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Nefndarsvið Alþingis
Alþingishúsinu við Austurvöll
101 Reykjavík

Efni: Umsögn presta innflytjenda og flóttafólks um frumvarp til iaga til breytinga á 
lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (alþjóðleg vernd)

152. löggjafarþing 2021-2022.
Þingskjal 837 - 595. Mál.

Undirrituð eru prestar innflytjenda og flóttafólks hjá Þjóðkirkju íslands og hafa unnið að 
málefnum fólks á flótta í söfnuðum Þjóðkirkjunnar.

Okkur langar að senda umsögn okkar er varðar frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um útlendinga.

Við teljum að margt í frumvarpinu sé ekki til þess fallið að bæta umgjörðina utan um 
þennan málaflokk og virðist ekki til þess gert að mæta fólki og milda áföll þeirra þar sem 
sjálfsögð mannréttindi allra manneskja eru höfð að leiðarljósi. Við erum hrædd um að 
breytingar þessar geti haft þær afleiðingar að ýkja upp og ýfa fýrirliggjandi áföll þeirra 
einstaklinga sem hingað leita eftir skjóli.

1. Almennar athugasemdir

Undirrituð vilja lýsa yfir því að við styðjum eindregið umsögn Rauða krossins á íslandi 
við það. Einnig viljum við gera alvarlegar athugasemdir við nokkrar greinar.

Við teljum að lagakerfi íslenskrar þjóðar skuli byggjast á mannréttindum og virðingu 
fyrir öllu mannkyni. Ef staðið er á þeim grunni verða hagsmunir þjóðarinnar og 
samstaða um heimsfrið í góðu jafnvægi, ef gott jafnvægi tapast er hætt við að hagsmunir 
þjóðarinnar eða samstaða með öðrum ríkjum skaðist. Þá er hætt við því að horft verði 
framhjá þeim grundvallar mannréttindum sem samfélagið byggir grunn sinn á.

Að okkar mati vantar því miður frumvarp þetta slíkt jafnvægi. Jafnvægisskorturinn 
bitnar á mannréttindum útlendinga sem koma hingað til lands, sérstaklega umsækjenda 
um alþjóðlega vernd. En að lokum bitnar það ekki bara á þeim einstaklingum sem hingað 
leita heldur skaðar það þjóðina alla.
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Hér að neðan er að finna athugasemdir okkar varðandi frumvarpið um breytingar á 
lögum um útlendinga. Við búum við yfir þeirri reynslu að þjóna meðal annars 
umsækjendum um alþjóðlega vernd, og þekkjum við því aðstæður þeirra.

Við viljum aðallega gera athugasemdir við tvær greinar frumvarpsins, 5. grein og 7. 
grein. Athugasemdir okkar eru frá kirkjulegu sjónarmiði og byggjast á raunveruleika 
fólks sem óskar eftir vernd hér á íslandi.

2. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, breyting á lögum um 
útlendinga, nr. 80/2016, með síðari breytingum

5. gr.
Lagt er til eftirfarandi breytingar á 8. mgr. 33. gr. laganna: „Útlendingur sem fengið hefur 
endanlega synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd nýtur áfram réttinda samkvæmt 
þessari grein þar til hann hefuryfirgefið landið en þó að hámarki í 30 dagafrá því að 
ákvörðunin varð endanleg á stjórnsýslustigi. Að þeim tímafresti loknumfalla réttindin 
niður."

Breytingartillaga í 1. gr. frumvarpsins leggur til að bæta við málslið 25. tölul 3 gr. 
laganna: „Útlendingur telst ekki umsækjandi um alþjóðlega verndþegar hann hefur fengið 
endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi."

Tilgangur þessara breytinga er skýr að okkar mati, að þeir sem fengið hafa endanlega 
synjun á stjórnsýslustigi eru ekki lengur umsækjendur um alþjóðlega vernd, heldur 
„ólöglegir útlendingar" sem íslenska ríkið er ekki lengur skyldugt til að sjá um þ.e. að 
grunn þörfum þessa fólks sé mætt, s.s. framfærslu, húsnæði eða heilsugæslu.

Undirrituð telja að þessi breytingartillaga hafi gríðarleg neikvæð áhrif á þau sem sótt 
hafa um alþjóðlega vernd og falla undir þetta ákvæði. í þvÍ felst í fyrsta lagi að 
grundvallarbjargráð verða tekin frá viðkomandi einstaklingum og þeim hent út á götuna. 
Að okkar mati hlýtur slík framkvæmd af hálfu ríkisins að stangast á við 
grundvallarstefnu íslensku þjóðarinnar sem virðir mannréttindi og velferð allra sem 
dvelja í landinu.

Þær manneskjur sem hingað koma í leit að alþjóðlegri vernd hafa yfirleitt lítið eða ekkert 
tengslanet hér á landi. Þau sem njóta ekki lengur stuðnings stjórnvalda, geta lent í 
óæskilegum aðstæðum, til þess eins að lifa af. Hvernig sér manneskja fyrir sér hafi hún 
ekki framfærslu og húsaskjól?

Okkur langar að minna á það sem átti sér stað sumarið 2021 þegar um tveimur tugum 
umsækjenda um alþjóðlega vernd, sem höfðu fengið endanlega synjun á umsókn sinni, 
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var hent út á götuna. Það vakti gríðarlega óánægju almennings í samfélaginu.

