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UMSÖGN UN WOMEN Á ÍSLANDI

um 

frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga (alþjóðleg vernd)

152. löggjafarþing 2021-2022.

Þingskjal 837 - 595. mál.

UN Women á Íslandi er ein tólf landsnefnda UN Women Stofnunar Sameinuðu þjóðanna um jafnrétti 
og valdeflingu kvenna. Frumvarp þetta hefur verið lagt fram Í fjórgang og hafa UN Women á Íslandi 
áður lagt fram ítarlegar umsagnir um málið meðal annars á 150. löggjafarþingi (þskj. 1228, 171. mál), 
á 151. löggjafarþingi (þskj. 1029, 602. mál) (https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-2261.pdf .

UN Women á Íslandi taka undir þau sjónarmið sem Rauði kross Íslands og Flóttamannastofnun 
Sameinuðu Þjóðanna (UNHCR) hafa haldið á lofti um frumvarp þetta. Ítrekað hefur verið bent á skort 
á samráði við gerð frumvarpsins auk þess að bent hefur verið á verulega vankanta á efni frumvarpsins. 
UN Women á Íslandi skrifuðu undir yfirlýsingu ásamt 15 öðrum hjálparsamtökum þar sem kallað er 
eftir því að raunverulegt samráð eigi sér stað til þess að tryggja faglega sátt um málið. Að mati UN 
Women á Íslandi er mikilvægast af öllu að stjórnvöld tryggi réttindi þeirra einstaklinga, sem í viðkvæmri 
stöðu sækja hér um alþjóðlega vernd og hafi þar sérstaklega í huga sértækar þarfir kvenna og annarra 
jaðarsettra hópa í huga í hvívetna. Því miður virðist frumvarp þetta þvert á móti þrengja réttindi 
einstaklinga og auðvelda stjórnvöldum að koma í veg fyrir að mál séu tekin í auknum mæli til efnislegrar 
meðferðar.

Aldrei hafa fleiri verið á flótta en í dag en samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu Þjóðanna er talan 
komin yfir 100 milljónir manns. Allt eru þetta einstaklingar sem flýja heimkynni sín vegna neyðar, stríðs, 
ofsókna eða loftslagsbreytinga. Viðbúið er að talan muni frekar hækka en lækka á næstu misserum. Því 
er gríðarlega mikilvægt að íslensk stjórnvöld séu í stakk búin til að takast á við þær áskoranir með 
mannúð og mannvirðingu að leiðarljósi.

UN Women á Íslandi lýsa yfir þungum áhyggjum af þeim grundvallabreytingum um þjónustu við fólk 
um alþjóðlega vernd sem frumvarp þetta hefur í för með sér og kalla eftir því að stjórnvöld verði við 
beiðni um aukið samráð við þau fjölmörgu hjálparsamtök sem hafa sérhæft sig í málaflokkinum. Þegar 
það kemur að grundvallarréttindum og löggjöf sem gæti brotið í bága við alþjóðlegar skuldbindingar 
íslenskra stjórnvalda er að mati UN Women á Íslandi efni til að flýta sér hægt, draga málið til baka og 
horfa til þeirra sjónarmiða sem fram hafa komið ítrekað um vankanta frumvarpsins.
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I. Almennar athugasemdir

UN Women á Íslandi bentu á það Í fyrri umsögnum að Í 6. lið greinargerðar um Mat á áhrifum, hafi ekki 
verið gerður neinn greinarmunur á kynjum eða kyn tekið til skoðunar og því hvorki gert ráð fyrir að 
frumvarpið hafi áhrif á jafnrétti né stöðu kynjanna. Mótmælti UN Women á Íslandi þessari 
framsetningu og benti á mikilvægi þess að lÍta sérstaklega til stöðu kvenna á flótta og sértækra þarfa 
þeirra. Í þvÍ frumvarpi sem nú er til umfjöllunar hefur verið gerð tilraun til að bæta úr þessu. En þar 
segir:

„Við gerð frumvarpsins var horft til þess að árið 2021 var hlutfall umsækjenda um vernd um 55% 
karlmenn og drengir en 45% konur og stúlkur. Hlutfall umsækjenda er því nokkuð jafnt hvað varðar 
kyn. Algengara er að konur komi hingað í fylgd með maka sínum eða sem hluti af fjölskyldu, fremur en 
einar. Karlmenn koma hins vegar oftar einir."

