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Meðfylgjandi er umsögn Rauða krossins á Íslandi um frumvarp til laga um útlendinga. Lagt fyrir 
Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013. Þingskjal 917 -  541. mál. Miðast umsögn félagsins nær 
eingöngu við ákvæði er varða umsækjendur um alþjóðlega vernd og þann málaflokk.

Ásamt umsögn félagsins og athugasemdum leggur félagið fram skjalið Legal Avenues to Access 
International Protection in the EU frá 27. febrúar 2013 sem gefið er út af Evrópuskrifstofu Rauða kross 
félaga í Evrópu. Vonar Rauði krossinn að allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis skoði ítarlega þau 
sjónarmið sem þar koma fram og hafi til hliðsjónar við lokavinnu við frumvarpið sem hér er til 
umfjöllunar. Einnig er meðfylgjandi tölfræðiupplýsingar um fjölda umsókna um alþjóðlega vernd á 
Íslandi á árinu 2012 og afgreiðslu þeirra á því ári.

Virðingarfyllst, 
f.h. Rauða krossins á Íslandi,

Kristján Sturluson, Atli Viðar Thorstensen,
framkvæmdastjóri. verkefnastjóri.
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U M S Ö G N R A U Ð A K R O S S I N S Á Í S L A N D I

um

frumvarp til laga 

um útlendinga.

Þskj. 917 -  541. mál 
(Lagt fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013.)

I. Almennar athugasemdir

Rauði krossinn á Íslandi stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að 
málefnum flóttamanna og hælisleitenda í samvinnu við stjórnvöld og Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna. Rauði krossinn kemur að málefnum hælisleitenda og flóttamanna sem hlutlaus aðili sem að 
jafnaði ekki tekur beina afstöðu til þess hvort ósk hælisleitenda um að fá stöðu flóttamanns eða 
dvalarleyfi af mannúðarástæðum sé réttmæt eða ekki. Rauði krossinn hefur hins vegar meðal annars 
fylgst með að hælisleitendur fái réttláta málsmeðferð og meðferð að öðru leyti.

Við yfirferð frumvarpsins hefur Rauði krossinn haft til hliðsjónar grundvallarmarkmið 
hreyfingarinnar um mannúð, óhlutdrægni og hlutleysi sem og stefnu Alþjóðahreyfingar Rauða 
krossins í málefnum sem tengjast flóttafólki, hælisleitendum og alþjóðlegum fólksflutningum.

Rauði krossinn fagnar frumvarpinu sem skýrir og bætir almennt réttarstöðu einstaklinga sem óska 
alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Vill Rauði krossinn nota tækifærið og hrósa innanríkisráðherra og 
frumvarpshöfundum fyrir efnismikið og gott frumvarp sem kemur að miklu leyti til móts við fyrri 
tilmæli og kröfur Rauða krossins og fjölmargra annarra um vandaðri og skýrari útlendingalöggjöf sem 
varðar einstaklinga sem óska verndar. Af mikilvægum atriðum má nefna skilgreint markmið um 
málshraða sem varða umsóknir um alþjóðlega vernd, hámarkstíma afgreiðslu umsókna þeirra sem 
óska alþjóðlegrar verndar, að sjálfstæð og óhlutdræg kærunefnd útlendingamála verði sett á laggirnar, 
hætt verði að saksækja og dæma flóttafólk fyrir ólöglega komu til landsins, rík áhersla á bestu 
hagsmuni barna og að afnumin hafi verið heimild til að taka ákvörðun án viðtals í málum sem sæta 
flýtimeðferð og varða umsókn um alþjóðlega vernd. Er það skilingur félagsins að öllum 
umsækjendum um alþjóðlega vernd sé tryggð bæði lögmannsaðstoð sem og réttur til viðtals hjá 
Útlendingastofnun ásamt lögmanni til að koma að sjónarmiðum sínum vegna hugsanlegrar 
ákvörðunar um flýtimeðferð eða ákvörðunar sem byggir á Dyflinnarsamstarfinu.

Þó eru nokkur mikilvæg atriði sem mikilvægt er að verði bætt í frumvarpið og önnur atriði sem Rauði 
krossinn telur að þurfi að skýra frekar og laga í samræmi við athugasemdir félagsins. Til að mynda er 
æskilegt að lýsa betur hvernig málsmeðferð umsækjanda um alþjóðlega vernd er háttað, s.s. hvaða 
stjórnvald skipar talsmann og á hvaða tímapunkti í ferlinu, hvað geti liðið langur tími frá því að 
einstaklingur óski verndar þar til lögregla skráir beiðnina og þar til Útlendingastofnun taki viðtal. Að 
öðru leyti er vísað til athugasemda um einstaka greinar frumvarpsins hér að neðan.
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II. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

2. gr.
Tilgangur.

Í 4. mgr. er kveðið á um að lögin eigi að tryggja að mannúð og skilvirkni ríki við meðferð stjórnvalda í 
málefnum útlendinga. Til að slíkt sé framkvæmanlegt verður að tryggja að nægjanlegu fjármagni sé 
veitt til stjórnvalda hverju sinni og að verkferlar og skipulag séu með þeim hætti að útlendingar þurfi 
ekki að bíða lengur eftir svari stjórnvalda en góðu hófi gegnir. Vísast til fylgiskjals sem sýnir 
málsmeðferðartíma hælisumsókna á árinu 2012 í þessu sambandi og til upplýsinga.

8. gr.
Málsmeðferð fyrir kærunefnd útlendingamála

Rauði krossinn fagnar því að sjálfstæð og óhlutdræg útlendinganefnd skuli sett á laggirnar samkvæmt 
frumvarpinu. Félagið ítrekar hins vegar sjónarmið sín sem fram hafa komið hér að ofan þess efnis að 
tryggja verði að nægjanlegt fjármagn sé veitt í málaflokkinn til að tryggja betur skilvirka, skjóta og 
sanngjarna niðurstöðu.

23. gr.
Dvöl án dvalarleyfis

Rauði krossinn mælir með því að nýrri málsgrein verði bætt við greinina sem verði að þriðju 
málsgrein og svohljóðandi:

Hjálparstarfsmenn sem kallaðir eru til af almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra vegna hamfara 
eða annars neyðarástands eru undanþegnir kröfu um dvalarleyfi í allt að fjórar vikur á hverjum 
tólf mánuðum.

Tillaga Rauða krossins byggir á heiti sem ríkisstjórn Íslands og Rauði krossinn á Íslandi gerðu með sér 
á ríkjaráðstefnu Rauða krossins í nóvember 2011 sem miðar að því að koma í veg fyrir hugsanlegar 
hindranir og auðvelda aðgengi hjálparstarfsmanna og hamfarateymis til landsins ef til kæmi 
stórfelldra hamfara á Íslandi þar sem hver klukkustund gæti skipt máli við björgun mannslífa.

32. gr.
Búsetuleyfi

Rauði krossinn veit af fenginni reynslu af móttöku flóttamannahópa og vinnu með einstaklingum sem 
hafa fengið vernd hérlendis að nær allir hafa áhyggjur varðandi framlengingu á dvalarleyfi sínu. 
Áhyggjur af mögulegri synjun um búsetuleyfi eru ekki til þess fallnar að hafa jákvæð áhrif á 
árangursríka aðlögun flóttafólks að íslensku samfélagi.

Að mati Rauða krossins er eðlilegast að þegar flóttafólki er veitt alþjóðleg vernd sé sú lausn varanleg 
(e. durable solution) eins og gerð verður grein fyrir í athugasemdum um 85. gr. frumvarpsins. Fallist 
allsherjar- og menntamálanefnd hins vegar ekki á breytingatillögu við 85. gr. leggur Rauði krossinn til 
vara til að kveðið verði á um rétt flóttamanns til búsetuleyfis nema að sérstakar aðstæður mæli því í 
mót, sbr. d. og e. lið 2. mgr. 37. gr. Slíkt ákvæði kæmi þá í stað undantekningarákvæðis í b-lið 2. mgr. 
32. gr.

3



45. gr.
Dvalarleyfi fyrir hugsanlegt fórnarlamb mansals

Rauði krossinn leggur til að nýrri málsgrein verði bætt við greinina sem verði

Skal stjórnvald upplýsa hugsanlegt fórnarlamb mansals um rétt sinn til 
vernd á Íslandi.

1 ^ 1  Rauði krossinn

63. gr.
Réttur til alþjóðlegrar verndar

Í 3. mgr. 63. gr. eru taldir upp þeir ættingjar flóttamanns sem rétt eiga á alþjóðlegri vernd. Að mati 
Rauða krossins er greinin að nokkru leyti óljós, t.d. hvort foreldrar flóttamanns sem ekki er barn skv. 
lögunum eigi rétt á hæli enda þótt þeir komi með flóttamanninum hingað til lands og sæki um hæli. 
Þá leggur Rauði krossinn til að aldur barna flóttamanns sem rétt eigi á alþjóðlegri vernd verði 
hækkaður í 21 ár í samræmi við núgildandi reglur sem gilda um fjölskyldusameiningar EES-borgara 
og samkvæmt tillögum skýrslu nefndar á vegum innanríkisráðuneytisins sem fjallaði um málefni 
útlendinga utan evrópska efnahagssvæðisins. Leggur Rauði krossinn því til að 3. mgr. 63. gr. verði 
svohljóðandi:

Maki eða sambúðarmaki útlendings, sem telst flóttamaður skv. 1. eða 2. mgr. 60. gr. og börn 
hans yngri en 21 ára án maka eða sambúðarmaka, eiga rétt á alþjóðlegri vernd nema sérstakar 
ástæður mæli því í mót. Einnig eiga rétt á alþjóðlegri vernd foreldrar flóttamanns og börn sem 
stödd eru á landinu þegar umsókn um alþjóðlega vernd er lögð fram eða þegar ákvörðun um 
veitingu verndar er birt.

