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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til BA-gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

Markmið ritgerðarinnar er að svara spurningunni „Notar Ísland Dyflinnarreglugerðina 

óhóflega mikið í samanburði við önnur Norðurlönd“. Fjallað er um helstu einkenni 

samanburðarstjórnmála, fyrri rannsóknir á þessu sviði Dyflinnarreglugerðarinnar og sögu og 

framtíð reglugerðarinnar. Til þess að komast að því hvað „óhóflegt“ er skoðaði höfundur 

umræðuna í samfélaginu. Því næst verður farið yfir tölur um hælisumsóknir og stefnur 

Norðurlandana fimm og upplýsingarnar bornar saman. Til þess að finna hlutfall 

Dyflinnarendursendinga var notast við tölur frá útlendingastofnunum ríkjanna fimm. 

Höfundur fann hlutfall endursendinga út frá heildarfjölda hælisumsókna frá hverju ríki.  Eftir 

að upplýsingar voru bornar saman og málefnið skoðað út frá reglugerðum ríkjanna og 

tölfræði. Komst höfundur að þeirri niðurstöðu að Ísland notað ekki Dyflinnarreglugerðina 

óhóflega mikið. Hins vegar komast höfundur að því að Ísland hafnar mun fleiri  

hælisumsóknum en hin Norðurlöndin.  Hugsanlega er umræðan um Dyflinnarreglugerðina í 

íslensku samfélagi á misskilningi byggð og ætti frekar við um hafnanir.  

 

  



 

Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráði í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og er umfang 

ritgerðarinnar metið til 12ECTS eininga af 180ECTS eininga grunnnámi. Ritgerð markar 

endamörk rúmlega þriggja ára náms við háskóla Íslands sem lýkur í Febrúar 2018, ritgerðinni 

er þó skilað í september 2017. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Eva Bjarnadóttir og fær hún 

mínar bestu þakkir fyrir allan þann stuðning sem hún veitti mér og góða leiðsögn. Einnig vil 

ég þakka fjölskyldu og foreldrum fyrir góðan stuðning og yfirlestur á ritgerðinni. Ég vil þakka 

maka mínum Þorkeli fyrir endalausa þolinmæði og hvatningu. Einnig vil ég þakka syni mínu, 

Elías Huginn, sem hefur verið einstaklega samvinnu þýður og sýnt  mömmu sinni þolinmæði í 

gegnum þessi BA-skrif þrátt fyrir að vera aðeins eina árs. Sérstakar þakkir fær amma maka 

míns Bryndís Guðmundsdóttir fyrir að vera ávallt til í að passa ef eitthvað bjátaði á og þau 

endalausu hrós og hvatningu sem ég hlaut frá henni í gegnum allt námið.  
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1 Inngangur 

Árið 2015 bárust 354 umsóknir um alþjóðlega vernd frá hælisleitendum til 

Útlendingastofnun. Árið 2016, aðeins einu ári seinna var tala umsókna komin uppí 977. Með 

hækkandi fjölda hælisleitenda fóru fyrirsagnir fréttamiðla þar sem fjallað var um 

hælisleitendur að verða meira áberandi í samfélaginu. Umræðan í garð stjórnvalda og 

hælisstefnu þeirra varð oft á tíðum neikvæð og fyrirsagnir á borð við „Um fjörutíu 

hælisleitendur bíða flutnings úr landi“ (Yaghi 2016), „Óttast hræðileg örlög í Írak“ (Gurðrún 

Vala Elísdóttir 2017), og „Mótmæltu brottvísun fjölskyldu úr landi“ fóru að verða daglegt 

brauð. Allt eru þetta fréttagreinar sem fjalla um brottfluttning hælisleitenda frá Íslandi, 

annaðhvort vegna synjunar á alþjóðlegri vernd eða vegna Dyflinnarreglugerðarinnar. 

Umræðan í samfélaginu varð fljótt sú að stjórnvöld beittu Dyflinnarreglugerðinni óhóflega og 

virtust nota hana við hvert tækifæri. Toshiki Tome prestur innflytjenda er á sama máli.  

Tome skrifaði pistil vorið 2015 um fjóra skjólstæðinga sína sem allir voru sendir úr 

landi vegna Dyflinnarreglugerðarinnar, þar sem fyrsta viðkomulands þeirra innan Evrópu var 

Ítalía. Í pistlinum bendir Toma á galla við reglugerðina sem eru að hans mati óskiljanlegir. 

Hann segir að reglan svipti manneskjur möguleika á því að leita að mannlegra lífi en hún býr 

nú þegar við. Hann telur að það að hælisleitandi fái aðeins eitt tækifæri til þess að sækja um 

hæli sé mannréttindabrot og að reglugerðin sé ekki byggð á mannréttindum heldur pólitík og 

hentugleika Evrópuríkjanna.  Í lok pistilsins biðlar hann til íslenskra stjórnvalda að bjarga 

fórnarlömbum Dyflinnarreglugerðarinnar (Toma 2015).  Gagnrýni á Dyflinnarreglugerðina er 

að finna víða og hefur umræðan til dæmis verið tekin upp í Alþingi.  

Helgi Hrafn, þingmaður Pírata varpaði spurningu um beitingu 

Dyflinnarreglugerðarinnar til þáverandi innanríkisráðherra Ólafar Nordal. Í ræðu sinni nefnir 

hann þær ómannúðlegu aðstæður sem hælisleitendur sem sendir varða til baka til Ítalíu 

verða fyrir. Hann telur víst að mennirnir sem um er að ræða muni þurfa að búa á götunni og 

róta í ruslatunnum ef þeir verða sendir til Ítalíu. Í lokin spyr hann ráðherra hvort eigi að laga 

vandamálið og hætta að misnota Dyflinnarreglugerðina. Ólöf Norðdal svaraði Helga á þann 

veg að mikilvægt væri að afstaða Íslendinga rými við afstæðu nágrannalanda þegar kæmi að 

beitingu Dyflinnarreglugerðinni, einnig bætir hún við að kanna þarf aðstæður þeirra landa 

sem verið er að senda hælisleitendur til áður en að íslenska ríkið lætur þau frá sér. (Alþingi 

2015). Samtökin No borders Iceland eru eflaus sammála fullyrðingum Helga Hrafns um 

misnotkun íslenska ríkisins á Dyflinnarreglugerðinni.  



 

Samtökin No borders Iceland berjast fyrir algjöru ferðafrelsi og vilja tryggja að fólk 

geti ferðast og flutt á milli staða eins og þeim sýnist. Á heimasíðu samtakanna er farið yfir 

Dyflinnarreglugerðina í stuttu máli. Þar segja þau að meirihluti hælisumsókna á Íslandi sé 

vísað frá á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og að ríkið noti reglugerðina aðallega til að 

komast hjá því að veita hælisleitendum hæli (No borders Iceland án dags.).  Samtökin 

mótmæltu fyrir framan Útlendingastofnun í desember 2015 þar sem þau kröfðust þess að 

Dyflinnarreglugerðin yrði lög niður á Íslandi. Samtökin gáfu frá sér yfirlýsingu þar sem þau 

sögðu hlutfall hælisleitenda vera minna hér á landi en annarstaðar í Evrópu og því ætti ekki 

að senda hælisleitendur úr landinu á grundvelli reglugerðarinnar (Sunna Karen 

Sigurþórsdóttir 2015). 

Eins og kom fram hér á undan hefur umræðan um Dyflinnarreglugerðina verið hávær 

í íslensku samfélagi undanfarin ár og miðar gjarnan að því að reglugerðinni sé beitt óhóflega 

oft hér á landi. Umræða um Dyflinnarreglugerðina vakti fyrst athygli höfundar í námskeiðinu 

„Fólk á flótta: Orsakir, viðbrögð og afleiðingar“, á vorönn 2017. Námskeiðið var kennt af Evu 

Bjarnadóttur. Áður hafði höfundur aðeins heyrt minnst á reglugerðina í fjölmiðlum og vissi 

lítið annað en að orðið hafði almennt neikvæða merkingu og það tengdist hælisleitendum.  

Tímarnir hjá Evu byggðu mikið á umræðu um námsefnið og var mikið rökrætt. Eins og gefur 

að skilja voru ekki allir sammála um málefni hælisleitenda. Þrátt fyrir miklar rökræður var 

oftar en ekki samhljómur hjá nemendum, Ísland væri að taka við alltof fáum hælisleitendum 

og neitaði of mörgum um hæli á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Þótt að umræður í 

samfélaginu og samhljómur samnemenda höfunda bentu allt til þess að Ísland væri að beita 

Dyflinnarreglugerðinni um of var fátt um svör þegar leitað var eftir rannsóknum. Ekki virtist 

vera hægt að endurspegla umræður samfélagsins í gegnum fræðilega umfjöllun. Því þótti 

höfundi athyglisvert að rannsaka málið og athuga hvort að umræðan ætti sér stoð í 

raunveruleikanum eða hvort um misskilning væri að ræða. 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni:  Notar Ísland 

Dyflinnarreglugerðina óhóflega mikið samanborið við önnur norræn ríki (Danmörk, Svíþjóð, 

Noregur og Finnland)? 

Í ritgerðinni verður fyrst farið yfir hvað felst í samanburðarrannsóknum og samanburði í 

stjórnmálafræði. Samanburðarrannsóknir urðu vinsæl aðferð í stjórnmálafræði upp úr 1945 

og er enn þann dag í dag eitt megin rannsóknarsnið stjórnmálafræðinnar. Því næst verður 

farið yfir ólíka stjórnmálamenningu og hvers vegna það skiptir máli fyrir 



 

samanburðarstjórnmál. Við gerð ritgerðarinnar reyndi höfundur að staðsetja stöðu þekkingar 

á því sviði sem rannsóknarspurningin snertir. Mikið hefur verið skrifað um 

Dyflinnarreglugerðina, bæði hérlendis og erlendis, en einnig hafa þónokkrar BA og MA 

ritgerðir verið skrifaðar um stöðu Íslands gagnvart reglugerðinni og hælisleitendum. 

Höfundur fann ekki neinn marktækan samanburð af sama tagi og gerður er í þessari ritgerð. 

Umræða um Dyflinnarreglugerðina er afar mikilvægur partur þessarar ritgerðar, því ekki er 

hægt að skilja niðurstöðurnar til fulls án þess að skilja sjálfa reglugerðina. Farið verður yfir 

þróun reglugerðarinnar frá upphafi til dagsins í dag. Hvernig hún hófst sem klausa innan 

Schengen-samningsins og allt til dagsins í dag. Í dag keppast fræðimenn og stjórnmálamenn 

um að finna lausn á flóttamannavandanum og aðferð sem gæti leyst Dyflinnarreglugerðina af 

hólmi. Í þeim kafla verður einnig farið yfir Eurodac kerfið. Eurodac er gagnagrunnur sem 

geymir öll fingraför hælisleitenda sem koma til Evrópu og upplýsingar um hvar viðkomandi 

fingraförin hafa verið tekin. Kerfið auðveldar ríkjum að meta hvort þau beri ábyrgð á 

hælisleitandanum eða ekki. Eftir að umræðunni um Dyflinnarreglugerðina líkur fer höfundur 

yfir aðferðafræði þessara ritgerðar. Notast var við tölur frá Útlendingastofnunum ríkjanna 

fimm, þær greindar, unnar í Microsoft Excel og bornar saman.  Einnig var skoðað reglugerðir 

hvers lands og hvernig stefna þeirra var í málefnum hælisleitenda.  

Farið verður lauslega yfir stefnur allra fimm Norðurlandaríkjanna í hælismálum og 

hvaða afleiðingar flóttamannakrísan árið 2015 hefur haft á þá stefnu. Auk þess verður farið 

yfir tölur frá árunum 2015 og 2016 frá hverju landi fyrir sig. Í þeim kafla kemur í raun og veru 

í ljós hvernig hælisumsóknir eru afgreiddar í hverju landi fyrir sig og hvernig hvert land sinnir 

Dyflinnarmálum.  

Í lokin ber höfundur tölur og upplýsingar saman og horfir gagnrýnum augum á 

niðurstöður tölfræðinnar. Þegar kemur að þessum málaflokki er ekki aðeins nóg að horfa á 

tölurnar heldur þarf einnig að horfa á hvernig reglugerðir eru í ríkjunum fimm og hvernig 

málum er almennt háttað.  

Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að Ísland beitti ekki reglugerðinni óhóflega árin 2015 og 

2016 miðað við önnur Norðurlönd þrátt fyrir að hlutfallið virðist hærra. Til þess að leita svara 

við háu hlutfalli Íslands verður að skoða breytingar sem hin Norðurlöndin gerðu á 

flóttamannastefnu sinni í kjölfar flóttamannakrísunnar árið 2015. Þrátt fyrir að nota ekki 

Dyflinnarreglugerðina óhóflega mikið hafnar Íslensk stjórnvöld hlutfallslega miklu fleiri 

hælisleitendum en hin Norðurlöndin. Ekki liggur fyrir hvers vegna svo sé.  



 

2 Fræðileg umfjöllun   

2.1 Skilgreiningar 

2.1.1 Hælisleitandi 

Samkvæmt útskýringum Sameinuðu Þjóðanna er hælisleitandi einstaklingur sem fer úr 

heimalandi sínu í leit að vernd. Hælisleitandi er aðili sem hefur sótt um alþjóðlega vernd og 

stöðu flóttamanns en bíður enn úrlausna sinna mála. (UNESCO án dags.)   

