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Athugasemdir
við frumvarp til laga um útlendinga

Mannréttindasamtök innflytjenda á Islandi 
og fjölskyldna þeirra

Inngangur

Tilgangur okkar er að reyna að varpa ljósi á þá meinbugi, út frá sjónarhomi 
iimflytjendafjölskyldna, sem eru á frumvarpinu til laga um útlendinga, sem 
hér eftir er kallað „írumvarpið". „Innflytjendaijölskyldur" eru þær 
fjölskyldur þar sem einn eða fleiri fjölskyldumeðlimir eru innflytjendur en 
við notum hugtakið „innflytjendur" (Immigrants) um þá einstaklinga sem 
hafa sest að á Islandi eða eru á landinu í þeim tilgangi að setjast hér að. Það 
sem greinir innflytjendur frá öðrum hópum útlendinga á Islandi er ætlan 
þeirra að setjast hér að eða sú staðreynd að þeir hafa þegar sest hér að og eru 
því hluti af íbúum þessa lands. Flestir hafa þessir innflytjendur tengsl við 
land og þjóð og á grundvelli þeirra tengsla sem eru íjölskyldubönd, förum 
við fram á greiðari aðgang að landinu en ella. Mikilvægt er að lögin 
viðurkenni og staðfesti að útlendingar eru ekki einn hópur fólks, heldur er 
um mismunandi hópa að ræða sem þarf að skilgreina sérstaklega, t.d; 
flóttamenn, hæhsleitendur, EES þegna eða þegna ríkja með sérsamninga við 
ísland, farandverkafólk (Overseas Contract Workers) og ekki sist 
innflytjendur. Innflytjendahópnum þarf síðan að skipta í þá einstaklinga sem 
hafa tengsl við landið, sérstaklega fjölskyldutengsl og þá einstaklinga sem 
vilja setjast hér að á öðrum forsendum. Nauðsynlegt er að okkar mati að 
skilgreina enn frekar innflytjendur og viljum við að fleiri ættingjar verði 
viðurkenndir sem náin skyldmenni og leggjum til að skipta ættmgjum 
íslendinga í einhverskonar gráður eða stig þar sem nánustu ættingar eru eins 
og nú er t.d. auk bama yfír 18 ára hvort sem þau eni á framfæri viðkomandi 
eða ekki, og í stig 2 sem þá væru til dæmis systkini. Við viljum einnig að 
ættingjar okkar náskyldir og íjarskyldari hafi greiðari aðgang að landinu en 
þeir sem algerlega eru óskyldir Islandi. I lögunum um eftirlit með 
útlendingum nr. 45/1965 sem lögin i frumvarpinu eiga að leysa af, og 
lögunum um atvinnuréttindi útlendinga nr. 133/1994 er hvergi minnst á 
innflytjendur sem hafa í raun verið flokkaðir sem einskonar 
farandverkamenn sem er alls óásættanlegt. Mjög óheppilegt er að tvenn lög 
gildi um dvalar- og atvinnuréttindi útlendinga, undir tveimur ráðuneytum og 
mótmælum við því að svo sé og syrgjum um leið að ekki skuli vera notað
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þetta tækifæri til að sameina þessi mál undir einn hatt. Nú er almennt 
viðurkennt að málefni innflytjenda eru ekki í eðli sínu lögreglumál og væri 
því eðlilegt að flokkurinn heyrði allur undir félagsmálaráðuneytið en þá væri 
landamæragæsla aðskilin sennilega. Innflytjendafjölskyldur hafa svo 
sannarlega fengið að kenna á því að fmnast ekki í lögum og því óskum við 
þess að þessar athugasemdir okkar verði skoðaðar mjög gaumgæfílega og 
breytingar verði gerðar á frumvarpinu áður en það verður afgreitt frá 
þinginu.
Við viljum minna á að málefiii innflytjenda eru viðkvæm og þau eru þess 
eðlis að sérstök ástæða er til að vanda alla löggjöf sem að þeim lýtur. Miklir 
hagsmunir eru i húfí fyrir innflytjendafjölskyldur er þær leggja sín mál í 
hendur stjómvalda til afgreiðslu. Flestir hafa sterkar skoðanir á þessum 
málefiium og því er sérstök hætta fólgin í því að gefa framkvæmdavaldinu of 
lausan tauminn til þess að meta lögin. Mikil stífiii og mótstaða þeirra 
stofiiana sem að afgreiðslu málanna koma hefur komið illa niður á 
innflytjendafjölskyldum á undanfömum árum. Hefur óljósum reglum þá á 
stundum verið beitt út í ystu æsar til að koma í veg fyrir að skyldmenni 
okkar geti dvalist hjá okkur og/eða sest hér að. Nýjar reglur hafa svo allt í 
einu birst öllum að óvörum. Við erum kviðin vegna þess hve mikið vald 
frumvarpið lætur í hendur framkæmdavaldinu en í tugum tilfella er 
framkvæmdavaldinu gert og/eða leyft að setja reglur um tiltekin atriði auk 
þess sem víða er mjög óljóst hvemig lögin munu verða í framkvæmd hvað 
varðar innflytjendafíölskyldur. Það er einmitt helsti galli núverandi laga, 
fyrir utan að taka ekki til innflytjenda sérstaklega, að framkvæmd þeirra er 
að mestu byggð á mati embættismanna og starfsfólks sem hefur mjög 
misgóðar forsendur til ákvarðanatöku, sem hefur jafiivel með líf og örlög 
fólks að gera. Það þarf ekki að tíunda hér hve hræðilegar afleiðingar slíkt 
getur á stundum haft í för með sér og við vonumst eftir skilningi á hversu 
þungt vægi þess áfalls er sem fjölskyldur verða fyrir þegar lögin vemda brot 
á þeim sem því miður getur gerst ef löggjöfin er ekki nægilega nákvæm og 
þröng. Alagið á fjölskyldur innflytjenda er mjög mikið á meðan á afgreiðslu 
umsókna stendur og dæmi em um að fjölskyldur hafi hreinlega ekki staðist 
álagið. I frumvarpinu er framkvæmdavaldinu því miður ætlað að setja reglur 
um mjög veigamikla og afdrifaríka þætti og vísast til umfjöllunar um greinar 
hér að neðan þar um. Mjög þarf einnig að skoða og skorða frekar hið of 
sveigjanlega vald sem (Útlendingaeftirlitið) Utlendingastofhun hefur til að 
úrskurða og setja sér vinnureglur. Við förum því fram á að vald 
framkvæmdavaldsins verði miklu takmarkaðra en fiam kemur í frumvarpinu.



