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This is how we do it.
Project Manager at the
Development Centre of
East Iceland, works
closely
with
the
Regional Asscoiation of
Local Authorities in East
Iceland and others on
immigrant issues - BA in
history and politics from the University of
Iceland and MA in Global Political Economy
from the University of Sussex.
The percentage of immigrants in East-Iceland
has risen steadily in the last few years.
Municipalities have not formed a special
policy for serving immigrants, so for most of
them the situation is unacceptable. The
Regional Association of Local Authorities in
East Iceland felt obligated to analyze the
needs and conditions of immigrants in East
Iceland.
The Regional Association of Local
Authorities in East Iceland has been an active
participant in projects related to immigrants in
previous years. At their annual meeting in
2005, it was decided to establish a workgroup,
which had the task to analyze the situation
and make a report that could act as a ‘guide
book’. Municipalities, individuals, companies,
organisations and etc. were brought together
and a project management-group of five was
established in April 2006 to form the project.
Since then, meetings have been held, a
specialists opinion has been given, a
conference was held in September 2006 and
the report, Svona gerum við (e. This is how
we do it) was published in February 2007.
Mr. Haflidason’s lecture will reflect the work
and conclusion of the report.

Hvalreki eða ógn?
Svona gerum við.
Verkefnisstjóri hjá Þróunarfélagi Austurlands,
vinnur náið með Sambandi sveitarfélaga á
Austurlandi og öðrum hagsmunaaðilum að
málefnum innflytjenda. BA í sagnfræði og
stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands og MA í
Global Political Economy frá University of
Sussex.
Á Austurlandi hefur hlutfall innflytjenda af
íbúafjölda hækkað jafnt og þétt síðustu ár.
Fyrir liggur að sveitarfélögin hafa ekki mótað
sér stefnu varðandi þjónustu við þessa einstaklinga og víðast er hún því óviðunandi. Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi þótti því
nauðsynlegt að kanna vel þarfir og aðstæður
innflytjenda í austfirsku samfélagi.
SSA hefur verið virkur þátttakandi í umræðu
og verkefnum tengdum innflytjendum í landshlutanum síðustu ár. Samþykkt var á
aðalfundi SSA árið 2005 að skipa starfshóp
um málefni innflytjenda á Austurlandi, þar
sem kanna átti stöðu þeirra í fjórðungnum og
vinna skýrslu sem gæti verið leiðarvísir fyrir
hagsmunaaðila. Í framhaldinu kallaði SSA til
liðs við sig sveitarfélög, einstaklinga, stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök ásamt fulltrúum innflytjenda til að vinna verkefni um
bætta þjónustu við innflytjendur á Austurlandi. Sérstök fimm manna verkefnisstjórn
fékk það hlutverk á vordögum 2006 að móta
og vinna verkefnið. Frá þeim tíma hafa verið
haldnir fundir hjá verkefnisstjórn, verkefnahópar unnið og hagsmunaaðilar og sérfræðingar verið kallaðir til. Haldið var málþing í
lok september 2006 og í febrúar 2007 kom út
skýrslan Svona gerum við. Leiðir að fjölmenningarlegu samfélagi á Austurlandi. Efni
fyrirlestursins er byggt á þeirri vinnu sem
liggur að baki skýrslunni.

Málefni innflytjenda hafa verið í deiglunni
upp á síðkastið og margar spurningar vaknað
um stöðu þeirra og hvert sé hlutverk
stjórnvalda. Ákveðinn ótti hefur einkennt
umræðuna m.a. hvort íslenskt samfélag geti
tekið við þeim fjölda innflytjenda sem hafa
flust til Íslands síðastliðið ár eftir frekari
opnun Evrópu.
Hafa innflytjendur eitthvað fram að færa til
samfélagsins eða eiga þeir að samlagast
þjóðfélaginu? Á sama tíma og landsbyggðin
er að glíma við fólksfækkun hafa innflytjendur flust á landsbyggðina og að einhverju
leyti stemmt stigum við þessari þróun. En
hver eru áhrifin? Eru innflytjendur hvalreki
eða ógn fyrir samfélög á landsbyggðinni?
Breski sendiherrann Alp Mehmet og
Sjávarútvegsráðherra Einar K. Guðfinnsson
ætla að hafa skoðun á þessu.
Á ráðstefnunni munu helstu fræðimenn í málefnum innflytjenda og byggðarþróun flytja
erindi þar sem ýmsum flötum á þessu máli er
velt upp.
Meðal fyrirlesara er Philomena de Lima, en
hún mun greina frá stöðu farandverkafólks í
dreifbýli á Bretlandi. De Lima mun einnig
fjalla um orðræðuna sem á sér stað í Bretlandi
um þessar mundir. De Lima segir neikvæða
orðræðu um innflytjendur oft vatnstengda
saman ber flooded og swamp í ensku. Á Íslandi tengist orðræðan einnig vatni s.s. þegar
talað eru um „mikið flæði“ af innflytjendum
og „stríðan straum“ af erlendu vinnuafli.
David Bruce mun kynna verkefni í Kanada
þar sem markvisst var unnið að því að laða
innflytjendur til þeirra sveitarfélaga þar sem
fólksfækkun var mikil. Hvað var gert og
skilaði það árangri fyrir byggðarlagið? Geta
sveitarfélög hérlendis nýtt sér reynslu
Kanadamanna?
Norska fræðakonan Marit Anne Aure segir frá
rannsókn sinni á aðstæðum farandverkafólks í
norður Noregi á bakgrunni þess og stöðu, af
hverju einstaklingur gerist farandverkamaður
og hvaða áhrif það hefur á líf hans.

