð áhrif á almennan námsárangur tvítyngdra barna, þar 

á meðal tungumálanám (Genesee, 2004; Lindberg, 2008; Thomas og Collier, 2002). Í 

Aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram að börnum sem viðhaldi móðurmálskunnáttu 

sinni jafnhliða því að læra nýtt tungumál gangi betur að ná tökum á hvoru máli fyrir sig. 

Þar er bent á að best sé að móðurmálskennsla haldi áfram og að nýju máli sé bætt þar 

ofan á, enda stuðli það að jafnræði nemenda til náms (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Enn fremur má benda á að samkvæmt Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins sem gerður var árið 1989, er það réttur barna að viðhalda móðurmáli sínu.  

Þrátt fyrir mikilvægi móðurmálskennslu barna er íslenskukennsla einnig mjög 

þýðingarmikil, bæði börnum og fullorðnum einstaklingum sem flytjast til landsins (Sjá 

meðal annars; Menntamálaráðuneytið, 1997; Rauði Kross Íslands, 2006a, 2006b, 

2010a). Í stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda er íslenskukunnátta 

ennfremur sögð vera „lykillinn að íslensku samfélagi“ og geti hún því ráðið miklu um 

hvernig aðlögun innflytjenda tekst til (Félagsmálaráðuneytið, 2007. bls. 2). Þar er lögð 

áhersla á að innflytjendum sé tryggð íslenskukennsla sem inniheldur einnig fræðslu um 
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íslenskt samfélag. Þó er aðgengi að íslenskukennslu enn misgott og það sama má segja 

um framkvæmd námskeiða og kostnaður við þátttöku þeirra er mis hár. Má nefna að 

samkvæmt Viðhorfskönnun innflytjenda á Íslandi höfðu 49% þeirra sjálfir þurft að 

greiða kostnað við íslenskunámskeið sem sóttu og einungis 18% höfðu sótt námskeið á 

móðurmáli sínu en kennsla fór oftast fram á ensku. Einnig sögðust sumir eiga í 

erfiðleikum með að sækja slík námskeið vegna vinnu sinnar (Vala Jónsdóttir, Kristín Erla 

Harðardóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009).  

Börn eiga oft auðveldara með að læra nýtt tungumál heldur en fullorðnir auk 

þess sem þau fá gjarnan markvissari kennslu í málinu í skólum og leikskólum. Af þeim 

sökum geta þau átt á hættu að vera gerð ábyrg fyrir samskiptum foreldra sinna eða 

fjölskyldu við umheiminn og lenda þá jafnvel í hlutverki túlks eða milligöngumanns. 

Börnin eru þá komin í óæskilega ábyrgðarstöðu innan heimilisins sem getur leitt til 

brenglunar á fjölskyldumynstrinu þar sem börnin fara í hlutverk foreldrana og öfugt. 

Foreldrarnir geta við þetta upplifað vanmáttarkennd innan heimilisins. Einnig getur 

vanmáttarkennd komið fram ef þeir eiga erfitt með samskipti við utanaðkomandi aðila 

á borð við skóla barna sinna, þeir skilja jafnvel ekki bréf frá skólunum, treysta sér ekki á 

foreldrafundi og annað slíkt vegna tungumálaerfiðleika (Rauði kross Íslands, 2006b). 

Auk þess getur of mikil ábyrgð og aukið álag á börnin valdið því að þau „fullorðnast of 

fljótt“ (e. hurried child syndrome), sérstaklega ef einnig er ætlast til mikils af þeim á 

öðrum grundvelli, svo sem í námi eða innan heimilisins (Elkind, 2001).  

Samkvæmt þessu er því nokkuð ljóst að tungumálin, bæði hið nýja og hið gamla, 

skipa stóran sess í aðlögunarferlinu (Menntamálaráðuneytið, 1997). Fyrir innflytjendur 

hér á landi er íslenskukunnátta því afar mikilvæg og án hennar er hætta á að þeir 

einangrist og verði utanvelta í samfélaginu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Með 

því að geta talað málið verða þeir virkari þátttakendur í samfélaginu og það mætti 

jafnvel segja að íslenskukunnátta sé ein af forsendum aðlögunar á Íslandi, þó deilt sé 

um hversu fljótt og vel hún þurfi að lærast. Viðhorf innflytjenda til íslenskukennslu 

endurspegla þetta mikilvægi en samkvæmt íslenskum rannsóknum telja þeir sig og 

aðra úr sínum hópi verr setta ef þeir einstaklingar geta ekki bjargað sér á íslensku 

(Rauði Kross Íslands, 2006a, 2006b, 2010a; Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Einnig 

má geta þess að í áðurnefndri viðhorfskönnun kom fram að 86% svarenda hafði áhuga 

á að læra íslensku eða auka við íslenskukunnáttu sína (Vala Jónsdóttir o.fl., 2009). 
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2.3 Leiðir til aðlögunar 

Talað er um að til séu nokkrar leiðir sem innflytjendur geti valið þegar kemur að því að 

nálgast hið nýja samfélag sem þeir hafa flust í og geti því haft áhrif á hvernig aðlögun 

(e. acculturation) þeirra er háttað. Misjafnt er eftir skilgreiningum hve margar 

aðlögunarleiðir eru tilgreindar en algengt er að þeim sé skipt fjóra flokka; samlögun (e. 

assimilation), samþættingu (e. integration), aðskilnað (e. separation) og einangrun eða 

jaðarstöðu (e. marginality) (Berry og Sam, 1997; Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997; 

Menntamálaráðuneytið, 1997; Félagsmálaráðuneytið, 2005; Berry, 2005; Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007). Þess má þó geta að enska hugtakið integration hefur einnig verið 

þýtt sem gagnkvæm aðlögun, meðal annars af Rauða krossinum. Samkvæmt honum er 

gagnkvæm aðlögun skilgreind sem annars vegar krafa á innflytjendur um að laga sig að 

menningu nýja heimalandsins án þess að tapa sínum eigin menningarlega bakgrunni og 

hins vegar krafa á nýja samfélagið, þar með talið stjórnsýsluna, að laga sig að komu og 

búsetu nýrra samfélagsþegna (PERCO, 2004). Þrátt fyrir að þessar leiðir séu tilgreindar 

má samt sem áður ekki ganga út frá því að einstaklingar velji sér leið eftir eigin 

geðþótta. Leiðirnar ákvarðast að miklu leyti út frá viðhorfum og viðmóti fólksins í 

samfélaginu og hversu tilbúið það er til að taka á móti innflytjendum (Launikari og 

Puukari, 2005; Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Auk þess hefur stefna stjórnvalda í 

hverju landi fyrir sig mikil áhrif og getur sú stefna tekið breytingum og breytast þá 

áherslur á hvaða leiðir séu æskilegastar. Þó má heldur ekki útiloka þátt einstaklinganna 

sjálfra því það er undir þeim sjálfum komið hvernig og hversu mikið þeir vilja viðhalda 

sinni gömlu menningu og hversu mikið þeir vilja taka þátt í nýja samfélaginu, að því 

gefnu að samfélagið gefi þeim tækifæri til þátttöku (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007).  

Eins og áður hefur komið fram felur samlögun (e. assimilation) í sér að 

innflytjendur segja algjörlega skilið við sína upprunalegu menningu, siði og tungumál 

og taka upp menningu og tungumál þess lands sem þeir fluttust til. Þeir læra nýja 

tungumálið en viðhalda ekki sínu móðurmáli. Einnig er algengt að þeir skilgreini sig ekki 

lengur af því þjóðerni sem þeir voru heldur af því þjóðerni sem nýja landið býður upp á 

(Berry og Sam, 1997; Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997; Berry, 2005; Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007). Af þessu mætti telja að þeir sem tali gegn fjölmenningu og 

fjölmenningarstefnu telji samlögun vera grundvöll fyrir því að innflytjendur fái að búa í 

viðkomandi samfélagi, það er að segja að innflytjendur eigi að samlagast því samfélagi 
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sem þeir flytja til og taka upp siði, menningu og tungumál þess samfélags (Rannveig 

Þórisdóttir o.fl., 1997). 

Allt fram á 20. öldina var mikil áhersla lögð á að innflytjendur samlöguðust 

samfélaginu sem best, bæði af innflytjendunum sjálfum og ekki síst af stjórnvöldum og 

öðrum í samfélaginu (Guðrún Pétursdóttir, 1999; Sierens, 2000). Sú breyting hefur 

orðið á að í seinni tíð varð mönnum ljóst að ef of mikil áhersla væri lögð á að 

innflytjendur samlöguðust nýja samfélaginu gæti það haft slæm áhrif, bæði á 

innflytjendurna sjálfa sem og á samfélagið í heild. Þessi aðferð var einkum talin slæm 

þar sem hún þótti leiða til einangrunar innflytjendanna og ýta undir kynþáttahatur í 

samfélaginu (Perotti, 1994). Því var að mestu horfið frá innflytjendafræðslunni í þeirri 

mynd sem hún var í (Guðrún Pétursdóttir, 1999; Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997).  

Með samþættingu (e. integration) er átt við það þegar innflytjendur reyna að 

blanda saman sínum eigin bakgrunni, siðum, venjum og öðru slíku við það sem tíðkast í 

nýja landinu. Þeir tileinka sér því ráðandi menningu og tungumál en setja sinn eigin 

svip á samfélagið og leggja áherslu á að gleyma ekki bakgrunni sínum og móðurmáli. 

Einstaklingarnir þurfa því að öðlast færni í samskiptum innan beggja menningarheima, 

þess gamla og þess nýja. Til þess þurfa þeir að kunna bæði tungumálin, þekkja siði og 

venjur beggja heima, og eins verða þeir að samsama sig með báðum 

menningarheimum (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997; Berger, 2004; Berry, 2005). Taka 

má sem dæmi að Frakki sem flyttist til Íslands myndi þannig viðhalda móðurmáli sínu, 

siðum og menningu, til dæmis í gegnum fjölskyldu eða vinahóp, en jafnframt myndi 

hann læra íslensku og þekkja til íslenskra siða og menningar. 

