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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga (aldursgreining 
með heildstæðu mati)

Landlæknir þakkar fyrir tækifæri til að gefa umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
útlendinga, nr. 80/2016, með síðari breytingum (aldursgreining með heildstæðu mati). Þar er lagt til 
að ekki sé gerð líkamsrannsókn til að ákvarða aldur útlendings nem a að vafi leiki á aldri viðkomandi 
eftir að öðrum úrræðum hefur verið beitt með heildstæðu mati.

Tilmæli um vem d og aldursgreiningu vegalausra bama er að fínna í alþjóðlegum skuldbindingum sem 
ísland hefur undirgengist. Þar er fyrst og fremst um að ræða Bam asáttm ála Sameinuðu þjóðanna og 
Flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna auk téðra laga og reglugerðar um útlendinga nr. 540/2017. 
I þessum  lögum og samþykktum er að finna áherslur sem beinast að því að standa vörð um þann rétt 
sem bömum á að vera tryggður í hvívetna ásamt því að undirstrika það að fullorðnir skuli ekki taka 
sér þann rétt sem er ætlaður börnum. Bam ahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, mun vera að vinna 
að því að koma upp samræmdum grunni um fæðingaskrá en slíkt myndi gera aldursgreiningar óþarfar.

Það er mikilvægt að reyna að greina aldur hælisleitenda sem eru án persónuskilríkja til að skera úr um 
það hvort um börn er að ræða, því böm  eiga rétt á stuðningi og aðstoð í samræmi við stöðu sína sem 
meðal annars tekur til aðgengis að menntun, aukins aðgengis að heilbrigðisþjónustu o.fl. Þá er og 
mikilvægt að tryggja að fullorðnir einstaklingar séu ekki ranglega álitnir böm og vistaðir með bömum.

A f aðferðum líkamsrannsóknar er aldursgreining tanna talin nákvæmust. Slík greining er nákvæm, 
viðurkennd og byggir á gagnreyndum vísindum. Næringarástand í uppvexti og uppruni, þar m eð talið 
kynþáttur, hefur ekki m arktæk áhrif á tannvöxt og aðeins örfáir sjúkdómar hafa slík áhrif. Nákvæmni 
aldursgreiningar á tönnum er umtalsverð, en ekki óskeikul frekar aðrar læknisfræðilegar rannsóknir. 
Með niðurstöðum aldursgreiningarinnar eru gefín staðalfrávik og öryggismörk. Fleiri utanaðkomandi 
áhrif geta haft áhrif á bein- og kynþroska. Framkvæmd aldursgreiningar á tönnum er gerð eins 
m annúðlega og unnt er, og a f  sérfræðingum hjá tannlæknadeild Háskóla Islands að beiðni 
Útlendingastofnunar. Viðstaddir aldursgreiningar eru fulltrúar Útlendingastofnunar, 
bam avem daryfírvalda og Rauða krossins auk túlks. M ikilvægt er að hafa í huga að aldursgreining er 
ekki gerð nema að fyrir liggi skriflegt samþykki umsækjandans.

Landlæknir telur mikilvægt að niðurstaða líkamsrannsóknar sé ekki ein og sér lögð til grundvallar við 
m at á aldri heldur metin í samhengi við önnur gögn hvers máls og að vafaatriði séu talin umsækjanda 
í hag. Við hvers konar breytingu á núverandi lögum er m ikilvægt að áfram sé stuðst við gagnreyndar 
aðferðir við aldursgreiningar, hvort heldur þær eru líkamlegar eða ekki. Þá er einkar mikilvægt að ljóst 
sé hvað felist í heildstæðu mat sem gert er í upphafi og að þar sé stuðst við viðurkenndar gagnreyndar
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aðferðir við aldursgreiningar. M arkmiðið verður ávallt að vera að vem da böm  og rétt þeirra til 
menntunar og stuðnings.

Virðingarfyllst,

Ilremn Njálss 
aðstoðarmaður landlæknis
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