Nátengdur umfjöllunarefni Marit Anne Aure
er fyrirlestur Unnar Dísar Skaptadóttur og
Önnu Wojtynsku sem fjallar um innflytjendur
á Vestfjörðum, „Vestfirðir, heimili eða verbúð?” Þær spyrja hvernig reynslan við að
flytja til nýs staðar hefur áhrif á sjálfsmynd
einstaklings og hvaða hópi hann tilheyrir.
Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra mun
setja Íbúaþing sem verður haldið í tengslum
við ráðstefnuna þar sem tekið verður á stjórnmálaumræðunni.
Ráðstefnan er samstarfsverkefni Fjölmenningarseturs og Háskólaseturs Vestfjarða. Ráðstefnan hlaut styrk frá Evrópusambandinu í
tengslum við vitundavakningu í samfélögum.
Að ráðstefnunni Immigration and Integration
in Rural Areas standa Fjölmenningarsetur og
Háskólasetur Vestfjarða
Markmiðið með ráðstefnunni er að vekja athygli á því að á Íslandi eru málefni innflytjenda byggðamál. Skoðað er hvernig samfélög í dreifbýli geta virkjað innflytjendur til
þátttöku og er sýnt fram á það með athyglisverðum dæmum frá Evrópu og Kanada.
Ráðstefnan er opin öllum og er ætlunin að gefa
almenningi innsýn í þessi mál sem og fræðimönnum.
Til þess að ná tengslum við íslenskan raunveruleika fá tveir ráðstefnugestir tækifæri til að
koma með ummæli eftir hvern fyrirlestur á
þriðjudag og miðvikudag Gert er ráð fyrir
fyrirspurnum á pallborðsfundum.
Í kjölfar ráðstefnunnar er ætlunin að koma af
stað frekari rannsóknarverkefnum með innlendum og erlendum fræðimönnum, enda
Vestfirðir tilvaldir fyrir rannsóknir á þessu
sviði. Fræðimenn munu halda lokaðan fund á
miðvikudaginn eftir hádegi
Í byrjun ráðstefnunnar verður lokaður hringborðsfundur um málefni innflytjenda, sem
verður haldinn í fyrsta skipti utan höfuðborgarsvæðisins.

PHILOMEN A DE LIMA

Rights not Numbers -–
The Challenges for
Integration in Rural
Communities.
The lecture will provide
a critical reflection and
analysis of research
undertaken in relation to
minority ethnic communities and migrant
workers across rural communities in Britain
and identify some future possibilities.
Philomena de Lima works as researcher/
development officer with the UHI PolicyWeb,
UHI Millennium Institute. She authored the
first publication in 2001 on rural minority
ethnic groups in Scotland, ‘Needs not
Numbers’ and completed a mapping exercise
on rural ‘race’ issues in the British context for
the Commission for Racial Equality in
2002/3. She contributed to an audit of
research on ethnic minorities in Scotland in
2001 and completed a study on access to
further and higher education amongst
minority ethnic groups in the Scottish
Highlands and Islands in 2004. In 2005, in
collaboration with the National Centre for
Migration Studies (Sabhal MOR Ostaig) she
completed a study on migrant workers in the
Highlands and Islands and has recently
completed a study on migrant workers in the
Grampian region of Scotland.
Recent publications include, a chapter in
‘Rural Racism’ edited by Chakraborti and
Garland (2004) and published by Willan
Publishing, ‘An Inclusive Scotland? The
Scottish Executive and racial equality in G.
Mooney and G. Scott (eds) Exploring Social
Policy in the ‘New’ Scotland and a chapter in
Neal and Agyeman (2006) ‘The new
countryside?’ both published by the Policy
Press and has contributed to the CRE Newcomers Handbook published in 2006. She is
one of the Carnegie UK Trust consultants on
the Rural Action Research Programme
(RARP) and is responsible for the ‘Building

BARBAR A NEIS

Inclusive Communities’ theme which was
launched in May 2006. She is actively
involved regionally and nationally on policy
issues, including the Scottish Advisory Group
for the Equal Opportunities Commission,
Carnegie UK Trust Enquiry into Civil
Society, Scottish Funding Council Public
Policy Knowledge Transfer Action Group,
and until recently was a member of the
Scottish Further Education Council.

Réttindi frekar en fjöldi – Aðlögun
innflytjenda í dreifbýlum samfélögum.
Í fyrirlestrinum er greint frá rannsóknum á
eþnískum minnihlutahópum og farandverkamönnum á dreifbýlisstöðum í Bretlandi og
bent á framtíðarmöguleika.
Philomena de Lima hefur gefið út bækur og
hafa greinar hennar birst í þekktum ritum um
málefni innflytjenda. Árið 2001 koma fyrsta
bók hennar út um málefni innflytjenda og
dreifbýli, Needs not Numbers. Einnig má
nefna ritgerð hennar “An inclusive Scotland”
sem birtist nýlega í Rural Racism.
Hún hefur unnið markvisst að rannsóknum
varðandi stöðu innflytjenda í dreifbýli. Hún
aðstoðaði
við
rannsóknir
á
þjóðernisminnihlutahópum í Skotlandi árið
2001, árið 2004 lauk hún rannsókn á aðgengi
innflytjenda að framhaldsmenntun í skosku
hálöndunum og eyjunum í kringum Skotland,
árið 2005 vann hún að samstarfsverkefni við
Miðstöð rannsókna um málefni innflytjenda
(Sabhal MOR Ostaig) þar sem staða
innflytjenda í skosku hálöndunum og eyjunum
í kringum Skotland var rannsökuð. Nýlega
lauk hún athugun á farandverkamönnum í
Grampian héraði í Skotlandi.

