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Á undanförnum árum hefur Ísland orðið æ fjöl menn
ingarlegra. Fólk hefur flust til landsins hvaðanæva 
að úr heiminum til lengri tíma eða skemmri. Við 
slíkar aðstæður er mikilvægt að unnið sé markvisst að 
því að efla fjölmenningarlega færni fólks til þess að 
gagnkvæm aðlögun megi verða sem best. Einn þáttur 
fjölmenningarlegrar kennslu felst í því að upplýsa 
íbúana sem fyrir eru í landinu. Með þessu kennsluefni 
er fyrst og fremst höfðað til ungs fólks í efri bekkjum 
grunnskóla og framhaldsskólum með það fyrir 
augum að auka skilning nemenda á margbreytileika 
mannlífsins. 

Meginhluti efnisins er samfelldur texti þar sem 
meðal annars er fjallað um samskipti fólks af ólík um 
uppruna í rás sögunnar, um innflytjendur, flótta 
menn og hælisleitendur, ýmis lykilhugtök fjöl menn

ingarfræðanna og siðferðileg álita mál tengd inn
flytjendamálum. Auk þess fylgja verkefni textanum.

Textinn getur átt við í kennslu samfélagsfræða, lífs
leikni, heimspeki og sið fræði.

Í seinni hlutanum eru dæmi um fjórar kennslustundir 
og sýnishorn af viðfangsefnum sem nota má ein sér eða 
samhliða textanum.

Ekki er endilega gert ráð fyrir að kennarar kenni 
námsefni þetta frá upphafi til enda frekar en þeir vilja. 
Því er fyrst og fremst ætlað að vera grunnur þekkingar 
og hugmynda sem kennarar geta unnið frekar með 
nemendum sínum eftir aðstæðum hverju sinni.

Titill námsefnisins þótti viðeigandi og er hluti af 
tilvitnun sem höfð er eftir Albert Einstein: „Það er mjög 
niðurdrepandi að lifa á tímum þar sem auðveldara er að 
kljúfa atóm heldur en fordóma.“

Fylgt úr hlaði



1 Nánar má lesa um þróun mannsins í Jóhann M. Hauksson, Kynþáttahyggja, (Mál og menning 1999).

Hvernig skyldi standa á því að Grænlendingar og 
Íslendingar eru svona ólíkir í útliti? Aðeins nokkur 
hundruð kílómetrar skilja þjóðirnar að. Til þess að 
finna svar við því þurfum við að líta til baka og skoða 
sögu mannkyns. Talið er að maðurinn eigi uppruna 
sinn í austanverðri Afríku þar sem hann þróaðist út 
frá apategund. Maðurinn tekur síðan smám saman að 
dreifast um jörðina. Hann fer frá austur Afríku norður 
til MiðAusturlanda og þaðan ýmist til Evrópu eða til 
Asíu. Frá Asíu var farið annarsvegar suður til Ástralíu og 
annarra staða í Eyjaálfu. Hinsvegar fór maðurinn norður 
eftir Síberíu yfir Beringssund til Norður Ameríku og svo 
áfram til Suður Ameríku.

Skoðaðu á korti þá leið sem maðurinn  
hefur farið og sagt er frá í textanum.

Í Afríku bjó maðurinn í miklu sólskini og þegar hann 
tekur að missa líkamshárin er mun betra að hafa 
dökka húð en ljósa. Í dökkri húð er melanínlitarefnið 
meira og ver það húðina fyrir krabbameini og bruna. 
Eftir að maðurinn tekur að setjast að annarsstaðar í 
heiminum þar sem sólin er ekki eins mikil skiptir ekki 
eins miklu máli að hafa dökka húð. Húð fólks verður 

því mismunandi ljós eða dökk og fer eftir því hvar á 
hnettinum fólk býr og eftir því hvernig lifnaðarhættir, 
einkum mat ar æði þess er.1

Nágrannarnir Íslendingar og Grænlendingar eiga 
eins og aðrir menn uppruna sinn í Austur Afríku og 
hafa lengi búið á svipuðum slóðum í aðeins nokkur 
hundruð kílómetra fjarlægð. Það sem hinsvegar gerir 
það að verkum að hóparnir eru svo ólíkir er að þeir 
koma til núverandi heimkynna sinna úr ólíkum áttum. 
Grænlendingar koma frá Afríku eftir Asíu og yfir 
Beringssundið til Norður Ameríku á meðan Íslendingar 
koma frá Afríku norður eftir Evrópu. Hóparnir hafa 
síðan verið mikið aðskildir og lifnaðarhættir þeirra 
mjög ólíkir. Grænlendingar stunduðu einkum veiðar en 
Íslendingar tóku upp landbúnað. 

Frá því að maðurinn lagði af stað frá Afríku hefur 
margt gerst. Samskiptin hafa að mjög miklu leiti tekið 
mið af því hvar sest var að og hefur litarháttur og útlit 
haft þar gríðarleg áhrif. 

Aflaðu þér nánari upplýsinga um það hvernig 
maðurinn þróaðist á mismunandi hátt eftir  

búsetusvæðum. Kannaðu skyldleika  
mismunandi hópa fólks. 

eitt

Mannkynið röltir um heiminn og tekur  
meðal annars ýmsum litabreytingum

Hvaða máli skiptir húðlitur? Börn að leik í Havana.  Ljósmynd JB



2 Helgi Skúli Kjartansson greinir frá þessu í bók sinni Þættir úr sögu nýaldar, (Ísafoldarprentsmiðja HF 1976) bls. 43.
3 Everett, Susanne, Þrælahald, saga mikils mannkynsböls í máli og myndum, þýð. Dagur Þorleifsson (Örn og Örlygur 1978) bls. 65.
4 Kvikmyndirnar Lilja 4-ever (2002) og Eastern Promises (2007) er dæmi um myndir sem gerðar hafa verið um mansal. 
5 www.amnesty.is (skoðað 21. október 2009)

Sagan geymir margar athyglisverðar frásagnir af 
samskiptum fólks af ólíkum uppruna. Vissulega má 
finna margt jákvætt í samskiptum fólks í sögunnar rás en 
þó standa engu að síður upp úr þau skelfilegu samskipti 
sem byggst hafa á mannfyrirlitningu, niðurlægingu, 
fordómum og ofbeldi. Allt fram á okkar daga hafa slík 
samskipti átt sér stað á milli fólks af ólíkum uppruna. 
Skoðum nokkur dæmi:

Hvernig fólk býr utan Evrópu?
Í kennslubók í landafræði frá miðöldum var sagt frá 
því að finna mætti þjóðir sem væru einfættar, aðrar sem 
samanstæðu af risum, enn aðrar sem hefðu gul augu og 
voru taldar sjá betur að næturlagi en á daginn. Einnig 
var greint frá þjóð sem átti að hafa svo stóra neðri vör að 
fólkið gat kastað henni yfir höfðuð og notað hana sem 
skjól gegn veðri og vindum. 

Hugmyndaflugið tók við þar sem þekkinguna skorti 
og voru einnig teiknaðar myndir af einstaklingum 
umræddra þjóða svo nemendurnir gætu nú glöggvað sig 
á því hvernig fólk úti í hinum stóra heimi liti út.2

Hver er ástæða þess að fólk telur sjálfu sér og öðrum 
trú um að til séu einstaklingar eins og lýst var í um-

ræddri landafræðibók?  Hvaða áhrif hafa þessar  
lýsingar haft á afstöðu fólks til framandi þjóða?  

Getur verið að í nútímanum gerist það að  
ímyndunaraflið sé látið ráða ef þekkingu skortir  

þegar fjallað er um framandi þjóðir?

Þrælahald
Þrælahald tíðkaðist í fjölmörgum menningar
sam félögum allt frá fornöld. Í þrælahaldi er litið á 
einstakling sem eign sem þarf að hlýða vilja eiganda 
síns án þess að eiga um það nokkurt val. Um 1500 
þegar Evrópubúar hófu siglingar um heiminn tóku þeir 
að kaupa þræla frá Afríku en þrælahald hafði tíðkast 
í Afríku fyrir þann tíma. Í Evrópu var þrælahald ekki 
bannað á þessum tíma ef um var að ræða heiðingja. 
Afrískir þrælar urðu vinsælir í Ameríku einkum í 
Brasilíu og Mið  Ameríku og síðar í Bandaríkjunum. 

Yfirleitt var þrælum ekki rænt beint af Evrópubúum 
heldur voru þeir keyptir af afrískum þrælaveiðimönnum 
sem réðust gegn öðrum ættbálkum og seldu síðan 
þessa nágranna sína úr landi. Arabar stunduðu einnig 
þrælaverslun einkum við strendur Austur  Afríku og 
stóð sú verslun til loka 19. aldar.

Aðbúnaður þrælanna var slæmur. Þeir voru hlekkjaðir 
og fluttir í skipum þar sem þrengsli voru mikil. Margir 
þeirra lifðu ekki ferðalagið af. Dóu sumir af völdum 
sjúkdóma en þeim sem veiktust á leiðinni var oft 
varpað í sjóinn. Þeir sem lifðu ferðalagið af fóru á 
þrælamarkað og voru seldir. Þótti þrælaverslun um tíma 
virt atvinnugrein og sjálfsagður hlutur. Viðhorfinu til 
þrælanna í Englandi hefur verið lýst á eftirfarandi hátt:

Í augum flestra Englendinga á átjándu öld var 
þrælahald sjálfsagður hlutur. Tískufrúr þarlendar 
sóttust mikið eftir litlum blökkudreng jum og litu á 
þá og meðhöndluðu sem einskonar gæludýr. Þrælar 
voru seldir opinberlega á uppboðum í enskum 
borgum og blökkumenn, sem húsbændur höfðu gefið 
frelsi eða fannst ekki borga sig að nýta lengur, bættust 
í hóp þeirra snauðustu í Lundúnum, Bristol og 
Liverpool. Ýmiskonar óhugnanlegum áhöldum og 
tækjum, sem þrælar fengu að kenna á, var stillt út í 
búðarglugga, þar á meðal „hlekkjum og handjárnum, 
áhöldum gerðum til þess að spenna upp munninn á 
negrunum, þegar þeir vilja ekki neyta matar, 
hálshring jum, sem einskonar kvíslar stóðu langt út 
úr … þumalskrúfum og öllu öðru mögulegu til 
þvingunar og kúgunar.“ 3 

Þó svo að þrælahald hafi verið afnumið með lögum og 
mannréttindasamþykktum fyrir löngu síðan þá reyndist 
framkvæmdin á þessum samþykktum mjög erfið til að 
byrja með og enn í dag eru gerðar ítrekaðar tilraunir til 
að fara á bakvið settt lög og mannréttindasamþykktir. 
Fjölmörg dæmi um að fólk hafi verið hneppt í 
þrældóm má finna á 20. öldinni og í nútímanum hefur 
svokallað mansal komist víða upp og er það klárlega ein 
birtingarmynd þrælahalds en orðið man er orð yfir þræla 
af báðum kynjum.4

 Á vef mannréttindasamtakanna Amnesty 
International er sagt frá mansali:5

Árlega verða þúsundir einstaklinga, aðallega konur 
og börn, fórnarlömb mansals. Talið er að hálf milljón 
kvenna, hið minnsta, sé á ári hverju flutt frá fátækum 
löndum jarðar til þeirra ríkari þar sem þær eru 
þvingaðar til starfa í kynlífsiðnaðinum. Mörgum 
er rænt og haldið nauðugum, þær eru barðar og 
niðurlægðar og beittar kynferðislegu ofbeldi við 
aðstæður sem minna mest á þrælahald.

Þrátt fyrir að lagaleg staða svartra í Bandaríkjunum sé sú sama og annarra þegna þá virðist 
litarhaft enn hafa áhrif á hvernig fólki vegnar. Aflaðu þér upplýsinga um það hver staða svartra 
er í Bandaríkjum nútímans út frá efnahag, heilsu, húsnæði og hvort þeir komist frekar í kast við 

lögin

tvö

Samskipti fólks af  ólíkum uppruna
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Aðrar birtingarmyndir nútíma þrælahalds má sjá í 
hermennsku barna og atvinnuþátttöku þar sem vinnu
álag er óhóflegt og vinnutími langur. Í fjölmörgum lönd
um er börnum gert að taka þátt í hernaði og mörgum 
þeirra hefur verið rænt í því skyni.6 

 

Á vefsíðu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna  
(www.unicef.is) má finna upplýsingar um  

barnaþrælkun og börn í vopnuðum átökum.  
Farðu inná heimasíðuna og skoðaðu helstu  

staðreyndir sem þar koma fram. 

Frumbyggjar í Ameríku
Landkönnuðurinn Kristófer Kólumbus kom að landi 
í Ameríku árið 1492 er hann hugðist sigla til Indlands. 
Fólkið sem hann mætti í Ameríku kallaði hann índíána. 
Eflaust gátu indíánarnir ekki ímyndað sér hvaða áhrif 
ferð Kólumbusar átti eftir að hafa á líf þeirra.  Í lýsingu 
sinni á fólkinu sem bjó fyrir í þessu nýja landi segir 
Kólumbus:

Þetta fólk er svo auðsveipt og friðsælt, … betra fólk 
er ekki til í víðri veröld. Þeir elska náunga sinn sem 
sjálfan sig og þýðum og elskulegum samræðum þeirra 
fylgir ætíð bros. Þótt satt sé að þeir gangi naktir, er 
siðprýði þeirra lofsverð og til fyrirmyndar.7

Kólumbus stóðst ekki freistinguna og hafði á brott 
með sér til Spánar tíu af þessum gestgjöfum sínum til 
þess að fá þá til þess að tileinka sér evrópska menningu. 
Innan við áratug eftir að Kólumbus kom til Ameríku 
hafði hundruðum þúsunda indíána verið útrýmt. 
Næstu aldir flyktust evrópubúar til Ameríku þar sem 
yfirgangurinn varð allsráðandi. Menn leituðu að gulli, 
settust að, rændu þorp og seldu fólk mansali. Indíánar 
voru á stöðugum flótta og þótt þeir hafi fengið úthlutað 
landsvæðum til búsetu, svokölluðum verndarsvæðum 
þá var þeim oftar en ekki tekið af þeim aftur ef á þeim 
fannst gull eða annað sem verðmætt gat talist. 

Indíánarnir brugðust illa við ásókn þessara nýju íbúa 
og var andstaða þeirra mikil. Andstaða þeirra mátti 
sín þó ekki mikils gagnvart þeim ásetningi evrópsku 
innflytjendanna að hrekja þá frá heimkynnum sínum 
eða refsa þeim fyrir andstöðu sína með útrýmingu. 
Indánum fækkaði gríðarlega. Þegar borgarastríðið í 
Bandaríkjunum hófst um 1860 er talið að þeir hafi verið 
um 300.000 talsins eða um helmingur eða jafnvel ekki 
nema um þriðjungar þess fjölda sem var þegar fyrstu 
evrópsku landnemarnir komu til Virginíu og Nýja 
Englands. 

Inúítar til sýnis 
Sýningar á fólki frá fjarlægum heimshlutum tíðkuðust 
allnokkuð í Evrópu og Norður Ameríku eins og fram 
hefur komið í lýsingu á ferðum Kólumbusar. Kólumbus 

var þó ekki sá eini sem sótti fólk til þess að hafa til sýnis. 
Danakonungur sendi eftir Grænlendingum árið 1605 
sem sýndir voru í Kaupmannahöfn. Landkönnuðurinn 
Robert Peary fékk sex íbúa norðvestur Grænlands til 
þess að fara með sér til New York en hann hafði verið 
beðinn um að flytja með sér „einn miðaldra eskimóa“ 
sem rannsaka átti við bandaríska náttúruminjasafnið.

Einn þeirra sem Peary kom með frá Grænlandi var 
drengurinn Minik sem var aðeins sex ára gamall og var í 
för með föður sínum. Saga Miniks er átakanleg og rekur 
Gísli Pálsson mannfræðingur sögu hans stuttlega í bók 
sinni Frægð og firnindi ævi Vilhjálms Stefánssonar: 

Þegar Minik og félagar stíga á land í höfninni í 
Brooklyn í lok september eru þar 20 þúsund manns 
að virða fyrir sér „gripina“, góna á þá eins og hvert 
annað sýnishorn úr dýraríkinu. Tvo fyrstu dagana 
sem inúítarnir dvelja í New York greiða 30 þúsund 
manns fyrir að fá að berja þá augum. Þeir gista 
fyrst um sinn í kjallara safnsins þar sem þeir eru 
hafðir til sýnis eftir pöntun fyrir mannfræðinga 
safnsins og aðra vísindamenn. Inúítarnir þola ekki 
loftslagsbreytinguna sem dvölin í New York hefur í 
för með sér og innan skamms hafa þeir allir fengið 
kvef. Sumir fá bæði lungnabólgu og berkla og innan 
örfárra mánaða eru þeir allir látnir nema tveir, 
Minik og tvítugur piltur sem snýr heim við svo búið. 
Skyndilega er Minik orðinn munaðarlaus því móður 
sína hafði hann misst árið áður en hann lagði af 
stað til New York. Yfirvöld Náttúruminjasafnsins 
vilja sem minnst af honum vita því dapurleg afdrif 
ferðafélaga hans hafa spurst út og orðið safninu til 
vansa. Húsvörður og eiginkona hans taka Minik 
hinsvegar að sér, sýna honum ástúð og koma honum í 
skóla. Faðir Miniks, Qisúk, er jarðsettur með viðhöfn 
og er Minik viðstaddur. Nokkrum árum síðar fréttir 
hann það hinsvegar hjá skólafélögum sínum að 
jarðarförin hafi verið tóm sýndarmennska. Lík föður 
hans hafði verið tekið til rannsókna, holdið síðan 
fjarlægt af beinunum, þau hreinsuð og þeim komið 
fyrir í sýningarskáp í safninu. Trjábolur hafði verið 
settur í kistuna og borinn til grafar til að létta Minik 
föðurmissinn. 
Þegar Minik kemst að hinu sanna segist hann ekki 
fá ró í sál sinni fyrr en hann hafi fengið líkamsleifar 
föður síns afhentar svo að hann geti jarðsett þær 
með sómasamlegum hætti. Þótt barátta hans fyrir 
afhendingu beinanna beri ekki árangur tekst honum 
að koma sögu sinni á framfæri við dagblöð og vekja 
athygli á henni. Vonsvikinn yfir skilningsleysi safnsins 
snýr Minik heim á leið árið 1909, átján ára að aldri. 
Minik hefur nú glatað tungu inúíta, hann er allslaus 
og á enga að meðal heimskautaeskimóanna. Hann 
kvænist að vísu inúítastúlku og reynir að læra mál 
heimskautaeskimóanna á ný og festa rætur í samfélagi 
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10 Sama rit bls. 139.