Í samræmi við ofangreint leggur Rauði krossinn til að í 4. mgr. verði aldur barns og systkina þess sem 
greinin varðar hækkaður úr 18 árum í 21 ár.

64. gr.
Umsókn um alþjóðlega vernd verður ekki tekin til efnismeðferðar

Í athugasemdum kemur fram að b-liður 1. mgr. byggi á „reglunni um fyrsta griðland". Rauði 
krossinn hvetur bæði stjórnvöld og löggjafann til að fara mjög varlega í að reyna að skilgreina eða 
áætla hvað kunni að vera einhverskonar fyrsta griðland flóttamanns eða hvað kunni að vera öruggt land 
fyrir flóttamann. Bæði hugtökin eru umdeild og ekki á þau minnst í flóttamannasamningi Sameinuðu 
þjóðanna né öðrum alþjóðlegum mannréttmdasamnmgum. Hugtakið um „öruggt þriðja land" er 
byggt á þeirri hugmynd að þeir hælisleitendur sem ekki koma beint frá upprunalandi sínu, þaðan sem 
þeir flýja ofsóknir, hefðu átt að sækja um hæli í þriðja landi. Hugtakið „þriðja land" er hægt að 
skilgreina sem eitt af þeim löndum sem hælisleitandi ferðaðist í gegnum á leið til „áfangalands" þar 
sem ætlun hælisleitandans var að óska alþjóðlegrar verndar. Hér er líka vert að hafa í huga að 
hælisleitendur eiga þess sjaldnast kost að komast frá upprunaríkjum til Íslands nema með viðkomu í 
svokölluðu þriðja landi og þá kemur oft til þess að þeir eru endursendir á grundvelli Dyflinnar 
samstarfsins til þess lands sem þeir t.d. komu í gegnum eða áttu umsókn í áður.

Við þetta verður að bæta að þátttökuríki Dyflinnar samstarfsins virðast hafa haft þann möguleika að 
skilgreina sjálf hvaða ríki teljist öruggt þriðja ríki eða hvaða land geti talist fyrsta griðland. Með því er 
sú forsenda Dyflinnar samstarfsins brostin að um eitt verndarsvæði sé að ræða. Þannig er hætta á að 
flóttafólk fái ekki þá vernd sem það á tilkall til samkvæmt lögunum því endursending getur falið í sér

svohljóðandi 2. mgr.: 

að sækja um alþjóðlega
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keðjuverkandi endursendingu. Að auki hafa til að mynda fræðimenn haldið því fram að ekkert ríki 
geti ábyrgst að annað ríki veiti þá vernd sem einstaklingur þarfnast1 og það að senda hælisleitendur til 
baka á grundvelli „reglu" um „öruggt þriðja land" eða „fyrsta griðland", án þess að kæra fresti 
framkvæmd, kunni að fara í bága við 13. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.2

Í samræmi við ofangreint er því nauðsynlegt að ávallt fari fram einstaklingsbundið mat á aðstæðum 
hvers einstaklings sem óskar alþjóðlegrar verndar, honum veitt viðtal hjá Útlendingastofnun ásamt 
talsmanni og honum gefið færi á að útskýra hvers vegna hann eða hún óski alþjóðlegrar verndar. Sé 
ákvörðun Útlendingastofnunar neikvæð verður kæruheimild að vera raunhæft úrræði sem felur í sér 
að framkvæmd frávísunar/brottvísunar skuli sjálfkrafa frestað þar til að úrskurður æðra stjórnvalds 
liggi fyrir. Á þann hátt er tryggt að ákvæðið fari ekki í bága við 13. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. 
Á þetta sjónarmið einnig við um 83. gr. frumvarpsins

Þessu til frekari skýringar er bent á að enn virðast ríki Evrópusambandsins fjarri því markmiði sínu að 
koma á fót „sameiginlegu verndarsvæði" sem tryggir einstaklingum í þörf fyrir alþjóðlega vernd 
aðgengi að sanngjarnri og viðeigandi meðferð hælisumsókna sem er samsvarandi í öllum 
aðildarríkjunum.3 Landsfélög Rauða krossins í Evrópu hafa í sameiningu bent á að núverandi beiting 
reglugerðarinnar hefur haft þau áhrif að evrópska hæliskerfið sé í raun einskonar happdrætti sem 
hefur því miður í för með sér að margir berskjaldaðir hælisleitendur fá ekki þá vernd og aðstoð sem 
þeir eru í þörf fyrir.4

Ef ekki gætir samræmis í aðildarríkjum Dyflinnar reglugerðarinnar hvað varðar málsmeðferð og 
aðbúnað getur Dyflinnar samstarfið ekki grundvallast á sanngirni eða réttlæti, bæði hvað varðar þá 
einstaklinga sem óska verndar sem og samstarfsríkin. Vegna þess ósamræmis sem er á milli 
aðildarríkja Dyflinnar samstarfsins er ekki síst mikilvægt að einstaklingum sem kæra endursendingu 
á grundvelli Dyflinnar reglugerðarinnar sé leyft að dvelja í landinu þar til að skorið hefur verið úr um 
réttmæti ákvörðunar á æðra stjórnsýslustigi.

71. gr.
Stjórnvald og málsmeðferð

Rauði krossinn leggur til að 2. mgr. verði breytt og verði svohljóðandi:

Útlendingastofnun veitir útlendingi sem kemur til landsins á grundvelli 67. gr. og í samvinnu 
við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna réttarstöðu flóttamanns. Útlendingastofnun tekur 
einnig ákvörðun um hvort öðrum útlendingum sem koma til landsins á grundvelli 67. gr. skuli 
veitt réttarstaða flóttamanns.

Íslensk stjórnvöld hafa um langt skeið unnið náið með Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 
Rauða krossinum og sveitarfélögum í landinu að móttöku flóttamannahópa. Í þeim tilfellum er byggt 
á gögnum frá Flóttamannastofnun sem starfar á því svæði sem flóttafólkið kemur frá og greint stöðu 
þess. Hingað til hafa skýrslur Flóttamannastofnunarinnar ekki verið dregnar í efa og hefur

1 Sjá t.d. Jean-Francois Durieux, Opinion: „Protection Where? -  or When? First asylum, deflection policies and the significance of 
time" í International Journal o f Refugee Law. http://ijrl.oxfordjournals.org
2 Sjá t.d. grein Michael John-Hopkins, „The Emperor's New Safe Country Concepts: A UK Perspective on Sacrificing Fairness on 
the Altar of Efficiency" í International Journal o f Refugee Law. 2009 21, bls. 218-255.
3 Sem kunnugt er hefur Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna beint tilmælum til þátttökuríkja Dyflinnar samstarfsins að 
senda hælisleitendur ekki að svo stöddu til Grikklands á grundvelli Dyflinnar samstarfsins.
4 Sjá Position paper European Commission Green Paper on the future Common European Asylum System, Red Cross/EU Office, 2007 
(www.redcross-eu.net).
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Útlendingastofnun formlega veitt réttarstöðu flóttamanns til þessara flóttamannahópa eftir komuna til 
landsins. Í athugasemdum við 2. mgr. 71. gr. er lagt til að ekki verði tekin endanleg ákvörðun um 
flóttamannastöðu einstakra flóttamanna fyrr en Útlendingastofnun hefur gefist tækifæri á að taka 
skýrslu af hlutaðeigandi. Annars er verið að leggja til breytt verklag sem gerir kerfið þungt í vöfum og 
það að nauðsynjalausu.

Að auki myndi ofangreint verklag þýða að viðtöl starfsmanna Útlendingastofnunar ásamt túlkum 
yrðu dýr og hefðu líklega neikvæð áhrif á málshraða annarra mála sem eru til meðferðar hjá 
stofnuninni, auk þeirra flóttamanna sem þyrftu augljóslega að bíða í nokkurn tíma eftir því að 
Útlendingastofnun tæki formlega ákvörðun eftir skýrslutöku. Að mati Rauða krossins er slíkt óþarfi 
enda hefur fulltrúi Útlendingastofnunar þegar kynnt sér gögn frá Flóttamannastofnun áður en fólkið 
kemur til landsins og í þeim tilfellum sem sendinefnd fer til viðtala hefur fulltrúi Útlendingastofnunar 
verið í sérstakri sendinefnd sem tekið hefur viðtöl við flóttafólkið ásamt fulltrúa Rauða krossins og 
annars fulltrúa úr flóttamannanefnd.

72. gr.
Umsókn um alþjóðlega vernd

Rauði krossinn leggur til að í þriðja málslið 1. mgr. verði bætt við orðunum „foreldrar" og „aðrir 
ættingjar". Setningin verði því svohljóðandi:

Úr því skal skorið hvort maki, sambúðarmaki, foreldrar og þau börn eða aðrir ættingjar, sem 
komu með umsækjanda, sækja einnig um alþjóðlega vernd.