Restructuring in the Newfoundland and
Labrador Fishery Since the Collapse of the
Cod Stocks: Laying the Foundation for
Migrant and Immigrant Workers?
Barbara Neis (Ph.D.) is
co-director of SafetyNet A
Community
Research
Alliance on Health and

Safety in Marine and
Coastal Workplaces at
Memorial University, St.
John’s, Newfoundland.
She is also Professor in
the Dept. of Sociology
and a Fellow of the Trudeau Foundation. Dr.
Neis received her Ph.D. from the University
of Toronto in 1988. She has researched many
aspects of the Newfoundland and Labrador
fisheries and has recently begun linking that
research with international fisheries-related
developments. Her areas of research focus
include occupational asthma to snow crab and
fishing vessel safety (funded by C.I.H.R.), the
social and human health impacts of restructuring in the Newfoundland and
Labrador fisheries (funded by SSHRC and
NSERC) and local ecological knowledge and
science (funded by SSHRC and NSERC).

Endurreisn eftir hrun þorskstofnsins í
Nýfundnalandi og Labrador: Að leggja
grunn að nýju lífi fyrir farandverkamenn
og innflytjendur?
Dr. Barbara Neis er einn af framkvæmdastjórum SafetyNet. SafetyNet er rannsóknarátak sem snertir svið heilbrigðis- og
öryggismál í sjávarútveginum og er unnið í
samstarfi við Memorial University, St John´s á
Nýfundalandi. Barbara Neis gegnir stöðu
prófessors í félagsvísindadeildinni og er
meðlimur í Trudeau-stofnunni. Barbara Neis
hlaut doktorsgráðu sína frá Háskólunum í
Toronto árið 1988. Hún hefur unnið að ýmsum
rannsóknum tengdum sjávarútvegi bæði á
Nýfundnalandi og Labrador. Nýlega hóf hún
að tengja fyrrum rannsóknir sínar við
alþjóðlega
þróun
í
sjávarútvegi.
Rannsóknarsvið Barbara er breitt og snertir
svið frá atvinnusjúkdómum og krabbadýrum
til öryggis fiskíláta og félags- og
heilbrigðislegra áhrifa á uppbyggingu í
sjárvarútveginum
í
Nýfundnalandi
og
Labrador. Þetta eru aðeins örfá dæmi yfir þær
fjölda rannsókna sem Barbara Neis hefur
unnið að. Rannsóknir Barböru Neis hafa hlotið
ýmsa styrki.

ROLAND BESHIRI

Immigrants in rural
Canada
Integration or Segregation, Development and
Trends in Rural and
Coastal Areas The presentation will describe
the socio-economic conditions of immigrants in
rural Canada. Comparisons will be made with
immigrants of different arrival times and with
Canadian-born residents. The lecture will also
report on the more popular rural municipalities or regions where many immigrants
are deciding to live in Canada. Finally, from
surveys conducted at Statistics Canada,
details of some of the reasons immigrants go
to and stay at a location.
Roland Beshiri has worked with Statistics
Canada for 10 years. Five of those years have
been with the Research and Rural Data
Section where he has worked on analyzing
data in regard to rural issues and has written
numerous bulletins about rural Canada,
including immigration. These and other Rural
and Small Town Canada Analysis Bulletins
can be downloaded at: http://www.statcan.ca
Previous to this federal posting Roland
worked for various Province of Ontario
ministries and municipalities and with rural
native communities in British Columbia. He
obtained his masters degree in Rural
Development and Planning from the
University of Guelph in 1994.

D AV I D B R U C E

Innflytjendur í dreifbýli Kanada.
Gagnkvæm aðlögun eða einangrun. Þróun og
stefna í sjávarbyggðum og dreifbýli. Í
fyrirlestrinum mun Roland lýsa félags- og
efnahagslegum skilyrðum innflytjenda á
dreifbýlistöðum í Kanada. Samanburður er
gerður á milli innflytjenda sem komu á
mismunandi tímum til Kanada og innfæddum
Kanadabúum. Roland mun fjalla um
sveitarfélög í dreifbýli í Kanada þar sem hátt
hlutfall innflytjenda búa. Kynnt verður
könnun sem framkvæmd var af Hagstofu í
Kanada þar sem athugað var hver helsta
ástæðan var fyrir dvöl eða brottflutningi innflytjenda af ákveðnum svæðum.
Roland Beshiri hefur starfað síðust 10 ár hjá
Hagstofu Kanada. Af þeim árum hefur hann
unnið í fimm ár við að greina upplýsingar
tengdar dreifbýlisstöðum í Kanada. Hann
hefur skrifað fjölda fréttagreina tengdar landsbyggðarmálum í Kanada og þar á meðal um
innflytjendamál í Kanada. Hægt er að nálgast
þessar og fleiri greinar um greiningu dreifbýlis Kanada á http://www.statcan.ca
Roland hefur unnið hjá ýmsum opinberum
stofnunum í Ontario og meðal frumbyggjasamfélaga í Bresku Kólumbíu. Hann lauk
meistaranámi í þróun og skipulagi í dreifbýli
frá Háskólanum í Guelph árið 1994.