þeirra, en allt kemur fyrir ekki, hann unir sér ekki og 
kann ekki til verka. Hann á ekki heima þarna frekar 
en í New York. Um síðir gefst Minik upp á að vera 
inúíti og hverfur á ný til Bandaríkjanna árið 1917 
þar sem hann ætlar sér að byrja nýtt líf. Ljósadýrðin 
á Broadway, sagði hann síðar höfðaði meira til hans 
en norðurljósin. Honum tekst að komast til New 
Hamshire og þar fær hann vinnu við skógarhögg. 
Hann er laghentur og vel þokkaður og kemur sér vel 
fyrir á stuttum tíma, en árið eftir tekur hann spönsku 
veikina og deyr úr lungnabólgu aðeins 27 ára að 
aldri.8 

 
Að vera „óæðri“.  Mannfyrirlitning  
á tímum fasisma og nasisma 
Eftir fyrri heimsstyrjöldina sem háð var á árunum 
19141918 fór stjórnmálastefna sem kallast fasismi 
að njóta aukinna vinsælda. Megineinkenni fasisma er 
andstaða við lýðræði og einstaklingsfrelsi og í sumum 
tilvikum, en þó alls ekki öllum aðhyllstust fasistar 
svokallaða kynþáttahyggju, þ.e.a.s. að telja fólk tilheyra 
mismunandi kynþáttum og álíta einn kynþátt æðri 
öðrum. Sá uppgangur fasisma og nasisma sem átti sér 
stað á árunum eftir fyrri heimsstyrjöld sáði fræjum 
misréttis og haturs. Ein undirgrein fasismans sem er 
þýski nasisminn í seinni heimsstyrjöldinni lagði mikla 
áherslu á kynþáttahyggju. Kynþáttahyggja er sú skoðun 
að mannkyninu megi skipta upp í ólíka kynþætti og að 
einn kynþáttur sé öðrum fremri. Andúð nasista í garð 
fólks af öðrum kynþætti en þeim aríska var mjög mikil 
og miskunnarlaus. Gyðingar urðu illilega fyrir barðinu á 
henni, en rómafólk, svartir, samkynhneigðir og fatlaðir 
voru einnig á meðal þeirra sem voru álitnir óæðri og 
voru ekki taldir eiga tilverurétt sambærilegan rétti 
hvítra. 

Í seinni heimsstyrjöldinni sem stóð frá 19391945 
var mikið hatur ríkjandi. Nasistar útrýmdu á skipulegan 
hátt þeim sem voru að þeirra mati óæðri. Fjölmargir 
aðrir urðu fyrir barðinu á mannhatri nasismans, þó 
þeir tilheyrðu „réttum kynþætti“. Einn af þeim var 
Íslendingurinn Leifur Muller sem var handtekinn í 
Noregi árið 1942 fyrir þær sakir að vilja yfirgefa Noreg 
og fara heim til Íslands. Mátti hann dúsa í fangabúðum 
nasista til vors 1945. Leifur sagði sögu í sína í bókinni 
Býr Íslendingur hér? sem Garðar Sverrisson skráði. Í bók sinni 
segir Leifur m.a.:

Að frumkvæði yfirlæknisins í Sachsenhausen, 
Heinz Baumkötter, hafði gasklefi verið settur upp í 
búðunum. Þar voru heilu hóparnir teknir af lífi strax 
við komuna til búðanna. Þessir hópar voru aldrei 
innritaðir í Sachsenhausen og enginn veit með vissu 
hve margir létu líf sitt á þennan hátt strax á fyrsta 
degi, en það voru ófáir lestarfarmar.
Nótt eina hnippti kojufélagi minn í mig og benti mér 

að koma með sér út í glugga því eitthvað einkennilegt 
væri um að vera. Við gengum að glugganum og litum 
út. Þarna stóð gríðarstór hópur fólks í einum hnapp, 
umkringdur af vélbyssusveit SS. Vegna náttmyrkurs 
var ljóskösturum beint að fólkinu sem stóð hnípið í 
rigningunni. Mér bauð í grun hvað til stæði og vildi 
ekki fylg jast frekar með framvindu mála. Ég fór aftur 
að sofa.
Næsta dag frétti ég að fólkið, ungverskir gyðingar að 
því er talið var, hefði verið látið standa þarna úti 
til klukkan þrjú um nóttina og þá loks verið rekið í 
gasklefann. Klefinn var á stað sem SS kallaði Station 
Z. Í Station Z fóru fram allar meiriháttar aftökur 
og með hliðsjón af því verkefni þótti sérstaklega við 
hæfi að auðkenna staðinn með bókstafnum Z, þeim 
síðasta í stafrófinu.9 

 
Þýsku nasistarnir létu sér ekki nægja að myrða fólk á 
hrottalegan hátt heldur notuðu þeir lifandi manneskjur 
í fjölmörgum tilraunum sínum. Tilraunir þessar voru 
margvíslegar og höfðu bæði hernaðarlegan tilgang og 
læknisfræðilegan. Ein tilraunin fólst t.d. í því að varpa 
handsprengju inn í rými þar sem fangar voru til þess 
að kanna eyðingarmáttinn. Leifur segir frá fjölmörgum 
dæmum af tilraunum læknanna við Sacshsenhausen 
þar sem fangar voru notaðir. Nefnir hann einn lækni, 
Baumkötter á nafn í eftirfarandi lýsingu:

Til dæmis þótti læknunum rétt að kanna ýmsar 
aðferðir við meðhöndlun drepsára. Skáru þeir þá 
djúp sár í læri og upphandleggi manna, settu í þau 
klúta og óhreinan hálm og saumuðu svo fyrir. Þegar 
læknismeðferð loks hófst eftir nokkra daga voru 
flestir orðnir alvarlega veikir og teknir að heyja mjög 
kvalafullt dauðastríð. Þeir fáu sem lifðu þetta af urðu 
allir örkumla. Í annarri tilraun hellti Baumkötter 
fljótand fosfór á víð og dreif um líkama sjúklinga 
sinna. Hann vildi athuga hvort ekki væri hægt að 
græða slík sár með einhverjum efnum. Fórnarlömbin 
liðu ægilegar kvalir, afskræmdust um allan líkamann 
og náðu sér aldrei.10 

 
Aðskilnaður kynþáttanna 
Árið 1652 hófst landnám Hollendinga í Suður – Afríku 
þegar Jan van Riebeeck kom til landsins ásamt 90 
manna fylgdarliði. Bretar áttu einnig eftir að setjst að í 
landinu. Löngu síðar eða 1948 varð svokölluð apartheid 
stefna eða kynþáttaaðskilnaður hvíta minnihlutans 
innleiddur þegar flokkur búa, Þjóðarflokkurinn sem 
samanstóð af afkomendum hollenskra innflytjenda 
komst til valda. 

En hvað fólst í þessari aðskilnaðarstefnu? Orðið 
apartheid er komið úr tungumálinu afrikaans sem er 
tungumál afkomenda hollenskra innflytjenda og 
þýðir aðskilnaður. Kynþættirnir eða þeir sem voru 
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11 Hager, Bengt Ake, Samferða um söguna, (Mál og menning í samstarfi við Námsgagnastofnun 1990), bls. 244-245.
12 Mandela, Nelson, Leiðin til frelsis, sjálfsævisaga, þýð. Jón Þ. Þór og Elín Guðmundsdóttir (Fjölvaútgáfa 1996), bls. 91-92.

„hvítir“ og þeir sem voru „ekki hvítir“ voru aðskildir 
á mjög afgerandi hátt. „Hvítir“ voru skilgreindir sem  
afkomendur evrópskra innflytjenda og „ekki hvítir“ voru 
allir aðrir, þ.e. svartir, asíubúar og kynblendingar:

Bengt Ake Hager lýsir ástandinu í landinu svo á 
dögum aðskilnaðarstefnunnar:

Hvítum og lituðum var bannað að giftast og alls 
staðar var kynþáttunum haldið aðgreindum. 
Járnbrautavagnar, almenningssalerni, skólar, 
sjúkrahús, garðbekkir o.s.frv. voru ýmist fyrir 
hvíta eða litaða. Refsingar fyrir brot gegn 
kynþáttalögunum voru mjög strangar, m.a. var beitt 
húðstrýkingum. Í fangelsum urðu blökkumenn að 
þola misþyrmingar og pyntingar. 
Litað fólk fékk minni og lélegri menntun en hvítir. 
Hvítum var greitt mun betur en lituðum fyrir sams 
konar vinnu. Svartir menn voru neyddir til að búa 
á sérstökum svæðum – Bantustans (af „bantus“ = 
blökkumenn). Á svæðum hvítra fengu svartir menn 
aðeins að dveljast sem vinnufólk í þjónustu hvítra.11 

  
Árið 1990 lýsti forseti landsins F.W. de Klerk því yfir 
að aðskilnaðarstefnan yrði afnumin. Mikil mótmæli 
höfðu átt sér stað árum saman, bæði í Suður – Afríku 
og einnig annarsstaðar í heiminum. Fjölmörg ríki 
höfðu hætt öllum viðskiptum við landið vegna 
aðskilnaðarstefnunnar. Leiðtogi svartra til margra ára, 
Nelson Mandela fékk frelsi úr fangelsi eftir að hafa setið 
inni í 27 ár. Árið 1994 voru haldnar frjálsar kosningar 
í landinu þar sem allir höfðu rétt til þátttöku og varð 
Nelson Mandela forseti landsins. 

Í sjálfsævisgöu Mandela Leiðin til frelsis lýsir hann 
ástandinu í landinu árið 1948 þegar Þjóðarflokkurinn, 
flokkur búanna, afkomenda hollensku innflytjendanna 
komst til valda og innleiddi apartheid stefnuna. 
Leiðtogi flokksins var Daniel Malan kalvínískur prestur. 
Mandela segir svo frá þessum tímamótum í bók sinni: 

 Kosningabarátta Þjóðarflokksins snerist um „swart 
gewaar“ (svörtu hættuna) og hann beitti fyrir sig 
tveimur slagorðum: „Die kaffer op sy plek“ (Negrann 
á sinn stað) og „Die koelies uit die land“ (Kúlíana 
burt úr landinu) – kúlíar var niðrandi nafn sem 
Búar notuðu um Indverja. 
Stefna Malans gekk undir nafninu Apartheid – 
kynþáttaaðskilnaðarstefna, nýtt hugtak en gömul 
hugmynd. Í nafninu felst bókstafleg merking 
stefnunnar og markmið hennar var að koma 
öllum lögum og reglugerðum, sem haldið höfðu 
svörtum í óæðri stöðu en hvítum, í eitt skipulagt 
kerfi kúgunar. Það, sem hafði í reynd verið ríkjandi, 
átti að lögfesta aðskilnaðinn, sem í þrjú hundruð 

ár hafði verið handahófskenndur, átti að fella 
inn í ósveig janlegt kerfi sem var fjandsamlegt 
svörtum í smæstu smáatriðum, óyfirstíganlegt og 
allsráðandi. Forsendan, sem aðskilnaðarstefnan 
byggði á, var að hvíti maðurinn væri æðri svörtum, 
lituðum og Indverjum og hlutverk hennar var 
að rótfesta yfirburði hvíta mannsins um eilífð. 
Þjóðarflokksmenn orðuðu þetta svona: „Die wit 
man moet altyd baas wees“ (Hvíti maðurinn 
verður alltaf að vera húsbóndinn). Stefna þeirra 
hvíldi á hugtakinu baasskap, sem bókstaflega þýðir 
„húsbóndavald“.… Hollenska siðbótarkirkjan studdi 
þessa stefnu og renndi trúarlegum stoðum undir 
kynþáttaaðskilnaðarstefnuna með því að gefa í skyn 
að Búar væru Guðs útvalda þjóð og að svartir menn 
væru þeim undirgefnir.12 

Í Bandaríkjunum hafði þrælahald endanlega verið 
afnumið með yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar árið 1865. 
Ekki voru allir sáttir og í öllum Suðurríkjunum nema 
Tennessee voru samþykkt lög til þess að bregðast 
við afnámi þrælahalds. Lögin heimiluðu að halda 
fyrrverandi þrælum sem vinnumönnum. Lögin voru þó 
mismunandi eftir ríkjum en þar sem þau voru hörðust 
var um ákveðna ánauð að ræða. Árið 1873 gengu síðan 
í gildi í Tennesee lög um aðskilnað kynþáttanna. Urðu 
þessi lög til þess að um öll suðurríkin voru hengd upp 
skilti þar sem greint var frá aðskilnaðarstefnunni. 
Svörtum var skylt að vera á ákveðnum stöðum t.d. í 
almenningsfarartækjum og var þeim víða meinaður 
aðgangur að skólum, veitingahúsum og o.s.frv. Þessi 
kynþáttaaðgreining var ekki bönnuð með lögum fyrr en 
árið 1964 en þrátt fyrir bannið viðgekkst hún víða mun 
lengur. 

Þegar aðskilnaður kynþáttanna var lögbundinn var 
fólk handtekið fyrir brot á lögunum og varð Rosa 
Parks þekkt þegar hún var handtekin í Montgomery í 
Alabama 1955. Hún var að koma úr vinnu og þar sem 
hún sat í strætisvagninum var henni sagt að láta hvítum 
farþegega eftir sæti sitt. Hún neitaði og var handtekin.  
Á þessum tíma þurftu svartir að fara aftur út úr 
vagninum eftir að hafa greitt fargjald og fara inn í hann 
að aftan. Svörtum var gert að sitja aftast í vagninum en 
ef hann ar fullur urðu svartir ávallt að standa upp fyrir 
hvítum.  

Þrátt fyrir að lagaleg staða svartra í Bandaríkjunum  
sé sú sama og annarra þegna þá virðist litarhaft enn 

hafa áhrif á hvernig fólki vegnar. Aflaðu þér  
upplýsinga um það hver staða svartra er í Bandaríkjum 

nútímans út frá efnahag, heilsu, húsnæði og  
hvort þeir komist frekar í kast við lögin.



13 Guðjón Arngrímsson, Nýja ísland örlagasaga vesturfaranna í máli og myndum, (Mál og menning 1997) .
14 Vefsíða Alþýðusambands Íslands www.asi.is (skoðað 21. október 2009).
15 Sjá umfjöllun um myndina á vefnum http://www.imdb.com/title/tt0460792/ 
16 Wallraff, Gunter. Niðurlægingin, þýð. Gunnar Kristjánsson (Tákn 1986).
17 Sama rit bls. 39.

Lengi hefur fólk flust á milli landa og eru fyrir því 
margar ástæður. Þegar um stóra hópa er að ræða frá 
sama svæði er iðulega verið að leita á annan og betri stað 
vegna vanda í heimalandinu sem oft er af pólitískum eða 
efnahagslegum ástæðum, nema hvort tveggja sé. Fólk 
sem flyst frá einu landi til annars af fúsum og frjálsum 
vilja með það að markmiði að setjast þar að kallast 
innflytjendur. Íslendingar fluttust til dæmis í stórum 
hópum til Norður Ameríku á árunum 1870 – 1914 og 
flúðu þar með ýmsa erfiðleika sem steðjuðu að þjóðinni. 
Markmið flutninganna var að hefja nýtt og betra líf. 
Alls fluttust 15.00020.000 manns til Kanada en þegar 
búferlaflutningarnir hófust árið 1870 voru íbúar Íslands 
um 70.000.13

Fjöldi fólks leitar að nýjum heimkynnum á hverju ári 
og af ýmsum ástæðum. Skoðum nokkrar af ástæðum 
fólksflutninga. 

Á vef Hagstofu Íslands (www.hagstofa.is) er hægt  
að sjá tölulegar upplýsingar um fólksflutninga til  

og frá landinu. Hvað fluttu margir til og frá Íslandi  
á síðasta ári? Hversu margir íslenskir ríkisborgarar 

fluttu frá Íslandi á síðasta ári? 

