
Undirbúningur 
Þann 14. maí koma 23 flóttamenn frá Sýrlandi til 
Hvammstanga. Þetta eru fimm fjölskyldur sem hafa 
dvalið í Líbanon og eru á aldrinum 1 - 38 ára. Við höfum 
fengið margvíslegar upplýsingar um hópinn til að 
undirbúa komu þeirra og með þessu dreifibréfi er 
hugmyndin að gefa íbúum í Húnaþingi vestra upplýsingar 
um það hvernig móttakan er undirbúin og áætlun um 
aðlögun þeirra og aðstoð í grófum dráttum. Hér koma 
upplýsingar sem við vonum að svari einhverju af því sem 
þið eruð að velta fyrir ykkur en nánari fræðsla verður í 
boði síðar fyrir starfsfólk stofnana. 
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Fyrri heimkynni 

Fjölskyldurnar okkar koma 
frá Sýrlandi en hafa verið í 
Líbanon í 3-5 ár. Fimm börn 
sem tilheyra hópnum eru 
fædd í Líbanon.  

Venjur 

Venjur og hefðir eru í mörgu 
tilliti frábrugðnar því sem 
við þekkjum.  Það er til 
dæmis ekki sjálfsagt að allir 
heilsist með handabandi, 
sérstaklega ekki milli kynja. 
Sumum einstaklingum kann 
að þykja þessi siður 
óþægilegur og framandi, 
bæði fyrir okkur og þau.  

Trúarbrögð 

Fjölskyldurnar sem koma 
eru allar súnni múslimar og 
rétt eins og á meðal 
kristinna er það 
mismunandi hve 
strangtrúaðir einstaklingar 
eru. Flestir fylgja hefðum og 
venjum heimahaganna. 
Konur og stúlkur eru með 
slæður (hijab) og gjarnan í 
síðum kápum (manto). 

MÓTTAKA FLÓTTAMANNA 
 Húnaþing vestra  



Skólaganga, menntun og aðlögun 
Við munum fara hægt af stað en stuðningsfjölskyldurnar 
og starfsfólk sveitarfélagsins munu verða mikilvægustu 
aðstoðarmenn fjölskyldnanna fyrstu dagana og vikurnar. 
Fljótlega eftir komuna verður fræðsla sameiginleg fyrir 
börn og fullorðna og í sumar verður skipulagt starf og 
nám fyrir þau með áherslu á íslenskukennslu. Næsta 
haust fara nemendur svo í grunn- og leikskóla og áfram 
verður markviss kennsla fyrir fullorðna í íslensku- og 
samfélagsfræðslu. Íbúar gegna veigamiklu hlutverki í 
móttökunni með vingjanlegu viðmóti og þolinmæði 
þegar nýir íbúar taka fyrstu skrefin í íslenskunni. Við 
bendum íbúum á að nota íslensku í samskiptum og 
forðast að grípa til enskunnar ef nýbúar nota hana ekki 
sjálfir. 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Matarvenjur 

Fólk sem býr við botn 
Miðjarðarhafs er vant því að 
borða ýmsar tegundir af 
grænmeti og þá einnig það 
sem okkur á norðurhjara er 
framandi. Kjöt þarf að vera 
meðhöndlað samkvæmt íslam 
og fólk borðar ekki svínakjöt 
eða folaldakjöt. HALAL er 
arabískt hugtak sem merkir 
það sem er leyft eða er 
löglegt. Það er til dæmis 
notað í tengslum við mat en 
getur einnig átt við 
snyrtivörur, hreinlætisvörur og 
fleira. Andheiti við HALAL er 
HARAM sem merkir það sem 
er bannað eða er ólöglegt.  

Sláturhúsið á Hvammstanga 
er með leyfi til að slátra 
samkvæmt kröfum Halal. 

HALAL inniheldur ekki: 

• Svínakjöt og allar afurðir 
með svínakjöti og 
folaldakjöti. 

• Kjöt sem er ekki 
meðhöndlað samkvæmt 
venjum múslima við slátrun.  

• Áfengi. 

• Kjöt af dýrum sem eru 
kjötætur og ránfugla. 

• Matvæli sem innihalda blóð. 

Það er mismunandi milli 
eintsaklinga hversu mikið 
Halal er fylgt. 



Fjölskyldur og ný heimili 
Allar fjölskyldurnar hafa nú fengið ný heimili á 
Hvammstanga. Heimili þeirra verða á Hjallavegi, 
Kirkjuvegi, Ásbraut, Höfðabraut og Hvammstangabraut. 

Aldur foreldra er 20 - 39 ára og aldur barna er frá 1 til 10 
ára. Fjölskyldustærðin er 4 - 6 í fjölskyldu. 

Fjölskyldurnar hafa nú þegar fengið kynningu á Íslandi 
og þau eru mjög spennt og hlakka mikið til að koma til 
Íslands.

Lokaorð 

Undirbúningur móttökunnar gengur mjög vel. Húnaþing 
vestra hefur á að skipa sterku liði sem vinnur þétt saman  
í þessu verkefni. Þeir sem koma að undirbúningnum eru 
sérhæfðir, menntaðir og með mikla reynslu að baki í 
vinnu með flóttafólki, sérstaklega með hópa frá Sýrlandi. 
Það er komin mikil reynsla á Íslandi í móttöku 
sýrlenskra flóttamanna. Hún hefur gengið mjög vel á 
öllum stöðum á Íslandi þar sem tekið hefur verið á móti 
Sýrlendingum.  Lokaskýrslurnar frá öðrum stöðum á  
Íslandi sýna stöðugar framfarir í móttöku og hver 
móttaka er vandaðri og sýnir betri aðlögun fólks hér á 
landi. Okkar markmið er að stuðla að framúrskarandi 
móttöku í Húnaþingi vestra, í samvinnu við Rauða 
krossinn og almenning sem hefur svo sannarlega komið 
sterkt inn í undirbúningnum. Ég vil þakka ykkur öllum 
fyrir  jákvæðnina, hjálpina og trúna á okkur sem erum að 
vinna að móttökunni.  

Ég hvet ykkur að senda mér tölvupóst, hringja eða jafnvel 
koma á skrifstofuna og ræða við mig ef þið eruð með 
einhverjar vangaveltur eða spurningar varðandi 
móttökuna. 

Bestu kveðjur, Liljana
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Starfsfólk og 
stuðningur 

Húnaþing vestra stýrir 
mótökunni í samvinnu við 
Rauða krossinn. 

• Liljana Milenkoska er 
verkefnastjóri Húnaþings 
vestra.    
liljana@hunathing.is. 

• Guðrún Margrét 
Guðmundsdóttir er 
verkefnastjóri á vegum 
Rauða krossins. 
gudrun.margret@redcross.is 

Fleiri munu koma formlega að 
verkefninu. Túlkur verður 
ráðinn til starfa sem mun hafa 
aðsetur á Hvammstanga. 

Frekari fræðsla 
Fræðsla verður fyrir starfsfólk 
stofnana sem koma beint að 
verkefninu. Fræðslan mun 
beinast að forsögu 
fjölskyldnanna og hvernig á að 
vinna með flóttafólk. Einnig 
verður frætt um menningu, 
áfallastreituröskun og einkenni 
hennar. Þá verður sérstaklega 
fjallað um hvernig starfsmenn 
geta og þurfa að hlúa að 
sjálfum sér í vinnu með 
flóttafólki.
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