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Inngangur

Solaris eru hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi. Tilgangur samtakanna er 

að bregðast við þeirri neyð sem hælisleitendur og flóttafólk býr við víða á Íslandi, sem birtist 

meðal annars í bágum aðstæðum, félagslegri einangrun og skorti á aðgengi að nauðsynlegri 

þjónustu, eins og til dæmis heilbrigðisþjónustu. Markmið samtakanna er að þrýsta á umbætur 

í málefnum hælisleitenda og flóttafólks á Íslandi og að stuðla að því að mannúð og réttlæti sé 

haft að leiðarljósi í málaflokknum. Solaris berjast fyrir bættri stöðu flóttafólks og 

hælisleitenda hér á landi og fyrir því að mannréttindi þeirra og önnur grundvallarréttindi séu 

virt.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga var lagt fram á 149. Löggjafarþingi en 

fékk ekki framgang. Frumvarpið var endurflutt á 150. löggjafarþingi (þskj. 1228, 171. mál) 

og í þriðja sinni á 151. löggjafarþingi (þskj. 1029, 602. mál) en náði heldur ekki fram að 

ganga. Á 152. löggjafarþingi (þskj. 837, 595. mál) var frumvarpið endurflutt í fjórða sinn í 

breyttri mynd. Frumvarpið náði ekki fram að ganga og er nú endurflutt í fimmta sinn.
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Solaris, ásamt fjölda samtaka og einstaklinga, hafa áður gert athugasemdir við fyrrgreind 

frumvörp til laga og lýst yfir áhyggjum af þeirri þróun sem endurspeglast í tilraunum 

stjórnvalda til þess að breyta lögunum sem fela í sér að þrengja töluvert að fólki á flótta, 

skerða mannréttindi þeirra og tækifæri þeirra til þess að fá alþjóðlega vernd á Íslandi. Hið 

sama er uppi á teningnum nú.

Töluvert magn af innihaldi frumvarpsins felur í sér enn frekari tilraunir til þess að brjóta á 

mannréttindum fólks á flótta, þrátt fyrir að nýlegar athugasemdir í mannréttindaskýrslu 

Sameinuðu þjóðanna tæki sérstaklega fram að íslenska ríkið væri skuldbundið til að tryggja 

réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd og fólks á flótta, aðgengi barna á flótta til 

menntunar og rétt til þátttöku í íslensku samfélagi (Human Rights Review: The Working 

Group on the Universal Periodic Review, 20211).

Frumvarpið er birtingarmynd kerfisbundins rasisma og mismununar á Íslandi og stefnu 

stjórnvalda sem felur í sér að veita sem fæstum á flótta alþjóðlega vernd á Íslandi.

Solaris - hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk vilja sérstaklega gera eftirfarandi 

athugasemdir við frumvarpið:

1. gr.

Í b-lið 1. gr. er lögð til sú breyting að eftirfarandi texta verði bætt við 25. tölul. 3. gr. laganna, 

að með umsækjanda um alþjóðlega vernd sé ekki átt við útlending sem fengið hefur 

endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi. Með þessu ákvæði er verið að leggja 

grunninn að því að svipta megi umsækjendur um alþjóðlega vernd grundvallarþjónustu eftir 

að þeim hafi verið birt lokasynjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd.

Það ber að fordæma þessa tilraun íslenskra stjórnvalda til þess að endurskilgreina hverjir eru 

umsækjendur um alþjóðlega vernd í þeim eina tilgangi að grafa undan stöðu fólks og svipta 

það grunnþjónustu. Solaris leggst gegn slíkri breytingu á lögunum sem felur í sér að svipta 

eigi fólk á flótta mannréttindum sínum og tækifærum til þess að uppfylla grunnþarfir sínar.

1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/302/28/PDF/G2230228.pdf7OpenElement
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2. gr.

Í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að ákvarðanir Útlendingastofnunar um synjun á efnislegri 

meðferð á umsókn um alþjóðlega vernd á grundvelli 36. gr. sæti sjálfkrafa kæru til 

kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski þess sérstaklega að svo verði ekki. 

