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Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi 

útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi)

I. Um Ungmennaráðið

Ungmennaráð UN Women á Íslandi starfar í umboði íslenskrar landsnefndar UN Women, samtaka 

Sameinuðu þjóðanna sem berjast fyrir kvenfrelsi og kynjajafrétti. Hlutverk ungmennaráðsins er að 

styðja við starf UN Women á Íslandi, ásamt því að vinna að fræðslu ungs fólks. Undirritaðar hafa 

tekið að sér yfirferð umrædds stjórnarfrumvarps og metið með hliðsjón af mannhelgi og réttindum 

kvenna, og barna þeirra.

II. Almennt

Athugasemdir okkar snúa aðallega að lagagreinum, sem þegar hafa sætt gagnrýni fagaðila, svo og 

almennings, við fyrri framlögn frumvarpsins, n.t.t. og í númeraröð, a-lið 5. gr., 8. gr., e-lið 11. gr. 

og b- lið 2. mgr. 15. gr. stjórnarfrumvarpsins. Fleiri ákvæði þess eru að vissulega gagnrýniverð, en 

við teljum þau falla utan sérfræðisviðs Ungmennaráðsins. Þó ítrekum við skyldu nefndarmeðlima 

til að taka til skoðunar umsagnir annarra aðila, t.d. RKÍ og UNCHR.

III. E-liður 11. gr.

Umrædd lagabreyting mun samkvæmt okkar skilningi afnema heimild stjórnvalda til að meta 

sérstakar aðstæður umsækjenda um alþjóðlega vernd eða tengsl þeirra við landið, og það sem meira 

er, gera endursendingu á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar að sjálfvirku úrræði, en með því er 

gengið gegn tilgangi ríkjasamstarfsins, svo og markmiði löggjafans með núverandi 

útlendingalögum.

Er breytingin gerð með þeim rökum að hælisleitendur, samkvæmt a-lið 1. mgr. 36. gr. útl., hafi þá 

þegar fengið vernd annars staðar í viðtökuríki. Það blasir við að þrátt fyrir að flóttafólk hafi áður 

stigið á land annars staðar í heiminum, og þar af leiðandi átt um fátt annað að velja en sækja um 

vernd eða lifa ellegar utan kerfa þjóðfélagsins, eru möguleikar þess á lífi, öryggi og framtíð, hvergi



nærri tryggðir. Verndin er aðeins að nafninu til. Efnislega er fólki komið fyrir í ríkisreknum 

flóttamannabúðum, eða lendir á götunni. Umræddar flóttamannabúðir uppfylla engan veginn 

staðla okkar, eða annarra mannréttindasamtaka, um viðunandi aðstæður, enda vinnum við út frá 

grundvallarreglunni um frelsi frá ofbeldi og til mannlegrar reisnar. Margvíslegar úttektir 

undirstofnana Sameinuðu þjóðanna á flóttamannabúðum hafa leitt í ljós að skelfilegar 

kringumstæður íbúa þeirra séu verstar fyrir konur og börn. Má þar nefna kynbundið ofbeldi, á borð 

við nauðganir í illa upplýstum svefnkynnum og klósettgeymslum, mansal kvenna og barna, og 

misnotkun valds, þar sem konur neyðast til að framkvæma kynferðislegar athafnir, í skiptum fyrir 

ferðaleyfi og nauðsynjavörur. Er oftar en ekki um að ræða konur sem áður hafa sætt 

kynferðisofbeldi, annað hvort í heimalandi sínu vegna ófullnægjandi verndar stjórnvalda eða 

stjórnleysis, eða á flóttanum.

Þá er skólaganga, og önnur mannréttindi barna, okkur gríðarlegt áhyggjuefni. Skert aðgengi bitnar 

óhjákvæmilega á stúlkum, sem síður tilheyra þeim þá þegar litla hópi sem hlýtur menntun í 

flóttamannabúðum. Nám í slíkum aðstæðum snýst ekki um undirbúning æðri menntunar, heldur 

hagnýta kennslu, t.d. um mikilvægi hreinlætis (sem er fyrir af skornum skammti, og útbreiðsla 

hvers kyns sjúkdóma einkar hættuleg) og forvarnarstarf, en talið er að 1 af hverjum 8 konum sé 

barnshafandi eða með barn á brjósti, og fæðingaraðstæður algjörlega óviðunandi. Tíðni mæðra- og 

ungbarnadauða er himinhá.

Allt eru þetta þættir sem taka verður til skoðunar við mat á persónubundnum aðstæðum 

hælisleitenda viljum við uppfylla eðlilega stjórnsýsluhætti og alþjóðlegar skuldbindingar. 

Ungmennaráðið vill leggja áherslu á að ekki sé aðeins um að ræða óraunsæja notkun 

„vemdar“hugtaksins, heldur hreinlega grófa misnotkun á ríkjasamstarfi og reglum Evrópuréttar. 

