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Rauði krossinn á Íslandi

Hluti af stærstu mannúðarhreyfingu veraldar

Hefur þá meginstefnu að bæta stöðu þeirra 

sem höllustum fæti standa í samfélaginu

Hreyfingin byggir allt sitt starf á 

sameiginlegum grundvallarhugsjónum um; 

mannúð, hlutleysi, óhlutdrægni, sjálfstæði, 

einingu, sjálfboðið starf og alheimshreyfingu. 

Rauði krossinn á Íslandi sinnir margháttuðum 

verkefnum innan lands og utan 



Hlutverk og skylda Rauða krossins

Skilgreina hvar þörfin fyrir aðstoð er mest hverju sinni.

Geta brugðist við breyttum aðstæðum.

Forgangsraða verkefnum svo þau nýtist sem best.

Ákveða áherslur í málsvarastarfi.

Vekja athygli almennings og stjórnvalda á aðstæðum 

bágstaddra á Íslandi.



Fyrri kannanir sama eðlis 

 Í fimmta sinn sem Rauði krossinn á Íslandi gerir 

könnun af þessu tagi – hinar fyrri voru gerðar árin 

1994, 2000, 2006 og 2010. 

Könnunin byggir á spurningum til „sérfræðinga“, 

skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar meðal 

almennings og skoðun skriflegra gagna og 

fræðirita

Mestmegnis spurt sömu spurninga og í fyrri 

könnunum en að auki bætt við spurningum um 

fordóma og fátækt.



Þrískipt könnun

Skriflegur spurningalisti til 100 sérfræðinga í 

velferðar-, heilbrigðis- og skólakerfinu: 10 spurningar, 

hinar sömu og hafa verið notaðar í fyrri könnunum. 

oUm helmingur markhópsins svaraði skriflega.

Persónuleg viðtöl við um 30 manns úr ofangreindum 

hópi auk nokkurra til viðbótar 

Þátttaka í spurningavagni Félagsvísindastofnunar HÍ: 

o Tvær „fastar“ spurningar um félagslega og fjárhagslega illa 

stadda hópa, og hin þriðja sem snýr að fordómum. 

oAfstaða til fjögurra fullyrðinga um fátækt 



Helstu niðurstöður

Niðurstöður úr spurningavagni Félagsvísinda-

stofnunar benda til að almenningur telji að: 

öryrkjar, einstæðir/forræðislausir foreldrar og 

aldraðir standi verst fjárhagslega. 

oGreinilegur munur frá 2010: mun fleiri telja nú að öryrkjar 

standi illa; áhyggjur af atvinnulausum minni nú en þá. 

Aftur á móti mælast áhyggjur almennings af þeim 

sem eru félagslega illa staddir hinar sömu nú og 

2010: öryrkjar, aldraðir og atvinnulausir.



Sérfræðingarnir sama sinnis

 Samhljómur sérfræðingahópsins og úrtaks 

Félagsvísindstofnunar;  öryrkjar, einstæðir foreldrar, 

lífeyrislitlir eftirlaunaþegar og langtíma atvinnulausir hafi 

það bágast. 

 Jafnframt var hvarvetna að finna vaxandi áhyggjur af ungu 

fólki, einkum ungum körlum sem ekki finna sér hlutskipti í 

tilverunni og leita í auknum mæli eftir framfærslu 

sveitarfélaganna. 

 Sérfræðingarnir voru á sama máli og spurningavagninn –

hvorir tveggja telja augljóst að á Íslandi sé fátækt vaxandi 

vandamál, sem og aukin stéttaskipting. 



Fordómar verulegt áhyggjuefni

Mat svarenda sem birtist í svörum við þriðju 
spurningunni; Hvaða hópar í samfélaginu sæta helst 
fordómum að þínu mati? er verulegt áhyggjuefni. 

 Í ljós kemur að 44% svarenda telja að fólk af 
erlendum uppruna sæti helst fordómum. 

Hið sama má lesa út úr svörum og samtölum við 
sérfræðingana. Jafnvel bent á að innflytjendur frá 
löndum utan „hvíta heimsins“ eigi sérstaklega undir 
högg að sækja.

Jafnframt lýst miklum áhyggjum af stöðu 
innflytjendabarna sem m.a. sé oft „þröngvað“ til að 
velja á milli eigin menningar og íslenskra vina.  



Fjórar fullyrðingar
Í spurningavagni FHÍ voru settar fram fjórar fullyrðingar 
sem þátttakendur voru beðnir að taka afstöðu til – hversu 
sammála eða ósammála þeir væru eftirfarandi:

 Fólk sem er fátækt ber sjálft ábyrgð á sinni stöðu. 
o Meginniðurstaðan var nei.

 Meðal atvinnulausra er hópur fólks sem kýs fremur að 
vera á bótum en að vinna.
o Meginniðurstaðan var já.

 Fátækt er bundin við fjölskyldur, kynslóð eftir kynslóð. 
o Meginniðurstaðan var nei.