Creating a Welcoming Community: an
Example from Rural Nova Scotia, Canada.
The presentation summarizes the experience
of Cumberland County
Nova Scotia, as they
struggle with out migration of youth and
shrinking of the labour
force. The economic
development agency prepared a county-wide
“repopulation strategy” with a focus on immigration attraction and youth retention. A
key focus of the strategy is the establishment
of “settlement teams” to help build a sense of
“a welcoming community” and to assist new
resident settle into the county.
David is the Director of the Rural and Small
Town Programme, Mount Allison University.
He has a BA in Geography from Mount
Allison and an MA in Geography from UBC.
David also holds an Adjunct Professor
position in the Department of Geography at
Mount Allison University.
David has knowledge and expertise in the
field of rural community development and
associated topics of housing, information
technology adoption, home business issues,
organizational growth and development, and
community economic development. He has
participated in more than 50 major research
and outreach projects in rural Canada. He is a
co-investigator in a $3M (CDN) research
grant examining “Building Capacity of Rural
Communities in the New Economy”, in which
he heads up the “communication theme
group”. David served as Secretary-Treasurer
for the Canadian Rural Revitalization
Foundation from 2002-2004. Most recently
David’s work has involved project relating to
population mobility and migration. He
authored a discussion paper on Rural Repopulation for the Canadian government’s
Rural Secretariat, in 2005, and he has worked

with many municipalities and regional
agencies in the development of community
plans focusing on the intersection of labour
force development, population issues, and
migration.

Að skapa opið samfélag: dæmi frá dreifbýlisstöðum í Nova Scotia, Kanada.
Í fyrirlestrinum er fjallað um reynslu Cumberland County í Nova Scotia þar sem barist var
við búferlaflutninga ungs fólks frá svæðinu og
skort á vinnuafli. Búin var til áætlun um
aðgerð til að fjölga íbúum þar sem reynt var að
höfða til innflytjenda og ungs fólks. Ein helsta
áhersla átaksins var að setja á laggirnar
svokallaða landnámshópa sem áttu að aðstoða
við að byggja upp opið samfélag og auðvelda
nýjum íbúum að setjast að á svæðinu.
David Bruce er með B.A. gráðu í landafræði
frá Mount Allison University og meistaragráðu
í landafræði frá UBC. Hann er aðjúnkt í
landafræði við Mount Allison University og
forstöðumaður Rural and Small Town Programme við sama skóla. Hann hefur sérhæft
sig í rannsóknum á þróun dreifðbýlissamfélaga
og má þar nefna sérstaklega málefni eins og
t.d. atvinnuþróun, efnahagsþróun og þróun
upplýsingatækni í dreifbýli. Hann hefur tekið
þátt í yfir fimmtíu rannsóknum og verkefnum
á þessu sviði í dreifbýli Kanada. David er einn
rannsakenda í stórri rannsókn sem nefnist
“Building Capacity of Rural Communities in
the New Economy” (Uppbygging landsbyggðarinnar í hinu nýja hagkerfi). Hann leiðir þar
rannsóknir í fjarskiptum. Árin 2002-2004,
starfaði David sem fjármálastjóri í samtökunum Canadian Rural Revitalization
Foundation, en þau vinna að því að styrkja
stoðir landsbyggðarinnar. Á síðustu árum
hefur David unnið að verkefnum tengdum
hreyfanleika fjólksfjöldans og búferlaflutningum. Hann er höfundur skýrslu um fjölgun
fólks á landsbyggðinni, sem unnin var fyrir
kanadíska landsbyggðarráðuneytið árið 2005
og hann hefur unnið með mörgum sveitarfélögum og svæðisstofnunum við að þróa stefnumótun þar sem einblínt er á sambandið milli
atvinnuþróunar, íbúafjölda og búferlaflutninga.

MARIT ANNE AURE

How people become
labour migrants.
The migration from the
small Russian coastal
community of Teriberka to the equally
small fishing community of Båtsfjord in
Northern Norway was
a very organized process. This had both social, economic and
cultural effects on the selections of migrants
as well as the migration process for the
migrants. It also influenced the processing
industry and the community in Norway.
The work is part of Marit´s PhD thesis
dealing with migration as transnational links
between two coastal communities. The project sees migration within a frame of localized
development processes in the northern periphery, and focus on how the processes of
migration both draws on and reproduce and
possibly change social and economic
structures in the communities.
Marit Aure is trained at the Department of
planning and community studies at the
University of Tromsø, Norway. She has been
the counselor of the UNESCO Management
of Social Transformation, Circumpolar
Coping Processes Project (MOS CCPP), and
a lecturer at the Teachers Training College in
Tromsø. She is currently employed part-time
at the Northern Feminist University
in Steigen, Nordland County. Internal as well
as international migration processes, feminist
geography, local-global processes of development, gender studies are field of academic
interest.