Sú stefnumótun sem byggir á samþættingu er ýmist kölluð menningarlegt fjölbýli 

(e. cultural pluralism) eða fjölmenning/fjölmenningarhyggja (e. multi-culturalism). Hún 

byggir á að margskonar menningarheimar geti búið saman innan sama ríkis og myndað 

fjölmenningarlegt samfélag (e. multicultural society) sem búi jafnvel yfir fleiri kostum 

en einsleit samfélög. Dæmi um ávinning af fjölbreytileikanum er aukið framboð af 

framandi mat og matargerð. Þegar talað er um fjölmenningu á jákvæðan hátt er 

gjarnan verið að vísa til þess að innflytjendur geti samþæst samfélaginu og einnig sett 

sinn eigin svip á það. Þessa stefnumótun aðhyllast margir fræðimenn (Rannveig 

Þórisdóttir o.fl., 1997; Guðrún Pétursdóttir, 2003; Berry, 2005). Þegar talað er um 

aðlögun á fólk stundum við samþættingu, það er að segja þá leið aðlögunar einkum 
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vegna þess að sú leið virðist æskilegust þegar kemur að stefnumótun í málefnum 

innflytjenda (sjá til dæmis Félagsmálaráðuneyti, 2005).  

Aðskilnaður (e. separation) er það þegar innflytjendur ná ekki að aðlagast 

samfélaginu á neinn hátt. Þeir geta eða jafnvel vilja ekki breyta siðum sínum og venjum 

og kunna lítið sem ekkert í tungumáli nýja landsins. Innflytjendurnir aðlagast þá ekki 

ríkjandi menningu heldur halda frekar í sína upprunalegu menningu (Rannveig 

Þórisdóttir o.fl., 1997; Gonzales-Mena, 2001). Ástæður þess að slíkur aðskilnaður á sér 

stað eru eflaust margar og mismunandi. Líklegt má telja að aðstæður í nýja landinu 

sem og forsendur einstaklinganna sjálfra hafi áhrif þar á, svo eitthvað mætti nefna. Í 

raun má segja að þetta sé ekki aðlögun því í þessum tilvikum hópast innflytjendur 

yfirleitt saman og hafa lítil sem engin samskipti við einstaklinga utan hópsins. 

Aðskilnaður er því frekar óæskileg útkoma sem getur átt sér stað einkum ef 

aðlögunarferli eða stefna viðkomandi stjórnvalda virðist bjóða upp á lítið annað. Í 

þannig tilfellum myndast minnihlutahópur innflytjenda sem býr oft á afmörkuðu svæði. 

Þessi hópur getur þá myndað sitt eigið litla samfélag sem oftar en ekki einkennist af 

fátækt og félagslegum vandamálum sem ríkjandi samfélag getur eða vill lítið sem 

ekkert eiga við. Einnig er algengt að minnihlutinn búi við kúgun meirihlutans (Rannveig 

Þórisdóttir o.fl., 1997; Barry, 2005). Sem dæmi um þetta má nefna þegar ákveðin hverfi 

í stórborgum verða þekkt fyrir íbúa af erlendum uppruna, svo sem Kínahverfi. 

Fjórði og síðasti aðlögunarmöguleikinn er einangrun eða jaðarstaða (e. 

marginality) en segja má að það sé ekki leið sem hægt sé að fara heldur er það frekar 

óæskileg útkoma að loknu aðlögunarferlinu. Í einangrun felst að einstaklingar af 

erlendum uppruna ná ekki að halda tengslum við upprunalegu menningu sína en ná 

jafnframt ekki að tengjast þeirri menningu sem ríkjandi er í nýja samfélaginu. Í 

framhaldi einangrast þeir frá upprunalegri menningu sinni og um leið frá samfélaginu 

sem þeir búa í (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997; Barry, 2005). Dæmi um þetta væri ef 

franskt barn flyttist frá Frakklandi til Íslands og myndi tapa niður móðurmáli sínu, héldi 

ekki í sína frönsku menningu en myndi samhliða því hvorki læra íslensku né tileinka sér 

íslenska siði og menningu. 
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2.4 Fólksfjöldaþróun og tölulegar upplýsingar  

Innflytjendur á Íslandi voru frekar fámennur hópur allt fram til byrjunar 21. aldarinnar 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Á vef Hagstofu Íslands má finna upplýsingar um 

fólksfjöldaþróun innflytjenda og einstaklinga með erlendan bakgrunn frá árinu 1996 til 

ársins 2010. Auk þess gaf Hagstofan árið 2009 út hefti af Hagtíðindum sem fjallar 

eingöngu um innflytjendur og einstaklinga með erlendan bakgrunn á árunum 1996 til 

2008 (Hagstofa Íslands, 2009).  

Eins og sjá má á Mynd 1 hefur innflytjendum fjölgað ört frá árinu 1996 en þá voru 

þeir 5.357 talsins. Fjölgunin var mest á árunum 2006 til 2008 og árið 2009 voru þeir 

orðnir 28.644 talsins (Hagstofa Íslands, 2010b). Árið 2010 fór innflytjendum aftur á 

móti að fækka og í janúarbyrjun árið 2011 voru þeir orðnir 25.693 (Hagstofa Íslands, 

2011). Forvitnilegt verður að fylgjast með hvort sú þróun haldi áfram á næstu árum 

eða hvort þessi breyting hafi verið tímabundin í kjölfar efnahagshrunsins og falls 

íslensku bankanna í október 2008 (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010). Einnig er líklegt 

að breytinguna megi að einhverju leyti rekja til þess að fjöldi erlendra verkamanna 

fluttist burt þegar mannaflsfrekum framkvæmdum á borð við Kárahnjúkavirkjun lauk.  

     Mynd 1. Innflytjendur og fólk með erlendan bakgrunn 1996-2010. 

Á síðustu 10 árum eða svo hafa einnig orðið miklar breytingar á samsetningu 

innflytjendahópsins hér á landi. Innflytjendum frá Evrópulöndum öðrum en 

Norðurlöndunum fjölgaði sem dæmi úr 40% árið 1996 í 70% árið 2008 (Hagstofa 
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Íslands, 2009). Þessa aukningu má rekja til breyttra reglna og opnunar landamæra 

innan Evrópu. Einstaklingar innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) eiga því 

auðveldara með að flytjast milli landa, svo sem til að vinna, enda var skortur á vinnuafli 

á ein helsta ástæða fólksflutninga hingað til lands (Hagstofa Íslands, 2009).  

Í janúar 2011 voru Pólverjar fjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi eða 

9.463 talsins. Næstfjölmennustu hóparnir voru Litháar eða 5,7% innflytjenda og 

Filippseyingar sem voru 5,2% innflytjenda (Hagstofa Íslands, 2011). Samsetningin á 

hópi innflytjenda hér á landi er talsvert önnur en algengast er í nágrannalöndunum 

okkar, einkum vegna þess að fjölgun innflytjenda er tiltölulega ný hér á landi. Flestir 

innflytjendur eru á þrítugs- og fertugsaldri og hlutfalla barna og aldraðra er lágt. Einnig 

eru annarrar kynslóðar innflytjendur fámennur hópur þrátt fyrir fjölgun á síðustu árum 

(sjá mynd 1) (Hagstofa Íslands, 2009; Hagstofa Íslands, 2010a). Þá voru konur almennt 

fleiri en karlar allt til ársins 2006. Frá 2006 til ársins 2011 voru karlmenn fleiri og má 

einkum rekja þá fjölgun karlmanna má til aukinnar eftirspurnar eftir vinnuafli í 

byggingar- og iðnstörfum (Hagstofa Íslands, 2009; Hagstofa Íslands, 2011).  

 

2.5 Réttindi einstaklinga af erlendum uppruna 

Þegar talað er um innflytjendur á Íslandi er mikilvægt að gera sér grein fyrir að um afar 

fjölbreyttan hóp er að ræða. Í því samhengi má skipta innflytjendum hér á landi í tvo 

hópa, annars vegnar þá sem koma frá löndum innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) 

og hins vegar þá sem koma frá löndum utan þessara svæða (Útlendingastofnun, e.d.c). 

Þeir sem hingað koma eru misréttháir og liggur munurinn á réttindum aðallega í því 

hvort þeir koma frá löndum innan eða utan EES og má benda á að einstaklingar utan 

EES þurfa að fá dvalarleyfi áður en þeir koma til landsins (Innflytjendaráð, 2007).  

 

2.5.1 Ríkisborgararéttindi 

Til að geta sótt um ríkisborgararéttindi þurfa einstaklingar að uppfylla ákveðna þætti, 

svo sem búsetuskilyrði sem fela í sér að einstaklingar þurfa að hafa átt lögheimili á 

landinu í sjö ár. Undantekningar eru frá þeirri reglu og þurfa Norðurlandabúar til að 

mynda eingöngu að hafa átt lögheimili hér í fjögur ár. Einnig eru gerðar 

undantekningar vegna maka eða barna einstaklinga sem hafa íslenskan ríkisborgararétt 
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og flóttamanna. Meðal annarra skilyrði sem einstaklingar þurfa að uppfylla eru atriði 

eins og að geta framfleytt sér hér á landi með löglegum hætti og að standast 

íslenskupróf (Fjölmenningarsetur, e.d.c). Auk þessa þurfa umsækjendur að skila inn 

ýmsum fylgigögnum svo sem fæðingarvottorði, sakavottorði frá heimalandi sínu og 

tveimur umsögnum frá íslenskum ríkisborgurum svo eitthvað sé nefnt 

(Fjölmenningarsetur, e.d.b). 

 

2.5.2 Dvalar-, búsetu- og atvinnuleyfi 

Lög um útlendinga nr. 96/2002 fjalla um einstaklinga af erlendum uppruna sem ekki 

hafa íslenskan ríkisborgararétt. Þar kemur fram að útlendingar sem hingað koma á 

vegabréfsáritunum megi ekki dvelja hér lengur tilgreint er á árituninni, nema að fengin 

séu tilskilin leyfi. Þeir sem eru með ríkisborgararéttindi í EES ríkjum mega dvelja og 

vinna hér í þrjá mánuði frá komudegi nema ef þeir eru í atvinnuleit, þá lengist tíminn í 

sex mánuði. Ef viðkomandi ætlar sér að dvelja lengur en það þarf hann að skrá sig hjá 

Þjóðskrá (Útlendingastofnun, e.d.a).  