Greinargerð vegna slíkrar kæru, eða tilkynning um að hún verði ekki lögð fram, berist 

kærunefnd útlendingamála innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar Útlendingastofnunar en 

teljist að öðrum kosti niður fallin. Solaris leggst gegn þessari breytingu þar sem hún er ekki 

til þess fallin að skerpa á málsmeðferð heldur svipta umsækjendur um alþjóðlega vernd 

ákvörðunarrétti sínum og réttlátri málsmeðferð.

4. gr.

Í ákvæðinu er lagt til að á eftir 2. mgr. 17. gr. komi ný málsgrein, 3. mgr., þar sem kveðið er á 

um heimild lögreglu til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt 

heilbrigði útlendings ef nauðsyn ber til að tryggja framkvæmd ákvörðunar um brottvísun eða 

frávísun hans skv. 104. gr. útl. Slíkra upplýsinga má, samkvæmt ákvæðinu, afla án samþykkis 

umrædds aðila.

Solaris bendir á að slíkt felur í sér mikið inngrip í friðhelgi einkalífs fólks sem getur átt erfitt 

með að verjast slíku inngripi í líf þeirra vegna valdaójafnvægis einstaklinga og ríkisins. Ekki 

er að sjá að þau rök sem sett eru fram fyrir slíkum takmörkunum á mannréttindum fólks 

standist stjórnarskrá Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu.

6. gr

Hér er lagt til að réttur umsækjenda um alþjóðlega vernd til þjónustu verði felldur niður 30 

dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli þeirra. Um er að ræða skerðingu á 

grundvallarmannréttindum eins og fæði, húsnæði og heilbrigðisþjónustu sem er grundvöllur 

mannsæmandi lífs.

Áhrifín af því að svipta fólk slíkri grundvallarþjónustu geta verið margþætt þar sem oft er um 

að ræða fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu og fæstir hafa tengslanet hér á landi. Slíkt hefur 

áhrif á velferð og heilsu fólks, stöðu þess og mannlega reisn. Ljóst er að fólk verður 

heimislaust, neyð mun aukast og fólk verður berskjaldað gagnvart hvers konar ofbeldi og 
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misnotkun. Verði slíkt ákvæði að lögum og komi það í framkvæmd er hætta á að íslensk 

stjórnvöld gerist sek um ómannúðlega meðferð á flóttafólki og gerist þar með brotleg við 

Mannréttindasáttmála Evrópu og aðra alþjóðasamninga.

Gerð er alvarleg athugasemd við þetta ákvæði og dregið er í efa að það standist stjórnarskrá 

og alþjóðasamninga sem Ísland hefur skuldbundið sig til þess að vinna samkvæmt. Solaris 

leggst alfarið gegn ákvæðinu og hvetur íslensk stjórnvöld til þess að hverfa frá því.

7. gr.

Í 7. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um sérstaka málsmeðferð þegar um er að ræða svokallaðar 

endurteknar umsóknir. Þó ákvæðið sé að mestu leyti óbreytt frá því frumvarpið var lagt fram 

síðast hefur orðalaginu nú verið breytt þannig að það skerði enn frekar möguleika fólks á 

flótta til þess að fá umsókn sína um alþjóðlega vernd tekna til efnismeðferðar. Í ákvæðinu er 

lagt til auka skilyrði um að endurtekinni umsókn skuli vísað frá fylgi henni ekki gögn eða 

upplýsingar sem leiði til þess að sýnilega auknar líkur séu á að umsækjanda verði veitt vernd, 

dvalarleyfi hér á landi eða að umsókn hans verði tekin til efnismeðferðar og þau gögn eða 

upplýsingar hafi ekki legið fyrir við fyrri málsmeðferð.

Hér gera stjórnvöld enn eina tilraunina til þess að skerða réttindi fólks á flótta og draga úr 

líkunum á því að það fái alþjóðlega vernd á Íslandi. Þetta ákvæði er fyrst og fremst til þess 

fallið að auðvelda stjórnvöldum að hafna umsóknum um alþjóðlega vernd án þess að þurfa að 

taka tillit til hverrar umsóknar fyrir sig. Slíkt stangast á við lagalegar og siðferðislegar 

skyldur stjórnvalda. Lagst er gegn þessari breytingartillögu.

8. gr.