Þá leggur Rauði krossinn til að skýrt verði hvaða stjórnvald það sé sem beri ábyrgð á því að upplýsa 
útlending um skyldur sínar, sbr. 3. mgr., og hvaða stjórnvald upplýsir útlending um framhald málsins 
og réttindi sín, sbr. 4. mgr.

73. gr.
Upphaf málsmeðferðar vegna umsókna um alþjóðlega vernd

Í 1. mgr. er ekki skýrt hvort Útlendingastofnun beri ábyrgð á því að leiðbeina umsækjanda um næstu 
skref í umsóknarferlinu, meðal annars um skipun talsmanns. Þetta þarf að skýra. Leggur Rauði 
krossinn til að 1. mgr. verði svohljóðandi:

Eins fljótt og kostur er eftir að skráning umsóknar um alþjóðlega vernd hefur farið fram tekur 
Útlendingastofnun hana til meðferðar og leiðbeinir umsækjanda um alþjóðlega vernd um 
næstu skref í umsóknarferlinu, þ.m.t. um skipun talsmanns skv. 78. gr.

Rauði krossinn leggur einnig til breytingar á 4. mgr. sem skýri ábyrgð stjórnvalda hvað varðar aðstoð 
og þjónustu við fylgdarlaus börn og verði 4. mgr. svohljóðandi:

Ef fylgdarlaust barn skv. 1. mgr. 79. gr. sækir um alþjóðlega vernd skal Útlendingastofnun gæta 
að því að það fái þjónustu og meðferð í samræmi við aldur þess og þroska. Eins fljótt og unnt er 
eftir að fylgdarlaust barn sækir um alþjóðlega vernd skal Útlendingastofnun skipa barninu 
talsmann skv. 1. mgr. 78. gr.

6



74. gr.
Móttökumiðstöð

Tryggja verður að umsækjendur um alþjóðlega vernd verði ekki vistaðir með einstaklingum sem 
stjórnvöld skilgreina í ólögmætri dvöl og að tilgangur og hlutverk slíkrar móttökumiðstöðvar verði 
fyrst og fremst að greina og koma til móts við þarfir einstaklinga sem sækja um alþjóðlega vernd. 
Tryggja verður að viðeigandi einstaklingsúrræði verði unnin út frá þeirri greiningu sem skal unnin 
svo skjótt sem kostur er.

75. gr.
Rannsókn vegna umsóknar um alþjóðlega vernd

Í 3. mgr. er fjallað um fylgdarlaus börn og aldursgreiningar. Þegar kemur að aldursgreiningu barna 
verða stjórnvöld að hafa að leiðarljósi nokkur grundvallaratriði og viðmið sem fela meðal annars í sér 
að aldursgreining með líkamsrannsókn skuli aðeins fara fram ef uppi er rökstuddur vafi um aldur 
barnsins. Aldursgreiningu með læknisfræðilegum aðferðum eða annars konar líkamsrannsókn getur 
haft þau áhrif að viðkomandi upplifi mikið inngrip í líf sitt og að hann eða hún sé ekki tekinn 
trúanlega sem getur aftur haft þau áhrif að barnið treysti ekki stjórnvöldum og veiti þar af leiðandi 
ekki nauðsynilegar og hugsanlega viðkvæmar upplýsingar við úrlausn málsins. Því skal 
aldursgreining sem byggir á líkamsrannsókn aðeins notað sem síðasta úrræði en einnig má leitast við 
að greina aldur með öðrum aðferðum, s.s. samtalsmeðferðum. Tryggja verður að aldursgreining í 
hvaða formi sem er, sé hún nauðsynlegt, gangi ekki gegn mannhelgi einstaklingsins. Aðferð við 
aldursgreiningu verður ennfremur að taka mið af aldri, kynferði og menningu og siðum viðkomandi. 
Leiki enn vafi á aldri viðkomandi eftir aldursgreiningu skal sá hinn sami njóta vafans og 
meðhöndlaður sem barn. Þá er mikilvægt að óháðir og sjálfstæðir sérfræðingar um málefni barna skuli 
framkvæma aldursgreiningu en ekki fulltrúar stjórnvalda.

Ekki skal synja einstaklingi um hæli eða annars konar vernd og honum brottvísað á þeim grundvelli 
einum að aldursgreining hafi leitt í ljós að viðkomandi geti ekki talist barn í skilningi barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Stjórnvöld eiga að meta aðstæður viðkomandi heildstætt og hvort viðkomandi 
sé berskjaldaður einstaklingur sem þurfi á vernd að halda. Þá verður og einnig að meta afleiðingar við 
brottvísun til upprunaríkis eða annars ríkis sem viðkomanda kann að verða snúið til.

76. gr.
Viðtal við umsækjanda um alþjóðlega vernd

Rauði krossinn leggur til að á eftir fyrsta málslið 1. mgr. komi nýr málsliður. 1. mgr. verði því 
svohljóðandi:

Starfsmaður Útlendingastofnunar tekur viðtal við umsækjanda um alþjóðlega vernd að 
viðstöddum talsmanni, sbr. 78. gr., eins fljótt og unnt er eftir skráningu umsóknar. Skal 
talsmanni gefinn kostur á því að ræða við umsækjanda og leiðbeina honum um viðtalið áður en 
það fer fram. Nú er umsækjandi fylgdarlaust barn og skal þá viðtal fara fram án tafa, sbr. 77. 
gr.

Rauði krossinn áréttar að það eigi að skjalfesta, rannsaka og ákvarða um allar hælisbeiðnir sem koma 
frá meðlimum fjölskyldu sem sækir um hæli, ekki aðeins fullorðnum einstaklingum. Börn hafa rétt á 
því að tjá sig og á þau sé hlustað og ættu að hafa möguleika á að tekið sé við þau viðtal sem hæfir aldri 
þeirra og þroska. Viðtöl við foreldra eða forráðamenn barnsins ættu einnig að fela í sér að rannsakað 
sé ástand barnsins og sjálfstæð hælisbeiðni þess.

l £ i  Rauði krossinn
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Í 5. mgr. ætti að tryggja að viðtal við barn skuli fara fram á þeim stað sem þjónar hagsmunum barnsins 
best. Sá staður kann að vera í öðru húsnæði en hjá Útlendingastofnun, t.d. í Barnahúsi.

77. gr.
Sérstök málsmeðferð -  flýtimeðferð

Að mati Rauða krossins þurfa að liggja veigamiklar og gildar ástæður fyrir því að ákveða að umsókn 
um alþjóðlega vernd skuli sæta flýtimeðferð. Félagið gerir þó engar athugasemdir við a-lið 1. mgr. 
sem er í samræmi við fyrri tillögur Rauða krossins.

Varðandi b-lið 1. mgr. vill félagið ítreka þá skoðun sína að talsmanni skuli gefinn kostur á því að ræða 
við umsækjanda og leiðbeina honum um viðtal áður en það fer fram.

Að öðru leyti vísast til athugasemda hér að ofan varðandi 64. gr. og um hugtakið öruggt heimaland og 
öruggt þriðja land fyrirflóttamann.

78.
Réttaraðstoð í málum um alþjóðlega vernd

Ekki er ljóst hvaða stjórnvald skipar talsmann og á hvaða tímapunkti í ferlinu. Í framkvæmd hefur það 
verið Útlendingastofnun sem skipar umsækjendum um alþjóðlega vernd talsmann og telur félagið því 
rétt að skerpa á textanum í 1. mgr. með því að bæta inn „Útlendingastofnun".

Tillaga Rauða krossins:

Umsækjandi um alþjóðlega vernd á rétt á að Útlendingastofnun skipi honum talsmann úr hópi 
lögmanna við meðferð málsins hjá Útlendingastofnun. Sá réttur helst við mögulega 
kærumeðferð. Umsækjanda skal gefið færi á að tilnefna talsmann að eigin vali og að jafnaði skal 
farið eftir þeirri ósk hans.

81.
Réttarstaða umsækjanda um alþjóðlega vernd

Rauði krossinn leggur til að í c-lið 1. mgr. verði kveðið á um að umsækjendur eigi rétt á almennri 
heilsugæsluþjónustu en ekki einungis nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu. Rauði krossinn gerir 
ennfremur þá tillögu að nýr málsliður bætist við 8. mgr. sem tryggi umsækjanda um alþjóðlega vernd 
áfram aðgengi að heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir að honum hafi verið veitt bráðabirgðadvalarleyfi 
samkvæmt 84. gr.

Tillaga Rauða krossins er að 8. mgr. verði svohljóðandi:

Fyrir utan nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, sbr. c-lið 1. mgr., skulu úrræði skv. 1. mgr. að 
jafnaði ekki veitt ef viðkomandi umsækjandi um alþjóðlega vernd hefur nægileg fjárráð til þess 
að bera kostnað af þeim sjálfur. Útlendingur, sem veitt hefur verið bráðabirgðadvalarleyfi skv.
84. gr., skal þó áfram eiga rétt samkvæmt ákvæði þessu í ákveðinn tíma sem meta verður 
sanngjarnan til þess að ætla viðkomandi að verða sér úti um húsnæði og nægilega innkomu. 
Útlendingurinn skal áfram eiga rétt á heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir að hafa verið veitt 
bráðabirgðadvalarleyfi. Ef í ljós kemur að umsækjandi um alþjóðlega vernd hafði ekki þörf fyrir
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þá þjónustu sem veitt var getur Útlendingastofnun krafið hann um endurgreiðslu kostnaðar að 
hluta eða öllu leyti.

