
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

tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2016 -  2019. 
(Lögð fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016)

I. Almennar athugasemdir

Rauði krossinn á Íslandi þakkar tækifæri til athugasemda við þingályktunartillöguna.

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. 
Ennfremur kemur Rauði krossinn að fjölmögum verkefnum í þágu fólks af erlendum uppruna sem eru 
að fóta sig í íslensku samfélagi.

Við yfirferð tillögunnar hefur Rauði krossinn haft til hliðsjónar grundvallarhugsjónir hreyfingarinnar um 
mannúð, hlutleysi, óhlutdrægni og sjálfstæði sem og stefnu Alþjóðahreyfingar Rauða krossins í 
málefnum sem tengjast flóttafólki, hælisleitendum og alþjóðlegum fólksflutningum. Einnig er vísað til 
skýrslu Rauða krossins frá 2014 Hvar þrengir að? þar sem fram kemur m.a. að miklir fordómar ríkja í 
garð fólks af erlendum uppruna. Eins er vísað í sameiginlegar skuldbindingar (e. pledge) félagsins og 
íslenskra yfirvalda frá desember 2015 þar sem aðilar heita því að vinna að ríkari vernd flóttafólks og því 
að minnka fordóma í garð innflytjenda og vinna að gagnkvæmri aðlögun (sjá viðhengi).

Innflytjendum hefur fjölgað hratt frá miðjum tíunda áratugnum og samkvæmt spám Samtaka 
atvinnulífsins um þörf á vinnuafli gætu innflytjendur orðið um 25% þjóðarinnar innan fárra ára. 
Undanfarið hefur þó orðið vart vaxandi andúðar í garð fólks af erlendum uppruna. Íslenskt samfélag 
stendur því vissulega á tímamótum þessi misserin hvað varðar gagnkvæma aðlögun og friðsamlega 
sambúð íbúanna. Skýr stefnumótun í þessum málaflokki er því gríðarlega mikilvæg.

Rauði krossinn fagnar skýrslu ráðherra með samantekt á því hvað gert hefur verið undanfarið og hvað 
verið er að gera á vettvangi innflytjendamála.

Rauði krossinn fagnar sömuleiðis tillögu að nýrri framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda. 
Áætlunin er skýr og vel upp sett, metnaðarfull en um leið raunsærri en fyrri áætlun. Um leið er mikil 
framför að fjármagn til framkvæmda sé tilgreint en hins vegar er líklegt að það sé víða stórlega 
vanáætlað. (Hér verður þó ekki farið ofan í upphæðir einstakra framkvæmdaþátta).

Hins vegar er ágalli að hún sé ekki grundvölluð á skýrri almennri stefnu stjórnvalda um innflytjendamál 
og gagnkvæma aðlögun. Skýrt ætti að vera kveðið á um hugmyndafræði gagnkvæmrar aðlögunar og 
samþættingu og hvernig samþættingu skuli háttað inn í alla stjórnsýslu enda hefur það sýnt sig að 
samþætting mun gagnast fleirum en einungis innflytjendum. Eins þarf að vera skýrt kveðið á um 
hlutverk og ábyrgð viðkomandi aðila varðandi almenna stefnu í málaflokknum en ekki einungis 
varðandi þá afmörkuðu framkvæmdaþætti sem koma fram í þessari áætlun. Þar mætti einnig skýra 
þau hugtök sem viðkoma málaflokknum líkt og gert var í nýsamþykktum lögum um útlendinga. Þetta 
er mikilvægt sérstaklega í ljósi þess að málaflokkurinn viðkemur fjölda stjórnsýslueininga og stofnana 
og skiptir gríðarlegu máli að allir deili sama skilningi, hugtök séu ekki á reiki og menn viti í hvað átt er 
stefnt. Ennfremur væri sveitarfélögum mikill akkur í slíkri grundvallarstefnu. Þau hafa fæst bolmagn til 
að vinna mikla stefnumótunarvinnu í málefnum innflytjenda og hér í þessari áætlun er einungis lagt til 
að þau vinni að móttökuáætlun. Slíkar móttökuáætlanir eru góðar og gildar í sjálfu sér en ættu að eiga
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rætur sínar í almennri og skýrri stefnu stjórnvalda sem sveitarfélögin geta þá nýtt eða aðlagað að sínum 
aðstæðum.

Rauði krossinn fagnar sérstökum viðbótarkafla um hælisleitendur og flóttamenn. Í mörgum tilvikum er 
nauðsynleg þjónusta við þessa hópa sambærileg og þjónusta við aðra innflytjendur en Rauði krossinn 
leggur þó áherslu á einnig þurfi að taka sérstakt tillit til hælisleitenda og flóttamanna vegna sérstakra 
aðstæðna þeirra.

