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Heiti verkefnis: Samráðsvettvangur um málefni innfltyenda
Nafn styrkþega:Rauði krossinn á Akranesi
Útdráttur:
Markmið verkefnisins er að formgera samstarf í málefnum innflytjenda á Akranesi og
samræma forsendur og aðferðir þeirra sem sinna íbúum af erlendum uppruna. Með þessu móti
má öðlast meiri yfirsýn yfir stöðu innflytjenda, veita betri stuðning þegar þess er þörf og
samnýta úrræði. Gert er ráð fyrir stofnun sérstaks samráðsvettvangs þeirra sem vinna með
innflytjendum annars vegar og formlegs samráðs við innflytjendur hins vegar.
Til að ná þessum markmiðum voru eftirfarandi leiðir farnar:
a) Viðtöl og fundir með flóttamönnum og innflytjendum: Í því skini að kanna viðhorf og
þarfir. Í þessu samráðsferli kom í ljós að gegnum gangandi var fólk ánægt með þá
þjónustu sem það fékk hjá Rauða krossinum og Akraneskaupstað – en óskuðu eftir
betra aðgengi að þjónustu, meiri þátttöku í bæjarlífinu og breyttum viðhorfum í garð
flóttamanna og innfltyjenda. Þegar hafa ýmis verkefnið farið í gang sem eiga að
bregðast við þessu.
b) Haldinir voru tveir samráðsfundir um málefni innfltyejnda, einn á vormisseri og einn á
haustmisseri 2013. Á fyrri fundinn voru boðaðir þeir sem sinna börnum innfltyjenda í
skóla og tómstundakerfinu. Á síðari fundinn aðiliar stofnana og samtaka sem sinna
innflytjendum á breiðari grunni.
c) Í ljós kom að til þess að koma málum vel og endanlega fyrir inna stjórnkerfis bæjarins
væri þörf á meiri og formlegri vinnu en upphaflega var gert ráð fyrir. Því var ráðist í
umfangsmikla stefnumótun í mannréttindamálum og í kjölfar hennar verða skilgreind
verkefni, m.a. að stofna sérstakt innflytjendaráð og festa í samráðsvettvang í sessi.
Mannréttindastefna Akraneskaupstaðar og verkáætlun henni tengd fyrir 2014 – 2015
verður kynnt á vormánuðum 2015. Sú vinna sem fram fór í tengslum við verkefnið
Samráðsvettvangur um málefni innfltyejnda reyndist frábært innlegg í það verkefni að
endurmeta fyrirkomulag vinnu að málefnum innflytjenda í heild.

Project Title: Collaborating on Immigration
Name of Grantee: Red Cross in Akranes, Iceland
Abstract: The aim of the project was to institutionalise collaboration on immigration in
Akranes, coordinate and facilitate collection and sharing of information and knowledge
amongst those who work with the immigrant community. By doing so a more holistic
approach towards immigration is taken and support can be offered better and sooner when
needed. The focus was on creating a forum for collabortaion between those who work with
immigratns and a platform for direct collaboration with the immigrant community. To reach
these goals the following means were used:
a) Interviews and meetings with the immigrant community to drag forth perspectives and
needs. Those consulted were generally speaking happy with the services recieved
from the Red Cross and Akranes municipality but wished for better access to services,
more community participation and changed attitutes towards refugees and
immigrants.
b) Two meetings were held with those who work with immigrants on a general bases,
one in the fall and one spring 2014. People from the school servicises were invited to
the first one and representatives from other institutions and organisations to the latter.
c) In the course of the project it became evident that in order to institutionalise effective
methods to work with immigration it would be neccessary to change processes within
the administration more then orignially intended. Akranes municipality undertook the
task to compose a comprehensive human rights policy and review other policies that
needed to be updated in order to meet new standards regarding the rights of vulnarable
groups in a diverse community.