Við leggjum til að breytingar verði gerðar á frumvarpinu samkvæmt okkar 
athugasemdum og með sérumfjöllun um innflytjendur eða hreinlega að 
samin verði ný og vönduð innflytjendalöggjöf sem tekur tillit til allra þátta. 
Slíkt frumvarp er löngu orðið tímabært. Við teljum að e f  frumvarpið eigi að 
standast kröfur stjómarskrárinnar (2. mgr. 66. gr.) sé nauðsynlegt að taka 
sérstaklega til hvers hóps útlendinga fyrir sig. Einnig leggjum við til að 
dvalar- og atvinnumál innflytjenda, auk allra annarra mála innflytjenda, 
flytjist undir einn og sama hattinn og er það draumur okkar að sérstakur 
umboðsmaður innflytjenda verði settur sem fer með öll okkar mál á 
faglegum forsendum. Þá leggjum við til að óháðu efíirliti verði komið á til 
þess að tryggja að íslensk stjómvöld brjóti ekki grundvallarmannréttindi á 
innflytjendum og öðrum þegnum sínum i innflytjendamálum. Það gengur 
hreinlega ekki að Utlendingaeftirlitið (Utlendingastofiiun) vinni án þess að 
vera undir óháðu eftirliti. Stjómvöld hljóta að hafa heyrt neyðaróp fólks sem 
þar hefur fengið það óþvegið svo vægt sé til orða tekið. Til okkar berst fjöldi 
slikra kvartana og sagna. Oft er engin leið fyrir fólk sem lendir i að vera beitt 
órétti að ná rétti sínum en það er háð duttlungum starfsfólksins hjá 
Utlendingaeftirhtinu sem miskunnarlaust sviptir það mannlegri reisn.
Við munum nú hér á eftir gera athugasemdir við frumvarpið, grein fyrir 
grein eftir þvi sem við nú teljum þörf á. Við erum tilbúin til viðræðna um 
frumvarpið og stöðu okkar gagnvart því hvenær sem óskað er og við 
vonumst að sjálfsögðu eftir samstarfí, skilningi og því að tillit sé tekið til 
okkar sjónarmiða.

Við lestur breytinga sem framkvæmdar voru á frumvarpinu frá síðasta þingi 
(126. löggjafarþingi) koma i ljós slæmar breytingar á frumvarpinu hvað 
viðkemur venjulegum innflytjendum, (með „venjulegum innflytjendum er 
átt við þá sem flytjast hingað t.d. af íjölskylduástæðum eða til að vinna, en 
ekki t.d. flóttamenn eða hælisleitendur) þótt nær ekkert sé fjallað um þennan 
hóp, sérstaklega, í frumvarpinu. Aðallega er þó um að ræða breytingar á 
orðalagi og þess háttar og lítið bitastætt. Það sem er jákvætt em breytingar á 
gr. 29. 4. málsgrein (felld burt setningin; „...og gera rannsókn á erfðaefni.”). 
Það kemur svo hins vegar í ljós að með breytingu á 15. gr. 1. mgr. 
(Búsetuleyfi) hefur verið unnið hreint skemmdarverk hvað varðar 
innflytjendur. Þetta var einmitt ljósasti punkturinn i frumvarpinu fyrir 
þennan hóp -  þ.e. „rétti” til að öðlast Búsetuleyfi hefur nú verið breytt í 
geðþóttaákvörðunarlið með því að breyta oralaginu (og þar með stórlega 
forsendum að leyfmu) í: „Veita má...” . Við mótmælum þessu og fömm 
fram á að orðalagið verði fært aftur til fyrra horfs. Frekar væri þá að gefa



stjómvöldum möguleika á að veita leyfíð ekki e f  um sérstakar rökstuddar 
ástæður sé að ræða.

I. KAFLI

1. grein
Mikilvægt er að skilgreina frekar og nákvæmar mismunandi hópa útlendinga 
og útfæra hvemig lögin taka til þeirra sérstaklega. Hér ætti að minnast á 
innflytjendur.

2. grein
Setningarhlutinn: „... í samræmi við stefnu stjómvalda hveiju sinni.” á að 
okkar mati ekki heima hér og óskum við eftir að hann verði strikaður út. Við 
teljum að lögin eigi að vera þannig úr garði gerð að stjómvöld eigi ekki 
auðvelt með að sveigja og beygja lögin eftir því hvemig vindar blása á 
stjómarbásnum hverju sinni enda er þetta í andstöðu við það markmið 
laganna: „... að tryggja réttarstöðu útlendinga . . .” sem fram kemur í sömu 
grein.

3. grein
Við óskum efitir að vald dómsmálaráðherra verði takmarkað hér eins og 
kostur er.

II. KAFLI

4. grein
Engar athugasemdir að svo stöddu.

5. grein
Engar athugasemdir að svo stöddu.

6. grein
Hér er á ferðinni mjög alvarleg aðför að réttindum innflytjenda í fjórðu 
málsgrein og mætti við fyrstu sýn ætla að um hrein mistök væri að ræða af 
hálfu þeirra sem semja svona lagað. I það minnsta vonum við að svo sé og 
þetta verði leiðrétt strax. Málsgreinin segir: „ Vegabréfsáritun skal gilda fyrir 
eina eða fleiri komur til landsins og til allt að þriggja mánaða dvalar á 
nánar tilteknu tímabili”. Hér er aðeins veitt heimild til að gefa áritun til 3ja 
mánaða sem er allt of lítið. Amma íslensks bams má þá aðeins heimsækja
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bamabam sitt í 90 daga og svo skal hún flengd úr landi. Þetta er mismunun 
gagnvart baminu Kka, ekki aðeins ömmunni. Hér er enginn sveigjanleiki 
gefínn t.d. vegna fjölskylduástæðna og við sem þekkjum starfshætti 
Útlendingaeflirhts vitum að þessu mun verða hart beitt i gegn okkur. Við 
vitum einnig að rök þeirra yfírmanna Útlendingaeftirlitsins og starfsmanna 
dómsmálaráðuneytisins sem sömdu frumvapið em að „verið sé að færa lögin 
að Schengen” og „samræma vegabréfsáritanir vegna Schengen” og er það 
ekki í fyrsta sinn sem reynt er að misnota Schengen samninginn til að skerða 
réttindi innflytjenda. Hann er gjaman notaður til að slá ryki í augu þeirra 
sem ekki þekkja hann nógu vel og er því mikilvægt að vera vel á varðbergi. 
Sannleikurinn er sá að í Schengen samningnum er beinlínis gert ráð fyrir að 
aðildarlöndin hafí sina eigin innflytjendalöggjöf og gefí áritanir í samræmi 
við hana en ekki Schengen en slíkar áritanir sem hafa lengri timamörk en 
þrjá mánuði em ekki Schengen áritanir heldur áritanir landsins sjálfs. Það 
em einungis hinar sameiginlegu Schengen vegabréfaáritanir sem mega að 
hámarki vera 3 mánuðir. Hér er verið að reyna að þrengja að innflytjendum 
með því að gera innanríkislöggjöfína um vegabréfsáritun á Islandi 
jafhstranga og Schengen áritun sem er fáheyrt með endemum.