82.
Skráningarskírteini umsækjanda um alþjóðlega vernd

Með hliðsjón af gríðarlega löngum málsmeðferðartíma umsókna um alþjóðlega vernd hjá 
stjórnvöldum er hér gerð tillaga sem miðar að auknu hagræði, bæði fyrir umsækjendur sem og 
Útlendingastofnun. Tillagan felur í sér að gildistími skráningarskírteina geti verið allt að eitt ár. Slíkt 
gæti létt almennu álagi af Útlendingastofnun, m.a. við útgáfu skráningarskírteina.

83. gr.
Hvenær ákvörðun í málum um alþjóðlega vernd eða vernd gegn ofsóknum getur komið til

framkvæmda

Að mati Rauða krossins er eðlilegast og sanngjarnast að umsækjandi um alþjóðlega vernd geti fengið 
lokaniðurstöðu í mál sitt á meðan hann er staddur á landinu nema sérstakar aðstæður mæli því í móti. 
Í því sambandi er meðal annars vísað til Handbókar um réttarstöðu flóttamanna en þar segir í vii-lið 192. 
mgr. að „[v]eita skuli umsækjanda dvalarleyfi í landinu þar til bært yfirvald [...] hefur meðhöndlað 
upprunalega umsókn hans og tekið ákvörðun um hana nema yfirvald þetta hafi sýnt fram á að 
umsóknin sé augljóst dæmi um misnotkun á samningnum. Umsækjandi ætti einnig að fá  að dveljast í 
landinu á meðan kæra hans til æðra stjórnvalds eða dómstóla er til meðferðar.5

Rauði krossinn tekur undir með Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem leggur áherslu á að 
virk kærumeðferð sé óaðskiljanlegur hluti réttlátrar og skilvirkrar málsmeðferðar hælisumsókna. Í 
þessu sambandi má benda á að töluverður fjöldi flóttamanna í Evrópu fær ekki viðurkenningu á stöðu 
sinni fyrr en að lokinni kærumeðferð. Í því samhengi er ljóst að kærumeðferð og frestun réttaráhrifa 
synjunar á fyrsta stigi getur verið mikilvæg trygging þess að þeir sem eru í þörf fyrir alþjóðlega vernd 
fái þá vernd sem þeir eiga rétt á því að aldrei verður útilokað, sbr. það sem að ofan segir að rangar 
ákvarðanir séu teknar á fyrsta stigi málsmeðferðar.

Frestun réttaráhrifa ákvörðunar lægra setts stjórnvalds er því mjög mikilvægt úrræði til að tryggja að 
grundvallarreglan um non-refoulment sé ekki brotin. Ef hins vegar hælisumsækjanda er ekki gert kleift 
að bíða niðurstöðu kærumeðferðar í hælislandinu er, sem fyrr kom fram, mikil hætta á að úrræði hans 
til að fylgja eftir kæru og fá henni breytt verði lítils virði.

Rauði krossinn mælist því eindregið til þess að kæra á ákvörðun Útlendingastofnunar til æðra 
stjórnvalds fresti sjálfkrafa framkvæmd réttaráhrifa nema að mjög veigamiklar ástæður mæli því í 
móti eða að umsækjandi sjálfur óski þess að hverfa úr landi. Þar sem fram kemur í 8. gr. frumvarpsins 
að mál sem hafi sætt flýtimeðferð hjá Útlendingastofnun skuli einnig sæta flýtimeðferð hjá kærunefnd 
útlendingamála er eðlilegast og sanngjarnaast að fresta réttaráhrifum þar til niðurstaða æðra 
stjórnvalds liggur fyrir sem þó tryggi í hvívetna réttláta og sanngjarna málsmeðferð. Á þann hátt er 
umsækjanda um alþjóðlega vernd gert kleyft að standa jafnfætis gagnaðila sínum, sem hann getur 
augljóslega ekki gert sé hann ekki lengur staddur á landinu.

5 Skáletruðu setninguna vantar inn í íslensku þýðinguna á Handbók um réttarstöðu flóttamanna. Enski textinn er svohljóðandi: The 
applicant should be permitted to remain in the country pending a decision on his initial request by the competent authority 
referred to in paragraph (iii) above, unless it has been established by that authority that his request is clearly abusive. He should 
also be permitted to remain in the country while an appeal to a higher administrative authority or to the courts is pending.
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Sjá einnig athugasemdir við 64. gr. frumvarpsins hér að ofan.

84. gr.
Bráðabirgðadvalarleyfi

Rauði krossinn vekur athygli á því að líklega sé vísað til rangrar greinar í d-lið 1. mgr. Er líklegra að 
þar sé átt við 1. mgr. 64. gr. Að mati Rauða krossins er d-liður 1. mgr. þó of þröngur og tekur ekki tillit 
til þess að málsmeðferðartími stjórnvalda getur verið og hefur verið mjög langur í umsóknum sem 
varða endursendingu á grundvelli Dyflinnar samstarfsins. Á árinu 2012 var samanlagður 
meðalafgreiðslutími slíkra mála 445 dagar. Slíkur biðtími án þess að hafa möguleika á að sækja um 
bráðabirgðadvalarleyfi og stunda atvinnu er með öllu óásættanlegur enda hefur hann jafnan neikvæð 
áhrif á líf og velferð þess er bíður. Slíkt getur svo aftur verið kostnaðarsamt fyrir ríkissjóð, t.d. ef 
alvarleg veikindi koma upp sem beinlínis má rekja til langs biðtíma og aðgerðarleysis.

Að mati Rauða krossins verður að gefa umsækjendum um alþjóðlega vernd kost á því að sækja um og 
fá atvinnu ekki síðar en þrem mánuðum eftir að umsókn um alþjóðlega vernd er lögð fram og um leið 
og ljóst er að afgreiðsla umsóknar mun taka að lágmarki 3-6 mánuði. Þá verður að sýna sanngirni 
þegar b-liður 1. mgr. á við enda vitað að margir umsækjendur um alþjóðlega vernd eiga ekki skilríki 
til að sanna á sér deili.

Hvetur Rauði krossinn allsherjar- og menntamálanefnd til að tryggja að ákvæðið taki mið af 
ofangreindu.

85. gr.
Dvalarleyfi sem flóttamaður

Með vísan til umsagnar um 32. gr. og hér að neðan leggur Rauði krossinn til að 85. gr. verði 
svohljóðandi:

Þegar flóttamanni er veitt alþjóðleg vernd gefur Útlendingastofnun út búsetuleyfi.

Auk eigin reynslu af vinnu með flóttafólki vísar Rauði krossinn til nýlegrar skýrslu nefndar á vegum 
Evrópuþingsins (EP LIBE Committee) frá janúar 2013 sem ber heitið Comparative study on the best 
practices for the integration o f resettled refugees in the EU Member States. Skýrsluhöfundar mæla með því 
að aðildarríki Evrópusambandsins (sem skýrslan nær til) veiti búsetuleyfi til flóttamanna sem koma til 
aðildarríkjanna í boði ríkisstjórna. Telur Rauði krossinn að slíkt eigi einnig að gilda um aðra 
flóttamenn enda engin munur á réttarstöðu þeirra.

Með veitingu búsetuleyfis er þungum áhyggjum flóttamanna létt og álag á Útlendingastofnun 
minnkar vegna færri umsókna flóttamanna um búsetuleyfi sem þýðir að auki sparnað fyrir stofnunina 
og ríkissjóð. Eftir sem áður verði Útlendingastofnun heimilt samkvæmt 33. gr. að afturkalla 
búsetuleyfi flóttamanns að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

87. gr.
Dvalarleyfi fyrir útlendinga sem sótt hafa um alþjóðlega vernd og ekki fengið niðurstöðu í mál sitt

innan 18 mánaða

Rauði krossinn fangar inntaki 87 gr. enda í samræmi við fyrri tilmæli félagsins. M.t.t. hlutfallslega 
fárra hælisleitenda sem leita til Íslands kæmi einnig til álita, að mati Rauða krossins, að hafa 
tímarammann skemmri. Ákvæðið má þó ekki koma í veg fyrir að mál þess sem með réttu á tilkall til
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réttarstöðu flóttamanns dragist á langinn innan stjórnsýslunnar og að viðkomandi sé síðan veitt 
dvalarleyfi af mannúðarástæðum sem felur í sér lakari réttarstöðu.

90. gr.
Vegabréfsáritanir

Rauði krossinn leggur til að við greinina verði bætt ákvæði eða staflið sem tryggi að heimilt verði að 
veita vegabréfsáritun til útlendings sem óskar eftir að koma til Íslands og óska alþjóðlegrar verndar, 
t.d. vegna stríðsástands og/eða ofsókna í upprunaríki eða búseturíki. Sjá nánar í fylgiskjalinu Legal 
Avenues to Access International Protection in the EU frá 27. febrúar 2013 en í því að finna sameiginlegt 
álit Rauða kross félaga í Evrópu.

