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Akureyri 25. júlí 2016

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur með tölvuskeyti þann 13. júní 2016 óskað eftir 
umsögn Háskólans á Akureyri um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum 
innflytjenda 2016-2019, 765. mál. Af hálfu skólans hefur málinu meðal annars verið vísað til 
Félagsvísindadeildar.

Líkt og rakið er í athugasemdum með tillögunni hefur innflytjendum á íslandi fjölgað mjög mikið 
undanfarna áratugi. Slíkum samfélagsbreytingum fylgja margvísleg tækifæri en líka áskoranir um 
hvernig megi stuðla að samheldni, jöfnu aðgengi og jafnri þátttöku svo eitthvað sé nefnt. Taka má 
heilshugar undir mikilvægi þess að gerð sé framkæmdaáætlun af þessu tagi. Við nánari útfærslu 
þeirra atriða sem nefnd eru í framkvæmdaáætluninni er rétt að benda á mikilvægi þess að hafa í huga 
þann mun sem er á aðstæðum fólks af erlendum uppruna eftir búsetu. Talsverður munur getur verið 
milli þéttbýlis og dreifðari byggða á þeim stuðningi og þjónustu sem í boði er fyrir innflytjendur og 
sömuleiðis geta þær áskoranir sem innflytjendur standa frammi fyrir verið mismunandi eftir búsetu.

Það er sérstakt ánægjuefni að nokkur áhersluatriði framkvæmdaáætlunarinnar tengjast beint 
verkefnum sem þegarer unnið að innan Háskólans á Akureyri. Þar má meðal annars nefna 
áhersluatriði A .l. Mælingará viðhorfum en Markus Meckl prófessor hefur um nokkurt skeið ásamt 
hópi fræðimanna við HA og HÍ stundað rannsóknir á viðhorfum íslendinga til fólks af erlendum 
uppruna sem og upplifun útlendinga af að búa á íslandi. Fyrsti hluti verkefnisins sem felur í sér 
mælingarog samanburð milli nokkurra samfélaga á Norðurlandi hefur þegar hlotið styrki úr 
Byggðarannsóknasjóið og Jafnréttissjóði en með frekari stuðningi mætti gera sambærilegar mælingar 
um allt land.

Einnig má nefna áhersluatriði C.4. íslenskukennsla fyrir fullorðna en Ingibjörg Sigurðardóttir aðjúnkt 
hefur gert fullbúna tillögu um diplómanám í íslensku fyrir útlendinga í samvinnu HA og HÍ þar sem 
byggt er á reynslu Háskólans á Akureyri af sveigjanlegu námi til að gera slíkt diplómanám aðgengilegt 
fólki um allt land. Þegar fé fæst til þess er ekkert að vanbúnaði að hrinda þessu verkefni í 
framkvæmd.

Að endingu má nefna verkefni sem Háskólinn á Akureyri er að ýta úr vör í samstarfi við 
Vinnuálastofnun og með stuðningi Jafnréttissjóðs. Verkefnið snertir áhersluatriði D .l. til og með D.5. 
og er um að ræða verklegt rannsóknarverkefni með nýju líkani sem sérstaklega hefur verið hannað til 
að breyta atvinnumöguleikum kvenna af erlendum uppruna á Akureyri. Markmið verkefnisins er að 
fram komi betri og tilhlýðilegri atvinnumöguleikar fyrir konur í þessum hópi. Boðið verður meðal 
annars upp á stuðning, þjálfun og ráðgjafandi námskeið á vinnustöðum.
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