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Alþingi 
Nefndarsvið
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Reykjavík, 11. nóvember 2022.

Efni: Umsögn presta innflytjenda og flóttafólks um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (alþjóðleg vernd), þingskjal 400 - 382. mál, 153. 
löggjafarþing 2022-2023.

Undirrituð eru prestar innflytjenda og flóttafólks og vinna að málefnum fólks á flótta á 
vettvangi söfnuða Þjóðkirkjunnar.

Við höfum áður veitt umsögn um framangreint frumvarp, eða þann 31. maí, 2022. Eftirfarandi 
er umsögn okkar um þær breytingar sem hafa orðið á frumvarpinu frá því í maí, síðastliðnum.

Við teljum enn að margt í frumvarpinu sé ekki til þess fallið að bæta umgjörðina utan um 
þennan málaflokk með sjálfsögð mannréttindi allra manneskja að leiðarljósi. Frumvarpið 
uppfyllir ekki þörfina á að bæta hvernig við mætum þessu fólki né hvernig milda megi áföll 
þeirra.

Almennar athugasemdir

í fyrsta lagi vilja undirrituð vilja lýsa yfir því að við styðjum eindregið framkomna umsögn 
Rauða krossins á Islandi um frumvarpið.

Hér að neðan er að finna athugasemdir okkar við frumvarpið. Við undirrituð erum ekki 
lögfræðimenntuð en þekkjum málaflokkinn vel þar sem starf okkar felst í stórum hluta í 
þjónustu við þann hóp sem sækir um alþjóðlega vernd hér á landi. Ein af meginskyldum okkar 
sem prestar innflytjenda er að vera málsvari fyrir þann hóp sem til okkar leitar.

I þessari umsögn beinum við athyglinni að 6. grein frumvarpsins.

Um 6. gr.

Undirrituð telja að breytingartillaga 6. gr. sem felur það í sér að réttur umsækjenda um 
alþjóðlega vernd verði felldur niður 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli 



2

hans á stjómsýslustigi, muni hafa afar neikvæð áhrif á þá einstaklinga sem falla undir 
ákvæðið. Ef breytingin nær fram að ganga þá þýðir það að grundvallarþjónusta er varðar 
heilsu, öryggi og velferð verður tekin frá viðkomandi einstaklingum sem þurfa þá að leita 
skjóls á götunni, hafi þau ekki yfirgefið landið sjálfviljug. Að okkar mati hlýtur slík 
framkvæmd af hálfu ríkisins að stangast á við grundvallarstefnu íslensku þjóðarinnar sem 
byggir á virðingu fyrir mannréttindum og skyldu okkar til að standa vörð um velferð allra sem 
dvelja á landinu.

Þær manneskjur sem hingað koma í leit að alþjóðlegri vemd hafa yfirleitt lítið eða ekkert 
tengslanet hér á landi. Þau sem njóta ekki lengur stuðnings stjórnvalda, eru því líklegri til þess 
að finna sig í óæskilegum aðstæðum til þess eins að sjá fyrir sér. Það er staðreynd að fólk á 
flótta er viðkvæmur hópur sem er berskjaldaðri en aðrir fyrir því að verða fórnarlömb mansals 
og ofbeldis. Við teljum afar mikilvægt að hlúa áfram að þessum hópi til þess að það hann 
komist ekki í slíkar örvæntingafullar aðstæður að það skapi ný vandamál sem hefðu afar 
neikvæð áhrif á þessa einstaklinga og samfélagið allt. Sem myndi fylgja ýmis beinn og óbeinn 
kostnaður við að bregðast við.

Það er fyrirsjáanlegt að niðurfelling grunnþjónustu þvingar fólk í erfíða stöðu sem aftur 
skapar álag á önnur félagsleg kerfi eins og til dæmis sveitarfélög og ýmis hjálparsamtök, 
þangað sem fólk leitar í neyð. Það er reynsla okkar í samskiptum við þann hóp fólks sem 
hingað er kominn í leit að alþjóðlegri vernd, að þetta fólk á sér þá ósk heitasta að fá tækifæri 
til að framfleyta sér og að verða virkir þegnar í samfélaginu.

Margvíslegar ástæður geta valdið því að fólk yfirgefi ekki landið sjálfviljugt eftir að endanleg 
synjun liggur fyrir í máli þeirra, sem dæmi eru einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vernd 
á Grikklandi, Italíu og Ungverjalandi og er synjað um vernd hér á þeim forsendum, en telja 
sig ekki örugg í þeim ríkjum.

Við viljum einnig ítreka afstöðu okkar sem fram kom í fyrri umsögn um þetta frumvarp að í 
þeim tilfellum þar sem fólk hefur fengið alþjóðlega vemd í ofangreindum löndum er um að 
ræða afar takmarkaða vemd. Það er staðreynd að í þessum ríkjum hefur fólk á flótta litla sem 
enga möguleika á mannsæmandi lífi, þar sem það getur sótt vinnu og séð fyrir sér, hefur 
aðgang að heilsugæslu sem og öðrum atriðum sem kveðið er um í mannréttindarákvæðum, og 
getur því að okkar mati ekki talist „vemd“ í því landi heldur er það fólk raunverulega enn á 
flótta, þótt að það sé „tæknilega“ með landvistarleyfi.

Við hvetjum stjómvöld til að rjúfa ekki ábyrgð sína á velferð fólks sem hefur fengið 
endanlega synjun meðan þau dvelja enn hér á landi.

Afleiðingamar eru annars ófyrirséðar, en um leið dýrkeyptar fyrir fólk sem fór ekki 
sjálfviljugt frá sínu heimalandi, heldur var að flýja óþolandi og óbærilegar aðstæður. 
Okkur þykir ijóst að verði þessi 6. grein samþykkt óbreytt þá muni íslenska ríkið gerast sekt 
um brjóta gegn þeim mannréttindasáttmálum sem stjórnvöld hafa fullgilt og heitið að virða.
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Við ítrekum stuðning okkar við greininargóða umsögn Rauða Krossins um frumvarpið að 
öðru leiti.

Guð blessi Alþingi íslendinga og mikilvæg störf þess.

Reykjavík, 11. nóvember 2022

Ása Laufey Sæmundsdóttir

Toshiki Tom;

prestar innflytjenda og flóttafólks