Þetta ákvæði er því að okkar áliti óskiljanlega strangt. Það þýðir að eingöngu 
er hægt að fá vegabréfsáritun til Islands til 3ja mánaða og svo ekki söguna 
meir. Þetta á eins og fyrr er sagt m.a. við um ættingja (og nána ættingja) 
Islendinga og innflytjenda t.d. ömmur og afa, mömmur og pabba, einnig ef 
Islendingur eða erlendur ibúi með t.d. Búsetuleyfí ætti 19 ára dóttur erlenda 
mætti hún bara heimsækja viðkomandi i 3 mánuði - þetta er ófært í þessari 
mynd. Ráðuneytið segir að þetta sé samkvæmt Schengen en svo er ekki og 
verður það nú rökstutt:
Það segir í Schengen samningnum að hvert aðildarríki geti gefíð út sínar 
eigin áritanir til lensri tima og er gert ráð fVrir slíku. Schengen samningurinn 
kveður aðeins á um að hin sameiginlega vegabréfsáritun sem gildir inn á og 
um allt Schengen svæðið sé að hámarki til 3ja mánaða. Takið eftir 18. 
greininni úr Schengen samningnum (er t.d. á bls. 114 í frumvarpinu):

2. þáttur
Vegabréfsáritanir til langrar dvalar 

18. gr.
Vegabréfsáritanir til lengri dvalar en þriggja mánaða eru áritanir 

viðkomandi lands sem einstakir samningsaðilar gefa út í samrœmi við eigin 
löggjöf Vegabréfsáritun a f því tagi heitpilar handhafa að fara í gegnum 

yfirráðasvœði hinna samningsaðilanna til þess aej komast inn á yfir
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ráðasvœði þess samningsaðila sem gaf vegabréfsáritunina út, nema hann 
uppjylli ekki komuskilyrðin sem um getur í a-, d- og e-lið 1. mgr. 5. gr. 
eða sé á skráyfirþá sem synja á um komu hjá þeim samningsaðila sem 

rœður yfirráðasvæðinu sem hann óskar aðfara í gegnum.

Þetta er helsta athugasemd okkar við 6. greinina. Þ.e. hví er ekki gert ráð 
fyrir áritunum til lengri tima en 3ja mánaða sem þá eingöngu eru áritanir 
til Islands en ekki hin sameiginlega Schengen áritun?

I fímmtu málsgrein frumvarpsins segir enn fremur: „ Útlendingastofnun
tekur ávörðun um umsókn um útgáfu vegabréfsáritand'. Hér gefa lögin 
Utlendingastofhun óskoraðan rétt til að ákvarða að eigin geðþótta um útgáfu 
vegabréfsáritana og hvergi í lögunum er að finna neinn rétt útlendinga til að 
fá útgefna vegabréfsáritun en einmitt í tilfellum innflytjendafjölskyldna ættu 
skyldmenni að hafa einhvem rétt til að fá vegabréfsáritun. Það ætti að a.m.k. 
að vera skráð í lögin að með umsókn ætti að fylgja útskýring á tengslum við 
Island og fjölskylduböndum og ef um synjun er að ræða þurfí stofhunin að 
rökstyðja það lagalega að synjunin sé réttmæt. Þetta ákvæði býður upp á 
mismunun og ætti að vera miklu betur skilgreint í lögum hvemig skuh fara 
með ákvarðanir um vegabréfsáritun. Hér er einnig þörf á óháðu eftirhti með 
starfsemi Útlendingastofnunar til að þegnum sé ekki mismunað á 
annarlegum forsendum.

7. grein
Engar athugasemdir að svo stöddu.

III. KAFLI

8. grein
Málsgreinina; „Dómsmálaráðherra getur sett reglur um dvöl umfram þrjá 
mánuði e f það leiðir a f þjóðréttarsamningi, svo og nánari reglur um hvemig 
reikna skuli dvalartíma ” ætti að fella niður og setja nákvæmari fyrirmæli í 
lögin sjálf um allt sem varðar dvalarleyfí og hvemig dvalartími skuh 
reiknaður.

9. grein
1. mgr. -  Við minnum á að við leggjum til að dvalar- og atvinnuleyfaveiting 
verði sett uiwtir einn og sama aðilami.
2. mgr. Samkvæmt þessari grein þarf útlendingur að sækja um dvaíarleyfi e f 
hann vill vera hér lengur en 3 mánuði -  dvalarleyfí = Residene^ permit. Það



er nauðsynlegt að breyta þessu ákvæði þannig að ættingjar íslendinga geti 
heimsótt þá lengur en 90 daga (því það er ekki heimilt að veita lengri áritun 
samkvæmt 6. grein) án þess að gerast ibúi landsins -  það er í raun út í hött 
að ætlast til slíks. Við leggjum því enn til að hægt sé að fá útgefnar áritanir 
til lengri tima.

lO.grein
Hér eru á ferðinni ákvæði sem eru mjög óljós og þarf að skýra betur og skrá 
í lögin.
1. mgr. segir að gefa skuli út dvalarleyfi áður en komið er til landsins. Svona 
hafa lögin um atvinnuréttindi útlendinga verið framkvæmd um nokkra hríð 
og vegna samskonar ákvæðis í þeim lögum hefur fólki verið gert að fara úr 
landi og koma aftur, sumir hafa farið til Færeyja í 3 daga, aðrir verið sendir 
til upprunalandsins. Þessi meðferð á fólki sem er niðurlægjandi og 
mismunandi hefur vakið mikla eftirtekt m.a. erlendis og henni hefur verið 
mótmælt harðlega, m.a. af okkur. Nú er ljóst að Utlendingastofnun mun fara 
að hafa í frammi samskonar háttsemi gagnvart útlendingum sem eru að 
flytjast til landsins og Vinnumálastofnun hefur haft hvað varðar þetta atriði 
og er það mikil afturför. Það er í sjálfu sér ágætt og nauðsynlegt að 
dvalarleyfi séu gefín út áður en komið er til landsins í flestum tilfellum, en af 
hverju þarf að rígbinda slíkt? Hvi má ekki gefa út dvalarleyfi samkvæmt 
umsókn þótt útlendingurinn sé kominn til landsins? Þetta ákvæði er 
eingöngu til að gera útlendingum erfitt fyrir og niðurlægja þá og þeirra 
venslafólk hér á landi. Þetta kemur sérlega illa niður á 
innflytjendafíölskyldum þvi það er einmitt í þeirra tilfellum sem útlendingar 
koma fyrst til landsins og ákveða síðar að lengja dvöl eða setjast hér að. 
Einnig þarf að ganga úr skugga um að Útlendingastofnun gefi út dvalarleyfið 
sem ferðaskilríki og/eða staðfesti það í ferðaskilríki viðkomandi því ef 
framkvæmdin verður eins og nú er þá er ekkert sem kveður á um útgáfu 
skriflegrar staðfestingar Útlendingaeftirlitsins á því að sá útlendingur sem 
kemur til landsins með (munnlegt) loforð um dvalarleyfi að uppfylltum 
skilyrðum fái leyfið séu skilyrðin uppfyllt. Það verður að gefa út nýja tegund 
komuáritunar sem segir að viðomandi muni fá dvalarleyfi. Reynt hefur 
töluvert á þetta í framkvæmd núgildandi laga og eins og er allir koma inn í 
landið á 0-3ja mánaða vegabréfsáritun (ferðamannaáritun) en þeir sem eiga 
að fá dvalarleyfi hafa nú aðeins munnlegt loforð Útlendingaeftirlitsins og 
það er ekki nægilega tryggt. Innflytjandi sem kemur með loforð um 
dvalarleyfi hefur oft lagt mikið undir, t.d. sagt upp starfi eða gengið frá 
sínum málum i heimalandinu með þeim hætti að honum er tjón a f gangi 
stjómvöld hér á bak orða sinna með dvalarleyfíð. Þetta atriði mun ekki nást
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sátt um og munum við láta skoða hvort það standist alþjóðalög og samninga 
sem Island er aðili að verði það að lögum.