U N N U R D Í S S K A P TA D Ó T T I R
ANNA WOJTYNSKA
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Hvernig fólk verður að farandverkamönnum
Búferlaflutningar frá sjávarþorpinu Teribeka í
Rússlandi til sjávarþorpsins Båtsfjord í norður
Noregi voru vandlega skipulagðir. Félags-,
efnhags- og menningarlegir þættir höfðu
áhrifa á val á innflytjendum og einnig á
flutningsferlið fyrir fólkið. Áhrifa gætti einnig
í framleiðsluiðnaðinum og í samfélaginu í
Noregi.
Fyrirlesturinn fjallar um hvernig fólk gerist
farandverkmenn og hvaða merkingu það hefur
fyrir líf þeirra. Í fyrirlestrinum er því einblínt
á ferilinn áður en einstaklingurinn flytur til
nýs staðar og hvaða þættir í fyrri reynslu
einstaklings spila inn í og hafa áhrif við komu
hans og aðlögun á nýjum stað.
Rannsókn Marit Anne Aure er hluti af
doktorsverkefni hennar. Í verkefninu er fjallað
um búferlaflutninga sem þverþjóðlega
tengingu á milli tveggja strandsamfélaga. Í
verkefninu eru búferlaflutningar skoðaðir
innan ramma staðbundinnar þróunar á norðlægum slóðum og horft er sérstaklega til þess
hvernig innflytjendur aðlagast nýjum siðum á
nýjum stað og um leið innleiða hluta af sínum
venjum á hinum nýja stað. Þannig breyta
búferlaflutningar oft samfélaginu bæði
efnhagslega og félagslega.
Marit Aure hlaut menntun sína í skipulags- og
samfélagsfræðideild við Háskólann í Tromsø,
Noregi. Hún hefur starfað sem ráðgjafi hjá
UNESCO við verkefni sem nefnist MOS
CCPP
og
sem
fyrirlesari
við
Kennaraháskólann í Tromsø. Marit Aure starf
nú við Northern Feminist University í Steigen.
Rannsóknaráhugasvið hennar liggja á sviði
innflytjendamála,
kvennalandafræði,
staðbundinnar sem og alþjóðlegrar þróunar og
kynjafræði.

West Fjord’s global villages: home or work
place?
This lecture will examine how immigrants
who have moved to the West fjords evaluate
their sense of belonging due to migration
experiences.
Analyzing
transnational
practices that tie migrant to two places; that of
their origin and of their destination. How has
the move to a new place influenced their
identities and sense of belonging?
Unnur Dís Skaptadóttir is an associate
professor of anthropology at the University of
Iceland. She has done research in fishery
villages in Iceland and is currently involved
in research on immigrant issues.
Anna Wojtynska is a doctoral student in
anthropology at the University of Iceland. She
is studying Polish migrants in Iceland, with
focus on the fishing industry.

Aljóðleg þorp á Vestfjörðum: heimili eða
vinnustaður?
Í fyrirlestrinum verður fjallað um hvernig
innflytjendur sem flust hafa til Vestfjarða
meta hvernig þeir aðlagast samfélaginu í ljósi
reynslunnar af búferlaflutningum. Greindar
eru þverþjóðlegar venjur sem tengja
innflytjandann til tveggja staða; annars vegar
heimalandi sínu og hins vegar áfangastaðnum.
Hvernig hefur reynslan við að flytja á nýjan
stað haft áhrif á sjálfsmynd og tilfinningu
þeirra um að tilheyra samfélaginu?
Unnur Dís Skaptadóttir er lektor í mannfræði
við Háskóla Íslands. Hún hefur unnið að
rannsóknum á sjávarþorpum á Ísland og er
um þessar mundir að vinna að rannsóknum
um málefni innflytjenda.
Anna Wojtynska er doktorsnemi í mannfræði
við Háskóla Ísland. Hún rannsakar pólska
innflytjendur á Ísland, með sérstaka áherslu á
fiskiðnaðinn.

BRENDA GRZETIC
Seasonal Migration from rural fisherydependent communities in Newfoundland,
Canada.
This lecture discusses the dynamics of seasonal migration of displaced fishery workers
who leave Newfoundland and Labrador for
work in fish-plants in other provinces throughout Atlantic Canada. The focus will be on
work and housing issues, points of conflict and
the limits of investment.
Brenda Grzetic is a PhD candidate in Interdisciplinary Studies at Dalhousie University,
Canada. Her research focuses on families' experiences of seasonal migration from rural
fishery-dependent communities in Newfoundland and Labrador. This research is a continuation of the Coasts Under Stress research at
Memorial University that studied the effects of
fisheries restructuring on households. Her
Masters focused on women's experiences of
working on fishing boats.

Árstíðabundnir
búferlaflutningar
frá
sjávarþorpum í Nýfundnalandi, Kanada.
Grzetic fjallar í fyrirlestri sínum um árstíðabundin störf í fiskvinnslu þar sem starfsmenn
flytjast árstíðabundið frá Nýfundalandi og
Labrador til að vinna í fiskvinnslustöðvum í
öðrum héruðum í Kanada. Í fyrirlestrinum er
einblínt á atvinnu- og húsnæðismál, helstu
árekstra og takmarknir á fjárfestingum.
Brenda Grzetic er doktorsnemi í þverfaglegu
námi við Dalhousie Universisty, Kanada.
Megin viðfangsefnið í rannsóknum Grzetic eru
upplifun fjölskyldunnar á árstíðabundnum búferlaflutningum frá sjávarþorpum í Nýfundnalandi og Labrador. Rannsóknin sem hún
kynnir hér er framhald af verkefninu “Coasts
Under Stress” (Álag á strandsvæðasamfélög)
þar sem athugað var hvaða áhrif endurskipulagning útgerða og fiskveiða hafði á fjölskyldulíf og heimilishald. Í meistaraverkefni
Grzetic skoðaði hún reynslu og upplifun
kvenna af störfum á fiskibátum.

