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Tillaga til þingsályktunar

um stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna.

Flm.: Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, Árni Páll Árnason, Helgi Hjörvar, 
Valgerður Bjarnadóttir, Katrín Júlíusdóttir, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.

Alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra að hefja
undirbúning að stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna á Íslandi.

Undirbúningur verði hafinn með því að kanna kosti og þörf á að stofna sérstakt embætti
umboðsmanns flóttamanna. Ráðherra geri Alþingi grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar
með skýrslu fyrir lok yfirstandandi löggjafarþings.

G r e i n a r g e r ð .
Fordæmalaus fjölgun hefur að undanförnu orðið á umsóknum um alþjóðlega vernd hér á

landi eða 85% aukning miðað við sama tíma í fyrra. Samhliða hafa ítrekað komið upp mál
þar sem hörð gagnrýni hefur komið fram vegna málsmeðferðar þeirra flóttamanna sem leita
hælis á Íslandi. Sú gagnrýni hefur bæði beinst að löngum afgreiðslutíma, aðstæðum hælisleit-
enda meðan þeir bíða úrlausnar um hælisumsókn sína og loks endanlegri ákvörðun um synjun
eða samþykkt þess að þeir fái hér hæli. Ásakanir hafa komið fram um að brotið sé á mannrétt-
indum hælisleitenda, mannúðarsjónarmið verið sniðgengin o.s.frv.

Nærtækt er að vitna í lýsingu lögmanns sem hefur haft málefni flóttamanna og hælis-
leitenda á sinni könnu og lýsir aðstæðum þeirra í nýlegu fjölmiðlaviðtali með þessum orðum:
„Það hefur verið skelfileg reynsla að vera lögmaður hælisleitenda síðustu ár. Maður hefur
horft á fólk drabbast niður og verða umkomulaust. Það hefur komið hingað með lífsglampa
í augum, tilbúið að vinna og láta gott af sér leiða. Svo situr það og starir á vegg í þrjú ár á
meðan mál þess er til meðferðar í stjórnsýslunni. Það verður alveg ónýt manneskja. Það er
ótrúlegt hvað óvissa og langur biðtími getur gert við fullhrausta einstaklinga þegar þeir hafa
ekkert fyrir stafni. Á meðan fólki er ekki tryggður réttur til atvinnu er gífurlega mikilvægt
að það sé einhver sem hittir þetta fólk, kennir því hvernig samfélagið virkar og lærir hvernig
þeirra virkar. Þetta samtal að þú sért ekki bara aukaeining og afæta. Það skiptir rosalega
miklu máli fyrir fólkið“ (www.ruv.is/frett/eru-haelisleitendur-i-betri-hondum).

Mikils er um vert að vanda vel til verka við móttöku flóttamanna sem hafa lagt á sig erfitt
og oft lífshættulegt ferðalag um langan veg til að forða sér og fjölskyldum sínum frá stríðs-
ógnum á átakasvæðum eða úr óbærilegum aðstæðum af öðrum toga. Móttaka fólks sem
gengið hefur í gegnum þær mannraunir sem fréttir votta síðustu mánuði og missiri krefst því
ýtrustu fagmennsku. Þetta á jafnt við um hælisleitendur og flóttamenn sem hingað koma í
boði íslenskra stjórnvalda eða svokallað kvótaflóttafólk.

Augljóst virðist að þeir flóttamenn og hælisleitendur sem hingað koma þarfnast í sumum
tilvikum betri ráðgjafar og handleiðslu varðandi lagalega stöðu sína og möguleika í íslensku
samfélagi.

Í frumvarpsdrögum, sem þverpólitísk nefnd þingmanna hefur unnið fyrir innanríkisráðu-
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neytið um ný útlendingalög, er ráð fyrir því gert að öll samskipti útlendinga við íslensk stjórn-
völd fari fram í gegnum eina stofnun, Útlendingastofnun. Hér er tekið undir það sjónarmið
að samþætta þurfi þá þjónustu sem íslensk stjórnvöld geta veitt útlendingum, þar á meðal
hælisleitendum, en jafnframt verður að benda á mikilvægi þess að hagsmunagæsla og réttar-
aðstoð við útlendinga sé á einni hendi, þ.e. að skilið sé á milli úrskurðar- og rannsóknarhlut-
verks sem Útlendingastofnun hefur með höndum annars vegar og hagsmuna- og réttargæslu
flóttamanna hins vegar. Er það í reynd eina breytingin sem þessi þingsályktun hefði í för með
sér fyrir frumvarpið, þ.e. að hefja undirbúning að stofnun embættis sem færi með slíka hags-
munagæslu.

