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Umsögn Solaris -  hjálparsamtaka fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi um

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

útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi), 717 mál.

Solaris samtökin eru hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi. Tilgangur 

samtakanna er að bregðast við þeirri neyð sem hælisleitendur og flóttafólk býr við víða á 

Íslandi, sem birtist meðal annars í bágum aðstæðum, félagslegri einangrun og skorti á 

aðgengi að nauðsynlegri þjónustu, eins og til dæmis heilbrigðisþjónustu. Markmið 

samtakanna er að þrýsta á umbætur í málefnum hælisleitenda og flóttafólks á Íslandi og að 

stuðla að því að mannúð og réttlæti sé haft að leiðarljósi í málaflokknum. Að berjast fyrir 

bættri stöðu flóttafólks og hælisleitenda hér á landi og fyrir því að mannréttindi þeirra og 

önnur grundvallarréttindi séu virt.

Solaris lýsir yfir miklum áhyggjum af mörgum af þeim breytingum á lögum um útlendinga 

sem felast í því frumvarpi til laga sem hér er til umræðu, þá sérstaklega þeim sem snúa að 

umsækjendum um alþjóðlega vernd og flóttafólki. Breytingarnar sem hér um ræðir fela í sér 

mikla skerðingu á réttindum fólks á flótta, dregur verulega úr öryggi þeirra og fela í sér brot á 

mannréttindum þeirra. Þá fela breytingarnar í sér aðferðir sem stangast á við stjórnsýslulög, 

reglur réttarríkisins og Samning Sameinuðu þjóðanna um réttarstöðu flóttamanna og aðrar 

alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins.

Hér er sérstaklega átt við breytingar á 2. gr., 5.gr., 6.gr., 8.gr., 10.gr., 11.gr. og 15.gr. laganna.



Þá er ástæða til þess að nefna sérstaklega e-lið 11. gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að a- 

liður 1. mgr. 36. gr. útl. verði felldur út þegar kemur til skoðunar hvort stjórnvöldum sé skylt 

að taka umsóknir til efnismeðferðar vegna sérstakra ástæðna eða sérstakra tengsla líkt og 

kveðið er á um í 1. málsl 2. mgr. 36. gr. útl. Samtökin leggjast alfarið gegn þeirri 

breytingartillögu.

Solaris lýsir yfir fullum stuðningi við umsögn Rauða krossins á Íslandi um umrætt frumvarp 

og hvetur þingmenn til þess að taka fullt tillit til þess við áframhaldandi vinnu við breytingar 

á lögum um útlendinga, sé nauðsynlegt að halda áfram með þetta frumvarp. Frumvarpið í 

óbreyttri mynd vegur að mannréttindum, mannúð og mannlegri reisn fólks á flótta. Það sæmir 

ekki ríki sem kennir sig við jafnrétti, frelsi og réttlæti að vega með slíkum hætti að 

grundvallarréttindum fólks, sérstaklega þeirra sem eru í hve mestri neyð.
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