2.1.2 Flóttamaður   

Í lögum nr. 80/2016 um útlendinga 3. gr er gefið upp þessi skilgreining á Flóttamanni:  

Útlendingur sem er utan heimalands síns eða ríkisfangslaus einstaklingur sem er utan 
þess lands þar sem hann hafði reglulegt aðsetur vegna þess að hann hefur ástæðuríkan 
ótta um að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að tilteknum 
þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana og getur ekki eða vill ekki vegna slíks ótta 
færa sér í nyt vernd þess lands. Þeir einstaklingar sem falla undir viðbótarvernd teljast 
einnig flóttamenn samkvæmt lögum þessum. ( lög um útlendinga nr. 80/2016)  

Það var Þjóðarbandalagið sem lét sér fyrst málefni flóttamanna varða og leiddi það til 

alþjóðasamninga um réttarstöðu flóttafólks sem undirritaðir var 28. júlí 1951 í Genf. Í 

samningnum er einnig að finna skilgreiningu á hverjir geta talist til flóttamanna. En 

samkvæmt samningnum er flóttamaður sá sem er utan heimalands síns vegna atburða, sem 

gerðust fyrir 1. janúar 1951, og af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur. Flóttamaður er 

einnig sá sem er utan þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur.  Eftir því sem 

tíminn leið og aðstæður flóttamanna breyttust áttuðu menn sig á því að ákvæði 

flóttamannasamningsins ættu einnig að gilda um nýtt flóttafólk. Því var undirbúin bókun um 

réttarstöðu nýrra flóttamanna sem tók gildi 4. október 1967 (Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna 2008). 

2.1.3 Framstefna (e. Positivism).  

Framstefnan fjallar um beitingu náttúruvísinda og aðferðum þeirra í félagsvísindum. 

Framstefnan byggir á þeirri hugmyndafræði að náttúruvísindi og félagsvísindi eru hliðstæð. 

Þeir sem aðhyllast framstefnu leitast við að útskýra tengsl milli félagslegra fyrirbæra með því 

að nota aðferðir náttúruvísindanna. Upphaflega leggur vísindamaður fram kenningu, þar 

næst er búin til prófanleg tilgáta, síðast er fengin niðurstaða úr prófum sem þarf að vera 

hrekjanleg. Þ.e., það þarf að vera hægt að endurtaka rannsóknina til þess að hún fallist undir 



 

lögmál náttúruvísindanna. Þeir sem aðhyllast framstefnu telja að heimurinn sé ekki 

félagslega skapaður, heldur að hann sé til óháð vitund mannsins (Stoker 2010, 185-191). 

2.2 Samanburðarrannsóknir  

2.2.1 Samanburðarrannsóknir í stjórnmálafræði.  

Samanburðarrannsóknir eru taldar ein af mikilvægustu rannsóknaraðferðunum í 

stjórnmálafræði. Samanburðarrannsóknir í stjórnmálafræði má upphaflega rekja til verka 

Gabriel Almonds sem umturnaði stjórnmálafræðinni um miðjan tuttugasta áratuginn með 

samanburðarrannsóknum sínum.  Eftir uppgöngu fasisma í Evrópu sem leiddi til seinni 

heimsstyrjaldarinnar, fóru stjórnmálafræðingar að velta fyrir sér hvernig hægt væri að 

tryggja stöðugleika og áframhaldandi þróun lýðræðis í heiminum. Til að svara þessum 

spurningum snéru stjórnmálafræðingar sér að framstefnu (e. Positivismi)  aðferðum og þá 

sér í lagi samanburðarrannsóknum (Robert J. Franzese 2007).   

Fræðimenn á félagsvísindasviði sem vilja nýta sér aðferðafræði náttúruvísindanna í 

rannsóknum sínum eru oftast tengdir framstefnu. Þeir nota aðferðafræði náttúruvísinda til 

þess að skýra rannsóknir sínar og byggja á grunni raunhyggjunnar. Þeir trúa því að hægt sé að 

finna tengsl milli félagslegra fyrirbæra með því að nota kenningar, tilgátur og próf.  

Framstefnan notast við afleiðslu, þ.e. út frá kenningum er búin til prófanlega tilgáta. Þeir 

leggja mikla áherslu á megindlega aðferðafræði og telja að með tilraunum og athugunum sé 

hægt að komast að raunveruleikanum (David Mash 2010, 185 - 191). Það sem framstefnu 

aðferðir hafa fram yfir gildakenningar er að þær að gefa skýr svör. Svörin eru ekki gildishlaðin 

skoðunum rannsakanda eða þeirra sem var verið að rannsaka.  

Framstefnu samanburðarrannsóknir bera saman þá þætti sem verið er að rannsaka 

hverju sinni í hverju landi fyrir sig. Upp úr 1960 til 1970 fóru samanburðarstjórnmál að 

tileinka sér enn frekar emperísk vinnubrögð og framstefnu hugsun. Notkun tölfræði var 

mikilvægi þróun í sögu samanburðarrannsókna en tölfræðirannsóknir fóru að sjást í kringum 

1980 (Robert J. Franzese 2007). Í grunninn má segja að samanburðarstjórnmál fjalli um 

sameiningu eldri og nýrri þekkingar. Með því að rannsaka þekkt fyrirbæri og bera þau saman 

búum við til nýja þekkingu. Þannig færum við áhersluna frá einum atburði yfir á 

samanburðinn sem stendur uppi sem ný þekking (Burnham, Lutz og Grand 2008, 69-73).  



 

2.2.2 Ólík stjórnmálamenning 

Mismunandi lönd hafa mismunandi stjórnmálamenningu, sum lönd eru einræðisríki á meðan 

önnur eru lýðræðisríki. Þjóðir hafa mismunandi gildi og viðmið sem móta afstöðu þeirra til 

stjórnmála og ríkisvaldsins.  Þær væntingar sem þegnar bera til ríkisvaldsins litast af reynslu 

þeirra af stjórnmálum. Væntingar og afstaða þegna ríkisins búa til stjórnmálamenninguna í 

ríkinu. Stjórnmálamenningu má því skilgreina sem afstöða almennings til stjórnmála og eigin 

hlutverks í stjórnmálum. Stjórnmálamenning lýtur þá aðallega að þrennu, það er mat 

almennings á stjórnmálakerfinu í heild sinni, væntingar almennings til stjórnmálanna og 

væntingar til stjórnvalda/ríkisvaldsins.  

Væntingar almennings til stjórnmálanna hafa breyst gríðarlega víða um heim. Í dag er 

stuðningur við lýðræðisleg gildi mikill og hefur þátttaka almennings í stjórnmálum aukist. Auk 

þessi hafa lýðræðisleg gildi leit til aukinna einstaklingsbundinna réttinda og vernd 

minnihlutahópa. Væntingar almennings til ríkisvaldsins eru mismunandi eftir löndum og eru 

þær litaðar reynslu þeirra af stjórnmálamönnum. Hvert á hlutverk ríkisvaldsins að vera; á 

ríkið að skipta sér af rekstri fyrirtækja?  Á ríkið að reka þjónustu eins og 

almenningssamgöngur og spítala? Hvað með reglur sem snerta einkalíf borgara? Svör við 

þessum spurningum búa til mismunandi stjórnmálamenningu. Til að mynda telja tæplega 

80% Rússa að ríkisvaldið beri ábyrgð á velferð almennings á meðan aðeins 45% 

Bandaríkjamanna telur að svo eigi að vera. Þetta dæmi sýnir hversu mikilvæg 

stjórnmálamenning er þegar gerð er samanburðarrannsókn. Bandaríkin og Rússland með 

mismunandi stjórnmálamenningu og þar af leiðandi með mismunandi sýn á stjórnmálu (G. 

Bingham Powell, Dalton og Ström 2014). 

2.2.3 Samanburður á Íslandi  

Engin vísindaleg rannsókn hefur verið gerð á notkun Dyflinnarreglugerðarinnar á Íslandi í 

samanburði við önnur Norðurlönd. Eini samanburður sem höfundur fann var á vegum 

blaðamanns frá Kjarnanum. Blaðamaður á vefmiðlinum Kjarnanum tók saman tölfræði frá 

Útlendingastofnun og Eurostat á tímabilinu 2008-2015. En samkvæmt blaðamanni sendir 

íslenska ríkið tvöfalt fleiri hælisleitendur úr landi á grundvelli  Dyflinnarreglugerðarinnar 

heldur en það hefur samþykkt það sem af er ári 2015. Einnig telur blaðamaður samkvæmt 

útreikningum sínum að íslenska ríkið endursendi mun fleiri hælisleitendur en önnur 

norðurlönd. Hér verður að taka fram að blaðamaður notar allt aðra útreikninga en koma 



 

fram í þessari ritgerð. Hann ber saman hlutfall endursendinga og hlutfall samþykktra 

umsókna. Þannig fær hann þá niðurstöðu að Ísland endursendi mun fleiri en önnur 

Norðurlönd.  (Jónas Atli Gunnarsson 2017). Höfundur notar aðrar aðferð við útreikning 

hlutfall endursendinga en blaðamaður. Í þessari ritgerð er hlutfall endursenda fundið með 

því að vera saman heildar fjölda hælisumsókna og fjölda endursendinga á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Það er gert til þess að finna hlutfall heildarinnar en ekki aðeins 

hlutfall samþykktra umsókna. Höfundur telur að þannig náist skýrustu niðurstöðurnar.  

2.3 Fyrri rannsóknir um málefnið.  

Málefni hælisleitenda og löggjöf Evrópusambandsins er ekki nýtt rannsóknarefni og má finna 

rannsóknir um þau málefni sem ná langt aftur í tímann. Einnig hafa margar BA og MA 

ritgerðir hafa verið skrifaðar um málefni Dyflinnarreglugerðarinnar á Íslandi. Sem dæmi má 

nefna að þremur masters ritgerðum sem fjölluðu um málefni Dyflinnarreglugerðarinnar var 

skilað vorið 2017. Sigríður Dagbjört skrifaði meistaraprófsritgerð frá lögfræðideild Háskóla 

Íslands sem bar titilinn „Bráðabirgðaráðstafanir Mannréttindadómstóls Evrópu í málum 

hælisleitenda í ljósi meginreglunnar um bann við endursendingu“. Í ritgerðinni fjallar hún 

meðal annars um þau vandamál sem geta komið upp við framkvæmd á 

Dyflinnargerðugerðinni og sjónarmið Mannréttindadómsstólsins um mat hans á brotum 

gegn banni við endursendingar (Sigríður Dagbjört Ásgeirsdóttir 2017). Guðrún Elsa  skrifaði 

meistaraprófsritgerð frá lagadeild Háskólans í Reykjavík og ber ritgerð hennar titilinn 

„Dyflinnarreglugerðin III: kerfi undir álagi“. Megin undirstaðan í þeirri ritgerð er 

samanburður á beitingu Dyflinnarreglugerðarinnar í fjórum aðildarríkjum 

Evrópusambandsins: Þýskaland, Svíþjóð, Grikkland og Ítalía. Hún rannsakar hvaða áhrif 

beitingar reglugerðarinnar hefur á aðildarríkin og hvort þau áhrif séu mismunandi eftir 

ríkjum. Niðurstöður hennar benda til þess að beiting reglugerðarinnar sé mismunandi eftir 

aðildarríkjum. Einnig kemst hún að þeirri niðurstöðu að af sumu leiti hefur 

Dyflinnarreglugerðin grafið undan markmiðum sínum í stað þess að auðvelda framkvæmd 

hælisumsókna (Guðrún Elsa Tryggvadóttir 2017).  Þriðja Meistaraprófsritgerðin er eftir 

Kristjönu Júlíu, hún skrifaði ritgerðina við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin ber 

titilinn Er hæli raunhæfur möguleiki? Túlkun Íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarreglugerðinni. 

Eins og titill gefur  til kynna fjallar ritgerðin um túlkun og notkun íslenskra stjórnvalda á 

Dyflinnarreglugerðinni. Kristjana notast við orðræðugreiningu til að kanna hvaða túlkun á sér 



 

stað hjá íslenskum stjórnvöldum. Niðurstaða hennar leiðir í ljós að túlkun stjórnvalda á 

Íslandi sé afar þröng. Einnig komst hún að þeirri niðurstöðu að stjórnvöld litu frekar á 

Dyflinnarreglugerðina sem reglu frekar en heimild sem stjórnvöldum ber ekki skyldu til að 

nota, líkt og rætt var á þingi (Kristjana Júlía Þorsteinsdóttir, Er hæli raunhæfur möguleiki? 

Túlkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarreglugerðinni 2017). Einnig hafa margar 

samanburðarrannsóknir verið gerðar af erlendum fræðimönnum um málefni flóttamanna og 

hælisleitenda. 

Árið  2014 gerði doktorsnemi við háskólann í Sussex samanburðarrannsókn um 

málefni sýrlenskra flóttamanna, sem birt var í tímaritinu Journal on Migration and Human 

Security. Rannsóknin fjallaði um hvernig eða hvort þau vestræn ríki sem tækju að sér 

flóttafólk deildi með sér byrgðinni (e. Burden) og kostnaði sem því fylgdi. Greinin leggur 

áherslu á þau fjögur lönd sem hafa verið takið mikið magn flóttafólks til sín og hafa sýnt 

jákvætt viðhorf gagnvart því að taka inn fleiri flóttafólk. Þessi fjögur lönd eru Þýskaland, 

Svíþjóð, Bretland og Bandaríkin. Taka verður fram að þessi rannsókn var gerið árið 2014 og 

gæti viðhorf þessara ríkja hafa breyst síðan þá. Svíþjóð og Þýskaland eru þau ríki heims sem 

hafa tekið við flestu flóttafólki frá Sýrlandi fyrir  utan nágrannaríki.  Í greininni er komist að 

þeirri niðurstöðu að til þess að minnka álag á nágrannaríki Sýrlands þurfa iðnríkin að auka 

samstarf sín á milli og deila byrgðinni jafnar á alla. Einnig leggur greinin til að iðnríkin þurfi að 

auka öryggi sýrlensks flóttafólks með því að: (1) auka skipulegan flutning flóttafólks til 

iðnríkja (e. Refugee resettlement); (2) leyfa hælisumsóknir í gegnum sendiráð;  (3) gera aðrar 

leiðir auðveldari, svo sem fjölskyldusameiningu, vernd af mannúðar ástæðum og skólastyrki 

svo eitthvað sem nefnd  (Ostrand 2015, 255-258). 