Meginreglan er sú að ríkisborgarar utan EES ríkjanna þurfa að sækja um 

dvalarleyfi hér á landi áður en þeir koma til landsins en þurfa annars að fara úr landi til 

að hægt sé að afgreiða umsókn þeirra og er þeim þá óheimilt að koma aftur fyrr en að 

umsóknin hefur verið samþykkt (Lög um útlendinga nr. 96/2002). Þó eru 

undantekningar á þessari reglu, til dæmis ef um er að ræða maka eða barn Íslendings 

eða ríkisborgara í EES ríki. Dvalarleyfum er skipt í flokka eftir grundvelli þeirra, svo sem 

leyfi á grundvelli atvinnu, náms eða fjölskyldusameiningar (Útlendingastofnun, e.d.c).  

Búsetuleyfi felur í sér ótímabundinn rétt til að dveljast hér á landi. Einstaklingar 

með búsetuleyfi geta einnig fengið ótímabundið atvinnuleyfi sem er óháð 

atvinnurekanda (Fjölmenningarsetur, e.d.a). Til að fá búsetuleyfi þarf umsækjandi 

meðal annars að hafa haft dvalarleyfi í fjögur ár og geta sýnt fram á trygga framfærslu. 

Auk þess þarf hann að hafa farið íslenskunámskeið og ekki mega liggja fyrir ástæður 

sem geta valdið brottvísun úr landi (Útlendingastofnun, e.d.b). Einstaklingar frá 

Norðurlöndunum þurfa þó ekki dvalar- eða atvinnuleyfi hér á landi. Auk þess þurfa 

einstaklingar frá EES ríkjum ekki atvinnuleyfi fyrir komuna til landsins. Aðrir þurfa 
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atvinnuleyfi áður en þeir koma og atvinnuveitandi verður að sækja um það fyrir hönd 

einstaklingsins (Innflytjendaráð, 2007). 

 

3 Samfélagið 

Í heiminum er að finna mörg og mismunandi samfélög en með tilkomu hnattvæðingar 

(e. globalization) má þó segja að þau tengist hvert öðru æ meira. Hnattvæðing vísar, 

samkvæmt Martin Albrow (1990), til ferlisins sem gerir það að verkum að þjóðir 

heimsins tengjast æ betur saman sem ein heild í einu stóru sameiginlegu samfélagi 

sem hann kallar hið „hnattvædda þjóðfélagsumhverfi“. 

Hugtakið samfélag hefur verið skilgreint sem hópur fólks sem hefur samskipti sín 

á milli, býr á sama svæði og hefur sömu menningu. Sú menning skapast síðan vegna 

þess að fólkið býr saman sem hópur í þessu ákveðna samfélagi. Þar af leiðandi er mikil 

tenging á milli hugtakanna samfélag og menning og má til dæmis nefna að í félagsfræði 

er talið að engin menning sé til án samfélags og ekkert samfélag sé til án menningar 

(Garðar Gíslason, 2008). Flókið getur verið að skilgreina hugtakið menning (e. culture) 

einkum vegna þess að hugtakið hefur þróast í áranna rás auk þess sem bæði 

einstaklingar og fræðimenn skilgreina það á mismunandi hátt. Menning hefur þannig 

verið skilgreind á mismunandi vegu til dæmis í félagsfræði, mannfræði, sagnfræði og 

þjóðfræði (Seaton og Bennett, 1996). Þeir þættir sem eru áþreifanlegastir í menningu 

eða þjóðmenningu (e. national culture) eru til dæmis sagnahefð, tungumál, matur, 

tónlist og tíska. Aðrir þættir sem ekki eru eins sýnilegir eru meðal annars siðir, 

óskrifaðar reglur, venjur og hefðir auk almennt viðurkenndrar hegðunar innan 

samfélagsins (Gonzalez-Mena, 2001). Þrengra menningarhugtak er hugtakið 

fjölmenning (e. multicultural) en það felur í sér að menning einstaklinga innan ákveðins 

hóps getur verið mismunandi og fer til dæmis eftir menningarlegum bakgrunni 

viðkomandi, á borð við uppruna, þjóðerni, og trúarbrögð (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 

Menningarlegur fjölbreytileiki nútímasamfélaga er mun meiri en hann var á árum 

áður. Því hefur verið haldið fram að þessi fjölbreytileiki skiptis einkum í þrjá þætti. Í 

fyrsta lagi, að þrátt fyrir sameiginlega menningu að mestu leyti geti sumir meðlimir 

samfélagsins haft aðrar skoðanir og venjur. Í öðru lagi, að sumir þegnarnir séu mjög 

gagnrýnir á ríkjandi menningu og í þriðja lagi, að í flestum nútímasamfélögum sé að 

finna nokkur minni samfélög sem lifa samkvæmt eigin gildum (Hanna Ragnarsdóttir, 
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2007). Á síðustu árum og áratugum hefur hugtakið fjölmenningarlegt samfélag (e. 

multicultural society) komið fram á sjónarsviðið og á það vel við þegar talað er um þau 

stóru nútímalegu samfélög sem við lifum í. Það hugtak á við um samfélög sem 

innihalda allar þrjár tegundir fjölbreytileika sem taldar voru upp hér að ofan. Þó eru 

ekki allir á sama máli um þessa skilgreiningu og gefur það til kynna að skilgreiningar eru 

alltaf háðar huglægu mati og skilningi þess sem býr þær til. Þannig þýðir Guðrún 

Pétursdóttir (2003) til að mynda hugtakið multicultural society sem 

margmenningarlegt samfélag og notar það til að lýsa samfélögum þar sem 

mismunandi hópar búa saman í einu samfélagi en þó með lágmarkssamskiptum sín á 

milli. Hún notar hugtakið fjölmenningarleg samfélag (e. intercultural society) til að lýsa 

samfélagi þar sem margbreytilegir hópar ekki einungis búa saman heldur hafa 

samskipti og þar sem fjölbreytileikinn er viðurkenndur og talin jákvæður fyrir 

samfélagið sem heild. Í skýrslu sem gerð var fyrir félagsmálaráðuneytið árið 2005 

kemur fram að forsendur fjölmenningarlegs samfélags séu gagnkvæm virðing, víðsýni 

og jafnræði allra þegna samfélagsins og að með þessum grunni megi gera samfélagið 

auðugra sé fjölbreytileikanum gert hátt undir höfði og á hann litið sem styrkleika fyrir 

samfélagið í heild (Félagsmálaráðuneytið, 2005). 

 

3.1 Íslenskt samfélag sem fjölmenningarlegt samfélag 

Íslenska þjóðin hefur stundum þótt frekar einsleit, svo sem varðandi menningu og 

tungumál, og hefur jafnvel verið sagt að allir tali sama málið. Þetta er þó ekki allskostar 

rétt því íslenskt samfélag hefur, eins og áður sagði, tekið miklum breytingum 

undanfarna áratugi og þróast í það fjölmenningarlega samfélag sem það er í dag 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

 Þeir innflytjendur sem hingað flytjast þurfa að læra á samfélagið til að geta 

aðlagast sem best en í íslensku samfélagi er mikið af óskrifuðum reglum um siði okkar 

og venjur og það sama á einnig við um önnur samfélög. Erfitt getur verið fyrir 

innflytjendur að læra þessar óskrifuðu reglur og því geta myndast árekstrar milli 

menningarheima. Þetta á einkum við ef aðlögun innflytjendanna gengur illa eða ef þeir 

eiga erfitt með að kynnast Íslendingum og læra tungumálið. Uppbygging samfélagsins 

getur reynst þeim flókin og erfið, sérstaklega ef menningarmunurinn er mikill (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Mikilvægt er að félagsráðgjafar hér á landi geri sér grein fyrir 
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þessum breytingum á samfélaginu og starfi út frá þeim. Auk þess er mikilvægt að þeir 

beiti sér fyrir að þessi fjölbreytileiki sé sýnilegur og að vinnustaðir og aðrir staðir 

samfélagsins endurspegli hann (National Association of Social Workers, [NASW], 2001). 

Þarna geta félagráðgjafar komið bæði að aðlögun innflytjendanna og um leið komið í 

veg fyrir árekstra, ásamt því að upplýsa samfélagið og stuðla að gagnkvæmri aðlögun. 

 

3.2 Stefna ríkis og sveitarfélaga í málefnum innflytjenda 

Þegar kemur að gagnkvæmu aðlögunarferli innflytjenda og íslensks samfélags skiptir 

stefnumótun hins opinbera miklu máli, eins og áður hefur komið fram. Sú stefna sem 

stjórnvöld setja sér getur haft áhrif á möguleika innflytjenda til aðlögunar auk þess sem 

stefnan hefur áhrif á hvernig samfélagið í heild bregst við auknum fjölda innflytjenda 

og þeim áskorunum sem því fylgja (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; Hallfríður 

Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Stefna og hlutverk sveitarfélaganna í málefnum innflytjenda 

er ekki síður mikilvæg, einkum vegna þess að þau sjá um að veita einstaklingum þá 

nærþjónustu sem þeir þurfa á að halda, svo sem þegar kemur að félagsþjónustu 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

 

3.2.1 Stefna stjórnvalda 

Allt fram á 21. öldina höfðu íslensk stjórnvöld fremur fátæklega stefnu þegar kom að 

málefnum innflytjenda. Þeir voru einkum álitnir aukavinnuafl inn í hagkerfið þegar 

hagvöxtur á Íslandi var mikill og mikið var um atvinnumöguleika (Guðrún Pétursdóttir, 

2003; Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Segja má að góðæri hafi einkennt tímabilið 

frá árinu 2005 til haustmánaða ársins 2008. Þá var mikið um stóriðjuframkvæmdir svo 

sem Kárahnjúkavirkjun og uppbyggingu álversins á Reyðarfirði. Í samræmi við það var 

mikill skortur á vinnuafli, meðal annars til að vinna við þessar mannaflsfreku 

framkvæmdir. Sem dæmi má nefna að erlendir starfsmenn voru í miklum meirihluta 

starfsmanna við Kárahnjúkavirkjun eða allt upp í 92% af heildarfjölda starfsmanna á 

tímabili. Af þessum ástæðum fólst stefna stjórnvalda í innflytjendamálum aðallega í því 

að stjórna flæði innflutts vinnuafls til landsins og tók hún nánast eingöngu tillit til þarfa 

vinnumarkaðarins, sérstaklega í byggingariðnaði en einnig í láglaunastörfum sem fáir 

Íslendingar sóttust eftir að vinna (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Enn fremur er 
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það svo að innflytjendur, bæði hér á landi og í öðrum Vestur-Evrópskum löndum, enda 

flestir í störfum sem eru talin til „verstu“ starfa samfélagsins, svo sem láglaunastörfum, 

sem fáir sækjast eftir (Félagsmálaráðuneytið, 2005). 

