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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er túlkun og notkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarreglu-

gerðinni. Reglugerðin, sem áður var kölluð Dyflinnarsamningurinn, hefur verið mikið í 

umræðunni undanfarin ár og er gjarnan vísað til hennar þegar hælisleitendur eru sendir úr 

landi. Aðferð orðræðugreiningar er notuð til að kanna hvernig túlkun íslenskra stjórnvalda á 

Dyflinnarreglugerðinni birtist bæði í umræðu á þingi og í framkvæmd. Tímabilin sem valin 

voru til skoðunar eru árin 2001-2003 og 2014-2016. Fyrra tímabilið var valið þar sem 

Dyflinnarreglugerðin var innleidd árið 2001 og því gæti reynst áhugavert að skoða hvernig 

umræðan um reglugerðina var fyrstu þrjú árin hér á landi. Seinna tímabilið var valið til 

samanburðar, þar sem fjöldi flóttafólks sem hefur leitað til Evrópu hefur aukist til muna 

síðustu ár. Höfundi þótti því áhugavert að bera saman árin 2014-2016 við árin 2001-2003 til 

þess að sjá hvernig umræðan hefur þróast á þessum rúma áratug. 

 Umfjöllunarefnið er rætt út frá heimsborgarahyggju, samfélagshyggju, hlutdrægni- og 

óhlutdrægnikenningum, sem og hugmynd Hannah Arendt um hversdagsleika illskunnar. 

Helstu niðurstöður sýna að túlkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarreglugerðinni er mjög 

þröng. Þó svo að ítrekað hafi verið rætt á þingi að Dyflinnarreglugerðin sé aðeins heimild 

sem stjórnvöldum beri ekki skylda til að nota, var hún oft og tíðum túlkuð sem regla frekar en 

heimild af þeim ríkisstjórnum sem voru við lýði á umræddum tímabilum. Einnig kom í ljós að 

á hvorugu tímabilinu var skrifleg stefna fyrirliggjandi í málefnum hælisleitenda, heldur var 

vísað til íslenskra laga um útlendinga. Íslensk stjórnvöld nýta Dyflinnarreglugerðina óspart til 

þess að vísa flóttafólki frá landinu og hafa þannig fríað sig þeirri siðferðislegri ábyrgð sem 

þau bera á fólki á flótta. 
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Abstract 

As asylum seekers have been deported from Iceland in the past few years, the heavily 

scrutinized Dublin Regulation has often been cited. In this thesis, discourse analysis is used 

to assess how the Icelandic government has interpreted and used the Dublin Regulation in 

two different time periods. Governmental actions, seen through the media, and parliamentary 

discussions were analysed. Data was extracted from two time periods: 2001-2003 and 2014-

2016. The former period was chosen since the Dublin Regulation was adopted in 2001 and it 

might be interesting to see how the Regulation was discussed in the first three years of its 

adoption. Because of the significant increase in refugees over the past few years the author 

found it interesting to compare the two periods and examine how the discussion concerning 

the Dublin Regulation has evolved over the last decade. 

The topic is discussed from the standpoint of Cosmopolitanism, Communitarianism, 

Partialism, Impartialism and Hannah Arendt´s idea of the banality of evil. The findings of the 

discourse analysis show that the government´s interpretation of the Dublin Regulation is very 

narrow. Although it was repeatedly mentioned by members of Parliament that the Dublin 

Regulation is only an authorization and not an obligation, it seems as the government 

interpreted it as the latter. The Icelandic authorities had no written policy when it came to 

asylum seekers in neither time period, instead, they have cited Icelandic laws on foreigners. 

The findings of this thesis suggest that Icelandic authorities take advantage of the Dublin 

Regulation by sending as many asylum seekers to another member state as they can. 

Thereby, they have freed themselves of the moral responsibility to refugees and asylum 

seekers. 
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Formáli 

Ritgerðin er 30 eininga lokaverkefni til MA-prófs í alþjóðasamskiptum frá Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Silja Bára Ómarsdóttir og eru henni færðar bestu þakkir fyrir 

góða og uppbyggilega leiðsögn. 

 Ég vil þakka Fjölmiðlavaktinni fyrir að veita mér aðgang að gögnum sem komu að 

góðum notum. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir yfirlestur, stuðning og hvatningu. 
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1. Inngangur 

Flóttafólki hefur fjölgað gífurlega í Evrópu undanfarin ár og má rekja þá þróun að miklu leyti til 

borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi sem braust út árið 2011. Þar breyttust friðsamleg mótmæli 

fljótt í mikil átök á milli mótmælenda og stjórnarhers landsins.1 Þrátt fyrir að mikil togstreita 

hafi myndast yfir því hverjum beri að taka á móti þessum aukna fjölda flóttamanna, eru 

flóttamenn síður en svo nýir af nálinni og hafa að öllum líkindum verið til í einhverri mynd frá 

upphafi vega. Finna má gamlar heimildir um afdrep í ýmsum samfélögum þar sem fólk gat 

flúið til. Á þessum stöðum, sem voru oft tengdir við trúariðkun, t.d. kirkjur eða moskur, var 

ofbeldi óásættanlegt og því flúðu þangað þeir sem þurftu að flýja erfiðar aðstæður eða sem 

var útskúfað úr samfélaginu.2 Í heimildum má finna frásagnir um flóttamenn eða réfugiés 

seint á 15. öld. Þá voru franskir kalvínistar að flýja frá Frakklandi til Sviss og síðar til annarra 

landa. Þeir voru fyrstir til að vera skilgreindir sem flóttamenn, þ.e.a.s. þeim sem var hafnað í 

heimalandi sínu og þurftu því að koma sér fyrir í öðru landi. Þeir voru oftast öruggir í 

viðtökulandinu þar sem svo var litið á að þeir myndu bæta bæði efnahag og hugmyndafræði 

landsins.3 Nú á tímum keppast ríki Evrópu hins vegar við að vísa hælisleitendum úr landi og 

nýta til þess m.a. Dyflinnarreglugerðina. Dyflinnarreglugerðin er mikið notuð á Íslandi og 

hefur því verið áberandi í umræðunni undanfarin ár. 

Markmið ritgerðarinnar er að öðlast skilning á því hvernig íslenskir ráðamenn hafa 

túlkað Dyflinnarreglugerðina í gegnum tíðina. Reglugerðin er einungis hugsuð sem heimild, 

en oft er talað um hana sem reglu. Áhugavert er að skoða hvort umræðan um 

Dyflinnarreglugerðina hafi alltaf verið sú sama, og ef ekki, hvenær og af hverju það viðhorf 

breyttist. Var það á þeim tíma þegar fleiri flóttamenn leituðu til Evrópu og hætta var á að 

Ísland þyrfti að taka við fleiri hælisleitendum í kjölfar borgarastríðsins í Sýrlandi? Er Ísland að 

hugsa meira um eigin hagsmuni en hagsmuni heildarinnar? Er Ísland að gera jafn vel og 

önnur lönd í málefnum hælisleitenda, t.d. önnur Norðurlönd, eða væri hægt að gera betur, 

jafnvel mun betur? 

Ég hóf að velta fyrir mér rannsóknarefni fyrir lokaritgerðina fljótlega eftir að ég byrjaði 

í meistaranáminu og urðu málefni flóttamanna mér fljótt hugleikin, þó svo að nálgun við efnið 

væri óljós í upphafi. Borgarastríðið í Sýrlandi, sem neyddi fjölda fólks til að leggjast á flótta 

ýtti enn frekar undir ákvörðun mína um að skrifa um málefni flóttamanna, enda af nægu efni 

að taka. Dyflinnarreglugerðin hefur verið mikið í umræðunni síðustu ár. Reglulega koma upp 

mál í fjölmiðlum þar sem til stendur að vísa einstaklingum úr landi með tilvísun í þessa 
                                                

1	  Guðmundur	  Björn	  Þorbjörnsson,	  „Skýring:	  Þróun	  stríðsins	  í	  Sýrlandi,“	  RÚV,	  
http://www.ruv.is/frett/skyring-‐throun-‐stridsins-‐i-‐syrlandi	  (Sótt	  20.	  mars	  2017).	  
2	  Philip	  Marfleet,	  „Refugees	  and	  history:	  why	  we	  must	  address	  the	  past,“	  Refugee	  Survey	  Quarterly	  26(3)	  
(2007):	  138.	  
3	  Ibid.:	  140.	  
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reglugerð. Mig langaði því til að kynna mér þessa reglugerð nánar og komast að því hvers 

vegna hún er svo ítrekað notuð af íslenskum stjórnvöldum. Ég vonast til að þessi úttekt leiði 

til betri skilnings á málefninu og að hugmyndir kvikni um hvað mætti betur fara í málaflokki 

hælisleitenda á Íslandi. 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að skilgreina muninn á hælisleitanda og 

flóttamanni, en þessi orðanotkun ræðst af því á hvaða stigi einstaklingurinn er í hælisferlinu. 

Hælisleitandi er einstaklingur sem hefur sótt um hæli í tilteknu móttökuríki, hann hefur gefið til 

kynna að lífi hans eða frelsi sé ógnað í heimalandinu og hann bíður þess að umsókn hans 

verði tekin til meðferðar. Flóttamaður er hins vegar sá sem hefur fengið hælisumsókn sína 

samþykkta, hann hefur fengið viðurkennda stöðu sem flóttamaður og er því veitt hæli í við-

komandi móttökuríki. Það er því munur á skilgreiningu þess fólks sem er á flótta almennt, 

sem telst vissulega flóttafólk, og þeim sem hefur fengið stöðu sína sem flóttamaður viður-

kennda.4 Þegar fjallað er um flóttafólk í þessari ritgerð er oftast verið að vísa til flóttafólks 

almennt, þ.e. þeirra sem eru á fyrsta stigi flóttans en ekki þeirra sem hafa fengið stöðu sína 

sem flóttamenn viðurkennda. 

Þegar svona stórt verkefni er tekið fyrir er mikilvægt að hafa áhuga á efninu og telja 

sig geta lagt eitthvað af mörkum. Þar sem ég gæti vel hugsað mér að starfa að málefnum 

flóttamanna í framtíðinni er markmið þessarar ritgerðar líka að fræðast betur um málefnið til 

þess að það geti síðar gagnast í starfi. Áður en verkefnið hófst bjóst ég í rauninni við að 

stefna stjórnvalda í þessum málum hefði verið skýr árið 2001 og að hugsunin hefði verið 

jákvæð gagnvart þessum málum. Ég taldi að stefnan í dag væri í andstöðu við stefnuna 

2001, að stjórnvöld hefðu misst tökin í gegnum árin. Ég vissi að Dyflinnarreglugerðin væri oft 

notuð á Íslandi, en vissi þó ekki hver túlkun stjórnvalda á henni var. Ritgerðin leitast við að 

svara þessum spurningum, en rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru: „Hvernig birtist 

túlkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarsamningnum og síðar Dyflinnarreglugerðinni í um-

ræðu á þingi og í framkvæmd á tímabilunum 2001-2003 og 2014-2016?“ og „hefur sú túlkun 

breyst frá innleiðingu samningsins?“ 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar, eða öðrum kafla, er farið yfir 

þær kenningar sem urðu fyrir valinu sem og stöðu þekkingar. Því næst er aðferðafræðin 

skoðuð í þriðja kafla. Fjórði kaflinn inniheldur bakgrunnsupplýsingar um Dyflinnarsamstarfið, 

Flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna, Útlendingastofnun og íslensk lög. Í fimmta kafla 

hefst orðræðugreiningin sjálf, en henni er skipt upp í tvö tímabil; 2001-2003 og 2014-2016. Í 

sjötta kafla eru niðurstöður orðræðugreiningarinnar tengdar saman við fræðilegan bakgrunn. 

Loks, í sjöunda og síðasta kaflanum eru niðurstöður dregnar saman í lokaorðum. 

                                                
4	  Harry	  Mitchell,	  „The	  Distinction	  Between	  Asylum	  Seekers	  and	  Refugees,“	  Migration	  Watch	  UK,	  
https://www.migrationwatchuk.org/briefing-‐paper/70	  (Sótt	  23.	  mars	  2017).	  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Til þess að svara rannsóknarspurningum ritgerðarinnar verður aðallega notast við heims-

borgarahyggju sem kenningalegan bakgrunn. Ástæða þess að heimsborgarahyggja varð fyrir 

valinu er að hún er andstæð hugmyndum flestra ríkja í dag. Samkvæmt heimsborgarahyggju 

eru allir jafnir, sama frá hvaða landi þeir koma. Ráðamenn flestra ríkja í heiminum hugsa hins 

vegar fyrst og fremst um hagsmuni borgara sinna, en hagsmunir annarra sitja eftir. 

Einnig verður fjallað um samfélagshyggju, hlutdrægni- og óhlutdrægnikenningar og 

hugmynd Hannah Arendt um hversdagsleika illskunnar. Þeir sem aðhyllast samfélagshyggju 

trúa að samfélagið hafi sterk áhrif á hvern einstakling og er því líkara viðhorfi flestra ríkja 

heldur en heimsborgarahyggja. Hlutdrægni- og óhlutdrægnikenningarnar sýna fram á ólík 

viðhorf um hvort ríki eigi að taka á móti flóttafólki og hversdagsleiki illskunnar er hugmynd 

sem má nota til að varpa ljósi á hver beri ábyrgð í stofnanaumhverfi. 

2.1. Heimsborgarahyggja 
Heimsborgarahyggja er heimspekileg hugmyndafræði sem gerir öllum íbúum heimsins jafnt 

undir höfði. Þeir sem aðhyllast heimsborgarahyggju trúa að koma eigi fram við alla á 

jafnaðargrundvelli, sama hvar í heiminum þeir fæðast. Að mismuna einstaklingi á grundvelli 

ríkisfangs er jafn óréttlátt og að mismuna á grundvelli kynþáttar og kynferðis. Það er 

handahófskennt hvort manneskja fæðist í Sýrlandi eða á Íslandi, þar sem lífsskilyrði eru að 

jafnaði mun betri.5 Þeir sem fæðast í fátækum og jafnvel stríðshrjáðum löndum eiga ekki 

sömu möguleika á góðu lífi og þeir sem fæðast í vel stæðum og öruggum löndum. Allir ættu 

að fæðast inn í þennan heim með sömu möguleika til góðs lífs. 

Heimsborgarahyggja á sér margar hliðar, t.a.m. menningarlega, siðferðislega, stofn-

analega, lagalega og pólitíska. Siðferðisleg og pólitísk heimsborgarahyggja eru gjarnan 

taldar vera kjarni hugtaksins.6 En menningarleg heimsborgarahyggja er engu að síður mikil-

væg, sérstaklega þegar hún er sett í samhengi við samfélag nútímans sem er í stöðugri 

þróun. Heimurinn verður stöðugt samtengdari, að miklu leyti vegna aukinnar hnattvæðingar. 

Ulrich Beck telur að ekki sé hægt að tala um heimsborgarahyggju í dag án tillits til félags-

legra, menningarlegra, pólitískra og efnahagslegra þátta hnattvædds samfélags nútímans.7 

Það er ekki lengur hægt að einskorða spurningar varðandi innflytjendamál, samþættingu 

innflytjenda og ríkisborgararétt við takmarkandi mörk þjóðríkisins.8 Það þarf að finna lausn á 

þessum málum á heimsborgaralegri hátt. 

                                                
5	  Thomas	  Nagel,	  „The	  Problem	  of	  Global	  Justice,”	  Philosophy	  &	  Public	  Affairs	  33(2)	  (2005):	  119.	  
6	  Richard	  Beardsworth,	  Cosmopolitanism	  and	  International	  Relations	  Theory	  (Cambridge:	  Polity	  Press,	  
2001),	  23.	  
7	  Ulrich	  Beck,	  What	  is	  Globalization?	  (Cambridge:	  Polity	  Press,	  2000),	  80.	  
8	  Ulrich	  Beck,	  Cosmopolitan	  Vision	  (Cambridge:	  Polity	  Press,	  2006),	  49.	  
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Flestir fæðast innan ákveðinna ríkismarka og tilheyra ákveðnu ríki. Hver og einn hefur 

skyldur og réttindi í samræmi við það ríkjaskipulag sem viðkomandi fæðist í. Þessi ríkja-

skipting verður til þess að mannkyninu er skipt upp í ótal margar einingar. Manni er kennt að 

fólk í öðrum heimshlutum sé allt öðruvísi en fólk í manns eigin heimshluta. Vissulega mótar 

umhverfi og samfélag manninn, sem verður til þess að mannlífsflóran er margbreytileg. Það 

er hins vegar tilviljanakennt í hvaða ríki maður fæðist og hvaða hópi maður tilheyrir. Það má 

ýmist teljast sem heppni eða óheppni í hvaða aðstæður hver og einn fæðist. Flestir telja 

heiminn hins vegar skiptast upp í „okkur“ og „hin,“ sem verður til þess að allskyns rang-

hugmyndir um heimsbræður og -systur manns verða til. Hugmyndin um ríki er sköpuð af 

mönnum, heimurinn varð ekki til með innbyggðri ríkjaskiptingu, það er tiltölulega ný leið til að 

skilgreina heiminn. Að mati heimsborgarasinna væri mun náttúrulegri leið að líta á allt 

mannkynið sömu augum, þar sem allir eru samborgarar, borgarar heimsins. Grundvallar-

hugmyndin um heimsborgarann byggir á því að mannkynið í heild sinni tilheyri samfélagi 

manna og að réttindi þeirra og skyldur mótist af því frekar en af einstaka ríkjum. 

Hugtakið „heimsborgari“ (e. cosmopolitan) kemur frá grísku orðunum cosmos og 

polis. Í forn-Grikklandi var polis, eða borgríkið, þungamiðja lífs borgaranna.9 Hugtakið er oft 

eignað forngríska heimspekingnum Díógenes hundingja, en þegar hann var spurður hvaðan 

hann kæmi sagðist hann vera þegn alheimsins (g. kosmopolitês) og þar með neitaði hann 

öllum skyldum sínum gagnvart ríkinu, Sinope. Það er þó óvíst hvort hann taldi sig bera 

skyldur gagnvart heimsborgurum sínum að einhverju leyti.10 

Stóumenn, sem komu fram í Aþenu undir lok 4. aldar fyrir Krist,11 tóku hugmynd 

Díógenesar hundingja lengra og voru helstu hugmyndasmiðir heimsborgarahyggjunnar fram 

yfir Kristsburð.12 Þeir túlkuðu siðferði og gott líf í samhengi við eðli alheimsins. Samkvæmt 

þeim er mannlegt eðli hluti af alheiminum og stjórnast af guðlegu lögmáli náttúrunnar. Þeir 

gerðu ekki greinarmun á fólki í mismunandi borgríkjum. Þeir töldu að þar sem það væri einn 

guðlegur alheimur og eitt skynsamlegt mannlegt eðli hlyti aðeins eitt viðhorf til allra manna að 

vera við hæfi. Stóumenn voru því borgarar alheimsins, cosmos, en ekki borgríkisins, polis.13 

Samsetning þessara orða átti að vera mótsagnakennd og endurspegla hina almennu 

tortryggni gagnvart venjum og hefðum.14 Eins og sjá má er heimsborgarahyggja aldagömul 

                                                
9	  Chris	  Brown,	  International	  Relations	  Theory:	  New	  Normative	  Approaches	  (New	  York:	  Columbia	  University	  
Press,	  1992),	  23.	  
10	  Pauline	  Kleingeld	  og	  Eric	  Brown,	  „Cosmopolitanism,“	  Stanford	  Encyclopedia	  of	  Philosophy,	  
http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/	  (Sótt	  20.	  október	  2016).	  
11	  Kwame	  Anthony	  Appiah,	  Cosmopolitanism,	  (London:	  Penguin	  Books,	  2006),	  xiv.	  
12	  Lárus	  Arnór	  Guðmundsson,	  „Heimsborgarahyggja.	  Réttlæti	  og	  jöfnuður“	  (meistararitgerð,	  Háskóli	  
Íslands,	  2012),	  7.	  
13	  Chris	  Brown,	  International	  Relations	  Theory:	  New	  Normative	  Approaches	  (New	  York:	  Columbia	  
University	  Press,	  1992),	  23.	  
14	  Kwame	  Anthony	  Appiah,	  Cosmopolitanism,	  (London:	  Penguin	  Books,	  2006),	  xiv.	  
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hugmynd sem fékk þó ekki miklar undirtektir fyrr en þýski heimspekingurinn Immanuel Kant 

endurvakti hana á 18. öld.15 

Samkvæmt heimsborgarahyggju er fólk borgarar heimsins en ekki einstakra ríkja. 

Þessi hugmynd fer gegn hinni viðurkenndu vestfalísku hugmynd um þjóðríki, sem einskorðar 

fólk við einstaka ríki. Heimsborgarahyggja leggur áherslu á félagslegar tengingar sem sam-

einar fólk sama hvar í heiminum það er staðsett.16 Þeir sem aðhyllast hugmyndafræðinni 

myndu telja það líklegt að hver og einn eigi meira sameiginlegt með manneskju hinum megin 

á hnettinum með sömu áhugamál frekar en manneskju úr eigin samfélagi með allt önnur 

áhugamál. Samkvæmt heimsborgarahyggju á sú tilviljanakennda staðreynd, að tveir aðilar 

fæðast í sama landi, ekki að tengja þá sterkari böndum heldur en við aðra íbúa heimsins. 

Vestfalensamningurinn árið 1648 markaði upphaf þjóðríkja líkt og við þekkjum þau í 

dag. Með þessum samningi samþykktu ríki að vera hluti af alþjóðasamfélagi þar sem fullveldi 

er í hávegum haft og enginn hefur vald til að hafa afskipti af málefnum annarra þjóðríkja.17 

Það kann að virðast mótsagnakennt, en það er undir þessu kerfi sem valdhafar áskilja sér 

rétt til þess að ráðast inn í önnur lönd og þetta kerfi veldur því að þeir líta á útlendinga sem 

óvini þegar þeir koma inn fyrir sín eigin ríkismörk. Ólíkt raunhyggju (e. realism) og frjálslynd-

isstefnu (e. liberalism) lítur heimsborgarahyggja ekki á þjóðríkið sem þungamiðju heimsins.  

Eins og nefnt var að framan, eru tvær helstu greinar heimsborgarahyggju siðferðisleg 

og pólitísk. Pólitískir heimsborgarahyggjusinnar vilja helst afmá öll landamæri, eða í það 

minnsta umbreyta núverandi landamærakerfi. Markmið þeirra er heimsríki eða samskonar 

kerfi sem sameinar alla íbúa heimsins í stað þess að skipta heiminum upp í pólitískar 

einingar.18 Kant gekk hins vegar ekki svo langt, en hann taldi það óraunhæft að koma á 

heimsríki við ríkjandi aðstæður. Hann taldi lög smám saman missa áhrif sín eftir því sem svið 

stjórnvaldanna stækkar og að heimsríki myndi á endanum breytast úr andlausu einræði (e. 

despotism) í stjórnleysi (e. anarchy). Heimsríki var því ekki æskilegt að mati Kants. Í stað 

þess vildi hann stofna samfélag ríkja þar sem áhersla væri lögð á samvinnu og samþykki 

fullvalda ríkja.19 Kant vildi því ekki leggja niður ríki í heild sinni, en heimssýnin sem Kant 

óskaði sér er þó langt frá þeirri mynd sem blasir við í dag. Hann vildi meðal annars leggja 

niður allan herafla, hann vildi að ríki myndu ekki hafa afskipti með valdi af málefnum annarra 

                                                
15	  Robert	  Fine,	  „Kant´s	  Theory	  of	  Cosmopolitanism	  and	  Hegel´s	  critique,”	  Philosophy	  and	  Social	  Criticism	  
29(6)	  (2003):	  612.	  
16	  Joseph	  F.	  Benning,	  „Cosmopolitanism,”	  Encyclopedia	  Britannica,	  
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1921047/cosmopolitanism	  (Sótt	  16.	  September	  2016).	  	  
17	  Michael	  Vaughan,	  „After	  Westphalia,	  Whither	  the	  Nation	  State,	  its	  People	  and	  its	  Governmental	  
Institutions?”	  (grein	  kynnt	  á	  The	  International	  Studies	  Association	  Asia-‐Pacific	  Regional	  Conference,	  29.	  
Septmeber	  2011),	  6.	  
18	  Toni	  Erskine,	  „Normative	  International	  Relations	  Theory,“	  í	  International	  relations	  theories:	  Discipline	  
and	  diversity,	  3.	  útg.,	  ritstj.	  Tim	  Dunne,	  Milja	  Kurki	  og	  Steve	  Smith	  (Oxford:	  Oxford	  University	  Press,	  2013),	  
42.	  	  
19	  Immanuel	  Kant,	  Kant´s	  Political	  Writings	  (Cambridge:	  University	  Press,	  1971),	  113-‐114.	  
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ríkja og að útlendingum yrði sýnd gestrisni.20 Þetta tengist náið siðferðislegri heimsborgara-

hyggju, en hún einblínir á siðferðislegan jöfnuð. Samkvæmt henni á ekki að skipta máli hvort 

manneskja er fjölskyldumeðlimur, vinur, samborgari eða ókunnug. Það á að koma eins fram 

við allar manneskjur og gefa þeim sömu möguleika.21 

Heimsborgarahyggju Kants má tengja við heimspekilegar hugmyndir hans um skyldu-

boðin, en þau eru tvennskonar. Annars vegar skilorðsbundin, sem segja athöfn nauðsynlega 

sem tæki til einhvers annars sem maður vill og hins vegar skilyrðislaus, sem telst vera athöfn 

sem er hlutlægt nauðsynleg í sjálfri sér án tillits til annars markmiðs.22 Kant taldi siðlega 

breytni mannsins vera hlutlæga, það er að segja hún er raunverulega til óháð reynslu. Með 

notkun skynseminnar einnar er hægt að framkalla æskilegt hátterni.23 Heimspeki Kants 

leggur mikla áherslu á góðan vilja. Til þess að kalla fram góðan vilja koma kraftar skyn-

seminnar að góðum notum, en skynsemin er verklegt vald sem hefur áhrif á viljann.24 

Samkvæmt Kant lætur hinn skynsamlegi vilji (e. rational will) fólk fá samviskubit þegar það 

gerir eitthvað siðferðislega rangt. Það verður til þess að skynsamlegur vilji hefur siðferðislega 

hvatningu á ákvarðanir fólks.25 Skilyrðislausa skylduboðið er ákveðið tæki til að meta hvaða 

ákvörðun eigi að taka og hljóðar svo: „Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu sem þú getur á 

sama tíma viljað að verði að algildu lögmáli.“26 

Skilyrðislausa skylduboðið er aðeins eitt, en Kant setti það fram á þrjá mismunandi 

vegu til þess að gera hugmynd skynseminnar, sem spilar hlutverk siðgæðisvarðar í ákvarð-

anatöku, skiljanlegri. Fyrsta framsetningin segir að „lífsreglur verður að velja eins og þær 

ættu að gilda sem algild náttúrulögmál.“27 Samkvæmt þessu á ekki að grípa til aðgerða nema 

viðkomandi geti samþykkt að aðrir bregðist eins við í sömu aðstæðum. Þetta er auðvelt að 

setja í samhengi við hvernig komið er fram við flóttafólk og hælisleitendur. Þeir sem valdið 

hafa vilja án efa ekki sömu meðferð ef skipt væri um hlutverk. Að halda loforð á til dæmis vel 

við þetta skylduboð, það á alltaf að efna loforð, ef þú gerir það ekki getur þú ekki treyst á að 

aðrir geri það. Alþjóðasamningar eru dæmi um einskonar loforð. Þegar ríki skrifa undir 

alþjóðasamninga eru þau að heita því að fara eftir þeim. Sem dæmi má nefna Flóttamanna-

samning Sameinuðu þjóðanna. Það er hins vegar ítrekað farið gegn ákvæðum hans, til 
                                                

20	  Ibid.,	  94-‐96.	  Ibid.,	  105.	  	  
21	  Toni	  Erskine,	  „Normative	  International	  Relations	  Theory,“	  í	  International	  relations	  theories:	  Discipline	  
and	  diversity,	  3.	  útg.,	  ritstj.	  Tim	  Dunne,	  Milja	  Kurki	  og	  Steve	  Smith	  (Oxford:	  Oxford	  University	  Press,	  2013),	  
42.	  
22	  Immanuel	  Kant,	  Grundvöllur	  að	  frumspeki	  siðlegrar	  breytni	  (Reykjavík:	  Hið	  íslenzka	  bókmenntafélag,	  
2003),	  129-‐130.	  
23	  Ibid.,	  150.	  
24	  Ibid.,	  102-‐104.	  
25	  Richard	  Beardsworth,	  Cosmopolitanism	  and	  International	  Relations	  Theory	  (Cambridge:	  Polity	  Press,	  
2001),	  19.	  
26	  Immanuel	  Kant,	  Grundvöllur	  að	  frumspeki	  siðlegrar	  breytni	  (Reykjavík:	  Hið	  íslenzka	  bókmenntafélag,	  
2003),	  140.	  
27	  Ibid.,	  164.	  
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dæmis með því að senda hælisleitendur aftur í landið sem viðkomandi flúði fyrst til, þrátt fyrir 

að eiga á hættu að vera sendur þaðan í lífshættulegar aðstæður til heimalands síns. Þetta er 

oft gert með tilvísun til Dyflinnarreglugerðarinnar, þó svo það fari gegn ákvæðum Flótta-

mannasamnings Sameinuðu þjóðanna. 

Önnur framsetningin á skilyrðislausa skylduboðinu segir að „skynsemisvera sem í eðli 

sínu er markmið og þess vegna markmið í sjálfri sér hlýtur að vera skilyrði hverrar lífsreglu 

sem setur öllum afstæðum tilgangi og geðþóttamarkmiðum takmörk.“28 Hver einasta mann-

eskja hefur gildi og reisn og þar liggur þungamiðja heimsborgarahyggjunnar. Hver manneskja 

er markmið í sjálfu sér og það á ekki að nota aðrar manneskjur sem tæki til að ná sínu fram, 

að mati Kants.29 Það er hins vegar gert daglega á Íslandi og annars staðar í heiminum, fólk á 

flótta úr ömurlegum aðstæðum er meinað um hæli þar sem það hentar ekki markmiðum ríkis-

stjórnar móttökulandsins. Hælisleitendur eru tæki stjórnvalda, en ekki markmið í sjálfu sér. 

Þriðja og síðasta framsetningin heldur því fram að „þegar við kveðum sjálf á um lögmál ættu 

allar lífsreglur að samræmast hugsanlegu ríki markmiða eins og það væri ríki náttúrunnar.“30 

Maðurinn er stanslaust að taka ákvarðanir og það getur reynst erfitt að vita hver rétt 

siðferðisleg breytni er hverju sinni. Hver og einn þarf að ígrunda breytni sína vandlega þar 

sem hann er höfundur eigin siðalögmála.31 Af skilyrðislausa skylduboðinu mætti komast að 

þeirri niðurstöðu að hver maður á að gera það sem í hans valdi stendur til að hjálpa bág-

stöddum. Ef litið er til þeirrar siðferðislegu ábyrgðar sem vel stæð ríki bera gagnvart flótta-

mönnum væri auðvelt að setja þá lífsreglu að sýna eigi öllum mönnum virðingu og hjálpa 

þeim sem þurfa nauðsynlega á því að halda. Í samræmi við skylduboðið getur það því ekki 

talist góð lífsregla að neita fólki um hæli og senda það í lífshættulegar aðstæður. 