Farandverkafólk 
Ekki ætla allir sem fara til annarra landa í þeim tilgangi 
að bæta kjör sín og aðstæður að dvelja lengi. Algengt 
er að fólk fari úr einu landi í annað til þess að sækja 
atvinnu. Slíkt fólk kallast farandverkafólk og fer á milli 
staða ýmist innanlands eða á milli landa. Á Íslandi 
jókst fjöldi erlendra verkamanna í kjölfar virkjana og 
álversframkvæmda á Austurlandi á árunum 20042006. 
Kínverjar, Portúgalir, Pólverjar og Ítalir voru á meðal 
þeirra sem komu hingað til lands til þess að vinna. 
Margir þeirra sneru síðan til baka eftir að vinnu lauk. Þó 
var nokkuð um það að fólk hafi ákveðið að setjast hér að 
og fengi fjölskyldur sínar til landsins. 

Íslensk lög kveða á um að erlent starfsfólk sem hingað 
sækir vinnu skuli njóta sömu starfskjara og íslenskir 
starfsmenn. Á vefsíðu Alþýðusambands Íslands má 
finna upplýsingar um réttindi, kjör og skyldur erlends 
verkafólks. Þar segir m.a.: 

„Samkvæmt íslenskum lögum skulu laun og önnur 
starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins 
semja um, vera lágmarkskjör, óháð kyni, þjóðerni, eða 

ráðningartíma fyrir alla launamenn í viðkomandi 
starfsgrein á svæði því er samningurinn tekur til.“ 14 

 
Víða um heim eru aðstæður erlends verkafólks slæmar. 
Í kvikmyndinni Fast food nation15 frá árinu 2006 segir frá 
verkafólki frá Mexíkó sem sest að í Bandaríkjunum 
til að vinna við kjötvinnslu. Aðstæður eru allar hinar 
ömurlegustu og ekki bætir úr skák að flestir eru 
verkamennirnir ólöglegir í landinu. Slysatryggingar eru 
engar og ef fólk slasast vegna vinnu sinnar og verður 
óvinnufært missir það störf sín og verður að bjarga sér á 
eigin spýtur.

Tyrkir í Þýskalandi er einn af þeim hópum sem 
búið hafa við kröpp kjör á vinnumarkaði. Þýski 
rithöfundurinn Günter Wallraff rannsakaði kjör 
tyrkneskra innflytjenda í Þýskalandi með því að dulbúa 
sig sem tyrkja og kalla sig Ali. Í þessu gervi var hann 
í tvö ár til þess að komast að því hvernig væri að vera 
tyrkneskur verkamaður í Þýskalandi. Sögu sína sagði 
hann í bókinni Niðurlægingin16  sem gefin var út 1985 og 
kom hún út í íslenskri þýðingu 1986.  

Burtséð frá þeim bágu kjörum verkafólks sem 
Wallraff varð vitni að þá var skelfilegt viðmót gagnvart 
útlendingum mjög algengt. Á þessum tveimur árum 
sem hann starfaði dulbúinn sem Tyrki vann hann á 
fjölmörgum vinnustöðum við margvísleg verkefni vítt 
og breytt um Þýskaland og víða mátti hann sæta miklum 
fordómum á vinnustöðum vegna uppruna síns:

Þjóðverjarnir, sem nota salernin meðan ég (Ali) 
tek upp tuskur, svampa og fötur, koma með sínar 
athugasemdir. Ungur maður segir ving jarnlega: 
„Loksins erum við búnir að fá salerniskonu.“ Tveir 
um það bil fjörtíu og fimm ára tala saman milli 
klósetta: „Hvað lyktar verr en hland og kúkur?“ – 
„Vinnan,“ svarar hinn. „Neeii, Tyrkirnir,“ rymur sá 
fyrri út um klósettdyrnar.
Samt  er einn þýsku vinnufélaganna, sem spyrst fyrir 
um þjóðerni Alis meðan hann er að svamla. Og þegar 
ég svara: „Tyrk,“ lætur hann í ljós meðaumkun sína: 
„Dæmigert, þið eruð látnir hreinsa skítinn undan 
okkur. Enginn þýskur byggingaverkamaður léti bjóða 
sér þetta.“ 17 

- - - 
Verkstjórinn glottir í fjarska. Þegar ég (Ali) kem næst 
nálægt honum segir hann sigri hrósandi: „Þið ættuð 
að skilja það smám saman, að þið hafið ekkert hér 

þrjú

Hversvegna flytur fólk á milli landa? 
Um inn flytjendur, farandverkafólk, flóttamenn og hælisleitendur 
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að gera.“ Síðar kom ég að honum á klósettinu með 
filtpenna í hendinni þar sem hann var að skrifa á 
vegginn: „Til dauðans með Tyr…“ Þegar ég (Ali) 
freista þess að ræða við hann hrækir hann á mig og fer 
út af klósettinu án þess að hafa lokið verki sínu.“ 

Flóttamenn 
Ýmsir þurfa að yfirgefa heimili sín og flýja land hvort 
sem þeim líkar betur eða verr. Nærtækt er að nefna 
íbúa Vestmannaeyja sem þurftu í skyndingu að yfirgefa 
eyjarnar vegna eldgoss á Heimaey 1973. Að gosi loknu 
sneru margir til baka en þó ekki allir. Hið sama á við 
um  marga aðra flóttamenn í heiminum. Sumir sem 
flýja snúa til baka aftur en aðrir ekki. Margar ástæður 
eru fyrir því hversvegna fólk leggur á flótta; stríðsátök, 
náttúruhamfarir, matarskortur, slæmt efnahagsástand, 
ofsóknir og ofbeldi eru dæmi um ástæður þess að fólk 
þarf að yfirgefa heimkynni sín.

Hundruð þúsunda flóttamanna sækja um hæli í 
Evrópu á ári hverju. En hverjir teljast flóttamenn? 
Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um stöðu 
flóttamanna frá 28. júlí 1951 telst 

„… flóttamaður vera einstaklingur sem sökum ótta 
við að vera ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, 
þjóðernis, aðildar í sérstökum stjórnmálaflokkum eða 
stjórnmálaskoðana, og getur eða vill ekki, vegna slíks 
ótta,  færa sér í nyt vernd þess lands: eða þann sem er 
ríkisfangslaus, og er utan þess lands, þar sem hann 
áður hafði reglulegt aðsetur, vegna slíkra atburða og 
getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, hverfa aftur 
þangað.“ 18

Íslendingar hafa tekið á móti hópum flóttamanna 
frá ýmsum löndum frá árinu 1956, en þá komu 
52 einstaklingar frá Ungverjalandi. Aðrir hópar 
flóttamanna sem hingað hafa komið eru frá fyrrum 
Júgóslavíu, Víetnam, Póllandi, Kósovó, Króatíu, 
Kólumbíu og Palestínu. Flóttamenn og þeir sem 
hafa dvalarleyfi af mannúðarástæðum geta fengið 
ríkisborgararétt að lokinni fimm ára dvöl í landinu 
samkvæmt lögum um íslenskan ríkisborgararétt.

Mary Luz Suárez Ortiz er ein þeirra sem flúði 
heimaland sitt til að setjast að á Íslandi. Árið 
2007 kom hún ásamt sonum sínum tveimur og 
öðrum flóttamönnum frá Kólumbíu. Í viðtali við 
blaðamanninn Klemenz Ólaf Þrastarson sagði hún sögu 
sína. Í viðtalinu sagði hún m.a.:

Þetta hófst allt þegar maðurinn minn Daniel var að 
klára lögfræðina og vann í sjálfboðavinnu á skrifstofu 
í háskólanum.
Á þessum árum hafði ríkisstjórnin boðið FARC-
skæruliðum aðstoð til að láta af hernaði og gerast 
liðhlaupar. Það getur verið stórhættulegt fyrir þá að 

hætta, því þú segir ekki bara upp og bless. Liðhlaup 
þar er litið svipuðum augum og í öðrum herjum. En, 
semsagt, maðurinn minn hjálpaði nokkrum þeirra, 
til dæmis við að finna venjulega vinnu.
Einn liðhlaupinn kom með fjórtán ára stelpu með sér. 
Foreldrar hennar höfðu verið myrtir af skæruliðum 
og eini ættinginn sem eftir lifði var amma hennar. 
Maðurinn minn bauð stelpunni að búa hjá okkur, 
þetta var árið 1994, og hún borgaði fyrir sig með 
húshjálp. Ég var þá að jafna mig eftir að hafa fætt 
mitt fyrsta barn.
Stelpan varð fljótt hluti af fjölskyldunni og hjálpaði 
mér mikið með strákinn minn. Hún var sjálf ólétt 
og þegar hún tók jóðsóttina fór hún á spítalann með 
ömmu sinni. Sú gamla hringdi þaðan daginn eftir og 
sagðist hafa mikilvægar upplýsingar handa Daniel. 
Hún þurfti að seg ja honum að faðir barnsins væri 
hátt settur skæruliðaforingi og að stúlkan hefði búið 
með honum í meira en eitt ár, áður en hún kom til 
okkar.“

Heimsókn leyniþjónustunnar
„Sama kvöldið og amman hringdi í okkur komu 
skyndilega heim til mín nokkrir menn úr DAS 
(leyniþjónustu Kólumbíu). Þeir sýndu okkur skilríki 
þaðan og við sannreyndum það líka á byssunum 
þeirra, sem voru merktar ríkisstjórninni.
Við vorum átta saman að borða þegar þeir komu inn 
með látum. Þeir vildu sjá skilríkin okkar og öskruðu 
„Hver ykkar er Daniel?“ Þeir hæddust að honum og 
sögðu honum að hann hefði ekki átt að hjálpa fólki 
sem ætti það ekki skilið. Þeir nefndu óléttu stelpuna.
Síðan skildu þeir okkur að og ýttu mér í annað 
herbergi og héldu byssu að enninu á mér. Á meðan 
var maðurinn minn skotinn til bana“…

… Vernduð af ofurstanum
„Maðurinn sem myrti eiginmann minn var semsagt 
foringi innan DAS og á launum hjá FARC-
skæruliðunum. Þetta var hefndaraðgerð og þeir 
vildu refsa manninum mínum fyrir að hjálpa óléttu 
stelpunni að flýja. Ég sá hana reyndar aldrei aftur 
þótt ég leitaði að henni öðru hvoru í tvö ár á eftir.
Það vita það allir heima í Kólumbíu að maður á 
ekki að abbast upp á DAS. Og eina ástæðan fyrir 
því að leyniþjónustan náði ekki að drepa okkur er 
sú að valdamikill ofursti, Encizo, sá sem stjórnaði 
rassíunni þegar Pablo Escobar var tekinn, er skyldur 
okkur í gegnum manninn minn heitinn. Hann lét 
okkur hafa lífverði. Encizo ofursti starfaði hjá SIGN, 
sem er leyniþjónusta lögreglunnar sjálfrar. 
Ég var með tvo menn frá honum fyrir utan gluggann 
minn allan sólarhringinn í sirka tvö ár eftir morðið á 
Daniel. Þeir heilsuðu mér á morgnana og buðu góða 
nótt á kvöldin.“
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19 „Á flótta undan leyniþjónustunni“, Fréttablaðið, 28. október 2007 bls. 12.

Reyndi að rannsaka málið sjálf
„Hitt fólkið, sem var í íbúðinni þegar maðurinn 
minn var drepinn, var nægilega efnað til að geta látið 
sig hverfa eitthvað til útlanda eða í aðrar borgir. Ég 
vildi hinsvegar standa á rétti mínum og reyna að 
fá morðing jann dæmdan. Maðurinn minn var jú 
myrtur.
Kæran lá því inni hjá ákæruvaldinu og á meðan 
var ég réttdræp af öllum DAS-mönnum landsins, 
því þeir standa þétt saman og vernda hver annan. 
Rannsóknin varð að engu í höndum lögreglunnar…“ 
[…]DAS minnti á sig í hvert skipti sem þeir heyrðu af 
mér, en náðu þó aldrei til mín, sem betur fer.
Árið 2001 keypti mamma til dæmis litla íbúð í 
Bogotá. Hún vildi að ég væri skráð fyrir henni líka, 
ef svo færi að eitthvað kæmi fyrir sig. Og það var eins 
og við manninn mælt: Eftir að við skiluðum inn 
gögnunum heimsóttu mömmu illilegir menn. Þeir 
sögðust vera frá DAS að rannsaka innbrot í bíla fyrir 
utan og fengu mömmu með sér út. Þar börðu þeir 
hana sundur og saman. Heilum sjö árum eftir að 
maðurinn minn var myrtur!“

Gerðist að lokum löggiltur flóttamaður
„Svona gekk þetta meira og minna árin á eftir. Ég 
var orðin svo þreytt á þessu að ég ákvað að lokum 
að reyna að koma mér eitthvað í burtu og yfirgefa 
landið. Ég reyndi að flytja til Þýskalands og seinna 
til Bandaríkjanna, en alltaf fór eitthvað úrskeiðis. Ég 
dreif mig loks með strákinn minn og fékk aðstoð hjá 
fólki við að komast til Ekvador.

Við komum til höfuðborgarinnar Quito um 
miðja nótt. Daginn eftir leitaði ég hælis hjá 
flóttamannahjálpinni. Þetta var 24. febrúar 2005,“ 
segir Mary Luz, „ellefu árum eftir að maðurinn 
minn var skotinn.“ 19 

Hælisleitendur
Hælisleitandi er sá sem kemur til landsins og óskar eftir 
hæli. Hæli þýðir „vernd“ og leitar hælisleitandi verndar 
fyrir þeim aðstæðum sem hann þarf að horfast í augu við 
í heimalandi sínu. Til þess að flokkast sem hælisleitandi 
verður viðkomandi að hafa raunverulega ástæðu til 
þess að óttast um öryggi sitt. Þó hælisleitandi sé á flótta 
undan erfiðum aðstæðum þá heyrir hann ekki undir 
sömu skilgreiningu og flóttamaður. Þegar hælisleitandi 
biður um hæli er hann fyrst skilgreinur sem 
hælisleitandi og með umsókn sinni er hann að biðja um 
viðurkenningu á stöðu sem flóttamaður. Ef stjórnvöld 
fallast á réttmæti umsóknar hans fær hann stöðu 
flóttamanns. Ef hinsvegar stjórnvöld synja viðkomandi 
um stöðu flóttamans má vísa viðkomandi úr landi, veita 
honum dvöl í landinu af mannúðarástæðum eða veita 
honum  bráðabirgðardvalarleyfi. 

Þó að stjórnvöld viðurkenni ekki viðkomandi 
hælisleitanda sem flóttamann þarf samt ekki að vera að 
hann sé ekki flóttamaður. Hann getur verið það sem 
kallað er „óviðurkenndur“ flóttamaður. 

Þeir sem leita eftir hæli hafa margir hverjir orðið 
fyrir ofsóknum af einhverju tagi. Ofsóknir geta tengst 
t.d. kynferði og kynferðisglæpum, nauðungarvinnu, 
barnahermennsku, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum 

Börn að leik í Havana á Kúbu.  Ljósmynd JB
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og mörgu fleira. Þar geta margir aðilar komið við sögu 
s.s. stjórnvöld, her, lögregla eða aðrir svo sem ýmsir 
uppreisnar og skæruliðahópar. 

Til Íslands koma hælisleitendur frá ýmsum löndum. 
Einn þeirra sem hingað leitaði var Fatah Aziz Ismailzada 
frá Afganistan. Hann kom til Íslands eftir að hafa verið 
hælisleitandi í sex ár í Svíþjóð. Svokallaðir Talibanar 
stjórnuðu Afganistan um tíma en þeir hafa verið mikil 
ógn við öryggi almennings í Afganistan og óttast Fatah 
Aziz Ismailzada þá mjög. Bryndís Björgvinsdóttir ræddi 
við hann um líf hans:

Fatah? Segðu mér meira frá ástandinu sem þú 
flúðir? Afganistan rétt fyrir inngrip Vesturlanda 
árið 2001?
„Talibanar komu nokkrum sinnum á verkstæðið mitt, 
þar sem ég starfaði sem gullsmiður. Þeir byrjuðu 
á því að banna konum að koma til mín að kaupa 
gull. Eitt skipti gripu þeir mig fyrir að hafa búið til 
eyrnalokk úr gulli handa karlmanni. Þeir sögðu að 
karlmenn mættu ekki nota gull, bara silfur. En ég er 
gullsmiður! Sagði ég þeim, ekki silfursmiður! Eftir 
að eftirlit þeirra hófst fóru viðskiptin smátt og smátt 
í vaskinn og ég varð að loka verkstæðinu. Fyrir utan 
þetta, börðu Talibanar fólk og drápu. Þeir börðu 
karlmenn og drápu ef þeir voru ekki með nógu langt 
skegg og ekki nógu stutt hár á höfðinu. Fyrir mér var 
islamstrú aldrei þetta – að þurfa að vera rakaður á 
höfðinu og með langt skegg!“
Hvað gerirðu, ef þú verður fluttur aftur til 
Afganistan?
„Ég veit það ekki. Ef ég verð sendur til Kandahar 

 er ég dauður. Talibanastjórnin er enn að. Mér er 
sagt að ég geti þá bara verið í Kabúl og hún getur ekki 
tekið við öllum þeim fjölda sem flýr þangað.“
Hvenær verður þú látinn vita af ákvörðun 
yfirvalda ef þau ákveða að senda þig aftur til 
Svíþjóðar?
„Þeir banka á dyrnar og seg ja: Þú hefur 10-15 
mínútur, náðu í fötin þín! Þú ert að fara!“…
Hefurðu séð þetta gerast? Að menn séu farnir á 10-
20 mínútum?
Félagi Fatha svaraði þessari spurningu:
„Þegar ég spurði lögregluna af hverju þeir gera 
þetta svona, sögðu þeir mér að maður frá Íran, sem 
hafði fengið neitun um hæli, hefði drepið sig, hér á 
hostelinu. Hann hengdi sig… Svo át annar maður 
einhvern óþverra þegar hann fékk neitun og lögreglan 
þurfti að fara með hann á spítala. Þessvegna koma 
þeir og gefa 10-15 mínútur til að pakka á meðan þeir 
standa yfir okkur.“ 20

Fram kemur í lok greinarinnar að Fataha hefði verið 
sendur til Svíþjóðar þaðan sem hann kom og voru 
fréttir af því að þaðan ætti að senda hann til Kandahar í 
Afganistan.