MAGNFRÍÐUR JÚLÍUSDÓTTIR

Imagining the future region.
Immigrants in regional development policy
and visions
In the present framework of globalisation and
decentralisation of regional development initiatives, local communities in Iceland are developing future visions and regional growth
strategies. These trends will be discussed in
relation to immigration, focusing on the
questions of visibility and place of
immigrants in the future visions for the
regions.
Magnfríður Júlíusdóttir is an associate
professor in geography at the University of
Iceland. Her main fields of research are
migration and gender relations in regional development, in both southern African and
Icelandic context.

Ímyndir um framtíð byggða.
Hlutverk innflytjenda á byggðaþróun og
framtíðarsýn
Í kjölfar umræðna um hnattvæðingu og
ábyrgð byggðarlaga á stefnumótun í byggðaþróun, hafa sveitarfélög og landshlutasamtök
á Íslandi lagt aukna vinnu í mótun framtíðarsýnar fyrir afmörkuð svæði. Gjarnan er lögð
áhersla á sköpun nýrrar ímyndar sem sækir í
sögu og sérkenni svæðisins. Í erindinu verður
þessi þróun tengd fjölgun fólks af erlendum
uppruna víða um landið með áherslu á Vestfirði og Austurland. Velt er upp spurningum
um hvort og þá hvernig fólk af erlendum uppruna sé sýnilegt í framtíðarsýn um þróun
byggðarlaga, m.a. í vaxtarsamningum. Rýmist
fjölmenning innan nýrra áherslna í
ímyndunarsköpun?
Magnfríður Júlíusdóttir er lektor í landafræði
við Háskóla Íslands. Meginviðfangsefni í
rannsóknum hafa verið búferlaflutningar og
kynjasjónarhorn í byggðaþróun bæði í
sunnanverðri Afríku og á Íslandi.

KRISTÍN HARÐARDÓTTIR

Hvað vitum við um
innflytjendur á
Vestfjörðum?
Í fyrirlestrinum er
fjallað um viðhorf
innflytjenda á Vestfjörðum til mismunandi þátta í líf þeirra.
Hvert er viðhorf
þeirra til búsettu, vinnu, upplýsingarflæði um
réttindi og skyldur, menntunnar og starfsupplifun? Höfum við nægilega þekkingu um
stöðu og líf innflytjenda á Íslandi? Ef ekki,
hvaða þekkingu vantar okkur um þá stöðu og
líf þeirra hérna?
Kristín Harðardóttir er framkvæmdastjóri
Mannfræðistofnun Háskóla Íslands. Hún hefur
unnið í samstarfi við Fjölmenningarsetrið,
félagsvísindadeild Háskóla Íslands og félagsmálaráðuneytið að rannsóknum um viðhorf
innflytjenda sem vinna og búa á Íslandi.

M á n u d a g u r, 2 6 . 0 3 .
Innflytjendur – Hvalreki eða ógn fyrir
samfélögin á landsbyggðinni?
• 14:00-14:30
Opnun: Elsa Arnardóttir, forstöðumaður
Fjölmennningar-seturs Íslands og Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
• 14:30-15:00
Philomena de Lima Réttindi frekar en
fjöldi – Aðlögun innflytjenda í dreifbýlum
samfélögum
• 15:00-15:30
David Bruce Að skapa opið samfélag:
Dæmi frá dreifbýlisstöðum í Nova Scotia,
Kanada
• 15:30-16:00
Einar K Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra
og Alp Mehmet, breskur sendiherra: Stutt
innlegg
16:00-16:30 Kaffi
16:30-17:30 Pallborðsumræða
20:00 Hótel Ísafirði:Samfélagsstef

What do we know about the immigrants in
West Fjords?
This lecture will examine the attitude of the
immigrants living in West Fjords to different
aspects of their live there. About their attitude
to residential, work, information flow to rights
and obligations, education and work experience. Do we have acceptable knowledge
about the immigrants living in Iceland? And
what is lacking in our knowledge about the
immigrants living here.
Kristín Harðardóttir is a director of the
Institute of Anthropology at the University of
Iceland. She has worked jointly with the
Multicultural Center, The Social Science
Institute at the University of Iceland and the
Ministry of Social Affairs on a survey about
the attitudes of immigrant groups living and
working in Iceland.

Þ r i ð j u d a g u r, 2 7 . 0 3 .
Hlutverk og ábyrgð stjórnvalda í móttöku
og þátttöku innflytjenda í samfélaginu
• 14:00-14:30
Roland Beshiri Innflytjendur í dreifbýli
Kanada +ummæli
• 14:30-15:00
Barbara Neis Restructuring in the
Newfoundland and Labrador Fishery Since
the Collapse of the Cod Stocks: Laying the
Foundation for Migrant and Immigrant
Workers? +ummæli
• 15:00-15:30
Magnfríður Júlíusdóttir Ímyndir um framtíð
byggða +ummæli
15:30-16:00 Kaffi
16:00-17:00 Pallborðsumræða
17:30-19:00 Stjórnsýsluhúsinu, Ísafirði
Íbúaþing Í pallborði: Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra, Anna Kristín Gunnarsdóttir,
þingmaður, Magnús Þór Hafsteinsson, þingmaður, Halldór Halldórsson, formaður Sambands Íslenskra Sveitarfélaga og Eyrún Ingibjörg Sigþórssdóttir, oddviti, Tálknafjarðarhrepps. Fundarstjóri: Hjálmar Sveinsson,
RUV. Opnun: Félagsmálaráðherra

Þ r i ð j u d a g u r, 2 7 . 0 3 .

