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Samantekt
Rannsóknin leggur áherslu á mikilvægi þess að rannsaka kynþáttahyggju og kynþáttafordóma á
dýpri hátt í íslensku samfélagi og afmarkast í því tilliti við fólk af afrískum uppruna á Íslandi. Í
rannsókninni voru tekin viðtöl við tíu einstaklinga af afrískum uppruna og viðtöl við fagaðila sem
vinna á einhvern hátt í tengslum við málefni fjölmenningar og einnig aflað gagna sem varpa nánari
innsýn í fjölda þessa hóps og ástæður fyrir komu til landsins. Gögn voru tengd við aðrar rannsóknir
umsækjanda. Undirstrikað er mikilvægi þess að skilja kynþáttafordóma í samhengi við alþjóðlega
rannsóknir og samhliða að skoða einnig staðbundnar aðstæður.
Einstaklingar frá Afríku á Íslandi hafa aukist jafnt og þétt og er hlutfall kynjanna mjög
mismunandi eftir löndum. Flestir koma til landsins vegna persónulegra tengsl við landið. Í mörgum
tilfellum í viðtölum gátu einstaklingar ekki aðgreinthvenær um er að ræða kynþáttafordóma og
hvenær almenna útlendingafordóma. Kynþáttafordóma getur verið erfitt að erfitt að skilja án þess að
taka mið af öðrum tegundum fordómum, og í íslensku samfélagi má líta á þjóðernishyggju og örar
hnattvæddar breytingar sem þátt í að skilja umræður um fordóma á Íslandi. Viðtöl gefur til kynna að
þessi hópur telur sig almennt ekki verða fyrir miklu kynþáttafordómum vegna litarhátts á Íslandi, þó
flestir hafi upplifað slíkt hér á landi. Viðtöl við fagaðila styrkja þessa niðurstöðu. Í skýrslu um
hatursglæpi sem gefinn var út af Ríkislögreglustjóra árið 2008 kemur fram að einstaklingar virðast þó
ekki láta vita af brotum sem snúa að kynþáttafordómum og ekki er til heildstæður lagabálkur yfir slík
brot, heldur eru lagagreinar á nokkrum stöðum innan hegningarlaga.
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Abstract
The research emphasizes the importance of closer investigation of racism in Iceland, focusing
on racism against people of African origin in Iceland. Interviews were taken with ten individuals of
African origin and with specialists working in institutions or Ngo’s that have to do with multicultural
society. Statistical data was also collected about this group in general. The data was contextualized
with other research by the same researcher. It is emphasized that racism has to be placed in a global
context, simultaneously understood locally.
Number of individuals originating from Africa have grown steadily in Iceland, and the
distribution in terms of gender is quite country specific. Most people come because of their personal
relationship with Iceland. It was apparent in interviews that racism often intersected with prejudice
against foreigners in general. The research also indicates that it can also be difficult to understand
racism without contextualizing it with other prejudice, and in Icelandic society nationalism and rapid
global changes can also be seem as part of understanding racism. Interviews indicate that this group
does not perceive itself as experiencing intensive racism in Iceland even though most people have
such experiences. Report on hate crime from the National Commissioner of Police shows that
individuals do still not report these cases of racism, and hate crimes are not specified especially
within Icelandic laws, even though discrimination is addressed in few sections of the laws.