Árið 2014 hét Þýskaland því að veita 20.000 flóttafólki af sýrlenskum uppruna vernd 

tímabundið en megnið af þeim áttu að koma frá Líbanon. Svíþjóð lofaði einnig að taka þátt í 

að bjóða flóttafólk velkomið og í janúar 2015 höfðu þau tekið við um 2700 flóttamönnum. 

Bandaríkin tilkynntu í desember 2014 að þau ætluðu sér að sýna fordæmi hvað varðar 

móttöku flóttafólks. Í byrjun desember 2014 voru um 9000 umsóknir til skoðunar hjá 

Bandaríkjunum og í enda desember sama ár höfðu 10.201 umsókn bæst við.  Bretland líkt og 

Bandaríkin nefndu enga sérstaka tölu um fjölda flóttafólks sem þau ætluðu að taka við. Í 

staðin kynntu þau nýtt kerfi í byrjun 2014 sem átti að veita öllum þeim Sýrlensku flóttafólki 

sem kæmi til Bretlands tímabundna vernd út frá löggjöfinni um vernd af mannúðarástæðum. 

Þetta lagaákvæði tilheyrir upprunalega Genfar sáttmálanum frá árinu 1951 og segir til um að 



 

einstaklingur sem hefur hlotið vernd af mannúðarástæðum getur dvalið í viðkomandi ríki í 

fimm ár. Þegar þau fimm ár eru liðin getur sá hinn sami óskað eftir ótímabundnu dvalarleyfi. 

Í enda 2014 höfðu Bretar aðeins tekið á móti 143 sýrlenskum flóttamönnum á forsendum 

nýja kerfisins. Í janúar 2015 höfðu Þýskaland og Bandaríkin samanlagt boðið í kringum 

40.201 Sýrlenskum flóttamönnum hæli hjá sér. Sú tala kann að hljóma vegleg en fölnar þegar 

hún er borin saman við þá  3.7 milljónir flóttamanna sem ríkin næst Sýrlandi tóku að sér.  

Þessar tölur segja ekki allt þar sem margir þeirra flóttamanna sem koma til Evrópu koma 

fótgangandi eða á bát og sækja síðan um sem hælisleitendur. Samanlagt sóttu 117.095 

Sýrlendingar um hæli í Þýskalandi og Svíþjóð frá árunum 2012 til 2014 en aðeins 11.019 

Sýrlendingar sóttu um hæli í Bretlandi og Bandaríkjunum (Ostrand 2015, 267-271). 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að viðtökur Sýrlenskra flóttamanna hefði 

aukist  töluvert í öllum þeim fjórum ríkjum sem rannsökuð voru. Af ríkjunum fjórum hafði 

Þýskaland tekið við flestum, þar næst kom Svíþjóð þar sem þau höfðu veitt töluvert mörgum 

hælisleitendum hæli. Þrátt fyrir stór orð Bandaríkjamanna að ætla að vera leiðandi í viðtöku 

Sýrlenskra flóttamanna höfðu þau aðeins tekið 17.000 Sýrlendingum í enda árs 2014. 

Bretland stóð sig langverst af þeim ríkjum sem rannsökuð voru þar sem þau höfðu aðeins 

tekið 3.700 Sýrlenskum flóttamönnum á árunum 2012 til 2014.  Samkvæmt þessum 

niðurstöðum eru iðnvædd ríki að standa sig mun verr í samanburði við ríkin sem liggja nær 

Sýrlandi. Það má því segja að byrgðinni sé dreift mjög ójafnt milli ríkja og svæða. Stærsti hluti 

sýrlenskra flóttamanna getur ekki yfirgefið miðausturlanda svæðið þar sem ferðalagið til 

Evrópu og Norður Ameríku er bæði erfitt og dýrt. Því leggur höfundur greinarinnar til að 

byrðinni verði dreift jafnar og að alþjóðasamfélagið sem heild taki þátt í átakinu (Ostrand 

2015, 272-273). 

2.4 Samantekt  

Þegar gerðar eru samanburðarrannsóknir er stjórnmálamenning einn af mörgum þáttum 

sem skoðaðir eru. Til dæmis er hægt að spyrja, hvernig stendur á því að ríki sem svipaða 

stjórnmálamenningu eru með svo ólíka hælisstefnu? Samanburðarrannsóknir blésu nýju lífi í 

stjórnmálafræði eftir seinni heimsstyrjöldina og eru í dag ein mikilvægasta 

rannsóknaraðferðin innan stjórnmálafræðinnar. Engin samanburðarrannsókn hefur verið 

gerð á málefnum Dyflinnarreglugerðarinnar á Ísland og öðrum Norðurlöndum. Þó hafa verið 



 

gerðar ýmsar rannsóknir um málefnum hælisleitenda og Dyflinnarreglugerðinni, bæði 

hérlendis og erlendis. Þar mætti helst nefna:  

 Rannsókn sem gerð var við lögfræðideild Háskóla Íslands þar sem lögfræðinemi 

rannsakaði bann við endursendingum.  

 Nemandi við lagadeild Háskólans í Reykjavík skrifaði ritgerð um Dyflinnarreglugerð 

III. Í þeirri ritgerð er borin saman notkun reglugerðarinnar í fjórum Evrópuríkjum 

og hvernig sú notkun hefur þróast.  

 Ritgerð eftir nemenda í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um 

túlkun stjórnvalda á Dyflinnarreglugerðinni. Þar kom í ljós að íslensk stjórnvöld líta 

frekar á Dyflinnarreglugerðina sem lög frekar en heimild.   

 Doktors nemi í samanburðarstjórnmálum skrifaði ritgerð um sýrlenska flóttamenn, 

þar á meðal í Evrópu. Rannsóknin fjallaði um hvernig vestræn ríki sem tækju að sér 

flóttamenn deildu milli sín ábyrgðinni. Rannsóknir hennar benda til þess að 

vestræn ríki séu að standa sig mun verr í viðtökum á hælisleitendum frá Sýrlandi 

en nágrannalönd þess. Ábyrgðinni er dreift afar ójafnt og alþjóðasamfélagið þarf 

að taka höndum saman til þess að leysa þetta gríðalega vandamál.  

Í þessari ritgerð verður notast við tölfræði frá Útlendingastofnunum 

Norðurlandaþjóðanna fimm: Svíþjóðar, Noregs, Danmörkur, Finnlands og Íslands. Rannsakað 

verður hversu margir hælisleitendur koma til þessara landa og hversu margir hafa verið 

sendir aftur til fyrsta viðkomuríkis á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Þær tölur verða 

síðan bornar saman ásamt upplýsingum frá ríkjunum sjálfum og þannig metið hvort Ísland sé 

að ofnota Dyflinnarreglugerðina.   



 

3 Dyflinnarreglugerðin 

3.1 Schengen-samstarfið 

Ísland hefur tekið þátt í Schengen-samstarfinu frá árinu 2001. Megin tilgangur samstarfsins 

er að tryggja frjálsa för einstaklinga um innri landamæri þátttökuríkjanna. Schengen-

samningurinn var upprunalega ótengdur Evrópusambandinu og var hann undirritaður í 

samnefndum bæ í Lúxemborg árið 1985. Upprunalega voru aðeins fimm lönd sem 

undirrituðu samninginn, Frakkland, Þýskaland, Belgía, Lúxemborg og Holland. Ekki leið á 

löngu þar til fleiri ríki gerðust aðilar af samkomulaginu og árið 2008 höfðu 26 ríki skrifað 

undir. Í dag eru flest lönd Evrópusambandsins ásamt Íslandi, Noregi, Sviss og Liechtenstein 

hluti af Schengen-samstarfinu. Þó eru nokkrar undantekningar á því Bretland, Króatía, Kýpur 

og Írland eru ekki þátttakendur í samstarfinu en Búlgaría og Rúmenía eru í 

samningsviðræðum um aðild að samstarfinu   (European Commission 2013). Helsti tilgangur 

Schengen-samstarfsins er að tryggja frjálsa för einstaklinga eins og kom fram hér á undan.  

Til þess að tryggja frjálsa för fólks innan Schengen svæðisins er ekkert 

landamæraeftirlit og því geta einstaklingar ferðast frjálsir milli landa án þess að þurfa 

vegabréfa áritun. Samstarfið gengur einnig út á að styrkja baráttuna gegn alþjóðlegri 

glæpastarfsemi og efla lögreglusamvinnu. Til þess að tryggja skilvirkni í samstarfinu er mikið 

samstarf meðal þátttökuríkjanna um samræmt eftirlit með ytri landamærum Schengen-

svæðisins, um mótun sameiginlegra reglna um vegabréfsáritanir og reglur um ákveðna þætti 

í málsmeðferðar vegna beiðna um hæli. (Björg Thorarensen 2009, 10).  

3.2 Saga Dyflinnarreglugerðarinnar  

Eins og  fram kom hér á undan var meðferð hælisumsókna og hvaða ríki bæri ábyrgð á 

umsókninni fyrst skilgreint í Schengen-samningnum. Sá kafli af samningum var síðan leystur 

af hólmi af Dyflinnarsamningum sem undirritaður var í samnefndri borg í júní 1990. Ísland 

ásamt Noregi skrifuðu undir Dyflinnarsamningin 19. Janúar 2001 og gerðust samtímis aðilar 

af Schengen-samstarfinu. Markmið Dyflinnarsamningsins var að einfalda ferli hælisumsókna í 

Evrópu. Samningnum var ætlað að ákvarða hvaða aðildarríki Schengen-samstarfsins bæri 

ábyrgð á hverri hælis umsókn. Samkvæmt samningum er það vanalegast það ríki  innan 

Schengen-svæðisins sem hælisleitandi kemur fyrst til. Upprunalega var samningnum ætlað 

að tryggja öryggi hælisleitenda, að sá hinn sami yrði ekki sendur á milli ríkja án þess að fá 

efnislega umfjöllun á umsókn sína. Samningnum var einnig ætlað að tryggja að hælisleitandi  



 

gæti ekki sótt um hæli í mörgum ríkjum og fengið alls staðar umfjöllun varðandi umsókn  

sína. Menn töldu að þetta gæti orðið til þess að grafa undan úrræðinu sem felst í því, að 

sækja um hæli og fá alþjóðlega vernd.  Í samningnum fólst aðeins að meta hvaða ríki bæri 

ábyrgð á umfjöllun hælisumsóknar, í honum fólst ekki að segja hvernig ætti að meta 

umsóknir efnislega. (Björg Thorarensen 2009, 10) 

Til þess að Dyflinnarsamningurinn gæti virkað þurfti að samhæfa hælisstefnu 

Evrópuríkja. Árið 1999 byrjaði Evrópusambandið að vinna að því að koma upp sameiginlegri 

hælisstefnu Evrópusambandsins (e. Common European Asylum System (CEAS)) og bæta 

lagarammann sem því fylgir. Eitt af markmiðum með stofnun CEAS var að koma upp 

sameiginlegri hælisstefnu innan Evrópu sem myndi tryggja að staðið yrði við 

flóttamannasamninginn frá 1951 auk annarra mannaréttindaskjala. Meðal mikilvægra 

verkefna sem CEAS hefur staðið fyrir  er að setja upp Evrópska flóttamannasjóðinn og koma 

með tilskipun um fjölskyldusameiningu. Evrópusambandið hefur einnig komið upp 

ákveðnum lágmarkskröfum sem öll aðildarríki ESB og ESS þurfa að uppfylla til þess að tryggja 

að allt flóttafólk njóti jafnréttis (European Commission 2017).  

Árið 2001 var fyrsta stjórntæki CEAS kynnt til sögunnar, hið svo kallaða Eurodac. 

Eurodac er evrópskt fingrafaraskynjunarkerfi sem tekið var í notkun 2003. Því er ætlað að 

byggja upp gagnagrunn með fingraförum allra hælisleitenda sem koma til landa innan 

Evrópu. Kerfið á að auðvelda ákvörðun um hvaða ríki beri í raun ábyrgð á viðkomandi 

hælisleitenda, eins og Dyflinnarsamningurinn segir til um.  Kerfið auðveldar ríkjum að komast 

að því hvert fyrsta viðkomuríki hælisleitenda var í Evrópu. Það gerir það að verkum að 

endursendingar verða mun auðveldari. Kerfið getur á hinn boginn reynst hælisleitendum 

erfitt, sérstaklega fyrir þá sem koma til Evrópu sjóleiðis eða fótgangandi. Þeir eiga engra 

annarra kosta völ nema að skrá fingrafarið sitt við ytri landamæri Evrópu og bíða eftir því að 

mál þeirra verði tekið til meðferðar í því landi (Kristjana Júlía Þorsteinsdóttir, Er hæli 

raunhæfur möguleiki? Túlkun íslenskra stjórnvalda á Dyflinnarreglugerðinni 2017, 30).  

EFTA ríkin fjögur Noregur, Sviss, Liechtenstein og Ísland taka þátt í Dyflinnar-

samstarfinu en ekki CEAS. Þau lönd, ásamt Danmörku, hafa skrifað undir sér samning sem 

gerir þeim kleift að taka þátt í alþjóðasamstarfi Dyflinnarreglugerðar III án þess að taka þátt í 

öllum  reglugerðum sem við kemur CEAS. Þau taka þó þátt í þeim löggjöfum sem teljast 

nauðsynlegar fyrir Dyflinnar-samstarfið svo sem Eurodac (ICF International 2016, 1).  