105. gr. 
Frávísun við komu til landsins

Skýra þarf betur að þegar útlendingur beri því við að hann sé flóttamaður, eða veiti að öðru leyti 
upplýsingar sem benda til þess að hann geti verið flóttamaður, þá skuli án tafar leggja málið fyrir 
Útlendingastofnun. Gerir Rauði krossinn tillögu um að bætt verði við orðinu tafarlaust við 3. mgr. 
sem verði þá svohljóðandi:

Nú ber útlendingur að hann sé flóttamaður skv. 60. gr. eða veitir að öðru leyti upplýsingar sem 
benda til að ákvæði 1. mgr. 62. gr. eigi við og skal þá leggja málið tafarlaust fyrir 
Útlendingastofnun til meðferðar og ákvörðunar.

136. gr. 
Aldursgreining

Vísað er til athugasemda við 75. gr. hér að ofan.

III. Lokaorð

Rauði krossinn er elsta og útbreiddasta mannúðarhreyfing í heimi með landsfélög í 188 löndum. 
Grundvallarhugsjónir Rauða krossins byggja meðal annars á mannúð, óhlutdrægni, hlutleysi, 
sjálfstæði og sjálfboðinni þjónustu og eftir þeim vinna um 100 milljónir félagsmanna og sjálfboðaliða 
og 300 þúsund starfsmenn hreyfingarinnar um allan heim. Alþjóðaráð Rauða krossins hefur verndað 
og aðstoðað fórnarlömb átaka og náttúruhamfara frá árinu 1863 og starfar nú á öllum átakasvæðum í 
heiminum.

Eins og fram kemur hér að ofan fagnar Rauði krossinn frumvarpinu og telur það mikilvæga réttarbót 
fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Að teknu tilliti til athugasemda félagsins telur Rauði 
krossinn mikilvægt að frumvarpið verði að lögum.

Rauði krossinn er hér eftir sem hingað til reiðubúinn til frekara samstarfs og samvinnu og eru 
fulltrúar félagsins tilbúnir til að hitta fulltrúa allsherjar- og menntamálanefndar til að reifa 
ofangreindar athugasemdir, ábendingar og tillögur félagsins enn frekar.
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Yfirlit um fjölda hælisumsókna á árinu 2012 og ákvarðanir 
Útlendingastofnunar ásamt úrskurðum innanríkisráðuneytisins á

árinu 2012

Fjöldi hælisumsækjenda á Íslandi 1. janúar til 31. desember 2012
Samkvæmt upplýsingum Rauða krossins á Íslandi óskuðu alls 116 einstaklingar frá 35 
upprunaríkjum eftir alþjóðlegri vernd sem flóttamenn á Íslandi frá 1. janúar til 31. 
desember 2012, en alls voru umsóknir 117. Það skýrist af því að einn einstaklingur 
óskaði aftur eftir hæli eftir að honum hafði verið vísað frá landi á grundvelli 
Dyflinarsamkomulagsins. Meðtalin í heildarfjölda einstaklinga er eitt barn sem fæddist á 
Íslandi á meðan mál foreldris var í kærumeðferð hjá innanríkisráðuneytinu. Á árinu 
2012 sóttu um hæli átta börn sem komu til landsins án fylgdar foreldra eða 
forráðamanna og er það mestur fjöldi fylgdarlausra barna til þessa. Þar af var eitt barn 
sem óskaði tvisvar eftir hæli, sbr. hér að ofan.

Aðeins einu sinni hafa fleiri einstaklingar óskað hælis á Íslandi en það var árið 2002 
þegar alls 118 óskuðu hælis hérlendis.

Annað árið í röð koma flestir umsækjendur frá Nígeríu eða alls átján einstaklingar. 
Næstflestir komu frá Íran, alls 12. Ellefu umsækjendur komu frá Albaníu, níu frá 
Afganistan og átta frá Georgíu. Hér að neðan má sjá lista um fjölda hælisumsækjenda 
miðað við upprunaríki þeirra.

Upprunaland Fjöldi
Nígería 18
Íran 12
Albanía 11
Afganistan 9
Georgía 8
Alsír 6
Króatía 6
Írak 3
Hvíta
Rússland 3
Pakistan 3
Rússland 3
Sýrland 3
Bandaríkin 2
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Erítrea 2
Gana 2
Gínea 2
Líbía 2
Marokkó 1
Palestína 2
Síerra Leóne 2
Tyrkland 2
Bosnía 1
Kólumbía 1
Egyptaland 1
Ísrael 1
Máritanía 1
Senegal 1
Serbía 1
Sómalía 1
Ríkisfanglaus 1
Úkraína 1
Úganda 1
Úsbekistan 1
V-Sahara 1
Óþekkt 1
Samtals: 117

Ákvarðanir Útlendingastofnunar á árinu 2012

Á árinu 2012 afgreiddi Útlendingastofnun 55 umsóknir samanborið við 50 umsóknir 
árið áður. 24 umsækjendur drógu hælisumsókn til baka eða hurfu áður en umsókn var 
afgreidd. Alls lauk því málum 79 einstaklinga á árinu 2012 samanborið við 56 
einstaklinga á árinu 2011.

Útlendingastofnun viðurkenndi stöðu tveggja hælisleitenda sem flóttamanna og veitti 
tveimur hælisumsækjendum réttarstöðu flóttamanns á grundvelli svokallaðrar 
viðbótarverndar. Þá fengu ellefu fjölskyldumeðlimir dvalarleyfi á Íslandi sem 
flóttamenn á grundvelli fjölskyldusameiningar. Tveimur var veitt dvalarleyfi á 
grundvelli mannúðarsjónarmiða.

2



Rauði krossinn

Alls var því sautján einstaklingum veitt alþjóðleg vernd á Íslandi af hálfu 
Útlendingastofnunar á árinu 2012.

Tíu einstaklingum var synjað um hæli og dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. 
Þá ákvarðaði Útlendingastofnun að 39 hælisleitendur skyldu endursendir til annarra 
Evrópuríkja sem taka þátt í Dyflinnar samstarfinu svokallaða. Sjá nánar í töflu 1. Í töflu 2 
er að finna þau ríki sem Útlendingastofnun ákvarðaði um að hælisleitendur skyldu 
endursendir til á grundvelli Dyflinar samstarfsins.

Í lok árs 2012 voru mál alls 86 einstaklinga enn til meðferðar hjá Útlendingastofnun 
samanborið við 46 einstaklinga í lok árs 2011.

Tafla 1: Ákvarðanir Útlendingastofnunar í hælismálum árið 2012.

Meðal dagafjöldi 
frá umsókn til Heildar

Niðurstaða ÚTL Fjöldi birtingar dagafjöldi
Synjun á hæli og dvalarleyfi á grundvelli 
12. gr. f 10 310 3108

Dublinar endursending 39 137 5328

Réttarstaða flóttamanns 2 408,5 817
Réttarstaða flóttamanns á grundvelli 
viðbótarverndar 2 357,5 715

Réttarstaða flóttamanna sem aðstandandi 
flóttamanns 0 0
Dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f.

2 1332,5 2662
Samtals

Fjöldi ákvarðana 55 dagafjöldi 12630
Dró til baka / Hvarf 24 1762
Fjöldi mála lokið á árinu 79 14392
Fjöldi mála enn til meðferðar hjá 
Útlendingastofnun 31.12.2012 86

Útlendingastofnun og alþjóðleg vernd á árinu 2011
Þeir einstaklingar sem var veitt staða flóttamanns á árinu 2012 komu frá Sýrlandi (2), 
Íran (1) og Úganda (1). Tveimur umsækjendum var veitt dvalarleyfi á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða og/eða sérstakra tengsla við landið.
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Útlendingastofnun ákvarðaði um umsóknir 55 einstaklinga á árinu 2012 og fengu 5 
einstaklingar alþjóðlega vernd hérlendis. Til viðbótar var ellefu fjölskyldumeðlimum 
veitt hæli á grundvelli fjölskyldusameiningar eftir að maka og/eða foreldri hafði verið 
veitt alþjóðleg vernd á Íslandi.
Alls var því sautján einstaklingum veitt alþjóðleg vernd á Íslandi árið 2012 af hálfu 
Útlendingastofnunar, þar af fjórum eftir hælismeðferð.

Mál til meðferðar hjá Útlendingastofnun í upphafi og lok árs 2012
Í upphafi árs 2012 voru til meðferðar hjá Útlendingastofnun mál 46 einstaklinga sem sótt 
höfðu um hæli hérlendis. Sé aðeins litið til ákvarðana sem varða þá 117 einstaklinga sem 
sóttu um hæli á árinu 2012 kemur í ljós að alls hefur málum 31 hælisleitanda lokið með 
ákvörðun Útlendingastofnunar og 17 umsækjendur drógu umsóknir sínar til baka eða 
fóru af landi brott áður en umsókn var afgreidd. Alls lauk því málum 49 hælsleitenda af 
þeim 117 sem sóttu um hæli á árinu 2012.

Í árslok 2012 voru mál 86 hælisleitanda enn til meðferðar hjá Útlendingastofnun, 67 frá 
árinu 2012 en hin frá 2010 og 2011. Elstu málin varða einstaklinga sem óskuðu hælis í lok 
árs 2010 og í mars 2011.

Tafla 3: Fjöldi ákvarðana ÚTL sem varða umsækjendur um hæli á árinu 2012.

