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Til allsherjarnefndar alþingis

Alþingi
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komudagur s~.s~. 2.0/0

Um 507. mál

Flóttamannanefnd er samráðsvettvangur um málefni flóttamanna, einkum skipulegra hópa 
sem boðin er dvöl á landinu („kvótaflóttamönnum“ ~ sbr. 51. gr. útlendingalaga). í nefndinni 
starfa fulltmar þriggja ráðherra, félags- og tryggingamálaráðheiTa, utanríkisráðherra og 
dómsmála- og mannréttindaráðherra, og fulítrúi frá Rauða krossinum.

Skipun nefndaxinnar veldur því að hún hefur allajafna ekki veitt umsögn um stjómarfrumvörp. 
í tileíni af frumvörpum dómsmála- og mannréttindaráðherra um breytingar á 
útlendingalögunum (einkum máli 507) vill nefndin þó leggja til urbætur í tengslum við 
aðlögun eða samþættingu flóttamanna í íslensku samfélagi.

í lögunum nú er kveðið á um það í c-lið 1. mgr. 15. greinar að eitt skilyrða fyrir því að fá 
búsetuleyfí sé að útlendingurinn geti sýnt fram á „að framfærsla hans hafi verio trygg á 
dvalartíma hans og að hann hafi getað og geti framfleytt sér hérlendis með löglegum hættiu.

Þetta ákvæði hefur meðal annars leitt til þess að námsmenn úr hópi flóttafólks fá ekki 
búsetuleyfi vegna ófullnægjandi tekna, þótt þeir hafí við móttöku hérlendis verið hvattir til 
mennta. Einnig veldur þetta orðalag vanda í þeim tilvikum þegar flóttamenn eiga erfitt um vik 
að sjá fyrir sér vegna aldurs, fötlunar o.s.frv., sem í upphafi kynnu þó einmitt að hafa verið 
rök fyrir að einstaklingarnir völdust í flóttamannahópinn eða fengu hér dvalarleyfi af 
mannúðarástæðum.

Mikilvæg réttindi felast í búsetuleyfinu, og skipta flóttamenn verulegu máli, meðal annars 
vegna Öryggiskenndar sem í þeim felst Það er óeðlilegt að ungir flóttamenn gjaldi þess við 
veitingu búsetuleyfis að hafa kosið sér menntaveginn. Þá þurfa íslensk stjórnvöld að vera 
samkvæm sjálfum sér við móttöku flóttamanna, þar á meðal aldraðra flóttamanna, fatlaðra eða 
bágstaddra af öðrum ástæðum.

Flóttamannanefnd er kunnugt um að Rauði krossinn hefur gert svipaðar athugasemdir við 
þessa grein útlendingalaganna. Rauði krossinn leggur til að 4. grein frumvarpsins á þingskjali 
894 verði breytt á þann hátt að að flóttamanni sem fær hæli skuli strax veitt búsetuleyfi.

Við umQöllun um frumvarp um breytingar á lögunum vorið 2008 lögðu sömu samtök til að í 
15. greinina yrði bætt sérstöku ákvæði um að heimilt væri að víkja frá skilyrði um trygga 
framfærslu þegar í hlut ætti „flóttamaður eða einstaklingur sem fengið hefur dvalarleyfi af



mannúðarástæðum ef ríkar sanngirnisástæður mæltu með því“. Þetta var ekki gert en lögin 
samþykkt með heimildarákvæði um frávik frá skilyrðinu ef „framfærsla hefur verið ótrygg 
skamma hríðu. Það ákvæði hefur ekki talist eiga við það fólk sem hér um ræðir.

Flóttamannanefnd hvetur alþingi til að bæta úr þessum vanda og bendir í því sambandi á 
tillögur Rauða krossins.

Þess skai getið að fulltrúi dómsmála- og mannréttindaráðherra í nefndinni tók ekki þátt i 
störfum nefndarínnar að þessu erindi þar sem um er að ræða frumvarp frá ráðherranum.

Fyrir hönd nefndarinnar með vinsemd og virðingu

formaður flóttamannanefndar