 

 Síðan Dyflinnarsamningurinn kom fyrst til sögunnar 1990 hefur honum verið breytt í 

tvígang. Fyrstu endurbætur voru gerðar 18. febrúar 2003 þegar reglugerð nr. 343/2003/EB, 

Dyflinnarreglugerð II, tók við af Dyflinnarsamningum.  Reglugerðin átti að koma á nýjum 

viðmiðum og fyrirkomulagi  til  að ákveða hvaða aðildarríki bæri ábyrgð á meðferð 

hælisumsóknar. Breyting frá fyrri samningi var meðal annars að öll aðildarríki 

Evrópusambandsins yrðu  hluti af samstarfinu, nema Danmörk sem fékk sér samning 2006 

(Björg Thorarensen 2009, 31). Seinni breytingin sem gerð var á reglugerðinni var í júni 2013, 

þá tók við Dyflinnarreglugerð nr. 604/2013/EB, Dyflinnarreglugerð III. Tilgangur nýrra 

reglugerðar var að bæta og tryggja réttindi hælisleitenda. Hún átti að tryggja skjótari 

málsmeðferð fyrir hælisleitendur og tryggja að hælisleitendur lentu ekki á vergangi. Einnig 

átti reglugerðin að sjá til þess að umsækjandi yrði ekki endursendur til aðildaríkis þar sem sá 

hinn sami yrði fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Ef svo væri skyldi aðildarríkið þar 

sem viðkomandi er staddur taka til meðferðar umsóknina þótt það bæri ekki ábyrgð á henni. 

Þessi regla er oftast nefnd bann við endursendingu (e. non-refoulement) og er hún hluti af 

Dyflinnarreglugerð III og flóttamannasamningnum(33. Gr) (European Datebase of Asylum 

Law 2013).  

En Dyflinnar-samstarfið hefur ekki gengið klakklaust fyrir sig, vegna margra aðildaríkja 

sem nýta sér hiklaust undanþáguákvæði reglugerðarinnar. Vegna þess myndast gríðarlegur 

þrýstingur á ríki syðst í Evrópu við  ytri landamæri Schengen. Evrópuþingið  greindi frá því 

árið 2008 að vegna skorts á samræmingu myndi Dyflinnarreglugerðin að öllum líkindum 

halda áfram að vera ósanngjörn  gagnvart hælisleitendum og ákveðnum aðildarríkjum. 

Reglugerðinni var ætlað að samræma hælislög og staðla í Evrópu en þrátt fyrir það virðast 

stefna um hælisleitendur mismunandi á milli landa. Þetta verður til þess að hælisleitendur fá 

ekki eins meðferð í öllum aðildarríkjunum. (UNHCR án dags.) 

Það eru nokkur ákvæði innan reglugerðarinnar sem öllum aðildarríkjum ber  skylda  

að fara eftir, til dæmis bann við endursendingum. En aðildarríkjum ber hins vegar ekki skylda  

til að endursenda hælisleitenda heldur er aðeins um heimildarákvæði að ræða 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands án dags.) 

3.3 Notkun Dyflinnarreglugerðarinnar 

Þegar hælisleitandi kemur fyrst til Evrópu bíður hans umsóknarferli til að fá vernd innan 

Evrópu. Fingrafar hælisleitenda er tekið í fyrsta ríkinu sem viðkomandi kemur til, eftir að 



 

fingrafar hælisleitenda er skráð er umsókn formlega hafin. Ef hælisleitandi kemur fyrst til 

grísku eyjarnar ber Grikkland ábyrgð á umsókn hans. Ef hælisleitandi ferðast frá Grikklandi og 

upp Evrópu getur hann átt á  hættu að verða sendur til baka til Grikklands vegna 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Þegar hælisleitandi kemur til lands þar sem hann hefur ekki verið 

skráður fer ákveðið ferli í gang. Það getur verið mismunandi milli ríkja hvaða aðili tekur að 

sér mismunandi stig í ferlinu, en í flestum Evrópu ríkjum er ferlið eins (Right to Remain án 

dags.).  

Í Danmörku er það lögreglan sem sér um að skrá hælisleitendur, hjá lögreglunni fyllir 

viðkomandi út umsóknareyðublað og eftir það bíður hann þess að verða kallaður í viðtal 

(Udlændinge- og Integrationsministeriet 2017, 12).  Skylda er fyrir umsóknarríki að bjóða 

hælisleitenda í persónulegt viðtal áður en ákveðið er hvort umsóknin falli undir 

Dyflinnarreglugerðina eða ekki. Sum ríki telja það ekki nauðsynlegt að taka viðtöl við 

hælisleitendur ef augljóst þykir að umsóknin falli undir Dyflinnareglugerðina, þ.e.a.s. ef 

fingrafarið hefur nú þegar verið skráð í þriðja ríki. Þetta fer hins vegar þvert á reglugerðina 

þar sem skylda  er að taka viðtal við alla  sem sækja um hæli. Í greinagerð 5(3) af 

Dyflinnarreglugerðinni segir að viðtöl skulu fara fram svo fljótt sem auðið er (e. timely 

manner ) og í öllum tilvikum áður en ákvörðun er tekin.  

Mismunandi er eftir löndum hvenær viðtalið fer fram en tímaramminn er allt frá 24 

tímum í þrjá mánuði eftir að umsókn hefur borist. Þrátt fyrir að löndin gefi upp að viðtalið 

eigi að fara fram 24 tímum eftir að umsókn berist getur sá tími riðlast til, sem dæmi má 

nefna að viðtöl sem eiga að fara fram innan 24 tíma í Noregi geta nú farið í allt að 4 mánaða 

bið, í Danmörku getur biðin orðið allt að 8 mánuðir eftir viðtali. Þegar kemur að viðtalinu 

sjálfu leggur Dyflinnarreglugerðin áherslu á að viðtalið sé tekið af hæfri manneskju og á 

tungumáli sem umsækjandinn skilur, einnig skal gefið út skriflegt yfirlit yfir viðtalið ef 

umsækjandi óskast eftir því (ICF International 2016, 12-15).  Eftir viðtalið tekur viðeigandi 

stofnun við málinu og ákveður út frá upplýsingum hvort ríkið eigi að taka málið eða hvort 

umsóknin fellur undir Dyflinnarreglugerðina. Ef málið er tekið fyrir í viðkomandi landi þarf að 

skoða þær aðstæður sem hælisleitandi kemur frá, hvort hann sé í einhverju hættu í 

heimalandi sínu eða hvort að þar geysar stríð, svo eitthvað sé nefn. Eftir að allt hefur verið 

skoðað þær hælisleitandi annaðhvort vernd út frá flóttamannasamningunum frá 1951, 

tímabundna vernd eða höfnun á umsókn (Udlændinge- og Integrationsministeriet 2017, 12). 



 

Tölfræði frá árinu 2015 sýnir að 68.810 af 592.680 hælisumsóknum í allri Evrópu voru 

metin tilheyra Dyflinnarreglugerðinni, það gera um það bil 12% mála í Evrópu. Árið 2016 

voru 78.773 af 1.106.405 hælisumsókna metin sem Dyflinnarmál og gera það rúmlega 7% 

(Eurostat án dags.).  

Þegar kemur að því að taka ákvörðun hvort mál fellur undir Dyflinnarreglugerðina, 

virðast viðtöl við hælisleitendur hafa tiltölulega lítil áhrif á hvaða ákvörðun verður tekin. Flest 

lönd innan Dyflinnarsamstarfsins nota aðeins sannfærandi sönnunargögn, líkt og Eurodac og 

önnur skjöl. Jafnvel þótt mikið af upplýsingum komi fram í viðtali við hælisleitenda er ekki 

sjálfgefið að þær upplýsingar geti breytt niðurstöðunni. Flest ríkin segja þó, að viðtölin hafa 

einhver gildi en geta ekki sagt að hvaða leiti. (ICF International 2016, 28) 

3.4 Framtíð Dyflinnarreglugerðarinnar  

Dyflinnarreglugerðin III var samþykkt með það að leiðaljósi að bæta stöðu hælisleitenda og 

koma aftur lagi á hælisstefnu Evrópu. Nýja reglugerðin átti ekki aðeins að bæta stöðu 

hælisleitenda heldur átti hún að tryggja öryggi þeirra í gegnum allt Dyflinnarferlið. Hins vegar  

má  spyrja  hvort  Dyflinnareglugerð III hafi verið skref í rétta átt og hvort að Evrópa ætti að 

byrja á núll punkti með nýtt kerfi. Þessum spurningum veltir Katrien Desimpelaere fyrir sér í 

meistaraprófsritgerð sinni frá lögfræðideild við háskólann í Ghent. Í þeirri ritgerð nefnir hún 

margt af því góða sem hefur komið með þriðju útgáfu Dyflinnarreglunnar, til dæmis varðandi 

málefni fólks án ríkisborgararéttar. Hún nefnir einnig í ritgerð sinni það sem er ábótavant í 

reglugerðinni. Reglugerðin fer ekki nógu ítarlega í hvað telst til óöruggst ríkis þegar taka á 

ákvörðun  um  endursendingar á  hælisleitanda, einnig gefur reglugerðin ríkjum óþarfa mikið 

svigrúm til þess að setja hælisleitendur í varðhald (e. Detention) eftir að ákvörðun um  

endursendingu hælisleitanda hefur verið tekin. Þá gefur reglugerðin einnig ríkjum heimild  til 

þess að fresta flutningi á hælisleitendum í allt að þrjá mánuði.  Sú heimild fellur illa saman 

við greinagerðina sem kveður á um að flytja eigi hælisleitendur sem fyrst.   

Í mars 2015 komst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að því að Dyflinnarkerfið 

væri ekki að virka eins og það ætti þrátt fyrir nýju reglugerðina. Eftir því sem fjöldinn af 

hælisleitendum jókst í Evrópu því fleiri vandamál skapaði Dyflinnarkerfið en það leysti. Kerfið 

leggst verst á löndin við ytri landamæri Evrópu, þar sem flestir hælisleitendur lenda í kerfinu 

og eru sendir aftur til  fyrsta viðkomuríkis. Eftir ráðleggingar UNHCR um að endursenda 

hælisleitendur ekki til Grikklands og Búlgaríu minnkað álagið í þeim löndum, á meðan í 



 

hinum löndunum við landamæri, Ítalíu, Póllandi og Ungverjalandi, jókst álagið  vegna 

endursendinga hælisleitenda .  Í ritgerð sinni fullyrðir Desimpelaere að Dyflinnarkerfið sé 

vanhæft til þess að sinna upprunalegu markmiðum sínum. Kerfið kemur ekki í veg fyrir ferðir 

hælisleitenda milli landa og það bæði ósanngjarnt fyrir aðildaríki og hælisleitendur. 

(Desimpelaere 2015, 80-90) 

 Margar tillögur um endurbætur á Dyflinnarreglugerðinni og aðgerðir sem eiga að 

leysa hana af hólmi hafa komið upp undanfarin ár, en engin orðið að raunveruleika. Fyrsta 

tillagan er sameiginleg vinnsla mála. Tillagan felur í sér að færa ákvörðunarvald í málefnum 

hælisleitenda frá aðildarríkjunum til Evrópusambandsins. Þetta myndi þýða að umboð 

Evrópusambandsins myndi sjá um allar umsóknir hælisleitenda og meta hvaða land bæri 

ábyrgð á umsókninni. Þetta kerfi myndi minnka álagið á þau lönd sem hafa ekki undan við að 

fara yfir umsóknir og hjálpa til við að dreifa ábyrgðinni jafnar. Framkvæmdastjórn ESB 

rannsakaði leiðinni og komst að þeirri niðurstöðu að þau vildu styðja hana. Þrátt fyrir velvild 

framkvæmdastjórnarinnar hefur ekki enn verið farið í framkvæmdir áætluninnar. Önnur leið 

sem hefur verið nefnd er frjálst flæði samþykktra flóttamanna um Evrópu. Í dag er kerfið 

þannig að ef hælisleitandi fær stöðu flóttamanns í aðildaríki innan Evrópu má hinn sami ekki 

yfirgefa landið næstu fimm árin, eða þar til hann hefur hlotið langtíma búsetuleyfi. Með 

frjálsu flæði flóttamanna geta einstaklingar farið hvert sem er innan Evrópu, eftir því hvar 

þeir vilja vera og flutt sig um sess eftir því hvar þeim líður best. Þetta myndi koma í veg fyrir 

að fólk færi til annarra ríkja áður en umsókn þeirra hefur verið kláruð í fyrsta viðkomu ríki. 

Þessi áætlun hefur ekki náð langt þar sem hún hefur enn ekki verið tekin upp af 

framkvæmdaráðinu. Þriðja leiðin sem talað hefur verið um er aukin fjárstyrkur til ríkja í 

hlutfalli við hversu marga hælisleitendur þeir taka við. En ekki hefur náðst samkomulag út frá 

hverju dreifing fjármagnsins ætti að vera (Desimpelaere 2015).  