í öðru lagi þá vitum við að margir einstaklingar sem hafa fengið endanlega synjun hafa 
lifað í kvíða og ótta í margar vikur, jafnvel mánuði eftir að brottvísun eigi sér stað, í 
óvissu um hvað tekur við í þeirra lífi. í mörgum tilfellum velja þeir ekki að vera í stöðu 
umsækjenda um alþjóðlega vernd, heldur eiga þeir enga annarra kosta völ.
Við hvetjum stjórnvöld að rjúfa ekki ábyrgð sína á velferð þeirra sem hafa fengið 
endanlega synjun meðan þeir dvelja hér á landi.

í þriðju lagi, jafnvel þótt við viðurkennum nauðsyn þess að setja takmarkanir á réttindi 
umsækjanda um alþjóðlega vernd sem hefur fengið endanlega synjun, teljum við 
nauðsynlegt að þriðji aðili, t.d. héraðsdómur, dæmi um hvort takmörkunin sé rétt og 
sanngjörn eða ekki. Slíkur dómur ætti ekki að vera í höndum framkvæmdaraðila eins og 
Útlendingastofnunnar, að okkar mati.

Við lýsum því yfir að þessi breyting brýtur í bága við kristilegt siðgæði og miskunnsemi. 
Afleiðingarnar eru óíyrirséðar, en afar dýrkeyptar fyrir fólk sem fór ekki sjálfviljugt frá 
sínu heimalandi, heldur var að flýja óþolandi og óbærilegar aðstæður.
Okkur þykir Ijóst að verði þessi málsliður samþykktur muni íslenska ríkið brjóta gegn 
þeim mannréttindasáttmálum sem stjórnvöld hafa heitið að virða.

7. gr.
7. gr. frumvarpsins er breytingartillaga um 36.gr. núgildandi laga um útlendinga.

Um 2. mgr.

a - d-liður 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins eru um umsóknir sem vísað skal frá efnislegri 
meðferð. 2. mgr. er um undantekningar tilfella frá 1. mgr. Það þýðir einfaldlega að lögin 
útiloki umsækjanda um alþjóðlega vernd sem þegar hefur öðlast vernd í öðru ríki frá því 
að fá efnislega meðferð á umsókn sinni.

Verði breytingartillagan á 36. gr. að lögum á fólk sem öðlast hefur vernd í öðru ríki, enga 
möguleika til efnislegrar meðferðar hér á landi. Jafnvel þó að sérhvert mál sé einstakt og 
margir hafa mikilvægar ástæður til að sækja hér um vernd.

í starfi okkar sem prestar innflytjenda og flóttafólks höfum við haft fjölmörg tækifæri til 
að hitta og hlusta á umsækjandur um alþjóðlega vernd sem hafa fengið „vernd" eða 
landvistarleyfi í öðru ríki en íslandi. Oftast er það fólk sem hefur fengið vernd á 
Grikklandi, Ítalíu og Ungverjalandi. Þetta er einfaldlega vegna þess að fólkið gat ekki lifað 
mannsæmandi lífi í þessum ríkjum. Þetta er því miður staðreynd og íslenska ríkið er 
meðvitað um bágar aðstæður hælisleitenda og flóttafólks í þessum ríkjum.
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Um þetta atriði, sendi Rauði Kross íslands harða gagnrýni og ítrekaði athugasemdir 
sínar til dómsmálayfirvalda hér á landi í mars 2021: „Rauði krossinn á íslandi hefur 
ítrekað bent á að aðstæður þeirra sem hlotið hafa alþjóðlega vernd á Grikklandi séu síst 
skárri en þeirra sem enn hafa umsókn sína til meðferðar þar í landi." (afheimasíðu RKf

Þannig eru aðstæður í kringum flóttafólk sem hefur hlotið „vernd" alls ekki eins innan 
Evrópuríkjanna. Auðvitað hljóta íslensk dómsmálayfirvöld að vita það vel. Samt sést 
hvergi tillitssemi til þessar staðreyndar.

Við teljum að tillagan um breytingu á 36. gr. byggist eingöngu á hagsmunum núverandi 
ríkisstjórnar en ekki á hlutlausum skilningi á aðstæðum flóttafólks í Evrópu eða virðingu 
fyrir mannréttindum þeirra.

Annað atriði sem okkur langar að koma á framfæri er sú staðreynd að margar 
flóttamannafjölskyldur á íslandi sem einmitt voru með vernd á Grikklandi fengu mikinn 
stuðning almennings og samstöðu, enda voru brottvísanir þeirra afturkallaðar og málin 
þeirra tekin til skoðunar.

Viðkomandi breytingartillaga er einmitt til þess gerð að hindra að slíkur dómur 
almennings skipti máli.

Við verðum að segja hér að viðkomandi tillaga er ekki aðeins vanvirðingu fyrir 
mannréttindi, heldur vanvirðing fyrir réttlætiskennd almennings á íslandi.

Að okkar mati á „vernd" sem gefur flóttafólki enga möguleika á mannsæmandi lífi, þar 
sem fólk getur m.a. sótt vinnu, séð fyrir sér, haft aðgang að heilsugæslu sem og öðrum 
atriðum sem kveðið er um i mannréttindarákvæðum, getur ekki talist „vernd" í því landi 
heldur er það fólk sem þjáist ennþá og er raunverulega enn á flótta, þótt að það sé 
„tæknilega" með landvistarleyfi.

3. Lokaorð

Við ítrekum stuðning okkar við góða og ítarlega umsögn Rauða Krossins um frumvarpið 
að öðru leiti.

Bæn okkar er sú að Guð blessi Alþingi íslendinga og mikilvæg störf þess.

Reykjavík, 31. maí 2022.

Ása Laufey Sæmundsdóttir og Toshiki Toma.
Prestar innflytjenda og flóttafólks hjá Þjóðkirkjunni