Aflaðu þér upplýsinga um Afganistan. 
 Finndu hvorttveggja eitthvað jákvætt um  

land og þjóð og neikvætt.
 

Margir sem þess óska fá ekki hæli hér á landi. Það eru 
samt ekki allir eins ólánsamir og Fatha því Sylvía Kithole 
Moudi frá Kenía fékk dvalarleyfi á Íslandi eftir að hafa 
dvalið í búðum hælisleitenda í Reykjanesbæ í tvö ár. Í 
grein Sigríðar Víðis Jónsdóttur þar sem hún ræðir við 
Sylvíu segir:

Biðin og óvissan tók mikið á Sylvíu, kannski meira en 
hún gerði sér grein fyrir meðan á því stóð.
„Ég finn það bara núna hvað ég er öll miklu 
afslappaðri, það er eins og ég sé loksins að byrja að 
geta tekið því rólega!“…
„Það er líka erfitt að kynnast alltaf nýju og nýju 
fólki og horfa síðan upp á það vera sent í burtu. Og 
auðvitað hugsaði maður alltaf: Verð ég næst?“
Einn daginn fékk fjölskylda sem Sylvía hafði tengst 
nánum böndum neikvætt svar um dvalarleyfi á 
Íslandi. Sjálf mun Sylvía aldrei gleyma þessum degi.
„Þegar verið var að flytja þau í burtu var ég 
alg jörlega miður mín og grét og grét. Allt í einu 
fannst mér þetta eitthvað svo hryllilega vonlaust. 
Einn af starfsmönnunum spurði mig hvað ég héti 
og sagðist vera með bréf til mín. Ég fékk áfall, tók 
hágrátandi við bréfinu og var viss um að núna væri 
komið að mér að fara. Þegar ég opnaði bréfið fékk ég 
hinsvegar annað áfall. Svarið var jákvætt. Ég hélt 
áfram að gráta en núna af gleði!“ 21

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
aðstoðar flóttamenn í heiminum, hvort sem þeir 
eru á flótta í eigin landi eða annarsstaðar. Verkefni 
flóttamannahjálparinnar er að finna varanlegar lausnir 
fyrir flóttamenn auk þess að sjá til þess að mannréttindi 
þeirra séu virt og að þeir geti lifað í friði og öryggi. Á vef 
Rauða kross Íslands, www.redcross.is má sjá upplýsingar 
um fjölda flóttamanna í heiminum eftir árum.

Hvað er innflytjandi? Skilgreinið hugtakið.  
Hver er munurinn á flóttamanni og hælisleitanda? 

Hvað er átt við þegar talað er um að  
mannréttindi séu alþjóðleg?  

Hvers vegna hafa aðeins örfáir hælisleitendur  
fengið stöðu flóttamanns á Íslandi?.

Flóttamenn geta ekki alltaf valið sér lönd til  
búsetu en ef þú þyrftir að flýja og gætir valið þér  
lönd, til hvaða þriggja landa myndir þú vilja flýja?  

Og til hvaða þriggja landa myndir þú alls ekki  
vilja flýja? Nefndu ástæður fyrir vali þínu og berðu  

saman við valkosti samnemenda þinna.

20 „Heimsókn til hælisleitanda“, Stúdentablaðið, 5. tbl. 84. árgangur, október 2008.
21 „Verð ég send í burtu næst?“, Morgunblaðið, 17. ágúst 2008 bls. 19. 



22 Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda, bls. 1.
23 „Hvíta Ísland“, DV, 17. febrúar 2001.
24 „Kynþáttahatur í Keflavík“, DV, 11. janúar 2008

Á hverju ári kemur fólk hvaðanæva að úr heiminum til 
Íslands í þeim tilgangi að setjast hér að til lengri tíma eða 
skemmri. Sumir ætla sér að dvelja tímabundið við vinnu 
á meðan aðrir hafa hugsað sér að vera hér til langframa 
og jafnvel alla ævi. Svo eru alltaf einhverjir sem vilja 
búa hér í eitt til tvö ár til þess að kynnast landi og þjóð. 
Ástæðurnar eru fjölmargar þó vissulega hafi atvinnumál 
verið megin ástæða þess að fólk hefur í auknum mæli 
kosið að setjast hér að á undanförnum árum.

Hvernig er að setjast að á Íslandi? Hverjar eru skyldur 
innflytjenda og hver eru réttindi þeirra?  Hvernig taka 
íbúar landsins á móti þeim sem hingað vilja koma? Til 
að koma til móts við þá sem setjast vilja að í landinu 
hafa stjórnvöld gert framkvæmdaáætlun í málefnum 
innflytjenda þar sem markmiðið er eins og segir í 
framkvæmdaáætluninni „…að betur verði tekið á móti 
erlendu fólki sem flyst til landsins og því auðveldað að 
verða virkir þátttakendur í íslensku samfélagi og rækta 
menningu sína.“ 22

Hver er tilgangurinn með því að taka vel á móti þeim 
sem hingað vilja flytjast? Hvernig myndir þú vilja að 

yrði tekið á móti þér ef þú flyttir í annað land?

Sveitarfélög hafa einnig mótað stefnu í málefnum 
innflytjenda og má sem dæmi nefna Aðgerðaráætlun 
Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda og 
Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem samþykkt 
var í borgarstjórn 16. maí 2006 en í henni er kafli þar 
sem sérstaklega er rætt um uppruna og þjóðerni.

Auk ríkis og sveitarfélaga vinna fjölmargar stofnanir, 
fyrirtæki  og félagasamtök að því að auðvelda 
innflytjendum líf í nýju landi meðal annars með 
íslenskukennslu,  samfélagsfræðslu fyrir útlendinga, 
fræðsla um fordóma og fjölmenningarlega færni fyrir 
alla, bæði útlendinga og íslendinga.

Farðu inn á vef Hagstofu Íslands  
(www.hagstofa.is). Athugaðu hversu margir  

innflytjendur voru hér á landi (heildarfjöldi við  
seinustu mælingar. Hver var heildarmannfjöldi  
hér á landi á sama tíma? Nú hafið þið fundið  

heildarfjölda innflytjenda og heildarmannfjölda. 
Reiknið hversu hátt hlutfall (%) innflytjendur  

eru af heildarmannfjölda? 

„Svertingi á vappi“. Dónaskapur,  
ótti og útlendingaandúð á Íslandi
Í kjölfar þess að fólki af erlendum uppruna tók að 
fjölga hér á landi fór að bera  á neikvæðum viðhorfum. 
Viðhorfin hafa verið mismunandi, allt frá dónaskap við 
afgreiðslufólk í verslunum upp í hreint og klárt hatur 
þar sem ofbeldi og skemmdarverk hafa átt sér stað.

Árið 2001 var ungum manni, félaga í Félagi íslenskra 
þjóðernissinna gert að greiða 30.000 króna sekt í 
ríkissjóð eða sitja í fangelsi í sex daga vegna ummæla 
sem hann viðhafði í dagblaði. Einnig var honum gert að 
greiða allan sakarkostnað að upphæð kr. 70.000.

Í viðtalinu kom fram sú skoðun hans að hvíti 
kynstofninn væri yfirburðakynstofn og að markmið 
félagsins væri að stöðva innflutning fólks af öðrum 
uppruna en evrópskum og að slagorð félagsins væri 
„Ísland fyrir Íslendinga.“ Þau ummæli sem hann var 
dæmdur fyrir voru:

„…Það þarf engan snilling eða erfðavísindamann 
til að sýna fram á hver munurinn er á Afríkunegra 
með prik í hendinni eða Íslendingi. Vestrænar þjóðir 
vorkenna Afríkubúum mjög mikið en þeir búa 
þarna í gróðursælustu álfu heims og gætu framleitt 
sex sinnum meira af mat en þeir þurfa ef þeir nenntu 
því. Við búum hér á grjóthnullungi, höfum ekkert 
nema fiskinn og klakann og höfum það bara stórfínt á 
meðan þeir nenna ekki að berja af sér flugurnar…“ 23

Sambærileg ummæli voru höfð sjö árum síðar eða 
í janúar 2008. Greint var frá því að í Reykjanesbæ 
hafði verið stofnað félagið Ísland fyrir Íslendinga „…af þeirri 
einföldu ástæðu að Ísland er að drukkna í útlendingum,“ 
eins og haft var eftir einum félagsmanni. Og þegar 
hann var spurður að því hversvegna hann væri á móti 
útlendingum var svarið svohljóðandi:

„Pólverjar og Ítalir koma hingað og hirða alla 
byggingarvinnu frá okkur og fólk kemur hingað og 
hirðir alla fiskvinnu. Síðan er það svarta fólkið sem 
vinnur ekki einu sinni, það kemur bara hingað og 
týnist einhversstaðar á vappinu, þetta er ógeðslegt. 
Síðan dirfist þetta fólk að ráðast á okkur. Hér segi ég 
stopp og ekki lengra, nú er nóg komið.“ … „Við erum 
nú þegar í vandræðum með okkar eigin þjóð og því 
alls ekki gáfulegt að fara að bæta við vandamálum 
annarra þjóða. Við höfum ekki efni á því.“ 24 

fjögur

Að setjast að á Íslandi
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25 „Krakkar í félagi gegn Pólverjum“, Fréttablaðið, 11. febrúar 2008.
26 „Útlendu starfsfólki sýndur dónaskapur“, Fréttablaðið, 25. september 2007.
27 „Vill fordómalaust ísland“, Blaðið, 14. september2007.
28 Sjá http://www.ru.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=11736

Unglingar stofnuðu síðan félag gegn pólverjum í 
ársbyrjun 2008 og var vefsíða jafnframt sett upp þar sem 
einn forsprakki félagsins, fjórtán ára unglingur sagði að 
Íslendingar þyrftu að losna við Pólverja áður en það væri 
um seinan. Hann sagði þá skemma hluti og þykjast eiga 
Ísland.25

Erlent starfsfólk í verslun og þjónustu hefur orðið 
fyrir dónaskap og hafði austurrísk afgreiðslustúlka í 
bakaríi í Reykjavík þetta um reynslu sína að segja:

„Ég hef orðið fyrir dónaskap frá viðskiptavinum fyrir 
að tala ekki íslensku hér í bakaríinu.“ … „Tvisvar 
hefur það komið fyrir að fólk hefur gengið út  þegar 
það kemst að því að ég tala ekki íslensku. Mér leið 
mjög illa yfir því og fannst það niðurlæg jandi.“ 26 

Dane Magnússon stofnaði Félag anti-rasista en hann 
sagðist hafa fengið nóg af fordómum á Íslandi. Dane 
fluttist ungur til Íslands frá Jamaíka þar sem móðir hans 
fór að vinna í Bolungarvík:

„Það var fínt að vera fyrir vestan. Það var lítið um 
fordóma enda lítið samfélag þar sem allir þekktu alla 
og ég var nokkuð fljótur að samlagast umhverfinu. Ég 
var þrettán ára þegar ég kom og fór beint í 8. bekk. 
Fimm árum síðar flutti ég suður til Reykjavíkur og 
fann strax mikinn mun á andrúmsloftinu. Ég fann 
fyrir miklum fordómum og hef satt að seg ja lent í 
mörgu misjöfnu…Það hefur verið hrækt á mig, ráðist 

á mig og ég skorinn með eggvopni ásamt ýmislegu 
öðru… Allt er þetta vegna heimskulegra fordóma fólks 
í minn garð fyrir það eitt að vera dökkur á hörund. 
Í raun er það hræðileg staðreynd, en allir þeir 
útlendingar sem ég þekki hér á landi  geta státað af að 
minnsta kosti einni slíkri rasisma-sögu.“ 27 

Í könnun sem gerð var á meðal íslenskra framhalds skóla
nema árið 2007 var meðal annars spurt um afstöðuna 
til útlendinga á Íslandi. Spurt var m.a. um afstöðu til 
eftirfarandi fullyrðingar: „Ég tel að of margir nýbúar séu 
búsettir hér á landi.“

Einnig var spurt um afstöðu til eftirfarandi fullyrð
ingar: „Ég tel að sú menning sem fylgir nýbúum hafi 
haft jákvæð áhrif á íslenskt samfélag.“ Niðurstöðurnar 
má sjá í töflunum hér að neðan.28

Ísland paradís á jörðu
Þrátt fyrir þau neikvæðu viðbrögð sem sumir 
innflytjendur hafa orðið fyrir og lýst var hér að framan 
hafa ekki allir sömu sögu að segja. Fjölmargir sem sest 
hafa hér að hafa lýst ánægju sinni með land og þjóð og 
þær móttökur sem þeir hafa fengið hér á landi: „Mér 
fannst landið í rauninni vera eins og paradís á jörð.“ segir 
kona sem fluttist hingað til lands frá Bandaríkjunum 
árið 1974, en þrátt fyrir „paradísina“ þurfa innflytjendur 
einnig að upplifa erfiðleika: „Að verða útlendingur 
er það erfiðasta sem ég hef nokkurn tímann gert. Þegar 
maður kann lítið í öðru tungumáli segir maður ekki það 

Ég tel að of margir nýbúar séu búsettir hér á landi
Hlutfall stráka og stelpna í framhaldsskólum árin 2000, 2004 og 2007

  2000 2004 2007
 Svarmöguleikar: Strákar  Stelpur  Heild  Strákar  Stelpur  Heild  Strákar  Stelpur  Heild

 Mjög sammála 27,4%  12,1%  19,2%  27,6%  13,2%  20,2%  40,1%  27,3%  33,4%

 Frekar sammála  22,6%  18,0%  20,1%  22,4%  20,1%  21,2%  24,2%  27,8%  26,1%

 Hlutlaus  33,9%  45,8%  40,3%  32,9%  40,6%  36,9%  25,1%  31,0%  28,2%

 Frekar ósammála  7,2%  10,8%  9,1%  7,8%  11,2%  9,5%  5,6%  7,2%  6,4%

 Mjög ósammála  9,0%  13,4%  11,3%  9,3%  14,9%  12,2%  5,2%  6,7%  6,0%

Ég tel að sú menning sem fylgir nýbúum  
hafi haft jákvæð áhrif á íslenskt samfélag

Hlutfall stráka og stelpna í framhaldsskólum árin 2000, 2004 og 2007

  2000 2004 2007
 Svarmöguleikar: Strákar  Stelpur  Heild  Strákar  Stelpur  Heild  Strákar  Stelpur  Heild

 Mjög sammála  6,1%  8,4%  7,3%  7,5%  11,5%  9,5%  7,2%  6,7%  6,9%

 Frekar sammála  16,3%  22,0%  19,3%  18,1%  25,1%  21,8%  13,0%  15,8%  14,5%

 Hlutlaus  37,2%  47,8%  42,9%  35,8%  42,1%  39,1%  33,4%  42,6%  38,2%

 Frekar ósammála  21,4%  15,3%  18,1%  20,9%  15,4%  18,1%  22,9%  22,0%  22,5%

 Mjög ósammála  19,1%  6,5%  12,4%  17,6%  5,9%  11,6%  23,5%  12,8%  17,9%
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29 „Það er víst hægt að breyta“, Viðtal við Hope Knútsson, Morgunblaðið, 25. janúar 2006.
30 Finna má upplýsingar um Evrópska efnahagssvæðið á vef Utanríkisráðuneytisins http://utanrikisraduneyti.is
31 Nánar má sjá á vef útlendingastofnunar http://www.utl.is. Einnig má finna ýmsar gagnlegar tölulegar upplýsingar hjá Hagstofu íslands http://hagstofa.is og 

Þjóðskrá http://thjodskra.is

sem maður vill seg ja, heldur það sem maður getur sagt. 
Margir í útlendingasamfélaginu hér á landi seg ja að 
fyrstu 20 árin í íslenskunni séu erfiðust!“ 29 

Hverjir mega setjast að á Íslandi?
Ríkisborgarar ríkja sem aðild eiga að EES (Evrópska 
efnahagssvæðinu) mega dvelja hér á landi án sérstaks 
leyfis í þrjá mánuði en í allt að sex mánuði ef þeir eru í 
atvinnuleit.30

Dvalarleyfi handa ríkisborgurum ríkja sem ekki 
eiga aðild að EES er gefið út til eins árs í senn og skal 
umsókn vera samþykkt áður en komið er til landsins. 