Heimsborgarahyggja leitast eftir að berjast gegn þjóðernishyggju sem spilar stórt hlut-

verk í þeim flóttamannavanda sem steðjar að Evrópu. Með hugmyndum sínum vildi Kant 

benda á að þjóðernishyggja þarf ekki að vera órjúfanlegur þáttur í lífi fólks, í stað hennar 

kynnti hann nýja heimssýn sem byggir á réttlæti.32 

Þó svo að hugmyndir Kants um heimsborgarahyggju séu þær þekktustu, má líta á 

hana frá öðrum heimspekilegum sjónarhornum, t.a.m. frá sjónarhorni nytjastefnunnar. Kant 

taldi það eina sem væri gott í sjálfu sér vera góður vilji. Nytjastefnusinnar eru hins vegar 

afleiðingarsinnar (e. consequentialists). Þeir trúa að það eina sem sker úr um það hvort að 

                                                
28	  Ibid.,	  164.	  
29	  Ibid.,	  153.	  
30	  Ibid.,	  164.	  
31	  Vilhjálmur	  Árnason,	  Farsælt	  líf,	  réttlátt	  samfélag	  (Reykjavík:	  Heimskringla,	  2008),	  102.	  
32	  Robert	  Fine,	   „Kant’s	  Theory	  of	  Cosmopolitanism	  and	  Hegel´s	   critique,”	  Philosophy	  and	  Social	  Criticism	  
29(6)	  (2003):	  612.	  
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gjörð sé rétt eða röng séu orsakir hennar.33 Sú ákvörðun og gjörð sem leiðir til sem mestrar 

ánægju sem flestra er rétt ákvörðun að mati nytjasinna. Markmiðið er að ýta undir hamingju 

og draga úr sársauka. Það þarf að taka tillit til allra sem verða fyrir áhrifum innflytjendastefnu 

hvers ríkis, hvort sem það er beint eða óbeint. Þá þarf sérstaklega að huga að þeim sem eru 

í meiri neyð og gefa þeim forgang þar sem það leiðir til sem mestrar hamingju að jafnaði fyrir 

alla. Það eru margar ólíkar hugmyndir um hvað muni leiða til mestrar hamingju fyrir sem 

flesta. Þeir sem aðhyllast nytjastefnu telja frjálslynd lýðræðisríki hins vegar bera skyldu til 

þess að taka á móti nýjum borgurum þangað til að ókostir núverandi borgara vega meira 

heldur en kostir þeirra nýju.34 

2.2. Samfélagshyggja 
Heimsborgarahyggja lýsir heimssýn þar sem allir íbúar heimsins eru jafnir fyrir öllum, 

samfélagshyggja (e. communitarianism) leggur hins vegar meiri áherslu á samfélagstengsl. 

Samfélagshyggjusinnar telja heimsborgarasinna vera blinda gagnvart ákveðnum þáttum sem 

fylgja því að búa í samfélagi manna og einkennir hvern einstakling. Rætur hugmyndarinnar 

um samfélagshyggju felast í því að einstaklingurinn fái gildi og tilgang frá samfélaginu sem 

hann býr í.35 

 Kant leit svo á að einstaklingurinn væri til sem siðferðisleg vera á undan samfélaginu 

og ætti að fara eftir skilyrðislausa skylduboðinu í öllum sínum ákvörðunum. Hegel, sem var 

einn af mikilvægustu hugsuðum samfélagshyggjunnar, sá hins vegar ekki að hægt væri að 

líta á einstaklinginn einangraðan frá samfélaginu sem hefur mótað hann.36 Hann lagði mikið 

upp úr mikilvægi samfélagsins, en hann taldi samt sem áður að í grunninn væri fólk í mis-

munandi samfélögum eins.37 Að jafnvel þó að fólk tilheyrði mismunandi samfélögum og 

mismunandi trú væri það allt hluti af sama mannkyninu.  

2.3. Hlutdrægni- og óhlutdrægnikenningar 
Eiga ríki að taka á móti öllum þeim flóttamönnum sem flykkjast að? Upp að hvaða marki eiga 

stjórnvöld að vernda réttindi eigin þegna framyfir réttindi annarra? Hlutdrægni- og óhlut-

drægnikenningar eru dæmi um tvö andstæð viðhorf þegar kemur að því að svara þessum 

spurningum. Líkt og heimsborgarahyggja gerir óhlutdrægnikenningin ekki upp á milli einstakl-

inga. Samkvæmt henni á einstaklingur rétt á grundvallarmannréttindum og ef heimaland 

hans virðir þau ekki hefur hann rétt á að leita verndar í öðru ríki. 
                                                

33	  Chris	  Brown,	  International	  Relations	  Theory:	  New	  Normative	  Approaches	  (New	  York:	  Columbia	  
University	  Press,	  1992),	  41-‐42.	  	  
34	  Matthew	  J.	  Gibney,	  The	  Ethics	  and	  Politics	  of	  Asylum:	  Liberal	  Democracy	  and	  the	  Response	  to	  Refugees	  
(Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  2004),	  62.	  
35	  Chris	  Brown,	  International	  Relations	  Theory:	  New	  Normative	  Approaches	  (New	  York:	  Columbia	  
University	  Press,	  1992),	  55.	  
36	  Ibid.,	  62.	  
37	  Ibid.,	  65.	  
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Hlutdrægnikenningin er aftur á móti líkari þeirri stefnu sem Ísland og flest önnur ríki 

hafa tekið. Hún leggur áherslu á sjálfsákvörðunarrétt hvers fullvalda ríkis og rétt þess til að 

halda úti harðri innflytjenda- og hælisstefnu og hafa eftirlit með innflytjendum og hælisleit-

endum með það fyrir augum að verja hagsmuni þegna sinna. Með því er gert upp á milli 

þegna þess ríkis sem setur stefnuna og allra þeirra sem eru ekki hluti af viðkomandi ríki. Hér 

fyrir neðan verður farið ítarlegar í þessar tvær andstæðu kenningar. 

2.3.1. Hlutdrægnikenning 
Samkvæmt hlutdrægnikenningunni (e. partialism) eiga réttindi og hagsmunir eigin ríkis-

borgara að ganga fyrir hagsmunum annarra. Ríki eru samfélög sem deila sögu og menningu. 

Sem sjálfstæð ríki hafa þau einnig þann sjálfsákvörðunarrétt sem réttlætir að virða réttindi 

eigin þegna frekar en réttindi flóttafólks þegar kemur að móttöku þeirra.38  

 Hlutdrægnisjónarmiðið leggur mikla áherslu á menningu, þar sem menningin sem 

einstaklingur fæðist inn í spilar stórt hlutverk í að skapa markmið, sambönd og sjálfsmynd 

hans. Mikið af þeirri ábyrgð sem fylgir því að vera hluti af ákveðinni menningu hefur bein áhrif 

á persónuleika manns.39 Hvaða ábyrgð er þetta sem um er rætt? Ábyrgð gagnvart hverju? 

Þetta er í hið minnsta ekki ábyrgð gagnvart mannkyninu í heild sinni. Þeir sem aðhyllast 

hlutdrægnikenninguna telja manninn aðeins vera ábyrgan gagnvart eigin ríki og sam-

borgurum sínum. Þeir telja ríki hafa þann siðferðislega rétt að halda menningu sinni við án 

afskipta utanaðkomandi.40 Vissulega er gott að tilheyra samfélagi og ríki sem hugsar fyrst og 

fremst um hagsmuni manns, en hvað verður um þau sem búa ekki við þann munað að til-

heyra ríki sem hugsar um hagsmuni þeirra? 

 Hlutdrægnisinnar gera sér vissulega grein fyrir því að í gegnum tíðina hafa miklir 

fólksflutningar átt sér stað sem hafa átt sinn þátt í þróun ríkja. Þeir óttast þó að koma of 

margra innflytjenda trufli menningu og líf þeirra sem þar eru fyrir og setji óþarfa pressu á 

innviði ríkisins. Helsti óttinn er að fólk með aðrar skoðanir og hugmyndir breyti ríkjandi 

menningu samfélagsins þrátt fyrir að ríkinu standi ekki raunveruleg ógn af þeim.41 

Þetta sjónarhorn hefur viss einkenni samfélagshyggju og raunhyggju42 og má einnig 

tengja við þjóðernishyggju. Þjóðernishyggja er algeng í ríkjaskiptum heimi nútímans. Þjóð-

ernissinnar líta á eigin þjóð sem þá bestu og þar af leiðandi eru þegnar þess ríkis taldir æðri 

öðrum.43 Það eru einkum tvær röksemdir sem bæði samfélagshyggjusinnar og þjóðernis-

                                                
38	  Matthew	  J.	  Gibney,	  The	  Ethics	  and	  Politics	  of	  Asylum:	  Liberal	  Democracy	  and	  the	  Response	  to	  Refugees	  
(Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  2004),	  23.	  
39	  Ibid.,	  25.	  
40	  Ibid.,	  25.	  
41	  Ibid.,	  27-‐28.	  
42	  Ibid.,	  23-‐24.	  
43	  Jeff	  McMahan,	  „The	  Limits	  of	  National	  Partiality“	  í	  The	  Morality	  of	  Nationalism,	  ritstj.	  Robert	  McKim	  og	  
Jeff	  McMahan	  (New	  York:	  Oxford	  University	  Press,	  1997),	  109.	  
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sinnar styðjast við í sínum málflutningi. Í fyrri röksemdinni kristallast hlutdrægni, en hún 

leggur mikla áherslu á sjálfsmynd einstaklingsins. Ríki hafa ótakmarkaðan rétt til að velja og 

hafna þeim sem leitast eftir ríkisborgararétti. Þessi réttur gerir fólki kleift að vernda og endur-

skapa sameiginlega menningarlega sjálfsmynd sína, sem er nauðsynleg til þess að ein-

staklingar innan ríkisins geti fyllilega tjáð nauðsynlegan hluta af sjálfum sér. Seinni röksemdin 

er sú að þó maður efist um siðferðislegt réttmæti þess að gera þegnum eins ríkis hærra undir 

höfði, þá auðvelda menningar- og þjóðernistengingar sameiginlegar pólitískar aðgerðir, sem 

leiða síðan til réttlætis.44  

2.3.2. Óhlutdrægnikenning 
Óhlutdrægnikenningin (e. impartialism) leggur áherslu á rétt hvers einstaklings til grundvallar-

mannréttinda. Kennismiðirnir hafa þá hugsjón að ríki eigi að vera siðferðislegir gerendur sem 

gefi hagsmunum og réttindum flóttafólks jafn mikið vægi og eigin þegna.45 Kenningar um 

óhlutdrægni ganga að því sem vísu að allar manneskjur séu jafnar og eigi því rétt á sömu 

virðingu og grundvallarmannréttindum. Ólíkt hlutdrægnisinnum, telja þeir tengsl við ákveðnar 

manneskjur ekki skipta máli þegar kemur að siðferðislegri breytni, að vinur eða ættingi eigi 

ekki skilið meiri virðingu og réttlæti heldur en hver annar.46 Óhlutdrægnisinnar vilja opnari 

landamæri og telja ríki bera siðferðislega skyldu og ábyrgð til að taka jafnt tillit til hagsmuna 

og réttinda eigin þegna sem og útlendinga, þá sérstaklega flóttafólks, þegar kemur að 

ákvörðunum um hverjir eigi rétt á að dveljast í landinu.47 

 Óhlutdrægnikenninguna má að miklu leyti tengja við heimsborgarahyggju, en líkt og 

skilyrðislausa skylduboð Kants segir til um þá trúa óhlutdrægnisinnar því að ef ákveðin gjörð 

eða stefna er algjörlega óhlutdræg hlýtur það að vera rétt siðferðisleg ákvörðun fyrir alla þá 

sem eru í sömu kringumstæðum.48 Óhlutdrægt siðferði á að vera grunnurinn að ákvörðunum 

einstaklinga. Óhlutdrægnisinnar benda hins vegar oft á misræmið sem er á milli stuðnings 

ríkja við flutning fólks úr landi og samsvarandi höfnunar á réttinum til að flytja inn í landið.49 Ef 

frjálslynd og lýðræðisleg ríki styðja rétt eigin borgara að flytja frá eða flýja heimaland sitt, sem 

er réttur allra manna samkvæmt 13. gr. 2. mgr. Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóð-

anna,50 hljóta þau einnig að þurfa að vera reiðubúin að taka á móti borgurum annarra ríkja. 

                                                
44	  Matthew	  J.	  Gibney,	  The	  Ethics	  and	  Politics	  of	  Asylum:	  Liberal	  Democracy	  and	  the	  Response	  to	  Refugees	  
(Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  2004),	  31-‐32.	  
45	  Ibid.,	  23.	  
46	  Susan	  Wolf,	  „Morality	  and	  Partiality,”	  Philosophical	  Perspectives	  6	  (1992):	  243.	  
47	  Matthew	  J.	  Gibney,	  The	  Ethics	  and	  Politics	  of	  Asylum:	  Liberal	  Democracy	  and	  the	  Response	  to	  Refugees	  
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49	  Ibid.,	  68.	  
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Óhlutdrægnikenningin segir ekki að ríki skuli taka við ótakmörkuðum fjölda hælisleit-

enda, en líkt og nytjasinnar halda fram verða kostir þess að taka á móti fleiri hælisleitendum, 

bæði fyrir hælisleitendur og þegna ríkisins, að vera fleiri en ókostir þess.51 Grundvallaratriðið 

er að litið sé sömu augum á alla einstaklinga, hvort sem þeir eru hluti af einstaka ríki eða 

ekki. Margir alþjóðafrjálslyndissinnar (e. global liberals) taka hugmynd nytjasinna enn lengra, 

en þeir telja rétt samfélags til þess að stjórna eigin inngangsstefnu (e. entrance policy) falla í 

skuggann af rétti allra einstaklinga til þess að búa þar sem þeir vilja.52 Það er í raun ekkert 

ríki sem hefur þesskonar stefnu, ekki einu sinni Þýskaland sem hefur haft mjög opna stefnu í 

hælismálum undanfarin ár. Til þess að ríki taki upp stefnu í líkingu við framangreinda 

kenningu þarf algjör umbreyting að koma til, þegar kemur að viðhorfum til innflytjenda og 

hælismála. 

2.4. Hversdagsleiki illskunnar 
Hannah Arendt er einn af áhrifamestu stjórnspekingum 20. aldar og skrifaði mikið um 

alræðishugmyndafræði.53 Hún er gjarnan talin vera heimspekingur, enda lærði hún heimspeki 

meðal annars hjá Heidegger og Jaspers.54 Arendt upplifði sig samt ekki sem heimspeking. 

Hún taldi sig ekki eiga heima í hópi þeirra og sagði starfsgrein sína vera stjórnmálafræði.55 

Hún skrifaði meðal annars bókina Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, 

sem segir frá réttarhöldunum yfir nasistanum Adolf Eichmann. Hann var einn af 

skipuleggjendum Helfararinnar og bar því ábyrgð á dauða milljóna gyðinga í seinni 

heimsstyrjöldinni.56 

 Eitt helsta ágreiningsefni réttarhaldanna var sá huglægi þáttur hvort að brotavilji væri 

nauðsynlegur til að teljast sekur. Eichmann sagðist ekki hafa breytt eftir eigin sannfæringu og 

hann hafi aldrei viljað drepa nokkurn mann. Hann sagðist ekki haft möguleika á að breyta á 

annan hátt og að nánast hver sem er hefði getað komið í hans stað.57 

Við getum sagt að róttæk illska hafi brotist út í kerfi þar sem öllum mönnum er jafn 

ofaukið. Stjórnendur kerfisins trúa að þeim sé jafn ofaukið og öðrum. Morðingjar alræð-
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isstjórnanna eru svo hættulegir vegna þess að þeim er sama hvort þeir eru lifandi eða 

dauðir, hvort þeir hefðu nokkru sinni lifað eða hefðu aldrei fæðst.58 

Róttæka illskan birtist í kerfinu en ekki í einstaklingunum sjálfum. Óþarfleikinn, að hægt sé að 

skipta einum þátttakanda í kerfinu út fyrir annan, er ein grunnforsenda alræðiskerfa. 

Í réttarhöldunum var Eichmann lýst af ákæruvaldinu sem eitthvert „afbrigðilegasta 

skrímsli sem nokkurn tíma hefði komið fyrir augu alþjóðar.“59 Arendt taldi hins vegar að Eich-

mann hafi hvorki skipulagt Helförina vegna gyðingahaturs né hreinnar illsku, heldur vegna 

skorts á hugmyndafræði og umfram það vegna hlýðni og skyldurækni við starf sitt.60 Þar 

birtist hversdagsleiki illskunnar (e. banality of evil), þegar venjulegt fólk gerir slæma hluti án 

þess að hatur eða illar hvatir liggi að baki. Arendt var ekki sammála ákæruvaldinu um að 

Eichmann væri einstakt skrímsli: „Vandinn við Eichmann var einmitt hve margir voru eins og 

hann, hvorki afbrigðilegir né hneigðir til illra verka. Þetta fólk var og er enn alveg hræðilega 

venjulegt.“61 Hversdagsleiki illskunnar stafar helst af hugsunarleysi og dómgreindarleysi ger-

andans frekar en af illum vilja. 

Í stofnanaumhverfi, líkt og því sem Eichmann starfaði í, kemur skipun að ofan sem 

viðkomandi ber að hlýða. Sjálfstæð hugsun verður óþörf og smám saman verður einstakling-

urinn samdauna þeim verkferlum sem við eru hafðir og þeir taldir eðlilegir. Hugsunin um að 

lögum beri að fylgja verður ofan á, hvort sem þau eru siðferðislega rétt eða röng. Stofnunin 

tekur yfir sjálfstæða hugsun um siðferði. Í ljósi þess er nauðsynlegt að fólk læri að gleypa 

ekki við núverandi stjórnkerfi og aðferðum í blindni. Það er hverjum manni mikilvægt að efast 

og spyrja í sífellu hvort að núverandi kerfi sé réttlátt og maður ætti að taka þátt í því, eða 

hvort það brjóti gegn mannréttindum einhverra og maður ætti í raun að berjast gegn því. 

2.5. Staða þekkingar 
Það hefur verið töluverð umfjöllun, bæði hér á landi og erlendis, um Dyflinnarreglugerðina og 

beitingu hennar undanfarin ár. Margar skýrslur og greinar hafa verið birtar um reglugerðina 

og hún hefur verið viðfangsefni margra BA og MA ritgerða. 

Hrafnhildur Kvaran og Auður Birna Stefánsdóttir skrifuðu MA ritgerðir sínar í alþjóða-

samskiptum. Auður Birna skrifaði sína ritgerð árið 2007 um sameiginlega hælisstefnu 

Evrópusambandsins. Hún skoðaði hvar siðferðisleg skylda vestrænna ríkja lægi þegar kemur 
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að verndun flóttamanna og hvort það væri réttlætanlegt að taka hagsmuni eigin borgara fram 

yfir hagsmuni flóttamanna í leit að vernd. Niðurstöður Auðar Birnu sýndu að sameiginleg 

hælisstefna Evrópusambandsins gengi oft og tíðum gegn Flóttamannasamningnum og 

öðrum alþjóðlegum mannréttindasamningum þar sem hún þrengir túlkun Flóttamanna-

samningsins á því hver geti hlotið vernd.62 Ritgerð Hrafnhildar, sem var skrifuð 2009, fjallar 

einnig um sameiginlega innflytjenda- og hælisstefnu Evrópusambandsins. Hún leitast við að 

svara því hvort hert eftirlit ytri landamæra ESB gangi gegn alþjóðlegum skuldbindingum 

aðildarríkja um mannréttindi og vernd flóttamanna. Helstu niðurstöður Hrafnhildar sýndu að 

þrátt fyrir metnaðarfullar aðgerðir í átt að sameiginlegu hæliskerfi ESB, t.d. með innleiðingu 

Dyflinnarreglugerðarinnar, hefur hertara eftirlit ytri landamæra ESB gert hælisleitendum 

erfiðara að nálgast hæliskerfi ESB. Með því er komið í veg fyrir að þeir fái þá alþjóðlegu 

vernd sem þeir eiga rétt á.63 Þessar niðurstöður sýna að sameiginleg hælisstefna Evrópu-

sambandsins á það til að takmarka réttindi hælisleitenda í Evrópu í stað þess að auðvelda 

þeim aðgang að hæliskerfinu. 

Einnig hefur verið fjallað um Dyflinnarreglugerðina á sviði lögfræðinnar. Erla Frið-

björnsdóttir skrifaði BA ritgerð um meðferð hælisumsókna á Íslandi með áherslu á andmæla-

rétt, en hún vildi t.d. skoða hvort og þá hvernig hælisleitendum væri tryggður sá andmæla-

réttur sem þeir eiga rétt á. Hún komst að þeirri niðurstöðu að andmælareglan væri nokkuð 

vel tryggð hjá stjórnvöldum.64 Þó þessi ritgerð, sem var skrifuð árið 2010, fjalli ekki beint um 

Dyflinnarregluerðina tengist viðfangsefni hennar þessari ritgerð að vissu leyti þar sem hún 

fjallar um hælisleitendur. Claudie Ashonie Wilson skrifaði meistararitgerð sína árið 2014 um 

Dyflinnarreglugerðina. Ritgerð hennar fjallaði einnig um rétt hælisleitenda til að andmæla 

endursendingu til öruggs þriðja ríkis. Þar er rannsakað hvort hælisleitandi með yfirvofandi 

brottvísun frá Íslandi geti véfengt að móttökuríkið sé öruggt hvað varðar málsmeðferð og að-

búnað hælisleitenda, sem er algjör grundvallarforsenda. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að 

þó svo að hælisleitendur sem bíða brottvísunar hafi möguleika á að reyna á réttmæti slíkrar 

brottvísunar í orði, þá er raunverulegur möguleiki þeirra á endurskoðun ekki raunverulega á 

borði.65 Þetta sýnir fram á að það sem er mögulegt er ekki alltaf raunverulegur möguleiki, þó 

svo að ákveðin réttindi komi fram í samningi er þeim ekki alltaf framfylgt í framkvæmd. 

Árið 2013 skrifaði Elísabet Aagot Árnadóttir ML ritgerð um frelsissviptingu ungra 

hælisleitenda við ólögmæta landgöngu. Í ritgerðinni kom meðal annars fram að íslenska ríkið 

                                                
62	  Auður	  Birna	  Stefánsdóttir,	  „Knúið	  á	  lokaðar	  dyr?	  Sameiginleg	  hælisstefna	  Evrópusambandsins“	  
(meistararitgerð,	  Háskóli	  Íslands,	  2007).	  
63	  Hrafnhildur	  Kvaran,	  „Sameiginleg	  innflytjenda-‐	  og	  hælisstefna	  ESB“	  (meistararitgerð,	  Háskóli	  Íslands,	  
2009).	  
64	  Erla	  Friðbjörnsdóttir,	  „Meðferð	  hælisumsókna	  á	  Íslandi	  með	  áherslu	  á	  andmælarétt“	  (BA	  ritgerð,	  
Háskóli	  Íslands,	  2010).	  
65	  Claudie	  Ashonie	  Wilson,	  „Dyflinnarreglugerð:	  Réttur	  hælisleitenda	  til	  að	  andmæla	  endursendingu	  til	  
öruggs	  þriðja	  ríkis“	  (meistararitgerð,	  Háskólinn	  í	  Reykjavík,	  2014).	  
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nýti almennt ekki heimild til að taka umsókn um hæli til meðferðar ef það ber ekki ábyrgð á 

slíkri meðferð. Þess í stað endursendi það hælisleitendur til þess ríkis þar sem umsókn var 

fyrst lögð fram.66 Ingunn Sigríður Árnadóttir skrifaði ritgerð sína til meistaraprófs í lögfræði á 

vorönn 2016. Hún skoðaði flóttamannalög sem og ýmis vandamál tengd þeim. Eftir að hafa 

skoðað ýmis lög tengd flóttamönnum og alþjóðlegri vernd komst hún að þeirri niðurstöðu að 

löggjöf um hæli virðist frekar nýtast ríkinu við eftirlit fólksflutninga og vernd landamæra, í stað 

þess að vernda mannréttindi þeirra sem neyðast til að flýja land sitt í leit að alþjóðlegri 

vernd.67 Niðurstöður ritgerða Elísabetar og Ingunnar fá mann til að velta fyrir sér hvort íslensk 

stjórnvöld nýti Dyflinnarreglugerðina og aðra löggjöf tengda flóttamönnum og hælisleitendum 

sér í hag, í stað þess að setja hagsmuni fólks á flótta í forgang, sem ætla mætti að væri 

markmið laga og samninga um flóttafólk. 

Réttindi barna á flótta hafa einnig verið viðfangsefni ýmissa ritgerða. Vorið 2016 

skrifaði Ragnheiður Ásta Birgisdóttir ML ritgerð sína um réttarstöðu barna á flótta á Íslandi og 

hvernig þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist hafi áhrif á hana. Í 

ritgerð Ragnheiðar kemur meðal annars fram að börn á flótta njóti ríkari verndar heldur en 

fullorðnir einstaklingar þar sem ekki sé heimilt að beita endursendingarákvæðum Dyflinnar-

reglugerðarinnar gegn fylgdarlausu barni, nema að um fjölskyldusameiningu sé að ræða.68 

Meistararitgerð Helgu Guðmundsdóttur var aftur á móti rannsókn á upplifun og reynslu barna 

og foreldra sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Ritgerðin varpar til dæmis ljósi á 

biðtímann og aðra þætti umsóknarferlisins sem hafa áhrif á sálfélagslega velferð fjölskyldu-

meðlima. Niðurstöður sýna til dæmis að möguleikar barna til að tjá sig um eigin upplifun er af 

skornum skammti.69  

 Eins og áður kom fram hefur einnig mikið verið skrifað um Dyflinnarreglugerðina 

erlendis og margir fræðimenn hafa skoðun á hver framtíð reglugerðarinnar ætti að vera. 

Maryellen Fullerton, lagaprófessor, skrifaði grein í Harvard Human Rights Journal og lagði til 

að leggja ætti niður Dyflinnarreglugerðina í þeirri mynd sem hún er í núna, sérstaklega í ljósi 

ójafnrar stöðu hennar í ríkjum Evrópu. Reglugerðina ætti aðeins að nýta í einstaka tilfellum, 

líkt og í sameiningu fjölskyldumeðlima og vegna annarra aðkallandi mannúðarástæðna. 

Aðildarríki ættu að skoða hælisumsóknir með það fyrir augum að það ríki sem hefur umsjá 

                                                
66	  Elísabet	  Aagot	  Árnadóttir,	  „Frelsissvipting	  ungra	  hælisleitenda	  við	  ólögmæta	  landgöngu“	  
(meistararitgerð,	  Háskólinn	  í	  Reykjavík,	  2013).	  
67	  Ingunn	  Sigríður	  Árnadóttir,	  „The	  Road	  to	  International	  Protection:	  An	  Overview	  on	  International,	  
European,	  and	  Icelandic	  Refugee	  and	  Asylum	  Legislation	  and	  Pressing	  Human	  Rights	  Challenges“	  
(meistararitgerð,	  Háskóli	  Íslands,	  2016).	  
68	  Ragnheiður	  Ásta	  Birgisdóttir,	  „Réttarstaða	  flóttamanna	  með	  áherslu	  á	  stöðu	  barna:	  Hver	  eru	  réttindi	  
barna	  á	  flótta	  að	  íslenskum	  rétti	  og	  samkvæmt	  þeim	  alþjóðlegu	  skuldbindingum	  sem	  Ísland	  hefur	  
undirgengist?“	  (meistararitgerð,	  Háskólinn	  á	  Bifröst,	  2016).	  
69	  Helga	  Guðmundsdóttir,	  „Upplifun	  og	  reynsla	  barna	  og	  foreldra	  sem	  leita	  alþjóðlegrar	  verndar	  á	  Íslandi“	  
(meistararitgerð,	  Háskóli	  Íslands,	  2016).	  
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með hælisleitanda ákveði hæliskröfu.70 Að mati Fullerton myndi niðurfelling Dyflinnarreglu-

gerðarinnar bæði reynast hælisleitendum vel og fá ríki Evrópu til að dreifa ábyrgðinni á hælis-

leitendum betur.71 

 Will Jones og Alexander Teytelboym töldu Dyflinnarreglugerðina augljóslega ekki við 

hæfi og lögðu til nýtt kerfi sem gefur flóttafólki val um hvar það fær vernd. Þetta kerfi gefur 

ríkjum á sama tíma svigrúm til að stjórna hvernig þau deila ábyrgðinni á sanngjarnan og skil-

virkan hátt. Þeir lögðu til að para saman hælisleitendur og ríki, líkt og gert er við nemendur 

og skóla og líffæragjafa og sjúklinga. Þeir telja þetta vera hvatningu fyrir ríki til að taka á móti 

hælisleitendum þar sem ríkin, líkt og hælisleitendurnir, geta lagt fram lista um óskir sínar. 

Hælisleitendur geta þannig lagt fram óskir sínar hvar sem er, sem minnkar líkurnar á hættu-

för flóttafólks til Evrópu. Jones og Teytelboym gera sér grein fyrir því að þetta kerfi er ekki 

lausn á þeim mikla vanda sem þeir leitast við að leysa, heldur í besta lagi stórkostleg framför 

á núverandi kerfi.72 

 Í skýrslu, sem unnin var af dr. Francesco Maiani að beiðni nefndar Evrópuþingsins 

um borgaralegt frelsi, réttlæti og innanríkismál (e. European Parliament's Committee on Civil 

Liberties, Justice and Home Affairs), kom fram að Dyflinnarreglugerðin væri bæði árangurs-

laus og óskilvirk. Þetta neikvæða mat Maiani má rekja til þriggja þátta. Í fyrsta lagi nefnir 

hann að núverandi úthlutunarkerfi sé óaðlaðandi í augum hælisleitenda, sérstaklega þar sem 

þeir hafi ekkert val. Í öðru lagi telur hann vera vöntun á sæmræmingu og samvinnu milli 

landa, þar sem úthlutunarkerfið fær ríki til að vinna gegn hvert öðru þar sem hvert ríki hugsar 

um eigin þjóðarhagsmuni. Þriðja ástæðan er flókna skrifræðið sem fylgir Dyflinnarreglu-

gerðinni en það hefur valdið miklum töfum fyrir hælisleitendur. Framkvæmdastjórn ESB lagði 

til breytingar á Dyflinnarreglugerðinni og kallaði tillöguna Dyflinnarreglugerðin IV (e. Dublin 

IV). Maiani taldi þó að sú tillaga myndi ekki leysa þau vandamál sem hann nefnir og hann 

mældi með að leitað yrði annarra leiða heldur en þeirrar sem nú er tekin með 

Dyflinnarreglugerðinni.73 

 Líkt og framanverð umfjöllun sýnir eru margir sem telja Dyflinnarreglugerðina vera 

óskilvirka og jafnvel úrelta, sérstaklega í þeirri mynd sem hún er í dag. Fyrrnefndir fræðimenn 

koma með hugmyndir um hvernig megi breyta og bæta núverandi Dyflinnarsamkomulag. 

Töluvert hefur verið skrifað um Dyflinnarreglugerðina, en ekki hefur verið fjallað um notkun 

hennar á Íslandi á sama hátt og þessi ritgerð gerir. Það er því augljóst gat í fræðunum og er 

markmið þessa verkefnis að bæta þar um betur. Þar sem hælisleitendur hafa ítrekað verið 
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sendir frá Íslandi með vísan í Dyflinnarreglugerðina er mikilvægt að kanna ástæður þess. Hér 

verður það gert með því að skoða nánar umræðuna sem farið hefur fram um reglugerðina. 

Orðræða hefur ákveðið vald þar sem hún hefur gífurleg áhrif á skoðanir og hugmyndir fólks 

og því er mikilvægt að greina þá orðræðu sem hefur einkennt Dyflinnarreglugerðina. 
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3. Aðferðafræði 

Ritgerðin er í formi rannsóknar sem leitast við að komast að nýrri þekkingu. Samskonar 

rannsókn hefur ekki verið framkvæmd á Íslandi og vonandi mun því ný þekking koma fram 

sem nýtist fræðasviðinu. Þessi kafli fjallar um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru við 

gerð rannsóknarinnar sem og val og notkun gagna. 

3.1. Rannsóknaraðferðir 
Aðferðin sem varð fyrir valinu við gerð þessarar rannsóknar er orðræðugreining, en hún 

byggir á hugmyndum Michel Foucault. Það eru til margar mismunandi tegundir orðræðu-

greiningar og hægt er að beita henni á marga mismunandi vegu. Það er engin ein leið til að 

nota orðræðugreiningu að mati Foucault, heldur fer það eftir þeim þekkingarfræðilega ramma 

sem hver og einn velur sér, hvernig orðræðugreining birtist hverju sinni.74 Markmið þessa 

verkefnis er að finna helstu þemu sem hafa einkennt orðræðuna um Dyflinnarreglugerðina á 

Íslandi, bæði á Alþingi og í fjölmiðlum og þannig komast að því hvort og þá hvernig túlkun 

reglugerðarinnar á Íslandi hefur þróast í gegnum árin. Með því að benda á það sem miður 

hefur farið myndast rými til að endurhugsa túlkun Dyflinnarreglugerðarinnar á Íslandi og sjá 

hvar úrbóta er þörf. Í þessari rannsókn er sérstaklega einblínt á Ísland, en svipaðir hlutir hafa 

átt sér stað undanfarið í fjölda annarra landa Evrópu. 

Orðræða er ákveðið ferli sem byggist á orðum, hugmyndum og athöfnum. Orðræða 

er sköpuð af öllum þátttakendum umræðunnar um ákveðið málefni, hvort sem það er með-

vitað eða ómeðvitað. Orðræða er nefnilega ekki aðeins það sem sagt er heldur einnig allar 

þær óyrtu hugmyndir og athafnir sem hefur ekki tíðkast að véfengja.75 Það er því mikilvægt 

að skoða það sem ekki er sagt eða ekki er skrifað og þar að auki það sem ræður því að 

ákveðnar hugmyndir fái umfjöllun en aðrar ekki. Þar að baki geta til dæmis verið sögulegar 

eða pólitískar ástæður.76 Dæmi um slíkt eru hefðir sem hafa tíðkast í samfélaginu sem gerir 

fólk samdauna ákveðnum verkferlum og gerir þeim erfitt að sjá að aðrar leiðir eru mögulegar. 