M i ð v i k u d a g u r, 2 8 . 0 3 .

Samþætting eða aðskilnaður – Þróun í
dreifbýli og sjávarbyggðum

Að skapa samfélag sem býður alla
velkomna – Samfélög og byggð á
krossgötum

• 09:00-09:30
Unnur Dís Skaptadóttir, Anna Wojtynska
Alþjóðleg þorp á Vestfjörðum – heimili eða
vinnustaður? +ummæli
• 09:30-10:00
Brenda Grzetic Árstíðabundnir fólksflutningar frá sjávarþorpum á Nýfundnalandi í
Kanada +ummæli
• 10:00-10:30
Marit Anne Aure Hvernig verður fólk að
farandverkamönnum? +ummæli
10:30-11:00 Kaffi
11:00-12:00 Pallborðsumræða

• 09:00-09:30
Hafliði H Hafliðason Svona gerum við.
+ummæli
• 09:30-10:00
Kristín Harðardóttir Hvað vitum við um innflytjendur á Vestfjörðum? +ummæli
• 10:00-10:30
Wolfgang Bosswick Staðbundin stefnumótun
varðandi aðlögun innflytjenda – Niðurstöður
evrópskrar rannsóknar +ummæli
10:30-11:00 Kaffi
11:00-12:00 Pallborðsumræða

WOLFGANG BOSSWICK

Birna Lárusdóttir
Forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar/
Chairman of the
town council of
Ísafjarðarbær.

Birna Lárusdóttir hefur
setið í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar frá 1998,
lengst af sem forseti bæjarstjórnar. Hún er
fjölmiðlafræðingur að mennt og nam við
University of Washington í Seattle í
Bandaríkjunum þaðan sem hún lauk BA prófi
árið 1992. Hún starfaði um nokkurra ára skeið
sem fréttamaður Ríkisútvarpsins, bæði á
Ísafirði og í Noregi. Birna er búsett á Ísafirði
ásamt sambýlismanni og fjórum ungum
börnum.

Grímur Atlason
Bæjarstjóri
Bolungarvíkurkaupst
aðar/ Mayor of
Bolungarvík

Grímur Atlason er menntaður þroskaþjálfi og
starfaði í geiranum í Reykjavík og í
Danmörku. Hann er mikill tónlistarmaður og
hefur á tímabili rekið eigið fyrirtæki og
innflutt tónlistarmenn. Grímur er bæjarstjóri
Bolungarvíkurkaupstaðar.

Local integration policies for migrants –
experiences from a European study.

Hjálmar Sveinsson
Útvarpsmaður/
Journalist

Hjálmar Sveinsson er menntaður í heimspeki.
Hjálmar er stofnandi úrgáfufélagsins Omdúrman og atviksbóka-ritraðarinnar. Hann starfar
sem útvarpsmaður og þýðandi. Hjálmar er
þekktur úr þáttum eins og Spegillinn og
Krossgötur.

Linda Rós
Alfreðsdóttir
Starfsmaður
félagsmálaráðuneyti
sins í málefnum
innflytjenda/Ministr
y of Social Affairs,
Immigration

Linda Rós lauk námi B.A. námi í guðfræði við
Háskóla Ísland árið 2003 þar sem hún lagði
áherslu á trúarbragðafræði. Árið 2006 lauk
hún Mastersnámi í Íslam og Miðaustlandafræði þar sem sérsvið hennar er þróun lagarhefðar innan Íslams með tillit til fatwa og
internetsins. Í gegnum árin hefur Linda Rós
unnið að ýmsum verkefnum tengdum málefnum innflytjenda. Má þar nefna störf við
fjölmenningarlegan leikskóla og tilraunaverkefni á vegum Vinnuskóla Reykjavíkur.

Experiences and empirical evidence show that
integration of migrants is
usually a process of integration into a specific
local context. Thus, the
local policies towards
migrants is of high
importance for this
process. Within Europe,
especially the major cities have extensive
experiences in implementing local integration
policies, but meanwhile, also medium sized
cities and rural areas are beginning to develop
targeted policies and their implementation.
The paper will present a work-in-progress
report from a European project involving 30
cities.
Born in 1956. Sociologist (Dipl.), study of
sociology, social anthropology, economics,
psychology and Latin American studies at the
Friedrich-Alexander University of ErlangenNürnberg, Germany. Field studies in Mexico
and the U.S.A. Until 1993 researcher at
Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum
Nuremberg (Centre of Social Sciences
Research, University of Erlangen-Nuremberg), working in the DFG (German Research
Society) project Asylum as a Relationship of
Otherness on the situation of people entitled
to asylum living in the Nuremberg
metropolitan area. Co-founder and managing
director of the efms, from 1996 until 2003
acting secretary of the International
Association for the Study of Forced
Migration, member of the International
Editorial Advisory Board of the Journal of
Refugee Studies, Oxford Press. Member of
the Training Committee and the Financial
Committee of the IMISCOe European
Network of Excellence.