Fjöldi umsækjenda 117
Synjun á hæli og dvalarleyfi af mannúðarástæðum 6

Dyflinar endursending 25

Flóttamannastaða 0
Flóttamannastaða, viðbótarvernd 1

Flóttamannastaða á grundv. 3. mgr. 46. gr. 0
Mannúðarleyfi / tengsl við landið.

0

Alls ákvarðanir 32
Dró til baka / hvarf 17
Alls lokið: 49

Mál frá 2012 enn til meðferðar 31.12.2012 67

Eldri mál til meðferðar 31.12.2012 19
Alls fjöldi mála til meðferðar hjá ÚTL 31.12.2012 86
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Málshraði hjá Útlendingastofnun á árinu 2012
Eins og fram kemur í töflu 4 hér að neðan tók það Útlendingastofnun að meðaltali 229 
daga að afgreiða umsókn um hæli og er miðað við dags. upphaflegrar hælisumsóknar 
þar til birting ákvörðunar hefur farið fram. Lengstan tíma tók það stofnunina að afgreiða 
umsóknir sem enduðu með dvalarleyfi af mannúðarástæðum á grundvelli 12. gr. f eða 
1332 daga. Þar er um að ræða tvö mál og í báðum tilfellum var þeim vísað aftur til 
Útlendingastofnunar til nýrrar meðferðar. Innanríkisráðuneytið vísaði öðru málinu til 
nýrrar meðferðar eftir endurupptöku en dómstólar hinu. Það tók að meðaltali 137 daga 
að afgreiða og birta ákvarðanir sem vörðuðu Dublinar endursendingu og 383 daga að 
afgreiða umsóknir þegar veitt var réttarstaða flóttamanns eða svokölluð viðbótarvernd 
sem veitir sömu réttarstöðu samkvæmt íslenskum lögum.

Afgreiðslutími Útlendingastofnunar lengist töluvert á milli ára þegar litið er á þær 
umsóknir sem fá afgreiðslu á árinu eða um 51 dag að meðaltali. Eins og vikið verður að 
hér að neðan fjölgar einnig þeim málum sem stofnunin átti eftir óafgreidd í árslok 2012 
sem gefur ekki síður mikilvægar upplýsingar um málshraða stjórnvalda.

Tafla 4: Samanburður á málshraða hælisumsókna hjá Útlendingastofnun árin 2009-2012.

Meðalafgreiðslutími Útlendingastofnunar eftir 
ákvörðunum í dögum talið 2009 2010 2011 2012
Synjun á hæli og dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f

370 260 263 310
Dyflinar endursending 108 81 106 137
Réttarstaða flóttamanna og viðbótarvernd 203 168 251 383
Dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f.

562,5 446 0 1332

Meðaltal afgreiðslutíma umsókna á milli ára 303 234 178 229

Fjöldi ákvarðana 41 33 50 55

Kærur á ákvörðunum ÚTL til innanríkisráðuneytisins á árinu 2012
Á árinu 2012 voru kærðar neikvæðar ákvarðanir Útlendingastofnunar sem vörðuðu mál 
46 einstaklinga til innanríkisráðuneytisins samanborið við kærur 31 einstaklings árið
2011. Kærur vegna alls níu einstaklinga eru vegna synjunar Útlendingastofnunar um 
hæli og dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f útlendingalaga en kærur vegna 37 einstaklinga 
vegna Dublinar endursendingar.
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Tafla 5: Fjöldi einstaklinga sem kæra ákvörðun Útlendingastofnunar til
innanríkisráðuneytisins (IRR) á árinu 2011 og 2012

Fjöldi einstaklinga sem kæra til IRR, 
þ.m.t. börn með foreldrum sínum 2011 2012

Vegna Dyflinnar endursendingar 21 37

Vegna synjunar á hæli og dvalarleyfis á 
grundvelli 12. gr. f 11 9

Samtals: 32 46

Úrskurðir innanríkisráðuneytisins í málum sem varða umsóknir um hæli á árinu 2012

Á árinu 2012 úrskurðaði innanríkisráðuneytið í málum 23 einstaklinga en í þeirri tölu 
eru mál sem annað hvort var vísað frá eða þeim vísað aftur til Útlendingastofnunar til 
afgreiðslu. Að auki voru fimm kærur afturkallaðar. Alls lauk því málum 28 einstaklinga 
hjá ráðuneytinu á árinu 2012.

Í einu máli mælti ráðuneytið fyrir um réttarstöðu flóttamanns viðbótarverndar og er það 
í annað skipti svo Rauða krossinum sé kunnugt um að mælt er fyrir um 
flóttamannastöðu af hálfu æðra stjórnvalds. Hitt málið er frá 2011. Þá felldi ráðuneytið 
niður og/eða vísaði þremur málum aftur til meðferðar hjá Útlendingastofnun og 
staðfesti kærur sem varða endursendingu fjórtán einstaklinga til annars Evrópuríkis sem 
tekur þátt í Dublinar samstarfinu.
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Tafla 6: Úrskurðir innanríkisráðuneytisins í hælismálum árið 2012

Meðalafgreiðslutími á kærum hjá 
IRR í dögum talið

Fjöldi
einstaklinga

Meðal dagafjöldi frá 
umsókn til birtingar

Heildar
dagafjöldi

Mál fellt niður og/eða vísað aftur 
til ÚTL 3 313 939
Synjun staðfest 0 0 0
Kæru vísað frá 5 0 1896
Dublin endursending staðfest 14 308 4315
Réttarstaða flóttamanns 1 702 702
Réttarstaða flóttamanna sem 
aðstandandi flóttamanns 0 0 0
Réttarstaða flóttamanns á 
grundvelli viðbótarverndar 0 702 702
Dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f. 0 0 0
Fjöldi úrskurða / Meðal
dagafjöldi allra umsókna: 23 341 7852
Kæra afturkölluð eða féll niður 5 109 546

Fjöldi mála lokið á árinu 28
Fjöldi mála enn til meðferðar hjá 
innanríkisráðuneytinu 31.12.2012 54

Málshraði hjá innanríkisráðuneytinu á árinu 2012

Eins og fram kemur í töflu 6 tók það ráðuneytið 341 dag að meðaltali að úrskurða í 
kærumálum vegna hælismála samanborið við 210 daga árið 2011. Athygli vekur að 
úrskurðum ráðuneytisins fjölgar mikið á milli ára, voru sjö á árinu 2011 en 23 á árinu
2012. Hafa verður í huga að um fáa úrskurði er að ræða og verður því að skoða 
tölfræðina og málsmeðferðartíma ráðuneytisins með hliðsjón af þeirri staðreynd og af 
fjölda opinna mála í árslok 2012 sem verður vikið að hér að neðan.
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Tafla 7: Samanburður á málshraða kæra vegna hælisumsókna hjá innanríkisráðuneytinu 
árin 2009-2012.

Meðalafgreiðslutími á kærum hjá 
innanríkisráðuneytinu í dögum talið 2009 2010 2011 2012

Máli vísað aftur til ÚTL 499 93,5 193 313
Synjun á hæli og dvalarleyfi á grundvelli

fr.gr2.1 305 46 0 0
Kæru vísað frá N/A N/A N/A 388

Dublinar endursending 255 278 141 307

Réttarstaða flóttamanna 0 0 0 702

Réttarstaða flóttamanna sem aðstandandi
flóttamanns 0 0 0 0

Réttarstaða flóttamanns á grundvelli
viðbótarverndar 0 0 209 0
Dvalarleyfi á grundvelli 12. gr. f. 188 0 346 0

Meðaltal afgreiðslutíma allra umsókna
á milli ára 303 218 219 341

Fjöldi úrskurða 36 10 7 22

Kæra dregin til baka 1 2 9 5

Fjöldi mála lokið á árinu (einstakl.) 37 12 16 27
Fjöldi einstaklinga sem á mál til
meðferðar í árslok (þ.m.t. börn) 9 17 33 54

Mál til meðferðar hjá innanríkisráðuneytinu í lok árs 2012
Í lok árs 2012 voru enn til meðferðar mál alls 54 einstaklinga hjá innanríkisráðuneytinu, 
þar af voru sex börn. Elstu kærurnar eru frá sumri og hausti 2010 og því 
málsmeðferðartími ráðuneytisins orðinn meira en tvö og hálft ár í elstu kærunum.

Fjöldi hælismála til meðferðar í árslok 2012
Í lok árs 2012 voru hælisumsóknir 140 einstaklinga enn til meðferðar hjá íslenskum 
stjórnvöldum. Mál 86 einstaklinga voru til meðferðar hjá Útlendingastofnun en af þeim 
voru 67 umsóknir sem lagðar voru fram 2012. Hjá innanríkisráðuneytinu voru í 
kærumeðferð mál alls 54 einstaklinga.
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Fjölda mála sem er ólokið í árslok 2012 fjölgar um 56% samanborið við fjölda ólokinna 
mála í árslok 2011. Sé fjöldi ólokinna mála í árslok 2012 borinn saman við árið 2009 og 
2010 er fjölgunin talsvert meiri.