Einnig hafa komið fram hugmyndir um kerfi sem gæti leyst Dyflinnarreglugerðina af 

hólmi,  þessar hugmyndir hafa verið umtalaðar eftir flóttamanna krísuna uppúr 2015, en 

ekkert úr þeim ræst.  Hugmyndir eins og flutningur og jöfn dreifing flóttamanna um Evrópu 

hefur skapað gríðarlega umræðu víða í Evrópu og ekki eru allir sammála um hvort það sé 

lausnin. Hugmyndin byggir á því að hvert ríki innan Dyflinnarkerfisins taki að sér ákveðinn 

fjölda flóttamanna útfrá ákveðnum stöðlum. Í því kerfi myndi Þýskaland bera ábyrgð á 15.8% 

hælisleitenda sem kæmi til Evrópu út frá fjölda íbúa og fjárhagstöðu landsins. Þetta kerfi varð 

að hluta til að raunveruleika í maí 2015 þegar framkvæmdastjórnin lagið fram tillögur um 



 

flutning 40.000 hælisleitenda frá Grikklandi og Ítalíu, tillagan var samþykkt af ráðherraráðinu 

í júní sama ár. Kerfið gekk ekki eins og ætlað var, mörg aðildarríki voru vildu ekki taka við 

þeim fjölda flóttamanna sem þeim hefði verið úthlutað og margir neituðu alfarið að taka við 

kvótaflóttamönnum (Desimpelaere 2015, 90-95).  

 Dómsmálaráðherra Íslands Sigríður A. Andersen fór á fund dóms- og 

innanríkisráðherra Evrópuríkja í Valetta á Möltu 26. janúar síðastliðin, á þeim fundi voru rætt 

málefni hælisleitenda og Schengen ríkjasamstarfið. Á fundinum greindi Sigríður 

samstarfsmönnum sína frá áherslum nýrrar ríkistjórnar í málefnum hælisleitenda, einnig tjáði 

hún sig um efasemdir Íslands um fyrirhugaðar breytingar á Dyflinnarreglugerðinni. Þær 

breytingar felast í aukunni samábyrgð og áframflutning hælisleitenda frá þeim ríkjum sem 

taka við sem flestum hælisleitendum, líkt og Grikklandi og Ítalíu, til ríkja sem fá ekki 

sambærilega ásókn frá hælisleitendum. Ráðherra taldi að breytingar af því tagi myndi fela í 

sér grundvallarbreytingar á ríkjasamstarfinu. Eftir að fundi lauk var ljóst að aðildarríkin 

greinir enn á um hvaða leið eigi að fara til þess að koma til móts við aukið flæði hælisleitenda 

til Evrópu (Dómsmálaráðuneytið 2017).  

 Fleiri lausnir hafa verið ræddar meðal ráðamanna í Evrópu en enn hefur ekki tekist að 

komast að niðurstöðu. Á meðan ríkin geta ekki komið sér saman um betra kerfi fyrir 

hælisleitendur og aðildaríkin stendur Dyflinnarreglugerðin vaktina og verður að taka mið af 

henni. 

3.5 Samantekt  

Dyflinnarreglugerðin er byggð á Schengen-samstarfinu sem var stofnað til árið 1985 í 

samnefndum bæ í Lúxemborg. Ísland hóf þátttöku sína í samstarfinu árið 2001. Samstarfið 

gengur út á frjálsa för fólks milli ríkja innan Schengen-svæðisins. Landamæraeftirlit er því 

ekkert milli innan svæðisins og aðeins er ytra landamæraeftirlit í Evrópu. 

Dyflinnarsamningurinn var undirritaður 1990 og var markmið hans að einfalda 

hælisumsóknar ferlið í Evrópu. Samningurinn átti að segja til um hvaða aðildaríki bæri ábyrgð 

á hælisumsókn hælisleitenda hverju sinni. Samningnum var einnig ætlað að tryggja öryggi 

hælisleitenda og ríkja. Fljótlega eftir stofnun Dyflinnarsamningsins var sameiginlegri 

hælisstefnu Evrópusambandsins (CEAS) komið á. Markmið CEAS var meðal annars að tryggja 

að mannréttindasáttmálar líkt og flóttamannasamningurinn frá 1951 væru ávallt virtir við 

skoðun hælisumsókna. CEAS kynnti til sögunnar Eurodac sem tekið var í notkun 2003. 



 

Eurodac er sameiginlegur gagnagrunnur þar sem fingraför hælisleitenda er skráð svo hægt sé 

að fletta upp hvaða ríki beri ábyrgð á umsókninni.  

Dyflinnarsamingnum hefur verið breytt í tvígang fyrst árið 2003 og síðast 2013, í dag er 

farið eftir Dyflinnarreglugerð III. Sú reglugerð átti að tryggja skjótari málsmeðferð og 

almennt réttindi hælisleitenda. Þegar hælisleitendi sækir um hæli í aðildaríki Evrópu/EFTA 

fer ákveðið umsóknaferli af stað. Flest ríki fara eftir sama ferli þó smávægilegur munur geti 

verið á hvernig ríki útfæra það. Öllum ríkjum ber þó skylda til þess að taka einkaviðtal við alla  

hælisleitendur sem koma til landsins. Samt sem áður ákveða flest ríki út frá Eurodac hvort 

umsókn hælisleitenda falli undir Dyflinnarreglugerðina eða ekki. Ef svo er, er viðkomandi 

sendur  úr landi. Framtíð Dyflinnarreglugerðarinnar er almennt óljós. Fræðimenn virðast 

flestir vera á því máli að reglugerðin sé almennt ósanngjörn fyrir aðildaríkin og 

hælisleitendur. Þrátt fyrir það virðast aðildaríkin ekki geta komið sér saman um endurbætur 

á reglugerðinni og frekari framtíðarlausn. 

  



 

4 Aðferðafræði 

Í upphafi ferilsins var ákveðið að ritgerðin skyldi vera samanburðarritgerð byggð á 

heimildaöflun. Höfundur studdist við tölur sem nú þegar hafa verið teknar saman af ríkjunum 

fimm sem ritgerðin fjallar um. Gagnasöfnun hófst strax eftir að ritgerðarefnið var samþykkt 

en hún fólst í því að (a) taka saman tölfræði landanna fimm, (b) safna upplýsingum um 

reglugerðir landanna og reglugerðir Evrópusambandsins og (c) safna taka saman innlendri 

sem erlendri umfjöllun um reglugerðina. Markmið þessara ritgerðar er að komast að því 

hvort að Íslandi beitir fyrir sig Dyflinnarreglugerðina í meira mæli en önnur Norðurlönd. 

Flestar heimildir eru  sóttar af internetinu og úr kennslubókum hinna ýmsu faga úr 

stjórnmálafræði. Notast er við skýrslur frá stofnunum ríkjanna fimm en einnig frá 

alþjóðlegum stofnunum líkt og ESB. Þegar kom að því að skoða þróun 

Dyflinnarreglugerðarinnar í ríkjunum og viðhorf almennings til þeirra virtust fréttaveitur vera 

besta heimildin.  

4.1 Markmið ritgerðar  

Markmið þessarar ritgerðar er að komast að því hvort Ísland notar Dyflinnarreglugerðina 

óhóflega mikið miðað við önnur Norðurlönd. Fyrsta vandamálið sem kom upp var að 

skilgreina hugtakið „óhóflega mikið“. Höfundur ákvað að beina sjónum sínum að umræðunni 

í íslensku samfélagi og meta útfrá því hvað óhóf er í augu þeirra sem láta í sér heyra. Til þess 

að greina vandann voru einnig rannsakaðar tölur sem koma frá Útlendingastofnunum 

ríkjanna fimm. Með því að rannsaka þær tölur og skoða tölfræðina bakvið endursendingar 

hælisleitenda er hægt að sjá svart á hvítu hvert ríkjanna endursendir hlutfallslega flesta 

hælisleitendur.  

4.2 Aðferðafræði.  

Rannsóknin var unnin samkvæmt megindlegum rannsóknaraðferðum sem styðjast við 

afleiðslu. Tölfræðileg gögn frá Útlendingastofnun Íslands voru borin saman við tölfræðileg 

gögn Útlendingastofnunum Noregs, Danmörku, Svíþjóðar og Finnlands þar sem fjallað var 

um lokaákvarðanir á hælisumsóknum. Hvert land fyrir sig hefur gefið út allar helstu tölur 

hvað varðar hælisleitendur síðustu ár. Þar kemur fram hversu margir hælisleitendur hafa 

fengið umsókn sína til umfjöllunar, hversu mörgum var hafnað og hversu margir voru sendir 

til baka vegna Dyflinnarreglugerðarinnar.   



 

Megindlegar rannsóknaraðferðir felast í því að safna tölulegum gögnum og greina 

þær svo niðurstaða náist. Markmið slíkra rannsóknaraðferða er að alhæfa og staðfesta það 

sem rannsakað er. Því verða niðurstöður slíkra rannsókna mjög nákvæmar og vel til þess 

fallnar að taka ákvarðanir. Helstu einkenni megindlegra aðferða er gagnaöflun og 

gagnagreining. Gagnagreining byggir á því að setja fram tölulegar upplýsingar og greina þær 

svo hægt sé að lesa í niðurstöður. Helstu kostir megindlegra rannsókna eru að aðferðin getur 

náð til stórs hóps fólks og auðvelt er að rannsaka víðtæk töluleg gögn. Auðvelt er að bera 

saman niðurstöður eldri rannsókna þar sem engin vafi liggur á niðurstöðum. Helsti galli 

megindlegra rannsókna er sá að ekki er hægt að kafa jafn djúpt ofan í viðfangsefnið eins og 

hægt er með eigindlegum aðferðum (Burnham, Lutz og Grand 2008). 

Þegar gagnaöflun var lokið hófst úrvinnsla gagna. Gögnin sem komu frá 

Útlendingastofnun landanna voru á PDF formi. Öll löndin að Danmörku undanskildu settu 

upp tölurnar í töflur þar sem listað var hversu margir hælisleitendur voru í hverjum flokki. 

Töflurnar voru hins vegar mis nákvæmar eftir löndum. Svíþjóð skipti ákvörðunum niður í 

fjóra flokka á meðan Finnland skipti ákvörðunum niður í níu flokka. Höfundur ákvað að nota 

flokkun Svíþjóðar og færa öll gögn yfir í Microsoft Excel og vinna úr þeim þar. Flokkar sem 

notast var við í gögnum frá Svíþjóð voru svohljóðandi: Vernd; Höfnun; Dublin; Annað. Því 

næst voru gögn ríkjanna greind og flokkuð. Tölur sem flokkuðust undir Annað eru þau mál 

þar sem ríkið tekur ekki ákvörðun. Slíkt getur átt við þegar umsókn dregin til baka, 

viðkomandi fær vernd í öðru ríki eða ef viðkomandi finnst ekki til þess að afgreiða málið, þ.e. 

hælisleitandi hefur farið úr landi án þess að láta vita.  Ákveðið var að nota Microsoft Excel til 

þess að fara yfir gögnin því forritið býður uppá einfaldar lausnir til þess að setja upp töflur og 

framkvæma einfaldan útreikning eins og hlutföll eða summu. Eftir að tölunum hafði verið 

raðað í réttan flokk var fundin summa hvers lands. Því næst var fundin prósenta af Dyflinnar-

endursendingum út frá summunni. Eftir að hafa fundið prósentustig Dyflinnar-

endursendinga var fundið hlutfall þeirra sem fengu vernd samanborið við þá sem var hafnað. 

Tölurnar voru því næsta bornar saman og skoðaðar útfrá reglugerðum landanna.  

4.3 Áskoranir við öflun gagna.  

Taka skal fram að tölfræðin sem stuðst hefur verið við er ófullkomin af ýmsum ástæðum. 

Einn stærsti veikleiki þessara talna er sá að tölurnar sem notast er við koma frá 

aðildarríkjunum sjálfum og getur verið verulegur munur á flokkunarfræði milli ríkja. Til að 



 

mynda flokka sum Evrópulönd heila fjölskyldu hælisleitenda sem eitt mál á meðan önnur ríki 

líta á hvern einstakling innan fjölskyldunnar sem sér mál. Einnig getur það verið takmarkandi 

hversu illa stöðluð flokkunin er, þ.e. í sumum löndum fyrirfinnast fleiri flokkar en í öðrum. 

Ríkin hafa sjálf stjórn á því hvernig þau velja að flokka og skrá hælisleitendur og er í sjálfs vald 

sett hvernig haldið er á málefnum sem hafa með gagnaöflun og skráningu að gera. Það hefur 

því verið erfitt er að fá samanburðarhæfar tölur í einhverjum tilvikum. 

  



 

5 Samanburður Norðurlanda  

Norrænt samstarf á sér langa sögu, allt frá árinu 1297 þegar Norðurlöndin voru sameinuð í 

Kalmarsambandinu undir stjórn Margrétar drottningu. Hún var þá drottning í Noregi, 

Danmörku og Svíþjóð.  Eftir árið 1521 varð 300 ára sundrun þar sem sænska konungsríkið 

réði yfir Finnlandi og hluta af eystrasaltssvæðinu og Danska konungsríkið réði yfir Noregi, 

Íslandi, Grænlandi og Færeyjum.  Um langt skeið ríkti mikið ósætti milli konungsríkjanna 

tveggja og voru stríðin milli þeirra ófá. Það var ekki fyrr en uppúr 1800 að ríkin hófu samstarf 

á ný og árið 1875 hófu Svíþjóð, Danmörk og Noregur skandinavískt myntsamstarf sem entist 

til 1924. Þó að myntsamstarfið hafi farið út um þúfur  fór norrænt samstarf að verða meira 

og fjöldi grasrótarsamstaka hófu samstarf á milli landa. Á árunum 1950 – 1971 voru gerðar 

margar tilraunir til þess að efla samstarf enn frekar en með litlum árangri, meðal þess sem 

var áætlað var norrænt fríverslunarsvæði, norrænt tollasamband og norrænt 

efnahafssamstarf. Þrátt fyrir ítrekaðar misheppnaðar tilraunir hafði það engu að síður í för 

sem sér stofnun tveggja mikilvægra ráða, Norðurlandaráðið, sem stofnað var árið 1952 og 

Norrænu ráðherranefndarinnar árið 1971. Þessi vettvangur er ætlaður stjórnmálamönnum 

Norðurlandanna til að efla samstarf ríkjanna enn frekar (Norrænt samstarf án dags.).  