Hugmyndin var sú að þegar ekki væri lengur þörf á þessu aukavinnuafli myndu 

innflytjendurnir flytjast aftur á brott. Þessi stefna er svo til sú sama og önnur lönd í 

Norður-Evrópu höfðu á þeim tíma sem innflytjendur fóru að flytjast til þeirra landa og 

má því segja að Ísland sé að endurtaka það ferli sem nágrannalönd okkar hafa nú þegar 

gengið í gegnum. Þróunin í þessum löndum hefur að mestu verið sú að margir sem 

þangað fluttust kusu að setjast að í landinu. Þeir álitu sig hluta af samfélaginu en snéru 

ekki aftur til sinna gömlu heimkynna þegar nýja landið hafði hugsanlega ekki jafn mikil 

not fyrir það og áður. Í kjölfarið varð breyting á stefnumótun þessara landa og lög um 

innflytjendur, svo sem dvalar- og búsetuleyfi voru hert til að reyna að hefta fjölgun 

innflytjenda í viðkomandi löndum (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). Ein helsta 

undantekning á þessari hertu löggjöf um fólksflutninga milli landa eru reglurnar um 

ferðir einstaklinga á milli landa innan Evrópska efnahagssambandsins (EES). 

Stjórnvöld hafa gert sér æ betur grein fyrir því að innflytjendur eru ekki eingöngu 

vinnuafl sem kemur og fer eftir framboði og eftirspurn vinnumarkaðsins. Eitt elsta 

dæmið um heildstæða skýrslu sem snýr að aðlögun og þátttöku fólks af erlendum 

uppruna er nefndarálit á vegum menntamálaráðuneytisins sem kom út árið 1997. Þar 

er fjallað um stöðu og þátttöku útlendinga í íslensku samfélagi og farið ítarlega í atriði 

eins og réttarstöðu, félags- og heilbrigðisþjónustu, atvinnumál og upplýsingaaðgengi 

fyrir útlendinga, auk þess sem lagðar voru fram tillögur að endurbótum í 

málaflokkunum (Menntamálaráðuneytið, 1997). Síðan þessi skýrsla kom út hefur mikið 

vatn runnið til sjávar í íslensku samfélagi og eru málefni innflytjenda þar engin 

undantekning. Á seinni hluta síðasta áratugar hafa ýmsar nefndir verið settar á 

laggirnar til að gera grein fyrir stöðu innflytjenda og innflytjendamála hér á landi. Sem 

dæmi um efni sem komið hefur frá þessum nefndum má nefna Greinargerð og tillögur 

starfshóps um þjónustu við innflytjendur á Íslandi (Félagsmálaráðuneytið, 2004), 

Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda í íslensku samfélagi (Félagsmálaráðuneytið, 

2005) og Byggjum betra samfélag. Vegvísir til aðlögunar innflytjenda í íslensku 

samfélagi (Rauði Kross Íslands, 2006a).  
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Það var þó ekki fyrr en árið 2007 að ríkisstjórn Íslands myndaði heildstæða stefnu 

í málefnum innflytjenda. Þá var sett fram Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun 

innflytjenda. Þar kemur fram að markmið ríkisstjórnarinnar sé að „tryggja sem best að 

allir íbúar landsins njóti jafnra tækifæra og verði virkir þátttakendur í samfélaginu á 

sem flestum sviðum mannlífs“ (Félagsmálaráðuneytið, 2007, bls. 2). Auk þess er bent á 

mikilvægi þess að samfélagið aðlagist að breytingunum sem fjölgun innflytjenda hefur í 

för með sér, svo sem í skóla- og heilbrigðiskerfinu sem og í annarri velferðarþjónustu. 

Markmið stefnunnar var að tryggja að innflytjendur hefðu jöfn tækifæri á við aðra í 

íslensku samfélagi og að þeim yrði gert kleift að vera virkir samfélagsþegnar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2007).  

Í kjölfar þessarar stefnumótunar samþykkti Alþingi þingsályktun um 

framkvæmdaráætlun í málefnum innflytjenda í maí 2008. Þar kom fram 16 liða áætlun 

um það hvernig ná mætti þeim markmiðum að betur yrði tekið á móti innflytjendum 

og að þeim yrði auðveldað að verða virkir þátttakendur í íslensku samfélagi án þess að 

tapa sérkennum sínum. Eitt af helstu markmiðum áætlunarinnar var að sett yrði 

heilstæð löggjöf um aðlögun innflytjenda, einkum vegna þess að nú eru engin lög sem 

fjalla almennt um innflytjendur og málefni þeirra. Í kjölfarið hófst vinna við gerð 

frumvarps að slíkum lögum en það er þó ekki tilbúið ennþá. Enn fremur er bent á 

mikilvægi upplýsinga, bæði hvað málefni innflytjenda hér á landi varðar og eins að 

upplýsingaflæði til innflytjenda sé ávallt tryggt. Í stefnunni er jafnframt bent á 

mikilvægi þess að réttindi innflytjenda til búsetu, dvalarleyfa og atvinnu séu útskýrð 

betur í lögum. Þó mætti segja að ein aðaláhersla stefnunnar sé að komið sé til móts við 

innflytjendur á sem flestum sviðum mannlífsins, svo sem í atvinnumálum, skólamálum, 

heilbrigðismálum og eins í aðkomu ríkis og sveitarfélaga að málefnum innflytjenda. Má 

því segja að áhersla sé lögð á að samfélagið aðlagist þörfum innflytjenda og þeim 

breytingum sem fjölmenningin hefur í för með sér en þó eru atvinnumál einnig höfð að 

leiðarljósi og bent á hvernig best sé að haga málum svo innflytjendur geti lagt sitt af 

mörkum til samfélagsins (Þingskjal 1226, 2007-2008).  

Þess má geta að í núgildandi stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og 

Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs er lítið minnst á málefni innflytjenda en um leið 

er mikið lagt upp úr almennum jöfnuði og má draga þá ályktun að það eigi eins við um 

einstaklinga af erlendum uppruna sem og um aðra einstaklinga samfélagsins. Þó er 
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tilgreint sérstaklega að áhersla verði lögð á réttindi og þátttöku innflytjenda í 

samfélaginu auk þess sem lagasetning í málaflokknum verði endurskoðuð og ný lög 

samin (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Þrátt fyrir þessa stefnu stjórnvalda og fögur fyrirheit fyrri ríkisstjórna er það svo 

að innflytjendur, sérstaklega þeir sem hafa litla íslenskukunnáttu, eiga á hættu að 

einangrast og geta ekki tekið fullan þátt í því sem íslenskt samfélag hefur upp á að 

bjóða (Rauði kross Íslands, 2006b; Rauði kross Íslands, 2010a). 

 

3.2.2 Stefna og hlutverk sveitarfélaga 

Stefnumótun sveitarfélaga er einkum mikilvæg í ljósi þess að þar fer fram öll sú 

nærþjónusta sem innflytjendur þurfa á að halda, eins og áður sagði, og því er það 

einkum þar sem aðlögun samfélagsins þarf að vera hvað best. Þangað leita innflytjendur 

ef þeir þurfa á upplýsingum og ráðgjöf að halda, svo dæmi sé tekið. Í viðhorfskönnun 

sem gerð var meðal innflytjenda árið 2009 kom í ljós að af þeim 94 sem nýttu sér 

félagslega þjónustu voru 36% sem sóttu sér upplýsingar. Einnig kom fram að fleiri 

höfðu þurft á þjónustu sveitarfélaganna að halda en ekki sótt um hana vegna ýmissa 

ástæðna, svo sem tungumálaerfiðleika, skorts á upplýsingum og ótta við að slík þjónusta 

hefði áhrif á dvalarleyfisumsókn viðkomandi (Vala Jónsdóttir o.fl., 2009). 

Í Stefnu ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda er mælst til þess að 

sveitarfélögin móti sér sína eigin stefnu í málefnum innflytjenda til að aðgangur þeirra 

að félagsþjónustu sé tryggður. Árið 2009 varð slík stefna að veruleika með tilkomu 

Stefnumótunar Sambands íslenskra sveitarfélaga í málefnum innflytjenda. Þar var lagt 

til að sértæk verkefni, svo sem móttaka innflytjenda, ættu að vera í höndum 

sveitarfélaganna og þau hvött til setja sér verklagsreglur í innflytjendamálum en á móti 

lagt til að víðfeðmari verkefni á borð við upplýsingaflæðis til innflytjenda ætti fremur 

að vera á ábyrgð ríkisins. Í stefnunni eru sett fram fjögur meginmarkmið. Í fyrsta lagi að 

hagsmunir innflytjenda séu samþættir í stefnumótun og þjónustu sveitarfélaganna. Í 

öðru lagi að innflytjendur þekki réttindi sín og skyldur og að aðgengi þeirra að þjónustu 

sé tryggt. Í þriðja lagi að opinber þjónusta ríkis og sveitarfélaga sé heildstæð og í fjórða 

lagi að innflytjendur nái sem fyrst sambærilegri stöðu og aðrir samfélagsþegnar og séu 

viðurkenndir sem virkir þátttakendur samfélagsins. Þá er einnig lagt til að lagasetning 

hins opinbera gefi sveitarfélögum kost á að sérhæfa þjónustu sína við innflytjendur 
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eftir aðstæðum í hverju sveitarfélagi fyrir sig (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

Af þessum markmiðum má sjá að mikið er lagt upp úr hvernig sveitarfélögin geti 

aðlagast innflytjendum, svo sem með bættu aðgengi að þjónustu. 