Staðbundinn stefnumótun varðandi aðlögun
innflytjenda – niðurstöður evrópskrar
rannsóknar
Reynslan og empírískar sannanir hafa sýnt að
aðlögun innflytjenda er ákveðið aðlögunarferli
inn í sérstakar staðbundnar aðstæður. Því er
staðbundin stefnumótun í innflytjendamálum
mjög mikilvæg fyrir þetta ferli. Stórborgir í
Evrópu hafa mikla reynslu í að koma á
staðbundinni innflytjendastefnu en minni
borgir og dreifbýlisstaðir eru að byrja að þróa
stefnumótun í innflytjendamálum og að reyna
hrinda þeim í framkvæmd. Í fyrirlestrinum
mun Bosswick kynna skýrslu sem verið er að
vinna í Evrópuverkefni þar sem 30 borgir eru
þátttakendur.
Wolfgang Bosswick er fæddur árið 1965.
Hann er menntaður félagsfræðingur hjá University of Erlangen-Nürnberg í Þýskalandi.
Hann nam auk þess félagsmannfræði, hagfræði, sálfræði og suður-amerísk fræði. Hann
stundaði vettvangsrannsóknir í Mexíkó og
Bandaríkjunum. Til ársins 1993 starfaði
Bosswick við rannsóknir hjá Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum Nürnberg
(Rannsóknarmiðstöð í félagsvísindum, við
Erlangen-Nürnberg-háskóla). Þar vann hann
með DFG (Rannsóknarsetur Þýskalands) að
verkefninu Asylum as a Relationship of
Otherness sem er athugun á stöðu fólks á
Nürnberg-svæðinu sem á rétt á hæli. Bosswick
er meðstofnandi og framkvæmdastjóri EFMS.
Frá 1996 til 2003 var hann ritari hjá International Association for the Study of Forced
Migration (Alþjóðleg samtök um rannsóknir á
flóttamannaflutningum). Hann er í ritstjórn í
Journal of Refugee Studies (Fræðirit um flóttamannafræði) hjá háskólaútgáfu Oxfordháskólans. Bosswick er stjórnarmaður í
IMISCOe European Network of Excellence.

Hvalreki eða ógn?
Móttaka og þátttaka innflytjenda í dreifbýli
Immigration and Integration in Rural Areas
Alþjóðleg ráðstefna á Ísafirði 26.-28. mars 2007

Styrkir/Grants

The Multicultural andInformation Centre is
under the auspices of the Ministry of Social
Affairs. The Centre was opened in July 2001.
The main role of the Centre is to:

Fjölmenningarsetur er verkefni á vegum Félagsmálaráðuneytisins. Það var formlega
opnað í júlí 2001. Meginmarkmið Fjölmenningarsetursins er að:

• Educate Icelanders and immigrants concerning legal issues regarding equal rights
without regard for color, race, language, or
religion.

• Stuðla að jafnrétti þannig að staða fólks í
íslensku samfélagi sé óháð litarhætti, kynþætti, tungu og trúarbrögðum einstaklinganna.

• Ensure that information about Icelandic
rights and duties is available to each
person.

• Auðvelda aðlögun fólks að íslensku samfélagi með því að gera því mögulegt að viðhalda menningararfi sínum.

• Encourage integration by Icelanders and
immigrants into one multicultural society.

• Stuðla að því að íslenskunám og fræðsla um
íslenskt samfélag standi öllum til boða.

• To work to make Icelandic language classes
available in each community.

• Efla fræðslu um mannréttindi fyrir alla íbúa
landsins sérstaklega með tilliti til ólíks uppruna, menningar, tungumáls og trúarbragða.

Service to individuals is a very important part
of the work at the Centre. The Centre runs information telephone lines in four languages;
and the info lines have proven to be a very
successful way of securing people information. The info line also has value provided us
with important data: about what information
about Icelandic society is most lacking; and in
what areas foreigners find life in Iceland
hardest and has been a source of different
projects. It all so secures people with long
working hours, that live in isolated places and
those that are illiterate access to information.
In cooperation with the Icelandic National
broadcasting Service, the Multicultural Centre
provides news in Polish and Serbian/Croatian
on the Tele-text.
The centre also runs a website in sereval
languages. There are two full time employees
at Centre and usually around six people
working part time or temporary on various
projects and assignments.

Þjónusta við einstaklinga er mjög mikilvægur
þáttur í starfsemi Fjölmenningarseturs.
Setrið er með upplýsingaþjónustu í gegnum
síma á fjórum tungumálum. Fyrirspurnirnar
sem berast hafa reynst mikilvæg uppspretta um
hvaða upplýsinga og þjónustu er mest þörf á til
innflytjenda. Þessi leið við miðlun upplýsinga
tryggir þeim sem vinna langan vinnudag, búa
afskekkt eða hafa takmarkaða lestrarkunnáttu
og aðgengi að þjónustu.
Fjölmenningarsetrið er með í samstarfi við
RÚV fréttir og tilkynningar á pólsku og
serbnesku/króatísku á textavarpi sjónvarps.
Fjölmenningarsetrið er með vefsíðu á nokkrum
tungumálum.
Við Fjölmenningarsetrið eru fastráðnir tveir
starfsmenn og til jafnaðar um sex manns í
hlutastörfum eða tímabundnum verkefnum.

www.fjolmenningarsetur.is

www.mcc.is

Háskólasetur Vestfjarða er tengiliður Vestfirðinga við háskólaumheiminn og tengiliður
háskólaumhverfis við Vestfirði og Vestfirðinga. Háskólasetrið er ung stofnun, sem er
að hasla sér völl meðal stofnanna á háskólastigi á Íslandi.

The University Centre of the West Fjords is
your partner for any academic activity in the
West Fjords of Iceland.

www.hsvest.is

