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Umsögn Háskóla íslands um frumvarp til laga um útlendinga (aldursgreining), 230. mál.

Með tölvupósti dags. 17. nóvember sl. fékk Háskóli Islands til umsagnar frumvarp til laga um 
útlendinga (aldursgreining), 230. mál. Þess var óskað að undirrituð umsögn bærist ekki seinna en 1. 
desember.

Háskóli íslands skilaði umsögn um frumvarp til laga um útlendinga (aldursgreining með heildstæðu 
mati), 115. mál, 29. október 2019 sem fulltrúar frá Háskólanum íylgdu eftir á fund allsherjar- og 
menntamálanefndar 12. nóvember 2019. Síðan þá hefur sú breyting orðið að Háskóli Islands hefur ekki 
lengur aðkomu að ferli aldursgreininga.

Klínískar munnholsskoðanir og röntgenmyndatökur til aldursgreiningar voru framkvæmdar af 
sérffæðingum Tannlæknadeildar Háskóla Islands á grundvelli tímabundins verksamnings milli Háskóla 
Islands og Utlendingastofnunar. Verksamningurinn var tímabundinn í eitt ár en gildistími hans var til 
25. mars sl. A fundi háskólaráðs 6. mars sl. var ákvörðun tekin um að endumýja ekki verksamninginn. 
Fulltrúar í háskólaráði samþykktu eftirfarandi bókun:

„A fundi háskólaráðs 7. mars 2019 var rektor, í samráði við Heilbrigðisvísindasvið, falið að ganga 
frá samkomulagi við Utlendingastofnun um verksamning Háskóla Islands og Útlendingastofnunar 
um aðkomu Háskóla íslands að aldursgreiningum umsækjenda um alþjóðlega vemd, í samræmi við 
tillögu meirihluta ráðsins. Samkvæmt samningnum tilnefndu báðar stofiianir fulltrúa í samráðshóp 
sem hafði það hlutverk að fylgjast með ffamkvæmd samningsins, þróun mála er tengjast 
aldursgreiningum almennt, siðferðilegum álitaefnum og aðferðum við aldursgreiningar. 
Samráðshópurinn skilaði skýrslu til rektors og gerði grein fyrir henni á fundi háskólaráðs 6. febrúar 
2020 .

Fram kemur í skýrslu starfshópsins að ffamkvæmd verksamningsins a f  hálfu Tannlæknadeildar hafi 
gengið vel. Starfsfólk deildarinnar býr yfír þekkingu á nákvæmustu aðferðum sem völ er á við 
aldursgreiningar og fylgir vinnureglum sem stuðla að virðingu og nærgætni við umsækjendur og 
öruggri meðferð og varðveislu gagna.

I verksamningnum er áskilið að Útlendingastofnun sendi ekki verkbeiðni til Tannlæknadeildar nema 
enn sé til staðar vafi eftir að aðrar aðferðir aldursgreininga hafi verið reyndar. í  umræðu um 
aldursgreiningar hafa félagasamtök og hagsmunahópar gagmýnt að þær aðferðir sem beitt er við 
greiningu á aldri umsækjenda um alþjóðlega vemd uppfylli ekki skilyrði reglugerðar um útlendinga 
þar sem ffam kemur að við greiningu á aldri skuli fara fram heildstætt mat á aðstæðum einstaklings 
og frásögn hans a f  ævi sinni, en auk þess megi beita líkamsrannsókn. Ferlið hefur í reynd ekki falið 
í sér aðkomu fleiri sérfræðinga, svo sem bamasálffæðinga og annarra sérffæðinga í þroska bama, 
áður en líkamsrannsóknum hefur verið beitt. Þá hefúr Rauði kross Islands sérstaklega haldið því 
ffam að Útlendingastofnun gefi niðurstöðum röntgenrannsókna á tönnum of mikið vægi við 
ákvörðun aldurs.

Þann 13. mars 2019 sendi rektor dómsmálaráðherra bréf f.h. háskólaráðs þar sem vakin var athygli 
á þeirri niðurstöðu starfshóps háskólaráðs að bókun bamaréttamefndar Sameinuðu þjóðanna, nr.
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CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23, dags. 16. nóvember2017, kunni að gefa tilefni til þess að endurskoða 
lög um útlendinga nr. 80/2016, í ljósi þess að ríkjum ber almennt að haga löggjöf sinni í samræmi 
við alþjóðlega mannréttindasamninga sem þau eru aðilar að. I umræddri bókun bamaréttamefndar 
Sameinuðu þjóðanna segir m.a. að ríki skuli notast við fjölþætt mat á líkamlegum og andlegum 
þroska bama, sem ffamkvæmt er af bamalæknum og öðrum sérfræðingum í þroska bama. I sömu 
bókun kemur fram að ríki skuli m.a. forðast að notast við greiningar á tönnum. Háskóli íslands kom 
sömu sjónarmiðum á framfæri í skriflegum athugasemdum við þingmannaffumvarp um breytingu á 
lögum um útlendinga haustið 2019.

Háskólaráð hafði væntingar til þess að brugðist yrði við þessum athugasemdum með breytingum á 
reglum og verklagi Utlendingastofnunar í þá átt að heildstætt mat á aldri umsækjenda yrði fjölþættara 
og að einungis yrði notast við aldursgreiningar á tönnum í takmarkatilvikum. Þetta hefur ekki gengið 
efitir á því ári sem samningurinn hefur verið í gildi. A f þeirri ástæðu hefur háskólaráð ákveðið að 
endumýja ekki samninginn.“

Virðingarfyllst,

Jón Atli Benediktsson 
rektor Háskóla íslands