Misjafnt hvort sveitarfélögin hafi gert sérstakar ráðstafanir þegar kemur að 

málefnum innflytjenda og fá þeirra hafa sett sér stefnu eða verklagsáætlanir (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2008). Reykjavíkurborg gaf þó út heilstæða stefnu í þessum 

málum í mars árið 2009 og má segja að hún miði að mestu leyti að því að bæta 

þjónustu borgarinnar við innflytjendur. Það rennir aftur stoðum undir það að innan 

þess opinbera sé áhersla lögð á mikilvægi þess að samfélagið aðlagist innflytjendum og 

geri þeim betur kleift að aðlagast samfélaginu (Mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, 2009). 

 

3.3 Innflytjendur í íslensku samfélagi  

Hluti þeirra einstaklinga sem hingað flytjast eiga það sameiginlegt að vera í leit að betri 

lífsgæðum en þeir geta átt von á að öðlast í heimalandi sínu. Sumir koma sem 

flóttamenn frá stríðshrjáðum löndum og hafa jafnvel misst fjölskyldumeðlimi, á meðan 

aðrir flýja fátækt í heimalandi sínu og koma hingað í atvinnuleit. Oft er erfitt fyrir þessa 

einstaklinga og fjölskyldur að byrja nýtt líf í framandi landi (Félagsmálaráðuneytið, 

2005; Hagstofa Íslands, 2009; Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.; .Rauði kross Íslands, 

2006a, 2006b). Þetta er þó ekki algilt og margar og mismunandi ástæður geta verið 

fyrir því að fólk kýs að flytjast milli landa. Auk áðurnefndrar fólksfjölgunar í íslensku 

samfélagi vegna einstaklinga sem hingað komu í atvinnuleit hefur einnig aukist að 

fjölskyldur þeirra, sem hingað koma til að vinna, flytji með þeim eða komi eftir að 

fyrirvinnan hefur komið sér fyrir og setjist hér að. Fjölbreytileiki innflytjendahópsins er 

þannig sífellt að aukast. Miklu máli skiptir að þessir nýju íbúar landsins fái aðstoð til að 

aðlagast nýjum heimkynnum sínum svo þeir geti orðið virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Annars er hætt við að ákveðinn aðskilnaður minnihlutahópsins frá 

samfélaginu eigi sér stað (Menntamálaráðuneytið, 1997). 

Auk skýrslna og rannsókna sem stjórnvöld hafa unnið að hefur Rauði kross 

Íslands einnig séð um gerð efnis sem kemur með einum eða öðrum hætti að málefnum 

innflytjenda í íslensku samfélagi. Til að mynda stendur hann fyrir rannsóknum á stöðu 
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innflytjenda og annarra minnihlutahópa og almennri greiningu á því hverjir séu verst 

settir í samfélaginu hverju sinni. Niðurstöðurnar má sjá í skýrslum sem koma út á 

nokkurra ára fresti sem bera titilinn Hvar þrengir að? Í skýrslunni frá árinu 2006, Hvar 

þrengir að? Könnun um stöðu þeirra sem minnst mega sín í íslensku samfélagi, kemur 

fram að innflytjendur voru taldir vera þriðji verst staddi hópurinn í íslensku samfélagi 

en eingöngu öryrkjar og einstæðar mæður stóðu verr að velli (Rauði kross Íslands, 

2006b). Svipaða sögu er að segja í nýjustu skýrslunni Hvar þrengir að? Skýrsla Rauða 

kross Íslands 2010 sem kom út í maí það sama ár. Þar má sjá að innflytjendur eru enn 

taldir vera einn af þremur hópum sem standa hvað verst í samfélaginu í dag. Þar sem 

hugtakið innflytjandi nær yfir ansi ólíka einstaklinga, sem standa vafalaust misvel, er 

þar er þó tekið fram að eingöngu sé átt við innflytjendur með litla eða enga 

íslenskukunnáttu og þá innflytjendur sem teljast félagslega einangraðir (Rauði kross 

Íslands, 2010a). 

 

4 Fjölmenningarleg félagsráðgjöf 

Eins og áður hefur komið fram skiptir það öllu að aðlögun innflytjenda og samfélagsins 

gangi sem best því það er mikilvægt bæði fyrir einstaklingana sjálfa og eins fyrir 

samfélagið í heild. Með góðri aðlögun er hægt að koma í veg fyrir ýmis samfélagsleg 

vandamál. Félagsráðgjafar geta aðstoðað innflytjendur við þessa aðlögun að 

samfélaginu með því að aðstoða þá við að koma undir sig fótunum í nýja heimalandinu. 

Við aðlögun geta komið upp margvísleg vandamál meðal annars tengd 

menningarlegum árekstrum, skólagöngu barna innflytjenda auk þess sem oft koma upp 

vandamál tengd vinnumarkaðnum. Þar eru einkum vandamál sem snúa að réttindum, 

aðbúnaði og skyldum innflytjandans í starfi en mikill munur getur verið á 

sambærilegum störfum eftir löndum og því er æskilegt að vel sé gerð grein fyrir hvers 

er ætlast af einstaklingnum og hvað hann fær að launum. Félagsráðgjafar eru þar af 

leiðandi að vinna með innflytjendum á ýmsum stöðum svo sem í heilbrigðisþjónustu, 

skólatengdum verkefnum og félagsþjónustu. Í áðurnefndri viðhorfskönnum kom einnig 

fram að 16% þeirra sem nýtt höfðu félagslega þjónustu eða þjónustu sveitarfélaga og 

þjónustumiðstöðva höfðu nýtt sér félagslega ráðgjöf.  

Fjölmenningarfélagsráðgjafar sinna oft verkefnum sem geta verið afar víðfeðm 

og flókin og því er æskilegt að þeir noti öll þau vinnutæki sem þeir geta til að auðvelda 
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sér starfið því án þeirra gætu þeir tapað þeirri heildarsýn sem félagsráðgjöfum er svo 

mikilvæg. Þau vinnutæki sem hér er átt við eru ýmis kort og líkön sem gott er að nýta 

til að fá yfirsýn yfir fjölskyldu, umhverfi og líf skjólstæðingsins. Sem dæmi um slík tæki 

má nefna fjölskyldukort (e. genogram), umhverfiskort (e. ecogram), menningarnet (d. 

Kulturgrammet) Marianne Skytte og flutningsferilslíkan Sluzki. Þessi tæk eru notuð í 

þeim tilgangi að öðlast meiri og betri upplýsingar um viðfangsefnið, það er að segja til 

þess að fá sem bestar upplýsingar um þá einstaklinga sem eiga í hlut hverju sinni. 

Fjölskyldukort er notað til að félagsráðgjafinn geti kortlagt fjölskyldu einstaklingsins 

sem á í hlut og fengið þannig greinargóða mynd af þeim fjölskylduþáttum sem gætu 

haft áhrif (McGoldrick, Gerson og Shellenbergar, 1999). Umhverfiskort eru notuð til að 

setja upp þær upplýsingar sem félagsráðgjafinn fær um tengsl skjólstæðingsins við 

umhverfi sitt, svo sem aðila innan og utan fjölskyldu viðkomandi (Hartman, 1995). 

Menningarnet Marianne Skytte (2007) er fjölþættara og þar er tekið tillit til allra þeirra 

þátta sem geta haft áhrif á einstaklinginn. Það eru þættir eins og menntun, félagsleg 

staða, menning, trúarbrögð og fleira. Nýti félagsráðgjafinn sér þessi vinnutæki er 

auðveldara fyrir hann að ná heildarsýn um hagi skjólstæðinga sinna og hann getur 

þannig verið betur í stakk búin til að aðstoða. Flutningsferilslíkanið byggir, eins og áður 

segir, á að aðlögun sé í fimm stigum og gott er fyrir félagsráðgjafa að nota það til að 

gera sér betur grein fyrir á hvaða stað í flutningsferlinu innflytjendurnir eru staddir 

(Sluzki, 1979). 

 

4.1 Kenningar í fjölmenningarlegri félagsráðgjöf 

Mikilvægt er að félagsráðgjafinn kynni sér mismunandi vinnuaðferðir við úrlausnir mála 

og þá er aðallega stuðst við þrjár kenningar í vinnu með innflytjendum; vistfræðileg 

nálgun, valdefling og styrkleikakenningar (Fong, 2004; Garcia, 2008). Vistfræðileg 

nálgun eða vistfræðikenningin (e. ecological theory) skiptist niður í þrjá meginþætti, 

micro, mezo og macro og skoðar út frá þessum þáttum tengingu skjólstæðingsins við 

umhverfi sitt. Micro þátturinn fjallar um einstaklingsbundna þætti svo sem erfðir og 

uppeldi viðkomandi og nær til líffræðilegra, sálfræðilegra, og félagslegra atriða hjá 

einstaklingunum sjálfum. Mezo eru fjölskyldu- og félagslegir þættir og nær til atriða 

eins og áhrifa samskipta einstaklingsins við hópa sem standa honum nærri, svo sem 
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vina og samstarfsmanna. Macro þátturinn fjallar síðan um stærri og fjarlægari hópa á 

borð við stofnanir og þjónustu samfélagsins. Það getur einnig verið menning eða trú 

samfélagsins eða samfélagið í heild (Farley, Smith og Boyle, 2009; Garcia, 2008). Þegar 

þessi kenning er notuð skoðar félagsráðgjafinn tengingu skjólstæðingsins við 

fjölskylduna, nærsamfélagið og samfélagið í heild sinni og sér hvort ójafnvægi er til 

staðar, en það gæti meðal annars valdið streitu. Markmið félagsráðgjafa væri því að 

auka skilning skjólstæðingsins á umhverfinu og aðstoðað hann við að aðlagast 

samfélaginu með áherslu á hvaða þætti væri mikilvægt að skoða betur, án þess að 

bakgrunnur einstaklingsins tapi gildi sínu (Fong, 2004; Garcia, 2008). 

 Samkvæmt styrkleikakenningunum er umhverfi einstaklinganna ýmist jákvætt 

eða neikvætt og félagsráðgjafarnir ganga í því tilfelli út frá því að einstaklingarnir nýti 

styrkleika sína til að takast á við neikvæða þætti. Þannig gæti félagsráðgjafi beint 

einstaklingum af erlendum uppruna frá því að einblína á þætti sem ganga illa og eflt þá 

til þátttöku á sviðum sem skila jákvæðari árangri (Fong, 2004; Garcia, 2008). 