Þetta ákvæði kemur til dæmis í veg íyrir að ættingi eins og t.d. amma, bam 
yfír 18 ára og fleiri geti efitir að hafa verið i heimsókn í 3 mánuði sótt um og 
fengið dvalarleyfi til framlengingar á heimsóknartíma eða til að verða íbúar. 
Þessi lög girða algerlega fyrir að hægt sé að heimsækja ættingja sína á 
Islandi lengur en 90 daga. Þetta verður að laga.

Það hefur einnig valdið fólki erfiðleikum við brottför frá heimalandinu að 
dvalarleyfið sé ekki staðfest í vegabréf viðkomandi eða í sérstakt ferðaskjal.

Réttlátt og réttmætt væri að málsgreinin hljóðaði einhvem veginn svona: 
„Dvalarleyfi má veita fyrir eða eftir komu til landsins samkvæmt umsókn 
þar um.” Sé leyfið veitt skal skrifleg staðfesting á veittu dvalarleyfi sent 
umækjanda og skal leyfið stimplað og skráð í vegabréf viðkomandi eða í 
sérstakt ferðaskjal.

11. grein
Við mótmælum a lið greinarinnar. I fyrsta lagi óskum við efíir að breyting 
verði á valdi dómsmálaráðherra í greininni um skilyröi dvalarleyfis og að 
þau verði nákvæmlega sett fram í lögunum.
I annan stað mótmælum við því að framfærsla sé sett sem skilyrði til að fá 
dvalarleyfi og auk þess er einkennilegt að ekki skuli þá skilgreint í lögum 
hvað telst fullnægjandi framfærsla og hvemig á að sýna fram á hana? Er þá 
átt við lágmarksframfærslu samkvæmt hverju?? 69.000 kr á mánuði, eða? 
Má Útlendingastofnun túlka þetta að vild og jafnvel krefja fólk um 
launaseðla og eða peninga? Hér er um gríðarlegar takmarkanir að ræða sem 
ráðast m.a. gegn nákomnum ættingjum, m.a. bömum Islendinga og 
innflytjenda og efumst við um að ákvæðið standist mannréttindasamninga og 
alþjóðalöggjöf og svo er það náttúrulega algerlega siðlaust. Að einstaklingur 
þurfi t.d. að geta lagt fram 69.000 kr á mánuði til að bam hans/hennar fái að 
dveljast hjá viðkomandi er hreint með ólíkindum og svona atriði verða að 
hverfa úr löggjöf ríkis sem vill ekki vera þekkt og dæmt af 
mannréttindabrotum og fasisma í löggjöf. Það vantar líka hvar og hver má 
leggja þetta fram, mega ættingjar ábyrgjast ættingja sína -  og er það verjandi 
að fara fram á slíka vanvirðandi meðferð með lögum? Það er alls ekki nóg 
að hafa óskýrt og illa fram sett ákvæði í lok greinarinnar um að „veita mesi 
útlendingi dvalarleyfi, e f  rík mannúðarsjónarmið standa til þess eða vegna 
sérstakra tengsla útlendingsins við l a n d i ð Þetta er svo óskýrt að vonlaust
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er að það muni koma innflytjendum að gagni og framkvæmdavaldið hefur 
hér leyfí til að framganga að eigin geðþótta fullkomlega í túlkun ákvæðisins. 
Hvað eru t.d. sérstök tengsl? Það á náttúrulega að fella þennan lið út 
algerlega, a.m.k. þar sem um ættingja Islendinga og innflytjenda er að ræða.

Sama á við um húsnæði. Hvemig á fiillnægja þessari skammarlegu grein og 
hverjir mega fúllnægja henni. Mega ættingjar t.d. hérlendis sýna 
Útlendingastofnun húsakynni sín og heimili til að starfsmenn stofíiunarinnar 
geti sannfærst um að gestur eða nýr íbúi muni geta verið þar? Hvað þarf t.d. 
stórt herbergi og þarf það að vera sér-herbergi o.s.frv? Má t.d. móðir búast 
við því að mega ekki fá bamið sitt hingað vegna þess að áliti starfsfólks 
Útlendingastofhunar er ekki fúllnægt hvað þetta varðar. Eftir hverju á að 
vinna hér? Hver er tilgangurinn með þessari grein og hvemig á að 
framkvæma hana -  þetta vantar.

Það er eðlilegt að farið sé fram á ferða- og sjúkratryggingu við þá sem koma 
til landsins og erum við ánægð með það ákvæði í sjálfu sér. Það sem hins 
vegar vantar er að hægt sé að tryggja hérlendis, t.d. i gegnum 
Tryggingastofnun, ættingja Islendinga og innflytjenda sem em að flytja til 
landsins -  Slik trygging gæti þá verið hliðlæg tryggingum islenskra borgara, 
helst hluti af okkar samtryggingakerfi og fáanleg á sanngjömu verði.

Engar athugasemdir við b. og c. lið (nema að vald dómsm.ráðherra á að 
minnka í 1. mgr. 3. gr. eins og fyrr var skrifað).

12. grein
Engar athugasemdir.