Mælumst við eindregið til þess að umrædd lagabreyting verði felld úr frumvarpinu.

IV. A-liður 5. gr.

Gagnrýni okkar á umræddu ákvæði byggir á sambærilegum rökum, og að ofan hafa verið reifuð, 

þ.e.a.s. efnislegum muni á skilgreiningu stjórnvalda og raunverulegra aðstæðna, eins og þeim hefur 

verið lýst af alþjóðlegum eftirlitsaðilum, m.a. Mannréttindadómstóli Evrópu.

Útlendingalögin gera ráð fyrir að ákveðin ríki teljist „almennt“ örugg. Orðalagið vísar til þeirrar 

staðreyndar að það á ekki við í öllum tilfellum, og því órökrétt, og ómannúðlegt að taka öll mál til



forgangsmeðferðar á sömu forsendu, burtséð frá því hvort umsókn teljist bersýnilega tilhæfulaus. 

Fyrst verður að tryggja einstaklingsbundið mat á aðstæðum.

Er að öðrum kosti ekki einungis sniðið gróflega hjá meginreglum stjórnsýslulaga og réttarsviðsins 

í heild, heldur einnig efnislegum skuldbindingum Íslands til að vernda fólk í viðkvæmri stöðu. Á 

það einkum við um konur, börn, hinsegin einstaklinga og fólk sem tilheyrir þjóðernisminnihlutum.

Lagabreyting í þessum anda á ekki heima í íslensku réttarkerfi, og hvetjum við þingnefnd af öllum 

mætti til að fella hana úr frumvarpinu.

V. 8. gr.

Með lagabreytingunni fella stjórnvöld rétt hælisleitenda til margs konar þjónustu niður. Á það við 

um þann hóp fólks í hvers máli liggur fyrir „framkvæmdarhæf ákvörðun“. Þó er ljóst að sá tími, 

sem þessi sami hópur fólks dvelur á landinu áður en ákvörðun kemur til framkvæmdar, getur skipt 

mörgum mánuðum. Þannig yrði efnisleg afleiðing lagabreytingarinnar sú að flóttafólk, sem í 

flestum tilfellum er lagalega hindrað frá því að sjá sér farborða á eigin spýtur, yrði að lifa án 

félagslegrar aðstoðar í lengri tíma, en lagaákvæðið tekur m.a. til grundvallarmannréttinda á borð 

við heilbrigðisþjónustu og viljum við tjá sérstakar áhyggjur okkur af ófrískum konum.

Áhyggjur okkar snúa einnig að börnum, sem þá geta ekki gert lagalegt tilkall til grunnskólanáms, 

húsnæðis hjá foreldrum sínum eða sálrænnar aðstoðar vegna mögulegra, og raunar líklegra, áfalla 

frá átökum eða ofbeldi í heimalandi þeirra eða flóttanum. Teljum við lagabreytinguna afar 

óheppilega í ljósi raunaðstæðna, og til þess fallna að skerða grundvallaraðstoð í þágu kvenna og 

barna.

VI. B-liður 1. mgr. 15. gr.

Hér er tekin burt réttur þeirra sem hlotið hafa alþjóðlega vernd á grundvelli fjölskyldusameiningar 

til að njóta fjölskyldusameiningar sjálfir. Þykir okkur hér um illa ígrundaða breytingu að ræða, en 

möguleg afleiðing hennar er aðskilnaður við nánustu aðstandendur, jafnvel börn hælisleitenda, séu 

þau úr fyrra hjónabandi. Teljum við því óráðlegt á grundvelli mannúðarsjónarmiða að hafa slíkt 

ákvæði í frumvarpinu.

VII. Annað



Í ákvæðum um fjölskydusameiningu er ítrekað vísað til barna undir 18 ára aldri, sem ekki eru gift 

eða í sambúð. Ungmennaráðið hefur skoðað síðari málsliðinn með hliðsjón af barnahjónaböndum, 

en raunveruleiki barnabrúða er eitt stærsta viðfangsefni UN Women á heimsvísu. Við viljum því 

nýta þetta einstaka tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum okkar varðandi það lagaskilyrði 

fjölskyldusameiningar að barn sé ógift. Þrátt fyrir hjónaband, og jafnvel samfellda sambúð, hvort 

sem er með fullorðnum einstaklingi eða öðru barni, ætti ekki að grafa undan grundvallarrétti barna 

til að sameinast fjölskyldu sinni og dvelja með þeim. Minnum við þá á að forsendur hjónabands, 

t.d. öryggi barnabrúðar gegn áreiti og ofbeldi, gætu breyst við veitingu alþjóðlegrar verndar.

Með von og þökk um áheyrn,
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Mosadsdóttir Mansour, Sigríður Þóra Þórðardóttir og Sigurjóna Sigurðardóttir