Í valdeflingu (e. empowerment) er gengið út frá því að skjólstæðingurinn hafi lítið 

vald yfir eigin aðstæðum, til að mynda vegna bágrar félagslegrar stöðu sinnar (Fong, 

2004; Garcia, 2008). Þetta á einkar vel við um skjólstæðinga af erlendum uppruna en 

eins og áður hefur komið fram eru innflytjendur taldir vera þriðji verst staddi hópurinn 

í íslensku samfélagi. Valdefling er það ferli sem á sér stað þegar félagsráðgjafar stuðla 

að virkni ákveðinna hópa sem þurfa á stuðningi að halda (Neville, 2004). Áhersla er 

lögð á að efla vald skjólstæðingsins yfir eigin aðstæðum ásamt því að auka félagslegt 

jafnrétti þess hóps sem einstaklingurinn tilheyrir, sem í þessu tilfelli eru innflytjendur. 

Markmiðið er því að efla einstaklingana til þess að hafa áhrif á eigið líf svo þeir geti 

unnið að og jafnframt náð markmiðum sínum og þar með aukið lífsgæði sín (Neville, 

2004; Fong, 2004; Garcia, 2008). 

 

4.2 Að vinna með innflytjendum 

Við vinnu með innflytjendum þurfa félagsráðgjafar hafa fleira í huga heldur en 

kenningar og hjálpartæki. Störf þeirra þurfa að vera fagleg og nauðsynlegt að þeir starfi 

eftir viðeigandi reglum. Hér á landi fara þeir eftir siðareglum sem Félagsráðgjafafélag 

Ísland hefur sett sér. Þar segir að félagsráðgjafar skuli vinna gegn hverskyns 
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mannréttindabrotum og að grundvöllur félagsráðgjafar liggi í virðingu fyrir 

einstaklingunum og trú á að þeir geti fullnýtt hæfileika sína. Félagsráðgjafar eiga því 

ekki að fara í manngreiningarálit heldur koma fram af heiðarleika og virðingu og skapa 

þannig traust milli sín og skjólstæðingsins. Félagsráðgjafinn skal einnig upplýsa 

skjólstæðing sinn um rétt hans, skyldur og hjálparúrræði, en er það einkar mikilvægt í 

vinnu með innflytjendum því eins og áður segir geta þeir átt erfitt með að afla sér 

upplýsinga, meðal annars sökum tungumálaerfiðleika. Auk þess er mikilvægt að 

félagsráðgjafinn mæti skjólstæðingnum á hans forsendum og eftir því hvar hann er 

staddur. Þar segir ennfremur að markmið félagsráðgjafar sé að vinna að lausnum bæði 

á félagslegum og persónulegum vandamálum skjólstæðinga auk þess sem berjast skal 

gegn félagslegum vandamálum (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Þetta á vel við um 

vinnu félagsráðgjafa með innflytjendum þar sem félagsráðgjafar aðstoða 

skjólstæðingana við persónuleg og félagsleg vandamál sem tengjast jafnvel 

flutningunum og aðlögun í nýju samfélagi.  

Eitt mikilvægasta hlutverk félagsráðgjafa sem starfa með innflytjendum er að 

vera talsmenn hópsins. Rétt eins og aðrir minnihlutahópar eiga innflytjendur oft erfitt 

með að koma málefnum sínum á framfæri við meirihlutann. Eins og fram hefur komið 

eru mörg atriði sem hafa áhrif á aðlögun innflytjenda að samfélaginu og eins hvernig 

samfélagið aðlagast innflytjendum. Félagsráðgjafar eru í starfi sínu í góðri aðstöðu til 

að hafa heildarsýn í málaflokknum þar sem þeir vinna með innflytjendunum á 

einstaklingsgrundvelli á svo mörgum sviðum mannlífsins, svo sem í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Vegna þess hversu flókin aðlögunarferlin geta verið er mikilvægt að 

félagsráðgjafar komi að gagnkvæmu aðlöguninni, einkum til að sporna við slæmri 

útkomu á borð við aðskilnað eða einangrun innflytjenda frá samfélaginu í heild (NASW, 

2001; Collet, 2004). Þetta er einkar mikilvægt í íslensku samfélagi í dag, sérstaklega ef 

litið er til þess að ákveðinn hópur innflytjenda er einn af þremur verst settu hópum 

samfélagsins, eins og áður hefur komið fram (Rauði kross Íslands, 2006b; Rauði kross 

Íslands, 2010a). 

Félagsráðgjafar þurfa að huga að ýmsum atriðum sem fara að miklu leyti eftir því 

með hvaða skjólstæðingum þeir eru að vinna hverju sinni. Félagsráðgjafar sem starfa 

með innflytjendum þurfa að vera sérstaklega undir það búnir með tilliti til atriða eins 

og menningarmunar, fordóma og mögulegrar notkunar á túlkaþjónustu. Í ljósi þess hve 
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samfélagið er orðið fjölmenningarlegt mætti ætla að innflytjendur þurfi á þjónustu 

félagsráðgjafa að halda hvar sem sú þjónusta fer fram, rétt eins og aðrir 

samfélagsþegnar, og því mætti telja æskilegt að félagsráðgjafar séu almennt undir það 

búnir að starfa með innflytjendum. Því ætti að leggja áherslu á að félagsráðgjafanemar 

fái sérstaka kennslu og leiðsögn í þessum málaflokki auk þess sem félagsráðgjafar ættu 

að sækja sér endurmenntun í málaflokknum ef þeir þurfa á að halda (NASW, 2001). 

 

4.2.1 Undirbúningur 

Undirbúningur félagsráðgjafans, bæði persónulegur og faglegur, fyrir vinnu með 

innflytjendum þarf að vera góður rétt eins og að hann myndi þurfa að undirbúa sig 

öðruvísi ef um annan minnihlutahóp væri að ræða. Sá undirbúningur getur meðal 

annars falist í meðvitund um eigin viðhorf, hugsanir og fordóma auk þess að kynna sér 

vinnutæki sem í boði eru og þær kenningar sem henta best í vinnu með innflytjendum.  

Persónulegur undirbúningur getur falist í því að félagsráðgjafinn geri sér grein 

fyrir því að siðir, venjur og menningarleg gildi samfélags hans hafa haft áhrif á skoðanir 

hans og viðhorf og mótað hann allt frá barnæsku. Allur hans bakgrunnur getur haft 

áhrif á skoðanir og starf hans í heild og nauðsynlegt er að gildi og viðhorf 

félagsráðgjafans endurspegli þarfir skjólstæðinga hans (NASW, 2001; Launikari og 

Puukari, 2005).  

Faglegur undirbúningur fyrir störf með innflytjendum felst í að hafa þekkingu á 

og bera virðingu fyrir ólíkri menningu og menningarheimum ásamt því að þekkja til 

þess hóps sem skjólstæðingurinn tilheyra. Í gagnkvæma aðlögunarferlinu er þetta 

einkum mikilvægt því þarna skapast grundvöllur fyrir félagsráðgjafann að benda 

skjólstæðingunum á að rækta sína gömlu menningu og móðurmál sitt en tryggja 

jafnframt að þeir verði virkir samfélagsþegnar. Ef skilningur á menningarmuninum er 

fyrir hendi auðveldar það félagsráðgjafanum einnig að finna og nota þær leiðir sem 

best henta skjólstæðingnum hverju sinni. Menningarhæfni (e. cultural competence) 

felst einmitt í þessu, það er að segja hæfni til að vera meðvitaður um stöðu 

innflytjandans og taka tillit til uppruna hans þar sem menningarmismunur getur verið 

mikill á milli þessara tveggja menningarheima (Fong, 2004; NAWS, 2001). Eins er 

mikilvægt að þekking og yfirsýn félagsráðgjafans á þeim úrræðum og þjónustu sem 
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standa innflytjendum til boða í samfélaginu sé góð og að þeir beiti sér fyrir því að 

skjólstæðingar þeirra geti nálgast upplýsingar á ólíkum tungumálum eða með aðstoð 

túlka (NASW, 2001). Einnig er talað um menningarfærni (e. intercultural competence) í 

þessu samhengi. Þrátt fyrir að þessi kunnátta sé nauðsynleg fyrir félagsráðgjafa er 

einnig æskilegt að innflytjendurnir og samfélagið sem heild hafi ákveðna 

menningarhæfni/færni. Samfélagið þyrfti helst að vita eitthvað um menningu landsins 

sem innflytjendurnir koma frá og innflytjendurnir þurfa að vita ýmislegt um menningu 

landsins sem þeir flytjast til. Það stuðlar að gagnkvæmri þekkingu og skilningi á að fólk 

geti gert hluti á ólíkan hátt, allt eftir því hvernig bakgrunnur þess hefur mótað það 

(Menntamálaráðuneytið, 1997, Félagsmálaráðuneytið, 2007). 

4.2.2 Fordómar 

Eins og áður hefur komið fram þarf félagsráðgjafinn að vera meðvitaður um sína eigin 

fordóma en þó er ekki síður mikilvægt að hann sé meðvitaður um endurspeglun 

fordóma í reglum og lögum og beiti sér fyrir því að fá því breytt ef þess þarf (NASW, 

2001). Hann þarf því ekki einungis að vera meðvitaður um sína persónulegu fordóma 

heldur einnig um fordóma samfélagsins en innflytjendur eru sá hópur sem er í hvað 

mestri hættu á að verða fyrir fordómum frá samfélaginu. Ákveðnar neikvæðar 

staðalímyndir geta breiðst út um hóp fólks, til dæmis vegna þess að það hefur sama 

hörundslit eða það kemur frá sama landi. Sem dæmi má nefna þá fordóma sem asískar 

konur verða fyrir þegar því er haldið fram að þær séu keyptar hingað til lands af 

einmana karlmönnum. Auk þess sem þá er dregið í efa að þær geti alið upp „íslensk“ 

börn (Anna G. Ólafsdóttir, 1999). 