13. grein
Við óskum eftLr að krafa um að; framfærsla, sjúkratrygging og húsnæði skuli 
tryggt áður en nánustu aðstandendur geti fengið dvalarleyfi verði strikuð út. 
Þetta er gróft brot gegn mannréttindum fólks -  það að t.d. bam íslendings 
(undir 18 meira að segja) geti ekki fengið dvalarleyfi á Islandi (þ.e. heimild 
frá stjómvöldum til að búa hjá foreldrum sínum) nema að framfærsla og slikt 
sé tryggt er svo gróft að það er ótrúlegt að við þurfúm að vera að skrifa um 
þetta árið 2002 á Islandi. „Ef þú hefúr ekki svo og svo mikið úr að spila 
ijárhagsleg^ mega börpin þín 9^1 þjá þér vegna þess að þú ert 
útlendingur (að t.d. uppruna eða að bömin em það o.s.frv.).” Þetta em 
skilaboðin til okkar frá þeim sem semja þetta frumvarp. Við óskum eftir 
breytingum á þessu.
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Við mótmælum því að einungis þeir aðilar sem upp eru taldir teljist nánustu 
skyldmenni. Og svo telst enginn annar skyldur manni. Hvað með systur og 
bræður? Hvað með böm yfír 18 ára. Við mótmælum því að 
dómsmálaráðherra skuli fara með slíkt ofurvald að skilgreina hverjir teljast 
náin skyldmenni og leggjum til að skyldmenni og staða þeirra gagnvart 
lögunum verði útfærð nákvæmlega i lögunum og er þá tillaga okkar að 
skipta þeim í t.d. 3 gráður minnst -  Við leggjum þá til að slík flokkun verði 
gerð faglega þar sem m.a. er tekið tillit til fjölskylduhátta þjóðar viðkomandi 
innflytjanda auk íslenskra venja. Góð hugmynd væri að ákveðnir ættingjar 
væm af gráðu 1, og fjarskyldari af gráðu 2 o.s.frv. Þá hefðu ættingjar af 
gráðu 2 ríkari rétt til dvalarleyfís en þeir sem engin íjölskyldutengsl hefðu. 
Við mótmælum Kka setningunni: „...og á þeirra framfæri.” aftast i 2. mgr. 
og óskum efitir að hún verði felld niður enda ósæmileg.
I greinina vantar ákvæði tengd bömum innflytjenda en þar hefur pottur verið 
brotinn hingað til og hafa innflytjendur á stundum liðið illa fyrir það. 
Bömin ættu t.d. að fá óbundið dvalarleyfi um leið og foreldri fær slíkt 
þannig að ekki þurfi að sækja sérstaklega um dvalarleyfi fyrir bömin á 
hverju ári eins og verið hefur og ekki sé hægt að vísa bömum innflytjenda úr 
landi. Allt þetta þarf að útfæra nákvæmlega þannig að enginn vafi leiki á um 
stöðu bamanna gagnvart lögunum. Við viljum enn minna á hve mikilvægt 
er að faglega sé að öllum ákvarðanatökum staðið í þessu sambandi og 
sérstakur umboðsmaður eða innflytjenda þar sem fagfólk (menntaðir í 
uppeldis- sálar- og/eða félagsfræðum) stæði að afgreiðslum umsókna hlyti 
að teljast eðhlegt og réttmætt í okkar málum.

14. grein 
l.mgr.
Á sama hátt óskum við eftir að nánustu skyldmenni Islendings eða íbúa sem 
dvelst hér löglega séu undanþegnir þvi að þurfa að fullnægja skilyrðum 11. 
greinar og rök okkar fyrir þessu em þau sömu og í athugasemdum okkar 
fyrir 13 grein.

15. grein
Það er óljóst í þessari grein hvort búsetuleyfi komi til eftir 3ja eða 6 ára 
dvöl? E f búsetuleyfí er hugsað sem ígildi núverandi „Óbundins dvalarleyfís” 
og forsendur em 3ja ára dvöl á „tímabundnu dvalarleyfi er það gott. Ath! 
Þá er „tímabundið dvalarleyfi” ekki það sama og „takmarkað dvalarleyfi 
(temporary versus limited).” En e f um lengingu tímabilsins er að ræða til 
þess að öðlast viðvarandi „óbundið dvalarleyfi” er um skreðingu frá 
núverandi réttindum að ræða og mótmælum við e f svo er. Við teljum
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reyndar að hér sé átt við 3 ár en ekki 6 en það þarf að orða lögin þannig að 
ekki valdi misskilningi og óskum við eftir lagfæringu á þessu. Skilgreiningu 
vantar á „dvalarleyfi sem ekki er háð takmörkunum" og þá væntanlega á 
„dvalarleyfi sem háð er takmörkunum" og hverjar slikar takmarkanir eru og 
hvenær þeim er beitt. Hvað er nákvæmlega átt við hér? Er um að ræða 
dvalarleyfi sem af einhverjum sérstökum ástæðum er takmarkað eða er um 
að ræða venjulegt „tímabundið dvalarleyfi”?
Við bendum einnig á að samkvæmt núverandi lögum öðlast erlendur maki i 
hjónabandi með Islendingi óbundið dvalarleyfi eftir 2ja  ára búsetu í landinu í 
hjónabandinu og er þvi hlutur þeirra rýrari í frumvarpinu en nú er -  Okkur 
finnst skjóta skökku við e f ný lög eiga að skerða núverandi réttindi 
innflytjenda og óskum þvi eftir endurskoðun á þessu atriði. Okkur þykir því 
ástæða til að leggja til að réttindi maka íslenskra ríkisborgara til búsetuleyfis 
verði lögfest fyrr en þessi grein frumvarpsins kveður á um og reyndar 
leggjum við til að makar íslenskra ríkisborgara öðlist leyfið strax við 
skráningu sambúðar eða við upphaf hjúskapar. r • • r
I þriðju málsgrein stendur: „Utlendingastofiiun tekur ákvörðun um
búsetuleyfi.” Við mótmælum þessu enda stangast það á við það sem stendur 
i 1. mgr: „ ...á  samkvæmt umsókn rétt á að fá útgefið búsetuleyfi...” en að 
innflytjandi eigi rétt á leyfinu er lagabót og við lýsum yfir ánægju okkar með 
það atriði. Við leggjum til að 3. mgr. verði orðuð svona: „Utlendingastofiiun 
gefirr út Búsetuleyfi samkvæmt þessari grein.”
Við mótmælum þeim áætlunum sem fram koma í 5. mgr. að þvinga 
innflytjendur til íslenskunáms. Þetta finnst okkur bæði niðurlægjandi og 
ómannúðleg meðferð. A f hverju má fólk ekki ráða því sjálft hvort það læri 
Islensku eða ekki? Réttara væri að stjómvöld sæju til þess að alltaf væri nóg 
framboð af íslenskunámskeiðum fyrir útlendinga og að aðgengi væri ávallt 
vel tryggt og ódýrt og utan vinnutíma. Eins væri frekar að stjómvöld sæju til 
þess að atvinnurekendur, sérlega þeir sem reka stóra vinnustaði með 
mörgum erlendum starfsmönnum, sæju erlendu starfsfólki sínu fyrir 
námskeiðum í vinnunni. Verkalýðsfélögin gætu líka komið að þessu. En að 
þvinga fólk með lögum í slík námskeið er ekki viðeigandi og því mótmælum 
við þeim áætlunum og óskum eftir að 5. mgr verið strikuð út.