Ef umsækjendur eru hér á landi þegar þeir leggja inn 
umsókn í fyrsta sinn ber þeim að yfirgefa landið áður en 
leyfi er veitt. Dvalarleyfi eru mismunandi og taka mið af 
ástæðum fyrir dvöl útlendinga á Íslandi. Leyfin flokkast 
á eftirfarandi hátt: atvinnuleyfi, búsetuleyfi, leyfi vegna 
heimsóknar, leyfi vegna aupair eða vistráðningar, vegna 
náms, vegna þess að umsækjandi er aðstandandi EES 
ríkisborgara og leyfi vegna fjölskyldusameiningar.31



Innflytjendur er ekki einsleitur hópur, ekki frekar en 
Íslendingar. Oft er alhæft um innflytjendur, stundum 
alla hvaðan sem þeir koma og stundum alla sem kom 
frá sama landi. Í slíkum alhæfingum felast miklar 
einfaldanir. Fyrir utan þætti eins og kyn og aldur þá 
er uppruni innflytjenda mismunandi, jafnvel á meðal 
þeirra sem koma frá sama ríki. Getið þið ímyndað 
ykkur hver munurinn er á Bandaríkjamanni frá Flórída 
annarsvegar og Bandaríkjamanni frá Alaska hinsvegar, 
Rússa frá Pétursborg annarsvegar og Rússa frá Síberíu 
hinsvegar, frönskumælandi Kanadamanni frá Québec 
eða enskumælandi Kanadamanni frá Manitóba?

Útlit, trú, menntun og efnahagsleg staða eru dæmi 
um þætti sem eru mismunandi hjá innflytjendum. 
Tungumálið er þó án efa það sem greinir okkur einna 
mest að. Ef allir í heiminum töluðu sama tungumálið 
væru samskipti fólks af ólíkum uppruna án efa allt 
önnur en þau eru í dag. 

Getur þú ímyndað þér hvernig samskipti fólks af 
ólíkum uppruna væru ef allir töluðu sama tungumál? 

Hvað væri öðruvísi?

Ræðið eftirfarandi spurningar. Þegar fólk flytur  
á milli landa finnst ykkur að það ætti að stunda  

sín trúarbrögð og fá að byggja sínar kirkjur/moskur/
samkunduhús? Viðhalda móðurmáli sínu?  

Stofna eigin skóla? Af hverju/af hverju ekki? 

Streituvaldar
Að setjast að í nýju landi er síður en svo auðvelt. Að 
mörgu er að hyggja og margar  breytingar sem takast 
þarf á við sem reynast fólki misauðveldar. Ýmslegt kann 
að valda fólki streitu þegar það flyst í nýtt land. Hér 
verða nefnd nokkur atriði sem oft reynast fólki erfið: 

VAl. Að hve miklu leyti var það frjálst val viðkomandi 
að setjast að í öðru landi og að hve miklu leyti var það 
gert af nauðsyn, kannski illri nauðsyn vegna aðstæðna í 
heimalandinu? 

UnDIrbúnIngUr og StUðnIngUr. 
Hvaða möguleikar voru á góðum undirbúningi? Þurfti 
viðkomandi að flytja í skyndi eða var möguleiki á 
góðum undirbúningi fyrir dvöl í nýju landi? Var einhver 
stuðningur fyrir hendi? Stuðningur getur t.d. falist í 
aðstoð einhvers sem býr í því landi sem flutt er til eða 

það getur þýtt aðstoð einhvers sem býr í heimalandinu 
en þekkir vel til og hefur jafnvel búið í því landi sem 
viðkomandi flytur til. 

AðSkIlnAðUr Frá VInUM og 
FjölSkylDU. Á sér stað aðskilnaður frá vinum 
og fjölskyldu? Í mörgum tilvikum flyst fólk eitt, t.d. í 
tilvikum farandverkamanna en í öðrum tilvikum koma 
fjölskyldur saman en samt sem áður þurfa flestir að 
kveðja einhverja sem þeir þekkja vel. 

Að VErðA HlUtI AF MInnIHlUtA. 
Innflytjendur eru minnihluti í því landi sem þeir búa, 
en eins og áður segir eru innflytjendur ekki einsleitur 
hópur og falla þeir því oft í ýmsa og mismunandi 
minnihlutahópa. Þekkt er að minnihlutahópar 
eru misjafnlega vel séðir af þeim sem tilheyra 
meirihlutanum hverju sinni.

Að MISSA FyrrI StöðU og HlUtVErk.  
Í mörgum tilvikum þurfa innflytjendur að taka upp ný 
hlutverk og fá nýja stöðu í nýju samfélagi t.d. stöðu á 
vinnumarkaði. Fjölmörg dæmi eru um fólk sem gegnt 
hefur góðum stöðum í heimalandi sínu sem hæft hafa 
menntun og reynslu. Í nýju landi fást síður en svo öll 
próf metin og því ekkert sjálfgefið að fólk sem hefur 
réttindi í ákveðinni starfsgrein fái þau metin í nýju 
landi.

VAlDAójAFnVægI InnAn 
FjölSkylDUnnAr. Valdaójafnvægi innan 
innflytjendafjölskyldna er vel þekkt. Dæmi um slíkt er 
þegar foreldrar verða að reiða sig á börn og unglinga 
vegna tungumálakunnáttu. Börn og unglingar læra 
oftast tungumál fyrr og betur en foreldrar þeirra og því 
þurfa foreldrar oft að reiða sig á börn sín á opinberum 
vettvangi í nýju samfélagi. Þannig snúast hefðbundin 
hlutverk við. Slík staða er án efa þungbær fyrir marga 
foreldra.   

nýjAr VæntIngAr SAMFélAgSInS. Hverjar 
eru væntingar samfélagsins gagnvart nýjum íbúum? Til 
hvers er ætlast af innflytjendum þegar þeir setjast að í 
nýju landi? Að þeir læri tungumálið? Að þeir tileinki sér 
ýmsa siði og venjur samfélagsins? Yrði það viðurkennt 
að þeir héldu í sína menningu, siði og venjur? Eru 
þær væntingar sem innflytjendur standa frammi fyrir 
raunhæfar og sanngjarnar.

fimm

Áskoranir innflytjandans?
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32 Finna má ítarlega umfjöllun um menningaráfall á Fjölmenningarvef barna www.fjolmenningarvefurbarna.net

tUngUMálAkUnnáttA. Að læra nýtt 
tungumál reynist mörgum erfitt og tímafrekt. Ýmsar 
hindranir geta mætt fólki sem þarf að tileinka sér nýtt 
tungumál. Sumir útlendingar sem sest hafa að hér á 
landi segja að þeir hafi þurft að berjast fyrir því að fá 
að nota íslenskuna þar sem margir eru svo fljótir að 
skipta yfir í ensku ef þeir heyra að viðkomandi talar 
ekki reiprennandi íslensku. Með slíkum samskiptum 
gengur fólki illa að læra íslensku. Það tekur tíma að læra 
nýtt tungumál og það krefst þolinmæðis, bæði þess sem 
lærir málið og þeirra sem eiga samskipti við viðkomandi 
útlending. Mikilvægt er að hafa í huga að allir sem eiga 
íslensku sem móðurmál eru íslenskukennarar þegar 
kemur að samskiptum við útlendinga.

Hefur þú eða einhver í bekknum þínum  
búið erlendis? Hvaða menningu, siði og venjur  

héldu þau í þegar þau voru búsett erlendis?

Menningaráfall
Menningaráfall eða menningarsjokk er hugtak sem 
notað er til þess að lýsa þeirri streitu sem felst í því 
að takast á við búsetu á nýju menningarsvæði. Það er 
ekkert óeðlilegt við það að fyllast streitu í nýju landi. 
Menningaráfall hefur verið greint í fimm stig sem hvert 
um sig getur varað mislengi:

Fyrsta stig menningaráfalls hefur verið líkt við 
svokallaða hveitibrauðsdaga þar sem eftirvæntingin er 
mikil til nýs lands. Fólk er spennt og áhugasamt um nýja 
landið og þjóðina sem þar býr og líður eins og túristum.

Annað stig menningaráfalls er alvarlegasta stig áfalls. 

Hér finnur fólk til vanlíðunar, pirrings, þunglyndis, 
tilfinningasemi svo dæmi séu tekin. Sjálfsmyndin 
brotnar og fólk tekur að líta á sína eigin menningu sem 
miklu betri og réttari heldur þá menningu sem fyrir 
er í nýja landinu. Þegar fólk tekst á við þennan þátt 
menningaráfalls er ekki óalgengt að árekstrar eigi sér 
stað. Getur verið að það sé vegna menningaráfalls þegar 
samskiptavandamál á milli útlendinga og Íslendinga 
koma upp?

Þriðja stig menningaráfalls felst í því að fólk fer að 
taka nýjar aðstæður í sátt. Það fer að læra og tileinka sér 
nýja menningu og tungumál og eiga jákvæð samskipti 
við infædda.

Fjórða stig menningaráfalls einkennist af því að 
aðlögun hefur tekist vel og viðkomandi tekur fullan þátt 
í nýju samfélagi. 

Fimmta stig menningaráfalls er mjög frábrugðið 
öðrum stigum þar sem þar er einkennum lýst sem kunna 
að koma upp ef flust er til baka til upprunalandsins. 
Felst þetta í því að upprunalandið er ekki álitið vænlegur 
kostur til búsetu og fólk saknar þess lands sem það hafði 
sest að í. Í frásögninni af Minik hér fyrr í textanum má 
klárlega sjá að hann hefur þurft að takast á við þetta 
stig menningaráfalls eftir að hann flutti aftur heim til 
Grænlands eftir langa dvöl í Bandaríkjunum. Hann 
upplifði sig utanveltu í landinu sem hann fæddist í og 
sneri á endanum aftur til Bandaríkjanna.32

Hvað gætir þú eða félagar þínir gert til þess að  
auðvelda aðfluttum bekkjarfélaga í gegnum  

ferli menningaráfalls?

Stöðvunarskyldumerki í landi þar sem fleiri en eitt tungumál eru ríkjandi. Frá Québec í Kanada.  Ljósmynd JB



33 Naysaa Gyedu-Adomako. „Fjölmenningarlegt samfélag á Íslandi“, Morgunblaðið, 6. september 2001.

Með menningu er átt við þá lífshætti sem tíðkast í 
samfélagi. Menning er mismunandi eftir samfélögum 
og má í því sambandi nefna mismunandi siði, 
trúarbrögð, matarmenningu, klæðaburð, tungumál 
o.s.frv. Menningin mótar hugsunarhátt okkar og 
gildismat og er miðlað á milli kynslóða. Ríkjandi 
gildismat innan tiltekins menningasamfélags getur verið 
mismunandi frá einum tíma til annars og gildismat 
kann að vera mismunandi á milli menningarsamfélaga. 
Dæmi um þætti sem kunna að vera mismunandi 
eftir menningarsamfélögum má finna í eftirfarandi 
spurningum:

 Hvað er fyndið?
 Hvaða hlutverki gegna trúarbrögðin?
 Hvernig er kynjahlutverkum háttað?
 Hver er ríkjandi afstaða til samkynhneigðra?

Getur þú fundið fleira sem hefur með  
gildismat og menningu að gera?

Fjölmenningarlegt samfélag 
(multicultural)
En hvað er þá átt við með hugtakinu fjölmenning? 
Í grein sem Naysaa GyeduAdomako skrifaði um 
fjölmenningarlegt samfélag á Íslandi greinir hún frá 
hugmynd sænska fræðimannsins Hans Ingvar Roth 
um hvað felst í fjölmenningu. Þar er fjölmenninarlegu 
samfélagi líkt við almenningsgarð. Í garðinn kemur fólk 
úr öllum áttum 

„…til að stunda ýmisskonar athæfi. Sumir 
fara í garðinn til að spila fótbolta, aðrir til að 
leika við hundinn sinn eða leika frisbee. Fólk í 
almenningsgarðinum getur verið í mismunandi 
hlutverkum frá degi til dags, eða jafnvel mörgum 
hlutverkum í einu. Þeir sem eru í fótbolta annan 
daginn geta verið skákmenn hinn daginn, þeir 
sem tefla skák annan daginn geta spilað fótbolta 
hinn daginn og svo framvegis. Jafnframt þurfa 
garðsgestirnir að viðurkenna hver annan og þróa 
alls konar samskiptareglur sem stýra samskiptum 
fólks í garðinum. Þannig má fótboltinn ekki fara 
inn á völl blakleikmanna og hundaeigandinn má 
ekki rölta inn á fótboltavöllinn eins og ekkert sé. Sem 
sagt garðsgestir verða að finna leiðir til að starfa 
saman svo að allir fái að njóta sín og engin brjóti á 

réttindum og friðhelgi annars. Garðsgestir munu 
kynnast hver öðrum með tímanum og mynda alls 
konar tengsl og sambönd milli sín. Á sama hátt getur 
sjálfsvitund í fjölmenningarlegu samfélagi verið 
breytileg og fólk þarf ekki að vera fast í ákveðnum 
hópum eða hlutverkum“. 33

Í fjölmenningarlegu samfélagi getur verið að 
minnihlutahópar séu umbornir en ekki endilega 
meðteknir. Samfélög eru mismunandi fjölmenningarleg 
og má vissulega segja að samfélag okkar hér á Íslandi 
sé það að mörgu leyti; við förum á matsölustaði og 
borðum mat frá ýmsum heimshornum, við hlustum á 
tónlist erlendra listamanna, við horfum á kvikmyndir og 
sjónvarpsefni hvaðanæva að úr heiminum, við göngum 
í fötum sem saumuð eru erlendis, við stundum íþróttir 
sem eru þjóðaríþróttir fjarlægra þjóða, við ráðum erlent 
starfsfólk í vinnu, við bjóðum erlendum skiptinemum 
að dvelja í landinu og svona mætti áfram telja. 

Engu að síður erum við mismunandi langt á veg 
komin í færni okkar til að dvelja í þessum „garði“ 
fjölmenningarinnar sem Naysaa GyeduAdomako 
talaði um. Víða ber á staðalímyndum, fordómum, 
útlendingafælni, umburðarleysi, þjóðhverfu, mismunun, 
kynþáttahatri (rasisma). En hvað er átt við með þessum 
hugtökum? Skoðum nánar ýmis hugtök.

Hér að framan segir: „Í fjölmenningarlegu  
samfélagi getur verið að minnihlutahópar séu  

umbornir en ekki endilega meðteknir.“  
Hver er munurinn á því að vera umborinn  

og að vera meðtekinn?

Þvermenningarlegt samfélag 
(Intercultural) 
Svokallað þvermenningarlegt samfélag er þannig að fólk 
sem hefur mismunandi menningarlegan bakgrunn, er 
af mismunandi þjóðerni, aðhyllist mismunandi trú og 
lífsskoðanir o.s.frv. býr saman við opin og fordómalaus 
samskipti og viðurkennir menningu hvert annars. Hér er 
um virkt umburðarlyndi að ræða sem byggist á jafnrétti 
ólíkra hópa samfélagsins. Hér er fólk meðtekið, en ekki 
bara umborið eins og raunin er með fjölmenningarlegt 
samfélag.

Minnihlutahópur
Minnihlutahópur er sá hópur sem vegna einkenna 
sinna, t.d. bakgrunns, gildismats, lífsstíls eða útlits hefur 

sex

Menning – fjölmenning
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veika stöðu innan samfélagsins. Hafa ber í huga að 
hópur fólks sem flokkast sem minnihlutahópur í einu 
landi getur verið flokkaður á annan hátt í öðru landi. 
Þegar rætt er um minnihlutahópa í því samhengi sem 
hér er gert er ekki tekið tillit til fjölda einstaklinga innan 
hópsins. Minnihlutahópur getur verið mjög fjölmennur 
en vegna samfélagslegrar stöðu sinnar stendur hann 
mjög höllum fæti. Svartir í Suður Afríku er dæmi um 
minnihlutahóp sem var fjölmennari en sá hópur sem var 
við völd á tímum aðskilnaðarstefnunnar.

Önnur dæmi um minnihlutahópa eru 
samkynhneigðir, vottar jehóva, rómafólk, kúrdar í 
Tyrklandi og margir fleiri. 

Getur þú nefnt fleiri minnihlutahópa ?  
Hér á landi og erlendis.

ráðandi hópur
Þar sem rætt hefur verið um minnihluta verður ekki 
komist hjá því að nefna einkenni ráðandi hóps, en það 
er sá hópur samfélagsins sem hefur mest völd, áhrif og 
auð í viðkomandi samfélagi. 

Staðalímyndir
Með staðalímynd er átt við að alhæft er um alla 
einstaklinga innan ákveðins hóps. Sagt er að eitthvert 
eða einhver einkenni eigi við um alla einstaklingana 
innan hópsins t.d. að Þjóðverjar séu nískir, Svíar séu 
frekir, Afríkubúar séu latir o.s.frv. Staðalímyndir eru 
ekki bara neikvæðar eins og í dæmunum hér að framan, 
þær geta einnig verið jákvæðar sbr. Englendingar eru 
kurteisir, Japanir eru góðir í júdó. Þó staðalímyndin 
feli í sér jákvæð skilaboð er hún ekki frekar rétt 
heldur en sú neikvæða. Ef mögulegt er að finna einn 
Englending sem er ekki kurteis eða einn Japana sem er 
ekki góður í júdó eða kann ekki júdó er búið að sýna 
fram á að fullyrðingarnar um kurteisa Englendinga og 
góða japanska júdómenn eru rangar. Á sama hátt er 
staðalímynd um nískan Þjóðverja röng ef finna má einn 
Þjóðverja eða fleiri sem ekki eru nískir. 

Staðalímyndir má finna um marga aðra hópa heldur 
en þá sem varða þjóðerni þó dæmin hér að framan séu 
tengd þjóðernum. Önnur dæmi um staðalímyndir eru:

 Gamlir karlar með hatta kunna ekki að keyra.
 Femínistar hata karla.
 Prófessorar eru utan við sig.
 Unglingar bæði hnupla og skemma.
 Múslimar eru hryðjuverkamenn
 Litháar smygla eiturlyfjum
 Pólverjar eru þjófóttir

Getur þú nefnt fleiri dæmi um staðalímyndir?