Til að átta sig á hvað fordómar eru er best að líta á því hvernig hugtakið er 

skilgreint. Fordómar (e. prejudice) er það þegar einstaklingar, hópar, málaflokkar eða 

annað er dæmt án fyrirliggjandi röksemda sem geti stutt þá skoðun. Settar eru fram 

eða staðhæfingar á grundvelli þekkingarleysis eða staðalmynda en staðalmyndir er það  

þegar alhæft er um stóran hóp út frá einstaklingum innan hans. Þessar staðalmyndir 

geta síðan leitt til fordóma og fordómarnir til mismununar, til dæmis innan félagslega 

kerfisins og sú mismunun gæti þá leitt til átaka milli einstaklinga, svo sem skjólstæðings 

og félagsráðgjafa (sjá Mynd 2) (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 
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Mynd 2. Frá staðalmyndum til átaka (Guðrún Pétursdóttir, 2003).  

Birtingarmyndir fordóma geta verið af ýmsum toga. Talað hefur verið um að 

fordómar séu ýmist sýnilegir eða ósýnilegir. Sýnilegir fordómar geta verið ofbeldisfullir, 

ofbeldislausir eða kerfisbundnir. Ósýnilegir fordómar eru hins vegar ýmist meðvitaðir 

eða ómeðvitaðir (Toma, 2007). Dominelli (1997) talaði um þrenns konar fordóma; 

persónulega, menningarlega og kerfislega. Persónulegir fordómar eru þegar 

einstaklingar eru, meðal annars bakgrunns síns vegna, fordómafullir. Þeir geta verið 

bæði sýnilegir og ósýnilegir. Menningarlegir fordómar geta verið faldir í samfélaginu 

sjálfu til að mynda vegna gamalla hefða. Ójafnrétti hópa sem hefur viðgengist lengi er 

því ekki upprætt. Kerfislegir fordómar fela í sér að einstaklingum eða hópum er 

mismunað á kerfisbundinn hátt. Það er að segja fordómarnir eru innbyggðir til að 

mynda í opinberum kerfum og einstaklingarnir sem verða fyrir fordómunum fá því ekki 

sanngjarna málsmeðferð. Það getur verið erfitt að leiðrétta en launamunur kynjanna er 

gott dæmi um slíka fordóma. (Dominelli, 1997; Toma, 2007). 

Til að sporna gegn fordómum og takast á við þá sem fyrir eru þurfa 

félagsráðgjafar sem og aðrir þegnar samfélagins að hafa þekkingu á því að fordómar 

séu til staðar, þrátt fyrir að þeir séu ekki alltaf sýnilegir, og því hvaða atriði geta legið 

að baki þeim fordómum (Toma, 2007). Í því samhengi er mikilvægt að félagsráðgjafar 

líti ekki svo á að allir séu eins heldur taki tillit til margbreytileika skjólstæðinga sinna og 

þess að atriði eins og menningarlegur margbreytileiki hafi áhrif á einstaklinga. Þó má 
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það tillit ekki valda yfirborðskenndri viðurkenningu á að einstaklingnum sé allt leyfilegt 

svo framarlega sem það sé partur af hans menningarlega bakgrunni. Til að mynda er 

ofbeldi gagnvart konum aldrei leyfilegt hér, jafnvel þó það tíðkist í heimalandi 

viðkomandi (Dominelli, 1997; Launikari og Puukari, 2005).  

 

4.2.3 Mikilvægi túlkaþjónustu 

Í starfi félagsráðgjafa með innflytjendum er túlkaþjónusta mikilvæg svo samskipti 

skjólstæðingsins og félagsráðgjafans misskiljist ekki. Tungumálaörðugleikarnir geta gert 

það að verkum að innflytjendur eiga erfitt með að tjá sig eða skilja hvað við er átt. Sagt 

hefur verið að tungumálakunnátta sé grundvöllur góðra samskipta. Að sama skapi má 

segja að túlkaþjónusta sé grundvöllur fyrir góðum samskiptum við einstaklinga sem 

eiga við tungumálaörðugleika að stríða (Garcia, 2008). 

Réttur innflytjenda til túlkaþjónustu er tryggður í ýmsum íslenskum lögum (sjá til 

dæmis lög um útlendinga nr. 96/2002, lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 og lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997) svo 

eitthvað sé nefnt. Þrátt fyrir þessi réttindi má benda á að túlkaþjónusta er ekki alltaf 

notuð og líklegast má telja að henni sé einna helst sleppt í sparnaðarskyni. Í skýrslu um 

túlkaþjónustu innflytjenda frá árinu 2011 kemur fram að mikilvægt sé að kalla til túlka 

þegar einstaklingar sem ekki skilja íslensku nægilega vel eiga í hlut. Starfsmenn í 

ýmsum opinberum störfum benda á þetta mikilvægi enda þurfi einstaklingurinn að 

vera vel upplýstur til að geta tekið upplýstar ákvarðanir og gætt hagsmuna sinna. Auk 

þess bendir fagfólk á nauðsyn þess að túlkar séu menntaðir og faglegir í þjónustu sinni 

og starfi til að mynda eftir ákveðnum vinnu- og siðareglum og virði reglur eins og 

þagnarskyldu. Einnig þurfa starfsmenn hins opinbera, svo sem læknar, kennarar og 

félagsráðgjafar, að kunna að nota þjónustu túlka (Velferðarráðuneytið, 2011). Dæmi 

sýna einnig fram á mikilvægi þess að einstaklingum af erlendum uppruna sé boðin 

túlkaþjónusta. Í því samhengi má minnast umræðu frá því fyrr á þessu ári þar sem 

Sabine Leskop, varaformaður Samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi gagnrýndi 

skort á túlkaþjónustu hjá sýslumannsembættum landsins. Benti hún á að konur af 

erlendum uppruna hafi afsalað sér forræði yfir börnum sínum vegna skorts á skilningi á 

þeim samningum sem þær skrifuðu undir og að ekki hafi verið kallað eftir túlkum 
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meðal annars vegna sparnaðar (RÚV, 2011a). Flestir einstaklingar af erlendum 

uppruna, sem þurfa að notfæra sér þjónustu félagsráðgjafa, ættu því án nokkurs vafa 

að hafa túlk hjá sér í viðtölum. Þjónustan er réttur þeirra og ætti að varast að sleppa 

því að nýta hana vafi leikur á að málskilningur einstaklingsins sé nægjanlegur. 

Tungumálið er þó ekki það eina sem túlkurinn þarf að skilja því jafnframt er mikilvægt 

að hann skilji menningarheima beggja aðila svo hann geti túlkað menningarlegan 

mismun enda er margt annað en orð sem geta haft áhrif á upplifun skjólstæðinganna, 

til að mynda líkamstjáning og fatnaður. Auk þess geta orð haft mismunandi merkingar 

eftir aðstæðum og merking þeirra jafnvel missterk eftir menningarheimum. Mikilvægt 

er að félagsráðgjafinn og túlkurinn hafi atriði sem þessi í huga (Garcia, 2008). 

 

5 Umræða 

Í gegnum árin hefur Ísland verið afmarkað, enda lítil eyja langt úti í hafi, og samfélagið 

bar þess merki. Hér bjó einsleit þjóð þar sem flestir voru sömu trúar, höfðu sama húðlit 

og töluðu sama tungumálið. Það var í raun ekki fyrr en á seinni hluta síðustu aldar að 

samfélagið fór að taka verulegum breytingum. Það hafði að sjálfsögðu breyst á ýmsum 

sviðum í gegnum tíðina, orðið tæknivæddara og annað þess háttar, en með tilkomu 

hnattvæðingarinnar og opnari landamæra varð það fjölbreyttara. Íslendingar voru ekki 

lengur allir hvítir, þeir höfðu ekki lengur allir sama menningarbakgrunn, þeir voru ekki 

lengur flestir sömu trúar né töluðu þeir sama tungumál. Samfélagið í byrjun þessarar 

aldar var orðið fjölmenningarlegt. Fyrst í stað var þetta vegna þess að innflytjendur 

komu í meira mæli sem aukið vinnuafl inn í íslenskt efnahagslíf sem virtist vera í 

stöðugri þenslu. Seinna áttuðu menn sig á að þetta var ekki alveg svona einfalt, 

innflytjendurnir komu kannski sem vinnuafl en í kjölfarið vildu margir hverjir setjast hér 

að. Með þessum aukna fjölda innflytjenda jukust áskoranir á samfélagið, sem og á 

fagstéttir á borð við félagsráðgjafa og oftar en ekki var óljóst hvernig ætti að bregðast 

við. Áttu innflytjendur að samlagast íslensku samfélagi? Átti samfélagið að breytast svo 

innflytjendur pössuðu betur inn í það? Heillavænlegast væri að bæði innflytjendur og 

samfélag löguðu sig að breyttum aðstæðum. Það er að segja, best væri ef innflytjendur 

aðlöguðust, eða samþættust, samfélaginu og að samfélagið gerði að sama skapi 

breytingar sem gerðu innflytjendum kleift að aðlagast með góðu móti, það yrði því 

gagnkvæm aðlögun milli þessara tveggja atriða. 
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Ljóst er að margskonar þættir hafa áhrif á aðlögun innflytjenda og ólíkar 

aðlögunarleiðir eru mögulegar. Til að útkoma aðlögunarferlisins sé sem best er 

æskilegast að samþætting eða gagnkvæm aðlögun, sé sú leið sem farin er en ef 

aðlögunin gengur ekki vel getur það haft óæskilegar afleiðingar í för með sér á borð við 

aðskilnað eða einangrun innflytjenda frá samfélaginu, fordómar gagnvart þeim geta 

aukist og sambúð innflytjenda og innfæddra getur þá orðið erfiðari. Gagnkvæm 

aðlögun innflytjenda og íslensks samfélags felur í sér málamiðlanir og aðgerðir af 

beggja hálfu.  Innflytjendur þurfa að aðlagast nýju samfélagi að einhverju leyti, svo sem 

með því að læra íslensku en tungumálakunnátta þykir vera eitt það mikilvægasta sem 

innflytjendur geta tileinkað sér og er af mörgum talin vera einn helsti lykillinn að 

íslensku samfélagi. Kunni fólk tungumálið hefur það betri tækifæri til að nýta sér það 

sem samfélagið hefur upp á að bjóða og eins til að kynna sér réttindi sín og skyldur.  