Það vantar algerlega að tala um skirteini til staðfestingar á dvalar- og 
Búsetuleyfi. Skírteini til staðfestingar á báðum þessum leyfum þarf reyndar 
að vera vel i\nnið og staðfestast í veaabréf viðkomandi eigi það að gagnast 
honum á landamærum annarra ríkja en Islands. A skírteini um óbundið 
dvalarleyfi sem nú er gefið út af Utlendingaeftirlitinu er ritað á ensku, 
„permanent residence" og reiknum við með að enska heitið muni verða það
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sama um íslenska hugtakið „Búsetuleyfi”. Við viljum leyfa okkur að benda 
á að okkur þykir mjög óeðlilegt að einstaklingur sem hefur „permanent 
residency" i landi, hafi ekki rétt til að vinna íyrir sér í því sama landi og við 
mótmælum því harðlega að svo sé. Eðlilegt væri að sá einstaklingur sem fær 
slíkt leyfi hafi einnig rétt til að sjá sér og sínum farborða með fullri þátttöku í 
atvinnulifinu. Atvinnuréttindi þurfa því að fVlgia búsetulevfinu. Hér sést 
enn og aftur nauðsyn þess að sameina dvalar- og atvinnuleyfísveitingarnar 
undir einn hatt og leggjum við enn til hugmyndina um umboðsmann 
innflytjenda. Nauðsynlegt er að í þessari grein frumvarpsins verði fjallað 
sérstaklega um réttindi bama innflytjenda í sambandi við búsetuleyfi.

Það vantar einnig í fmmvarpið ákvæði um hvemig skipti úr núverandi 
„óbundnu dvalarleyfí” yfír í „búsetuleyfi” skuli fara fram. Mikill uggur er í 
innflytjendum vegna þessa og óskum við eftir því að lögin segi til um þetta. 
Mun sá einstaklingur sem hefur „óbundið dvalarleyfi” nú geta sótt sitt 
„búsetuleyfi” án þess að þurfa að leggja inn nýja umsókn og fara í gegnum 
ómælda erfiðleika eins og reynsla okkar er með afgreiðsluhætti og háttsemi 
Utlendingaeftirlitsins gagnvart innflytjendum. Er í raun verið að svipta þá 
sem nú hafa „óbundið dvalarleyfi” því leyfi og láta þá sækja um að nýju eða 
munu þeir fá „búsetuleyfið” vandræðalaust við framvísun á „óbundna 
dvalarleyfinu”? Mun núverandi „óbundið dvalar- og atvinnuleyfí” afram 
verða í gildi (það heitir jú  „Permanent Residence Permit” á ensku og því ætti 
svo að vera.

Við mótmælum harðlega grundvallarbreytingu á 1. mgr. greinarinnar frá því 
frumvarpið var lagt fram á 126. löggjafarþingi. I stað þess að útlendingur 
sem dvalist hefur hér löglega samkvæmt dvalarleyfi hafí „RETT” á 
búsetuleyfi stendur nú að „Veita megi útlendingi leyfíð...”. Við óskum eftir 
að þessu verði breytt i fyrra horf enda mjög íþyngjandi breyting.

16. grein
Hér er mótsögn í frumvarpinu þar sem ritað er í þriðju og fjórðu línu; „ .. .eða 
ekki er lengur fullnægt skilvrðum fyrir veitingu dvalarleyfís eða 
búsetulevfís. .. ” Hvemig getur þetta verið? Er þá gert ráð fyrir að svipta fólk 
búsetuleyfinu e f t.d. framfærsla, sjúkratrygging eða húsnæði verður 
ófullnægjandi að áliti starfsfólks Utlendingastofíiunar? Er þá ætlunin að hafa 
þetta búsetuleyfi gersamiega ótryggan pappír t.d. er atvinnuleysi eykst í 
samfélaginu og við}<omandi búsffrileyfishafi missir vinnuna? Þetta er svo 
sannarlega ómannúðleg og mjög ijiismunandi ráðstöfun. p r aptlunin að láta 
fólk halda að það sé á tryggum Jeyfum og svo er bara hægt að snara því úr
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landi e f t.d. efnahagslegar og atvinnulegar forsendur breytast. Þetta stenst 
ekki það siðgæði sem íslensk stjómvöld státa sig af á alþjóðlegum vettvangi 
og óskum við eftir breytingum sem em þannig að „Búsetuleyfi” verði alvöm 
búsetuleyfi og þeir sem það hafa geti búið hér án þess að óttast stanslaust 
yfirvofandi aðgerðir stjómvalda til að koma þeim úr landi vegna alls lags 
samfélagslegra þátta sem em síbreytilegir.

Þessi grein frumvarpsins veitir Útlendingastofhun alltof rúma heimild til 
afturköllunar leyfa. Það verður að lögfesta sérstaklega þær ástæður sem 
varða afturköllun. Hér er um afturkallanir að ræða sem em gríðarlega 
afdrifaríkar fyrir Hf og örlög þeirra sem í hlut eiga og í tilfelli innflytjenda er 
hér velferð allrar fjölskyldunnar í húfi.

Leyfið ætti að vera algerlega viðvarandi og því sem næst óhagganlegt 
„permanent” og er það okkar tillaga að strika út fyrirvarana i þessari grein.

Orðalagið „...,gegn betri vitund,...” er óskýrt. Hver hefur hér 
sönnunarbyrði? Nú, þann 8. febrúar s.l. staðfesti dómsmálaráðuneytið 
úrskurð Útlendingaeftirlitsins um að vísa ófrískri eiginkonu erlends manns 
sem dvelst hér með dvalarleyfi úr landi vegna þess að við útfyllingu 
umsókna gætir misræmis um hjúskaparstöðu. Villurnar komust í 
umsóknimar vegna þess að þriðji aðili fyllti þetta út og gætti ekki að sér. 
Hér telja stjómvöld augljóslega að um viljandi rangar upplýsingar hafi verið 
að ræða, þ.e. ósannsögli, þrátt fyrir að e f í upphafi hefði verið farið rétt að 
hefði dvalarleyfi konunnar sennilega hlotið jákvæða afgreiðslu. Til hvers 
var hér logið og hví er svo harðri og íþyngjandi refsingu beitt þegar um 
augljósa handvömm 3ja aðila er að ræða? Þetta orðalag í lögunum mun 
auðvelda stjómvöldum að reka fleiri úr landi á þennan hátt og mótmælum 
við þessu.