Fordómar
Fordómur er óígrundaður dómur eða skoðun. Dæmt 
er án þess að þekkja til þess eða þeirra sem dæmdir eru. 
Fordómar felast í því að einhver staðhæfing er tekin sem 
sannleikur án þess að athugað sé  hvaða merking býr þar 
að baki. Dæmi um slíka staðhæfingu gæti verið sú að 
fullyrða að svart fólk sé þjófótt. Þarna eru allir svartir 
settir undir sama hatt. Vissulega er til svart fólk sem er 
þjófótt alveg eins og til er hvítt fólk sem er þjófótt en ef 
einstaklingarnir eru skoðaðir sérstaklega kemur í ljós að 
alls ekki allir svartir einstaklingar eru þjófóttir. 

Fordómar geta hvorttveggja verið neikvæðir og 
jákvæðir. Með jákvæðum fordómi er átt við ranga 
staðhæfingu sem svertir ekki þann eða þá sem um er 
rætt. Dæmi um slíkan dóm gæti verið að fullyrða að 
allir Asíubúar séu æðislegir, eða allir Serbar eru góðir í 
fótbolta. Oftast eru staðalímyndir uppspretta fordóma. 

Birtingarmynd fordóma getur verið með ýmsum 
hætti. G.W. Allport  flokkaði birtingarmynd fordóma 
í fimm flokka. 1) Óvild sem felst t.d. í illu umtali. 2) 
Hundsun þar sem fólk er ekki virt viðlits. 3) Mismunun 
þar sem réttindi fólks eru mismunandi. 4) Árás á 
manneskju eða eignir hennar t.d. þegar ráðist er beint 
með ofbeldi á einstaklinga eða eignir þeirra skemmdar 
s.s. bílar og húsnæði. 5) Útrýming eins og reynt var að 
gera við Gyðinga í seinni heimsstyrjöldinni.34

Hverjir heldur þú að verði helst fyrir  
fordómum á Íslandi og hversvegna? 

Hvernig birtast þeir fordómar sem þú þekkir?

„Etník“
Þegar talað er um „etnískan“ hóp er átt við hóp sem 
samanstendur af einstaklingum sem samsama sig 
hver öðrum með tilliti til menningar, tungumáls, 
sameiginlegrar sögu, reynslu o.s.frv. Þeir sem teljast 
til sama „etntíska“ hópsins þurfa ekki að búa á sama 
landsvæði. Dæmi um slíkan hóp eru gyðingar en þeir 
búa ekki allir á sama landsvæði. Gyðingar eru margir í 
Ísrael, New York í Bandaríkjunum og víðar. 

útlendingafælni (Xenophobia) 
Orðið xenophobia er grískt að uppruna og merkir ótti 
við útlendinga.  Þeir sem haldnir eru útlendingafælni 
eiga það til að óttast þá sem eru öðruvísi vegna þess að 
þeir þekkja þá ekki og hafa ekki lagt í að kynnast þeim 
vegna þess að þeir óttast þá. Hér er því um ákveðinn 
vítahring að ræða sem þarf að rjúfa til þess að vinna bug 
á þessum ótta.

Hvað í fari útlendinga telur þú að fólk sem  
haldið er útlendingafælni óttist mest?
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Umburðarleysi
Til þess að fjölmenningarlegt samfélag fái að dafna 
skiptir öllu máli að ólíkt fólk fái að njóta sín. Það sem 
getur verið ólíkt hjá einstaklingunum er t.d. uppruni, 
trú og lífsskoðanir, kynhneigð, stjórnmálaskoðanir og 
lífstíll. Þeir sem eru umburðarlausir una því ekki að aðrir 
skeri sig úr eða séu öðruvísi, hafi aðrar skoðanir, tjái sig 
öðruvísi, aðhyllist annars konar lífsskoðanir o.s.frv. 

Á að bera virðingu fyrir skoðunum annarra?  
Getur maður borið virðingu fyrir þeirri skoðun að  

rétt hafi verið að útrýma gyðingum í seinni  
heimsstyrjöldinni? Er munur á því að bera virðingu 

fyrir manneskjum og fyrir skoðunum?

Þjóðhverfa 
Talað er um þjóðhverfu þegar tiltekinn hópur metur 
alla aðra hópa útfrá eigin gildum. Þeir sem haldnir eru 
þjóðhverfum hugsunarhætti líta á sína eigin menningu 
sem hina einu réttu. Hópurinn lítur á sig sem „miðju 
alheimsins“, upphefur sig á kostnað annarra og fyrirlítur 
þá sem aðhyllast annarskonar gildismat. 

Mismunun 
Mismunun er þegar einstaklingar eða hópar fá verra 
viðmót, þjónustu eða meðhöndlun t.d. vegna kyns, 
kynhneigðar, húðlitar, þjóðernis eða fötlunar. Slíkt 
getur átt sér stað af hálfu einstaklinga eða samfélaga. 
Einstaklingar geta tekið upp á því að banna t.d. 
samkynhneigðum aðgang að veitingahúsum eða veita 
þeim verri þjónustu og greiða konum lægri laun en 
körlum svo dæmi séu nefnd. Samfélög geta sett lög sem 

kveða á um mismunun eins og þekktist t.d. í Suður 
Afríku á dögum aðskilnaðarstefnunnar en einnig er 
hægt að setja lög sem beinlínis banna mismunun.

Getur þú nefnt dæmi um tilvik þar sem  
mismunun átti sér stað?

kynþáttahatur (rasismi)
Kynþáttahatur felur í sér hatur gagnvart öðrum 
kynþætti. Hafa ber þó í huga að ekki líta allir svo á 
að rétt sé að tala um mismunandi kynþætti eða að 
skipta fólki heimsins upp í mismunandi kynþætti þar 
sem mannfólkið á sér einn og sama uppruna. Engu 
að síður gera það margir og ekki síst þeir sem haldnir 
eru fordómum gagnvart fólki af öðrum uppruna. 
Kynþáttahatur getur birst í ofbeldi gagnvart fólki aðeins 
vegna þess hver uppruni þess er, húðlitur eða þjóðerni. 
Ofbeldi bandarísku samtakanna Ku Klux Klan gagnvart 
svörtum íbúum Bandaríkjanna og þýskra nasista á 
stríðsárunum sem fóru í útrýmingarherferð gegn 
gyðingum eru dæmi um mjög gróft kynþáttahatur.

J.M. Jones greindi þrjár birtingarmyndir 
kynþáttahaturs. Í fyrsta lagi er það kynþáttahatur 
sem einstaklingar eru haldnir og beina gegn öðrum. 
Í öðru lagi er það stofnanabundið kynþáttahatur 
sem felst í því að stofnanir mismuna fólki gróflega 
t.d. vegna uppruna eða litarháttar. Mismunun þessi 
getur falist í takmörkuðum aðgangi ákveðinna hópa 
að þeirri þjónustu sem stofnunin veitir. Í þriðja lagi er 
um menningarbundið kynþáttahatur að ræða þar sem 
menning eins hóps er í samfélaginu álitin merkilegri en 
annarra hópa.35

„Bóndasonur í Kanada“  Ljósmynd JB
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Þegar fólk sest að í nýju landi þar sem menning er 
ólík menningu heimalandsins er ekki óalgengt að 
togstreyta og árekstrar eigi sér stað við þá sem fyrir eru. 
Með aðlögun er átt við ferli sem miðar að því að fólk 
venjist nýjum aðstæðum og falli inn í „hópinn“, t.d. á 
vinnustað eða í skóla. Þegar talað er um gagnkvæma 
aðlögun er átt við ferli þar sem allir hópar sem í hlut 
eiga venjist þeim aðstæðum sem við blasa og kunna að 
felast í margvíslegum menningarmun s.s. mismunandi 
tungumálum, trúarbrögðum, siðum, lífsstíl og 
skoðunum.

En oft er spurt hverjir eigi að aðlagast hverjum? 
Hvernig á aðlögun að fara fram og hverjir eru 
ávinningar hennar?

árekstrar og óeirðir
Fréttir utan úr heimi heyrast af og til þar sem 
greint er frá árekstrum á milli fólks í svokölluðum 
„innflytjendahverfum“ stórborga. Árið 2007 var mikið 
átakaár í úthverfum stórborga Frakklands, hverfum 
sem einkum eru byggð innflytjendum og afkomendum 
þeirra. Skiptar skoðanir hafa verið á því hver sé rót þess 
vanda sem þarna birtist. Í fjölmiðlum var rætt um að 
rasismi væri rót vandans en ekki voru allir á því að það 
væri eina ástæðan, fleira kæmi til.36

Jeffrey Reitz sérfræðingur í málefnum innflytjenda 
við Toronto háskóla (University of Toronto) í Kanada 
telur að ástæðurnar fyrir því hvernig fór í Frakklandi séu 
margar. Vandinn liggur að mati Reitz ekki hjá þeim sem 
komu til landsins á fjórða og fimmta áratug tuttugustu 
aldarinnar. Það var einkum fólk sem flutti til Frakklands, 
fékk vinnu og bætti lífskjör sín stórlega frá því sem 
verið hafði. Þetta fólk hafði möguleika á að fara til baka 
ef það vildi. Öðru máli gegnir hinsvegar um börn og 
barnabörn þessa fólks. Þau flytja ekki til upprunalanda 
foreldra sinna, ekki er  eins mikil vinna í boði og var 
þegar foreldrar þeirra eða afar og ömmur komu. Þeim 
hefur einnig verið sagt að þau hafi samkvæmt lögum 
jafnan rétt og aðrir íbúar landsins en telja sig ekki njóta 
þess réttar. 

Heimspekingurinn Julia Kristeva gerir fjölmenningar
samfélagið að umtalsefni í grein sinni „My motto is 
diversity“. 37

Þar heldur hún því fram að þróunin í heiminum sé 
þess eðlis að samfélög séu sífellt að verða menningarlega 
fjölbreyttari og nefnir hún í því sambandi sérstaklega 
tungumálafjölbreytni evrópskra samfélaga. Undan 
þessari þróun verður ekki komist að hennar mati. Hún 

lítur ekki framhjá þeim vanda sem evrópsk samfélög 
hafa átt í varðandi samskipti innflytjenda við þá sem 
fyrir voru í landinu en hún kýs að nálgast þennan 
vanda samfélagsins á sama hátt og sálgreinir nálgast 
vanda sjúklings. Rétt eins og sálgreinir byrjar á því 
að byggja upp sjálfsmynd og sjálfsöryggi sjúklingsins 
þurfa samfélög að styrkja sjálfsmynd sína áður en 
fjölmenningarlegt samfélag er í höfn. Lykillinn að 
farsælum fjölmenningarsamfélögum felst í vilja 
einstaklinganna, frjálsra einstaklinga sem hafa hæfileika 
til tjáskipta og geta virt aðrar manneskjur sem slíkar 
en ekki litið á þær sem tæki eða gagnlega neytendur. 
Gestrisni telur hún vera það sem stuðlar að mannúðlegra 
samfélagi. Uppreisnir unga fólksins sem átt hafa sér stað 
í úthverfum ýmissa borga Frakklands eru ekki fyrst og 
fremst trúarlegs eðlis heldur er um baráttu að ræða gegn 
þeim félagslega ójöfnuði sem börn innflytjenda hafa 
lengi horft uppá. Ólíkir menningarheimar geta mæst í 
samfélagi þar sem íbúarnir búi við félagslegt réttlæti.

Kristeva er talskona félagslegs jöfnuðar og vekur hún 
athygli á að mismunun sem oft er rót samfélagsvanda 
þarf ekki eingöngu að vera af efnahagslegum toga heldur 
getur hún einnig verið afleiðing þess að einum trúar eða 
lífsskoðunarhópi er hampað umfram aðra. Slíkt hefur 
þá slæm áhrif á sjálfsmynd annarra hópa sem telja að sér 
vegið og fara að bíta frá sér.

Á meðal ástæðna fyrir erfiðum samskiptum ólíkra 
hópa hefur meðal annars verið nefnd svokölluð 
„gettóvæðing“ sem felst í því að innflytjendur hafi 
margir sest að í ákveðnum hverfum, svokölluðum 
„gettóum“ þar sem atvinnuleysi hefur orðið meira en 
annarsstaðar. Þetta er þó umdeilt og telur Ibrahim Badr 
prófessor við York háskóla í Toronto ekkert athugavert 
við „etnísk“ hverfi og þau séu til víðsvegar í heiminum 
án vandkvæða. 

Hverjir eiga að aðlagast hverjum?
„Þessir útlendingar nenna ekki að læra íslensku. Þeir 
standa í einhverjum framkvæmdum og bora í vegginn 
einmitt þegar við erum að hlusta á útvarpsmessuna kl. 
18 á aðfangadagskvöld. Þeir vilja bara ekkert aðlagast 
samfélaginu og af hverju ættum við þá að taka tillit til 
þeirra. Þeir verða bara að gera sér grein fyrir því að þeir 
eru í okkar landi og eiga að aðlagast þeirri menningu 
sem hér er.“

Ummæli sem þessi um útlendinga heyrast ósjaldan. 
Þau vekja mann til umhugsunar um samskipti 
innflytjenda og þeirra sem fyrir eru í landinu. Nenna 

sjö

Gagnkvæm aðlögun
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útlendingar ekki að læra íslensku? Hversvegna ættu 
þeir að læra íslensku? Nenna þeir því kannski en eiga 
erfitt með það? Hversvegna standa þeir í hávaðasömum 
framkvæmdum á aðfangadagskvöld? 

Það sem er rangt við þessar spurningar er að með 
þeim eru allir útlendingar settir undir sama hatt. Eins 
og fram hefur komið eru útlendingar jafn misjafnir 
og þeir eru margir og því ekki rétt að alhæfa um alla 
útlendinga. Vissulega sjá sumir þeirra enga ástæðu 
til að leggja það á sig að læra íslensku, kannski vegna 
þess að þeir ætla sér ekki að vera lengi í landinu. En 
hvernig veit maður það hvort sumir þeirra séu að leggja 
sig fram um íslenskunámið eða hvort námskröfurnar 
séu of strangar. Eitt sinn var íslenskur unglingur 
skiptinemi í frönskumælandi landi. Hann hafði aldrei 
lært frönsku og var því á algjörum byrjunarreit. Við 
komuna inn á nýja heimilið fékk hann að vita það 
frá einum fjölskyldumeðlimi að eftir þrjá mánuði 
yrði hann orðinn nokkuð góður í frönsku. Svo leið 
tíminn og unglingurinn reyndi eins og hann gat að 
standa sig í frönskunáminu. Þegar þrír mánuðir voru 
liðnir frá komu hans til landsins varð fyrrnefndur 
fjölskyldumeðlimur vonsvikinn með árangur 
skiptinemans. Samskiptin urðu stirðari. En hver var 
orsökin að verri samskiptum? Var það vegna þess að 
skiptineminn lagði sig ekki nægjanlega fram eða var 
það vegna þess að væntingar fjölskyldumeðlimsins 
voru of miklar? Stundum eru væntingarnar sem gerðar 
eru til útlendinga of miklar eins og raunin var í dæmi 

skiptinemans. Reyndin er sú að það tekur lengri tíma en 
þrjá mánuði að ná góðum tókum á nýju tungumáli. 

En hvað um þá sem standa í framkvæmdum á 
aðfangadagskvöld eða gera eitthvað annað sem kann að 
brjóta í bága við viðtekinn lífstíl meirihlutans? Er þetta 
eitthvað menningarbundið að hafa í frammi aðra eins 
ótillitsemi? Nei. Getur verið að umræddir einstaklingar 
viti ekki betur og enginn hafi tekið að sér að leiðbeina 
þeim? Dæmi eru um að fólk sem kvartað hefur undan 
hegðun útlendinga hafi verið spurt að því hvort það sé 
búið að tala við útlendingana og gera þeim grein fyrir 
ýmsum siðum og venjum í samfélaginu. Oftar en ekki 
hefur það ekki rætt við viðkomandi útlendinga heldur 
látið það duga að pirra sig yfir hegðun þeirra og kvartað 
við vini sína og kunningja. 

Það er lykilatriði að útlendingar fái að fræðast um 
siði og venjur í nýju samfélagi. Þeir geta engan veginn 
vitað það fyrirfram hvernig skuli haga sér í nýju landi. 
Til þess að svo megi verða þurfa þeir sem fyrir eru að 
veita aðstoð sína. Þannig má koma í veg fyrir óþarfa 
árekstra sem enginn veit hvernig myndu enda ef þeir 
fengju að magnast. Það eru ekki bara útlendingar sem 
þurfa að aðlagast samfélaginu sem þeir setjast að í heldur 
þurfa þeir sem fyrir eru einnig að aðlagast þeim sem hér 
setjast að. Aðlögunin þarf að vera gagnkvæm. Þar sem 
gagnkvæm aðlögun á sér stað er enginn að láta í minni 
pokann fyrir neinum heldur er um samstarf að ræða til 
þess að samskiptin verði sem best.

Frá París í Frakklandi.  Ljósmynd JB
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nokkur atriði sem gott er að hafa í huga 
þegar gagnkvæm aðlögun á sér stað
Ef gagnkvæm aðlögun fólks á að eiga sér stað er 
mikilvægt að vilji sé til samskipta, fólk nálgist hvert 
annað með opnum huga, sé sveigjanlegt og forvitið, 
jákvætt og þolinmótt gagnvart því sem er öðruvísi og 
hafi raunhæfar væntingar.