Að sama skapi er mikilvægt að innflytjendum sé gert kleift að aðlagast 

samfélaginu á sínum forsendum en séu ekki allir þröngvaðir til að feta sama veginn. 

Með því er átt við að einstaklingar eru misjafnlega staddir í sínu lífi og því er það háð 

ótal atriðum hvað þeir eru tilbúnir að gera hverju sinni til að aðlagast auk þess sem 

misjafnt er eftir aðstæðum til hvers er ætlast af þeim. Sumir vilja til dæmis eflaust læra 

tungumálið sem fyrst á meðan aðrir vilja taka sér meiri tíma í að koma sér og sínum 

fyrir í nýjum heimkynnum áður en tekist er á við ný verkefni eins og tungumálanám. 

Mikilvægi aðlögunar samfélagsins felst því einkum í að gera einstaklingum fært að 

aðlagast á sínum forsendum, leyfa þeim að fara sínar eigin leiðir og aðstoða þá þegar 

færi gefst til. Samfélagið getur ekki ætlast til að innflytjendur aðlagist án þess að 

samfélagið sjálft sé tilbúið til að aðstoða þá við það ferli og breytast sjálft að einhverju 

leyti. Því er mikilvægt að við komuna til landsins hafi innflytjendur gott aðgengi að 

öllum þeim upplýsingum sem þeir kunna að hafa þörf fyrir, bæði hvað varðar málefni 

þeirra sjálfra, svo sem lagalegan rétt og skyldur, auk almennra upplýsinga um hvernig 

íslenskt samfélag virkar yfir höfuð því í okkar samfélagi, sem og öðrum samfélögum er 

mikið um óskrifaða siði og reglur sem jafnvel getur verið erfitt að átta sig á. Þó eru það 

ekki eingöngu þessar óskrifuðu reglur sem geta flækst fyrir heldur á það sama við um 

allar aðrar reglur samfélagsins. Því mætti segja að á sviði upplýsingagjafar og sé hvað 

mikilvægast fyrir samfélagið sjálft að aðlagast, það er að segja aðlagast því að vera ekki 

lengur lítið, einsleitt samfélag þar sem lítið þurfti að íhuga hvað hentaði mismunandi 
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hópum samfélagsins. Sömu kröfur þurfa að vera gerðar til aðlögunar samfélagsins að 

innflytjendum og gerðar eru til innflytjenda að aðlagast samfélaginu. Einnig má benda 

á að samfélagið hefur aðlagað sig að öðrum minnihlutahópum, svo sem fötluðum, með 

ýmsum hætti. Aðgengi hreyfihamlaðra að opinberum stöðum hefur víða verið bætt 

sem og aðgengi blindra og heyrnarlausra að upplýsingum, þó alltaf megi gera betur. Af 

hverju ætti ekki að vera gerðar sömu kröfur um aðlögun samfélagsins að 

innflytjendum? Í því felst meðal annars að gera upplýsingar aðgengilegar á öðrum 

tungumálum bæði í upplýsingaritum sem og á internetinu. Þrátt fyrir að þannig 

upplýsingar séu aðgengilegar má þó ekki gleyma að þær koma ekki í staðin fyrir 

túlkaþjónustu en hún er og verður nauðsynleg fyrir þá einstaklinga sem skilja lítið í 

íslensku, enda er það réttur innflytjenda að geta nýtt sér túlka svo sem við 

læknisheimsóknir sem og við önnur tilefni á borð við fundi með félagsráðgjöfum.  

En hver er það sem segir til um hvort og hvernig samfélagið breytist? Það eru 

vafalaust margir þættir sem koma þarna inn í en á meðal þeirra eru þættir eins og 

stefna stjórnvalda, aðkoma fagstétta, svo sem félagsráðgjafa, auk þess sem íbúar 

samfélagsins verða að hafa opin hug fyrir samfélagslegum breytingum af þessu tagi. 

Segja má að stefna stjórnvalda spili eitt stærsta hlutverkið því með markvissri stefnu 

ætti að vera hægt að hafa áhrif á hinn almenna borgara auk þess sem hægt væri að 

tækla áhættuþætti eins og fordómar og mismunun á grundvelli kynþáttar, þjóðernis 

eða erlends bakgrunnar í opinbera kerfinu sem og í samfélaginu í heild. Þrátt fyrir þetta 

mikilvægi stjórnvalda í stefnumótun, var stefna þeirra í málefnum innflytjenda lítil sem 

engin á árum áður, enda voru innflytjendur aðallega álitnir vinnuafl sem kæmi og færi 

eftir því hvað hentaði íslenskum vinnumarkaði. Þetta gæti þó líka stafað af því að Ísland 

er ungt sem innflytjendaland og stefnan er enn að mótast. Sem dæmi um það má 

nefna að ríkisstjórn Íslands setti sér mjög heildstæða stefnu í málaflokknum árið 2007. 

Sú stefna ber þess þó merki að vera samin á miklum góðæristímum. Þar er áætlað að 

gera marga góða og þarfa hluti en eftirfylgnin hefur kannski ekki verið eins mikil og 

væntingar stóðu til. Hugsanlegt er að þar hafi verið um að ræða fögur loforð sem erfitt 

er fyrir núríkjandi stjórnvöld að standa við þegar samfélagið í heild sinni á í eins miklum 

efnahagsvanda og raun ber vitni. Samt sem áður er brýnt að þessum málefnum verði 

ekki sópað undir teppi eða þau svæfð í nefndum Alþingis því segja má að staða 

innflytjenda í íslensku samfélagi sé afar slæm að mörgu leyti. Þeir vinna oftar en ekki 
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langan vinnudag í láglaunastörfum og eru almennt þriðji verst setti hópur samfélagsins. 

Þannig hefur staðan einnig verið á tímum góðæris síðustu ára og því ekki ótrúlegt að 

staða þessa hóps versni enn frekar nú á tímum efnahagslegra þrenginga. Mikilvægt er 

því að fylgjast vel með og grípa inn í til að laga þetta ástand og gera rannsóknir á því 

hver staða mála er hverju sinni. Má einnig benda á að fordómar geta aukist við það að 

almennur ójöfnuður einstaklinga í samfélaginu eykst og þeir fordómar geta og hafa 

beinst gegn innflytjendum. Ekki er eingöngu æskilegt er að taka á slíkum fordómum 

heldur er nauðsynlegt að fyrirbyggja á öllum stigum samfélagsins, svo sem innan þess 

opinbera, hjá einstaklingum, í skólakerfinu og innan þriðja geirans. Því þarf að taka 

mjög hart á mismunun og láta hana ekki viðgangast. 

Þegar kemur að málefnum innflytjenda er einnig nauðsynlegt að fagaðilar á borð 

við félagsráðgjafa geti komið sem mest að gagnkvæmri aðlögun innflytjenda og 

samfélagsins. Félagsráðgjafar eru í þeirri einstöku stöðu, starfs síns og menntunar 

vegna, að hafa heildarsýn í málaflokknum og eiga samskipti við báða aðila, það er að 

segja innflytjendur sjálfa og samfélagið sem heild. Félagsráðgjafar ættu því að vera 

talsmenn innflytjenda, enda þurfa innflytjendur sem minnihlutahópur í samfélaginu 

sárlega á einhverjum að halda sem talar fyrir þeirra hönd. Í því samhengi væri til dæmis 

æskilegt að benda stjórnvöldum á hvað betur mætti fara í málaflokknum, tala 

opinskátt um málefni innflytjenda á opinberum vettvangi, svo sem í fjölmiðlum og 

koma þannig á framfæri stöðu innflytjenda í íslensku samfélagi, en eins og fram hefur 

komið getur hún verið frekar bágborin. Með þessu gætu félagsráðgjafar haft áhrif á þá 

aðlögun sem samfélagið sjálft þarf að eiga í en þar fyrir utan aðstoða þeir innflytjendur 

á mörgum stöðum mannlífsins svo sem í samskiptum við skóla, við félagsþjónustu á 

borð við barnavernd, við heilbrigðisþjónustu, opinbera þjónustu og annað slíkt. Þeir 

koma því með augljósum hætti að gagnkvæma aðlögunarferlinu milli innflytjenda og 

íslensks samfélags og stuðla að því að það ferli verði sem farsælast. 

Segja má að rannsóknir á sviði innflytjendamála hér á landi séu tiltölulega nýjar 

enda kannski skiljanleg þar sem innflytjendur voru almennt mjög fáir og fjölgaði ört 

sérstaklega frá árinu 2006 þegar landamæri ýmissa Evrópulanda opnuðust vegna 

inngöngu þeirra í Evrópusambandið og þar með aðkomu þeirra að Evrópska 

efnahagssvæðinu (EES). Rannsóknum hér á landi hefur þó fjölgað á síðustu árum og 

fleiri rannsóknir eru í vinnslu. Meðal þess sem áhugavert væri að rannsaka á næstu 
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árum er hvernig samfélagið hefur breyst eftir kreppu og hvort núverandi kreppuástand 

muni breyta einhverju í stefnu stjórnvalda þegar kemur að innflytjendamálefnum. 

Einnig er vert að skoða stöðu innflytjenda í samfélaginu nánar, sérstaklega stöðu 

einstakra innflytjendahópa og má einkum nefna að áhugavert væri að gera úttekt á 

stöðu þeirra innflytjenda sem koma frá svæðum utan EES og sjá hvernig 

kreppuástandið hefur áhrif á þann hóp, en jafnvel fyrir kreppu var áttu þessir 

einstaklingar hvað erfiðast uppdráttar í samfélaginu og þurftu að uppfylla strangari 

kröfur en aðrir innflytjendur og gátu til að mynda ekki unnið hér nema atvinnurekandi 

hefði sótt um atvinnuleyfi fyrir þá, áður en þeir komu til landsins. Auk þess væri þörf á 

víðtækri rannsókn sem fjallaði um fordóma gagnvart innflytjendum og þróun þeirra 

mála í íslensku samfélagi bæði í kjölfar aukningar á innflytjendum og eins í kjölfar þess 

mikla atvinnuleysis sem er í samfélaginu í dag. 
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