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Fjölmenningarsetur gerir annars vegar athugasemd við 11. gr. frumvarpsins sem varðar þá sem hafa 
hlotið alþjóðlega vernd í öðru ríki og hins vegar 15., 22. og 23. gr. frumvarpsins sem varðar rétt 
flóttafólks til fjölskyldusameininga.

Athugasemd v. 11. gr.

Fjölmenningarsetur gerir athugasemd við 11. gr. frumvarpsins þar sem lögð er til breyting á 36. gr. 
laganna og lagt til að umsóknir þeirra sem hafa hlotið alþjóðlega vernd í öðru ríki skuli ekki teknar til 
efnismeðferðar hér á landi.

Fjölmenningarsetur er í grunninn sammála því að þeir sem hafa hlotið alþjóðlega vernd í öðru ríki ættu 
ekki vera teknar til efnismeðferðar hér á landi.

• Kostnaður vegna umsækjenda um alþjóðlega vernd er hár og ætti ekki að vera ástæða til þess 
að leggja í vinnu og kostnað til þess að staðfesta það sem þegar hefur verið staðfest af öðru 
ríki.

• Fólk sem hefur þegarfengið stöðu sína sem flóttafólk viðurkennda í öðru ríki ætti ekki að þurfa 
að ganga í gegn um það erfiða ferli aftur hér.

Fjölmenningarsetur hvetur þess í stað til þess að skoðaðar verði aðrar ieiðir til að veita þeim sem 
þegar hafa fengið vernd í öðru ríki dvalarleyfi á íslandi og gerð lagabreyting sem geri slíkar leiðir 
mögulegar.

í alþjóðasamþykkt Sameinuðu þjóðanna (Global Compact on Refugees) frá árinu 2018, sem ísland er 
aðili að,1 er rætt um þriggja ára áætlun um endurbúsetu (e. resetlement) þar sem ríki eru hvött til að 
bjóða upp á viðbótarleiðir til að auka möguleika flóttafólks á landvist með því að rýmka fyrir 
möguleikum flóttafólks á atvinnu-, náms- eða fjölskyldusameiningar leyfum. Einnig er bent á aðrar 
leiðir svo sem „community sponsorship programmes":

95. The three-year strategy on resettlement (section 3.2 above) will also include complementary 
pathways for admission, with a view to increasing significantly their availability and predictability.

1 https://www.stiornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/12/ll/lsland-adili-ad-althiodasamthykkt- 
um-farendur/

https://www.stiornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/12/ll/lsland-adili-ad-althiodasamthykkt-


Contributions will be sought from States, with the support of relevant stakeholders,49 to facilitate 
effective procedures and clear referral pathways for family reunification, or to establish private or 
community sponsorship programmes that are additional to regular resettlement, including 
community-based programmes promoted through the Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI). 
Other contributions in terms of complementary pathways could include humanitarian visas, 
humanitarian corridors and other humanitarian admission programmes; educational opportunities 
for refugees (including women and girls) through grant of scholarships and student visas, including 
through partnerships between governments and academic institutions; for and labour mobility 
opportunities refugees, including through the identification of refugees with skills that are needed in 
third countries.2

Yfirlögfræðingur Svæðisskrifsofu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna hefur á fundi með 
Fjölmenningarsetri hvatttil þess að ísland kanni möguleikann á viðbótarleiðum til að auka möguleika 
flóttafólks á landvist. Skoða þarf þær leiðir sem útlistaðar eru í alþjóðasamþykkt Sameinuðu þjóðanna, 
til dæmis með fýsileikakönnunum eins og Amnesty International á íslandi hefur gert á möguleika á 
community sponsorship hér á landi.

Ef ekki verður farin sú leið að gera viðbótarleiðir mögulegar gæti önnur leið verið að rýmka reglur 
vegna mannúðarleyfa með þennan hóp í huga.

Fjölmenningarsetur leggur áherslu á að ekki er hægt að skerða möguleika þeirra sem hafa hlotið 
alþjóðlega vernd í öðru ríki til efnismeðferðar hér á landi fyrr en opnað hefur verið fyrir aðrar leiðir til 
landvistar þennan hóp.

Fjölmenningarsetur gerir athugasemd við 15., 22. og 23. gr. frumvarpsins sem varða reglur vegna 
fjölskyldusameininga. Réttur flóttafólks til fjölskyldusameininga á alltaf að vera hinn sami, óháð því 
hvers konar flóttamannaleyfi viðkomandi hefur og hvort viðkomandi flóttamaður hafi upphaflega 
komið til íslands í boði stjórnvalda eða ekki. Slík mismunum varðar jafnræðisreglu og þarf því jafn 
réttur flóttafólks til fjölskyldusameininga að vera alveg skýr í lögum og ekki velta á því hvort sett verði 
í reglugerð heimild til útgáfu dvalarleyfis í sérstökum tilvikum eins og fram kemur í 43gr.

Athugasemd v. 15., 22. og 23. gr.
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2 https://www.unhcr.org/gcr/GCR English.pdf
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