Þannig verða beytingar nánast að ómöguleika. Stjórnmálamenn hafa til dæmis meira vald til 

að koma á breytingum en almenningur, en ef pólitískur vilji er ekki fyrir hendi reynist erfiðara 

að ná fram breytingum. 

Áður en ráðist er í orðræðugreininguna sjálfa er gott að hafa nokkur hugtök á hreinu, 

sem fléttast saman við orðræðuhugtakið. Þegar mikið magn gagna um ákveðið málefni er 
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greint má búast við því að finna orð og hugmyndir sem eru síendurtekin, það kallast þrástef. 

Það mynstur sem þrástefin mynda í orðræðunni er svo kölluð löggildingarlögmál. Þessi 

lögmál eru ekki algild, þau verða til á hverjum tíma í pólitískum átökum og eru því alltaf í 

þróun. Með bæði beinum og óbeinum reglum stýra þessi lögmál því sem segja má á viðkom-

andi vettvangi og hvaða reglum þarf að fara eftir. Það þarf að taka tillit til þeirra svo hlustað 

sé á mann, en það er einnig hægt að hafa áhrif á þessar reglur.77 

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar ráðist er í orðræðugreiningu. Í SAGE 

handbókinni fyrir rannsóknaraðferðir í félagsvísindum útlistar Charles Antaki fjögur grund-

vallaratriði þegar kemur að almennri orðræðugreiningu. Í fyrsta lagi þarf textinn að vera 

náttúrulega fundinn og skoðaður eins og hann var upprunalega settur fram. Í öðru lagi þarf 

textinn að vera túlkaður með tilsjón af innra samhengi textans, sem og ytra samhengi ef það 

á við. Í þriðja lagi þarf greinandinn að vera vakandi yfir raunverulegri merkingu orðanna, það 

þarf að líta lengra heldur en aðeins á bókstaflega merkingu orðanna. Í fjórða og síðasta lagi, 

þarf greinandinn að meta þau félagslegu áhrif og þær gjörðir sem felast í notkun orðanna.78 

Þó svo að orðræða sé ekki aðeins orð sem birtast á blaði, til dæmis í fréttablöðum og 

öðrum fréttamiðlum, verður að miklu leyti notast við fréttir sem gera skoðanir viðmælenda 

sýnilegar. Fjölmiðlar hafa gífurlega mikið vald, svokallað mjúkt vald (e. soft power), þar sem 

sú nálgun sem fjölmiðlar taka á ákveðið málefni hefur áhrif á skoðanir fólks. Það er nauðsyn-

legt að vera gagnrýninn og gleypa ekki við öllu sem birtist í fjölmiðlum þar sem óáreiðanleiki 

frétta getur verið mikill, sérstaklega með aukinni notkun samfélagsmiðla. Það er því mikil-

vægt að velja áreiðanlega fréttamiðla við að afla sér upplýsinga. Með gagnrýni geta fjölmiðlar 

líka haft mikil áhrif á ríkjandi valdhafa og leitt til breytinga. Í málefnum flóttafólks hafa fjöl-

miðlar raunverulegt vald þar sem ákvörðun þeirra að fjalla eða fjalla ekki um ákveðið mál, 

hvort sem það er að segja sögu hælisleitenda eða fylgjast með mótmælum, getur haft bein 

áhrif á ákvörðun stjórnvalda og þar af leiðandi á líf viðkomandi einstaklings. 

Þar sem orðræða skapast af öllum þátttakendum umræðu er ómögulegt að fá full-

komna mynd af orðræðunni. Ómögulegt er að ræða við alla þátttakendur umræðunnar, sér-

staklega þar sem málefni tengd hælisleitendum og flóttamönnum hafa verið í brennidepli 

undanfarin ár og flestir virðast hafa sína skoðun á málinu. Notast verður við umfjöllun fjöl-

miðla og umræðu á Alþingi sem lýsandi dæmi um orðræðuna hvernig Dyflinnarreglugerðin er 

túlkuð og hvernig henni er framfylgt. 
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3.2. Gagnaöflun og úrvinnsla 
Til þess að sjá hvernig orðræðan um Dyflinnarreglugerðina hefur þróast á Íslandi eru tvö 

tímabil tekin fyrir og borin saman. Tímabilin sem eru skoðuð eru árin 2001-2003 og 2014-

2016. Ástæðan fyrir því að þessi tímabil voru valin er að Dyflinnarreglugerðin var innleidd 

árið 2001 og því taldi ég áhugavert að skoða hvernig umræðan um reglugerðina var fyrstu 

þrjú árin hér á landi. Vegna mikilla umróta í heiminum undanfarin ár, meðal annars vegna 

borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi, sem hefur neytt ótal manns til að flýja heimili sín, er áhuga-

vert að bera saman árin 2014-2016 við árin 2001-2003 og sjá hvernig umræðan hefur þróast 

á þessum rúma áratug. 

 Fjölmiðlavaktin safnar saman og heldur utan um alla fréttaumfjöllun helstu fréttamiðla 

Íslands. Haft var samband við Fjölmiðlavaktina sem útvegaði aðgang að öllum fréttum sem 

skrifaðar voru um Dyflinnarreglugerðina á árunum 2014-2016. Ákveðið var að greina aðeins 

fréttir til 31. október 2016 þar sem úrvinnsla gagna hófst í nóvember. Því var tímabilið í raun 

frá 1. janúar 2014 til 31. október 2016. Á Fjölmiðlavaktinni er hægt að leita að lykilorðum, en 

ég notaði lykilorðið „dyflinnarregl*“ og upp komu 490 fréttir. Sumar komu þó fyrir tvisvar og 

því voru fréttirnar í raun færri. Öll gögnin voru afrituð í tvö skjöl, annars vegar var öllum 

fréttum safnað í eitt skjal og hins vegar öllum innsendum greinum og leiðurum í annað skjal. 

Þetta var gert til að aðskilja fréttir frá greinum sem lýsa skoðunum ýmissa einstaklinga. 

Því næst var safnað saman í eitt skjal öllum þeim ræðum á Alþingi þar sem fjallað var 

um Dyflinnarreglugerðina, en þær nálgaðist ég á althingi.is. Á tímabilinu 1. janúar 2014 - 31. 

október 2016 fundust 38 færslur. Þetta tímabil nær yfir þrjú löggjafarþing, frá 143.-145. lög-

gjafarþings. Einnig var safnað saman öllum þingræðum sem fjölluðu um reglugerðina á 

tímabilinu 1. janúar 2001 - 31. desember 2003. Það tímabil nær yfir löggjafarþing 126-130 og 

á því tímabili fundust 23 færslur um reglugerðina. Notað var leitarorðið „Dyflinnar*“ á 

althingi.is, en einnig var notast við aðrar þingræður sem fjölluðu um málið án þess að nefna 

Dyflinnarreglugerðina eða Dyflinnarsamninginn beinum orðum, en umfjöllunin á þingi vísaði 

mér á þær. 

Þar sem gagnagrunnur Fjölmiðlavaktarinnar nær aðeins aftur til ársins 2005 nýttist 

hann ekki til gagnaöflunar frétta fyrir árin 2001-2003. Til að afla gagna fyrir það tímabil var 

því, auk þingræðna frá althingi.is, notast við timarit.is. Þar fundust aðeins sex fréttir sem 

fjölluðu um Dyflinnarreglugerðina. Þær nýttust ekki við skrifin vegna þess hversu fáar þær 

voru og þar sem flestar fréttirnar fjölluðu um að ný lög um útlendinga hefðu verið samþykkt 

og að Ísland hefði gerst aðili að Schengen-samstarfinu. 

Þegar kom að gagnaöflun frétta var aðeins notast við Morgunblaðið og Fréttablaðið á 

fyrra tímabilinu, 2001-2003, en á seinna tímabilinu, 2014-2016, bættust fleiri fréttaveitur við, 
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t.d. DV og Stundin. Einnig bættust við sjónvarps- og útvarpsfréttir frá Stöð 2 og RÚV, sem 

Fjölmiðlavaktin auðveldaði aðgang að. 

Á fyrra tímabilinu var mun meira af gögnum frá umræðu af Alþingi heldur en frétta-

umfjöllun, þar sem Schengen-samstarfið var mjög nýtt af nálinni og unnið var að málinu á 

þingi. Á seinna tímabilinu var hins vegar töluvert meira af fréttaumfjöllun heldur en af um-

ræðu af þingi, þar sem Dyflinnarreglugerðin var þá þegar orðin föst í sessi og var einnig 

reglulega notuð á því tímabili. 

Byrjað var að vinna úr gögnum frá fyrra tímabilinu. Gögnin voru yfirfarin og ýmsar 

athugasemdir skráðar. Því næst voru skráð helstu þemu sem komu í ljós áður en hvert þema 

var tekið fyrir. Farið var vandlega í gegnum gögnin með hvert þema í huga og skrif hafin. 

Sama ferli var endurtekið með gögnin frá seinna tímabilinu. Þá voru allir kaflarnir fínpússaðir 

áður en skrif á umræðukaflanum hófust, þar sem orðræðugreiningin var tengd við kenn-

ingarnar sem voru kynntar í 2. kafla ritgerðarinnar. Að lokum voru niðurstöður rannsóknar-

innar dregnar saman í lokaorðum. 

3.3. Réttmæti gagna 
Rannsakandinn tengist efninu ekki persónulega, að öðru leyti en að hafa áhuga á málefnum 

flóttafólks. Með vali á viðfangsefni og þeirri nálgun sem valin er er höfundur vissulega að 

gefa í skyn ákveðna skoðun á málefninu. Allir hafa fyrirfram mótaðar hugmyndir um ákveðna 

hluti. Áður en skrif hófust taldi ég að betur mætti huga að málaflokknum og að breytinga væri 

þörf, en það er nauðsynlegt að leggja þær skoðanir til hliðar til þess að hægt sé að komast 

að sanngjarni niðurstöðu. Með því að leyfa gögnunum að tala mun ég halda hlutlægni og 

síðan móta mína afstöðu út frá þeim gögnum. Ég reyndi ekki að velja gögn sem hentuðu mér 

eða voru líkleg til að veita mér niðurstöðu sem ég óskaði eftir, heldur valdi ég mér tímabil og 

nálgun á efnið sem ég vildi rannsaka og leyfði gögnunum síðan að tala sínu máli. Hér að 

framan tók ég fram hvar ég nálgaðist gögnin og ef aðrir hefðu unnið úr þessum sömu 

gögnum hefðu niðurstöðurnar orðið svipaðar. Þær hefðu að sjálfsögðu ekki verið nákvæm-

lega eins þar sem hver og einn túlkar ákveðin gögn á örlítið mismunandi hátt. 

 Með orðræðugreiningu er orðræða túlkuð og ef eitthvað er ekki sagt með berum 

orðum er það í verkahring rannsakandans að túlka orðræðuna og komast að því hvaða 

merking býr að baki orðanna. 

3.4. Samantekt á aðferðafræði 
Líkt og kom fram hér að framan er aðferð orðræðugreiningar notuð til að nálgast rannsóknar-

efnið. Gögnin sem notast er við eru bæði þingræður og fjölmiðlaumfjöllun frá tveimur völdum 

tímabilum, 2001-2003 og 2014-2016, en notast var meðal annars við gagnagrunn Fjölmiðla-

vaktarinnar og althingi.is til að nálgast gögnin. 
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Áður en unnið var úr gögnunum var byrjað á að skrifa fræðilega kafla ritgerðarinnar 

og kaflann um Dyflinnarsamstarfið. Að því loknu var farið yfir þingræður frá báðum tímabilum 

áður en fréttagögnin voru tekin fyrir. Að orðræðugreingunni lokinni voru niðurstöður hennar 

tengdar við kenningar í umræðum og niðurstöður skráðar. 
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4. Dyflinnarsamstarfið 

Dyflinnarsamstarfið er liður í Schengen-samkomulaginu og er við lýði í Evrópusambands-

ríkjunum 28, sem og í Noregi, Sviss, Íslandi og Liechtenstein.79 Ísland hefur, líkt og önnur 

norræn ríki, tekið þátt í Schengen-samstarfinu og gengist við Dyflinnarreglugerðinni, í einu 

eða öðru formi, síðan 2001.80 

Tilgangur Schengen-samstarfsins var meðal annars að tryggja frjálsa för einstaklinga 

um innri landamæri allra þátttökuríkja. Samræmt eftirlit á ytri landamærum Schengen-

ríkjanna og reglur um ákveðna þætti málsmeðferðar vegna beiðni um hæli er meðal annars 

hluti af Schengen-samstarfinu. Sérstöku samstarfi var komið á til þess að sjá um meðferð 

umsókna um hæli og til að skera úr um hvaða ríki skuli bera ábyrgð á hverri hælisumsókn.81 

Þessi kafli Schengen-samningsins var leystur af hólmi með undirritun Dyflinnarsamningsins 

15. júní 1990 í samnefndri borg á Írlandi, en hann tók gildi árið 1997.82 Ísland og Noregur 

gerðust aðilar að Dyflinnarsamningnum 19. janúar 2001 og var samningurinn fullgiltur af 

Íslands hálfu 28. febrúar sama ár.83 

Upprunalegt markmið samningsins var að einfalda ferli hælismála í Evrópu með því 

að ákvarða hvaða ríki bæri ábyrgð á hverri hælisumsókn, sem er vanalega það ríki í Evrópu 

sem hælisleitandi kemur fyrst til. Þetta kerfi átti að sjá til þess að hver hælisumsókn fengi 

nægilega athygli frá einu aðildarríki og að hælisleitendur væru ekki að sækjast eftir hæli í 

mörgum löndum. Dyflinnarsamstarfið fjallar aðeins um hvaða ríki beri ábyrgð á umfjöllun 

hælisumsóknar, en ekki hvernig eigi að meta umsóknina efnislega.84  

Það kom fljótt í ljós að til þess að Dyflinnarsamstarfið yrði skilvirkt þyrfti samhæfingu á 

hælisstefnu ríkja Evrópu. Sameiginlegri hælisstefnu Evrópusambandsins (e. Common Euro-

pean Asylum System) var komið á fót og hún var mikilvæg viðbót við hæliskerfi Evrópu.85 

Hugmyndalegur rammi þessa fyrirkomulags varð til árið 1999 með svokölluðum Tampere 

fundi framkvæmdastjóra Evrópusambandsins (e. Tampere European Council), en því var 

endanlega komið á í nokkrum skrefum næstu árin.86 Eitt af markmiðum Tampere fundarins 

var að koma á sameiginlegri hælisstefnu innan opins og öruggs Evrópusambands sem beitir 
                                                

79	  JRS	  Europe,	  „Dublin	  Regulation,“	  https://jrseurope.org/advocacy?LID=834	  (sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
80	  Dóms-‐	  og	  kirkjumálaráðuneytið,	  Skýrsla	  nefndar	  um	  meðferð	  hælisumsókna	  (Reykjavík:	  Prentmet,	  2009),	  
10.	  	  	  
81	  Ibid.,	  10.	  	  
82	  Refugee	  Council,	  „The	  Dublin	  Convention	  on	  asylum	  applications:	  What	  it	  means	  and	  how	  it´s	  supposed	  
to	  work,“	  ágúst	  2002,	  https://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/5851/dublin_aug2002.pdf	  (Sótt	  7.	  
október	  2016).	  
83	  Dóms-‐	  og	  kirkjumálaráðuneytið,	  Skýrsla	  nefndar	  um	  meðferð	  hælisumsókna	  (Reykjavík:	  Prentmet,	  2009),	  
10.	  
84	  Ibid.,	  11.	  
85	  Katrien	  Desimpelaere,	  „The	  Dublin	  Regulation:	  Past,	  Present,	  Future“	  (meistararitgerð,	  Ghent	  
University,	  2015),	  bls.	  24.	  
86	  Ibid.,	  bls.	  25.	  
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sér fyrir því að kröfum Genfar-Flóttamannasáttmálans, þ.e. Flóttamannasamningsins frá 

1951, og annarra mannréttindaskjala sé fylgt. Sambandið átti einnig að sýna samstöðu þegar 

tekist væri á við mannúðarmál.87 

Árið 2001 var fyrsta stjórntæki sameiginlegu hælisstefnunnar samþykkt, það var sjálf-

virkt evrópskt fingrafaraskynjunarkerfi, eða svokallað Eurodac kerfi, sem var tekið í gildi 

2003. Með þessu nýja kerfi var byggður upp gagnagrunnur með fingraförum allra hælis-

leitenda sem koma til landa Evrópusambandsins. Þetta er gert til þess að auðvelda ákvörðun 

um hvaða ríki beri ábyrgð á hverjum hælisleitanda samkvæmt Dyflinnarsamningnum.88 Með 

gagnagrunninum geta ríki séð til hvaða lands einstaklingur kom fyrst, sem auðveldar þeim að 

endursenda hælisleitendur þangað. Þetta getur komið hælisleitendum mjög illa þar sem það 

eru aðeins nokkur lönd sem koma til greina sem fyrsta viðkomuríki í Evrópu, sem verður til 

þess að aðstæður í því ríki eru kannski ekki ákjósanlegar vegna mikils fjölda hælisleitenda. 

Margir reyna að komast hjá því að láta taka fingraför sín svo ekki sé hægt að sanna hvert 

fyrsta komuríki þeirra hafi verið og senda viðkomandi aftur þangað þegar hann sækir um hæli 

í öðru aðildarríki.89 

Þann 18. febrúar 2003 voru gerðar endurbætur á Dyflinnarsamningnum. Reglugerð 

nr. 343/2003/EB, hin svokallaða Dyflinnarreglugerð II, leysti fyrri samninginn af hólmi, en hún 

átti að koma á nýjum viðmiðum og fyrirkomulagi við að ákvarða hvaða aðildarríki bæri ábyrgð 

á meðferð hælisumsókna. Ísland samþykkti reglugerðina 6. maí 2003 með tilkynningu til ráðs 

Evrópusambandsins. Í reglugerðinni má finna ákveðnar viðmiðanir um hvaða ríki skuli bera 

ábyrgðina og eru þær settar fram í forgangsröð í þriðja kafla reglugerðarinnar.90 

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar skal aðeins það aðildarríki sem ber ábyrgð 

samkvæmt viðmiðum III. kafla taka umsóknina til meðferðar. Hverju aðildarríki er hins 

vegar heimilt að taka til meðferðar umsókn um hæli sem lögð er fram hjá því þrátt fyrir 

að ábyrgðin hvíli ekki á því samkvæmt viðmiðunum III. kafla, sbr. 2. mgr. 3. gr. 

reglugerðarinnar.91 

Þessi heimild til að taka umsókn til meðferðar, þó svo að ábyrgðin hvíli ekki á því ríki, sem 

reglugerðin veitir ríkjum er gríðarlega mikilvæg, en hún er þó sjaldan notuð hér á landi. Út-

lendingastofnun hefur túlkað þetta undanþáguákvæði mjög þröngt.92 Samkvæmt ársskýrslum 

Útlendingastofnunar hefur hlutfall umsókna sem eru afgreiddar á grundvelli Dyflinnarreglu-
                                                

87	  European	  Parliament,	  „Tampere	  European	  Council	  15	  and	  16	  October	  1999	  –	  Presidency	  Conclusions,“	  
1999,	  http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm	  (Sótt	  8.	  nóvember	  2016).	  	  
88	  Katrien	  Desimpelaere,	  „The	  Dublin	  Regulation:	  Past,	  Present,	  Future“	  (meistararitgerð,	  Ghent	  
University,	  2015),	  bls.	  26.	  
89	  Duncan	  Robinson,	  „How	  the	  EU	  plans	  to	  overhaul	  ‘Dublin	  regulation’	  on	  asylum	  claims,“	  Financial	  Times	  
https://www.ft.com/content/d08dc262-‐bed1-‐11e5-‐9fdb-‐87b8d15baec2	  (Sótt	  9.	  nóvember	  2016).	  
90	  Dóms-‐	  og	  kirkjumálaráðuneytið,	  Skýrsla	  nefndar	  um	  meðferð	  hælisumsókna	  (Reykjavík:	  Prentmet,	  2009),	  
11.	  
91	  Ibid.,	  11.	  
92	  Ibid.,	  47	  
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gerðarinnar verið á bilinu 15 - 50% af heildarfjölda afgreiddra umsókna um hæli. Lægsta hlut-

fallið, 15%, var árið 2015, en það hæsta, 50%, árið 2012.93 Útlendingastofnun birti ekki árs-

skýrslur á síðu sinni fyrir árin 2001-2007, en í skýrslu nefndar um meðferð hælisumsókna 

kemur fram að hlutfall umsókna sem voru afgreiddar á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar 

þau árin voru innan marka 15 - 50%.94 

Sú ábyrgð sem ríki bera á hælisumsóknum þeirra sem koma ólöglega yfir landamæri 

þess, hvort sem það er gert land-, loft- eða sjóleiðis, rennur út tólf mánuðum eftir að hælis-

leitandi kemur inn fyrir landamæri aðildarríkisins. Þegar það aðildarríki getur ekki lengur verið 

dregið til ábyrgðar af þeim sökum og ef hælisleitandi hefur búið í öðru aðildarríki í hið 

minnsta fimm samfellda mánuði áður en hælisumsókn er lögð fram þá færist ábyrgðin á að 

taka viðkomandi hælisumsókn til skoðunar yfir á það aðildarríki.95 

Vegna landfræðilegrar legu Íslands er ólíklegt að hælisleitendur komi fyrst þangað, án 

þess að koma við í öðru ríki Evrópu og því falla margar hælisumsóknir undir Dyflinnarreglu-

gerðina. Reglugerðin gegnir því veigamiklu hlutverki í hælismálum á Íslandi, en líkt og 

tölurnar hér að framan sýna er hún notuð í allt að helmingi tilvika. Undanþáguákvæði reglu-

gerðarinnar hefur verið túlkað þröngt í framkvæmd. Íslenska ríkið virðist heldur kjósa að 

endursenda hælisleitendur til þess ríkis þar sem fingraför þeirra voru tekin, oft kallað fyrsta 

komuríki. Það er hins vegar ekki aðeins Ísland sem hefur nýtt sér reglugerðina með þessum 

hætti. Á undanförnum árum hefur hátt í 20% hælisumsókna í Evrópu leitt til beiðni um endur-

sendingu vegna Dyflinnarreglugerðarinnar. Það eru þó mun færri dæmi um að endursending 

eigi sér raunverulega stað.96 

Í júní 2013 tók í gildi ný Dyflinnarreglugerð nr. 604/2013/EB, eða Dyflinnarreglugerð 

III eins og hún er gjarnan kölluð, en henni var ætlað að bæta réttindi umsækjenda um alþjóð-

lega vernd.97  

Séu til staðar slíkir gallar á móttöku eða málsmeðferð umsækjenda í því aðildarríki sem 

ber ábyrgðina að hætta sé á að umsækjandi verði fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi 

meðferð í skilningi 4. gr. réttindaskrár Evrópusambandsins (sambærileg 3. gr. mann-

                                                
93	  Útlendingastofnun,	  Ársskýrsla	  2012	  (Reykjavík,	  2014),	  20.	  Útlendingastofnun,	  „Metfjöldi	  umsókna	  um	  
vernd	  árið	  2015,“	  http://utl.is/index.php/um-‐utlendingastofnun/frettir/742-‐aridh-‐2015-‐i-‐toelum	  (Sótt	  6.	  
febrúar	  2017).	  	  
94	  Dóms-‐	  og	  kirkjumálaráðuneytið,	  Skýrsla	  nefndar	  um	  meðferð	  hælisumsókna	  (Reykjavík:	  Prentmet,	  2009),	  
47.	  
95	  Regulation	  (EU)	  No	  604/2013	  of	  the	  European	  Parliament	  and	  of	  the	  Council	  of	  26	  June	  2013	  
Establishing	  the	  Criteria	  and	  Mechanism	  for	  Determening	  the	  Member	  State	  Responsible	  for	  Examining	  an	  
Application	  for	  International	  Protection	  Lodged	  in	  One	  of	  the	  Member	  States	  by	  a	  Third-‐country	  National	  
or	  a	  Stateless	  Person	  (recast),	  13.	  gr.,	  1.-‐2.	  mgr.,	  2013	  Official	  Journal	  of	  the	  European	  Union,	  L	  180/31,	  
http://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0604.	  	  
96	  Maryellen	  Fullerton,	  „Asylum	  Crisis	  Italian	  Style:	  The	  Dublin	  Regulation	  Collides	  With	  European	  Human	  
Rights	  Law,“	  Harvard	  Human	  Rights	  Journal	  29	  (2016):	  61.	  	  
97	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  1180,	  728.	  mál,	  145.	  löggjafarþing.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/altext/145/s/1180.html	  (sótt	  6.	  október	  2016).	  
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réttindasáttmála Evrópu) skal aðildarríkið þar sem umsækjandi er staddur eftir atvikum 

taka til meðferðar umsóknina þótt það beri ekki ábyrgð á slíkri meðferð, sbr. 1. mgr. 17. 

gr. reglugerðarinnar.98 

Aðildarríki Dyflinnarsamstarfsins eru skuldbundin af alþjóðalöggjöf sem bannar þeim að vísa 

fólki á brott þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu, þetta er svokölluð regla um 

bann við endursendingu (e. non-refoulement). Þessi regla var ein helsta forsendan fyrir Dyfl-

innarreglugerð III99, en fjallað verður nánar um það hugtak síðar. Þetta ákvæði má finna í 45. 

gr. útlendingalaga frá 2002, orðað sem vernd gegn ofsóknum á fyrra tímabilinu, en bann við 

að vísa fólki brott eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu í 

sömu lögum á seinna tímabilinu. Þar kemur fram að bannað er að senda útlending til svæðis 

þar sem ekki er tryggt að hann verði ekki sendur áfram þangað sem líf hans eða frelsi kann 

að vera í hættu.100 Þetta ákvæði má einnig finna í 42. gr. í lögum um útlendinga frá 2016.101 

Endursending af þessu tagi gæti einnig verið brot á 3. gr., 1. kafla Mannréttindasáttmála 

Evrópu102 og 33. gr. Flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna.103 Ef ekki er hægt að 

sanna að einstaklingur verði ekki sendur áfram þangað sem hann er í hættu skal viðkomandi 

aðildarríki styðjast við undanþáguákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar. 

Þar sem mörg aðildarríki, líkt og Ísland, veigra sér við að nýta undanþáguákvæði 

Dyflinnarreglugerðarinnar leggst mikil ábyrgð á þau fáu ríki sem liggja syðst í Evrópu, þar 

sem flestir flóttamenn fara um landamæri þeirra. Dyflinnarsamstarfinu er ætlað að starfa á 

þeim forsendum að hælislög og starfshættir séu byggðir á sameiginlegum stöðlum, en það er 

alls ekki reyndin. Þrátt fyrir sameiginlega hælisstefnu Evrópusambandsins eru lög og starfs-

hættir sem snúa að hælisleitendum mjög mismunandi á milli landa, sem verður til þess að 

hælisleitendur í mismunandi löndum standa frammi fyrir mjög ólíkri meðferð.104 Mismikið álag 

á milli landa spilar einnig inn í þessa ólíku meðferð ríkja. Álagið er mest á löndunum syðst í 

Evrópu og því neyðist flóttafólk til að flýja norðar í álfuna. Sem dæmi má taka Ítalíu, en árið 

2014 enduðu 170.000 hælisleitendur, af þeim ótal mörgu sem lögðu í mikla háskaför yfir Mið-

jarðarhafið, á ströndum Ítalíu. Ári síðar voru tölurnar í Ítalíu svipaðar, eða um 153.000 hælis-

leitendur.105 Sú ákvörðun að fara um borð í yfirfullan gúmmíbát sem sendur er á haf út getur 

                                                
98	  Ibid.	  
99	  Andrew	  McIntyre,	  „Brexit	  and	  asylum:	  Life	  after	  the	  Dublin	  Regulation,“	  Brexit	  Law	  
https://brexit.law/2016/07/20/366/	  (Sótt	  11.	  febrúar	  2017).	  
100	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/132b/2002096.html.	  Lög	  um	  útlendinga	  
nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/145b/2002096.html.	  
101	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  80/2016	  http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016080.html.	  
102	  Lög	  um	  mannréttindasáttmála	  Evrópu	  nr.	  62/1994	  http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994062.html.	  	  
103	  UNHCR,	  Convention	  and	  Protocol	  Relating	  to	  the	  Status	  of	  Refugees	  (Geneva:	  UNHCR,	  2010),	  30.	  	  
104	  UNHCR,	  „The	  Dublin	  Regulation,“	  e.d.,	  http://www.unhcr.org/4a9d13d59.pdf	  (Sótt	  20.	  október	  2016).	  
105	  Maryellen	  Fullerton,	  „Asylum	  Crisis	  Italian	  Style:	  The	  Dublin	  Regulation	  Collides	  With	  European	  Human	  
Rights	  Law,“	  Harvard	  Human	  Rights	  Journal	  29	  (2016):	  59.	  	  
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svo sannarlega verið dýrkeypt, en árið 2015 létust rúmlega 3.700 manns á leið sinni yfir 

Miðjarðarhafið í leit að betra lífi.106 

Aukið álag á Ítalíu, Grikkland og fleiri ríki syðst í Evrópu hefur orðið til þess að þau 

eiga erfitt með að sinna öllum þeim hælisleitendum sem til þeirra leita. Mannréttindadómstóll 

Evrópu (e. European Court of Human Rights) gerði grein fyrir þeirri ómannúðlegu aðstöðu 

sem margir hælisleitendur stóðu frammi fyrir og bannaði aðildarríkjum í kjölfarið að treysta 

sjálfkrafa á Dyflinnarreglugerðina.107 Til að mynda tók Þýskaland Dyflinnarreglugerðina tíma-

bundið úr gildi í kjölfar aukins fjölda hælisumsókna sumarið 2015. Það var ákveðið að eyða 

hvorki tíma né peningum í að biðja jaðarríki Evrópu um að taka á sig meiri ábyrgð og ráða-

menn Þýskalands mátu því sjálfir hæliskröfur þeirra hælisleitenda sem höfðu komið til 

landsins.108 

Árið 2008 sagði Evrópuþingið í mati sínu á Dyflinnarreglugerðinni að án samræm-

ingar innan kerfisins muni „Dyflinnarkerfið halda áfram að vera ósanngjarnt fyrir bæði hælis-

leitendur og tiltekin aðildarríki.“109 Upprunalegi tilgangur Dyflinnarsamstarfsins var að gera 

ferlið þægilegt, bæði fyrir hælisleitendur og aðildarríkin. Hugmyndin var að finna ætti aðildar-

ríki sem bæri ábyrgð á hverjum hælisleitanda fljótt svo að viðkomandi þyrfti ekki að eiga í 

samskiptum við fleiri en eitt ríki.110 Það má þó segja að góður tilgangur hafi snúist upp í and-

hverfu sína. Það hefur í hið minnsta lítið breyst síðan 2008 og hæliskerfið er ennþá að miklu 

leyti ósanngjarnt fyrir bæði hælisleitendur og þau ríki sem neyðast til að taka á móti flestum 

hælisleitendum. Sem dæmi vísaði Bretland 252 hælisleitendum á brott árið 2014 með vísan í 

Dyflinnarreglugerðina, en tók aðeins á móti 69 hælisleitendum frá öðrum aðildarríkjum. Ef 

þetta er borið saman við tölur frá Ítalíu kemur ósanngirnin bersýnilega í ljós. Ítalía tók á móti 

1.918 Dyflinnarhælisleitendum og sendi aðeins 10 til annarra aðildarríkja.111 

Það hafa verið uppi ýmsar hugmyndir um hvernig megi bæta Dyflinnarsamstarfið, til 

dæmis svokallað úrbótasanngirnisfyrirkomulag sem er ætlað að dreifa hælisleitendum betur, 

þ.e.a.s. frá aðildarríkjunum þar sem hæliskerfin eru að sligast undan álagi. Fyrirkomulagið 

tekur mið af íbúafjölda og vergri landsframleiðslu.112 Í þessu fyrirkomulagi hefðu aðildarríkin 

einnig þann möguleika að taka tímabundið ekki þátt í endurúthlutuninni, en væri þá gert að 

greiða 250.000 evrur fyrir hvern hælisleitanda sem það hefði átt að taka á móti, til aðildar-

                                                
106	  Ibid.:	  60.	  	  
107	  Ibid.:	  60.	  
108	  Ibid.:	  62.	  
109	  European	  Parliament,	  „European	  Parliament	  resolution	  of	  2	  September	  2008	  on	  the	  evaluation	  of	  the	  
Dublin	  system,“	  2.	  september	  2008,	  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+TA+P6-‐TA-‐2008-‐0385+0+DOC+XML+V0//EN	  (Sótt	  13.	  desember	  2016).	  	  
110	  Duncan	  Robinson,	  „How	  the	  EU	  plans	  to	  overhaul	  ‘Dublin	  regulation’	  on	  asylum	  claims,“	  Financial	  
Times	  https://www.ft.com/content/d08dc262-‐bed1-‐11e5-‐9fdb-‐87b8d15baec2	  (Sótt	  9.	  nóvember	  2016).	  	  
111	  Andrew	  McIntyre,	  „Brexit	  and	  asylum:	  Life	  after	  the	  Dublin	  Regulation,“	  Brexit	  Law	  
https://brexit.law/2016/07/20/366/	  (Sótt	  11.	  febrúar	  2017).	  
112	  Ibid.	  
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ríkisins sem tæki við viðkomandi.113 Það má einnig velta fyrir sér hvort það borgi sig að bæta 

Dyflinnarkerfið eða hvort þetta hafi í upphafi verið ágætis hugmynd sem komið hefur á dag-

inn að virkar ekki og að leggja ætti reglugerðina niður. 