Ýmsar stofnanir og aðilar eiga aðkomu að málefnum flóttamanna og hælisleitenda, Útlend-
ingastofnun, Rauði krossinn á Íslandi, Fjölmenningarsetur, Mannréttindaskrifstofa Íslands,
sveitarfélög og einstakir lögmenn meðal annars. Með þingsályktunartillögunni er ætlunin að
kannaðir verði kostir þess að samþætta þá ráðgjöf og aðstoð sem flóttamönnum er veitt á
Íslandi, þannig að þeir geti leitað á einn stað þar sem hagsmunir þeirra eru bornir fyrir brjósti
einvörðungu og þeim leiðbeint og veitt sú aðstoð sem þeir þurfa.

Rúmt ár er síðan Rauði krossinn samdi við innanríkisráðuneytið um að taka að sér hags-
munagæslu þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd. Rauði krossinn þiggur nú fjárframlög frá
innanríkisráðuneyti til að sinna þessu verkefni. Bent hefur verið á að þetta fjárveitingasam-
band kunni að ógna sjálfstæði Rauða krossins sem mannúðarsamtaka. Sem dæmi má taka að
fjárvana hælisleitendur geta ekki valið sér talsmann til að veita þeim réttaraðstoð við meðferð
máls síns þar sem íslensk stjórnvöld greiða einungis lögfræðingum á vegum Rauða krossins
fyrir slíka aðstoð við hælisleitendur. Þetta hefur verið gagnrýnt af lögmönnum, enda þó að
starfsmenn Rauða krossins leggi sig alla fram um að sinna hlutverkinu vel. Þá hefur núver-
andi fyrirkomulag í för með sér þá hættu að eftirlits- og aðvörunarhlutverkið sem Rauði
krossinn hefur haft með höndum varðandi réttindi flóttamanna og hælisleitenda fari forgörð-
um.

Með því að koma á fót embætti umboðsmanns flóttamanna væri tryggt að hælisleitendum
og flóttamönnum yrði ekki einungis veitt hlutlaus aðstoð, heldur virk aðstoð sem fyrst og
fremst tæki mið af þeirra hagsmunum og réttarstöðu. Umboðsmanni væri falið að sinna hlut-
verki talsmanns hælisleitenda eða útvega talsmann eftir atvikum líkt og Rauði krossinn gerir
nú. Gera má ráð fyrir að umboðsmaður flóttamanna eigi samstarf við og leiðbeini flóttamann-
inum í samskiptum við ráðgefandi aðila og/eða stofnanir á borð við Fjölmenningarsetur,
Rauða krossinn og Útlendingastofnun sem áfram mundu sinna sínu hlutverki við frekari ráð-
gjöf, aðstoð og úrlausn eins og áður.

Með stofnun sérstaks embættis umboðsmanns flóttamanna væri einnig girt fyrir það sem
gerst hefur ítrekað að opinber embætti, t.d. Útlendingastofnun, fái yfir sig reiðiöldur almenn-
ings þegar teknar eru ákvarðanir eða úrskurðað um réttindi flóttamanna og hælisleitenda og
ásakanir um að hagsmuna þeirra sé ekki gætt, haldið sé illa utan um þá o.s.frv. Þá mundi það
auka frelsi Rauða krossins sem sjálfstæðra mannúðarsamtaka til þess að beita sér fastar í
málefnum flóttamanna að vera ekki í fjárveitingasamskiptum við það ráðuneyti sem fer með
málefni útlendinga hér á landi, þar á meðal málefni hælisleitenda. Jafnframt verður að hafa
í huga að Útlendingastofnun, sem tekur ákvarðanir í málum hælisleitenda, er undirstofnun
ráðuneytisins.

Ljóst er að gjá hefur myndast milli almenningsálitsins og framkvæmdarvaldsins um laga-
framkvæmdina í málefnum flóttamanna. Sú gjá er enn að breikka og hana þarf að brúa til
hagsbóta fyrir málaflokkinn í heild.

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Prentun 1.3'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