Tafla 8: Fjöldi einstaklinga sem eiga hælismál til meðferðar í árslok 2009-2012

Fjöldi einstaklinga sem á mál til 
meðferðar í árslok (þ.m.t. börn) 2009 2010 2011 2012

Útlendingastofnun 9 22 46 86

Innanríkisráðuneytið 9 17 33 54

Samtals 18 39 79 140

Samantekt um fjölda verndarveitinga á árinu 2012:
Alls var fimm einstaklingum veitt hæli sem flóttamenn á árinu 2012. Var 
Útlendingastofnun leyfisveitandi í fjórum tilvikum en innanríkisráðuneytið í einu tilviki. 
Af þeim fimm var þremur einstaklingum veitt réttarstaða flóttamanns í samræmi við 
flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna og tveir einstaklingar fengu réttarstöðu 
flóttamanns á grundvelli svokallaðrar viðbótarverndar, sbr. 2. mgr. 44. gr. laga um 
útlendinga.

Að auki var tveimur einstaklingum veitt dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða 
og/eða sérstakra tengsla við landið, sbr. 12. gr. f laga um útlendinga og var það 
Útlendingastofnun sem mælti fyrir um leyfisveitingu í báðum tilfellum.

Þá var 11 fjölskyldumeðlimum flóttamanna veitt réttarstaða flóttamanns á grundvelli 
fjölskyldusameiningar.

Var því alls 18 einstaklingum sem sótt höfðu um hæli veitt dvalarleyfi hérlendis á árinu 
2011.
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Tafla 9: Fjöldi verndarleyfa á árinu 2012

Leyfisveitandi Fjöldi
%

hlutfall
Útlendingastofnun 6 86
Innanríkisráðuneytið 1 14
Samtals: 7 100

Tafla 10: Upprunalönd hælisleitenda sem var veitt alþjóðleg vernd á árinu 2011

Upprunaland Dvalarleyfi % hlutfall
Sýrland 2 28,6
Íran 2 28,6
Eþíópía 1 14,3
Írak 1 14,3
Úganda 1 14,3
Samtals: 7 100

Tafla 11: Kyn og aldur þeirra sem fengu vernd á árinu 2011

Kyn og aldur Fjöldi % hlutfall

Konur eldri en 18 ára 1 14

Stúlkur yngri en 18 ára 0 0

Karlar eldri en 18 ára 6 86

Drengir yngri en 18 ára 0 0
Samtals: 7 100
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Tafla 12: Hælisumsóknir á Íslandi frá 1. janúar til 31. desember 2012 eftir upprunalandi,
mánuðum og kyni.

Upprunaland Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des ? Samt. KK KVK Börn

Afganistan 1 3 2 1 2 9 6 3

Albanía 1 2 4 4 11 7 3 1

Alsír 1 3 1 1 6 3 3

Bandaríkin 1 1 2 2
Bosnía Hersegóvína 1 1 1
Egyptaland 1 1 1

Erítrea 1 1 2 2

Gana 2 2 2

Georgía 4 2 2 8 7 1

Gínea 2 2 2

Hv. Rússland 1 1 1 3 3

Kólumbía 1 1 1

Líbía 1 1 2 1 1

Íran 2 2 1 2 1 1 1 2 12 9 3

Írak 1 1 1 3 3

Ísrael 1 1 1

Króatía 6 6 2 1 3

Máritanía 1 1 1

Marokkó 1 1 2 2

Nígería 2 3 1 7 3 1 1 18 9 6 3

Pakistan 1 1 1 3 3

Palestína 1 1 2 2
Ríkisfanglaus / óþekkt 1 1 2 1 1

Rússland 3 3 1 2

Senegal 1 1 1

Serbía 1 1 1

Síerra Leone 2 2 1 1

Sómalía 1 1 1

Sýrland 1 2 3 3

Tyrkland 1 1 2 2

Úganda 1 1 1

Úkraína 1 1 1

Úsbekistan 1 1 1
Vestur Sahara 1 1 1

Samtals: 6 4 3 12 4 6 20 17 8 9 17 7 1 117 77 19 21
Fylgdarlaus börn 2 2 2 1 1 8
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Tafla 13: Hælisleitendur sem fengu alþjóðlega vernd á árinu 2012

Heildarmálsmeðferðartími í 
dögum frá umsókn til 

birtingarNr. Upprunaland Hver veitir Tegund leyfis

1 Íran ÚTL Flóttamannastaða 458

2 Úganda ÚTL Flóttamannastaða 359
3 Sýrland ÚTL Flóttamannastaða, 2. mgr. 44. gr. 46
4 Írak ÚTL Mannúðarleyfi 1493
5 Íran ÚTL Mannúðarleyfi 1169
6 Sýrland ÚTL Flóttamannastaða, 2. mgr. 44. gr. 669
7 Eþíópía IRR Flóttamannastaða, 2. mgr. 44. gr. 702

Móttaka flóttamanna í samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna

Á árinu 2012 buðu íslensk stjórnvöld níu flóttamönnum frá Afganistan hæli á Íslandi í 
samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, Reykjavíkurborg og Rauða 
krossinn á Íslandi. Um var að ræða þrjár konur og börn þeirra sem voru flóttamenn í 
Íran en vegna aðstæðna þeirra í Íran fór Flóttamannastofnun fram á við íslensk 
stjórnvöld að þeim yrði veitt hæli á Íslandi.

Í töflu 14 má finna yfirlit um fjölda flóttamanna sem hefur komið til Íslands í boði 
stjórnvalda í samvinnu við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, Rauða krossinn 
og sveitarfélög í landinu.
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Tafla 14: Fjöldi flóttamanna sem íslensk stjórnvöld hafa boðið hæli á Íslandi í samvinnu 
við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, Rauða krossinn og sveitarfélög í landinu 
frá 1956-2012.

Fjöldi
Ár flóttamanna Upprunaland Móttökusveitarfélag

1956 52 Ungverjaland

1959 32 Fyrrum Júgóslavía

1979 34 Víetnam (S)

1982 26 Pólland

1990 30 Víetnam (N)

1991 30 Víetnam (N)

1996 30 Króatía Isafjörður

1997 17 Króatía Hornafjörður

1998 23 Króatía Blönduós

1999 75
Serbía & Svartfjallaland 
(Kosovo)

Hafnarfjörður, Fjarðarbyggð 
og Dalvík

2000 24 Króatía Siglufjörður

2001 23 Króatía Reykjanesbær

2003 24 Króatía Akureyri
Kólumbía og Serbía &

2005 31 Svartfjallaland (Kosovo) Reykjavík

2007 30 Kólumbía Reykjavík
Palestínumenn frá Írak

2008 31 (29), Sri Lanka (2) Akranes og Reykjavík
2010 6 Kólumbía Reykjavík
2012 9 Afganistan Reykjavík

Samtals: 527

Heimildir: Reynsla og viðhorf flóttamanna á Íslandi. Skýrsla unnin af 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Flóttamannaráð Íslands 2005. Rauði 
krossinn á Íslandi, velferðarráðuneytið.
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Position paper
Legal Avenues to Access International 
Protection in the EU

REF. RCEU 02/2013 -  001 27.02.2013

Recommendations of the National Red Cross Societies of the Member 
States of the European Union and the International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies(1)

The Red Cross(2) calls on the European Union (EU) and its M ember States to respect 
their in ternational obligations under the 1951 Convention relating to the status of refu- 
gees and its 1967 Protocol and to ensure asylum seekers have safe and effective legal 
avenues to the EU territory to exercise their right to in ternational protection.

To this effect, the Red Cross makes the following nine recommendations to the EU 
and its Member States:

1.Respect European refugee and Human rights standards at European borders and beyond.
2.Do not penalise irregular entry of asylum seekers.
3.Ensure an effective right of appeal against denial of entry.
4.Set up independent border monitoring mechanisms.
5.Support a fundamental rights’ culture within FRONTEX.
6.Allow for exemptions from EU visa regulations and promote the issuing of humanitarian 

and protection visas.
7.Assess the impact of carrier sanctions on international obligations.
8.Commit to resettling higher numbers of refugees.
9.Cooperate more closely with Civil Society in the elaboration, implementation 

and evaluation of policies.

The aim of the present position paper is to put forward recom m enda- 
tions to ensure th at safe and effective legal avenues for persons in 
need of international protection are put in place. It is im perative that 
the m easures put forward in this docum ent are seen as com plem en- 
tary forms of seeking protection, th at in no way constrain the right of 
asylum seekers to ask for in ternational protection irrespective of the 
way they arrived in the EU. These recom m endations do not intend to 
relieve the EU and its M ember States from the responsibility of creat- 
ing a fair and well functioning Common European Asylum System.

‘A boat carrying North African migrants 
arriving at the Italian island of Lampedusa’ 
2011

©  Tommaso Della Longa
Italian Red Cross /p-ITA0209

1. Including the Norwegian Red Cross as members of the Red Cross/EU Office. This position paper has been developed on the basis of the 
PERCO position paper on the need to create legal avenues to access international protection within the European Union, adopted in Cyprus 
on 6th November 2012.

2. Thereafter, ‘the Red Cross’ refers to National Red Cross Societies of the Member States o f the European Union and the International Federa- 
tion of Red Cross and Red Crescent Societies
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World Disasters 
Report 2012

The Red Cross Red Crescent 
requests States to ensure that 
relevant laws and procedures 
are in place to enable National 
Societies to enjoy effective 
and safe access to all migrants 
without discrimination and 
irrespective of their legal status.

