
Flóttamenn frá Súdan komnir til Íslands 

 

 
 

Í morgun komu 60 flóttamenn frá Súdan í Afríku til Íslands. Í 

hópnum eru 15 fjölskyldur, 10 einstæðar mæður og 5 hjón með 

samtals 40 börn. Fólkið hefur dvalið í fjögur ár við þröngan kost 

í flóttamannabúðum á landamærum Eþíópíu og Súdan.  

 

Samspil lesara og texta 

Lesarinn er rasisti og hugsar: 

Þetta fólk er allt of frábrugðið okkur til að geta sest að hér á 

landi. Þolir það til dæmis kuldann og myrkrið?  

Svona mörg börn, eru þetta ekki bara barnahermenn, morðóðir 

með hríðskotabyssur? Eiga þeir svo að ganga í skóla með mínum 

börnum? Ég vona í það minnsta að þetta fólk flytji ekki í mitt 

sveitarfélag. 

Hefur þetta fólk ekki búið við ómenningu til fjölda ára og kann 

sig ekki í siðmenntuðu samfélagi. Hvílík vitleysa að vera að 

bjóða þessum svertingjum hingað.  
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Í morgun komu 60 flóttamenn frá Súdan í Afríku til Íslands. Í 

hópnum eru 15 fjölskyldur, 10 einstæðar mæður og 5 hjón með 

samtals 40 börn. Fólkið hefur dvalið í fjögur ár við þröngan kost 

í flóttamannabúðum á landamærum Eþíópíu og Súdan.  

 

Samspil lesara og texta 

Lesarinn er barn og hugsar: 

Eiga þau föt? Vá, hvað þau eru brún! Ætli þau kunni að veiða 

blettatígur með spjóti? Oh, mig langar svo að hitta þau og verða 

vinur þeirra. Hvar ætla þau að eiga heima á Íslandi? Ég vona að 

þau flytji í húsið hans Sigga á móti. Kannski geta þau kennt mér 

útlensku og nýja leiki. 
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Í morgun komu 60 flóttamenn frá Súdan í Afríku til Íslands. Í 

hópnum eru 15 fjölskyldur, 10 einstæðar mæður og 5 hjón með 

samtals 40 börn. Fólkið hefur dvalið í fjögur ár við þröngan kost 

í flóttamannabúðum á landamærum Eþíópíu og Súdan.  

 

Samspil lesara og texta 

Lesarinn er í vímu: 

Í morgun komu 60 flóttamenn frá Súdan í Afríku til Íslands. Í 

hópnum eru 15 fjölskyldur, 10 einstæðar mæður og 5 hjón með 

samtals 40 börn. Fólkið hefur dvalið í fjögur ár við þröngan kost 

í flóttamannabúðum á landamærum Eþíópíu og Súdan.  
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Í morgun komu 60 flóttamenn frá Súdan í Afríku til Íslands. Í 

hópnum eru 15 fjölskyldur, 10 einstæðar mæður og 5 hjón með 

samtals 40 börn. Fólkið hefur dvalið í fjögur ár við þröngan kost 

í flóttamannabúðum á landamærum Eþíópíu og Súdan.  

 

Samspil lesara og texta 

Lesarinn er kristinn bókstafstrúarmaður og lítið eitt 

ofstækisfullur: 

Hverrar trúar ætli þetta fólk sé? Eru þetta ekki bara einhverjir 

múslimar? Trúa kannski bara á stokk og steina? Ætla yfirvöld 

svo að byggja yfir það mosku? Er það þetta fólk sem er alltaf 

kyrjandi? Þau eiga örugglega eftir að gera lítið úr okkar 

kristilegu gildum og siðgæði.  
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Í morgun komu 60 flóttamenn frá Súdan í Afríku til Íslands. Í 

hópnum eru 15 fjölskyldur, 10 einstæðar mæður og 5 hjón með 

samtals 40 börn. Fólkið hefur dvalið í fjögur ár við þröngan kost 

í flóttamannabúðum á landamærum Eþíópíu og Súdan.  

 

Samspil lesara og texta 

Lesarinn er í íslensku tískulöggunni: 

Oh my God! Hvað þetta lið er halló? Ætli þau séu ekki óhrein og 

með lús? Eiga eftir að bera hingað einhverjar sýkingar og orma. 

Þau verða allavega pottþétt að fá sér einhver ný outfit. Ég er að 

hugsa um að bjóða mig fram þarna hjá Rauða krossinum til að 

það verði ekki einhverjar gamlar kerlingar sem velji á þau 

einhverja larfa úr Kolaportinu. Þau eru náttúrulega dáltið 

hávaxin, gætu verið soldið flott on the runway.  

 

 

 