4.1. Flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna frá 1951 
Ástæður þess að fólk flýr heimaland sitt eru margslungnar og mismunandi, en alltaf hlýtur að 

vera til staðar sama grundvallarástæðan þegar leitað er verndar í öðru landi, að heimaland 

þeirra veitir því ekki þá vernd sem það á rétt á. Ábyrgðin til að vernda fellur þá á landið sem 

flóttamaður flýr til. Þessar skyldur má upprunalega finna í Flóttamannasamningi Sameinuðu 

þjóðanna frá 1951, en hann, ásamt bókun hans frá 1967, er eitt veigamesta skjal er varðar 

flóttamenn.114 Samningurinn er eina bindandi alþjóðlega skjalið um flóttafólk.115 Ísland gerðist 

aðili að Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna árið 1955 og samþykkti bókun hans frá 

1967 árið 1968.116 Íslensk stjórnvöld eru því bundin af samningnum. 

Það eru ákveðnir þættir sem þurfa að vera til staðar til þess að vera skilgreindur sem 

flóttamaður og eiga rétt á alþjóðlegri vernd samkvæmt Flóttamannasamningnum. Flótta-

maður er  

sá sem er utan við heimaland sitt og af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna 

kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum, eða stjórn-

málaskoðana, og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess 

lands. Flóttamaður getur einnig verið sá sem er ríkisfangslaus, og er utan þess lands, 

þar sem hann hafði reglulegt aðsetur, vegna ofsókna og getur ekki eða vill ekki, vegna 

ótta við slíka atburði, hverfa aftur þangað.117 

Þessi skilgreining á flóttamanni er orðin nokkuð viðurkennd og bæði íslensk lög og Dyflinnar-

reglugerðin notast við þessa skilgreiningu.118 

Þó svo að regluna um bann við endursendingu megi sjá nefnda í Flóttamanna-

sáttmálanum frá 1933 (e. Convention Relating to the Status of Refugees) var hugtakið fyrst 

                                                
113	  European	  Commission,	  „Country	  responsible	  for	  asylum	  application	  (Dublin),“	  
https://ec.europa.eu/home-‐affairs/what-‐we-‐do/policies/asylum/examination-‐of-‐applicants_en	  (Sótt	  13.	  
febrúar	  2017).	  
114	  Maarten	  den	  Heijer,	  „The	  Practice	  of	  Shared	  Responsibility	  in	  relation	  to	  Refoulement,“	  SHARES	  
Research	  Paper	  84	  (2016):	  1.	  	  
115	  Javaid	  Rehman,	  International	  Human	  Rights	  Law,	  2.	  útg.	  (Harlow:	  Longman-‐	  Pearson	  2010),	  644.	  
116	  UNHCR,	  „Iceland,”	  http://www.unhcr-‐northerneurope.org/where-‐we-‐work/iceland/	  (Sótt	  17.	  
nóvember	  2016).	  
117	  Mannréttindaskrifstofa	  Íslands,	  „Flóttamenn	  og	  hælisleitendur,“	  
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-‐og-‐island/mannrettindi-‐akvedinna-‐hopa/flottamenn-‐og-‐
haelisleitendur	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
118	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/145b/2002096.html.	  	  
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notað af alvöru í Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna frá 1951.119 Reglan um bann við 

endursendingu er einn af meginþáttum samningsins og má finna í 33. grein hans: 

Ekkert aðildarríki skal vísa flóttamanni brott eða endursenda hann á nokkurn hátt til 

landamæra ríkis, þar sem lífi hans eða frelsi mundi vera ógnað vegna kynþáttar hans, 

trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmála-

skoðana.120 

Þessi regla er algjört grundvallaratriði í Flóttamannasamningnum og hana má ekki brjóta 

undir neinum kringumstæðum.121 Flóttamenn neyðast oft til að koma til lands á ólöglegan 

hátt, en það á þó ekki að skipta máli með hvaða hætti flóttamaður kemur inn í landið, hann á 

alltaf rétt á vernd undir 33. gr. Flóttamannasamningsins. Taka skal fram að sú vernd veitir 

flóttamönnum þó ekki rétt á hæli.122 Bæði bein endursending til svæðis þar sem lífi eða frelsi 

einstaklings mundi vera ógnað, sem og „keðju-endursending“ telst vera brot á 33. gr. Flótta-

mannasamningsins. Keðju-endursending á sér stað þegar ríki sendir einstakling til annars 

ríkis sem er líklegt til að endursenda viðkomandi til heimalands síns þar sem lífi eða frelsi 

hans er ógnað.123 Þetta ákvæði er einnig lögfest í íslenskum lögum, en í 45. grein laga um 

útlendinga frá 2002 kemur fram að: „Ekki má samkvæmt lögunum senda útlending til svæðis 

þar sem hann hefur ástæðu til að óttast ofsóknir sem geta leitt til þess að hann skuli teljast 

flóttamaður eða ef ekki er tryggt að hann verði ekki sendur áfram til slíks svæðis.“124 Þrátt 

fyrir að undanþáguákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar sé túlkað mjög þröngt á Íslandi getur 

hún hins vegar komið til skoðunar, þá sérstaklega í málum er varða regluna um bann við 

endursendingu. Íslenska ríkinu er skylt að beita undanþáguákvæðinu „sé raunveruleg hætta 

á því að meðferð sem hælisleitandi fær í öðru aðildarríki að reglugerðinni sé andstæð mann-

réttindaskuldbindingum íslenska ríkisins, s.s. 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um bann 

við pyndingum og ómannúðlegri meðferð.“125 Líkt og kemur fram í 45. grein laga um útlend-

inga bera íslensk stjórnvöld ábyrgð á að senda flóttafólk og hælisleitendur ekki til ríkja þar 

                                                
119	  Robert	  L.	  Newmark,	  „Non-‐Refoulement	  Run	  Afoul:	  The	  Questionable	  Legality	  of	  Extraterritorial	  
Repatriation	  Programs,”	  Washington	  U.L.Q.	  71	  (1993):	  837-‐838.	  
120	  UNHCR,	  Convention	  and	  Protocol	  Relating	  to	  the	  Status	  of	  Refugees	  (Geneva:	  UNHCR,	  2010),	  30.	  	  
Þýðing	   fengin	   frá:	  Mannréttindaskrifstofa	   Íslands,	  Handbók	  um	  réttarstöðu	   flóttamanna;	  málsmeðferð	  og	  
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(Reykjavík:	  Leturprent,	  2008),	  78.	  
Upprunaleg	  þýðing:	  No	  contracting	  State	  shall	  expel	  or	  return	  (´refouler´)	  a	  refugee	  in	  any	  manner	  
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121	  UNHCR,	  Convention	  and	  Protocol	  Relating	  to	  the	  Status	  of	  Refugees	  (Geneva:	  UNHCR,	  2010),	  3.	  	  
122	  Javaid	  Rehman,	  International	  Human	  Rights	  Law,	  2.	  útg.	  (Harlow:	  Longman-‐	  Pearson	  2010),	  644.	  
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sem hætta er á að viðkomandi verði sendur til svæðis þar sem það hefur ástæðu til að óttast 

ofsóknir.126 Enda væri sú meðferð andstæð mannréttindaskuldbindingum íslenska ríkisins. 

4.2. Útlendingastofnun 
Útlendingastofnun er sú stofnun sem kemur hvað mest að hælismálum á Íslandi, en hún af-

greiðir allar umsóknir um dvalarleyfi. Stofnunin starfar undir innanríkisráðuneytinu og á þeim 

tímabilum sem eru til skoðunar starfaði stofnunin samkvæmt lögum nr. 96/2002 um 

útlendinga, reglugerð um útlendinga nr. 53/2003 og reglugerð um vegabréfsáritanir nr. 

1160/2010.127 Ný lög um útlendinga tóku hins vegar gildi 1. janúar 2017. Stofnunin hét áður 

Útlendingaeftirlitið, en það var stofnað árið 1937. Nafninu var svo breytt í Útlendingastofnun 

árið 2002.128 Núverandi forstjóri stofnunarinnar er Kristín Völundardóttir, en hún var skipuð 

árið 2010 af Rögnu Árnadóttur, þáverandi dómsmála- og mannréttindaráðherra.129 

 Útlendingastofnun tekur við málum af lögreglu eftir að frumskýrsla hefur verið gerð af 

hálfu lögreglu og ber að taka þau til meðferðar og komast að ákvörðun um það í hvaða feril 

hver umsókn fer. Umsóknum hælisleitenda má skipta í grófum dráttum í þrjá flokka, en þessi 

þrískipting kemur þó ekki beint fram í lögum eða reglugerð um útlendinga. Fyrst má nefna 

þau mál er falla undir ákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar. Öðrum flokki tilheyra mál þar sem 

ástæður hælisleitenda fyrir umsókn geta augljóslega ekki réttlætt ákvörðun um hæli eða dval-

arleyfi af mannúðarástæðum. Í þriðja lagi eru þau mál sem þarfnast nánari efnislegrar skoð-

unar með tilliti til hælisveitingar. Í skýrslu nefndar um meðferð hælisumsókna kemur fram að 

verklagsreglur Útlendingastofnunar byggja, í hið minnsta, að hluta til á þessari þrískiptingu.130 

Ef rannsókn Útlendingastofnunar leiðir í ljós að önnur aðildarríki Dyflinnarreglugerðarinnar 

beri ábyrgð á efnislegri umfjöllun umsækjanda hefur framkvæmdin að öllu jöfnu verið sú að 

beiðni er send til viðkomandi ríkis um að taka við umsækjanda og hælisumsókn hans. Ef sú 

beiðni er samþykkt er umsækjandi fluttur í fylgd lögreglu til þess ríkis.131 

4.3. Íslensk lög 
Útlendingalögum var breytt árið 2002, stuttu eftir að Ísland gerðist aðili að Dyflinnar-

samningnum og tóku gildi 1. janúar 2003.132 Þeim hafði ekki verið breytt frá árinu 1965 og 

                                                
126	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/145b/2002096.html.	  
127	  Útlendingastofnun,	  „Útlendingastofnun,“	  http://utl.is/index.php/um-‐
utlendingastofnun/utlendingastofnun	  (Sótt	  12.	  janúar	  2017).	  
128	  Nei,	  „Uppruni	  Útlendingastofnunar,“	  
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20090417190756/http://this.is/nei/?p=4242	  (Sótt	  7.	  desember	  
2016).	  
129	  Innanríkisráðuneytið,	  „Kristín	  Völundardóttir	  skipuð	  forstjóri	  Útlendingastofnunar,“	  
https://www.innanrikisraduneyti.is/dmr/frettir/nr/7135	  (Sótt	  10.	  mars	  2017).	  
130	  Dóms-‐	  og	  kirkjumálaráðuneytið,	  Skýrsla	  nefndar	  um	  meðferð	  hælisumsókna	  (Reykjavík:	  Prentmet,	  
2009),	  45-‐46.	  
131	  Ibid.,	  47.	  
132	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/145b/2002096.html.	  
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hétu þá lög um eftirlit með útlendingum. Breyting á þeim lögum var rædd á Alþingi á sama 

tíma og aðild að Schengen og Dyflinnarsamningnum var til umfjöllunar. Halldór Ásgrímsson, 

þáverandi utanríkisráðherra, mælti fyrir fullgildingu Dyflinnarsamnings á þingi og sagði nauð-

synlegt að gera breytingar á lögum um eftirlit með útlendingum í takt við nýja samninga.133 

Það var gagnrýnt á þingi að byrjað væri á öfugum enda, að lagalegur grunnur að Dyflinnar-

samningnum væri ekki til staðar á Íslandi áður en aðild að Schengen og Dyflinnar-

samningnum væri samþykkt. Til dæmis leyfðu íslensk lög ekki fingrafaratöku sem er 

ákveðinn öxull samningsins.134 

Breyting á lögum um eftirlit með útlendingum frá 12. maí 1965 var löngu orðin tíma-

bær. Margt hafði gerst á þessum rúmlega 35 árum, frá 1965 til 2002, sem gjörbreytti hinu 

alþjóðlega landslagi. Þar á meðal má nefna atburðina í Bandaríkjunum þann 11. september 

2001, líkt og Sólveig Pétursdóttir, þáverandi dómsmálaráðherra, nefndi í ræðu sinni 5. 

febrúar 2002. Þessi ógn við heimsfriðinn knúði Vesturlönd til að endurskoða lög og reglur um 

útlendingamál. Nágrannalönd Íslands, t.d. Danmörk og Noregur, huguðu að því að herða 

verulega reglur um útlendinga á þessum tíma.135 Ísland hefur gjarnan horft til nágrannalanda 

sinna í þessum efnum og því hefur ákvörðun þeirra mögulega ýtt frekar undir íslensk stjórn-

völd að innleiða samninga í líkingu við Dyflinnarsamninginn. 

 Í fyrrnefndri ræðu Sólveigar Pétursdóttur kvað við ákveðinn hræðslutón um að Ísland 

myndi fyllast af útlendingum ef lög og reglur væru ekki hertar. Hún sagði strangari reglur í 

Danmörku og Noregi auka líkur á að útlendingum fjölgi á Íslandi. Hún lagði einnig áherslu á 

að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hafi hvatt ríki til að ganga úr skugga um að hælis-

leitendur misnoti ekki stöðu sína sem pólitískir flóttamenn, m.a. með þátttöku í hryðjuverka-

starfsemi. Sólveig lagði áherslu á að þörf væri á skýrum útlendingalögum til þess að koma í 

veg fyrir að framkvæmdarvaldið gæti tekið ákvarðanir um þessi mál án skýrra lögákveðinna 

skilyrða.136 

 Rannveig Guðmundsdóttir ályktaði í ræðu sinni frá 29. apríl 2002 að með nýjum 

útlendingalögum væri verið að afstýra því að útlendingar flæddu inn í landið og að frum-

varpinu „væri ætlað að koma í veg fyrir að útlendingar kæmust inn á hinn algóða íslenska 

                                                
133	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  667,	  412.	  mál,	  1.	  
umræða,	  66.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  8.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=412	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
134	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  764,	  412.	  mál,	  2.	  
umræða,	  76.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  26.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=412	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
135	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  698,	  433.	  mál,	  1.	  umræða,	  69.	  fundur,	  127.	  löggjafarþing,	  5.	  
febrúar	  2002.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=127&mnr=433	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
136	  Ibid.	  
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sósíal.“137 Rannveig taldi vanta metnað í þessum málum og lýsti yfir vonbrigðum sínum yfir 

því að Alþingi Íslendinga skyldi hafa sett slík lög árið 2002. 

  Loks skal taka fram að frumvarp um ný útlendingalög voru til umfjöllunar á þingi 2016 

og tóku gildi 1. janúar 2017.138 Þau lög voru ekki gengin í gildi á þeim tímabilum sem ritgerðin 

tekur til og verða því ekki til frekari umfjöllunar. 

                                                
137	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  1387,	  433.	  mál,	  2.	  umræða,	  132.	  fundur,	  127.	  löggjafarþing,	  29.	  
apríl	  2002.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=127&mnr=433	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
138	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  80/2016	  http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016080.html.	  
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5. Orðræðugreining 

Markmið eftirfarandi orðræðugreiningar er að komast að því hvernig ráðamenn Íslands túlka 

og nýta Dyflinnarreglugerðina og hvort og þá hvernig viðhorf þeirra til hennar hefur breyst frá 

því að hún var fyrst innleidd á Íslandi árið 2001. Fyrra tímabilið, 2001-2003, verður fyrst til 

skoðunar. Við lestur gagnanna komu nokkur þemu í ljós, farið verður yfir tvö stærstu þemun, 

en þau eru: „Heimild eða regla?“ og „Stefna í hælismálum.“ Því næst er seinna tímabilið, 

2014-2016, tekið fyrir. Á seinna tímabilinu eru sömu tvö þemun skoðuð og á því fyrra, en eitt 

þema bætist við, það er „Orð og framkvæmd.“ Þar sem fjölmiðlagögn voru af skornum 

skammti á fyrra tímabilinu reyndist erfitt að bera saman orð ráðamanna og síðan þær fram-

kvæmdir sem fylgdu og því var þriðja þemað ekki hluti af fyrra tímabilinu. Á seinna tímabilinu 

fannst hins vegar mikið af fjölmiðlagögnum sem gaf möguleika á að bera saman löggjafar-

valdið og framkvæmdavaldið. 

5.1. Tímabilið 2001-2003 

5.1.1. Heimild eða regla? 
Aðild Íslands að Schengen-samstarfinu var til umræðu á Alþingi fyrstu mánuði ársins 2001, 

en samstarfið gekk í gildi 25. mars 2001.139 Því fylgdi umræða um hvort fullgilda ætti samning 

milli Evrópubandalagsins, Íslands og Noregs um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða 

hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í 

Noregi, þ.e.a.s. Dyflinnarsamninginn. Þó svo að ólíkar skoðanir hafi verið á milli flokka um 

hvort ætti að samþykkja frumvarpið um Dyflinnarsamninginn óbreytt, virtist vera ákveðin 

samstaða þvert á flokka um hvers eðlis samningurinn væri. Allir voru sammála, í hið minnsta 

í upphafi tímabilsins sem er til skoðunar, að aðeins væri um heimild að ræða. Það var tekið 

skýrt fram að aðildarríkjum væri ávallt heimilt að taka umsókn til meðferðar þó þeim væri það 

ekki skylt.140 Þáverandi utanríkisráðherra, Halldór Ásgrímsson, mælti fyrir tillögunni og í máli 

hans kom þetta skýrt fram: 

[H]afi umsókn um hæli verið hafnað í einu aðildarríki og umsækjandi sækir í framhaldi 

um hæli í öðru aðildarríki þá er hinu síðarnefnda heimilt að snúa umsækjanda til baka til 

þess fyrrnefnda án þess að taka umsóknina til meðferðar. Á hinn bóginn er síðarnefnda 

                                                
139	  Mannréttindaskrifstofa	  Íslands,	  „Flóttamenn	  og	  hælisleitendur,“	  
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-‐og-‐island/mannrettindi-‐akvedinna-‐hopa/flottamenn-‐og-‐
haelisleitendur	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
140	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  667,	  412.	  mál,	  1.	  
umræða,	  66.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  8.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=412	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
Frumvarp	  til	  laga	  um	  eftirlit	  með	  útlendingum,	  þskj.	  801,	  284.	  mál,	  2.	  umræða,	  80.	  fundur,	  126.	  
löggjafarþing,	  1.	  mars	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐
eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=284	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
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ríkinu ávallt heimilt að taka umsóknina til meðferðar þó því sé það ekki skylt á grunni 

Dyflinnarsamningsins.141 

Þrátt fyrir mikla samstöðu lögðu þingmenn mismikla áherslu á mikilvægi þeirrar 

heimildar sem samningurinn segir til um. Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingkona Samfylking-

arinnar, lagði mikla áherslu á að ríki sé heimilt að taka umsókn til meðferðar jafnvel þó því sé 

það ekki skylt. Hún vildi vita hvort ríkisstjórnin hygðist leggja ríkari áherslu á heimildina til að 

vísa manni frá eða þá heimild að taka mál hans til umfjöllunar. Utanríkisráðherra sagði ekki 

vera hægt að gefa út allsherjarreglu í þessum málum, hvert mál þurfi að skoða fyrir sig en að 

almenn mannúðarsjónarmið verði höfð í huga.142 

 Ummæli þingmanna voru þó ekki alltaf skýr hvað varðar beitingu heimildarinnar. Þá-

verandi dómsmálaráðherra, Sólveig Pétursdóttir, mælti fyrir frumvarpi til laga um útlendinga, 

þar sem eftirfarandi kom fram: 

[Þ]ótt flóttamaður kunni í ákveðnum tilvikum ekki að eiga rétt á hæli hér á landi er 

stjórnvöldum vitanlega heimilt að veita viðkomandi hæli. Þessar undantekningar frá 

reglunni um rétt flóttamanns til hælis hér á landi eru skýrt afmarkaðar og styðjast allar 

við veigamikil rök. Hér er m.a. um að ræða regluna um fyrsta griðland og hliðstæðar 

reglur í norræna vegabréfaeftirlitssamningnum og Dyflinnarsamningnum.143 

Hér nefnir hún bæði að stjórnvöldum sé heimilt að veita viðkomandi hæli og að undan-

tekningar frá reglunni styðjist við veigamikil rök, t.a.m. fyrsta griðland og Dyflinnarsamn-

inginn. Því má túlka þessi orð hennar á tvo vegu, annars vegar að stjórnvöldum sé heimilt að 

veita einstaklingi hæli þó svo að hægt sé að krefja annað aðildarríki um að taka við honum á 

grundvelli Dyflinnarsamningsins, og hins vegar að stjórnvöldum sé heimilt að veita einstakl-

ingi hæli nema í þeim undantekningartilfellum sem tengjast fyrsta griðlandi og hliðstæðum 

reglum í norræna vegabréfaeftirlitssamningnum og Dyflinnarsamningnum. 

 Björn Bjarnason, þáverandi dómsmálaráðherra, talaði á svipuðum nótum og forveri 

hans, Sólveig Pétursdóttir, í ræðu sinni 19. nóvember 2003. Hann sagði að ef einstaklingur 

teljist vera flóttamaður á hann rétt á hæli nema undantekningar eigi við, t.d. vegna Dyflinnar-

samningsins eða norræna vegabréfaeftirlitssamningsins.144 Orð þeirra má túlka á þann veg 

                                                
141	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  667,	  412.	  mál,	  1.	  
umræða,	  66.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  8.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=412	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
Áhersla	  er	  mín	  eigin.	  
142	  Ibid.	  
143	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  698,	  433.	  mál,	  1.	  umræða,	  69.	  fundur,	  127.	  löggjafarþing,	  5.	  
febrúar	  2002.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=127&mnr=433	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
144	  Afdrif	  hælisleitenda,	  þskj.	  362,	  316.	  mál,	  1.	  umræða,	  31.	  fundur,	  130.	  löggjafarþing,	  19.	  nóvember	  2003.	  
Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=130&mnr=316	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
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að ef hægt er að krefja annað aðildarríki að taka við hælisleitanda með vísan til Dyflinnar-

samningsins sé hann sendur þangað. 

 Af framansögðu má líta svo á að Dyflinnarsamningurinn hafi á þessu tímabili verið 

túlkaður sem regla, en ekki heimild sem stjórnvöld þyrftu ekki að nýta í öllum tilvikum. Þó að 

utanríkisráðherra hafi tekið fram að aðeins væri um heimild að ræða þegar hann kynnti málið 

á þingi í byrjun árs 2001 og að ýmsir þingmenn, þá aðallega í minnihlutanum, hafi ítrekað 

slíkt hið sama, þá sýna orð bæði Sólveigar Pétursdóttur, dómsmálaráðherra árið 2002, og 

Björns Bjarnasonar, dómsmálaráðherra 2003, hvernig samningurinn var túlkaður af ríkis-

stjórninni eftir töluverðar umræður á Alþingi. 

 Þetta viðhorf sést einnig í verki á árunum 2001-2003, en íslensk stjórnvöld byrjuðu 

strax eftir innleiðingu samningsins að nýta sér hann til að fría sig ábyrgð á hælisleitendum og 

voru allmargir umsækjendur fluttir til fyrra umsóknarríkis á því tímabili. Árið 2001 komu fram 

54 umsóknir og af þeim voru 35 einstaklingar sem drógu umsókn sína til baka eða voru fluttir 

til fyrra umsóknarríkis. Árið 2002 sóttu 117 um hæli á Íslandi, af þeim voru 36 fluttir til fyrra 

umsóknarríkis. 18. nóvember 2003 höfðu 71 einstaklingar sótt um hæli og 20 af þeim höfðu 

verið fluttir til fyrra umsóknarríkis.145 

 Annað sem sýnir glögglega hvernig samningurinn var túlkaður á tímabilinu 2001-2003 

er eftirfarandi ákvæði sem átti að bætast í lög um eftirlit með útlendingum árið 2002: „Útlend-

ingur á ekki rétt á hæli hér á landi ef krefja má annað ríki sem tekur þátt í samstarfi á grund-

velli Dyflinnarsamningsins frá 15. júní 1990 um að taka við honum.“146 Þessi setning var sam-

þykkt sem lagaákvæði með meirihlutaafgreiðslu fimm meirihlutamanna í allsherjarnefnd.147 

Ákvæðinu var lítillega breytt áður en það fór endanlega í útlendingalögin árið 2002, en þessi 

harða túlkun á Dyflinnarsamningnum sýnir augljóslega hugsunina sem var við lýði þegar 

samningurinn var innleiddur á Íslandi. 

 Í 46. gr. í lögum um útlendinga frá 2002 kemur fram að  

[f]lóttamaður, sem er hér á landi eða kemur hér að landi, á samkvæmt umsókn rétt á að 

fá hér hæli. Þetta gildir þó ekki um flóttamann sem: […] krefja má annað ríki, sem tekur 

þátt í samstarfi á grundvelli samnings Íslands, Noregs og ráðs Evrópusambandsins frá 

19. janúar 2001 um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með 

                                                
145	  Ibid.	  
146	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  667,	  412.	  mál,	  1.	  
umræða,	  66.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  8.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=412	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
147	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  764,	  412.	  mál,	  2.	  
umræða,	  76.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  26.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=412	  (Sótt	  18.	  
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beiðni um hæli sem lögð er fram á Íslandi, Noregi eða í aðildarríki Evrópusambandsins, 

um að taka við.148 

Upprunalega setningin sem samþykkt var af allsherjarnefnd var harðlega gagnrýnd, m.a. á 

Alþingi þegar frumvarp laganna um útlendinga var til umræðu árið 2001.149 Henni var samt 

aðeins lítillega breytt áður en hún var gerð að lögum. Þó svo að flóttamaður eigi ekki rétt á 

hæli ef krefja má annað aðildarríki að Dyflinnarsamningnum um að taka við honum er ekkert 

sem segir að ekki megi nýta undanþáguákvæði samningsins og veita viðkomandi hæli. 

Á tímabilinu 2001-2003 var enginn þingmaður sem sagði berum orðum að Dyflinnar-

samningurinn væri regla sem ætti að nýta í öllum tilfellum þó svo að hann virðist vera 

túlkaður sem regla á vissum stundum. Það virtist ekki alltaf ljóst að samningurinn gæfi 

heimild til að taka hælisumsókn til meðferðar hér á landi þó að íslenskum stjórnvöldum væri 

það ekki skylt. 

5.1.2. Stefna í hælismálum 
Á tímabilinu 2001-2003 hafði ekki verið mótuð stefna í hælismálum á Íslandi. Fjölmargir þing-

menn veltu fyrir sér hver stefna Íslands væri í málefnum hælisleitenda og flóttamanna. Það er 

ljóst að mikilvægt er að hafa skýra stefnu í þessum málum til að réttindi hælisleitenda og 

flóttamanna verði í hávegum höfð og til að forðast geðþóttaákvarðanir. Líkt og kemur fram að 

framan hófust umræður um frumvarp um breytingu á lögum um eftirlit með útlendingum í 

byrjun árs 2001, en þau lög hljóta að hafa eitthvað að segja um stefnu íslenskra stjórnvalda 

þegar kemur að hælismálum. 

 Dyflinnarsamningurinn felur ekki í sér efnisreglur um hvort einstaklingur eigi rétt á 

hæli, það er í höndum stjórnvalda og þeirrar stefnu sem þau móta á hverjum tíma. En hver er 

sú stefna? Ísland hefur fullgilt bæði Flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna frá 1951 og 

viðbótarbókun hans frá 1967. Það má því ætla að stefna Íslands rími við þá samninga, enda 

vísar Dyflinnarsamningurinn sérstaklega til þeirra.150 En stefna stjórnvalda getur ekki aðeins 

vitnað í alþjóðasamninga, hún þarf að gefa skýrt til kynna hvernig stjórnvöld túlka samninga 

sem Ísland er aðili að og hvernig málum skuli hagað í hverjum málaflokki. 

Þegar efnið var rætt á tímabilinu voru margir þingmenn sammála um að stefna 

Íslendinga í málefnum flóttamanna væri ábótavant. Það voru þó aðallega þingmenn minni-

hlutans sem brydduðu upp á þeirri umræðu. Flestir þeir sem það gerðu lögðu áherslu á að 

                                                
148	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/132b/2002096.html.	  
149Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  667,	  412.	  mál,	  1.	  
umræða,	  66.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  8.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=412	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
150	  Ibid.	  
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hafa skýrar, gagnsæjar og skriflegar reglur þegar kemur að stefnu Íslands í hælismálum og 

hvernig alþjóðasamningar, líkt og Dyflinnarsamningurinn, væru túlkaðir.151 

Halldór Ásgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra vildi ekki gefa út algildar reglur um 

hvernig stjórnvöld kæmu til með að túlka heimild Dyflinnarsamningsins, en sagði þó að hug-

mynd stjórnvalda með samningum og reglum á borð við Dyflinnarsamninginn væri ekki „að 

beina fólki sérstaklega hingað í ríkari mæli en til annarra ríkja með því að fara að setja ein-

hverjar reglur sem eru miklu frjálsari en alls annars staðar í Evrópu. Það kemur að sjálfsögðu 

ekki til greina.“152 Þessi orð utanríkisráðherra voru gagnrýnd af þingkonu Samfylkingarinnar, 

Þórunni Sveinbjarnardóttur, þar sem skýrt er að Dyflinnarsamningurinn fjallar um málsmeð-

ferð en ekki um innihald stefnu sérhvers ríkis um málefni útlendinga.153 

 Þingkona Samfylkingarinnar, Rannveig Guðmundsdóttir, velti fyrir sér, líkt og aðrir 

þingmenn, hver stefna ríkisstjórnar varðandi flóttamenn væri og spurði utanríkisráðherra 

þeirrar spurningar hreint út. Hún vildi einnig vita undir hvaða kringumstæðum kæmi til greina 

að veita pólitískum flóttamönnum hæli á Íslandi.154 Svar utanríkisráðherra, Halldórs Ásgríms-

sonar, var á þann veg að þessi mál heyri undir dómsmálaráðherra, en að sjálfsögðu yrði farið 

að lögum í þessu sambandi.155 Hann treysti sér ekki til að svara hvernig nákvæmlega yrði 

unnið úr þeim lögum sem voru til staðar, án umhugsunar, enda viðkvæmt og flókið mál. Þó 

svo að skiljanlegt sé að utanríkisráðherra væri óundirbúinn því að svara spurningunni er ljóst 

að stefna ríkisstjórnarinnar var ekki það skýr að utanríkisráðherra treysti sér til að lýsa henni í 

nokkrum orðum. 