Í 8. gr. er að finna breytingartillögu sem felur í sér verulegar takmarkanir á möguleikum 

þeirra sem hlotið hafa alþjóðlega vernd í öðru ríki til að fá umsókn um alþjóðlega vernd tekna 

til efnismeðferðar hér á landi. Þessi tillaga, sem hefur mætt mikilli andstöðu, er nú samt sem 

áður lögð fram í fimmta sinn. Tillagan hefur það að markmiði að útiloka þá sem þegar hafa 

fengið alþjóðlega vernd frá því að fá efnislega meðferð hér á landi, algjörlega óháð aðstæðum 

hvers umsækjanda sem og aðstæðu í því ríki sem hin svokallaða vernd fékkst.

Ítrekað hefur verið bent á grafalvarlegar og oft lífshættulegar aðstæður fólks sem hingað 

kemur í leit að vernd þrátt fyrir að hafa fengið vernd í öðru ríki, eins og til dæmis Grikklandi, 
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Ítalíu og Ungverjalandi, þar sem aðstæður fyrir fólk á flótta eru verulega slæmar eins og 

ítrekað hefur verið sýnt fram á, meðal annars af Rauða krossinum og öðrum alþjóðlegum 

mannréttindasamtökum. Mikilvægt er að útiloka ekki með þessum hætti möguleika fólks á að 

fá umsókn sína um vernd tekna til efnismeðferðar. Slíkt er skerðing á réttindum flóttafólks.

Solaris leggst alfarið gegn þessari breytingatillögu.

Gerð er alvarleg athugasemd við tillögu frumvarpsins þar sem lagt er til að svipta skuli 

málsaðila rétt til efnismeðferðar ef túlkun löggjafans er slík að “umsækjandi á einhverjum 

tíma að hafa tafið mál sitt.” Túlkunarramminn sem í frumvarpinu birtist um hvað telst til 

málstafar stangast á við raunveruleika fólks á flótta og aðgengi þeirra að opinberum og/eða 

auðkennandi skjölum.

Þá tekur Solaris undir gagnrýni Barnaheill við tillögu frumvarpsins um sviptingu á 

málsmeðferð í ljósi skuldbindinga Íslands til Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem og alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins í málefnum 

fatlaðra. Óljóst er hvernig löggjafinn mun tryggja að réttur umsækjanda sé tryggður í túlkun á 

“samstarfsvilja” og hvernig löggjafinn munu sýna þekkingu á aðstæðum fólks á flótta í túlkun 

á löglegri og ólöglegri notkun á opinberum skjölum, mætingu í læknisskoðanir eða viðtöl. 

Minnt er á að íslenska ríkið hefur undirritað alþjóðlegar skuldbindingar um verndun 

mannréttinda, en þar er sanngjörn efnismeðferð ekki undanskilin.

Enn fremur minnir Solaris á athugasemd Mannréttindaskýrslu Sameinuðu Þjóðanna frá 2021 

um að íslenska ríkið standi við skuldbindingar sínar varðandi vernd réttinda umsækjenda um 

alþjóðlega vernd og fólks á flótta. Solaris tekur undir þá athugasemd og ítrekar að frumvarpið 

felur ekki í sér skilgreiningu á hvernig réttur umsækjanda gagnvart tímaramma frumvarpsins 

er tryggður dragist efnismeðferð vegna ferla af hálfu ríkisins. Að lokum bendir Solaris á að 

hraði málsmeðferðar (12 mánuðir) má ekki bitna á gæðum hennar né grafa undan að íslenska 

ríkið standi við skuldbindingar sínar gagnvart mannréttindum fólks á flótta.
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Lokaorð

Íslensk stjórnvöld eru hvött til þess að falla frá þeim breytingartillögum sem snúa að því að 

skerða réttindi fólks á flótta finna má í frumvarpi þessu. Þá eru stjórnvöld hvött til þess að 

gera ekki frekari tilraunir til þess að leggja fram umrætt frumvarp og umræddar breytingar á 

lögum um útlendinga (alþjóðleg vernd) heldur endurskoða lögin á grundvelli mannúðar og 

mannréttinda í samráði við þá sem lögin snúa að sem og þeim sem vinna að málefnum fólks á 

flótta. Solaris - hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi eru tilbúin til þess að 

leggja stjórnvöldum lið í slíkri vinnu.

Fyrir hönd stjórnar Solaris,

Sema Erla Serdaroglu, 

stjórnarformaður

6