17. grein
Við mótmælum þessari ofurtilkynningaskyldu útlendings umfram 
tilkynningaskyldu annarra íbúa landsins. Er ekki nóg að gefa sig fram við 
landamæraeftirlit við komu?

IV. KAFLI

18. grein
7 sólarhringar em of langur tími til að meina fólki landgöngu. 
Landgönguferlið ætti einungis að vara meðan á landgöngu stendur, þ.e. við
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komu til landsins og eftir að fólk hefur farið í gegnum landamæraeftirlit ætti 
aðgerðin gegn fólki í lögunum að vera kölluð réttu nafiii -  þ.e. brottvísun.
I d-lið greinarinnar þarf að undanskilja nánustu ættingja, t.d. böm 
innflytjenda kröfimni um nægileg fjárráð til dvalar og heimferðar.
Hvað er átt við með í e-lið :.....óttast að hann muni fremja... ” Er nú farið að
gera ráð fyrir þvi i lögum að fólk sé sekt áður en það fremur glæp? Hér er 
um grófa mismunun að ræða og við óskum eftir að þetta verði strikað út.
Við mótmælum g lið enda er hann ómannúðlegur og siðlaus.
I g-lið stendur; „ ...e f  hætta er á .. .” en ætti að vera; ,,..ef læknir, faglega, 
metur hættu á ... ”.

19. grein
I fyrstu mgr. virðist sem sjö daga landgangan úr 18. grein sé gerð ómerk. 
Við teljum þetta ákvæði skaða innflytjendur því að landgönguferlið er gert 
of langt og í raun takmarkalaust., til þriggja mánaða. Aðgerðir yfirvalda til 
synjunar landgöngu geta hafist löngu eftir að útlendingur er kominn til 
landsins og rýrir þetta lagalega stöðu útlendingsins þar sem réttarstaða hans 
er mun sterkari við brottvísun en landgöngu. Við teljum að taka þurfi af 
allan vafa um hvenær landgöngu líkur og þá innan hvaða -tímamafka 
aðgerðir stjómvalda vegna hennar mega heljast.— Við leggjum til að tíminn 
verði styttur mikið, og helst niður i þann tíma sem landgönguferlið tekur í 
raun.

Okkur þykir því rétt að takmarka heimild til að framkvæma ákvörðun um 
synjun landgöngu þegar í stað við það að synjunin komi til við 
vegabréfaskoðun eða 24 klst. eftir raunvemlega landgöngu svo ekki sé hægt 
að framkvæma ákvörðun um synjun þegar í stað á fólki sem þegar dvelst 
hér. Gefa þarf lengri frest í slíkum tilvikum. Hér ber að líta sérstaklega til 
innflytjendafjölskyldna svo að ættingjum þeirra verði ekki visað burt með 
slíkum hætti, svo fyrirvaralaust sem frumvarpið mælir með. Breytingar em 
hér nauðsynlegar þvi það gengur ekki að frumvarpið heimih stjómvöldum 
að heíja synjun landgöngu löngu eftir að raunvemleg landganga átti sér stað.

Mikilvægt er að hægt sé að kæra við synjun landgöngu, sérlega ef hægt er að 
synja landgöngu eftir að raunvemleg landganga á sér stað og hvað viðkemur 
innflytjendafjölskyldum þarf kæra alltaf að fresta framkvæmd ákvörðunar 
eða úrskurðar og góður tími þarf að gefast fyrir innflytjanda að hverfa af 
landi brott sé það endanleg ákvörðun að hann verði látinn fara.
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20. grein
I 2. mgr. greinarinnar er talað um málsatvdk, tengsl útlendings við landið og 
ósanngjama ráðstöfun gagnvart honum eða nánustu ættingjum hans. Þetta er 
gott en þarfiiast nánari útfæringar með sérstöku tilliti til 
innflytjendafjölskyldna. Einnig vantar útskýringu á hvað telst „ósanngimi” 
og „tengsl við landið”.

21. grein
Liður a í 2. mgr. felur m.a. í sér mismunun vegna þjóðemisuppruna sem er 
bannað með öðrum lögum (Stjómarskrá Lýðveldisins Island (65. gr.) og 
þjóðréttarsamningar sem Island heíur fullgilt) og ætti því að fella niður eða 
breyta. I greinina og reyndar í frumvarpið allt þarf vemd gegn brottvísun 
innflytjenda að vera miklu sterkari og skýrari m.t.t. fjölskyldu t.d.

22. grein
Utlendingastofnun hefur hér sem annars staðar of mikið vald. Nauðsynlegt 
er að Útlendingastofhun vinni undir eftirliti, bæði frá stjómvöldum sjálfum 
og frá óháðum aðilum.

MÁLSMEÐFERÐ V. KAFLI 
Við viljum koma hér að þeirri ósk okkar að komið verði á fó t sérstakri nefnd

r

til að úrskurða í kærumálum vegna ákvarðana Utlendingastofhunar 
(Útlendingaeftirlitsins). Slík nefnd verður að vera hlutlaus og alls ekki á 

neinn hátt undir áhrifum frá Útlendingaeftirliti, Vinnumálastofhun, 
verkalýðsfélögum, dómsmálaráðuneyti, Hagstofu, lögreglu né 

félagsmálaráðuneyti.

23. grein
engar athugasemdir.

24. grein
Við óskum eftir að úr annarri málsgrein verði strikað út eftirfarandi atriði: 
„...eftir því sem unnt e r,...”. Að okkar áliti ber stjómvöldum skilyrðislaust 
að sjá um að útlendingur fái að tjá sig um mál gegn sér og ef það þarf túlk 
verður að finna túlk hvað sem tautar og raular.

25. -  28. grein.
Engar athugasemdir
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29. grein
Við mótmælum valdi dómsmálaráðherra eins og það er ritað í 1 .mgr. 
Samkvæmfc 3̂ m ^ . virðist ekki þurfa dómsúrskarð- til -að leita á heimilum 
útlenfetga og í hirslum eins og hjó-öðm fólki? Við mótmælum þessu.
I -fjórðu mgr. er stjómvöldum heimilt að talca sýai af- eFfðaefni-einstaklings 
án leyfis -hans, t.d. vegna þess að hann sækir um leyfi samkvæmt lögunum. 
Þessu-fáheyrða mannréttindabroti mótmælum við harðlega og óskum eftir að 
greinin verði— enáurskrifuð með tiHiti -til grundvallarmannréttinda a.m.lc. 
Eins og reyndar stór hluti frumvarpsins lyktar þessi grein a f því að litið er á 
útlendinga sem glæpamenn frá upphafí og að ósekju áður en nokkur glæpur 
heíur verið framinn. Við bendum á að hver einstaklingur á rétt á því að litið 
sé á hann sem einstakling en ekki að honum séu gefnir eiginleikar 
staðalmyndar fyrir hóp sem byggjast oftast á fordómum og fáfræði.
Við mótmælum því sem fram kemur í b. lið 4. mgr. að taka megi fingraför af 
útlendingi eingöngu vegna þess að hann/hún sækir um leyfi samkvæmt 
lögunum.