 Það var ýmislegt óljóst þegar Dyflinnarsamningurinn var til umræðu á þingi, enda var 

gagnrýnt hversu lítill tími færi í umræðu á svo viðamiklum samningi.156 Þingmenn minnnihlut-

ans töldu að íslensk stjórnvöld þyrftu að tryggja að skilgreiningin á „öruggu þriðja ríki“ lægi 

algerlega fyrir og að fólk væri ekki sent úr landi, látið hringsóla á milli landa og ætti jafnvel á 

                                                
151	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  667,	  412.	  mál,	  1.	  
umræða,	  66.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  8.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=412	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  eftirlit	  með	  útlendingum,	  þskj.	  801,	  284.	  mál,	  2.	  umræða,	  80.	  
fundur,	  126.	  Löggjafarþing,	  1.	  mars	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/ferill/?ltg=126&mnr=284	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
152	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  667,	  412.	  mál,	  1.	  
umræða,	  66.	  fundur,	  126.	  löggjafarþing,	  8.	  febrúar	  2001.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
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Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/altext/130/f027.sgml	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
155	  Ibid.	  
156	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  764,	  412.	  mál,	  2.	  
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hættu á að vera endursent til lands þar sem það hefur sætt ofsóknum. Lúðvík Bergvinsson, 

þingmaður Samfylkingarinnar, taldi ekki hægt að fá fullnægjandi upplýsingar um skilgreiningu 

íslenskra stjórnvalda á fyrsta hælislandi, sem og hverjir möguleikar hælisleitenda til þess að 

áfrýja ákvörðun um brottflutning til annars ríkis væru né hvernig því væri háttað. Hann átti því 

erfitt með að átta sig á hvernig löggjöfin um Dyflinnarsamninginn yrði framkvæmd og hvaða 

efnisreglur yrðu leiddar af henni. Minnihlutinn undraði sig einnig á og gagnrýndi þá neikvæðu 

nálgun á málinu sem orðalag frumvarpsins sýndi fram á.157 

Þingkona Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, Álfheiður Ingadóttir, benti á að 

mikið hafi verið um brottvísanir hælisleitenda með vísan til Dyflinnarreglugerðarinnar. Henni 

var spurn hvort það væri orðið að algildri reglu ríkisstjórnarinnar að vísa hælisleitendum um-

svifalaust til síðasta áfangastaðar. Varð þetta hluti af stefnu ríkisstjórnarinnar í hælismálum 

eftir að Dyflinnarsamningurinn var innleiddur á Íslandi? Hún spurði dómsmálaráðherra hver, 

ef einhver, stefna stjórnvalda í afgreiðslu umsókna hælisleitenda væri.158 Þáverandi dóms-

málaráðherra, Björn Bjarnason, svaraði: 

[…] það er ekki hlutverk ráðherra að marka þá stefnu. Hún hefur þegar verið mörkuð í 

nýju útlendingagjöfinni og dóms- og kirkjumálaráðuneyti framkvæmir hana í þeim úr-

skurðum sem það kveður upp á þessu sviði. Þar kemur m.a. fram að miða ber við 

efnisreglur [F]lóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna frá 1951, með síðari viðauka, 

um mat á því hvort umsækjandi um hæli teljist vera flóttamaður. Sé svo á hann rétt á 

hæli nema tilteknar undantekningar eigi við, svo sem á grundvelli Dyflinnarsamningsins 

eða norræna vegabréfasamningsins. Teljist umsækjandi ekki vera flóttamaður í skilningi 

[F]lóttamannasamningsins, ber stjórnvöldum að taka það til skoðunar að eigin frum-

kvæði hvort veita beri umsækjanda dvalarleyfi af mannúðarástæðum eins og framan-

greindar tölur bera með sér. Hefur það alloft verið gert.159 

Dómsmálaráðherra virðist túlka það sem svo að ef hægt er að krefja annað ríki um að taka 

við hælisleitanda sé það gert. Af þessum orðum að dæma virðist brottvísun á grundvelli Dyfl-

innarsamningsins vera hluti af stefnu ríkisstjórnarinnar í hælismálum. 

Fram að árinu 2001 hafði aðeins einn einstaklingur fengið pólitískt hæli í sögu ís-

lensks lýðveldis. Fleiri einstaklingum hafði þó verið veitt hæli af mannúðarástæðum, en þetta 

segir samt sem áður sitthvað um hver stefna stjórnvalda hafði verið fram að þessu.160 Ísland 

                                                
157	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  eftirlit	  með	  útlendingum,	  þskj.	  801,	  284.	  mál,	  2.	  umræða,	  80.	  fundur,	  126.	  
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160	  Samningur	  milli	  Evrópubandalagsins	  og	  Íslands	  og	  Noregs	  um	  beiðni	  um	  hæli,	  þskj.	  667,	  412.	  mál,	  1.	  
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hafði að mestu leyti verið lokað þegar kom að hælismálum, einfaldlega vegna þess að það 

höfðu ekki margir leitað eftir því að fá hæli á Íslandi, líkt og bent var á af þingmanni Vinstri 

hreyfingar – græns framboðs, Steingrími J. Sigfússyni.161 Ísland hafði hreinlega ekki mikla 

reynslu í þessum efnum árið 2001, sem var mögulega ástæða þess að heildstæð stefna 

hafði ekki verið mótuð. Það höfðu þó verið gerðar tilraunir til þess. Árið 1994 lagði þáverandi 

utanríkisráðherra til að ríkisstjórnin markaði sér heildarstefnu í málefnum útlendinga. Fyrsta 

skrefið í þeirri stefnumörkun var stofnun flóttamannaráðs árið 1995 og að tillögu ráðsins var 

byrjað að taka á móti flóttamönnum árlega.162 Lítið virðist þó hafa orðið úr þeirri heildarstefnu 

sem átti að móta. Ísland hefur tekið á móti kvótaflóttamönnum frá árinu 1956, en við stofnun 

Flóttamannaráðs Íslands var tekin upp ný stefna við móttöku flóttafólks og samvinna milli rík-

isins og einstakra sveitarfélaga hófst. Ríkisstjórnin tekur ákvörðun um móttöku hópa í nánu 

samráði við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna.163 Kvótaflóttafólk eru einstaklingar 

sem eru sóttir í flóttamannabúðir af stjórnvöldum og þeim veitt hæli, ólíkt hælisleitendum sem 

koma til landsins á eigin vegum.164 Flóttamannaráðið var síðan lagt niður árið 2005 við 

stofnun innflytjendaráðs og samhliða nefndar um flóttafólk, sem tóku við hlutverki flótta-

mannaráðsins.165 

Á tímabilinu 2001-2003 komu fram töluvert fleiri hælisumsóknir heldur en árin á 

undan. Árið 2001 komu fram 53 umsóknir, 2002 voru þær 117 og 2003 sóttu 80 um hæli. Á 

árunum áður höfðu umsóknirnar ekki verið fleiri en 25 á ári.166 Íslensk stjórnvöld voru ekki 

vön þessum fjölda umsókna, en höfðu aftur á móti verið að taka á móti kvótaflóttamönnum í 

þónokkur ár. Það kemur því ekki á óvart að íslensk stjórnvöld nýttu sér nýtilkominn Dyflinnar-

samning til þess að létta á vinnuálagi og einbeittu sér heldur að móttöku kvótaflóttamanna líkt 

og venja var. 
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Ljóst er að stefna íslenskra stjórnvalda í hælismálum var ekki fullmótuð á tímabilinu 

2001-2003, enda var ekki komin mikil reynsla á málaflokkinn á Íslandi. Allt frá innleiðingu 

Dyflinnarsamningsins árið 2001 var hann ítrekað notaður til að vísa hælisleitendum úr landi. 

Ef taka á mið af vöntun á skriflegri stefnu stjórnvalda og framkvæmdum þeirra má ætla að 

brottvísun á grundvelli Dyflinnarsamningsins hafi verið hluti af stefnu stjórnvalda á tímabilinu 

2001-2003. 

5.2. Tímabilið 2014-2016 

5.2.1. Heimild eða regla? 
Hvernig var Dyflinnarreglugerðin, sem var nefnd Dyflinnarsamningur fram að árinu 2003, 

túlkuð rúmum áratug eftir innleiðingu hennar? Var enn vafaatriði hvort um heimild eða reglu 

væri að ræða árin 2014-2016? Af umræðu á þingi að dæma virtist enn óskýrt hvort Dyflinnar-

reglugerðin væri regla eða einungis heimild sem stjórnvöld hefðu möguleika á að nýta. En 

þetta var umræðuefni þónokkurra ræðna á Alþingi á tímabilinu 2014-2016. 

 Þáverandi innanríkisráðherra, Hanna Birna Kristjánsdóttir, sagði aldrei berum orðum í 

ræðum sínum, á umræddu tímabili, að Dyflinnarreglugerðin væri regla sem stjórnvöldum 

væri skylt að nýta, en orðalag hennar um reglugerðina er áhugavert. Hún fjallaði um hugsun-

ina á bakvið sérstaka kæruleið og sagði: „Það gengur út á að viðkomandi fái svar um hvort 

hann eigi ekki rétt á pólitísku hæli og eigi samkvæmt Dyflinnarsamningnum að fara annað 

o.s.frv. eða eigi [að] fara í málsmeðferðina.“167 Orðalag ráðherra gaf til kynna að hún líti á 

reglugerðina sem skyldu. 

Hanna Birna kom síðan fram í þættinum Mín skoðun í mars 2014. Þar svaraði hún 

spurningu þáttastjórnanda um hælisleitendur á þennan veg: „Stundum verðum við að segja 

nei, það eru alþjóðlegar reglur sem að segja okkur að segja nei.“168 Þarna vísar ráðherra í 

Dyflinnarreglugerðina, en hún segir stjórnvöld bera skyldu til þess að vísa hælisleitanda til 

þess ríkis þar sem hann hefur áður sótt um hæli. „Vegna þess að einstaklingur, til dæmis 

sem að sækir um hæli á Íslandi, sem hefur áður sótt um hæli annarsstaðar, hann á að fara til 

þess lands, það á að afgreiða málið í upprunalandi.“169 Ummæli ráðherra sýna, í það 

minnsta, fram á mjög þrönga túlkun á Dyflinnarreglugerðinni. Í febrúar 2014, eða stuttu áður 

en innanríkisráðherra kom fram í þættinum Mín skoðun, var íslenska ríkið dæmt fyrir ná-

                                                
167	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  457,	  249.	  mál,	  1.	  umræða,	  51.	  fundur,	  143.	  löggjafarþing,	  16.	  
janúar	  2014.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=143&mnr=249	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
Áhersla	  er	  mín	  eigin.	  
168	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Segir	  íslenskum	  yfirvöldum	  skylt	  að	  vísa	  flóttafólki	  úr	  landi,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/3/17/segir-‐islenskum-‐yfirvoldum-‐skilt-‐ad-‐visa-‐flottafolki-‐ur-‐landi/	  
(Skoðað	  2.	  nóvember	  2016).	  
169	  Ibid.	  
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kvæmlega þetta atriði, þ.e. þrönga túlkun á Dyflinnarreglugerðinni. Þá var íslenska ríkinu gert 

að greiða hælisleitanda rúmar tvær milljónir í skaðabætur fyrir að hafa ítrekað brotið á mann-

réttindum hans. Þessi niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur var áfellisdómur yfir íslenska 

ríkinu og sýndi fram á slæm vinnubrögð í málefnum hælisleitenda. Meðal mistaka yfirvalda í 

meðferð málsins var að taka hælisumsókn hans ekki til efnismeðferðar og senda hann til 

Grikklands með vísan í Dyflinnarreglugerðina. Þetta var gert þrátt fyrir að hann ætti við alvar-

leg veikindi að stríða og að alþjóðleg gögn, m.a. skýrsla Flóttamannastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna, höfðu sýnt fram á hörmulegar aðstæður í Grikklandi. Þessi dómur gaf áhugavert 

fordæmi og gaf stjórnsýslunni tækifæri til að læra af mistökunum og gera betur. Það er al-

gengt að íslensk yfirvöld vísi til annarra Norðurlanda þar sem svipaðar ákvarðanir eru teknar. 

Samkvæmt héraðsdómi er þó ekki nægjanlegt að vísa til annarra landa þegar verið er að 

brjóta grundvallarmannréttindi.170 Lærðu stjórnvöld hins vegar eitthvað af þessum 

áfellisdómi? 

Um mitt árið 2014 sagði innanríkisráðherra að ráðuneytið væri að breyta ákveðnum 

reglum og milda ákvæði þeirra. Þær breytingar urðu til þess að ráðuneytið snéri við ákvörð-

unum Útlendingastofnunar þrisvar sinnum á skömmum tíma. Að öllu jöfnu hafði ráðuneytið 

staðfest nánast alla úrskurði Útlendingastofnunar sem kærðir voru til ráðuneytisins, eða níu 

af hverjum tíu.171 Hvort þessar ákvarðanir megi rekja til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur er 

erfitt að segja til um, en líklegt er að hann hafi haft einhver áhrif. 

Bæði Útlendingastofnun og innanríkisráðuneytið hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir 

túlkun sína á Dyflinnarreglugerðinni, enda hefur hún verið ansi þröng. Að mati lögmanns 

Réttar er þessi þrönga túlkun ríkisvaldinu í hag, á meðan hún vinnur gegn hagsmunum 

hælisleitenda.172 Upprunalegur tilgangur Dyflinnarreglugerðarinnar var að koma í veg fyrir að 

flóttafólk sækti um hæli í mörgum löndum og að sjá til þess að hælisleitandi fengi sanngjarna 

málsmeðferð í einu aðildarríki.173 Reglugerðin átti þar með að vera réttarúrræði fyrir flóttafólk 

og hælisleitendur, notað til þess að verja hagsmuni þeirra. En hér virðist þeim tilgangi hins 

vegar hafa verið snúið á hvolf. 

Taka skal fram að árið 2010 var orðalagi 46. gr. laga um útlendinga breytt. Ekki kom 

lengur fram að flóttamaður ætti ekki rétt á hæli ef krefja mætti annað aðildarríki um að taka 

við honum. Ákvæðinu var skipt upp í tvo hluta og í 46. gr. a. kemur fram:  

                                                
170	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Áfellisdómur	  yfir	  íslenska	  ríkinu,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/3/7/afellisdomur-‐yfir-‐islenska-‐rikinu/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
171	  RÚV,	  „Ráðuneytið	  vildi	  svara	  umsóknum	  öðruvísi,“	  http://www.ruv.is/frett/raduneytid-‐vildi-‐svara-‐
umsoknum-‐odruvisi	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
172	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Óttast	  að	  markmiðið	  með	  samningnum	  sé	  sparnaður,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/6/28/segir-‐kostnadarsamt-‐ad-‐vernda-‐mannrettindi/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
173	  UNHCR,	  „The	  Dublin	  Regulation,“	  e.d.,	  http://www.unhcr.org/4a9d13d59.pdf	  (Sótt	  20.	  október	  2016).	  
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Með fyrirvara um ákvæði 45. gr. geta stjórnvöld synjað því að taka til efnismeðferðar 

umsókn skv. 1. mgr. 46. gr. ef: […] krefja má annað ríki, sem tekur þátt í samstarfi á 

grundvelli samninga sem Ísland hefur gert um viðmiðanir og fyrirkomulag við að 

ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram á Íslandi eða í 

einhverju samningsríkjanna, um að taka við umsækjanda.174 

Á seinna tímabilinu sem er til skoðunar var því framangreint orðalag viðhaft og skiptir það 

sköpum um mögulega túlkun á ákvæðinu. Að stjórnvöld geti synjað því að taka umsókn til 

efnismeðferðar, en sé það ekki skylt, veitir stjórnvöldum rýmri heimild til túlkunar á ákvæðinu. 

Það á þá sérstaklega við í málum er varða ákvæði 45. gr., sem bannar ríkinu að senda út-

lending þangað sem lífi hans eða frelsi er ógnað eða ef ekki er tryggt að hann verði sendur 

áfram til slíks svæðis. 

Á tímabilinu minntu þingmenn ýmissa flokka þingheim á að Dyflinnarreglugerðin 

skyldaði íslensk stjórnvöld ekki til þess að senda fólk úr landi til fyrsta ríkis þar sem sótt er 

um hæli. Aðeins væri um heimild að ræða.175 Þó svo að gjarnan væri fullyrt, meðal annars í 

fjölmiðlum, að Ísland ætti að nýta Dyflinnarreglugerðina á þennan hátt er það mikill mis-

skilningur. 176 „Vissi maður ekki betur gæti maður haldið að það stæði eitthvað í Dyflinnar-

reglugerðinni um að það ætti að vísa öllum úr landi.“177 Þessi orð lét Valgerður Bjarnadóttir, 

þingkona Samfylkingarinnar, falla á Alþingi. Líkt og á fyrra tímabilinu voru það helst þing-

menn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs sem fjölluðu sérstaklega um 

að Dyflinnarreglugerðin veiti aðeins heimild sem stjórnvöldum væri ekki skylt að nýta, auk 

þingmanna Pírata. Bæði Samfylkingin og Vinstri hreyfingin – grænt framboð voru í stjórnar-

andstöðu á umræddum tímabilum. Íslenski Pírataflokkurinn var ekki stofnaður fyrr en 2012178 

og var því ekki til á fyrra tímabilinu, en var í stjórnarandstöðu á því seinna. 

Þingmaður Pírata, Helgi Hrafn Gunnarsson, beindi eftirfarandi spurningu til þáverandi 

innanríkisráðherra á Alþingi 5. október 2015:  

Svo vil ég árétta og spyrja hæstv. ráðherra hvort skilningur hans sé sá sami og minn, 

að okkur beri engin skylda til að beita Dyflinnarreglugerðinni til að henda burt málum 

sem við getum tekið til efnismeðferðar hér. Telur ráðherrann ekki að við ættum að taka 

                                                
174	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/138b/2002096.html.	  
Áhersla	  er	  mín	  eigin.	  
175	  Umræður	  um	  störf	  þingsins	  29.	  apríl,	  99.	  fundur,	  143.	  löggjafarþing,	  29.	  apríl	  2014.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=143&mnr=793	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
176	  Beiting	  Dyflinnarreglugerðarinnar,	  8.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  17.	  september	  2015.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=145&mnr=44	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
177	  Umræður	  um	  störf	  þingsins	  29.	  apríl,	  99.	  fundur,	  143.	  löggjafarþing,	  29.	  apríl	  2014.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=143&mnr=793	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
178	  Píratar,	  „Saga	  Pírata,“	  http://piratar.is/um-‐pirata/saga-‐pirata/	  (Sótt	  12.	  janúar	  2017).	  
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upp það verklag að hér séu fleiri mál tekin til efnismeðferðar og ég leyfi mér að segja öll 

þar sem upprunaríkið er Ítalía, Grikkland eða Ungverjaland? 179 

Ólöf Nordal, innanríkisráðherra svaraði þingmanninum með eftirfarandi hætti:  

Við getum að sjálfsögðu hvenær sem er tekið sjálfstæðar ákvarðanir. Við höfum gert 

það. Gagnvart Ítalíu og Ungverjalandi tel ég að það hafi verið þannig fram til þess að 

menn hafa verið að senda til Ítalíu unga karlmenn en sjálfstætt mat er lagt á viðkvæmari 

hópa sem teljast konur og börn. Það er ákvörðun sem við tökum sjálf, að vinna með 

þeim hætti.180 

 Það var ákveðin samstaða á þingi um hælismál á þessu tímabili. Innanríkisráðherra 

lýsti því til dæmis yfir að ekki ætti að senda hælisleitendur til baka til Grikklands, Ítalíu og 

Ungverjalands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, með framangreindum undantekningum 

hins vegar. Þessi samstaða virðist þó ekki hafa skilað sér í framkvæmd. Þingmenn minni-

hlutans lýstu yfir undrun á fjölmiðlaumfjöllun um endursendingar hælisleitenda og viðhorfinu, 

„tölvan segir nei,“181 sem hælisleitendur stóðu frammi fyrir. Hvert er samspil kerfisins annars 

vegar og stefnumörkunar og sjónarmiða á Alþingi hins vegar? Hvers vegna skilar þessi sam-

staða á þingi sér ekki út í kerfið? Þingkona Samfylkingarinnar, Katrín Júlíusdóttir, velti þessu 

fyrir sér: „Ef menn lesa svo stíft í lagabókstafinn og regluverkið, hvað getum við þá gert til að 

breyta því þannig að mannúðarsjónarmiðin við þær óeðlilegu aðstæður sem við erum að 

horfa upp á verði ofan á frekar en tölvan?“182 

 Þáverandi innanríkisráðherra hélt því fram 5. október 2015 að hælisleitendur yrðu 

ekki sendir til Grikklands, Ítalíu og Ungverjalands. Þingkona Vinstri hreyfingar – græns fram-

boðs, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, taldi ráðherrann þó hafa dregið þau orð til baka þegar 

hún sagði: „…það hefur engu að síður verið þannig að þegar kemur að ungum karlmönnum 

hafa þeir, allavega lengst af fram til þessa, verið endursendir til Ítalíu.“183 Þessi framkvæmd 

er varhugaverð með tilliti til þess að ungir karlmenn fara oft á undan fjölskyldu sinni til 

ákveðins ríkis og sækja þar um hæli, með það að markmiði að fá fjölskyldusameiningu síðar. 

Flóttafólk þarf oft að fara hættulega leið til að komast á áfangastað, það er öruggara að 

                                                
179	  Beiting	  Dyflinnarreglugerðarinnar,	  14.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  5.	  október	  2015.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=145&mnr=89	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
180	  Ibid.	  
181	  Flóttamannamálin,	  25.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  22.	  október	  2015.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=184	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
182	  Ibid.	  
183	  Málefni	  hælisleitenda,	  14.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  5.	  október	  2015.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=90	  (Sótt	  18.	  
Nóvember	  2016).	  
Hælisleitendur,	  25.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  22.	  október	  2015.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=185	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
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senda aðeins einn fjölskyldumeðlim og ungir karlmenn verða oftast fyrir valinu.184 Fjölskyldu-

sameining er framhald af réttinum til fjölskyldueiningar sem fjallað er um í ýmsum alþjóða-

samningum. Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir til dæmis: „Fjölskyldan er í 

eðli sínu frumeining þjóðfélagsins, og ber þjóðfélagi og ríki að vernda hana.“185 Í lögum 

Evrópusambandsins kemur enn fremur fram að fjölskyldusameining sé nauðsynleg til þess 

að fjölskyldulíf sé mögulegt.186 Enn fremur eiga, samkvæmt alþjóðalögum, mannréttindi við 

um alla óháð kyni og þjóðerni.187 Þar af leiðandi eiga ungir karlmenn á flótta skilið mann-

réttindi líkt og hver annar. 

 Í kjölfarið á enn annarri brottvísun hælisleitanda um mitt árið 2016 braust út mikil reiði 

á Alþingi. Þingmaður Pírata, Helgi Hrafn Gunnarsson, minnti aftur á að íslenskum yfirvöldum 

væri ekki skyldugt að beita Dyflinnarreglugerðinni líkt og þau gera. Hann gat ekki falið 

óánægju sína og sagði: „Það er óþolandi hvernig íslensk stjórnvöld láta, eins og það sé 

skylda þeirra að framfylgja því sem er bersýnilega vilji þeirra, að koma svona fram við fólk.“188 

Þegar ný útlendingalög voru til umræðu á Alþingi á þessum tíma var ákveðinn misskilningur 

uppi um að Dyflinnarreglugerðin yrði lögfest með nýjum lögum um útlendinga. Dyflinnar-

reglugerðin er hins vegar aðeins reglugerð alþjóðasamnings sem Ísland er aðili að. Íslensk 

stjórnvöld hafa fullt ákvörðunarvald um hvort henni verði beitt eða ekki, þau eru á engan hátt 

skyldug til þess og ný útlendingalög breyttu engu þar um.189 

Árið 2016 var Hanna Birna Kristjánsdóttir farin úr sæti innanríkisráðherra og orðin for-

maður utanríkismálanefndar Alþingis. Eftir fund utanríkismálanefndar og allsherjar- og 

menntamálanefndar um stöðu Schengen-samstarfsins og flóttamannavandans í Evrópu 

sagði hún vera töluverða samstöðu meðal Evrópuríkja að standa vörð um Schengen-sam-

starfið. Hún bætti við: „En stjórnvöld á meginlandinu virðast meira hugsi yfir Dyflinnar-

reglugerðinni, því erfitt hefur reynst að fylgja henni eftir eins og staðan er í dag.“190 Aftur talar 

                                                
184	  Anna	  Strindberg,	  „Five	  Reasons	  Why	  the	  Majority	  of	  Refugees	  Reaching	  Europe	  are	  Men,“	  
https://www.globalcitizen.org/en/content/five-‐explanations-‐to-‐why-‐the-‐majority-‐of-‐refugees/	  (Sótt	  8.	  
mars,	  2017).	  
185	  United	  Nations,	  „Universal	  Declaration	  of	  Human	  Rights,“	  16.	  gr.,	  3.	  mgr.,	  2015,	  
http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.	  
186	  Council	  Directive	  2003/86/EC	  of	  22	  September	  2003	  on	  the	  Right	  to	  Family	  Reunification,	  2003	  Official	  
Journal	  of	  the	  European	  Union,	  L	  251/12,	  http://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=en.	  
187	  UN	  Human	  Rights,	  „What	  are	  Human	  Rights?,“	  
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx	  (Sótt	  8.	  mars	  2017).	  
188	  Störf	  þingsins,	  123.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  1.	  júní	  2016.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=967	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
189	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  1420,	  728.	  mál,	  2.	  umræða,	  123.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  1.	  
júní	  2016.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=145&mnr=728	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
190	  Morgunblaðið,	  „Hugsi	  yfir	  Dyflinnarreglugerðinni,“	  
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/01/29/hugsi_yfir_dyflinnarreglugerdinni/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  



  

51 

Hanna Birna líkt og Dyflinnarreglugerðin sé regla sem ríkjum beri að fylgja. Hún var ekki 

innanríkisráðherra á þessum tímapunkti og talar því ekki fyrir innanríkisráðuneytið, en hún 

var hins vegar formaður utanríkismálanefndar Alþingis og því fulltrúi ríkisstjórnarinnar.191 

Meðal gagnrýninnar sem Útlendingastofnun og íslensk yfirvöld hafa sætt er að þau 

skýli sér bakvið reglugerðir, líkt og Dyflinnarreglugerðina, sem gerir þeim kleift að senda hæl-

isleitendur úr landi án þess að taka raunverulega ábyrgð.192 Þau hafa einnig verið sökuð um 

að vinna eins og vél sem sér ekki manneskjuna bakvið pappírinn.193 Innan bæði Útlendinga-

stofnunar og innanríkisráðuneytisins starfar að sjálfsögðu gott fólk sem vill engum illt. Starfs-

fólk fer eftir ákvörðunum stofnunarinnar, en það er aftur á móti spurning hver tekur þær 

ákvarðanir. „Að sjálfsögðu veitum við fólki leyfi ef það á rétt á því. Það er ekki vilji okkar eða 

einbeitt stefna að vera vond,“194 segir Kristín Völundardóttir sem gagnrýnir þá umfjöllun sem 

Útlendingastofnun hefur fengið. Hún segir stofnunina bundna lögum og ef vilji sé fyrir breyt-

ingum verði þær að fara fram á Alþingi.195 Lögin gefa þó svigrúm fyrir víðari túlkun, Útlend-

ingastofnun hefur fullt vald til að taka fleiri hælisumsóknir til efnismeðferðar og veita fleirum 

hæli á Íslandi. Kristín taldi stofnunina þó vera að færast í mannúðlegri átt, sem dæmi er nú 

fyrsta viðtal hælisleitanda við starfsmann Útlendingastofnunar en ekki hjá lögreglu, eins og 

áður var. Einnig hefur starfsfólki verið fjölgað töluvert, en mikil mannekla hafði verið hjá 

stofnuninni sem varð til þess að hún réði ekki við málafjöldann.196 Löng bið tekur mikið á 

hælisleitendur og hefur verið talin með því ómannúðlegra í kerfinu.197 Fólk hefur byggt upp líf 

sitt á Íslandi, eignast vini og jafnvel maka og börn, en síðan er það sent til baka, oft án 

nokkurs fyrirvara. 

Það var áhugavert að sjá hvað Kristín Völundardóttir hafði að segja um landamæri. 

Hún sá engar forsendur til að opna landamæri Íslands fyrir öllum, til þess þyrfti sameiginlegt 

átak fleiri ríkja. Í viðtali við Fréttablaðið sagði hún samt sem áður eftirfarandi: „Vonandi verður 

heimurinn fyrr en síðar þannig að það verði engin landamæri. Miðað við ástandið í dag sé ég 

                                                
191	  Ibid.	  
192	  Pressan,	  „Opið	  bréf	  til	  íslenskra	  stjórnvalda:	  „Aðeins	  peningar	  virðast	  komast	  yfir	  landamæri,“	  
http://www.pressan.is/m/Article.aspx?catID=6&ArtId=68031	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
193	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Sögurnar	  sem	  ráðuneytið	  vildi	  ekki	  heyra,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/4/23/sogurnar-‐sem-‐enginn-‐vildi-‐ekki-‐heyra-‐9AZR9M/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
194	  Kristjana	  Björg	  Guðbrandsdóttir	  og	  Viktoría	  Hermannsdóttir,	  „Forstjóri	  Útlendingastofnunar:	  „Við	  
höfum	  enga	  heimild	  til	  þess	  að	  láta	  tilfinningar	  ráða“,“	  Vísir,	  http://www.visir.is/forstjori-‐
utlendingastofnunar-‐-‐-‐vid-‐hofum-‐enga-‐heimild-‐til-‐thess-‐ad-‐lata-‐tilfinningar-‐rada-‐
/article/2016160409979	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
195	  Ibid.	  
196	  Ibid.	  
197	  Beiting	  Dyflinnarreglugerðarinnar,	  14.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  5.	  október	  2015.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=145&mnr=89	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
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það ekki gerast á minni ævi en það væri óskandi.“198 Henni þótti hugmyndafræði Star Trek 

skemmtileg, þar sem er ein þjóð og einstaklingar frá öllum þjóðarbrotum búa saman í einum 

heimi.199 

 Þrátt fyrir að á tímabilinu þurfti reglulega að minna þingheim á að Dyflinnarreglugerðin 

sé aðeins heimild en ekki skylda var enginn sem mótmælti þeirri túlkun. Orð innanríkis-

ráðherra í fjölmiðlum sýndi fram á andstæða túlkun, en hún nefndi þó aldrei á þingi að Dyfl-

innarreglugerðin væri regla sem ætti að nota í öllum tilvikum. 

5.2.2. Stefna í hælismálum  
Stefna íslenskra stjórnvalda í hælismálum var ekki skýr og skorinorð. Það þarf að rýna í orð 

ráðherra til þess að komast að raunverulegri stefnu þeirra. Stefnan ætti þó að haldast í 

hendur við framkvæmdir stjórnvalda og því segja verkin oft meira en orð. 

Kristín Völundardóttir viðurkenndi árið 2014 að engin skrifleg stefna væri í útlend-

ingamálum á Íslandi. Hún sagði stefnu stjórnvalda felast í lögum og að þau ættu að endur-

spegla stefnu stjórnvalda.200 Þrátt fyrir þessa yfirlýsingu tók hún fram að innanríkisráðuneytið 

setji stefnuna í málaflokknum.201 Kristín benti á lögin, en það virðist þó sem Útlendinga-

stofnun hafi ekki unnið eftir skýrri stefnu í málefnum útlendinga og hælisleitenda. Að hafa 

enga skriflega stefnu býður upp á geðþóttaákvarðanir þar sem auðveldara er að teygja 

skilning á óskráðri útlendingastefnu. Þetta stefnuleysi er hentugt fyrir ríkið þar sem það gefur 

framkvæmdavaldinu ákveðið svigrúm. Helgi Hrafn Gunnarsson sagði meginregluna á Íslandi 

vera að fólk megi ekki koma til landsins og búa þar nema það sé eitthvað sérstakt. Þetta 

gagnrýnir hann, í stað þess að þurfa alltaf ástæðu til að hleypa fólki inn, líkt og er við lýði á 

Íslandi, vill hann að fólki sé leyft að búa þar sem það vill ef engar málefnalegar ástæður 

mæla gegn því.202 

Þar sem hin gífurlega aukning hælisleitenda er tiltölulega nýtilkomin á Íslandi er skil-

janlegt að íslensk stjórnvöld hafi ekki verið búin að fullmóta sína stefnu. Vegna reynsluleysis 

hafa yfirvöld verið að móta sér stefnu varðandi ýmis mál um leið og þau koma upp. Sem 
                                                

198	  Kristjana	  Björg	  Guðbrandsdóttir	  og	  Viktoría	  Hermannsdóttir,	  „Forstjóri	  Útlendingastofnunar:	  „Við	  
höfum	  enga	  heimild	  til	  þess	  að	  láta	  tilfinningar	  ráða“,“	  Vísir,	  http://www.visir.is/forstjori-‐
utlendingastofnunar-‐-‐-‐vid-‐hofum-‐enga-‐heimild-‐til-‐thess-‐ad-‐lata-‐tilfinningar-‐rada-‐
/article/2016160409979	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
199	  Ibid.	  
200	  Þórhildur	  Þorkelsdóttir,	  „Ekki	  til	  skrifleg	  stefnumótun	  í	  útlendingamálum,“	  Vísir,	  
http://www.visir.is/ekki-‐til-‐skrifleg-‐stefnumotun-‐i-‐utlendingamalum/article/2014140519751	  (Sótt	  2.	  
nóvember	  2016).	  
201	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Hin	  óorðaða	  útlendingastefna:	  Að	  halda	  fólki	  úti,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/5/23/stefnan-‐ad-‐halda-‐landinu-‐lokudu-‐DE8JLO/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
202	  Störf	  þingsins,	  99.	  fundur,	  143.	  löggjafarþing,	  29.	  apríl	  2014.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=143&mnr=793	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
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dæmi má nefna mál er varða hælisleitendur sem eru giftir íslenskum ríkisborgurum. Vísa átti 

tveimur hælisleitendum úr landi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar þrátt fyrir að vera 

kvæntir íslenskum ríkisborgurum. Þessar ákvarðanir um brottvísun uppskáru mótmæli og fjöl-

miðlaumfjöllun sem varð til þess að þær voru afturkallaðar á meðan yfirvöld skoðuðu málefni 

maka íslenskra ríkisborgara í heild sinni og að útbúin væri stefnumótun um slík mál.203 

Þrátt fyrir jákvæð skref í stefnumótun virtist vanta heildstæða stefnu í málaflokknum. 