 Eins og sjá má á norrænt samstarf sér djúpar rætur bæði pólitískar, efnahagslegar og 

menningarlegar. Samstarfið hefur eflt norræna hagsmuni og gildi Norðurlanda í alþjóðlegu 

umhverfi. Einnig hafa sameiginleg gildi norðurlanda orðið til þess að nýsköpun og 

samkeppnishæfni er hvað mest í heiminum á norðurlöndunum (Norrænt samstarf án dags.).  

Út frá þeirri löngu sögu sem Norðurlöndin eiga sameiginlega er eðlilegt að 

samanburður milli þessa landa sé jafn algengur og hann er. Allir sem fylgast með fréttum 

hafa eflaust séð eða heyrt talað um Ísland í samanburð við önnur Norðurlönd á ýmsum 

sviðum, hvort sem það eru laun, húsnæðiskaup eða hamingju. Margt hefur verið borið 

saman en hælisleitendur og niðurstaða umsókna þeirra er ekki eitt af því. Oft á tíðum getur 

reynst erfitt að bera saman tölfræði um hælisleitendur og flóttafólk milli landa. Lög, kerfi og 

ferlar eru  mismunandi eftir löndum og geta upplýsingar verið mis aðgengilegar eftir því. En 

þökk sé CEAS þá hefur það nú orðið einfaldra. Eins og kom fram hér fyrir ofan í kafla 2. var 

Eurodac eitt af fyrstum kerfum sem CEAS kynnti til sögunnar. Kerfið er 

fingrafaragagnagrunnur sem gerir það að verkum að aðildarríki geta ávallt séð hvert fyrsta 

viðkomuríki hælisleitenda var. Einnig gerir kerfið það auðveldara fyrir Evrópusambandið og 



 

aðildarríkin að halda utan um tölfræði varðandi hælisleitendur og fjölda þeirra í hverju ríki 

fyrir sig.   

Þegar skoðaðar eru tölur í samanburðar tilgangi er mikilvægt að setja tölurnar í rétt 

samhengi. Oftast segja tölurnar okkur lítið sem ekkert til um raunverulegt ástand, það þarf 

bæði að skoða tölurnar út frá samhengi þess sem verið er að skoða og út frá prósentu. Út frá 

rannsóknarnefni þessara ritgerðar þarf að umreikna tölurnar um Dyflinnarsendingar yfir í 

prósentu tölur til þess að þær verið samanburðahæfar. Tölur geta einnig verið villandi, 

sérstaklega þegar um fjölda hælisleitenda er að ræða, það er að segja hversu margir koma til 

landsins,. Erfitt er að segja til um hvort að 300 eða 1000 hælisleitendur séu mikið fyrir Ísland 

ef ekki er litið á tölurnar í samhengi við önnur Evrópulönd.  

Eurostat tók saman hversu margir hælisleitendur voru fyrir hverja 1000 íbúa. Tölurnar 

eru frá því árið 2015 og þar var Ungverjaland í fyrsta sæti með 17.97 hælisleitendur per 1000 

búa, Svíþjóð var með 16.67, Noregur með 6, Finnland með 5.91, Danmörk með 3.7 og Ísland 

með aðeins 1.0 per 1000 íbúa. Árið 2016 litu tölurnar öðruvísi út þá var Ísland með 3.4, 

Svíþjóð með 2.9, Danmörk með 1.1, Finnland með 1.0 og Noregur aðeins með 0.7. Þrátt fyrir 

að aðeins hafi 1125 hælisleitendur sótt um hæli á Íslandi árið 2016 var Ísland með hærri 

höfðatölu en Svíþjóð þar sem 28.860 sóttum um (Migration Policy Institutie 2017). Þetta 

segir manni að tölur þarf að skoða gaumgæfilega og út frá ýmsum sjónarhornum til þess að 

leiða sannleikann í ljós.  

5.1 Ísland  

5.1.1 Stefna Íslands í málefnum flóttamanna.  

Íslensk stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir að vera ekki með afgerandi stefnu í málum 

flóttamanna og hælisleitenda. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og 

Sjálfstæðisflokksins sem tók við völdum 2013 er ekki einu orði minnst á flóttamenn, 

hælisleitendur eða útlendinga (Stjórnarráðið 2013). Sú stefnuyfirlýsing var í gildi til enda 

2016 þegar núverandi ríkistjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartar framtíðar tók við 

janúar 2017. Í nýrri stefnuyfirlýsingu er kafli um innflytjendur og útlendingamál. Í honum 

stendur að styðja verði við innleiðingu nýrra útlendingalaga til að tryggja virkini? þeirra 

gagnvart viðeigandi stofnunum og þjónustu. Einnig er það stefna núverandi ríkistjórnar að 

hafa mannúðarsjónarmið að leiðarljósi við afgreiðslu umsóknar um alþjóðlega vernd, í 

samræmi við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna (Stjórnarráðið 2017). Þrátt fyrir 



 

skýra stefnu ríkisstjórnarinnar að hafa mannúðarsjónarmið að leiðarljósi, sagði Sigríður 

Andersen dómsmálaráðherra í viðtali við RÚV að hraða þurfi málsmeðferð til að stemma 

stigum við tilhæfulausum hælisumsóknum. Í sama viðtali segir hún að Íslendingar ætla ekki 

að láta menn misnota þá velvild sem öll þjóðin vilji sýna  stríðshrjáðu fólki með 

tilhæfulausum umsóknum um hæli. Þar á hún við hælisumsóknir sem koma frá 

ríkisborgurum öruggra landa samkvæmt Útlendingastofnun (Sigríður Hagalín Björnsdóttir 

2017). Ráðherra gengur gegn stefnu núverandi ríkisstjórnar með því að kalla umsóknir 

hælisleitenda frá ákveðnum ríkjum tilhæfulausar. Hún nefnir í viðtalinu að menn séu að 

misnota velvild Íslendinga með því að sækja hér um hæli. Þetta gengur að mati höfundar 

gegn mannúðarsjónarmiðum þar sem ekki er réttlátt að setja allt fólk frá ákveðnu þjóðerni 

undir sama hatt.  

5.1.2 Tölur um hælisumsóknir á Íslandi.  

Árið 2015 er sagt vera ár flóttamannakrísunnar, en í desember það ár höfðu 911.000 

flóttamenn flúið til Evrópu frá byrjun árs , 75% þeirra voru frá Sýrlandi, Afganistan og Írak og 

talið er að 3550 manns hafi misst lífið á leið sinni til Evrópu. Þrátt fyrir að flóttamannakrísa 

ríkti á meginlandi Evrópu fann Ísland lítið fyrir því (UNHCR 2015). Á árinu 2015 bárust 354 

umsóknir um alþjóðlega vernd til útlendingastofnunnar, 323 umsóknir voru afgreiddar á 

árinu. Flestar voru umsóknirnar frá Albönskum ríkisborgurum, þær voru 108 eða rúmlega 

30% umsókna. Næst á eftir Albönum komu Írakar og Sýrlendingar en samtals bárust 57 

umsóknir frá þeim. 82 manns hlutu vernd á Íslandi, í kringum 25%, 112 manns var hafnað um 

vernd, 35%, eða 50 manns voru send til fyrsta viðkomuríkis samkvæmt 

Dyflinnarreglugerðinni, 15%. 79 umsóknir voru annað hvort dregnar til baka eða 

umsækjandinn hafði fengið vernd í öðru ríki (Útlendingastofnun 2015).  

Fjöldi hælisumsókna sem barst til útlendingastofnunnar hefur rúmlega þrefaldaðist á 

milli ára  2015 og  2016, en þá bárust í kringum 1088 umsóknir til Útlendingastofnunnar. 111 

hælisleitendur fengu vernd, sem gera 10%. 548 manns var hafnað, rúmlega 50% og 224 

manns voru send aftur á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, eða í kringum um 21%. Þetta 

er töluverð hækkun milli ára en einnig er skiptingin töluvert öðruvísi. 256 hælisleitendur 

komu frá Albaníu,  frá Makedóníu komu 294, það er töluverð fjölgun frá 2015 þar sem aðeins 

komu 27 frá Makedóníu. Hlutföllin voru einning önnur en árinu áður, 21% voru send til baka 

á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, 50% fengu höfnun og aðeins 10% fengu vernd. 85% 



 

þeirra sem fengu höfnun voru frá Albaníu og Makedóníu (Útlendingastofnun 2016). Það að 

Albanir og Makedóníumenn fái nánast undantekningalausa höfnun er ekki einsdæmi á 

Íslandi. Svíþjóð, Finnland og Danmörku tóku þá ákvörðun vorið 2016 að halda umsóknum 

hælisleitenda frá Balkan-skaganum utan Dyflinnar-samkomulagsins, þar sem umsóknirnar 

þeirra eru taldar líklegar til að fá höfnun og ætti því málið að vera skjótt í vinnslu. Noregur 

gerir slíkt hið sama með umsóknir frá Kósovó og Albaníu, sama gildir um þá sem eru á 

sakaskrá (ICF International 2016, 26). 

5.2 Danmörk 

5.2.1 Stefna Danmörku í málefnum flóttamanna 

Í september 2016 boðaði Danska ríkisstjórnin 44 aðgerðir sem herða áttu allt hvað varðar 

flóttafólk í landinu. Danska ríkisstjórnin ákvað að fara gegn ráðleggingum 

Evrópusambandsins og fóru í aðgerðir til að herða landamæraeftirlit við Danmörku. Danir 

hófu að vísa flóttafólki á brott frá landamærunum í stað þess að hleypa þeim inn í landið. 

Nokkur dæmi um aðgerðir Dönsku ríkisstjórnarinnar voru til dæmi að fresta komu 500 

kvótaflóttafólks, minnka og herða reglur á miðstöðvum fylgdarlausra barna, meðal annars 

með því að taka af þeim vasapening ef húsreglum sé ekki fylgt og hækka biðtíma á 

barnabótum úr 2 árum uppí 5 ár. Það er að segja að foreldri á flótta á ekki rétt á fullum 

barnabótum fyrr en eftir 5 ára dvöl í Danmörku. (Information on refugees in Danmark 2016). 

Í janúar 2016 hóf danska ríkið að hirða verðmæti, líkt og skartgripi og gull, af hælisleitendum 

sem komu til landsins. Ástæða þessara framkvæmda er sú að hælisleitendur eru sagðir þurfa 

að borga fyrir uppihaldið sem Danir veita þeim. Framkvæmdin var harðlega gagnrýnd af 

Sameinuðu þjóðunum, þau sögðu aðgerðina svipta hælisleitendum virðingu sína og væri 

mikið áhyggjuefni. Samtímis þessu hefur sænska ríkið hvatt Dani til að auka 

landamæraeftirlit milli Svíþjóðar og Danmörku og Þýskalands og Danmörku, í þeim tilgangi 

að stöðva ólöglega hælisleitendur til þess að komast í gegnum landið.  

5.2.2 Dyflinnarreglugerðin og undanþága Dana.  

Þegar Danmörk skrifaði undir Dyflinnarreglugerðina árið 2006 gerði það sér samning við 

Evrópusambandið. Samningurinn segir til að Danmörk tekur ekki þátt í sameiginlegri 

hælisstefnu Evrópusambandsins (CEAS) og löggjöfum hennar, nema að löggjöfin falli undir 

Dyflinarreglugerðina líkt og Eurodac. Danska ríkisstjórnin taldi árið 2016 að í lagi væri að 



 

senda hælisleitenda til Ítalíu, hvort sem hælisleitendinn væri í viðkvæmri stöðu eða ekki. 

Dönsk stjórnvöld nota ekki aðeins Eurodac kerfið til þess að meta hvar ábyrgð umsóknar 

liggur, þau nota öll þau gegn sem eru við hendi, til dæmis flugmiða (e. boarding pass) og 

lögregluskýrslur (ICF International 2016).  

5.2.3 Tölur um hælisumsóknir í Danmörku.  

Danska útlendingastofnunin setur upp tölfræðina töluvert öðruvísi en hin Norðurlöndin. 

Svíþjóð, Ísland, Finnland og Noregur gefa öll út eina töflu hver þar sem er að finna allar 

niðurstöður hælisumsókna sem hafa verið tekin til afgreiðslu. Málunum er jafnframt skipt 

eftir þjóðerni þannig að auðvelt er að sjá hvaða niðurstöður hver fékk eftir þjóðerni. Danska 

útlendingastofnunin gefur út skriflega skýrslu þar sem hún lýsir hverjum flokki fyrir sig og 

hversu margir falla undir þann flokk. Söfnun gagna var því mun flóknari þegar kom að 

Danmörku þar sem rýna þurfti í margar mismunandi töflur, jafnvel á mismunandi stöðum. Til 

þess að afla þessara gagna var notast við skýrslu Útlendingastofnunar og tölfræði frá 

Eurostat, þær tölur voru síðan bornar saman til þess að tryggja að um réttar tölur voru að 

ræða. 

Árið 2015 afgreiddi Danska ríkið alls 13.610 hælisumsóknir. Alls fengu 10.849, eða 

80% þeirra sem sóttu um hæli í Danmörku umsókn sína samþykkta og hluti alþjóðlega vernd 

frá Danska ríkinu. Aðeins 1154, eða 8% var hafnað um vernd og 12% eða 1607 manns voru 

send aftur á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Ekki fengust  uppgefnar tölur um umsóknir 

sem höfðu verið dregnar til baka eða um þá sem fengu vernd í öðru ríki.  