Þá hefur félagið árum saman lagt ríka áherslu á að þjónusta og aðstoð til þeirra flóttamanna sem hingað 
er boðið af íslenska ríkinu og þeirra flóttamanna sem hér fá alþjóðlega vernd að lokinni hælismeðferð 
verði jöfnuð enda sé réttarstaða beggja hópa sú sama og engar málefnalegar ástæður til að mismuna 
þeim. Vonast er til að framkvæmd sem að þessu snýr verði flýtt eins og frekast er kostur.

Rauði krossinn hefur lagt áherslu á að hluti aðstoðar við hælisleitendur og flóttamenn að samfélaginu 
geti hafist strax við komu, óháð því hvort viðkomandi hælisleitandi hlýtur hér vernd eða ekki. Þeir sem 
fái hér vernd fái þannig frá fyrstu stundu tækifæri til að vera virkir þátttakendur í íslensku samfélagi og 
þeir sem snúa aftur til upprunalands eða þriðja lands séu betur í stakk búnir til að takast á við þær 
áskoranir sem því fylgja.

Rauði krossinn vill taka fram að samkvæmt tillögum sem ræddar hafa verið innan Velferðarvaktarinnar 
um málefni þeirra sem berskjaldaðir eru er lögð áhersla á aukna samvinnu við félagasamtök. Teljum 
við það einnig eiga við hér, að leggja beri áherslu á að nýta eftir megni sérstöðu, sérþekkingu og 
bolmagn félagasamtaka til hagsbóta fyrir innflytjendur og íslenskt samfélag.

II. Athugasemdir við einstaka kafla áætlunarinnar

Félagið gerir athugasemdir við einstaka liði hér fyrir neðan en lýsir sig almennt hlynnta þeim liðum 
sem ekki eru tilgreindir sérstaklega.

A. Samfélagsstoð

A.1. Mæling á viðhorfum

Hér mætti huga að því að leita eftir viðhorfum innflytjenda sjálfra um það hvernig og hvaða viðhorfum 
þeir mæta og hvort þau breytist með þessum og öðrum aðgerðum. Þeir eru líklega sjálfir best settir til 
þess að meta viðhorfsbreytingar í eigin garð.

A.5. Málþing innflytjenda

Félagið sér sannarlega þörf á að efla einstaklinga af erlendum uppruna og samtök þeirra. Eins og kemur 
fram í skýrslu ráðherra eru slík heildarsamtök ekki til og ætti að veita fjármagni og tíma til að vinna að 
slíku. Mætti því setja inn sér framkvæmdarlið sem lýtur að því. Með því er einnig tryggara að hagsmunir 
þeirra innflytjenda sem eru í hvað lakastri stöðu fái tilskylda athygli.

Rauði krossinn óskar eftir að vera samstarfsaðili hvað þetta varðar og telur reyndar að félagið sé í 
einstakri stöðu til að aðstoða við slíka uppbyggingu.

B. Fjölskyldustoð

B.2. Fyrirmynd að móttökuáætlun
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Félagið fagnar þessum lið enda fer aðlögun fram í nærumhverfi fólks og vill enn benda á mikilvægi 
gagnkvæmni og samþættingar varðandi aðlögun. Félagið ítrekar ofangreinda athugasemd um þörf á 
almennri stefnumótun stjórnvalda sem gæti verið grunnur að sérstökum móttökuáætlunum 
sveitarfélaga. Þetta myndi auðvelda mjög vinnu hinna smærri sveitarfélaga.

Það er alla vega ljóst að þörf er almennrar umræðu og stefnumótunar um það hvers konar 
fjölmenningarsamfélag sveitarfélag ætli að byggja upp á sínu svæði sem dregur fram kosti þess og 
áskoranir og tryggir öllum sama rétt. Örfá sveitarfélög, einkum hin stærri, hafa sett sér almenna 
mannréttindastefnu eins og nefnt er að ofan, sem tekur tillit til þess fjölbreytileika sem fyrir er í 
samfélaginu. Slík stefnumótunarvinna er ekki auðveld yfirhlöðnum sveitarstjórnum með takmarkað 
fjármagn og mannafla.

Rauði krossinn hyggst ræða við og hvetja sveitarfélög við þessa vinnu á næstu misserum og fagnar því 
að hafa verið bætt við sem samstarfsaðila við þessa aðgerð.