Toshiki Toma skrifaði grein í Morgunblaðið þar sem 
hann tók saman nokkur hagnýt ráð sem geta stuðlað 
að jákvæðum samskiptum. Þessi ráð eru fyrst og 
fremst byggð á reynslu hans sem innflytjanda og prests 
innflytjenda: 38

 Ekki óttast að tala við útlendinga, notið frekar 
skynsemina því við eigum mikið sameiginlegt sem 
manneskjur.

 Ekki gera grín að erlendu nafni.
 Ekki grínast um það hvernig útlendingar tala íslensku 

með því að herma eftir þeim.
 Ekki grínast um trúmál útlendinga. Íslendingar 

vita hversu mikið þeir mega grínast um kirkjuna, 
en hafa ekki dómgreind um það í tilvikum annarra 
trúarbragða.

 Sumir útlendingar eru viðkvæmir varðandi umfjöllun 
um kynferðisleg atriði.

 Fylgist með kurteisi milli kynjanna. Asískt fólk er ekki 
vant því að kyssast, jafnvel ekki sem kveðju.

 Virðing fyrir eldra fólki er oftast mikilvæg meðal Asíu- 
og Afríkubúa.

 Viðkomandi einstaklingur gæti verið lítt kunnur 
íslenskum siðvenjum eða lífsháttum.

 Þótt árekstrar eigi sér stað, ekki teng ja ástæðuna strax 
við „menningarmun“ eða „trúarbrögð“.

 Manneskja sem stendur fyrir framan ykkur er meiri 
„raunveruleiki“ en þær upplýsingar sem þið hafið um 
heimaland hennar eða trúarbrögð. Manneskja er fyrst 
og fremst manneskja, en ekki staðalmynd hvorki þjóðar 
hennar né þeirra trúarbragða sem þar njóta fylgis.

 Við útlendingar erum jafning jar ykkar, við erum bara 
í minnihlutahóp. Sanng jörn gagnrýni eru einnig meðal 
mikilvægra réttinda okkar.

 Ekki vera of viðkvæm til að tala um málefni útlendinga 
af ótta við að seg ja eitthvað rangt eða ófullkomið.

Hluti af góðum samskiptum fólks sem ekki á sama 
móðurmál er að aðstoða hvert annað. Margir sem setjast 
að hér á landi eru þakklátir ef þeim er sýnd þolinmæði 
þegar þeir spreyta sig á íslenskunni. Hér fylgja nokkur 
atriði sem mikilvægt er að hafa í huga þegar samskipti 
eiga sér stað þar sem tungumálaörðugleikar eru 
annarsvegar:

Samskipti þrátt fyrir tungumálaörðugleika,  
nokkur góð ráð. 

Notið einföld orð og setningar.  
(t.d. viltu vinna í stað geturðu unnið). 

Endurtakið með öðrum orðum ef viðkomandi  
skilur ekki í fyrstu. 

Notið tákn með tali og myndir eftir þörfum. 
Talið hægt og skýrt. 

Ekki þarf að hækka róminn. 
Hlustið með opnum huga. 

Leiðið hjá ykkur málvillur og framburð –  
íslenska með hreimi er líka íslenska.



Siðfræðin er sú grein sem fæst við rétt og rangt, gott og 
illt og hvernig lífi sé best að lifa. Þegar innflytjendamál 
eru annars vegar spyr siðfræðingurinn spurninga á borð 
við þessar: Er rétt að takmarka fólksflutninga á milli 
landa? Í flestum ríkjum heims er fólki frjálst að yfirgefa 
heimaland sitt, hversvegna eru þá hömlur á að fá að 
setjast að í öðru landi? Ber að aðstoða fólk í vanda sem 
býr erlendis með því að bjóða því landvist? Ef svo er, 
hversu mörgum einstaklingum á að bjóða hingað til 
lands? Höfum við tök á að bjóða útlendingum að setjast 
að hér á landi? Höfum við landrými? Hvaða áhrif hafa 
útlendingar á menningu þjóðarinnar?  Er menning 
þjóðarinnar verðmæti sem ógnað er af innflytjendum? 
Ógna innflytjendur vinnumarkaði á einhvern hátt 
eða eru þeir góð viðbót á þeim markaði? Skiptir máli 
hverrar trúar eða frá hvaða menningasvæði fólk kemur 
sem sest að hér á landi? Hver er rót fordóma gagnvart 
útlendingum? Hver er réttur útlendinga sem vilja setjast 
að hér á landi? Hvað er sanngjarnt? Hvað er réttlátt? 
Hvað er mögulegt?

Ræðið spurningarnar hér að framan með  
hliðsjón af íslensku samfélagi

Hvenær er maður aflögufær?
Heimspekingurinn Peter Singer setti fram dæmi sem er 
til þess fallið að varpa ljósi á þann vanda sem við er að 
etja þegar málefni flóttamanna er annarsvegar.  

Segjum sem svo, segir í dæmi Singer að kjarnorkustríð 
hafi átt sér stað og íbúarnir þurfi að horfast í augu við 
hörmulegar afleiðingar þess. Það eru þó ekki allir illa 
settir. Hópur fólks hafði lesið í aðstæðurnar og gert 
ráð fyrir mögulegu kjarnorkustríði og fjárfest í gerð 
kjarnorkubyrgis. Kjarnorkubyrgið var  í formi þorps 
sem byggt var neðanjarðar. Þorp þetta var á allan hátt 
mjög vel úr garði gert og hvergi hafði verið til sparað, 
enda ætlað að vera lúxusþorp. Fyrir utan rúmgóðar 
og vel útbúnar vistarverur voru einnig tennisvellir, 
stór íþróttasalur og sundlaugar.  Mögulegt var að 

átta

Innflytjendur og siðfræði 

Leikskólabörn í Pyongyang í Norður  Kóreu. Ljósmynd JB
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10.000 manns gætu búið þar í 20 ár en ljóst var að 
við þær aðstæður sem þarna höfðu skapast var aðeins 
nauðsynlegt að hafast við í byrginu í 8 ár.

Íbúarnir sem komið höfðu sér fyrir í byrginu urðu 
óneitanlega varir við neyð þeirra sem enn voru fyrir utan 
þar sem þeir í örvæntingu sinni knúðu dyra. Fátt annað 
gat gerst en að þeir yrðu  fórnarlömb geislavirkninnar 
ef þeir fengju ekki skjól í byrginu. Nú voru góð ráð dýr. 
Fólkið sem var fyrir utan hafði hvorki greitt fyrir né 
tekið þátt í gerð þessa mannvirkis og íbúarnir sem þar 
bjuggu urðu að svara því hvort fleiri fengju inngöngu 
og að njóta þess sem byrgið bauð upp á. Ljóst var að 
mögulegt var að bjóða fjölda fólks til viðbótar vist í 
byrginu. Ef fjöldi þeirra sem kæmu til viðbótar við þá 
sem fyrir voru yrði mjög mikill, allt að 10.000 manns 
þyrfti að skera niður ýmsan munað eins og t.d. að 
loka íþróttavöllum og sundlaugum. Skiptar skoðanir 
reyndust vera á meðal þeirra sem bjuggu í byrginu og 
mátti greina þrjú meginsjónarmið. Í fyrsta lagi voru 
það þeir sem töldu að bjarga ætti lífi 10.000 manns 
með því að hleypa þeim inn og skerða þar með lífskjör 
þeirra sem fyrir voru. Í öðru lagi voru það þeir sem 
töldu að ekki kæmi til greina að breyta að neinu marki 
þeim lífsstíl sem þeir hefðu hugsað sér í byrginu, en það 
væri samt svigrúm að sýna manngæsku og bjóða 500 
manns til viðbótar inn. Með því að fallast á þessa tillögu 
þyrftu íbúarnir að draga aðeins úr munaði sínum t.d. 
með því að taka hluta af íþróttahúsnæði og breyta því í 
herbergi fyrir nýju íbúana. Í þriðja lagi voru það síðan 
þeir sem vildu ekki bjóða neinum í viðbót og í þeim 
hópi komu fram sjónarmið á borð við: Þeir sem voru 
fyrirhyggjusamir og höfðu lagt það á sig að skapa sér 
öruggar aðstæður eiga ekki að þurfa að fórna sér fyrir þá 
sem ekki höfðu sýnt fyrirhyggju. Í þessum hópi kom það 
einnig fram að með auknum fjölda fólks ykjust líkur á 
ágreiningi um þau veraldlegu gæði sem íbúarnir þyrftu 
að deila með sér, með hættu á félagslegum óstöðugleika, 
átökum og ofbeldi.39

Hvernig myndir þú bregðast við ef þú værir  
íbúi í byrginu sem Peter Singer ræðir?  

Hvernig myndir þú vilja að íbúar byrgisins  
brygðust við ef þú værir fyrir utan?

nokkur álitamál
Í bók Julian Baggini og Jeremy Stangroom Do you 
think what you think you think 40 varpa höfundarnir 
fram ýmsum álitamálum sem sum snerta málefni 
innflytjenda. Þú getur svarað þeim og rætt svör þín við 
aðra:

Hefur þú frekari siðferðilegum skyldum  
að gegna gagnvart fólki í þínu eigin landi  

en fólki í  öðrum löndum? 
a) Já 

b) Nei

Þú átt húsnæði sem er ekkert notað.  
Hópur flóttamanna hefur samband við þig og  

vantar bráðnauðsynlega aðstöðu fyrir einstakling  
sem beittur hefur verið ranglæti í heimalandi  

sínu og verið ákærður fyrir rangar sakir.  
Þú getur verið viss um að vel verði farið  

með eign þína. Ber þér siðferðilega skylda  
til að leyfa afnot af húsnæðinu? 

a) Mér ber mjög mikil skylda til að gera slíkt 
b) Mér ber nokkur skylda til að gera slíkt 
c) Mér ber engin skylda til að gera slíkt

Þú sérð auglýsingu í blaði frá góðgerðarsamtökum um 
manneskju sem býr í öðrum heimshluta og er í mikilli 
neyð. Þú getur orðið að liði án þess að þurfa að kosta 

miklu til. Ber þér siðferðileg skylda að gera það? 
a) Já algjörlega 
b) Að hluta til 

c) Alls ekki





Fjölmenningarfærni

Dæmi um skipulag kennslustunda, verkefni og glærur  

Jóhann Björnsson tók saman





Kennsluefni það sem hér fer á eftir hefur verið 
tekið saman eða orðið til í kjölfar reynslu minnar 
af kennslu unglinga 1216 ára í fjölmenningarlegri 
færni. Hóparnir sem ég hef kennt hafa ýmist verið 
nemendur í grunnskólum eða í störfum hjá Vinnuskóla 
Reykjavíkur. Hafa hóparnir verið misjafnlega 
fjölmennir, allt frá 2 þátttakendum upp í rúmlega 30. 
Aðstæðurnar hafa að sama skapi verið misjafnar, bæði 
hvað varðar staðsetningu og ástæður fyrir kennslunni. 
Þegar fræðslan fór fram hjá Vinnuskóla Reykjavíkur 
fór hún fram við margskonar aðstæður, t.d. utandyra 
í Fossvogsdalnum, í fjöru á Kjalarnesi, í anddyrum 
grunnskóla þar sem nemendur höfðu nestisaðstöðu 
og í búningsklefa íþróttahúss. Þegar fræðslan hefur 
farið fram í grunnskólunum hefur aðstaðan verið allt 
önnur og betri, þar sem aðgangur hefur verið að töflu, 
skjávarpa og tölvu. 

Ástæðurnar fyrir fræðslunni hafa einnig verið 
mismunandi, oftast sem hluti af forvarnarstarfi, en 
einnig sem viðbragð við erfiðum fordómum og átökum 
milli einstaklinga og hópa hinsvegar.

Fyrir utan að vísa til textans hér að framan sem 
námsefnis í fjölmenningarfræðslu þá hef ég sett fram 
tillögur eða sýnishorn að fjórum kennslustundum sem 
hver og einn getur notað að vild. Einnig fylgja fleiri 
viðfangsefni sem nýtast vel í kennslustundum.

Ekki er nauðsynlegt að fylgja þeim hugmyndum 
nákvæmlega sem hér eru settar fram, heldur getur hver 
og einn notað það sem hentar og skipulagt sínar eigin 
kennslustundir eftir aðstæðum hverju sinni.

Aðferð sem ég hef mikið notað í kennslu minni er 
undir miklum áhrifum frá heimspekilegum samræðum. 
Þar er umhugsunarvirkni nemenda virkjuð m.a. 
með því að opnum spurningum er oft varpað fram  
og viðfangsefnið rökrætt og reynt er að komast að 
skynsamlegum niðurstöðum í stað þess að predika yfir 
nemendum.

Ekki er það þó skilyrði að kennarar hafi tök á 
heimspekilegum kennsluaðferðum til að notfæra sér 
námsefnið, enda er hér fyrst og fremst um að ræða 
hugmyndabanka sem hver og einn getur útfært að eigin 
vild og nýtt sér á sinn hátt. 

 Jóhann Björnsson

Hvernig má nota kennsluefnið?



Markmið:
 Vekja forvitni og áhuga nemenda á margbreytileika 

mannlífsins og fá þá til þess að  ígrunda hvernig standi 
á því að fólk hefur þær hugmyndir um aðra sem það 
hefur. 

 Hvað felst í því að vera öðruvísi og hversvegna ætti 
það ekki að vera sjálfsagt mál og viðurkennt.

Skipulag kennslustundar:
Notaðar eru glærur númer 1 ef aðstaða er fyrir 
hendi til að sýna glærur. (Glærurnar má finna á vef 
Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar http://
reykjavik.is/mannrettindi).

 Í upphafi kennslustundar eru nemendur spurðir að 
því hvort einhverjir hafi einhver tengsl við útlönd, 
þekki einhverja sem búa í útlöndum, hafi sjálfir búið 
í útlöndum, hafi farið til útlanda, þekki útlending. 
Síðan eru þeir sem rétt hafa upp hönd spurðir nánar 
út í tengsl sín. Ástæðan fyrir þessu er sú að oft kemur 
í ljós að hóparnir eru fjölmenningarlegri heldur en 
margir höfðu hugmynd um. Dæmi um svör sem fram 

hafa komið: „Ég kom til Íslands sem flóttamaður 
frá Kósóvo“, „mamma er þýsk“, „ég er fæddur í 
Bandaríkjunum“, „ég bjó í Belgíu“ o.s.frv.  Mjög góð 
leið til að fá umræður um fjölmenninguna.

 Sagt frá hugmyndum sem uppi voru á 15. öld í 
landafræðikennslu (sjá kafla 2) og því velt fyrir 
sér hvort það geti verið að í nútímanum sé einnig 
miskilningur á ferðinni varðandi aðrar þjóðir þó ekki 
sé hann jafn mikill og í umræddu dæmi. Sýndar glærur 
af myndum úr landafræðibók frá 15. öld.

 Nú er spurt hvað sé að því að vera öðruvísi og hvort 
allir séu í raun ekki einhvernveginn einstakir og þar 
með öðruvísi. Þrjár glærur ræddar þar sem fjallað er 
um að feitir eru bannaðir á veitingastöðum, rauðhærðir 
ofsóttir og víðar buxur bannaðar.

 Fólk til sýnis. Sagan af Minik sögð sem dæmi um 
hlutskipti þeirra sem voru „öðruvísi“. Sagan af Minik 
lesin (sjá kafla 2) og myndin af honum sýnd á glæru.

1. kennslustund

Að vera öðruvísi



Markmið:
Að skoða staðalímyndir og fordóma og hugmyndir 
sem ein þjóð hefur eða kann að hafa um aðra og ræða 
réttmæti hugmyndanna.

Skipulag kennslustundar
Notaðar eru glærur númer 2.  (Glærurnar má finna á 
vef Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar http://
reykjavik.is/mannrettindi )

 Nemendur byrja á að leysa verkefnablaðið „Botnaðu 
eftirfarandi…“ (Verkefnablað númer 1a eða 1b, athugið 
að hver og einn getur útbúið sitt blað með öðrum 
þjóðernum en þarna er gerð tillaga um) og er ítrekað 
að hér er ekki verið að biðja um þeirra eigin skoðanir 
heldur aðeins það sem þeir hafa heyrt. Ekki skal 
merkja blöðin því ekki skiptir máli hver skrifar hvað. 
Síðan er blöðunum safnað saman og lesin upp. Skrif 
nemenda eru ekki dæmd enda er þetta bara það sem 
þeir hafa heyrt. Tilvalið er að ræða það sem fram 
kemur.

 Í framhaldi af þessu eru glærur 2-4 ræddar og 
staðalímyndir og fordómar útskýrðir fyrir nemendum.

 Glærur „frá hvaða landi…“  skoðaðar og nemendur 
reyna að giska á frá hvaða landi myndirnar eru og 
frá hvaða landi alls ekki. Myndirnar tók Jóhann 
Björnsson og eru báðar frá sömu borg. Reynslan 
sýnir að í nær öllum hópum er fullyrt að myndirnar 
geti ekki verið frá NorðurKóreu og eru ástæðurnar 
sem nefndar hafa verið þessar: Föt í NorðurKóreu 
eru ekki litrík, þar má ekki taka myndir, þar eru ekki 
bílar, þar er ekki svona hamingjusamt fólk, þangað 
má enginn ferðast, maður þarf að vera hugrakkur til 
að fara þangað. Myndirnar eru teknar í Pyongyang 
í NorðurKóreu og eru mjög í andstöðu við þann 
fréttaflutning sem berst frá landinu. Hvaða lærdóm 
getur maður dregið af þessum svörum? Í öllum 
löndum burtséð frá því hvernig stjórnvöld eru og 
hvernig fréttaflutningur er frá löndunum þá má þar 
finna íbúa sem eru „bara venjulegir“ ef svo má að orði 
komast.