Í niðurlagi 6. lið greinargerðar stendur:

„Með frumvarpinu er tekið mið af ólíkri stöðu þar sem gert er ráð fyrir að niðurfelling réttinda m.a. 
barna og barnshafandi kvenna sé ekki heimil og að þau njóti því áfram fullrar þjónustu þar til þau fara 
af landi brott. Þessi tillaga hefur jafnframt þær afleiðingar að foreldrar, umsjónarmenn barna, aðrir 
heimilismenn sem teljast til ættingja barna, og makar barnshafandi kvenna njóta áfram réttar skv. 33. 
gr. laganna. Þannig er tekið mið af ólíkri stöðu og ólíkum þörfum kynjanna og barna. Gera má ráð fyrir 
að breyting 5. gr. frumvarpsins hafi áhrif á fleiri karlmenn en konur. Að öðru leyti er ekki gert ráð fyrir 
að frumvarpið hafi teljandi áhrif á einstaklinga eftir kyni og muni því hvorki hafa áhrif á jafnrétti né 
stöðu kynjanna."

Að mati UN Women á Íslandi dugir þetta ekki til. Þrátt fyrir að efnislega sé fjallað meira um kynjuð 
sjónarmið í frumvarpi þessu, samanborið við þau fyrri þá telja UN Women á Íslandi það þvert á móti 
vera nauðsynlegt að stjórnvöld átti sig á þeim sértæku áhrifum sem slík lagasetning hefur á einstaklinga 
eftir kyni, kynhneigð eða kyngervi. Sértækar þarfir kvenna og annarra jarðarsettra hópa eru þekktar. 
Og það er staðreynd að staða kvenna á flótta er sérstaklega viðkvæm þar sem þær standa frammi fyrir 
fjölþættri mismunun, svo sem hættunni á kynbundinni mismunun og kynferðislegu ofbeldi. Sérstaða 
Íslands ætti að vera sú að byggja flóttamannastefnu sína á jafnrétti þar sem tekið er mið af veruleika 
kvenna á flótta, barna og annarra minnihlutahópa, líkt og utanríkisstefna Íslands gerir. 
Jafnréttissjónarmið verða að vera leiðarljós í lögum um útlendinga og allri móttöku flóttafólks íslenskra 
stjórnvalda. Fjöldamörg dæmi hafa sýnt hvernig Ísland hefur tekið á móti kvótaflóttafólki með 
jafnréttissjónarmið að leiðarljósi, en það sama er ekki upp á teningnum varðandi umsóknir um 
alþjóðlega vernd. Um heim allan er ofbeldi gegn konum, limlesting á kynfærum stúlkna og þvinguð 
barnahjónabönd enn lögleg. Mikilvægt er að hafa þetta alltaf í huga við mat á umsóknum hælisleitenda 
um alþjóðlega vernd. Því er það mat UN Women á Íslandi að það sé nauðsynlegt að taka mið af kyni og 
kyngervi í lögum um útlendinga á Íslandi.

Útlendingastofnun byggir sína vinnu á skilgreiningum á því hvaða ríki teljast örugg og hvaða ríki teljast 
ekki örugg. UN Women á Íslandi gerir athugasemd við þessar skilgreiningar og setur spurningarmerki 
við á þörfum hverra er skilgreiningin byggð? Eru þarfirnar metnar útfrá stöðu karla eða kvenna, 
fatlaðara, hinsegin fólks, barna eða annarra jaðarsettra hópa? UN Women á Íslandi ítrekar enn og aftur
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mikilvægi þess að líta til menningarlegra gilda og aðstæðna sem gera það oft að verkum að konur eru 
oft gríðarlega berskjaldaðar á flótta. Ekki dugir að horfa aðeins út frá vestrænum gildum þegar staða 
einstaklinga er skoðuð, þegar horft er til skilgreininga á öruggum ríkjum.

UN Women á Íslandi ítrekar enn frekar þá berskjöldun og það kynbundna ofbeldi sem konur á flótta 
búa við í flóttamannabúðum. UN Women á Íslandi leggst gegn öllum breytingartillögum sem skerða 
vernd fólks á flótta og þar með verulega vernd viðkvæmra hópa sem konur á flótta falla undir. Í neyð 
og á flótta eru konur berskjaldaðri en nokkru sinni fyrir ofbeldi.