Jafnvel þótt skrifleg stefna væri ekki til staðar má skoða framkvæmdir stjórnvalda og Útlend-

ingastofnunar fram til þessa til að sjá hver stefnan hefur verið. Eiríkur Bergmann Einarsson, 

prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst, segir grunn stefnunnar hafa verið að 

halda fólki frá landinu. „Kjarni útlendingastefnunnar hefur alltaf verið sá að takmarka flæði út-

lendinga til landsins.“204 Að sögn Eiríks hafa íslensk stjórnvöld stundum látið í ljós að Dyfl-

innarreglugerðin sé almenn regla sem öll ríki fylgja, en það er þó fjarri sannleikanum. Hann 

sagði ástæðuna fyrir þessarri hörðu stefnu og þröngri túlkun á reglugerðinni vera að á Íslandi 

hafi „alltaf verið ákveðinn ótti við mikinn straum útlendinga.“205 Eins og fjallað var um í kafla 

4.3. um íslensk lög, gerði slíkur ótti vart við sig í ræðu þáverandi dómsmálaráðherra, Sól-

veigar Pétursdóttur, þegar ný útlendingalög voru til umræðu á þingi árið 2002. Hún fjallaði um 

hryðjuverkaógn og taldi nauðsynlegt að grípa til viðeigandi ráðstafana í kjölfarið af hryðju-

verkunum sem áttu sér stað í Bandaríkjunum 11. september 2001. Hún sagði að hafa þyrfti í 

huga rétt íslenskra borgara til verndar „þessu fólki.“206 

 Auður Jónsdóttir, rithöfundur, var sammála Eiríki um að stefna stjórnvalda virtist vera 

að nýta Dyflinnarreglugerðina eins mikið og hægt er. Hún tók þó sterkara til orða en stjórn-

málafræðingurinn þegar DV fékk hana til að orða útlendingastefnu Íslands og viðhorf yfir-

valda eins og þau blasa við henni. „Undir öllum kringumstæðum ber að forðast að sýna 

mannúð og mannvirðingu því slíkt gæti skapað fordæmi. Aðeins með þessu móti tekst ís-

lensku þjóðinni að halda í áðurnefnda þjóðmenningu.“207 Þetta er harður dómur á yfirvöld, en 

hér síðar verða nefnd dæmi um mál sem kynda undir slíkar vangaveltur. Á stundum eru tekn-

ar ákvarðanir sem skorta alla mannúð og virðast teknar til þess eins að einangra hælis-

                                                
203	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Nýgift	  hjón	  fá	  að	  vera	  saman,“	  DV,	  http://www.dv.is/frettir/2014/5/13/nygift-‐
hjon-‐fa-‐ad-‐vera-‐saman/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  Una	  Sighvatsdóttir	  og	  Lára	  Halla	  Sigurðardóttir,	  „Izekor	  
Osazee	  ekki	  send	  úr	  landi	  í	  bráð,“	  Morgunblaðið,	  
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1509031/?t=350033931	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
204	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Hin	  óorðaða	  útlendingastefna:	  Að	  halda	  fólki	  úti,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/5/23/stefnan-‐ad-‐halda-‐landinu-‐lokudu-‐DE8JLO/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
205	  Ibid.	  
206	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  698,	  433.	  mál,	  1.	  umræða,	  69.	  fundur,	  127.	  löggjafarþing,	  5.	  
febrúar	  2002.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=127&mnr=433	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
207	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Forðast	  að	  sýna	  mannúð	  og	  mannvirðingu	  því	  slíkt	  gæti	  skapað	  slæmt	  
fordæmi,“	  DV,	  http://www.dv.is/frettir/2014/5/25/stefnan-‐ad-‐halda-‐landinu-‐lokudu-‐BL3R1K/	  (Sótt	  2.	  
nóvember	  2016).	  
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leitendur hér á landi. Ein þeirra var ákvörðun Útlendingastofnunar um að banna heimsóknir 

sjálfboðaliða á heimili hælisleitenda. Það stendur ekki til boða að létta hælisleitendum lífið á 

þessum stöðum, sagði starfsmaður stofnunarinnar.208 

 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingkona Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, 

spurði innanríkisráðherra hvort það væri öruggt að Ísland sendi ekki hælisleitendur til Grikk-

lands, Ítalíu og Ungverjalands, og hver pólitísk stefna ráðherrans væri. Innanríkisráðherra, 

Ólöf Nordal, svaraði svo: 

Varðandi það sem hv. þingmaður spyr um líka þá er það þannig að ráðherra getur gefið 

út stjórnvaldsfyrirmæli. Þau hafa verið gefin út í tvígang. Annars vegar 2009 gagnvart 

Grikklandi. Þá var tekin sú afstaða að ekki ætti að senda fólk til baka til Grikklands 

þegar um væri að ræða fólk í þessari hælismeðferð. Það hefur farið fram með þeim 

hætti. Hins vegar gagnvart Ítalíu árið 2014 að því leyti til að að meginstefnu eru aðilar í 

viðkvæmri stöðu ekki sendir til baka en þó er hægt að fara í skoðun á einstökum málum 

og kveða þá upp úr um það hvort skilyrði séu uppfyllt.209  

Hún svaraði þó ekki beint spurningunni um hver pólitísk stefna ríkisstjórnarinnar væri.  

Í september 2015 sagði Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, ljóst að 

nauðsynlegt væri að endurskoða langtímastefnu í málum hælisleitenda og flóttafólks þar sem 

ákveðið neyðarástand hefði skapast. Hann sagði Ísland þurfa að taka á móti fleiri hælis-

leitendum og að ekki væri rétt að senda hælisleitendur til landa þar sem neyðarástand ríkir 

vegna fjölda flóttamanna. Bjarni nefnir Grikkland og Ungverjaland í þessum málum, en það 

má færa rök fyrir því að Ítalía sé einnig óöruggt land fyrir hælisleitendur.210 Bjarni talaði líkt og 

einhver stefna hefði verið í málaflokknum áður, en það er þó ekki ljóst hver sú stefna hafi 

verið. 

Í kjölfarið var rætt um tillögu til þingsályktunar um aukinn stuðning við móttöku flótta-

fólks, sem felur í sér undirbúning að móttöku kvótaflóttafólks. Í tillögunni var lagt til að taka á 

móti 500 manns næstu þrjú árin.211 Þau fjárframlög sem ríkisstjórnin ákvað að setja í móttöku 

flóttamanna er fagnaðarefni, en athugavert er hins vegar að á sama tíma og íslensk stjórn-

völd taka ákvarðanir um að taka á móti kvótaflóttamönnum eru hælisleitendur sendir úr landi 

                                                
208	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Sjálfboðaliðum	  bannað	  að	  heimsækja	  hælisleitendur:	  „Stendur	  ekki	  til	  boða“,“	  
Stundin,	  http://stundin.is/frett/oryggisverdir-‐reka-‐sjalfbodalida-‐itrekad-‐af-‐heimil/	  (Skoðað	  15.	  mars	  
2017).	  
209	  Hælisleitendur,	  25.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  22.	  október	  2015.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=185	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
210	  Alma	  Ómarsdóttir,	  „Bjarni:	  Óumflýjanlegt	  að	  fleiri	  fá	  hæli,“	  RÚV,	  http://www.ruv.is/frett/bjarni-‐
oumflyjanlegt-‐ad-‐fleiri-‐fai-‐haeli	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
211	  Beiting	  Dyflinnarreglugerðarinnar,	  8.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  17.	  september	  2015.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=145&mnr=44	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
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á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, sem er einnig mjög kostnaðarsamt.212 Sigmundur 

Davíð Gunnlaugsson, þáverandi forsætisráðherra, taldi að líta ætti á yfirvofandi verkefni 

heildstætt, hann sagði það vera grundvallaratriði í stefnu stjórnvalda. Hann sagði að líta ætti 

á flóttamenn og hælisleitendur sem einn hóp.213 

Hæliskerfið getur verið gífurlega kostnaðarsamt fyrir ríkið. Athyglinni hefur aðallega 

verið beint að því hversu dýrt sé að halda uppi hælisleitendum, að fólk komi til Íslands til að 

„lifa á kerfinu.“ Það má hins vegar færa rök fyrir því, rétt eins og þingmaður Pírata gerir, að 

beiting Dyflinnarreglugerðarinnar eins og hún er núna er kostnaðarsamari heldur en að veita 

þeim hælisleitendum sem leita til Íslands hæli. Hann segir kostnaðinn við að neita fólki um 

hæli og vísa því úr landi eiga það til að gleymast.214 

Þáverandi innanríkisráðherra, Ólöf Nordal, lagði mikla áherslu á að vera samstíga 

nágrannalöndunum þegar kæmi að afstöðu Íslands í hælismálum og beitingu Dyflinnarreglu-

gerðarinnar.215 Arndís Anna K. Gunnarsdóttir, lögfræðingur Rauða krossins, sagði íslensk 

stjórnvöld hins vegar ganga harkalegra fram miðað við önnur ríki þegar kemur að beitingu 

Dyflinnarreglugerðarinnar.216 Árið 2014 kom fram að mun færri fá hæli á Íslandi en á hinum 

Norðurlöndunum ef miðað er við höfðatölu. Á sama tíma sækja töluvert færri um hæli hér á 

landi miðað við samanburðarlöndin, sem sýnir fram á harkalega stefnu yfirvalda.217 Tölur frá 

2016 sýna að miðað við höfðatölu tekur Svíþjóð á móti flestum, eða tæplega 0,8%. Danmörk 

tekur á móti 0,3% á meðan Ísland tekur ekki á móti nema um 0,1% af höfðatölu á ári. Ísland 

tekur því á móti hlutfallslega mun færri hælisleitendum en þau ríki sem íslensk stjórnvöld 

bera sig hvað mest saman við, þ.e.a.s. Norðurlöndin.218 

Margir, bæði þingmenn og ráðherrar, nefna að íslensk stjórnvöld geti lagt meira af 

mörkum til málaflokks hælisleitenda og gert betur. Það er þó mismunandi hvernig þingmenn 

túlka það að „leggja meira af mörkum“ og „gera betur.“ Þingmenn minnihlutans töluðu 

                                                
212	  Málefni	  flóttamanna,	  9.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  21.	  september	  2015.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=49	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
213	  Ibid.	  
214	  Störf	  þingsins,	  134.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  17.	  ágúst	  2016.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=1035	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
215	  Beiting	  Dyflinnarreglugerðarinnar,	  14.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  5.	  október	  2015.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=145&mnr=89	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
216	  Björn	  Þorfinnsson,	  „Arndís	  Anna:	  „Skilgreiningin	  á	  flóttamanni	  er	  gyðingur	  í	  seinni	  heimsstyrjöldinni,“	  
DV,	  http://www.dv.is/frettir/2016/2/2/skilgreiningin-‐flottamanni-‐er-‐gydingur-‐i-‐seinni-‐
heimstyrjoldinni/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
217	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Fæstir	  fá	  hæli	  á	  Íslandi,“	  DV,	  http://www.dv.is/frettir/2014/11/5/orfair-‐fa-‐
haeli/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
218	  Valur	  Grettisson,	  „Sannleikur	  Ásmundar	  skoðaður:	  Er	  ásókn	  flóttamanna	  til	  Íslands	  vandamál?,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2016/3/2/sannleikur-‐asmundar-‐skodadur-‐er-‐asokn-‐flottamanna-‐til-‐islands-‐
vandamal/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
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gjarnan á þann veg að hægt væri að gera betur, t.d. með því að taka á móti fleiri hælis-

leitendum, viljinn þurfi bara að vera til staðar.219 Þær aðgerðir sem innanríkisráðherra og 

ríkisstjórnin vildu leggja áherslu á í þessum málaflokki er t.a.m. að taka á móti kvótaflóttafólki 

í auknum mæli. Af aðgerðum að dæma virðist vilji þeirra ekki vera að taka á móti fleiri hælis-

leitendum, því eins og áður sagði að ef vilji væri fyrir hendi hjá stjórnvöldum að taka á móti 

hælisleitendum, þá væri það gert. Þingmanni Pírata, Helga Hrafni Gunnarssyni, fannst því 

vilji yfirvalda liggja í augum uppi.  

Það eru ríkari heimildir víða í gildandi lögum um útlendinga þar sem hægt er að taka 

mið af sanngirnisástæðum og því um líku. Það er ekki skylda íslenskra yfirvalda að 

beita Dyflinnarreglugerðinni eins og íslensk yfirvöld gera. Það er óþolandi hvernig 

íslensk stjórnvöld láta, eins og það sé skylda þeirra að framfylgja því sem er 

bersýnilega vilji þeirra, að koma svona fram við fólk.220 

Sami þingmaður segir reynslu síðustu ára af Dyflinnarreglugerðinni hafa sýnt að Ísland reyni 

eftir fremsta megni að nýta hana til þess að vísa fólki úr landi.221 

Mikil umræða spratt upp um notkun Dyflinnarreglugerðarinnar árið 2015. Innanríkis-

ráðherra, Ólöf Nordal, taldi ekki vera tímabært að hætta að beita Dyflinnarreglugerðinni. Hún 

benti á mikilvægi þess að halda reglugerðinni virkri þar sem hún væri einn mikilvægasti 

hlekkurinn í Schengen-samstarfinu. Hún taldi að með því að taka reglugerðina úr sambandi 

væru íslensk stjórnvöld að segja Schengen-samstarfið ekki virka.222 Þrátt fyrir það héldu 

þingmenn minnihlutans áfram að keppast um að benda á og gagnrýna framkvæmdir stjórn-

valda er komu að Dyflinnarreglugerðinni. Steinunn Þóra Árnadóttir, þingkona Vinstri hreyfing-

arinnar – græns framboðs sagði eftirfarandi: „Stofnunina sem heyrir undir ráðherrann, þ.e. 

Útlendingastofnun, skortir þvert á móti alla mannúð í úrskurðum sínum og vísar öllum sem 

hún mögulega getur, eða ég vil reyndar segja ómögulega, í burtu á grundvelli Dyflinnarreglu-

gerðarinnar.“223 

Jafnvel þótt Dyflinnarreglugerðin var enn við lýði við enda rannsóknartímabilsins 2016 

sýndi ríkisstjórnin góðan vilja til að taka á móti fleira kvótaflóttafólki. Innanríkisráðherra árið 
                                                

219	  Málefni	  flóttamanna,	  9.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  21.	  september	  2015.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=49	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
220	  Störf	  þingsins,	  123.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  1.	  júní	  2016.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=967	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
221	  Störf	  þingsins,	  134.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  17.	  ágúst	  2016.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=1035	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
222	  Beiting	  Dyflinnarreglugerðarinnar,	  8.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  17.	  september	  2015.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=145&mnr=44	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
223	  Störf	  þingsins,	  139.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  24.	  ágúst	  2016.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=1066	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
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2014, Hanna Birna Kristjánsdóttir, lagði til, snemma á umræddu tímabili, að taka ætti á móti 

kvótaflóttafólki í auknum mæli, hún sagði þetta vera einstaklinga og fjölskyldur sem þyrftu 

sannarlega á vernd að halda.224 Það þarf vissulega á vernd að halda og eiga hana skilið, en 

hvað með þá hælisleitendur sem leita hingað til lands? Steinunn Þóra Árnadóttir, þingkona 

Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, benti á að það væri að sjálfsögðu mikilvægt að 

leggja áherslu á móttöku kvótaflóttafólks, en að það þyrfti einnig að veita því fólki sem er 

hingað komið hæli og ekki nota Dyflinnarreglugerðina sem einhverskonar skálkaskjól.225 

Íslensk stjórnvöld hafa vissulega ekki tekið á móti mörgum kvótaflóttamönnum í 

gegnum tíðina, en það hefur verið tekið vel á móti þeim. Það hefur verið lögð mun meiri 

áhersla á móttöku þeirra heldur en hælisleitenda. Það er að vissu leyti hentugra fyrir ríkið að 

taka við kvótaflóttamönnum, heldur en hælisleitendum. Þegar sú leið er valin fá stjórnvöld að 

velja einstaklinga sem þau taka á móti. Þá eru oftast nær barnafjölskyldur sem verða fyrir 

valinu. Aftur á móti er algengara að hælisleitendur sem koma til landsins á eigin vegum séu 

einhleypir karlmenn. Þar að auki fylgir móttöku kvótaflóttamanna mikil fjölmiðlaumfjöllun sem 

sýnir stjórnvöld í jákvæðu ljósi. Þar hefur oft verið sýnt frá því þar sem ráðherra tekur á móti 

nýju íslensku fjölskyldunum með opinn faðm. Fjölmiðlaumfjöllunin er í raun mun umfangs-

meiri heldur en fjöldi einstaklinga sem verið er að veita skjól gefur til kynna. 

 Þó svo að áhersla íslenskra stjórnvalda sé helst lögð á kvótaflóttafólk, stenst Ísland 

ekki samanburð við Norðurlöndin, sem eru helstu samanburðarríki Íslands. Rauði kross 

Íslands telur að Ísland eigi að taka á móti fleira kvótaflóttafólki og á reglubundnari hátt en 

áður.226 Þegar rætt er um hversu mörgum flóttamönnum Ísland eigi að taka við hefur verið 

algengt að tala um 50, jafnvel 500 manns. Þessar tölur eiga þó aðallega við um kvótaflótta-

fólk, það hefur reynst erfitt að útskýra fyrir almenningi að hælisleitendur, sem koma til lands-

ins af sjálfsdáðum, ættu að vera hluti af heildarmyndinni.227 

 Þrátt fyrir að íslensk stjórnvöld hefðu haft töluvert meiri reynslu í málefnum hælisleit-

enda og flóttafólks á árunum 2014-2016 heldur en 2001-2003, því bæði leituðu fleiri hælis-

leitendur til landsins og Ísland hafði verið aðili að Dyflinnarreglugerðinni í rúman áratug, hafði 

stefna í hælismálum enn ekki verið mótuð. Forstjóri Útlendingastofnunar viðurkenndi að 

engin skrifleg stefna væri í þessum málum, en líkt og á fyrra tímabilinu bentu framkvæmdir 

                                                
224	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  457,	  249.	  mál,	  1.	  umræða,	  51.	  fundur,	  143.	  löggjafarþing,	  16.	  
janúar	  2014.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=143&mnr=249	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
225	  Beiting	  Dyflinnarreglugerðarinnar,	  8.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  17.	  september	  2015.	  Vefútgáfa	  
Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/bferill/?ltg=145&mnr=44	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
226	  Þóra	  Kristín	  Ásgeirsdóttir,	  „Skora	  stjórnvöld	  á	  að	  senda	  ekki	  hælisleitendur	  úr	  landi,“	  fréttir	  18:30	  á	  
Stöð	  2,	  28.	  ágúst	  2015.	  
227	  Ásdís	  Ásgeirsdóttir,	  „Að	  upplifa	  að	  fólk	  er	  hólpið,“	  Morgunblaðið,	  
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1569093/?t=926940433	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
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stjórnvalda til þess að brottvísanir með vísan til Dyflinnarreglugerðarinnar hafi verið hluti af 

stefnu íslenskra stjórnvalda. 

5.2.3. Orð og framkvæmd 
Verkefnisstjóri á hælissviði Útlendingastofnunar sagði það vera í höndum löggjafans að 

breyta lögunum en ekki stofnana eða stjórnvalda. Lögin hindri að Útlendingastofnun geti veitt 

dvalarleyfi af geðþótta í málum þar sem margir vildu sýna samúð og miskunn.228 Aftur á móti 

má færa rök fyrir því að Útlendingastofnun og innanríkisráðuneytið hafi mun meira rými innan 

laganna en þau hafa haldið fram. Lögfræðingur hjá Rauða krossinum sagði þetta ekki aðeins 

snúast um löggjöfina. Ákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar og íslenskra laga væru afar opin og 

matskennd að hans sögn og heimila að taka mál til efnismeðferðar.229 Lögfræðingur eins 

hælisleitanda, sem var vísað úr landi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, var sammála 

kollega sínum og sagði: „[...] ég bara fullyrði að það er alveg sama hvað löggjafinn setur góð 

lög eða hversu oft þeim verður breytt, meðan að afstaða Útlendingastofnunar og laga-

framkvæmd er með þessum hætti að þá skiptir engu máli hversu góð lögin eru.“230 Þetta 

rímar við afstöðu Helga Hrafns Gunnarssonar, þingmanns Pírata, sem tjáði sig um vinnu-

brögð Útlendingastofnunar á þingi þegar átti að vísa hælisleitanda úr landi: 

Stundum nefni ég það, eins og margir, að það er ekki alltaf við Útlendingastofnun að 

sakast, stundum eru lögin einfaldlega ómanneskjuleg, og á köflum eru þau það. En 

með tímanum hrannast upp dæmin þar sem maður skilur ekki, ekki einu sinni út frá 

gildandi lögum, hvernig í ósköpunum mönnum dettur í hug að vinna svona. Það er við 

Útlendingastofnun að sakast, það er við stjórnmálamenn að sakast, hvernig farið er í 

málum eins og hjá Eze.231 

 Hér á eftir verða tekin nokkur dæmi um mál þar sem orð ráðamanna á þingi eða 

jafnvel lög stangast á við framkvæmdir í hæliskerfinu. 

5.2.3.1. Sex mánaða reglan 
Í Dyflinnarreglugerðinni kemur fram að ríki hafi heimild til að vísa hælisleitanda aftur til þess 

ríkis í Evrópu sem hann kom fyrst til, svo lengi sem ekki séu meira en sex mánuðir liðnir frá 

því hann sótti um hæli. Ef sá tími hefur liðið ber þarlendum yfirvöldum að taka hælis-

umsóknina til efnislegrar umfjöllunar. Fresturinn framlengist hins vegar ef ekki tekst að fram-
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231	  Störf	  þingsins,	  123.	  fundur,	  145.	  löggjafarþing,	  1.	  júní	  2016.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=145&mnr=967	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
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kvæma flutning vegna þess að viðkomandi er í fangelsi eða hefur hlaupist á brott.232 Það eru 

þó ítrekuð dæmi um að hælisumsóknir bíði í kerfinu töluvert lengur en sex mánuði, jafnvel 

nokkur ár, án þess að fá nokkra umfjöllun. Líkt og var komið að hér að framan hefur mann-

ekla í Útlendingastofnun verið eitt stærsta vandamálið sem hefur leitt til langs biðtíma. 

Mannekla er að sjálfsögðu mikið vandamál en réttlætir þó ekki að íslensk stjórnvöld 

hafi ítrekað brotið gegn réttindum hælisleitenda og sent þá úr landi með vísan í Dyflinnar-

reglugerðina, þó svo að sex mánaða fresturinn væri liðinn. Þáverandi innanríkisráðherra, 

Hanna Birna Kristjánsdóttir, gerði sér fyllilega grein fyrir þessu og sagði í apríl 2014, spurð 

um hvenær hælisleitandi mætti búast við svörum frá ráðuneytinu: „Við reynum að hraða því 

og það gerum við og það er auðvitað, eins og þið þekkið miklu betur en ég, algjörlega 

óafsakanlegt og ég ætla ekki að reyna að afsaka það hversu langan tíma þessi mál eru að 

taka.“233 Forstjóri Útlendingastofnunar tekur undir með innanríkisráðherra: „Við höfum fengið 

mikla krítík á málsmeðferðartíma hjá okkur sem átti fullkomlega rétt á sér og ég tók undir 

það. Það var vegna manneklu, við réðum ekki við málafjöldann.“234 Hún fagnaði því að með 

auknum starfskröftum náði stofnunin að stytta málsmeðferðartímann seinnihluta árs 2014 og 

var þá farin að afgreiða mál á níutíu dögum.235 

Til að undirstrika að endursendingar af þessu tagi brjóti gegn lögum hafði Héraðs-

dómur Reykjavíkur fellt úr gildi úrskurð innanríkisráðuneytisins, sem staðfesti ákvörðun Út-

lendingastofnunar um að hælisumsókn yrði ekki tekin til efnismeðferðar á Íslandi og að hæl-

isleitandinn skyldi sendur úr landi á vegum Dyflinnarreglugerðarinnar. Í dóminum sagði að 

þar sem sex mánaða fresturinn væri liðinn bæru íslensk stjórnvöld ábyrgð á hælisumsókn-

inni.236 Ábyrgð fyrsta komuríkisins á að afgreiða umsókn hælisleitanda fellur niður eftir þessa 

sex mánuði. 

5.2.3.2. Reglan um bann við endursendingu 
Hvað sem siðferðislegri og samfélagslegri ábyrgð líður þá hafa margar ákvarðanir Útlend-

ingastofnunar í málum er varða hælisleitendur verið teknar í takt við reglur sem stofnunin 

vinnur eftir og brjóta engin alþjóðalög. Til að mynda er Albönum og Makedóníubúum að jafn-

                                                
232	  Regulation	  (EU)	  No	  604/2013	  of	  the	  European	  Parliament	  and	  of	  the	  Council	  of	  26	  June	  2013	  
Establishing	  the	  Criteria	  and	  Mechanism	  for	  Determening	  the	  Member	  State	  Responsible	  for	  Examining	  an	  
Application	  for	  International	  Protection	  Lodged	  in	  One	  of	  the	  Member	  States	  by	  a	  Third-‐country	  National	  
or	  a	  Stateless	  Person	  (recast),	  29.	  gr.,	  2.	  mgr.,	  2013	  Official	  Journal	  of	  the	  European	  Union,	  L	  180/31,	  
http://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0604.	  
233	  Höskuldur	  Kári	  Schram,	  „Hælisleitandi	  í	  hungurverkfalli,“	  fréttir	  12:00	  á	  Bylgjunni,	  28.	  apríl	  2014.	  
234	  Kristjana	  Björg	  Guðbrandsdóttir	  og	  Viktoría	  Hermannsdóttir,	  „Forstjóri	  Útlendingastofnunar:	  „Við	  
höfum	  enga	  heimild	  til	  þess	  að	  láta	  tilfinningar	  ráða“,“	  Vísir,	  http://www.visir.is/forstjori-‐
utlendingastofnunar-‐-‐-‐vid-‐hofum-‐enga-‐heimild-‐til-‐thess-‐ad-‐lata-‐tilfinningar-‐rada-‐
/article/2016160409979	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
235	  Ibid.	  
236	  Morgunblaðið,	  „Verður	  ekki	  sendur	  úr	  landi,“	  
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/05/10/verdur_ekki_sendur_ur_landi/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
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aði alltaf synjað um hæli eða sendir úr landi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar.237 Ástæð-

ur þess eru að Albanía og Makedónía eru talin örugg lönd og margir sem þaðan koma gefa 

upp efnahagslegar ástæður, fátækt og atvinnuleysi sem ástæðu fyrir hælisumsókn á Íslandi, 

sem er ekki grundvöllur fyrir vernd.238 

Það hafa hins vegar alltof oft komið upp mál á tímabilinu 2014-2016 þar sem hælis-

leitendur voru, á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, sendir aftur til þess ríkis þar sem þeir 

sóttu fyrst um hæli, þó svo að þeir ættu á hættu að vera sendir í lífshættulegar aðstæður í 

heimalöndum sínum. Þórhildur Hagalín, upplýsingafulltrúi Útlendingastofnunar, segir hælis-

kerfið vera neyðarkerfi, „ætlað fólki sem óttast um líf sitt og frelsi og á ekki möguleika á við-

unandi vernd og úrræðum í heimalandi.“239 Þrátt fyrir það virðast ekki allir í þeim aðstæðum 

geta treyst á þetta neyðarkerfi. 

Í apríl 2014 átti til dæmis að vísa þremur hælisleitendum úr landi, tveimur til Noregs 

og einum til Svíþjóðar, þrátt fyrir að hælisumsóknum þeirra hafi þá þegar verið hafnað þar.240 

Þetta er augljóst brot á reglunni um bann við endursendingu, sem fjallað var um í kafla 4.1. 

hér að framan, sem og á íslenskum lögum. Í 45. grein íslenskra laga um útlendinga frá 2002 

kemur fram að nauðsynlegt sé að ganga úr skugga um að hælisleitandi verði ekki áfram-

sendur til þriðja ríkis þar sem hætt er við því að hann sæti illri meðferð.241 

Einn þessara manna, Eze Henry Okafor, er nígerískur hælisleitandi sem flúði heima-

land sitt eftir að hafa sætt árásum frá liðsmönnum Boko Haram, en þeir drápu bróður hans. 

Eze er kristinn og ráðist var á hann þar sem hann vildi ekki ljóstra upp felustöðum annarra 

kristinna manna. Hann er með skurð á höfuðkúpunni og hefur glímt við mikla höfuðverki eftir 

árásina. Eze kom til Íslands með Norrænu eftir að umsókn hans var hafnað í Svíþjóð. Árið 

2014, eftir að hafa dvalist á Íslandi í tvö ár, var honum tilkynnt að hann yrði sendur aftur til 

Svíþjóðar á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Þar sem Svíþjóð hafði þegar hafnað um-

sókn hans lá fyrir að þaðan yrði hann sendur aftur til Nígeríu þar sem líf hans væri í hættu.242 

Eze var skiljanlega miður sín yfir ákvörðun stjórnvalda: „Það minnsta sem þeir gætu gert væri 

                                                
237	  Útlendingastofnun,	  „Tölfræði	  hælismála	  –	  birt	  10.3.2017,“	  http://www.utl.is/index.php/um-‐
utlendingastofnun/toelfraedhi	  (Sótt	  17.	  mars	  2017).	  
238	  Arnar	  Páll	  Hauksson,	  „Allt	  að	  700	  hælisleitendur	  á	  næsta	  ári,“	  RÚV,	  http://www.ruv.is/frett/allt-‐ad-‐
700-‐haelisleitendur-‐a-‐naesta-‐ari	  (Sótt	  12.	  janúar	  2017).	  
239	  Bára	  Huld	  Beck,	  „Umsóknir	  um	  vernd	  hafa	  nærri	  fjórfaldast	  það	  sem	  af	  er	  ári,“	  Kjarninn,	  
https://kjarninn.is/frettir/2016-‐06-‐16-‐367-‐fjolgun-‐umsokna-‐um-‐vernd-‐milli-‐ara/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
240	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Sögurnar	  sem	  ráðuneytið	  vildi	  ekki	  heyra,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/4/23/sogurnar-‐sem-‐enginn-‐vildi-‐ekki-‐heyra-‐9AZR9M/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
241	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/145b/2002096.html.	  
242	  Ibid.	  
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að taka umsókn mína til skoðunar en þeir tala bara um Dyflinnarreglugerðina.“243 Loks árið 

2016, eftir að hafa búið á Íslandi í fjögur ár, var Eze sendur úr landi í lögreglufylgd. Hann var 

handtekinn eftir að hafa leitað til Útlendingastofnunar í þeirri von að mál hans fengi efnismeð-

ferð. Brottvísunin fór fram þvert á úrskurð kærunefndar útlendingamála, sem taldi það ekki 

samrýmast ákvæðum Dyflinnarreglugerðarinnar að vísa Eze á brott.244 Í yfirlýsingu sagði Út-

lendingastofnun framkvæmdina hins vegar í fullu samræmi við lög og reglur sem og úrskurð 

kærunefndar. Stofnunin sagði kærunefndina ekki hafa tekið afstöðu til þess hvort sex 

mánaða fresturinn til að endursenda Eze til Svíþjóðar samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni væri 

liðinn, heldur aðeins hafa leiðbeint honum að leita upplýsinga hjá Útlendingastofnun um hvort 

fresturinn væri liðinn.245 

Samkvæmt lögmanni Eze, Katrínu Theodórsdóttur, fór stofnunin með rangfærslur en 

hún segir kærunefndina hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að líklegast væri [frestur til framkvæmdar og ákvörðunar samkvæmt 

Dyflinnarreglugerðinni] liðinn og þar með væri ábyrgð sænskra yfirvalda á málinu fallinn 

niður og af þeirri ástæðu var [Eze] leiðbeint á grundvelli stjórnsýslulaga að leita til Út-

lendingastofnunar til þess að óska eftir efnismeðferð.246 

Varaformaður kærunefndar sagði nefndina engar athugasemdir gera við framkvæmd 

Útlendingastofnunar þegar fréttastofa hafði samband, sem er einkennilegt þar sem nefndin 

hafði tekið fram í úrskurði sínum að allt benti til að sex mánaða fresturinn væri liðinn. Til 

útskýringar hélt Útlendingastofnun því fram að „frestur til brottvísunar hafi verið sjálfkrafa 

framlengdur enda hafi móttökulandið, Svíþjóð, samþykkt að taka við hælisleitandanum og 

taka mál hans til efnislegrar meðferðar.“247 Hins vegar er kærunefnd útlendingamála æðra 

stjórnvald en Útlendingastofnun og því hlýtur það að teljast grafalvarlegt mál ef Útlendinga-

stofnun grípur fram fyrir hendurnar á kærunefndinni og vinnur gegn úrskurðum hennar. Brott-

vísun Eze var ítrekað mótmælt og mál hans fékk töluverða fjölmiðlaathygli. Mótmælin skiluðu 

hins vegar engum árangri og Eze var sendur til Svíþjóðar. 