Ekki miklar breytingar voru á milli ára hjá Danmörku. Aðeins færri fengu samþykkt og 

aðeins færri umsóknir voru afgreiddar. Alls voru 10.493 umsóknir afgreiddar, 7493 eða 

rúmlega 71% hælisleitenda fengu umsókn sína samþykkta og fengu alþjóðlega vernd. 1393 

manns var hafnað um vernd, rúmlega 13% og 1607 sem gera rúmlega 15% voru send aftur á 

grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar (Udlændinge- og Integrationsministeriet 2016, 11-22).  

5.3 Noregur  

5.3.1 Stefna Noregs í málefnum flóttamanna  

Danmörk og Ísland eru ekki einu Norðurlöndin sem hafa endurskoðað hælisstefnu sína á 

undanförnum árum.  Ríkisstjórn Noregs gaf út lista í janúar 2017 um komandi  þrengingar á 

löggjöf varðandi hælisleitendur í Noregi. Hægt verður að vísa hælisleitendum frá 



 

landamærum Noregs ef  þörf krefur . Hælisleitendur sem koma að landamærum Noregs frá 

Rússlandi eða öðrum Norðurlöndum verð gert að sýna vegabréfsáritun til þess að komast 

inní landið. Fresturinn til þess að áfrýja höfnun umsóknar um hæli hefur verið minnkaður úr 

þremur vikum niður í eina viku. Einnig hafa breytingar sem veita víðtækari heimild til 

söfnunar og geymslu líffræðilegra persónugagna líkt og andlistmynda og fingrafara verið 

samþykkt. Noregur hefur auk þess hert reglurnar á fjölskyldu sameiningu til muna, báðir 

aðilar í hjónabandi þurfa að vera yfir 24 ára aldri til að óska eftir sameiningu og sameining er 

ekki samþykkt ef fjölskyldan er stödd í öruggu þriðja ríki (Regjeringen 2017).     

Mjög nákvæm rannsókn var gerð við Óslóarháskóla um Dyflinnarreglugerðina í 

Evrópu og þá sérstaklega í Svíþjóð, Noregi og Þýskalandi. Í rannsókninni var tekið viðtal við 

opinbera starfsmenn (lögregluþjóna, starfsmenn útlendingastofnana o.s.f)  voru þeir spurðir 

út í álit sitt á notkun Dyflinnarreglugerðarinna. Fram kom að viðmælendurnir frá Svíþjóð og 

Noregi sögðust vera almennt ánægðir með reglugerðina og notkun á henni (Marianne Takle 

2015, 34-40).  

5.3.2 Tölur um hælisumsóknir í Noregi 

Alls sóttu 11.884 mans um hæli í Noregi árið 2015. Þar af fékk tæplega helmingur 

viðurkennda stöðu sem flóttamaður eða 6252 mans.  2103 manns (18%) fengu höfnun á 

umsókn sinni og 1567 manns (13% ) voru sendir aftur á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar 

(The Norwegian Directorate of Immigration án dags.). 99% umsókna sem eru metin sem 

Dyflinarmál í Noregi eru kærð til dómstóla, en aðeins 24.7% þeirra mála fara fyrir dómara 

(ICF International 2016, 76). Tæplega helmingi fleiri mál voru afgreidd árið 2016 en árinu á 

undan í Noregi en það ár voru 23.270 mál afgreidd. 12.451 hlutu vernd, rúmlega 54%, 5966 

manns (26% ) fengu höfnun og 1352 manns (6% ) voru send aftur á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. Töluvert fleiri fengu höfnun á milli ára og töluvert færri voru 

metin sem Dyflinnarmál.  

 Þrátt fyrir að afgreiddar umsóknir árið 2016 hafi verið töluvert fleiri en árið 2015 

minnkaði fjöldi hælisumsókna í Noregi um rúmlega 90% árið 2016. Talið er að minnkunin 

stafi af auknu landamæra eftirliti víða í Evrópu, meðal annars í Danmörku og Svíþjóð. 

Talsmaður Norsku Útlendingastofnunarinnar sagði í viðtali sumarið 2016 að fjöldi 

hælisleitenda hafði ekki verið jafn lítill síðan 1997, það ár sóttu aðeins 477 manns um hæli á 

fyrsta ársfjórðungi.  Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs taldi fækkunina stafa af því að 



 

útlendingalög ríkisins væri orðin strangari og því væri landið minna eftirsóknarvert fyrir 

hælisleitendur (Dearden 2016).  

5.4 Svíþjóð  

5.4.1 Stefna Svíþjóðar í málefnum flóttamanna 

Svíþjóð er eitt þeirra Evrópulanda sem hefur tekið við flestum flóttamönnum og 

hælisleitendum eins og kom fram í fræðilega kaflanum hér á undan. En þetta er ekki í fyrsta 

skipti sem Svíþjóð tekur við miklum fjölda flóttafólks. Snemma 1990 braust út stríð á 

Balkanskaganum sem síðar hefur verið kallað Bosníustríðið, en í kjölfarið að því lögðu tugi 

þúsunda manna á flótta frá þeim slóðum. Þrátt fyrir að berjast við slæman efnahag ákváðu 

sænsk stjórnvöld að taka við um 100.000 hælisleitendum frá Balkanskaganum, flest af þeim 

voru frá Bosníu og flestir múslímar. Þáverandi forsætisráðherra Svía skrifaði í pistil á 

Washington Post um komu þessara flóttamanna. Þar lýsir hann því hvernig skipulögð 

glæpastarfsemi hafi aukist á tímabili og skotárásir verið milli balkanskra gengja. En í dag, 

nokkrum áratugum seinna, hafi rannsóknir sýnt fram á að flóttafólkið frá Bosníu hafi fallið vel 

inn í samfélagið og standi sig jafn vel og jafnvel betur en innfæddir Svíar. Þessi rök notar 

hann til þess að styðja núverandi hælisstefnu Svía. Hann segir að þrátt fyrir þá erfiðleika sem 

hafa stafað að því að bjóða tugþúsunda Sýrlendinga inn í landið þurfi sænsk stjórnvöld að 

vera enn opnari fyrir því að bjóða flóttafólk velkomið (Bildt 2017).   

 Þrátt fyrir að Svíþjóð hafi verið eitt opnasta land í Evrópu og eigi góða reynslu af 

viðtökum hælisleitenda að baki, taka þau í sama streng og hin Norðurlöndin. Svíar hertu 

nýverið löggjöf hvað varðar útlendinga og hælisleitendur. Lögin voru kynnt í júní 2016 og 

segir ríkisstjórnin þau vera nauðsynleg til þess að yfirfylla landið ekki af flóttafólki. Löggjöfin 

felst meðal annars í því að gera fjölskyldusameiningu erfiðari, aðeins þeir sem geta sannað 

fyrir ríkinu að þeir geti séð fyrir fjölskyldu sinni geta óskað eftir slíkri sameiningu. 

Hælisleitendur undir 25 ára aldri þurfa að hafa lokið framhaldsskólamenntun og geta séð 

fyrir sjálfum sér fjárhagslega til þess að fá langtíma dvalarleyfi (Bilefsky 2016). 

5.4.2 Tölur um hælisumsóknir í Svíþjóð 

Svíþjóð er það Norðurland sem hefur tekið við flestum hælisleitendum. Árið 2015 afgreiddu 

þau 58.802 mál af þeim 162.450 sem sóttu um hæli (Eurostat án dags.). 32.631 

hælisleitendur fengu vernd sem gera 55%, 9524 fengu höfnun (16% ) og 7297 (12%) voru 



 

send aftur til fyrsta viðkomu ríkis á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. 9350 afgreiddar 

umsóknir féllu undir flokkinn annað þar sem annaðhvort umsókn hefur verið dregin til baka 

eða viðkomandi fengið vernd annarstaðar.  

Árið 2016  bárust  aðeins 28.790 hælisumsóknir til Útlendingastofnunnar í Svíþjóð, en 

ríkið afgreiddi  þrátt fyrir það 111.979 umsóknir það ár.  Þetta má útskýra með uppsöfnuðum 

umsóknum frá árinu áður sem áttu eftir að vera metnar. 67.258 (60%) manns sem sóttu um 

hæli  í Svíþjóð fengu vernd, tæplega 19.669 (18%) fengu höfnun og 10.754 (10%) manns voru  

sendir til baka til fyrsta viðkomu lands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar 

(Migrationsverket 2017). Þrátt fyrir lágar tölur 2016 eiga Svíar ekki von á jafn fáum 

hælisleitendum árið 2017. Forspá sem Útlendingastofnun gaf út í apríl á þessu ári telja að um 

35.000 hælisleitendur hafi komið  til Svíþjóðar það sem af er ári. Þótt færri hælisleitendur 

sæki um vernd nú orðið hefur sænska ríkið nóg af umsóknum til þess að afgreiða en þau eiga 

von á því að afgreiða rúmlega 100.000 umsóknir árið 2017 (Thelocal 2017). 

5.5  Finnland  

5.5.1 Stefna Finnlands í málefnum flóttamanna  

Finnland líkt og hin Norðurlöndin hefur einnig hert reglur hvað varðar hælisleitendur. Í maí 

2016 féll reglan um vernd af mannúðarástæðum úr gildi í Finnlandi. Þetta gera Finnar eftir að 

hafa endurmetið aðstæður í Afganistan, Írak og Sómalíu og eru þessi lönd nú á lista yfir örugg 

lönd samkvæmt finnsku ríkisstjórninni (Finnish Immigration Service 2016). Þessi þrjú lönd 

hafa hinsvegar ekki verið metin sem örugg lönd hjá Útlendingastofnun Íslands 

(Úlendingastofnun án dags.). Flestir sem sóttu um hæli í Finnlandi árið 2015 voru frá þessum 

þremur löndum eða 84% alls 27.680 mans (Lewis 2016). Þrátt fyrir tiltölulega lágt hlutfall 

Dyflinnarsendinga gefur Útlendingastofnun Finnlands skýr skilaboð, að þau taki ekki 

umsóknir til skoðunar ef finnska ríkið ber ekki ábyrgð á þeim samkvæmt 

Dyflinnarreglugerðinni (Finnish Immigration Service 2017). Utanríkisráðherra Finnlands 

skrifaði blogg færslu í janúar 2016 þar sem fram koma að Finnland hefði lagt sig fram að 

fylgja Dyflinnarreglugerðinni  og að önnur Evrópuríki ættu að gera slíkt hið sama því 

réttarríkið byggði á hlýðni laga (Times 2016).  



 

5.5.2 Tölur um hælisumsóknir í Finnlandi 

Rúmlega 32.000 hælisumsóknir bárust Finnlandi árið 2015 en voru aðeins 7466 af þeim 

afgreidd sama ár. 1879 (25%) af hælisleitendum sem sóttu um hæli fengu vernd, 1307 (18%) 

hælisleitendur fengu höfnun og 1005 hælisumsóknir (13% ) voru talin Dyflinnarmál og send 

aftur til fyrsta viðkomu ríkis.  Mun færri sóttu um hæli í Finnlandi árið 2016  eða  aðeins 5605 

hælisleitendur sem sóttu um hæli. Þrátt fyrir fáa hælisumsóknir voru alls 28.208 umsóknir 

afgreiddar árið 2016. Af þeim fengu 7.745 (27%,) stöðu flóttamans og vernd, 14.282 (51%)  

fengu höfnun á hælisumsókn sinni og 1954 (7%) voru sendir til baka á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar. 

5.6 Samantekt 

Ísland ber sig mikið saman við önnur Norðurlönd, hvort sem það er á húsnæðismarkaði, í 

matvöruverð eða fjölda hælisleitenda. Ríkin fimm eiga langa samtvinnaða sögu og tengist 

hún þeim samanburði. 

Ljóst er að öll Norðurlöndin hafa fengið að finna fyrir flóttamannakrísunni 2015 að 

einhverju leiti. Mikill fjöldi flóttamanna kom til allra Norðurlandanna 2015 en minnkaði 

töluvert 2016. Það má meðal annars rekja til hertra reglna víða í Evrópu sem og á 

Norðurlöndunum. Öll Norðurlöndin hafa hert reglugerðir sínar að einhverju leiti þegar kemur 

að útlendingum, meðal annars hefur landamæraeftirlit milli landanna orðið strangara. 

Svíþjóð tók við flestum flóttamönnum árið 2015, það ár voru þau í öðru sæti af öllum 

Evrópuríkjum. Af Norðurlöndunum tók Ísland við fæstum flóttamönnum bæði árið 2015 og 

2016 og var ríkisstjórnin gagnrýnd harðlega fyrir að ekki setja skýrari stefnu í hælismálum. 

Danmörk herti landamæraeftirlit sitt mikið og var harðlega gagnrýnt fyrir að hirða skartgripi 

og aðra gersemi af hælisleitendum sem komu til landsins. Ríkistjórnin sagði að um borgun 

fyrir uppihald og húsnæði væri að ræða og eðlilegt væri að hælisleitendur yrðu að borga fyrir 

slíka þjónustu. Noregur herti lög um fjölskyldusameiningu og reyndi þannig að hindra óþarfa 

fjölskyldusameiningu til Noregs. Finnland var einnig umdeilt í hælismálum sínum, samkvæmt 

þeirra mati er Afganistan, Írak og Sómalía nú talin örugg ríki og fá þá ríkisborgara þeirra ríkja 

ekki hæli í Finnlandi lengur. 

Í töflu 1 má sjá að á árinu 2015 voru alls 92.085 hælisumsóknir afgreiddar á öllum 

Norðurlöndunum og meðaltal Dyflinnar-endursendinga var 13%. Ríkin fimm voru tiltölulega 

samstíga hvað varðar Dyflinnar-endursendingar það árið, Noregur sendi 13% Danmörk 12%, 



 

Finnland 13%, Ísland 15% og Svíþjóð 13%.  Hér er Ísland hæst með 15% endursendinga og 

eru tveimur prósentustigum ofar meðaltalinu.  