 Stéttaskipting er meiri í íslensku samfélagi nú en fyrir 
áratug.
o Meginniðurstaðan var já.



Hópar berskjaldaðra

Könnunin bendir til að verulegur hópur fólks í 
samfélaginu standi bæði félagslega og fjárhagslega 
verr en réttlætanlegt er. Það eru fyrst og fremst þessir;

 innflytjendur

börn innflytjenda og börn í erfiðum aðstæðum

einstæðir, ómenntaðir, tekjulágir foreldrar

 langtíma atvinnulausir

ungir, ómenntaðir, óvirkir karlar

öryrkjar

aldraðir í fjárhagsvanda



Ábendingar sérfræðinganna

Mikilvægt að rjúfa félagslega einangrun þeirra 

sem hafa hrakist út í horn í íslenska 

velferðarsamfélaginu og auka stuðning og 

„utanumhald“. 

Vaxandi áhyggjur af minni samheldni í 

samfélaginu og dvínandi umburðarlyndi gagnvart 

náunganum 

Skortur á samhæfingu og heildstæðri stefnu í 

félagsþjónustunni



Hvaða hópar eiga á hættu að verða 

bágstaddir í framtíðinni? 
Börn sem alast upp við fátækt 

Börn sem alast upp við geðraskanir foreldra

Börn af heimilum þar sem er áfengis- og/eða 
önnur fíkniefnaneysla 

Tilfinningalega vanrækt börn 

Börn fólks á opinberri framfærslu

 Innflytjendur sem ekki læra tungumálið og þeirra 
börn

Ungir atvinnuleitendur

Ungir karlar sem flosna upp úr skóla og/eða vinnu



Birtingarmyndir fátæktar

 Úrræðaleysi, einangrun

 Eiga ekki fyrir mat út mánuðinn

 Fólk frestar að leita sér lækninga (sbr. skýrslu Krabbameinsfél.)

 Andleg fátækt

 Fólk getur ekkert leyft sér

 Foreldrar kunna ekki að veita börnum sínum stuðning

 Stéttaskipting og ójöfnuður leiðir af sér heilsufarsvanda og 

félagslega útskúfun (sbr. Wilkinson)

 Langvarandi fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins

 Stöðugt fleiri hafa þurft að sækja aðstoð til eigin fjölskyldna 

og hjálparsamtaka.



Fólk af erlendum uppruna á Íslandi

Um 30 þúsund innflytjendur á Íslandi

Mikill meirihluti fólks af erlendum 
uppruna upplifir reglulega fordóma 
og mismunun

Tungumálið lykillinn að samfélaginu

Móðurmálskennsla fyrir innflytjendur 
enn ekki lögbundin og nánast óþekkt 
í íslenska skólakerfinu 

Hælisleitendur í lagalegu og 
tilfinningalegu tómarúmi 

Stefna um móttöku innflytjenda er 
ekki til í mjög mörgum sveitarfélögum



Upplifir fólk af erlendum uppruna reglulega ákveðnar 

duldar birtingarmyndir fordóma í sínu daglega lífi á 

Íslandi?

Hlutfall þeirra sem hafa upplifað einhverjar birtingarmyndir dulinna fordóma á 

tveggja vikna tímabili



Hvar átti upplifunin sér stað?

Hvar áttu viðkomandi birtingarmyndir dulinna fordóma sér helst stað?

Annað var t.d. á bar, í verslun, úti á götu, í strætó, í leikskóla barnsins



Hvernig líðan fylgir hversdagsfordómum?

Líðan þátttakenda við þær aðstæður þegar þeir upplifðu hversdagsfordóma

Önnur neikvæð líðan er t.d. misboðið, uppgefin, niðurlægð, einmana, einangruð,

vonbrigði, stress, kvíði, skömm, óréttlátt, grátur, óöryggi, auðmýkjandi og vandræðalegt
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Framfærslustyrkur – aldursskipting
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Upp-

safnað

15-24 ára 250 39% 39%

25-34 ára 204 32% 71%

35-44 ára 99 16% 87%

45-54 ára 56 9% 96%

55-64 ára 21 3% 99%

65-74 ára 6 1% 100%

75 ára og 

eldra 1 0% 100%

Samtals 637 100%

18

*aldur þegar fjárhagsaðstoð hófst á árinu



Viðbrögð Rauða krossins
Niðurstöðurnar – viðbrögð - vinnan þegar hafin 

• Þeir öryrkjar, aldraðir, einstæðir foreldrar sem eru á lægstu     

bótunum/laununum

• Ungt atvinnulaust / aðgerðalítið fólk á bótum

• Börn sem búa við erfiðar aðstæður

• Fordómar í garð innflytjenda og annarra

Samráð – þátttaka notenda – forvarnarverkefni – ungt fólk 



Byggjum betra samfélag!
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Hvar þrengir að-skýrslan er á redcross.is

Skýrslan um dulda fordóma er unnin af

InterCultural Iceland og er á ici.is

Skýrsla Krabbameinsfélagsins er á 

krabb.is  
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