Annað dæmi er tengist reglunni um bann við endursendingu er mál Morteza Songol 

Zadeh, íransks manns sem átti dauðadóm yfir höfði sér í heimalandi sínu fyrir að taka upp 

kristna trú. Íslensk stjórnvöld neituðu að taka mál hans til efnislegrar meðferðar og til stóð að 

                                                
243	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Sendur	  úr	  landi	  áður	  en	  læknismeðferð	  hefst,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/4/26/sogurnar-‐sem-‐enginn-‐vildi-‐ekki-‐heyra-‐9R94ED/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
244	  Morgunblaðið,	  „Mótmæltu	  brottvísun	  hælisleitanda,“	  
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/05/25/motmaeltu_brottvisun_haelisleitanda/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
245	  Alma	  Ómarsdóttir,	  „Ósammála	  um	  túlkun	  á	  niðurstöðu	  kærunefndar,“	  RÚV,	  
http://www.ruv.is/frett/osammala-‐um-‐tulkun-‐a-‐nidurstodu-‐kaerunefndar	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
246	  Rás	  1,	  „Segir	  rangfærslur	  í	  yfirlýsingu,“	  kvöldfréttir	  á	  Rás	  1,	  26.	  maí	  2016.	  	  
247	  Alma	  Ómarsdóttir,	  „Ósammála	  um	  túlkun	  á	  niðurstöðu	  kærunefndar,“	  RÚV,	  
http://www.ruv.is/frett/osammala-‐um-‐tulkun-‐a-‐nidurstodu-‐kaerunefndar	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
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senda hann aftur til Frakklands með vísan í Dyflinnarreglugerðina. Það átti að gera þrátt fyrir 

að töluverðar líkur væru taldar vera á því að Morteza yrði sendur þaðan til Írans. Lögmaður 

Morteza, Eva Dóra Kolbrúnardóttir, sagði aðstæðurnar vera þessar þar sem ríki Evrópu 

höfðu gefið út yfirlýsingar um að þau myndu eingöngu veita þeim hæli sem koma frá stríðs-

hrjáðum löndum, líkt og Sýrlandi. Öðrum yrði vísað til baka, enda hafði það verið sýnt í fram-

kvæmd.248 Eva Dóra sendi Umboðsmanni Alþingis kvörtun vegna málsmeðferðar hælisum-

sóknar Morteza þar sem hún taldi rannsóknarskyldu stjórnvalda og meðalhófsreglunni ekki 

hafa verið fylgt.249 Eftir að brottflutningi hafði verið slegið á frest þrisvar sinnum var Útlend-

ingastofnun loks gert að taka upp mál hans.250 

Ragnar Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður, taldi að það þyrfti að skoða hvert mál og 

aðstæður hvers hælisleitanda betur: 

Við teljum að það skorti, þegar liggur fyrir að hælisleitandi verði endursendur til 

heimalandsins, frá því landi sem hann kom hingað, að yfirvöld og dómstólar líti á hvað 

bíði hælisleitandans miðað við stöðu hans í því landi sem hann er sendur aftur til. Það 

skiptir engu máli hvort það land er almennt talið gott land er varðar mannréttindi. Ef 

framkvæmdin þar er svo ströng að fyrir liggur að hælisleitandi verður sendur til síns 

heimalands, þar sem hans bíður kannski dauði eða allavega ofsóknir, þá verður að 

meta það sem þátt í máli.251 

Íslensk yfirvöld treysta því réttilega að önnur lönd innan Schengen-svæðisins taki 

réttar ákvarðanir og að viðkomandi fái réttláta málsmeðferð þar. Ef að öll ríkin fara eftir lögum 

í ákvarðanatöku sinni ættu hælisleitendur ekki að verða sendir í hættulegar aðstæður. Hins 

vegar eru hælisleitendur oft sendir frá Íslandi til landa þar sem hæliskerfið getur ekki starfað 

eðlilega sökum mikillar ásóknar. 

Samkvæmt reglunni um bann við endursendingu liggur ábyrgðin ekki aðeins hjá því 

landi sem sendir viðkomandi beint til heimalandsins, ábyrgðin er einnig hjá stjórnvöldum á 

Íslandi. Það nægir ekki að senda hælisleitendur úr landi og vona að viðtökuríkið bregðist rétt 

við málinu, heldur þarf að ganga úr skugga um að viðkomandi verði ekki sendur þangað þar 

sem líf hans eða frelsi er í hættu. Endursendingar af þessu tagi eru því sérstaklega óásætt-

anlegar þegar vitað er að hælisumsókn viðkomandi hafi verið hafnað í viðtökuríkinu. 

                                                
248	  Sveinn	  H.	  Guðmarsson,	  „Óttast	  dauðadóm	  í	  heimalandinu,“	  RÚV,	  http://www.ruv.is/frett/ottast-‐
daudadom-‐i-‐heimalandinu	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
249	  Áslaug	  Karen	  Jóhannsdóttir,	  „Kvartar	  til	  Umboðsmanns	  Alþingis	  vegna	  málsmeðferðar	  í	  máli	  Morteza,“	  
Stundin,	  http://stundin.is/frett/kvartar-‐til-‐umbodsmanns-‐althingis-‐vegna-‐malsmedfer/	  (Sótt	  5.	  mars	  
2017).	  
250	  Nadine	  Guðrún	  Yaghi,	  „Gert	  að	  taka	  upp	  mál	  Morteza	  Songolzadeh,“	  fréttir	  18:30	  á	  Stöð	  2,	  21.	  mars	  
2017.	  
251	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Óttast	  að	  markmiðið	  með	  samningnum	  sé	  sparnaður,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/6/28/segir-‐kostnadarsamt-‐ad-‐vernda-‐mannrettindi/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
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Annað dæmi um brot á þessari reglu á tímabilinu var hælisleitandi frá Palestínu sem 

var sendur frá Íslandi til Noregs í byrjun árs 2014. Þetta var gert þó svo að ljóst væri að 

þaðan yrði hann sendur til Gaza. „Ég margsagði þeim [íslenskum yfirvöldum] að með því að 

senda mig til Noregs væru þeir í rauninni að senda mig til Gaza en svörin sem ég fékk voru á 

þá leið að það gæti ekki staðist.“252 Hælisleitandinn hafði hins vegar rétt fyrir sér og var 

sendur aftur til Gaza.253 Þetta var enn önnur sönnun þess að hvert mál sé ekki skoðað nógu 

ítarlega og að það fá ekki allir þá réttlátu málsmeðferð sem Dyflinnarreglugerðin átti upphaf-

lega að veita hælisleitendum. 

5.2.3.3. Réttindi barna 
Ísland hefur verið aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna síðan árið 1992, er hann var 

fullgiltur. Það felur í sér að samkvæmt þjóðarétti ber Ísland að virða og uppfylla ákvæði hans. 

Þann 20. febrúar 2013 var sáttmálinn svo lögfestur og nú er hann því hluti af íslenskri 

löggjöf.254 Samkvæmt 3. mgr. 76. gr. íslensku stjórnarskrárinnar kemur fram að börnum skuli 

vera tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Lögin eiga við um öll þau börn 

sem stödd eru á Íslandi hverju sinni og á því líka við um flóttamenn og hælisleitendur.255 Það 

eru þó ýmis dæmi um að íslenska kerfið taki ekki tillit til þessarra ákvæða þegar kemur að 

börnum, bæði fylgdarlausum börnum og þeim sem koma með fjölskyldum sínum. Það er 

ákveðið misræmi á milli laga og reglugerða og síðan framkvæmda í ferlinu. 

Brotin hafa verið margvísleg og misalvarleg. Allt frá því að börn sem koma til Íslands í 

leit að vernd fái ekki skólavist, til þess að börn séu send úr landi í óviðunandi aðstæður. 

Einnig hafa börn sem leita hælis á Íslandi talað um samskiptaleysi frá íslenskum yfirvöldum, 

en samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans eiga börn rétt á að tjá sig áður en ákvarðanir er varða 

líf þeirra og framtíð eru teknar.256 Ef litið er á framkvæmdir Útlendingastofnunar virðist stofn-

unin hins vegar líta á börn í fylgd með foreldrum sínum sem réttarlausa fylgihluti. „Við horfum 

á stöðu foreldranna og börnin fylgja foreldrunum í gegnum málsmeðferðina, ef þau eru ekki 

fylgdarlaus ungmenni,“257 sagði Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri lögfræðisviðs Útlendinga-

stofnunar og staðgengill forstjóra. Börnum hælisleitenda, sem hafa fæðst á Íslandi og búið 

þar alla sína ævi, er einnig gert að fylgja foreldrum sínum úr landi. Þorsteinn bætti við: 

                                                
252	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Hrakinn	  frá	  Íslandi	  til	  Gaza:	  „Nú	  eru	  þeir	  aftur	  að	  sprengja...“,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/7/22/sendur-‐naudugur-‐til-‐gaza-‐236UB6/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
253	  Ibid.	  
254	  Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  þjóðanna,	  „Um	  Barnasáttmánn,“	  
http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html	  (Sótt	  10.	  mars	  2017).	  
255	  Auður	  Albertsdóttir,	  „Brotið	  á	  réttindum	  fylgdarlausra	  barna,“	  Morgunblaðið,	  
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/02/11/brotid_a_rettindum_barna/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
256	  Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  þjóðanna,	  „Barnasáttmálinn	  –	  heildar	  texti,“	  20.	  nóvember	  1989	  
http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.html	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
257	  Áslaug	  Karen	  Jóhannsdóttir,	  „Ósýnilegu	  börnin,“	  Stundin,	  http://stundin.is/frett/osynilegu-‐bornin/	  
(Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
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Ef foreldrunum er gert að snúa heim þá er litið svo á að börnin fylgi foreldrunum, nema 

staðan sé þannig að bestu hagsmunir barnsins mæli gegn því að því sé vísað úr landi. 

Eins og þetta ákvæði hefur verið skilið bæði í þróun og framkvæmd hjá okkur, innan-

ríkisráðuneytinu og kærunefnd útlendingamála, þá kemur það ekki í veg fyrir að þú fáir 

synjun á hæli og þurfir að fara heim.258 

Hér á Þorsteinn við ákvæðið í lögum útlendinga sem segir að óheimilt sé að vísa útlendingi, 

sem fæddur er á Íslandi, frá eða úr landi hafi hann frá fæðingu átt óslitið fasta búsetu á 

landinu samkvæmt þjóðskrá. Þorsteinn tók aftur á móti fram að stofnunin sé að þróa verklag í 

málefnum barna ásamt Barnaverndarstofu og að hvert mál sé tekið sérstaklega fyrir, líka mál 

barnanna.259 

Það eru einnig dæmi um að börn séu send úr landi, á grundvelli Dyflinnarreglu-

gerðarinnar, í hæliskerfi sem ekki er viðunandi að bjóða börnum upp á. Samt sem áður fer 

það gegn lögum að senda börn frá landinu út í óvissu.260 Mál albansks drengs með slím-

seigjusjúkdóm vakti sérstaka athygli, en vegna ástands heilbrigðiskerfisins í Albaníu var ekki 

hægt að tryggja að hann myndi fá þá læknisaðstoð sem hann þurfti á að halda. Stefna 

íslenskra stjórnvalda í útlendingamálum var í kjölfarið harðlega gagnrýnd. Í viðtali við Frétta-

blaðið sagði Kristín Völundardóttir stefnu útlendingalaga hins vegar ekki vera harða. 

Það er innbyggt í okkar lagaákvæði að fólk sem sækir um vernd á grundvelli heilbrigðis-

ástæðna fær ekki stöðu flóttamanns. Það getur fengið dvalarleyfi af mannúðar-

ástæðum. Það eru ákveðin skilyrði sem þurfa að vera til staðar. Að heilbrigðisþjónusta í 

heimalandi sé ekki til staðar er eitt af þeim.261 

Þar sem hægt var að sýna fram á að það væri heilbrigðisþjónusta til staðar í Albaníu var 

málið afgreitt og þau send úr landi. Það var ekki farið í nánari skoðun á þeirri læknisþjónustu 

sem biði drengsins.262 Fjölskylda hans var send úr landi á grundvelli Dyflinnarreglu-

gerðarinnar, en í kjölfarið sótti hún hins vegar um íslenskan ríkisborgararétt og voru umsóknir 

þeirra samþykktar.263 Mál sem þetta er vandmeðfarið og hætta er á að það komi af stað 

keðjuverkun, en líkt og Kristín Völundardóttir sagði: „Ef við förum á svig við lögin í einu máli, 

                                                
258	  Ibid.	  
259	  Ibid.	  
260	  Ásdís	  Ásgeirsdóttir,	  „Lögbrot	  að	  senda	  börn	  á	  götuna,“	  Morgunblaðið,	  
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/05/01/logbrot_ad_senda_born_a_gotuna/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  
2016).	  
261	  Kristjana	  Björg	  Guðbrandsdóttir	  og	  Viktoría	  Hermannsdóttir,	  „Forstjóri	  Útlendingastofnunar:	  „Við	  
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/article/2016160409979	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
262	  Anna	  Marsibil	  Clausen,	  „„Maður	  les	  á	  milli	  línanna“,“	  Morgunblaðið,	  
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/12/10/madur_les_a_milli_linanna/	  (Sótt	  2.	  nóvember	  2016).	  
263	  Sunna	  Kristín	  Hilmarsdóttir,	  „Albönsku	  fjölskyldurnar	  fá	  íslenskan	  ríkisborgararétt,“	  Vísir,	  
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þá eigum við að gæta jafnræðis og fara á svig í öllum málum.“264 Ólöf Nordal talaði á 

svipuðum nótum og sagði það vera bæði Útlendingastofnunar og úrskurðarnefndar að túlka 

löggjöfina: „Það eru ákveðin grundvallarprinsipp í henni en það þarf alltaf að líta til úrskurð-

anna og athuga hvaða fordæmisgildi þeir geta haft í öðrum málum o.s.frv.“265 Þar sem hver 

úrskurður getur haft fordæmisgildi í öðrum málum þarf að sýna varkárni. 

5.2.3.4. Ítalía og Grikkland 
Í október 2010 var hætt að endursenda hælisleitendur til Grikklands.266 Ástæða þess var 

meðal annars skýrsla sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna gaf út árið 2009 um 

hörmulegt ástand hælisleitenda í Grikklandi.267 Þrátt fyrir ummæli innanríkisráðherra um að 

Grikkland, Ítalía og Ungverjaland væru ekki örugg lönd og að íslensk stjórnvöld myndu ekki 

senda fólk þangað, ákvað Hæstiréttur aðeins tveimur vikum síðar að senda tvo hælis-

leitendur til Ítalíu.268 Í kjölfarið voru fleiri hælisleitendur sendir frá Íslandi til Ítalíu.269 Þessi 

framkvæmd sýndi fram á ósamræmi milli þingsins, löggjafarvaldsins og framkvæmdar-

valdsins, sem Birgitta Jónsdóttir, þingkona Pírata, gagnrýndi:  

Mér finnst það mjög einkennileg framkvæmd að senda hælisleitendur til Ítalíu. Mig 

langar að spyrja hæstv. ráðherra hvernig standi á því, því að það er ekki í anda þeirrar 

vinnu og þeirrar umræðu sem við höfum átt í þingmannanefndinni.270 

Innanríkisráðherra lýsti því yfir að ekki væri óhætt að senda fólk til baka bæði til Ítalíu 

og Ungverjalands, en þrátt fyrir það tók innanríkisráðuneytið ákvörðun um að banna aðeins 

endursendingar til Ungverjalands. Ráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu að endursendingar 

til Ítalíu brytu ekki gegn alþjóðlegum skuldbindingum íslenskra stjórnvalda og lagði því til að 

                                                
264	  Kristjana	  Björg	  Guðbrandsdóttir	  og	  Viktoría	  Hermannsdóttir,	  „Forstjóri	  Útlendingastofnunar:	  „Við	  
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meginreglan væri að senda hælisleitendur áfram til Ítalíu.271 Þetta var gert þvert á tilmæli 

Rauða krossins, sem taldi raunhæft að álykta að raunveruleg hætta á ómannúðlegri eða van-

virðandi meðferð biði flóttafólks á Ítalíu.272 Innanríkisráðuneytið tók þó fram að hvert tilvik 

skyldi skoðað og aðstæður hvers hælisleitanda metnar.273 

 Á Norðurlöndunum eru hælisleitendur almennt sendir aftur til Ítalíu og hefur það 

mögulega haft áhrif á ákvörðun íslenskra stjórnvalda þar sem þau líta gjarnan til þeirra í 

ákvarðanatöku sinni.274 

5.2.3.5. Fangelsanir þvert á alþjóðalög 
Margir flóttamenn sem koma til Íslands með fölsuð vegabréf eru fangelsaðir fyrir ólöglega 

komu til landsins. Þetta hefur ítrekað verið gert þvert á 31. grein Flóttamannasamnings 

Sameinuðu þjóðanna. Ákvæðið bannar refsingu fyrir ólöglega komu til landsins eða vistar 

þar, ef viðkomandi kemur beint frá landi þar sem lífi eða frelsi hans var ógnað, svo lengi sem 

hælisleitandi gefur sig tafarlaust fram við yfirvöld viðkomandi ríkis.275 Á tímabilinu 2014-2016 

eru þó nokkur dæmi um að hælisleitendur hafi verið fangelsaðir við komu til landsins þó svo 

að þeir hafi gefið sig fram við yfirvöld.276 Katrín Oddsdóttir, lögmaður hælisleitenda, segir 

þetta alvarleg brot:  

Við hneppum fólk í fangelsi fyrir skjalafals ef það kemur með fölsuð vegabréf til landsins 

en það er oft hluti af flóttanum. Ef þú ert að flýja styrjöld og skelfilegar aðstæður gerir þú 

hvað sem er til að komast í burtu, þú kaupir þér falsað vegabréf og kemur þér burt. 

Samkvæmt flóttamannasáttmála Sameinuðu þjóðanna á ekki að refsa fólki fyrir slíkt, en 

við gerum það samt. Þetta hefur verið ítrekað bent á.277 

Framkvæmdastjóri umdæmisskrifstofu Flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna í 

Norður-Evrópu, Pia Prytz Phiri, gagnrýnir einnig ítrekuð brot íslenska ríkisins á mannrétt-

indum flóttafólks. Hún segir þessi vinnubrögð ekki viðgangast annars staðar í Norður-

Evrópu.278 Þessi gagnrýni er ákveðinn áfellisdómur yfir vinnubrögð íslenskra stjórnvalda, sér-
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staklega þar sem mikil áhersla er lögð á samanburð við nágrannaríkin. Það voru hins vegar 

litlar undirtektir við þessum athugasemdum hjá þáverandi innanríkisráðherra þegar málið var 

rætt á þingi.279 Það er alvarlegt vandamál að flóttafólk neyðist til að brjóta gegn lögum til þess 

eins að komast af og það leiðir oft til þess að fólk leitar hættulegri leiða. Vigdis Vevstad, 

norskur sérfræðingur í flóttamannarétti, sagði nauðsynlegt að skapa löglegar leiðir til að 

koma í veg fyrir glæpavæðingu. Hún nefndi meðal annars mannúðaráritanir (e. humanitarian 

visas) og móttöku kvótaflóttafólks á vegum Sameinuðu þjóðanna sem mögulegar leiðir til að 

bæta úr þessu.280 
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68 

6. Umræða 

Þar sem ríkisstjórn Íslands endurnýjast með reglulegu millibili og nýir flokkar taka við völdum 

breytast viðhorf til ákveðinna málaflokka, t.a.m. í málefnum útlendinga og Dyflinnarreglu-

gerðarinnar. Með orðræðugreiningu er hægt að draga fram þau viðhorf sem eru við lýði á 

ákveðnum tímabilum. Þar sem ritgerðin fjallar aðeins um tvö þriggja ára tímabil endurspeglar 

hún aðeins hluta af sögu notkunar Dyflinnarreglugerðarinnar á Íslandi. 

 Á báðum tímabilunum sem voru til skoðunar voru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn-

arflokkurinn í ríkisstjórn. Framsóknarflokkurinn var stofnaður árið 1916 og var upphaflega 

bændaflokkur sem barðist ötullega fyrir sjálfstæði Íslands.281 Ákveðin þjóðernishyggja hefur 

einkennt flokkinn í gegnum tíðina og því er áhugavert að bera stefnu hans saman við þær 

kenningar sem voru settar fram í byrjun ritgerðarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður 25. 

maí 1929 og hefur frá upphafi barist fyrir frelsi einstaklingsins, atvinnufrelsi og afnámi hvers 

kyns hafta.282 Í fljótu bragði virðist stefna flokksins fara vel með hugmynd heimsborgara-

hyggjunnar, þar sem markmið hennar er að afmá öll landamæri, sem geta talist sem eins 

konar höft. Þegar stefna Sjálfstæðisflokksins er nánar skoðuð kemur hins vegar skýrt í ljós 

að flokkurinn lítur öðrum augum á hlutverk landamæra heldur en þeir sem aðhyllast heims-

borgarahyggju. Orð þingmanna flokksins og sérstaklega framkvæmdir ráðherra hans sýna 

það glögglega. 

Í fimmta kafla var orðræða þingmanna, ráðherra og annarra er koma að ákvarðana-

töku um málefni útlendinga greind, bæði út frá þingumræðum og fjölmiðlum. Nú verður sú 

orðræðugreining tengd við þær kenningar sem fjallað var um í öðrum kafla ritgerðarinnar. 

6.1. Heimild eða regla? 
Í byrjun fyrra tímabilsins virtist samstaða á þingi um það að Dyflinnarsamningurinn væri ekki 

regla heldur að samningurinn veitti ríkjum aðeins heimild til að snúa umsækjanda til baka til 

fyrra aðildarríkis án þess að taka umsókn hans til meðferðar. Þessi stefna gefur möguleika á 

túlkun í ætt við heimsborgarahyggju, sem mismunar ekki einstaklingi á grundvelli ríkisfangs. 

Þegar lengra leið á tímabilið sýndi umræða ráðherra, sem og framkvæmdirnar sem fylgdu, 

hins vegar fram á að sú fallega hugsun var víðs fjarri. Enda bíður Dyflinnarsamningurinn og 

síðar Dyflinnarreglugerðin aðeins upp á takmarkaða möguleika á hugsjón heimsborgara-

hyggjunnar. Erfitt er að samræma hvers kyns reglur sem hamla för fólks um landamæri við 

þá hugsjón. 

                                                
281	  Félagshyggja,	  „Fyrsta	  stefnuskrá	  Framsóknarflokksins,“	  12.	  janúar	  1917,	  
http://www.felagshyggja.net/StefnaXB1917.pdf.	  
282	  Sjálfstæðisflokkurinn,	  „Saga	  flokksins,“	  http://xd.is/um-‐flokkinn/saga-‐flokksins/	  (Sótt	  27.	  febrúar	  
2017).	  
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Íslensk stjórnvöld hófu strax að nýta sér Dyflinnarreglugerðina árið 2001, þau ákváðu 

að senda hælisleitendur aftur til fyrsta komuríkis í stað þess að taka umsóknir þeirra til 

meðferðar hér á landi. Ný samþykktur Dyflinnarsamningur veitti þeim þessa heimild og svo 

virðist sem stjórnvöld hafi séð í honum gullið tækifæri til að rýmka um á skrifborði Útlendinga-

stofnunar, þó svo að fjöldi hælisleitenda sem leitaði til Íslands hafi ekki verið mikill á þeim 

árum, líkt og tölur í kafla 5.1.1. hér að framan sýna. 

Ákvæðið í 46. gr. laga um útlendinga frá 2002 um að útlendingur eigi ekki rétt á hæli ef 

krefja má annað aðildarríki að Dyflinnarsamningnum um að taka við honum283 fer gegn þeim 

kenningum um að allir borgarar heimsins ættu að fá sömu meðferð. Þó svo að lögin hafi sagt 

að flóttamaður ætti ekki rétt á hæli þá þýðir það ekki að hunsa beri Dyflinnarsamninginn og 

það undantekningarákvæði sem þar má finna. Ef þessi klausa í lögunum hefði skákað Dyfl-

innarákvæðinu hefði umræðan um að Dyflinnarreglugerðin væri aðeins heimild en ekki regla 

sennilega verið stöðvuð, en sú umræða var hávær á þingi á fyrra tímabilinu. Á seinna tíma-

bilinu hafði orðalagi ákvæðisins verið breytt og samkvæmt því geta stjórnvöld synjað því að 

taka umsókn til efnismeðferðar.284 Ef löggjafarvaldið býr til lög sem banna að nýta undan-

þáguákvæði Dyflinnarreglugerðarinnar, líkt og fyrra orðalagið gæti gefið til kynna, virðist sem 

íslensk stjórnvöld séu aðeins að taka þátt í Dyflinnarsamstarfinu vegna eigin hagsmuna. Það 

er, stjórnvöld vilja nýta samstarfið til að geta vísað fólki úr landi með vísan í það, en gefa 

ekkert til baka til samstarfsins og taka á móti sem fæstum hælisleitendum. En eðlilega þarf 

alþjóðlegt samstarf að virka í þágu allra þátttakandi aðila til þess að það gangi upp. 

Það var ekki fjallað jafn ítarlega um mál hælisleitenda í fjölmiðlum á árunum 2001-

2003 og árin 2014-2016 þar sem Dyflinnarsamningurinn var nýlega innleiddur á fyrra tíma-

bilinu og almenningur ekki eins upplýstur um samninginn. Þó svo að umræðan um Dyflinnar-

reglugerðina væri töluvert háværari á seinna tímabilinu var enn óskýrt á Alþingi hvort um 

reglu eða heimild væri að ræða. Þáverandi innanríkisráðherra sagði aldrei beinum orðum á 

þingi að Dyflinnarreglugerðin væri regla sem stjórnvöld þyrftu að nýta en orðalag hans virtist 

þó benda til þess að hann liti á reglugerðina sem skyldu. Orðalag ráðherra var skýrara þegar 

hann kom fram í þættinum Mín skoðun, en þar sagði hann að það væru alþjóðlegar reglur 

sem neyði stjórnvöld til þess að segja nei við hælisleitendur.285 Þarna vísar ráðherra að öllum 

líkindum í Dyflinnarreglugerðina en í viðtalinu nefnir hann ekki heimild reglugerðarinnar, sem 

heimilar stjórnvöldum að taka hælisumsóknir til efnislegrar meðferðar. Það er áhugavert að 

velta þessum ummælum fyrir sér, hvort innanríkisráðherra væri að misskilja Dyflinnarreglu-

gerðina eða að hann væri viljandi að fara með ósannindi til þess að vernda verklag Útlend-
                                                

283	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/132b/2002096.html.	  
284	  Lög	  um	  útlendinga	  nr.	  96/2002	  http://www.althingi.is/lagas/138b/2002096.html.	  
285	  Jón	  Bjarki	  Magnússon,	  „Segir	  íslenskum	  yfirvöldum	  skylt	  að	  vísa	  flóttafólki	  úr	  landi,“	  DV,	  
http://www.dv.is/frettir/2014/3/17/segir-‐islenskum-‐yfirvoldum-‐skilt-‐ad-‐visa-‐flottafolki-‐ur-‐landi/	  
(Skoðað	  2.	  nóvember	  2016).	  
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ingastofnunar? Það eru ummæli sem þessi sem halda hlutdrægnissjónarmiðum ríkisstjórn-

arinnar á lofti. Þetta viðhorf hafði áður komið fram í ritgerð Elísabetar Aagotar, en þar kom 

fram að íslenska ríkið nýti almennt ekki heimild Dyflinnarreglugerðarinnar til að taka hælis-

umsókn til meðferðar ef því er það ekki skylt.286 

Þeir stjórnmálaflokkar sem gagnrýndu túlkun ríkisstjórnarinnar á Dyflinnarreglu-

gerðinni hvað mest voru stjórnarandstöðuflokkarnir, einna helst þingmenn Vinstri hreyfingar-

innar – græns framboðs og Samfylkingarinnar á fyrra tímabilinu og á því seinna bættist 

Pírataflokkurinn við fyrrnefndu flokkana tvo. Það er vissulega auðveldara að vera gagnrýninn 

í stjórnarandstöðu, því má velta fyrir sér hvort stjórnarandstöðuflokkarnir hefðu fylgt eigin 

gagnrýni eftir hefðu þeir verið í ríkisstjórn. Það er þó líklegt að stjórnarandstöðuflokkarnir 

hefðu túlkað Dyflinnarreglugerðina með víðari skilning heldur en var gert á þessum tíma-

bilum, þar sem það er meira í takt við hugmyndafræði vinstri flokkanna. 

6.2. Stefna í hælismálum 
Líkt og kom fram í orðræðugreiningunni reyndist erfitt að sjá hver stefna Íslands í málum 

hælisleitenda væri. Þetta á við bæði um tímabilið 2001-2003, sem er í raun skiljanlegt þar 

sem fjöldi hælisleitenda hafði verið í lágmarki, og tímabilið 2014-2016, en þá var fjöldi hælis-

leitenda sem leitaði til Íslands töluvert meiri og Dyflinnarsamningurinn hafði verið við lýði í 

rúman áratug. Á fyrra tímabilinu átti utanríkisráðherra erfitt með að svara hver stefna ríkis-

stjórnarinnar væri og hvernig Dyflinnarsamningurinn væri túlkaður.287 Að sjálfsögðu átti ráð-

herra erfitt með að segja á Alþingi að ríkisstjórnin leitist við að nýta heimild samningsins til 

þess að halda þeim sem mögulega er hægt frá landinu, í stað þess forðaðist hann að svara 

spurningunni með skýrum hætti. Þáverandi dómsmálaráðherra átti einnig erfitt með að svara 

hver stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda væri, en benti á að hana mætti finna í 

nýju útlendingagjöfinni.288 Hann virtist þó túlka Dyflinnarsamninginn sem svo að ef hægt væri 

að krefja annað aðildarríki um að taka við hælisleitanda yrði það gert án þess að skoða hvert 

mál sérstaklega. Því má velta upp hvort sú framkvæmd hafi orðið hluti af stefnu ríkisstjórnar-

innar í hælismálum eftir að Dyflinnarsamningurinn var innleiddur á Íslandi. Þessari nálgun 

stjórnvalda má líkja við hlutdrægnikenninguna þar sem þau leggja meira upp úr því að 

vernda réttindi og hagsmuni eigin ríkisþegna, heldur en annarra heimsborgara. Þau virðast 

ekki telja sig vera ábyrg fyrir öðrum en eigin þegnum. 