• 90% þeirra sem nú flýja Úkraínu eru konur og börn á flótta.
• Vopnuð átök hafa gríðarlega neikvæð áhrif á líf og heilsu barnshafandi kvenna, enda 

margfaldast tíðni mæðra- og ungbarnadauða á stríðstímum.
• Þó karlmenn séu líklegri til að láta lífið í átökum, eru konur líkegri til að verða fyrir kynbundnu 

ofbeldi og nauðgun. Tíðni kynbundins ofbeldis margfaldast í átökum og samkvæmt 
upplýsingum frá Sameinuðu þjóðunnum verða rúm 70% kvenna sem búsettar eru á 
átakasvæðum fyrir kynbundnu ofbeldi.

• Ein af hverjum fimm konum á flótta hafa þurft að þola kynferðislegt ofbeldi.
• Átök magna upp þann ójöfnuð og þá fordóma sem eru til staðar fyrir. Jaðarsettir hópar upplifa 

því enn meiri fordóma, jaðarsetningu, ofbeldi og fátækt en á friðartímum. Þá eru ákveðnir 
hópar sérstaklega berskjaldaðir þegar átök og hamfarir eiga sér stað, þar með talið fólk með 
fatlanir, aldraðir, ekkjur og einstæðar mæður og fólk sem tilheyrir minnihlutahópum.

• Af öllum þeim konum sem deyja á meðgöngu eða af barnsburði deyja um 60% þeirra á 
átakasvæðum.

• Helmingur þeirra sem eru á flótta í heiminum í dag eru konur og stúlkur. Þrátt fyrir það 
gleymast þarfir þeirra alltof oft þegar neyðaraðstoð er veitt í kjölfar stríðs eða hamfara.

• Konur og börn eru fjórtán sinnum líklegri til að deyja við slíka neyð og stelpur eru rúmlega 
helmingi líklegri til að detta úr námi.

• Konum er yfirleitt haldið utan við ákvarðanatökur í neyð og á átakasvæðum og þar af leiðandi 
þarfir almennings greindar fyrst og fremst út frá þörfum karlmanna.

Þarfagreiningar og úttektir UN Women sýna fram á hræðilegan aðbúnað kvenna og barna þeirra í 
flóttamannabúðum, sem oft er fyrsta viðkomuríki fólks í leit að alþjóðlegri vernd hér á landi. Aðbúnaður 
sem einstaklingar eru svo sendir aftur í, á grundvelli Dyflinarreglugerðarinnar. Konur eru útsettar fyrir 
kynbundnu ofbeldi, nauðgunum í ókynjaskiptum svefnaðstæðum og salernum og eru í bráðri hættu á 
að vera hnepptar í mansal. Óttinn í slíkum aðstæðum aftrar þeim að fá svefn og algengt er að konur 
hætti að drekka vatn og vökva til að komast hjá því að nota sameiginlega salernisaðstöðu af ótta við 
nauðgun og kynferðisofbeldi. Félags- og heilbrigðisþjónusta er bágborin, matur af skornum skammti 
og oftar en ekki óaðgengilegri fyrir konur þar sem oft er ekki veitt kynjamiðuð neyðaraðstoð í yfirfullum 
flóttamannabúðum líkt og í Grikklandi.

Í þessu ljósi er gríðarlega mikilvægt að horfa sérstaklega til kynjaðra sjónarmiða þegar jafn veigamiklar 
breytingar eru gerðar á löggjöf líkt og í umræddu frumvarpi. UN Women á Íslandi hefur útbúið sérstaka 
fræðslusíðu um sex lykilatriði kvenmiðaðrar neyðaraðstoðar. Hana máfinna hén
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Hröðum málsmeðferðartÍma má ekki koma niður á grundvallarréttindum einstaklinga. Það er að mati 
UN Women á Íslandi varhugavert að festa synjanir á efnismeðferðum lagalega í sessi. Það mat sem 
fram fer á persónubundnum aðstæðum í leit að alþjóðlegri vernd og mannsæmandi lífi og öryggi hefur 
oft reynst gríðarlega mikilvægt og leitt til þess að einstaklingum er hér veitt vernd. UN Women á Íslandi 
minnir á þær þungu skyldur stjórnvalda til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar og mikilvægi þess að 
axla ábyrgð og skapa hér góð skilyrði fyrir fólk á flótta., með mannúð og mannréttindi fólks að 
leiðarljósi.
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