B.5. Innflytjendur á húsnæðismarkaði

Reykjavíkurdeild Rauða krossins vinnur að skýrslu um stöðu innflytjenda á húsnæðismarkaði og félagið 
fagnar því að verða samstarfsaðili hér. Ennfremur má nefna að verkefni deildarinnar „Opið hús fyrir 
innflytjendur" hefur í raun snúist upp í neyðaraðstoð við húsnæðisleit fyrir þá sem fengið hafa 
alþjóðlega vernd eftir hælisleit. Sú staðreynd undirstrikar þá alvarlegu stöðu sem Rauði krossinn telur 
vera í húsnæðismálum þessa hóps einkum á höfuðborgarsvæðinu.

B.7. Stuðningur við konur sem búið hafa við heimilisofbeldi

Rauði krossinn fagnar þessari aðgerð enda einn liður í fyrra áheiti félagsins og stjórnvalda. En félagið 
vill einnig benda á mikilvægi þess að efla stuðningsnet við börn sem búa við heimilisofbeldi. Ofbeldið 
beinist einnig gegn þeim í einhverjum tilvikum en nýlegar rannsóknir sýna að áhrif ofbeldis á annað 
heimilisfólk eru gríðarleg.

B.8. Ofbeldi

Félagið telur þennan lið afar mikilvægan, ekki síst í ljósi þróunar undanfarna mánuði hér og víða á 
Vesturlöndum. Það er brýnt að fylgjast vel með hatursorðræðu og vinna markvisst gegn slíkri orðræðu 
með fræðslu sem stuðlar að virðingu og umburðarlyndi.

C. Menntastoð

C.1. Jöfn tækifæri til náms

Rauði krossinn leggur til að stjórnvöld beiti sér fyrir að allir skólar setji sér fjölmenningarstefnu, þannig 
að ljóst sé hvernig taka eigi á móti innflytjendum og aðstandendum þeirra inn í skólasamfélagið. Slík 
stefna ætti að eiga sér grunn í almennri stefnu yfirvalda samanber ofangreint.

C.2. Virkt tvítyngi/fjöltyngi og móðurmálskennsla

Ástæða er að fagna sérstaklega því markmiði að efla stórkostlega móðurmálskennslu barna og unglinga 
með annað tungumál en íslensku sem móðurmál. Með nútímatækni eru ótal kennsluaðferðir 
mögulegar fyrir fámennari skóla. Því mætti hikstalaust stefna að því að öll börn af erlendum uppruna 
fái kennslu í móðurmáli sínu árið 2019.

C.4. Íslenskukennsla fyrir fullorðna
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Fagna ber þessum þætti. Tungumálið er lykillinn að samfélaginu og um leið helsta hindrun á 
möguleikum fólks til vinnu o.s.frv. Algengt er að fræðsla sé af skornum skammti, sé ekki við hæfi 
nemenda og misjöfn að gæðum. Hér mætti bæta við eftirfylgni með að viðkomandi gæðaviðmið séu 
virt.

Félagið mælir einnig eindregið með að horft verði til landa eins og Noregs við fyrirkomulag 
tungumálakennslu fullorðinna innflytjenda. Rauði krossinn leggur til að hið opinbera standi 
straum  af kostnaði við 720 kennslustundir í íslensku fyrir alla flóttam enn og fó lk sem  kem ur til 
landsins vegna fjö lskyldusam einingar, líkt og nú er kveðið á um í reglum  vegna 
kvótaflóttam anna. Styrkur til annarra innflytjenda verði einnig skoðaður. Hvatning til 
íslenskunám sins verði og stóraukin.

C.5. Menntun túlka og stöðupróf fyrir samfélagstúlka

Mikil þörf er á að bæta úr þessu eins og lagt er til. Félagið mælir með að það verði efnahagslegur hvati 
fólginn í því fyrir fólk með þekkingu á öðrum tungumálum að mennta sig í túlkafræðum, þ.e. að það fái 
meira borgað fyrir túlkavinnu sína ef það hafi þetta próf.

C.6. Mat á menntun

Mikil þörf er á úrbótum á þessu sviði og félagið leggur til að tími sem er ætlaður til þessa sé styttur um 
helming, þ.e. að þessar úrbætur liggi fyrir á árinu 2017.

D. Vinnumarkaðsstoð

Rauði krossinn vill ítreka að fordómar gagnvart innflytjendum á vinnumarkaði eru miklir og nægja einir 
og sér til að hefta atvinnumöguleika, framgang og möguleika fólks í starfi. Félagið leggur því til að á 
þessu verði tekið í áætluninni. Í skýrslu ráðherra er getið um þetta og vísað í þætti A.2. og A.3. en það 
er frekar almenns eðlis og að ósekju mætti hafa sem sérlið undir vinnumarkaðsstoðinni (D) að vinna 
markvisst gegn fordómum innan vinnustaða og á vinnumarkaði almennt og fá aðila vinnumarkaðarins 
til að taka á sig tilskylda ábyrgð.