                                                
286	  Elísabet	  Aagot	  Árnadóttir,	  „Frelsissvipting	  ungra	  hælisleitenda	  við	  ólögmæta	  landgöngu“	  
(meistararitgerð,	  Háskólinn	  í	  Reykjavík,	  2013).	  
287	  Skýrsla	  utanríkisráðherra	  um	  utanríkismál,	  27.	  fundur,	  130.	  löggjafarþing,	  13.	  nóvember	  2003.	  
Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/altext/130/f027.sgml	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
288	  Afdrif	  hælisleitenda,	  þskj.	  362,	  316.	  mál,	  1.	  umræða,	  31.	  fundur,	  130.	  löggjafarþing,	  19.	  nóvember	  2003.	  
Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=130&mnr=316	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
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Við greiningu gagna kom þar að auki fram ákveðin hræðsla gagnvart útlendingum, 

sem gæti skýrt stefnu stjórnvalda. Á fyrra tímabilinu talaði Sólveig Pétursdóttir til dæmis um 

að Ísland myndi fyllast af útlendingum ef lög og reglur yrðu ekki hertar. Þetta sagði hún í 

kjölfar hryðjuverkaárása í Bandaríkjunum.289 Svipaður ótti við hryðjuverk braust út í Evrópu 

eftir útbreiðslu ISIS og ýmis hryðjuverk sem áttu sér stað í Evrópu, t.d. í París. Hlutdrægni-

kenningin leggur mikla áherslu á að menningin sem einstaklingur fæðist inn í sé mikill áhrifa-

valdur á persónu hans og sjálfsmynd. Hún talar fyrir siðferðislegum rétti ríkja til að halda 

menningu sinni við án afskipta utanaðkomandi. Sá ótti og hræðsluáróður sem birtist reglu-

lega bæði hjá þingmönnum og í almennri umræðu virðist oft snúast um að viðhalda íslenskri 

menningu. Það má finna fyrir ótta gagnvart fólki sem lítur ekki út eins og hinn dæmigerði 

Íslendingur og hefur aðrar skoðanir og hugmyndir. Samkvæmt hlutdrægnikenningunni snýst 

þessi hræðsla um að innflytjendur muni breyta ríkjandi menningu samfélagsins frekar en að 

ríkinu standi raunveruleg ógn af þeim. Viðhorfi íslenskra stjórnvalda má líkja við viðhorf hlut-

drægnisinna, en þeir óttast að koma of margra innflytjenda trufli menningu og líf þeirra sem 

þar eru fyrir og setji óþarfa pressu á innviði ríkisins. Það má að vissu leyti tengja hlutdrægni-

kenninguna við samfélagshyggju, en hún leggur einnig mikið upp úr mikilvægi samfélagsins, 

sem mótar hvern einstakling. Samfélagshyggja gerir þó grein fyrir því að allir einstaklingar 

eigi eitthvað sameiginlegt, enda hluti af sama mannkyninu, þó svo að þeir komi frá mis-

munandi samfélögum. 

Forstjóri Útlendingastofnunar hefur viðurkennt að það sé engin skrifleg stefna í mál-

efnum útlendinga á Íslandi.290 En þingmaður Pírata sagði meginregluna hins vegar hafa verið 

að fólk megi ekki koma til landsins og búa þar nema það sé eitthvað sérstakt. Í stað þess að 

þurfa alltaf ástæðu til að hleypa fólki inn í landið, vill hann að fólki sé leyft að búa þar sem 

það vill ef engar málefnalegar ástæður mæla gegn því.291 Þetta er mjög í takt við hugmynd 

heimsborgarahyggjunnar sem lítur á alla borgara heimsins með sömu augum og gerir ekki 

upp á milli þeirra. Margir þeirra sem aðhyllast heimsborgarahyggju vilja heim án landamæra 

og það virðist vera sýn þingmanns Pírata. Þessa sýn má einnig tengja við kenninguna um 

óhlutdrægni sem telur einnig allar manneskjur vera jafnar. Samkvæmt henni bera ríki sið-

ferðislega skyldu til að taka jafnt tillit til hagsmuna og réttinda eigin þegna sem og útlendinga 

                                                
289	  Frumvarp	  til	  laga	  um	  útlendinga,	  þskj.	  698,	  433.	  mál,	  1.	  umræða,	  69.	  fundur,	  127.	  löggjafarþing,	  5.	  
febrúar	  2002.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐
thingum/ferill/?ltg=127&mnr=433	  (Sótt	  18.	  nóvember	  2016).	  
290	  Þórhildur	  Þorkelsdóttir,	  „Ekki	  til	  skrifleg	  stefnumótun	  í	  útlendingamálum,“	  Vísir,	  
http://www.visir.is/ekki-‐til-‐skrifleg-‐stefnumotun-‐i-‐utlendingamalum/article/2014140519751	  (Sótt	  2.	  
nóvember	  2016).	  
291	  Störf	  þingsins,	  99.	  fundur,	  143.	  löggjafarþing,	  29.	  apríl	  2014.	  Vefútgáfa	  Alþingistíðinda,	  
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-‐eftir-‐thingum/bferill/?ltg=143&mnr=793	  (Sótt	  18.	  
nóvember	  2016).	  
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þegar kemur að ákvörðunum um hverjir eigi rétt á að dveljast í landinu. Þingmaður Pírata var 

hins vegar í stjórnarandstöðu og hafði því lítið að segja um stefnu ríkisstjórnarinnar. 

Framtíðarhugsjón Kristínar Völundardóttur svipaði til hugsjónar þingmanns Pírata og 

kom skemmtilega á óvart. Hún vonaðist til þess að heimurinn yrði fyrr en síðar laus við landa-

mæri.292 Hún bjóst aftur á móti ekki við að sjá heim án landamæra í sinni lífstíð, sem er í takt 

við heimsborgarahyggju Kants. Sjálfur taldi hann óraunhæft að koma á heimsríki í núverandi 

aðstæðum.293 Þetta sýnir að þrátt fyrir starf sitt hefur Kristín framtíðarsýn og von um breyttan 

og jafnvel betri heim. 

Minnihlutinn á þingi lagði mikla áherslu á að nauðsynlegt væri að hafa skýrar reglur 

þegar kæmi að stefnu Íslands í hælismálum og hvernig alþjóðasamningar væru túlkaðir.294 

Ísland er aðili að ýmsum alþjóðasáttmálum, líkt og kom fram hér að framan. Þó svo að al-

þjóðasamningar segi ekki mikið um stefnu stjórnvalda í einstaka málum, þurfa aðildarríki 

samt sem áður að standa við þær skyldur sem þau taka að sér þegar skrifað er undir al-

þjóðasáttmála. Fyrsta framsetning skilyrðislausa skylduboðs Kants segir að velja eigi 

lífsreglur eins og þær ættu að gilda sem algild náttúrulögmál.295 Það er að segja, þú átt að 

taka ákvarðanir og framkvæma líkt og þú vilt að aðrir geri. Það er ekki til eftirbreytni að taka 

sjálfan sig út úr jöfnunni og leyfa sér að vera undantekning frá reglunni. Til þess eru alþjóða-

samningar gerðir, svo hægt sé að treysta að við ákveðnar aðstæður bregðist allir aðilar 

samningsins við á sama hátt. Á þeim tímabilum sem voru til skoðunar var brotið gegn ýmsum 

ákvæðum alþjóðasamninga líkt og kom fram hér að framan. Sem dæmi má nefna regluna 

um sex mánaða frestinn sem finna má í Dyflinnarreglugerðinni, regluna um bann við endur-

sendingu og ákveðin ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þetta má setja í sam-

hengi við niðurstöður ritgerða Hrafnhildar og Auðar Birnu sem sýndu fram á að sameiginleg 

hælisstefna Evrópusambandsins og hert ytri landamæri ganga oft gegn alþjóðasáttmálum og 

                                                
292	  Kristjana	  Björg	  Guðbrandsdóttir	  og	  Viktoría	  Hermannsdóttir,	  „Forstjóri	  Útlendingastofnunar:	  „Við	  
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skuldbindingum.296 Ritgerðir Erlu og Claudie Ashonie sýndu einnig fram á að það nægir ekki 

að ákveðin réttindi komi fram í alþjóðasamningi, þeim þarf að fylgja eftir í framkvæmd.297 

Fjölmiðlaumfjöllun um málefni hælisleitenda jókst töluvert á seinna tímabilinu, al-

menningur varð þar af leiðandi mun meðvitaðri um réttindi flóttamanna og hælisleitenda. Fjöl-

miðlaumfjöllun hefur oft og tíðum hjálpað hælisleitendum og lögmönnum þeirra að vekja 

athygli á máli þeirra, sem leiðir jafnvel til þess að viðkomandi fái hæli. Það er samt sem áður 

bagalegt að grípa þurfi til þeirra örþrifaráða að hringja í blaðamann og vekja athygli á sögu 

fólks í viðkvæmri stöðu í fjölmiðlum. 

Mál Eze fékk mikla athygli í fjölmiðlum og það voru skipulögð mörg mótmæli, en þrátt 

fyrir að vera í hættu á að vera sendur aftur til Nígeríu í hendur Boko Haram við komuna til 

Svíþjóðar var brottvísun haldið til streitu. Það voru ótal tækifæri fyrir Útlendingastofnun að 

beita undanþáguheimild Dyflinnarreglugerðarinnar og taka mál Eze til efnislegrar meðferðar. 

Það má líkja máli Morteza við mál Eze að vissu leyti, mögulegar aðstæður sem biðu hans við 

brottvísun var í raun nægileg ástæða til þess að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar og 

taka mál hans til efnislegrar meðferðar á Íslandi, sem var að lokum gert. Sú hætta sem 

hælisleitendur eiga möguleika á að lenda í er of alvarleg til þess að ýta málum frá, eingöngu 

til þess að hreinsa til í kerfinu. Spyrja má hvort Útlendingastofnun hafi verið treg við að sýna 

mildi í málum þeirra þar sem það hefði sýnt fram á að mótmælin og öll sú fjölmiðlaathygli 

sem málunum var veitt hefði virkað. Það hefði mögulega grafið undan lögmæti stofnun-

arinnar að gefa eftir í þessum margumfjölluðu málum þar sem stofnunin talar fyrir því að hið 

sama gildi um alla í sömu stöðu. 

Kristín Völundardóttir talaði um að nauðsynlegt væri að gæta jafnræðis og ekki væri 

hægt að fara á svig við lögin í einu máli.298 En er það að fara á svig við lögin að sleppa því að 

senda einhvern úr landi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, þar sem hún veitir heimild til 

að gera slíkt? Þar sem hver úrskurður getur haft fordæmisgildi í öðrum málum þarf að sýna 

varkárni, en í ákveðnum málum, t.d. er varða vernd gegn ofsóknum, mætti sýna meiri vilja til 

að setja fordæmi, hælisleitendum í vil. Það væri til eftirbreytni að taka upp mál allra þeirra 

sem eru í svipaðri stöðu og Eze eða Morteza til dæmis. Á tímabilinu mátti finna fyrir hræðslu 
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hjá stjórnvöldum við að setja slíkt fordæmi, en svo virðist sem mannúð og mannvirðing gæti 

skapað slæmt fordæmi. 

 Ljóst er að ríkisstjórn Íslands hefur lagt meiri áherslu á að taka á móti kvótaflóttafólki 

heldur en hælisleitendum. Líkt og nefnt var að framan hentar það ríkisstjórninni frekar að 

taka á móti kvótaflóttafólki, hún hefur möguleika á að velja fólk sem kemur til landsins og oft 

eru það fjölskyldur sem eru líklegar til að aðlagast íslensku samfélagi. Stjórnvöld virðast síður 

vilja taka við hælisleitendum, sem eru oftar en ekki ungir karlmenn. Samkvæmt annarri fram-

setningu á skilyrðislausa skylduboði Kants, er skynsemisvera í eðli sínu markmið og þess 

vegna markmið í sjálfri sér og hlýtur því að vera skilyrði hverrar lífsreglu sem setur öllum 

afstæðum tilgangi og geðþóttamarkmiðum takmörk.299 Hver einasta manneskja hefur gildi og 

reisn, hvort sem hún er flóttamaður, hælisleitandi eða meðlimur í ríkisstjórn Íslands, þar 

liggur þungamiðja heimsborgarahyggjunnar. Þar sem hver manneskja er markmið í sjálfu sér 

á ekki að nota aðrar manneskjur sem tæki til að ná sínu fram. Svo virðist hins vegar vera að 

ríkisstjórn Íslands velji fólk sem fær hæli á Íslandi eftir eigin geðþótta og er þar af leiðandi að 

nota þau sem tæki fyrir eigin markmið en ekki markmið í sjálfu sér. Markmið ríkisstjórnarinnar 

eru að sjálfsögðu að hluta til að aðstoða fólk í neyð og taka þátt í að létta á byrðinni með 

alþjóðasamfélaginu. En annað augljóst markmið hennar er að sýna stjórnvöld í jákvæðu ljósi. 

Þó svo að áherslan hafi aðallega verið lögð á kvótaflóttafólk undanfarin ár hefur ekki verið 

tekið á móti þeim í ríkum mæli, móttöku þeirra fylgir þó mikil fjölmiðlaathygli og á þau er 

minnt reglulega í fjölmiðlum, þar sem fylgst er með því hvernig fjölskyldurnar aðlagast ís-

lensku samfélagi. 

 Eins eru hælisleitendur tæki stjórnvalda, þar sem þeim er ítrekað vísað úr landi þar 

sem að þeir henta ekki markmiðum stjórnvalda. Það er kaldhæðnislegt að á sama tíma og 

kvótaflóttafólki er flogið til landsins með móttökunefnd sem bíður við landgönguhliðið á flug-

vellinum séu hælisleitendur sendir úr landi með næstu flugvél á grundvelli Dyflinnarreglu-

gerðarinnar. Biðin eftir svari frá Útlendingastofnun tekur mikið á hælisleitendur og hefur verið 

talin með því ómannúðlegra í kerfinu, en hún er annað dæmi um að hælisleitendur séu 

notaðir sem tæki stjórnvalda. Þeir hafa lítið ákvörðunarvald yfir eigin lífi á meðan á biðinni 

stendur. Þeir mega ekki vinna og eru því að miklu leyti upp á ríkið komnir. Það er ekki litið á 

þá sem markmið í sjálfu sér, heldur er þeim haldið í óvissu á meðan umsókn þeirra liggur í 

kerfinu. Útlendingastofnun bannaði meira að segja heimsóknir á heimili hælisleitenda. Þessi 

framkoma fer óneitanlega gegn hugsun heimsborgarahyggjunnar. 

Reynsla síðustu ára af Dyflinnarreglugerðinni hefur sýnt að Ísland reynir eftir fremsta 

megni að nýta hana til þess að vísa fólki úr landi. Það mætti því segja að hluti af stefnu ís-
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lenskra stjórnvalda í hælismálum sé að senda fólk úr landi með tilvísan í Dyflinnarreglu-

gerðina. Þar sem engin skrifleg stefna er til sýna framkvæmdirnar hver stefnan raunverulega 

er. Það er enn langt í land, bæði hvað varðar fjölda hælisleitenda og kvótaflóttafólks sem 

tekið er við og einnig hvernig tekið er á móti þessum tveimur hópum. 

Hugmyndir heimsborgarahyggjunnar má sjá í orðum og hugmyndum stjórnarand-

stöðunnar, orð ríkisstjórnarinnar og framkvæmdir hennar sína frekar fram á hugmynd sem er 

andstæð heimsborgarahyggju. Opinberlega tala ráðamenn Íslands um nauðsyn þess að 

leggja áherslu á mannréttindi og hjálpa þeim sem þurfa á alþjóðlegri aðstoð að halda. Raunin 

er hins vegar sú að hælisleitendum er gert það virkilega erfitt að njóta verndar Íslands og það 

má rekja til hlutdrægnisstefnu Íslands í hælis- og innflytjendamálum. Litið er á hælisleitendur 

sem mögulega glæpamenn þar sem þeir eru taldir vera ógn við hagsmuni íslenskra borgara. 

6.3. Orð og framkvæmd 
Starfsmenn Útlendingastofnunar halda því fram að þeir vinni samkvæmt íslenskum lögum og 

að ef vilji sé til þess að breyta starfsháttum þeirra þurfi að breyta íslenskum lögum og að það 

sé í höndum löggjafans en ekki framkvæmdavaldsins.300 En lögin eru ekki aðeins orð á blaði, 

það er hlutverk stofnana, líkt og Útlendingastofnunar, að túlka lögin sem löggjafarvaldið 

setur. Það virðist sem starfsmenn Útlendingastofnunar telji ábyrgð sína gagnvart lögum og 

reglum vera meiri heldur en ábyrgð gagnvart manneskjum. Það ætti frekar að berjast gegn 

þeim reglum sem brjóta gegn mannréttindum og þeim grunngildum sem íslenska þjóðin telur 

sig hafa, frekar en að verja þær og fylgja þeim í blindni. 

Það getur verið hættulegt að fylgja lögum og reglum án gagnrýnnar hugsunar, líkt og 

dæmi Hannah Arendt um réttarhöld Eichmann sýndi. Venjulegur maður sem hafði engan vilja 

til að drepa nokkurn mann fylgdi lögunum en taldi sig ekki bera neina ábyrgð á því sem lögin 

leiddu til, þ.e.a.s. dauða ótal gyðinga. Þetta dæmi er að sjálfsögðu á allt öðru stigi en það 

sem er til umræðu hér. Útlendingastefna Íslands hefur ekki leitt til dauða milljón manna og 

með þessu dæmi er alls ekki verið að líkja starfsmönnum Útlendingastofnunar og öðrum sem 

koma að brottvísunum hælisleitenda, við skipuleggjendur og þátttakendur Helfararinnar. Það 

má þó finna líkindi með dæmunum tveimur og þó svo að það sé vissulega stigsmunur á þeim 

er ekki eðlismunur þar á, kenning Arendt á við um þau bæði. Líkt og starfsmenn Útlendinga-

stofnunar, starfaði Eichmann í stofnanaumhverfi og taldi sig vera að gera það eina rétta í 

stöðunni, að framfylgja lögum og reglum. Jafnvel þó starfsmenn íslenskra stjórnvalda vilji 

engum illt, bera þeir ábyrgð á gjörðum sínum og stundum leiða þær gjörðir til þess að hælis-

leitendur enda í slæmum aðstæðum. Kristín Völundardóttir sagði það ekki vera vilji Útlend-
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ingastofnunar eða einbeitt stefna að vera vond.301 Hún, ásamt öðrum starfsmönnum stofnun-

arinnar, er að fara eftir lögum og reglum stofnunarinnar. Á sama hátt sagðist Eichmann ekki 

hafa breytt eftir eigin sannfæringu, hann var undir áhrifum stofnunarinnar en vildi sjálfur aldrei 

drepa nokkurn mann.302 

Ef starfsmennirnir myndu neita að sinna starfi sínu kæmi einhver annar í þeirra stað, 

líkt og Eichmann nefndi og reyndi með því að koma sér undan ábyrgð gjörða sinna.303 Það er 

þó rökvilla að halda því fram að einstaklingur beri minni ábyrgð á gjörðum sínum þó að 

einhver annar myndi gera það sama í hans stað. Fólkið innan kerfisins þarf að taka ábyrgð. 

Kerfið, og þar með stofnanirnar, er uppbyggt af fólki sem tekur ákvarðanir og framkvæmir 

þær. Það virðist hins vegar vera sem að kerfið og svokallað „tölvan segir nei“ viðhorf geti látið 

mennskuna hverfa. Fólk leyfir tilfinningum sínum ekki að taka þátt í ákvörðunum sínum og 

starfi. Það er samt sem áður ekki réttlætanlegt að varpa allri ábyrgð yfir á „kerfið“ og sleppa 

þannig við samviskubitið. 

Þrátt fyrir þó nokkra samstöðu á þingi um hælismál virðist hún ekki skila sér í fram-

kvæmd. En gagnrýnt var að brottvísanir til Ítalíu fari gegn þeim umræðum sem áttu sér stað í 

þingmannanefnd.304 Það sem vekur sérstaklega upp spurningar eru brottvísanir ungra karl-

manna, en þeir eru gjarnan sendir til Ítalíu á meðan sjálfstætt mat er lagt á viðkvæmari hópa. 

Hvers vegna eru ungir karlmenn sendir til Ítalíu þrátt fyrir að hæliskerfið þar sé komið að 

þolmörkum? Eiga þeir ekki skilið sömu mannréttindi og aðrir hópar? Mannréttindi eiga við um 

alla, ekki aðeins viðkvæma hópa. Þessi framkvæmd íslenskra stjórnvalda er mjög áhugaverð 

með tilliti til þess að ungir karlmenn eru oft sendir á undan, með það að markmiði að fá fjöl-

skyldusameiningu síðar, en engu að síður eru þetta ákvarðanir stjórnvalda og framkvæmdir 

þeirra hljóta að vera vísir að þeirri stefnu sem þau hafa ákveðið að móta sér. Það virðist sem 

stjórnvöldum finnist það bæta hag eigin ríkisborgara að neita hælisleitendum um hæli, þau 

sjá ekki möguleikana sem nýir borgarar geta boðið íslensku samfélagi upp á. 

Að senda hælisleitendur aftur til fyrsta komuríkis jafnvel þótt viðkomandi eigi á hættu 

að vera sendur þaðan í lífshættulegar aðstæður til heimalands síns er grafalvarlegt brot, þar 

sem stjórnvöld eru að tefla lífi fólks á flótta í tvísýnu. Í orðræðugreiningunni hér að framan 

voru mál Eze og Morteza nefnd sem dæmi um þetta. Svo virðist sem þau áhrif sem brott-
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vísun hælisleitendanna hefði haft á þá hafi ekki verið borin saman við þau áhrif sem það 

hefði haft á íslenskt samfélag að veita þeim hæli. Samkvæmt nytjahyggju eiga gjörðir manns 

að ýta undir hamingju sem flestra og draga úr sársauka. Afleiðingar ákveðinnar gjörðar segja 

til um hvort hún sé rétt eða röng. Í tilfellum hælisleitendanna sem voru nefndir hér að framan 

hefði rétt ákvörðun að mati nytjastefnusinna án efa verið að veita þeim hæli þar sem það 

hefði bæði leitt til hamingju þeirra og dregið úr sársauka þeirra. Sú ákvörðun hefði líklegast 

ekki leitt til sársauka íslenskra borgara, þvert á móti hefði það leitt til hamingju vina þeirra og 

annarra sem hefðu fengið að umgangast þá. Það yrði einnig fengur fyrir íslenska menningu 

að fá erlend áhrif og fá að kynnast nýrri menningu. 

Þó svo að þjóðríki heimsins séu fullvalda og að önnur ríki ættu ekki að hafa afskipti af 

málefnum þeirra, mynda þau saman alþjóðasamfélag. Samkvæmt heimsborgarahyggju og 

óhlutdrægnikenningunni ætti ríkjaskipan heimsins ekki að koma í veg fyrir að allir íbúar 

heimsins fái þau grundvallarmannréttindi sem þeir eiga rétt á. Ríki bera siðferðislega skyldu 

til að aðstoða fólk sem er hjálparþurfi. Ísland hefur hins vegar tekið ákvarðanir sem minna á 

kenningar um hlutdrægni. Í stað þess að taka siðferðislega ábyrgð á borgurum heimsins, er 

lögð megináhersla á réttindi og hagsmuni eigin ríkisborgara. Niðurstöður ritgerða Elísabetar 

Aagotar og Ingunnar ýta enn frekar undir þær grunsemdir að íslensk stjórnvöld nýti Dyflinnar-

reglugerðina og aðra flóttamannalöggjöf sér í hag, í stað þess að leggja áherslu á hagsmuni 

flóttafólks.305 

Íslensk stjórnvöld, líkt og aðrir, þurfa að taka siðferðislega ábyrgð á ákvörðunum 

sínum, sérstaklega þegar þær geta leitt til dauða einstaklinga. Með því að nota Dyflinnar-

reglugerðina er ábyrgðinni varpað yfir á önnur ríki og engin ábyrgð tekin á því sem gæti 

mögulega gerst fyrir þá sem eru sendir burt. 

 Það getur ekki talist sanngjarnt að taka ekki við hælisumsóknum og senda þær í 

staðinn til ríkja þar sem hæliskerfin eru að bugast undan álagi. Með því að létta á þeirri miklu 

pressu sem er á hæliskerfum Ítalíu og Svíþjóðar til dæmis og taka fleiri hælisumsóknir til 

meðferðar væru íslensk stjórnvöld að taka siðferðislega ábyrgð á sameiginlegu verkefni 

alþjóðasamfélagsins. Íslensk stjórnvöld geta ekki haldið áfram að fría sig ábyrgð með því að 

senda eins marga hælisleitendur úr landi og þau mögulega geta. Þau geta ekki neitað því að 

taka sameiginlega ábyrgð gagnrýnislaust, enda er almenningur orðinn mun meðvitaðri um 

reglugerðina nú en áður. Það er nauðsynlegt að Ísland axli ábyrgð, þá sérstaklega vegna for-

réttindastöðu sinnar í alþjóðasamfélaginu. 

                                                
305	  Elísabet	  Aagot	  Árnadóttir,	  „Frelsissvipting	  ungra	  hælisleitenda	  við	  ólögmæta	  landgöngu“	  
(meistararitgerð,	  Háskólinn	  í	  Reykjavík,	  2013).	  Ingunn	  Sigríður	  Árnadóttir,	  „The	  Road	  to	  International	  
Protection:	  An	  Overview	  on	  International,	  European,	  and	  Icelandic	  Refugee	  and	  Asylum	  Legislation	  and	  
Pressing	  Human	  Rights	  Challenges“	  (meistararitgerð,	  Háskóli	  Íslands,	  2016).	  
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7. Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða orðræðu ráðamanna um Dyflinnarreglugerðina og –

samninginn og svara rannsóknarspurningunum sem voru lagðar fram í upphafi ritgerðar: 

„Hvernig birtist túlkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarsamningnum og síðar Dyflinnar-

reglugerðinni í umræðu á þingi og í framkvæmd á tímabilunum 2001-2003 og 2014-2016?“ 

og „hefur sú túlkun breyst frá innleiðingu samningsins?“ Ég tel mig hafa svarað þessum 

spurningum hér að framan og vona að ritgerðin hafi veitt innsýn í raunverulega stöðu 

hælisleitenda á Íslandi, sem aðrir geta byggt á til að svara spurningum sem vakna um 

þennan málaflokk. 

Niðurstöður orðræðurgreiningarinnar sýna að túlkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnar-

reglugerðinni er mjög þröng og gefur takmarkaða möguleika á hugsun heimsborgarahyggju 

og óhlutdrægni. Áður en samantekt ritgerðarinnar hófst, líkt og nefnt var í inngangi, bjóst ég 

við að stefna íslenskra stjórnvalda hefði verið ólíkari á milli tímabilanna tveggja. Það kom 

hins vegar í ljós að túlkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarsamstarfinu breyttist nánast ekkert 

á milli tímabilanna, hún var jafn harkaleg á þeim báðum. Það eina sem breyttist á milli 

tímabilanna var umfangið, töluvert fleiri leituðu til Íslands á seinna tímabilinu og þar af 

leiðandi var Dyflinnarreglugerðin notuð oftar. Á hvorugu tímabilinu var skrifleg stefna í mál-

efnum hælisleitenda, heldur var vísað til íslenskra laga um útlendinga. Í lögunum kemur hins 

vegar fram að stjórnvöld geti synjað að taka umsókn til efnismeðferðar ef krefja má annað 

aðildarríki Dyflinnarsamstarfsins um að taka við umsækjanda, þeim er það engan veginn 

skylt og því geta íslensk stjórnvöld ekki skýlt sér bakvið þau lög. Framkvæmdir stjórnvalda 

sýndu fram á að hluti af stefnu þeirra var að vísa hælisleitendum til annars aðildarríkis á 

grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar ef það væri mögulegt, enda er það leyfilegt samkvæmt 

íslenskum lögum. 

Heimild Dyflinnarreglugerðarinnar til að taka umsókn til meðferðar þó svo að ríki sé 

það ekki skylt er sjaldan nýtt á Íslandi. Það var þó ítrekað á báðum tímabilunum að Dyflinnar-

reglugerðin er ekki regla sem ber að fylgja í öllum tilvikum heldur aðeins heimild. Íslensk 

stjórnvöld virðast hins vegar líta á reglugerðina sem reglu og telja sig ekki bera siðferðislega 

ábyrgð á þeim hælisleitendum sem hafa lagt leið sína til Íslands. Það er ótrúlegt að hugsa til 

þess að eftir þann rúma áratug sem Dyflinnarreglugerðin hefur verið við lýði á Íslandi virðast 

stjórnmálamenn enn ekki vita hvers eðlis reglugerðin er, en umræða um hvort reglugerðin 

væri heimild eða regla birtist sem þrástef þegar gögnin voru greind. Það er ógnvægilegt að 

hugsa til allra þeirra sem hafa verið vísað frá Íslandi með vísan í Dyflinnarreglugerðina, oft í 

erfiðar aðstæður, og hugsa til þess að þeir sem tóku þær ákvarðanir gerðu sér mögulega 

ekki fyllilega grein fyrir heimild reglugerðarinnar. 
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Þessi rannsókn veitir aðeins takmarkaða sýn á viðfangsefnið. Með frekari rannsókn-

um væri forvitnilegt að skoða önnur tímabil. Áhugavert væri að bera saman þau tímabil sem 

voru valin hér, við tímabil þegar vinstri stjórn var við völd. Ef til vill hefðu viðtöl verið góð 

aðferð til að veita nýja sýn á málefnið. Þau hefðu mögulega svarað ákveðnum spurningum 

sem hér hefur þurft að svara með því að lesa á milli línanna út frá orðræðu. Það eru margar 

spurningar sem vakna og margt sem mætti skoða betur. Til dæmis kom í ljós við vinnslu 

gagnanna að það sem rætt var á þingi skilaði sér ekki alltaf í framkvæmd og þar að auki að 

ýmsar framkvæmdir Útlendingastofnunar brutu gegn lögum. Það væri virkilega áhugavert að 

komast að því af hverju þetta stafar og hvaðan framkvæmdarvaldið fær skipanir sínar. Er það 

ráðherra sem segir starfsmönnum Útlendingastofnunar að túlka Dyflinnarreglugerðina eins 

þröngt og raun ber vitni? Eða hefur myndast ákveðin hefð innan stofnunarinnar sem 

starfsmenn vilja ekki brjóta? Einnig mætti kafa dýpra ofan í framtíð Dyflinnarreglugerðarinnar 

og skoða þá möguleika sem gætu tekið við af henni. 

Í kjölfar þess fjölda flóttafólks sem hefur leitað til Evrópu undanfarin ár hefur framtíð 

Dyflinnarsamstarfsins verið mikið til umræðu. Margir vilja meina að Dyflinnarreglugerðin sé 

ekki að virka sem skyldi og að henni þurfi að breyta eða jafnvel að afnema hana. Í fræðilega 

kaflanum hér að framan þar sem farið var yfir stöðu þekkingar voru kynntar nokkrar 

hugmyndir um hver framtíð reglugerðarinnar gæti verið. Allir framangreindir fræðimenn voru 

sammála um að Dyflinnarreglugerðin væri óskilvirk og að nýtt kerfi myndi reynast hælisleit-

endum betur. Með notkun reglugerðarinnar í núverandi mynd hugsa ríki meira um eigin þjóð-

arhagsmuni heldur en hagsmuni flóttafólks og hælisleitenda. Að mati fræðimannana þurfa 

aðildarríkin að vinna betur saman og dreifa ábyrgðinni á milli sín. Það kom meðal annars 

fram hugmynd um að para saman hælisleitendur og ríki, svo að bæði ríkið og hælisleitendur 

myndu hafa hag af. Það er hins vegar áhættumikil aðferð þar sem hætta er á að 

hælisleitendur sem uppfylla ekki óskir aðildarríkjanna sitji eftir með sárt ennið. Það er margt 

sem mætti bæta, til dæmis leiða reglur Schengen svæðisins til þess að flóttafólk neyðist til að 

leita ólöglegra leiða til þess að flýja heimaland sitt og reyna fyrir sér í Evrópu. Líkt og kom 

fram í kafla 5.2.3.5. er nauðsynlegt að skapa löglegar leiðir fyrir flóttafólk til að komast til 

Evrópu. 

Miðað við notkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarreglugerðinni er kominn tími til að 

endurskoða reglugerðina. Þegar ríki eru farin að nota hana nær einungis til að ýta frá sér 

ábyrgð í stað þess að dreifa ábyrgðinni jafnt er reglugerðin ekki að virka sem skyldi. Ég tel 

það hins vegar ólíklegt að íslensk stjórnvöld ákveði að afnema Dyflinnarreglugerðina, enda 

er hún veigamikill þáttur Schengen-samstarfsins. Það er þó óskandi að þau fari að túlka 

reglugerðina með víðari skilningi og myndi sér skýra stefnu sem auðveldlega er hægt að 

nálgast, sú hentistefna sem hefur verið við lýði gengur ekki lengur. Samkvæmt þeim 
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kenningum sem ritgerðin fjallar helst um, þ.e. heimsborgarahyggju og óhlutdrægnikenn-

ingunni, ættu íslensk stjórnvöld að sýna meiri siðferðislega ábyrgð og taka fleiri hælis-

umsóknir til meðferðar, þó svo að þeim beri ekki lagaleg skylda til þess. Þau hlutdrægnis-

sjónarmið sem þau hafa sýnt síðustu ár ættu að lúta í lægra haldi fyrir meiri samkennd gagn-

vart öllum borgurum heimsins. Ísland getur gert svo miklu betur, viljinn er allt sem þarf. 
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