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Hlutverk Fjölmenningarseturs

• Ráðgjöf og upplýsingar í tengslum við málefni innflytjenda og 
flóttafólks

• Taka saman og miðla upplýsingum um réttindi og skyldur innflytjenda

• Yfirsýn og greining á upplýsingum um þróun innflytjendamála á Íslandi

• Eftirlitshlutverk og þátttaka í innflytjendaráði.

• Vinna önnur verkefni í samræmi við markmið laga og þingsályktun um 
framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda. 



Multicultural vs. intercultural

Samfélag þar sem íbúarnir eru með margvíslegan 
menningarlegan bakgrunn. 

Margmenningarleg samfélög (multicutural societies)

Fjölmenningarleg samfélög (intercultural societies)



Fjölmenningarhyggja er hugmyndafræði er lýtur að samskiptum milli 
menningarhópa innan sama samfélags. Gengur út frá að 
margbreytileg samfélög þurfi  virk samskipti milli mismunandi 
menningarhópa, þar sem allir njóti sama réttar og hafi sömu 
möguleika óháð uppruna eða menningu. Fjölbreytileiki samfélags er 
mikilvægur auður sem ber að nýta og þessi fjölbreytileiki skal 
endurspeglast í formgerð allra opinberra stofnana innan þess. 



Ríkið

Lög um málefni innflytjenda:  markmið er að stuðla að 
samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur óháð 
þjóðerni og uppruna. 

Fjölmenningarsetur – Innflytjendaráð – Framkvæmdaáætlun –
Þróunarsjóður – árleg skýrsla um stöðu og þróun í málefnum 
innflytjenda



Áherslur í þróunarverkefnum
Fjölmenningarseturs

• Markvisst móttöku- og stuðningskerfi fyrir innflytjendur.

• Auðvelda aðgengi innflytjenda að upplýsingum og þjónustu. 

• Efla faglega þekkingu starfsfólks. 

• Koma á markvissari stuðningi og samstarfi við sveitarfélög og 
stofnanir. 



Sveitarfélögin

• Stefnumótun SÍS í málefnum innflytjenda

-Hagsmunir samþættir inn í alla sefnumótun og þjónustu. 

- Innflytjendur þekki réttindi sín og skyldur.  

- Opinber þjónusta birtist sem ein heild. 

- Innflytjendur öðlist sem fyrst sömu stöðu og aðrir íbúar. 

• Fjölmenningarstefnur sveitarfélaga

• Fjölmenningarfulltrúar



Fjölmenningarhyggja hvetur ólíka menningarheima til að byggja upp múra innan 
samfélagsins.

Of mikil aðlögun að nýrri menningu verður til þess að heimurinn endar sem ein 
þjóð. 

Áhersla á þjóðaruppruna og menningu elur á fordómum. Það er ekki til neitt 
sem heitir menninganæmi. 