 Síðustu fjórar glærurnar. Hvaða hugmyndir og 
skoðanir hafa aðrir á Íslendingum? Eru þær 
sanngjarnar eða ósanngjarnar, hvernig hafa þær orðið 
til? Er um misskilning að ræða eða er um alhæfingar 
að ræða þar sem allir Íslendingar líða fyrir einhverja 
fáa?

2. kennslustund

Staðalímyndir og fordómar



41 Verkefni þetta er fengið úr bók Guðrúnar Pétursdóttur Fjölmenningarleg kennsla forvörn gegn kynþáttahatri og fordómum. (Guðrún Pétursdóttir Reykjavík 
1999). Guðrún Pétursdóttir tekur fram í bók sinni að heimilt er að nota efni bókarinnar ef heimilda er getið.

Markmið:
 Að vekja þátttakendur til umhugsunar um 

staðalímyndir og fordóma („fordómaprófið“).
 Að vekja til umhugsunar um  margbreytileika  

mannlífsins,  þ.e.a.s. að það eru ekki allir eins 
(„litblinduprófið“).

 Að sýna að það sem í framandi menningu virðist 
flókið og jafnvel óskiljanlegt þarf ekki endilega að vera 
svo flókið ef betur er að gáð (rússneska stafrófið). 

Skipulag kennslustundar
(Vera má að þessi kennslustund sé í styttra lagi, en þá 
er kjörið að byrja á því að rifja upp það sem fram kom í 
síðustu kennslustund og ræða efni hennar betur.)

 Nemendum sagt að nú sé próf og eins og í öllum 
góðum prófum er bannað að tjá sig við bekkjarfélaga 
sína. Hver og einn svarar fyrir sig eftir bestu samvisku. 
Síðan er „fordómaprófinu“ dreyft (Verkefnablað 
nr. 2) 41 og nemendur leysa það eins og þeim sýnist. 
Kennari má ekki svara öðrum spurningum en þeim 
sem varða útskýringar á orðum og hugtökum. Ef þeir 
segja, „það er ekkert hægt að svara þessu“, eða ef þeir 
spyrja „má maður sleppa að svara“ þá gefur maður 
ekkert uppi. 

 Þegar nemendur einn af öðrum hafa lokið við 
„fordómaprófið“ tekur  „litblinduprófið“ við en þar er 
stuðst við liti úr litapakka sem kallast Multicultural colors 
og samanstendur af 8 litum sem allir eru húðlitir fólks 
í heiminum. Það er vel hægt að notast við venjulega 
liti t.d. tré eða vaxliti. Valdir eru þrír litir t.d. 
brúnn, svartur eða rauðleitur og svo er nauðsynlegt 
að hafa litinn sem oftast er kallaður „húðlitur“ eða 
„andlitslitur“ á íslensku og er húðlitur aría. Síðan er 
gengið á milli nemenda og þeim sýndir litirnir og þeir 

beðnir um að skrifa aftan á „fordómaprófið“ hvaða 
litir þetta séu. Má búast við því að einhverjir svari 
því til að einn liturinn (húðlitur aría) sé nefndur sem 
„húðlitur“ eða „andlitslitur“.

 Þegar allir eru búnir er farið yfir fordómaprófið og 
nemendur fá að vita hvort þeir séu fallnir. Ef ljóst er 
að einhverjir hafi náð prófinu geymi ég það aðeins 
þar til í lokin. Þvínæst segi ég hver rétta lausnin sé á 
„fordómaprófinu“ og segi nemendum að ef þeir hafi 
t.d. merkt við að íslendingar séu duglegir þá sé það 
heimaverkefni að finna Íslending sem er latur og ef 
þeir hafa t.d. merkt við útlendinga sem eru skítugir 
þá sé það verkefni að fara að finna hreinan útlending. 
Þeir sem ná „fordómaprófinu“ eru þeir sem skilað hafa 
auðu. 

 Því næst er farið yfir „litblinduprófið“ og lesið yfir svör 
nemenda sem geta verið mjög mismunandi. Síðan er 
sagt frá því að í raun séu allir litirnir sem notaðir voru 
húðlitir einhvers fólks í heiminum.

 „Einfaldir hlutir sem virðast flóknir“. Næsta verkefni 
felst í því að sýna nemendum að ýmislegt sem tilheyrir 
framandi menningu sem virðist flókið reynist ofur 
einfalt þegar betur er að gáð. Dæmi um slíkt er 
kyrrilíska (rússneska )stafrofið. Kyrrilíska stafrofinu 
er dreift (Verkefnablað nr. 3). Tilvalið er að gera 
leik úr þessu verkefni með því að enginn má kíkja 
á stafrofið fyrr en kennari segir og þá skrifa allir 
eitthvert eitt ákveðið orð í einu og reynir hver og einn 
að vera eins fljótur og mögulegt er. Eftir það getur 
hver og einn skrifað það sem honum sýnist. Það er 
um að gera fyrir kennara að láta það ekki stoppa sig 
þó kunnátta á umræddu stafrofi sé ekki fyrir hendi. 
Undantekningarlaust hafa nemendur verið mjög 
fljótir að átta sig.

3. kennslustund

„Fordómaprófið“, „litblinduprófið“  
og einfaldir hlutir sem virka flóknir



Markmið:
 Undanfarin ár hafa flóttamenn sest að á Íslandi. Þar 

á meðal hafa verið börn og unglingar. Þessi tími er 
skipulagður með hliðsjón af þeirri reynslu að hafa haft 
nemendur úr röðum flóttamanna á meðal annarra 
nemenda sem hafa ekki nokkra hugmynd um hvað 
það er að vera flóttamaður eða hversvegna þeir eru 
yfirhöfðuð komnir til landsins. Markmiðið er fyrst og 
fremst að vekja til umhugsunar um stöðu flóttamanna 
og fá nemendur til þess að setja sig í spor þeirra.

Skipulag kennslustundar:
 Stutt innlegg um flóttamenn á Íslandi (Sjá kafla 

númer 3). Spurt hvort nemendur viti um ástæður 
þess að fólk flýr heimili sín. Spyrja hvort þeir haldi að 
Íslendingar hafi einhvern tíman þurft að flýja? (Dæmi 
eru eldgos í Vestmannaeyjum og flutningar fólks til 
Kanada).

 Verkefni unnið í tíma. Allir fá litla miða (stundum 
hef ég þá í mismunandi lit). Nemendur setja sig í þau 
spor að þeir þyrftu að flýja Ísland (ástæður fyrir flótta 
skipta ekki máli). Á annan miðann skrifa þeir niður 
til hvaða þriggja landa þeir gætu hugsað sér að flýja 
og hversvegna og á hinn miðann (eða aftan á sama 
miðann) skrifa þeir niður þrjú lönd sem þeir gætu alls 
ekki hugsað sér að flýja til og hversvegna. Ekki þarf 
að skrifa neinar ritgerðir og hafa ástæðurnar fyrir vali 
á löndum verið ýmsar t.d. „ættingjar búa þar“, „þar 
er gott veður“, „gott að versla“, „tungumálakunnátta 

er fyrir hendi“, „ekki langt að fara“ o.s.frv. Dæmi 
um ástæður fyrir því hversvegna þeir vilja ekki flýja 
til tiltekinna landa eru „stríð“, „fátækt“, „ömurlegt 
land“, „vond lykt“, „of langt í burtu“, „erfitt tungumál“ 
o.s.frv. Síðan safnar kennarinn öllum miðunum saman 
og les upp það sem skrifað var en verkefnið er alveg 
nafnlaust og veit enginn hver skrifaði hvað. Byrjað er 
t.d. á að lesa upp þau lönd sem nemendur vilja fara til 
og þegar því er lokið þá eru lesin upp þau lönd sem 
nemendur vilja alls ekki fara til. Málin rædd hvenær 
sem er í þessu ferli eftir aðstæðum hverju sinni. Best er 
ef upp koma mótsagnir eins og oft gerist sbr. á einum 
miða stóð að einn þátttakandi vildi alls ekki flýja til 
Afríku (ekki var valið land af þessum nemanda heldur 
heil heimsálfa sem má ræða út af fyrir sig) og var 
ástæðan fátækt og vond lykt. Á öðrum miða í sama 
hópi var nemandi sem vildi endilega flýja til Kenía. 
Þegar bent var á þessar mótsagnir tók sá sem vildi 
fara til Kenía til máls og sagðist hafa búið þar og gat 
notað tækifærið og miðlað af reynslu sinni og sagt frá 
því hvernig það er að búa í Kenía. Þetta verkefni má 
einnig nota á sama tíma í landafræðikennslu og þá eru 
löndin fundin á korti í kjölfar þess að þau eru lesin 
upp.

 Reynsla flóttamanna sem komið hafa til íslands – 
Saga Mary Luz sem kom sem flóttamaður til landsins 
haustið 2007 lesin fyrri nemendur og rædd en hún 
sagði sögu sína í Fréttablaðinu. (Sjá kafla númer 3).

4. kennslustund

Flóttamenn



Botnaðu eftirfarandi eins og þú vilt (veldu a.m.k. þrennt og síðustu setninguna um Íslendinga).

Hvað hefur þú heyrt um…

Grænlendinga? Ég hef heyrt að Grænlendingar séu:

Pólverja? Ég hef heyrt að Pólverjar séu:

Bandaríkjamenn? Ég hef heyrt að Bandaríkjamenn séu:

Litháa?  Ég hef heyrt að Litháar séu:

Þjóðverja? Ég hef heyrt að Þjóðverjar séu:

Víetnama? Ég hef heyrt að Víetnamar séu:

Ég held að útlendingar haldi að Íslendingar séu:

verkefnablað 1a



Botnaðu eftirfarandi eins og þú vilt (veldu a.m.k. þrennt og síðustu setninguna um Íslendinga). 

Hvað hefur þú heyrt um…

Frakka? Ég hef heyrt að Frakkar séu:

Taílendinga? Ég hef heyrt að Taílendingar séu:

Norðmenn? Ég hef heyrt að Norðmenn séu:

Rússa?  Ég hef heyrt að Rússar séu:

Japani? Ég hef heyrt að Japanir séu:

Tyrki? Ég hef heyrt að Tyrkir séu:

Ég held að útlendingar haldi að íslendingar séu:

verkefnablað 1b



Hvaða eiginleikum eru útlendingar gæddir að þínu mati?  
(krossið mest við fimm eiginleika)

(   ) Veikburða (   ) Fallegir
(   ) Skemmtilegir (   ) Huglausir
(   ) Ljótir (   ) Hreinlegir
(   ) Snjallir (   ) Lúmskir
(   ) Heimskir (   ) Glaðlyndir
(   ) Latir  (   ) Vingjarnlegir
(   ) Valdagráðugir (   ) Nýjungagjarnir
(   ) Opinskáir (   ) Ofbeldisfullir
(   ) Gráðugir  (   ) Illkvittnir
(   ) Sterkir (   ) Hugaðir
(   ) Duglegir (   ) Friðelskandi
(   ) Sanngjarnir (   ) Skítugir

Hvaða eiginleikum eru Íslendingar gæddir að þínu mati?  
(krossið mest við fimm eiginleika)

(   ) Veikburða (   ) Fallegir
(   ) Skemmtilegir (   ) Huglausir
(   ) Ljótir (   ) Hreinlegir
(   ) Snjallir  (   ) Lúmskir
(   ) Heimskir (   ) Glaðlyndir
(   ) Latir (   ) Vingjarnlegir
(   ) Valdagráðugir (   ) Nýjungagjarnir
(   ) Opinskáir  (   ) Ofbeldisfullir
(   ) Gráðugir í eignir  (   ) Illkvittnir
(   ) Sterkir (   ) Hugaðir
(   ) Duglegir (   ) Friðelskandi
(   ) Sanngjarnir (   ) Skítugir

verkefnablað 2



А … a
Б … b
В … v
Г … g
Д … d
Е … ye eða e
Ё … yo
Ж … zh
З … z
И … i
Й … i eða y eða j
К … k
Л … l
М … m
Н … n
О … o
П … p

Р … r
С … s
Т … t
У … u
Ф … f
Х … kh eða h
Ц … ts
Ч … ch
Ш … sh
Щ … sch
Ъ … ‘
Ы … y
Ь … ‘
Э … e
Ю … yu
Я … ya

verkefnablað 3

nafnið mitt á rússnesku er skrifað svona:



útilegan.
Þú ert í útilegu með stórum hópi. Þið ætlið að vera í 
viku, en tjöldin eru öll fjögurra manna svo þið þurfið að 
deila tjaldi með þremur öðrum.

Hverju af eftirfarandi fólki myndir þú vilja deila 
tjaldi?

  1. Ítölskum samkynhneigðum DJ
  2. Stórvöxnum bónda frá Póllandi
  3. Arabískri konu sem selur skartgripi
  4. Listamanni frá Tælandi
  5. Blindum frönskum harmonikkuleikara
  6. Rússneskum rappara sem virðist eiga sand af 

seðlum
  7. Fyrrverandi fegurðardrottningu með alnæmi
  8. Sænskum nýnasista
  9. Björgunarsveitarkonu frá Grímsey
10. Bandarískri kvenréttindakonu
11. Enskum hermanni
12. Múslima frá Afganistan
13. Stelpu frá Víetnam
14. Skátaforingja frá Þýskalandi

A. 
Veldu án samráðs við neinn, þrjár manneskjur sem þú 
vilt helst deila tjaldi með og þær þrjár sem þú vilt alls 
ekki deila tjaldi með. Athugaðu að þú mátt ekki ræða 
valið við neinn.

b. 
Þegar búið er að skipa þér í hóp skaltu segja hópnum 
þínum frá fólkinu sem þú valdir. Nú þarf hópurinn að 
velja í sameiningu þrjá bestu tjaldfélagana og þrjá verstu 
og hverjar ástæðurnar eru fyrir valinu.

verkefnablað 4



Satt eða ósatt
Merktu eitt svæði (t.d. horn eða vegg á skólastofu) með 
spjaldi sem á stendur „Satt“ og beint á móti merkir þú 
„Ósatt“. Hópurinn stendur mitt á milli spjaldanna. 
Þú lest upp ákveðnar fullyrðingar og hver og einn 
fer að spjöldunum eftir því hvort viðkomandi telur 
fullyrðinguna sanna eða ósanna.

Dæmi um fullyrðingar sem má nota:

 Í Grænlandi er alltaf frost allsstaðar (ósatt)

 Í Kanada er töluð franska (satt í Quebecfylki)

 Í Afríku búa hvítir menn sem eru fæddir þar og eiga 
forfeður sem eru fæddir þar líka      

 (satt, sérstaklega í Suður Afríku)

 Í Grikklandi er skrifað með sama letri og á Íslandi       
 (ósatt)

Tilvalið er að staldra við eftir ákveðnar fullyrðingar 
og útskýra málið frekar. T.d. þegar greint er frá 
fullyrðingunni um hvíta menn í Suður Afríku mætti 
fræða nemendur um aðskilnaðarstefnuna og jafnvel 
prenta út myndir af netinu til að sýna áður en næsta 
fullyrðing er lesin upp. 

verkefnablað 5



Matarmenning
Ágætis leið til að hefja kennslustund þar sem um er að 
ræða léttan leik sem krefst ekki mikils af þátttakendum. 
Allir fá miða og eiga að skrifa á hann það skrítnasta 
sem þeir hafa borðað. Skrifa má eins mikið og hver vill 
og eru engin takmörk fyrir því hvað hver skrifar svo 
fremi sem hann hefur smakkað eitthvað skrítið að eigin 
mati. Maturinn má hafa verið borðaður hér á landi og 
erlendis, bara eitthvað sem viðkomandi finnst skrítið. 
Ekki á að merkja miðana með nafni og ekki má segja 
öðrum hvað skrifað var.

Þegar þátttakendur hafa lokið við að skrifa á miðana 
á að brjóta þá saman og safnar kennari þeim saman 
t.d. í poka. Þegar allir miðarnir eru komnir í pokann 
gengur kennarinn hringinn um stofuna og lætur hvern 
nemanda draga miða úr pokanum. Síðan er lesið á 

miðana og fá nemendur að giska á það hver hafi nú 
skrifað á þann miða sem lesinn er hverju sinni.

Nemendur hafa mjög oft smakkað framandi rétti 
í ýmsum löndum og hafa komið fram réttir eins og 
krókódíll, kengúra, hundakjöt o.s.frv. auk þess sem 
ýmsir íslenskir réttir hafa komið einnig fram.

Þegar búið er að komast að því hverju sinni hver 
skrifaði miðann sem er til umræðu þá má spyrja nánar 
út í réttinn t.d. hvar var hann borðaður og þá koma 
oft skemmtilegar sögur um framandi menningarsvæði 
sem gáfu lífi nemenda gildi. Einnig er oft um speglun 
að ræða á íslenska menningu sem er þá ekki eins 
eftirsóknarverð að mati sumra og ætla mætti t.d. þegar 
sumir hafa farið að lýsa sviðaáti hér á landi sbr. ummæli 
eins nemanda: „…og amma át augað úr kindinni“

verkefnablað 6