Tafla 1 – Talning afgreiddra hælisumsókna árið 2015 

 

Vernd Höfnun Dublin Annað* 
Mál afgreidd  

af ríkinu 
Hlutfall Dublin 

sendinga 

Noregur 6.252 2.103 1.567 1.962 11.884 13% 

Danmörk 10.849 1.154 1.607 
 

13.610 12% 

Finnland 1.879 1.307 1.005 3.275 7.466 13% 

Ísland 82 112 50 79 323 15% 

Svíþjóð 32.631 9.524 7.297 9.350 58.802 12% 

Samtals 51.693 14.200 11.526 14.666 92.085 13% 

 

 Árið 2016 eru tölurnar allt öðruvísi, samtals voru 175.038 hælisumsóknir afgreiddar á 

Norðurlöndunum og var meðaltal Dyflinnarendursendinga það árið 9%. Þetta árið voru ríkin 

ekki jafn samstíga varðandi Dyflinnarendursendingar, Noregur senti frá sér 6% hælisleitenda 

á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, Danmörk 15%, Finnland 7%, Ísland 21% og Svíþjóð 

10%.  Á milli ára stigu tölur Íslands um sex prósentustig og var Ísland 12 prósentustigum fyrir 

ofan meðaltalið.  

Tafla 2 – Talning afgreiddra hælisumsókna árið 2016 

 

Vernd Höfnun Dublin Annað* 
Mál afgreidd  

af ríkinu 
Hlutfall Dublin 

sendinga 

Noregur 12.451 5.966 1.352 3.501 23.270 6% 

Danmörk 7.493 1.393 1.607 
 

10.493 15% 

Finnland 7.745 14.282 1.954 4.227 28.208 7% 

Ísland 111 548 224 205 1.088 21% 

Svíþjóð 67.258 19.669 10.754 14.298 111.979 10% 

Samtals 95.058 41.858 15.891 22.231 175.038 12% 

 

Að einhverju leiti gæti skýringin á breytingunni milli ára legið í ákvörðun Noregs, 

Danmörku, Finnlands og Svíþjóðar vorið 2016 að afgreiða ekki umsóknir hælisleitenda frá 

Balkanskaganum í Dyflinnarkerfinu. Þær umsóknir eru afgreiddar af ríkjunum sjálfum þar 

sem líklegt er talið að þær fái neitun og því fljótlegra að afgreiða þau sjálf en að senda þau til 

annarra ríkja. Umsækjendur frá Balkanskaganum sem fengu neitun á grundvelli 

Dyflinnarreglugerðarinnar voru hins vegar samtals 67 manns á Íslandi (Útlendingastofnun 

2016). Ef ekki ætti að telja þær umsóknir með í Dyflinnarmálum, líkt og gert er á hinum 

Norðurlöndunum, myndi prósenta Dyflinnarmála á Íslandi lækka niður í 14%. Þessar tölur 



 

gefa til kynna að Ísland sé ekki að nota Dyflinnarreglugerðina óhóflega mikið í miða við önnur 

Norðurlönd. Reglugerðir eru mismunandi milli ríkja sem gerir það að verkum að Ísland virðist 

senda mun fleiri hælisleitendur á brott á grundvelli reglugerðarinnar heldur en hin 

Norðurlöndin. Eins og sagt var í byrjun þessara kafla geta tölur oft verið snúar og flókið að 

lesa í niðurstöður þeirra. Því þarf að skoða alla vínkla áður en alhæft um málefni. Þetta er 

eitthvað sem blaðamenn, alþingismenn og samtök mættu eflaust hafa í huga þegar alhæft er 

um málefni hælisleitenda næst.  

  



 

6 Niðurstaða og umræða  

Þessari ritgerð var ætlað að svarar spurningunni hvort Ísland notaði Dyflinnarreglugerðina 

óhóflega mikið í samanburði við önnur Norðurlönd. Greind voru gögn frá árunum 2015 og 

2016, eftir greiningu gagnanna kom í ljós töluverður munur á milli ára á notkun 

Dyflinnarreglugerðarinnar og hælisumsókna almennt.  

Umræðan í íslensku samfélagi er afar neikvæð í garð Dyflinnarreglugerðarinnar líkt og 

hún er hjá flestum fræðimönnum, mörgum Evrópuríkjum og flestum hælisleitendum. En er 

hún á rökum reist? Margir fræðimenn eru mótfallnir Dyflinnarreglugerðinni eins og hún er í 

dag, það sama má segja um þau ríki sem eru við ytri landamæri Evrópu. Ostrand nefndi í 

ritgerð sinni að mikilvægt væri að myndu deila byrgðinni þegar kæmi að hælisleitendum og 

dreifa álaginu innan Evrópu.  

Umræðan varð meiri árið 2016 þegar fjöldi hælisleitenda jókst til muna á Íslandi og 

fleiri en árið áður voru sendir út úr landi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Þá sendi 

Ísland 21% hælisleitenda út úr landi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og var Ísland tólf 

prósentustigum fyrir ofan meðaltalið. Að einhverju leiti gæti þessi mikli munur skýrst af 

ákvörðun hinna Norðurlandanna að afgreiða ávallt sjálf umsóknir frá Balkanskaganum. Einnig 

verður að taka til greina að aðrar reglugerðir hinna Norðurlandanna, til að mynda að hefur 

landamæraeftirlitið í Danmörku leyfi til þess að vísa hælisleitendum strax frá 

landamærunum, áður en þau koma inn í landið, sama á við um Finnland. Ísland hefur ekki 

sömu möguleika og hin Norðurlönd að vísa fólki frá áður en það kemst inn í landið. 

Langstærsti hluti hælisleitenda sem kemur hingað til lands kemur með flugvél og sækir ekki 

um hæli fyrr en komið er inn í landið. Þetta gerir það að verkum að einstaklingur sem hefur 

nú þegar sótt um hæli, eða skilið fingrafar sitt eftir í öðru Evrópulandi getur komist inn í 

landið án þess að verða stöðvaður, ólíkt hinum Norðurlöndunum. Ólíkar reglu ríkjanna, líkt 

og þessar, geta útskýrt það af hverju Ísland er með hærri prósentu Dyflinnarmála árið 2016 

en hin Norðurlöndin. Ísland hefur þá landfræðilegu sérstöðu að hingað kemur engin nema 

með flugi eða bát og því er nær ómögulegt að komast til Íslands án þess að fara í gengum 

annað Evrópuland í millitíðinni. Ef litið er á þá staðreynd samanborið við þá prósentu af 

hælisumsóknum sem metið er sem Dyflinnarmál mætti segja að tiltölulega fá mál eru metin 

sem Dyflinnarmál í miða við aðstæður.  



 

Þegar skoðað er þá neikvæðu umræðuna sem á sér stað í íslensku samfélagi um 

Dyflinnarmál og endursendingar hælisleitenda má velta fyrir sér hvort að umræðan sé að 

hluta til á misskilningi byggð. Niðurstöður þessara ritgerðar sýna að Ísland sendir nokkrum 

prósentustigum fleiri hælisleitendur úr landi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar en hin 

Norðurlöndin. Þó ekki nóg til þess að hægt sé að telja það óhóflega líkt og umræða meðal 

almennings gefur í skyn. Hins vegar sýna niðurstöður einnig þann raunveruleika að Ísland 

ásamt Finnlandi eru með lægsta hlutfall samþykktra umsókna árið 2015 eða aðeins 25%. 

Ísland er einnig með lang hæsta hlutfallið af  umsóknum sem var hafnað árið 2015, um það 

bil 35% hælisumsókna er hafnað á Íslandi. Næst á eftir Íslandi er Noregur þar sem 18% 

umsókna er hafnað, en aftur á móti 53% samþykkt. Árið 2016 hlutu aðeins 10% umsækjenda 

vernd á Íslandi og 50% var hafnað. Þar er Finnland aftur á svipuðum slóðum og Ísland, með 

51% umsóknum hafnað en töluvert fleiri samþykktar umsóknir, eða um 28%. Til að bera 

þetta saman við þau lönd sem taka við sem flestum hælisleitendum hlaut 80% umsækjenda 

vernd í Danmörku árið 2015 og aðeins 9% var hafnað. Sama ár veitti Svíþjóð 56% 

hælisumsækjenda vernd og 16% var hafnað. Árið 2016 var ekki frábrugðið fyrri ári hjá 

Danmörku en þar fengu 71% hælisleitenda vernd og 13% var hafnað. Í Svíþjóð voru tölurnar 

svipaðar og árinu áður en þar hlaut 60%  vernd og 18% var hafnað.   

Líkt og sést á þessum tölum er töluverður munur á þeim löndum sem veita flestum 

vernd og þeim sem veita fæstum vernd. Því væri hægt að velta upp þeirri spurningu hvort að 

umræðan um endursendingar á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar á Íslandi sé að hluta til 

byggðar á misskilningi og að frekar ætti að ræða höfnun á umsóknum. Ríkin fimm virðast öll 

vera hlynnt Dyflinnarreglugerðinni og nota hana þegar hún á við.  Ef öll ríkin eru hlynnt 

Dyflinnarreglugerðinni og nota hana þegar hún á við, er þá hægt að segja að Ísland noti hana 

óhóflega mikið í miðað við önnur Norðurlönd?  

Íslensk stjórnvöld hafa meðal annars verið gagnrýnd fyrir óskýra stefnu í málefnum 

hælisleitenda. Ólöf Norðdal þáverandi innanríkisráðherra sagði í svari til Helga Hrafns 

þingmanns Pírata að Ísland reyndi að samræma sig við önnur Norðurlönd hvað varðar 

beitingu á Dyflinnarreglugerðinni. Þetta kemur heim og saman við þá staðreynd að Ísland og 

hin Norðurlöndin hafa þróað með sér sameiginlega stjórnmálamenningu og eru enn þann 

dag í dag í góðu samstarfi.  

Rannsóknarspurning þessara rannsókna er hvort Íslandi noti Dyflinnarreglugerðina 

óhóflega mikið í samanburði við önnur Norðurlönd. Skoða þarf tvennt til þess að komast að 



 

niðurstöðu, notar Ísland Dyflinnarreglugerðina meira en hin Norðurlöndin og hvað er 

óhóflega mikið.  Ísland notar Dyflinnarreglugerðina meira en önnur norðurlönd, það er 

staðreynd sem sést ef tölurnar eru bornar saman. Það sem ekki sést þegar rýnt er í tölurnar 

eru þær reglugerðir og stöðvanir sem hin Norðurlöndin hafa komið sér upp til þess að 

minnka straum hælisleitenda til landsins. Reglugerðir líkt bann við endursendingar umsókna 

frá Balkanskaganum sem Danmörku, Noregur, Svíþjóð og Finnland tóku upp árið 2016 og 

reglugerðir sem leyfa frávísun hælisleitenda á landamærum landsins. Einnig verður að hafa í 

huga þegar þessar niðurstöður eru dregnar fram að hér er aðeins verið að fjalla um 

endursendingar út frá Dyflinnarreglugerðinni, en ekki aðrar endursendingar.  

 

6.1 Umræða 

Í ritgerðinni var minnst á stefnur fyrrverandi ríkisstjórnar Íslandi í málefnum 

hælisleitenda, ríkisstjórnir sem hafa verið gagnrýndar fyrir að gefa ekki nógu skýr svör. Þegar 

svar Ólafar Norðdal fyrrverandi innanríkisráðherra er skoðað í samanburði við þá tölfræði 

sem hefur komið fram í þessari ritgerði ná sjá skýrar línur hver stefna þáverandi ríkisstjórnar 

var. Markmið þeirra var að fylgja hinum Norðurlöndunum og sjá til þess að fjöldi 

endursendinga á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar væri í samræmi við önnur Norðurlönd, 

en samkvæmt niðurstöðum þessarar ritgerðar virðist svo vera raunin. Taka verður fram að 

ritgerð þessi takmarkast af tveimur ódæmigerðum árum hvað varðar flóttamannastraum til 

landanna. Það sem verður líka að hafa í huga þegar rýnt er ofan í niðurstöður þessara 

ritgerðar er að orðið óhóflegt er hægt að túlka á margskonar vegu. Það sem einum þykir óhóf 

þykir öðrum ef til vill ekki.   

Eins og staðan er í dag eru flóttamannastraumurinn enn gríðarlega stórt vandamál í 

Evrópu og enginn virðist vita í hvorn fótinn eigi að stíga. Sumir eru hlynntir 

Dyflinnarreglugerðinni á meðan aðrir eru mótfallnir henni. Sumir velja að túlka 

endursendingar hælisleitenda sem valfrjáls ákvæði innan reglugerðarinnar á meðan aðrir 

túlka endursendingar sem skyldu. Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er ekki hvort 

Dyflinnarreglugerðin eigi rétt á sér eða ekki, eða mat á réttmæti hælisstefnu landanna fimm. 

Hún er skrifuð til þess að komast að því hvort að Ísland notar Dyflinnarreglugerðina of mikið í 

miða við önnur Norðurlönd. Að mati höfundar er svo ekki, aðeins munar nokkrum 



 

prósentustigum á ríkjunum og mætti útskýra það með landfræðilegri legu og mismunandi 

reglugerðum milli ríkja.   

Eins og oft áður eiga ritgerðar skrif það til að vekja upp fleiri spurningar en þær endilega 

svara. Þegar einni spurningu hefur verið svarað standa uppi tugi nýrra spurninga og ótal  

vangaveltna. Það sem einna helst stóð upp úr hjá höfundur var hvers vegna hafnar Ísland 

miklu fleiri hælisleitendum hlutfallslega en önnur Norðurlönd. Rannsaka þyrfti það nánar og 

finna í hverju munurinn liggur milli ríkja.  
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