Background
Resolution 3 adopted during the 31st International Conference of the Red Cross and 
Red C rescent calls upon States, within the framework of applicable international law, 
to ensure th at their “national procedures at international borders, especially those th at 
m ight result in denial of access to international protection, deportation or interdic- 
tion of persons, include adequate safeguards to guarantee the dignity and safety of all 
m igrants” and to grant m igrants appropriate international protection and ensure their 
access to relevant services.(3) This position paper identifies ways for EU Member States 
to m eet the com m itm ents they have made at the International Conference.

In 2013, the European Commission intends to publish a Communication on New Ap- 
proaches Concerning Access to Asylum Procedures Targeting Main Transit Countries(4) 
and one on the legal and practical consequences of the EU’s accession to the Geneva 
Convention. Given these developments, it is im portant to note how the absence of legal 
avenues to access international protection in the EU which when combined with the 
externalisation of migration control and priority given to preventing illegal entry will ren-

safeguards to guarantee the dignity and The Red Cross underlines that

tice and Home Affairs Council, fails to consider the denial of access to international 
protection which autom atically results from the EU’s current focus on collaboration 
with third states in preventing and controlling irregular im m igration. The Red Cross 
also expresses concern about the developm ent of the integrated m anagem ent system  
for external borders, which includes an increased use of technology via the European 
Border Surveillance System  (EUROSUR)(6), w ithout considering the im plications for the 
rights of m igrants and asylum  seekers on their way to the EU.

Our Recommendations
In November 2011, the Red Cross adopted a position paper on the Right to access inter- 
national protection, in which it recom m ended th at all EU Member States, the EU and 
their agencies “consider establishing safe and effective ways to enter European terri- 
tory legally in order to seek asylum within the EU to avoid hum an suffering and numer- 
ous deaths along EU borders.”(7) The aim  of the present position paper is to put forward 
ideas and suggestions for setting up such safe and effective legal avenues for persons

3. See the Resolution n°3 o f the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent: ‘Migration: Ensuring Access, Dignity, 
Respect for Diversity and Social Inclusion’.

4. See European Commission, Action Plan implementing the Stockholm Programme, COM(2010)171 final, 20 April 2010.

5. Justice and Home Affairs Council, EU Action on migratory pressures -  a strategic response, 8714/1/12 REV 1, 23 April 2012.

6. European Commission, Proposal for a Regulation Establishing the European Border Surveillance System (EUROSUR), COM (2011) 873 final, 
12 December 2011.

7. Red Cross EU, Position paper on the right to access to international protection, November 2011.

National procedures at international 
borders [should] include adequate

der the asylum system  ineffec- 
tive, thereby violating EU Mem- 
ber S ta tes’ obligations under the 
1951 Refugee Convention.

safety of all migrants the roadmap 'EU Action on Mi- 
gratory Pressures -  A Strategic 
Response’(5) adopted by the Jus-
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Position paper
Legal Avenues to 
Access International 
Protection in the EU

Our call
The Red Cross urges all EU 
Member States, the EU and 
their agencies to effectively 
guarantee the right to seek 
asylum and to a fair asylum 
procedure(1)

1. Position paper “Right to Access International Pro- 
tection”, November 2011

in need of international protection which could serve as a starting point for a more 
detailed discussion w ithin appropriate fora betw een governm ents and civil society. The 
Red Cross m akes the following nine recom m endations to the EU and its Member States:

1. Respect European Refugee and Human rights standards at European borders and 
beyond.
Border control m easures, even far away from the EU territory, m ust always be in line 
with the EU Charter of Fundam ental Rights, the European Convention on Human 
Rights and the principle of N on-Refoulem ent, and m ust not lead to push-backs at 
external (land, air and sea) borders.

2. Do not penalise irregular entry of asylum seekers.
Illegal entry for the purpose of seeking international protection m ust not be penal- 
ised in accordance with Article 31 of the 1951 Convention relating to the status of 
refugees. The term  'illegal m igrant’ should be avoided, since it further stigm atizes 
and crim inalises w hat are, often, vulnerable persons.
Detention of m igrants and asylum seekers at the European borders is becom ing 
more and more the norm  instead of being an exceptional m easure. People seeking 
protection should not be detained.(8)

3. Ensure an effective right of appeal against denial of entry.
It is vital to create an effective, uniform, fast and easily accessible legal remedy 
m echanism  for m igrants who claim  to have been denied access to protection by the 
EU, its M ember States or their border agents.(9) This m echanism  should result in a 
tim ely decision on the right to enter the EU to ask for asylum.

4. Set up independent border monitoring mechanisms.
EU borders, all places where EU border control m easures are im plem ented and all 
detention facilities for m igrants should be monitored by independent and im partial 
actors. Monitoring reports should be made public and should be regularly subm itted 
to the European Parliament.

5. Support a fundamental rights’ culture within FRONTEX.
FRONTEX operations and activities should always be in line with fundam ental rights 
standards and consistent with the right to leave any country including one’s own.(10) 
External border controls should in particular guarantee a clear division of responsibili- 
ties between EU Member States and FRONTEX and accountability for all acts commit- 
ted during the operations that FRONTEX coordinates. This should be com plem ented by 
independent and effective monitoring and com plaint m echanism s, and ensure trans- 
parency on the border cooperation agreem ents reached with third countries through 
the mandatory consultation and approval of the European Parliament.(11)

8. See the Conclusion n°44 (XXXVII) of the 37th session of the Executive Committee on “ Detention of Refugees and Asylum-Seekers“ , 13 
October 1986 and the Recommendation REC(2003)5 of the Committee of Ministers to Member States on Measures o f Detention of Asylum 
Seekers, 16 April 2003, (2003) 5 and Council of Europe Parliamentary Assembly Resolution 1707 (2010) on the Detention of Asylum Seekers 
and Irregular Migrants in Europe and 166 NGO appeal, Not crossing Red Lines -  a negotiators’ checklist on minimum detention safeguards, 
May 2012.

9. In line with article 13(3) of the Regulation (EC) No 562/2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons 
across borders, 15 March 2006, OJ L 105, 13.4.2006

10. As enshrined in article 12.2 International Covenant on Civil and Political Rights.

11. For more detailed proposals please refer to the Red Cross Comments on the enquiry concerning FRONTEX , 28 September 2012.
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6. Allow for exemptions from EU visa regulations and promote the issuing of 
Humanitarian and Protection Visa.
Visa obligations should be suspended for nationals and residents of countries in a 
significant hum anitarian crisis and where there are no opportunities for issuing vi- 
sas within the country of origin, as in the case of Syria at the m om ent.
The issuing of hum anitarian visas should be promoted in line with the Schengen 
Borders Code(12) and the Visa Code. (13)
The EU should consider exempting from EU visa regulations refugees who are formal- 
ly recognised by UNHCR and whose protection needs cannot be fully covered in their 
country of residence or are in situation of protracted displacem ent. Their legal entry 
for the purpose of lodging an asylum application in a Member State should be facili- 
tated. Third countries which lack an appropriate asylum system  should be encouraged 
to enable UNHCR to perform the refugee status determ ination in their territories.

7. Assess the impact of carrier sanctions on international obligations.
The EU should review the im pact on international obligations of carrier sanctions 
th a t im pose financial penalties on private transport com panies carrying persons 
who do not possess the necessary travel docum ents. (14) Should these be found to 
breach the requirem ents of Human Rights Law and particularly of the right to seek 
asylum, they should be abolished.

8. Commit to resettling higher numbers of refugees.
We welcome the jo in t EU R esettlem ent Programme(15) and encourage the EU and its 
27 Member States to com m it to resettling a substantially higher num ber of refugees. 
The EU R esettlem ent Programme should include quotas, provision of support and 
com m on standards to ensure the resettlem ent of larger num bers of refugees in all 
M ember States as well as to guarantee its quality and sustainability.

9. Cooperate more closely with Civil Society in the elaboration, implementation and 
evaluation of policies.
The EU, its Member States and their agencies should form  partnerships and closely 
cooperate with Civil Society Organisations active in the field of international protec- 
tion, from EU countries as well as from third countries. Better and more active use of 
their practical experience should be made in the elaboration, im plem entation and 
evaluation of policies.(16) This requires in particular transparency and meaningful 
inputs from Civil Society experts in foras such as the Consultative Forum of the Eu- 
ropean Asylum Support Office.

12. Article 5 of the Regulation (EC) No 562/2006 of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of 
persons across borders, OJ L 105, 13.4.2006.

13. Article 25 of Regulation (EC) No 810/2009 of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas, OJ L 243, 15.9.2009.

14. Council Directive 2001/51/EC of 28 June 2001 supplementing the provisions of Article 26 of the Convention implementing the Schengen 
Agreement o f 14 June 1985, OJ L 187, 10.7.2001.

15. Decision No 281/2012/EU of the Parliament and Council of 29 March 2012 Amending Decision No 73/2007/EC Establishing the European 
Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows, OJ L 92, 
30.3.2012.

16. See the Resolution n°3 o f the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent: ‘Migration: Ensuring Access, Dignity, 
Respect for Diversity and Social Inclusion’ which recalls that States should “ensure that relevant laws and procedures are in place to enable 
National Societies to enjoy effective and safe access to all migrants” , in order to deliver humanitarian assistance and protection services.
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