E. Flóttafólk

Eins og áður segir fagnar félagið viðbótaráherslum varðandi flóttafólk. Þó má velta því upp hvort 
heppilegra sé að flétta sérstaka þætti varðandi þennan hóp inn í hinar fjórar meginstoðirnar.

Félagið fagnar sérstaklega því að jafna beri aðstæður flóttafólks sem koma fyrir milligöngu 
Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og þeirra sem koma til landsins eftir öðrum leiðum. 
Félagið hefur mörg undanfarin misseri rætt neikvæðar afleiðingar núverandi ástands við stjórnvöld og 
telur mjög brýnt að þessi vinna verði kláruð sem fyrst eins og getið er hér að framan.

Í fyrstu málsgrein er rætt um þau áföll sem flóttafólk þarf að kljást við en undir framkvæmdaliðum er 
hvergi að sjá viðurkenningu á þeim gríðarlega vanda sem margir búa við vegna þessa og þörf á sértækri 
aðstoð til lengri tíma. Sjá frekar undir E.2.

Rauði krossinn leggur jafnframt ríka áherslu á að samráð sé haft við flóttafólk hér á landi þegar úrræði 
fyrir flóttafólk eru þróuð. Það er reynsla félagsins að samráð við þá sem þegar hafa farið í gegnum 
móttöku hér á landi sé lykillinn að farsælli þróun úrræða fyrir flóttafólk.
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E.2. Fræðsla og ráðgjöf fyrir flóttafólk

Óljóst er hversu umfangsmikil þessi fræðsla á að vera eða hversu mikil viðbót þetta er við það sem nú 
þegar er í boði í móttökuáætlunum sveitarfélaganna fyrir flóttafólk. Eins er óljóst hver á að standa að 
þessari fræðslu. Og það þyrfti að tryggja að þetta sé tengt við þætti B.3. og B.4.

Samanber það sem sagt er að ofan er það mat Rauða krossins að það þurfi að stórauka fræðslu um 
andlegt heilbrigði og þau áhrif sem áföll og langvarandi streita getur haft á fólk.

Það hefur og sýnt sig að flóttafólk sem hefur verið undir miklu álagi í langan tíma þarf iðulega lengri 
tíma til að meðtaka fræðslu og oft er þörf á að endurtaka hana jafnvel oftar en einu sinni. Mat Rauða 
krossins er því að fræðsla til flóttafólks þurfi að vera í nokkrum skrefum og að fólki gefist kostur á að 
sitja slíka fræðslu aftur sér til upprifjunar sé það nauðsynlegt. Jákvætt er að hefja fræðsluna fljótlega 
eftir verndarveitingu eins og gert er ráð fyrir en að skýrt komi fram að hún nái yfir lengri tíma.

E.3. Endurskoðun lagaumhverfis

Félagið telur að skýra megi orðalag hvað varðar framkvæmd þessa liðar þannig að alveg skýrt sé hvað 
átt er við og eigi að gera.

E.4. Rannsókn

Félagið fagnar þessum lið og vonast eftir að sérstaklega verði haft í huga bæði duldir og opnir fordómar 
í garð innflytjenda sem eru í íslensku samfélagi sem og þær miklu en oft ógreindu afleiðingar áfalla og 
langvarandi streitu á andlega heilsu flóttafólks.

III. Lokaorð

Eins og fram kemur hér að ofan fagnar Rauði krossinn flestum atriðum í tillögunni að 
framkvæmdaáætlun en telur að ýmis atriði þarfnist frekari skoðunar og endurbóta og hefur í því skyni 
gert grein fyrir helstu athugasemdum sínum hér að ofan.

Mikilvægt er að þessari áætlun verði tryggt brautargengi og fjármagn tryggt til verkefnanna.

Félagið ítrekar þó enn og aftur mikilvægi almennrar stefnumótunar yfirvalda fyrir málaflokkinn sem 
þjónaði sem grunnur fyrir þessa og framtíðar framkvæmdaáætlanir, þar sem hugmyndafræði, hugtök 
og hlutverk hinna fjöldamörgu ólíku aðila væru vel skilgreind og skýrð. Sú vinna myndi og gagnast 
hinum minni sveitarfélögum sérlega vel.

Fulltrúar Rauða krossins eru tilbúnir að gera frekari grein fyrir ofangreindum sjónarmiðum sé þess 
óskað.

Viðhengi

Áheit íslenskra yfirvalda og Rauða krossins á Íslandi gert á 32. alþjóðaráðstefnu ríkisstjórna og 
landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans í Genf 2015.

• Pledge regarding the protection of refugees coming from conflict areas.
• Pledge aiming at decreasing prejudism against foreigners and at the same time facilitae

mutual integration into society.
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