30. grein
Ekki er augljóst hvað við er átt með að segja að „Akvörðun 
Útlendingastofhunar sem æðra stjómvalds verði ekki kærð” ? Svo er sagt í 
næstu setningu að kæra megi til dómsmálaráðuneytisins. Er ekki rétt að 
alltaf er hægt að kæra úrskurði Útlendingastofiiunar til æðra stjómvalds? Það 
þarf að koma skýrt fram að ákvörðun Útlendingastofnunar sé alltaf hægt að 
kæra. Það er nauðsynlegt að alltaf sé hægt að kæra ákvörðun 
Útlendingastofnunar.

31. grein
E f landgönguferlið er lengra en landgangan er i raun og vem og við tölum 
nú ekki um e f hún er 7 sólarhringar eða meira gengur ekki að ákvörðun um 
frávísun megi framkvæma þegar í stað. Það verður að vera hægt að kæra og 
vísast hér til umfjöllunar um 19. grein hér að ofan.

32. grein
Hér er Útlendingastofiiun enn og aftur gefið ægivald yfir lífi íjölskyldna og 
einstaklinga þar sem ritað er i 1. mgr: „...þar sem Útlendingastofhun telur 
augljóst að aðstæður séu ekki þannig . ..” Við mótmælum þessu valdi og 
bendum á hve auðvelt er starfsfólki stofiiunarinnar að misnota slíkt,
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33. grein
Hér er útlendingur enn talinn sekur áður en hann fremur glæp -  þ.e. í 1. mgr. 
þar sem stendur: „... eða vfírgnæfaaái likur eru á að hann muni ekki gera það 
. . .”. Viðmótmælumþessu.
Eins er að farið i 4. mgr. þar sem ritað er: „Við mat á þessu má taka tillit til 
almennrar reynslu a f undankomu”. I 6. mgr. er eins að farið. Hér er mjög 
alvarlega vegið að réttindum einstaklinga og heimilt að fangelsa þá vegna 
einhverrar „almennrar reynslu” og yfírgnæfandi líkinda” Þetta er gróft 
mannréttindabrot og mismunun og mótmælum við því og krefjumst að þetta 
sé lagað.

Við óskum eftir að heimild verði veitt til að kæra ákvörðun um framkvæmd 
brottvísunar og frest útlendings til að hverfa a f landi brott. I tilfclli 
innflytjenda er hér um mjög mikilvægt atriði að ræða eðli málsins 
samkvæmt. Skilgreina þarf hvað átt er við með hugtakinu „ósanngjöm" 
ráðstöfun í 7. mgr.

34. grein
Við mótmælum því mannréttindabroti sem heimilt er að fremja með 
fyrirvaranum í l.mgr. þar sem segir: „...nem a það hafi í för með sér sérstakt 
óhagræði eða töf eða dómarinn telur ekki varhugavert að láta hjá líða að 
skipa talsmann.”

VI. og VII. KAFLI 
Engar athugasemdir við VI. og VII. kafla

VIII. KAFLI

52. grein
Við teljum að heimild til synjunar um dvalarleyfi og búsetuleyfi vegna 
utanríkisstefiiu ríkisins vegi sérstaklega illa að innflytjendafjölsky 1 dum og 
mótmælum við henni. Hér er stjómvöldum fengið alltof mikið órökstutt 
svigrúm til framkvæmda sem geta mismunað útlendingum og skaðað 
innflytj endaíj öl sky 1 dur beint. Lögin þurfa að fela í sér skýr lögákveðin 
skilyrði sem framkvæmdavaldinu berí að starfa eftir að þessu leyti, eins og 
stjómarskráin gerir ráð fyrir. Við teljum að utanríkisstefiia ríkisins geti ekki 
fallið undir slík skilyrði og óskum því eftir að utanríkisstefnan verði tekin 
burt úr greininni. Við mælumst svo til að sérstakt tillit verði tekið til 
innflytjendafjölskyldna í þessari grein og vald framkvæmdavaldsins verði 
takmarkað enn frekar til aðgerða gegn þeim á þeim grundvelli sem greinin
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mælir fyrir um. Greinin veitir heimild til mismununar á grundvelli
þjóðemisuppruna sem er bannað i öðrum lögum, m.a. Stjómarskrá 
Lýðveldisins íslands (65.gr.) og í þjóðréttarsamningum sem ísland hefur 
fullgilt.

53. grein
Þessi grein felur i sér mismunun innflytjenda og annarra íbúa landsins og 
mótmælum við því.

54. grein
Þetta em nú svolítið ýkt atriði i tilfelli innflytjenda sem em íbúar landsins og 
eins er í 53. grein reyndar líka og leggjum við til að tekið verði sérstakt tillit 
til innflytjenda hér og minni kröfur um tilkynningaskyldu verði settar til 
handa þeim. A líka að tilkynna í e-lið um útlendinga sem leita að, eða fá 
atvinnu ef útlendingamir em með búsetuleyfi og óbundið atvinnuleyfi? Við 
óskum eftir breytingum á e-lið þannig að ef um útlending með búsetu- og 
atvinnuleyfi er að ræða sem er að sækja þjónustu til atvinnumiðlana þurfi 
þær ekki að tilkynna sérstaklega um það enda væri slíkt óþolandi mismunun. 
Við óskum eftir að í lið g verði skráð að Utlendingastofiiun geti ekki krafist 
einkunna erlendra stúdenta i námi t.d. í þeim tilgangi að skoða 
námsframvindu á svipaðan hátt á LIN gerir, en dæmi era um slíkt af hálfu 
starfsfólks Utlendingaeftirlitsins.

55. grein
Engar athugasemdir.

55,-gFein- 56. grein
I greinni er fjallað um ábyrgð á kostnaði sem hlýst af því að útlendingur þarf 
að fara úr landi. Það vantar algerlega að talað sé um innflytjendur 
sérstaklega og það verður að semja sérstaka grein um þetta. Samræmi þyrfti 
lika hér og í lögum um atvinnuréttindi útlendinga en þar er vandræðagrein 
um sama efhi. Við bendum því enn einu sinni á að sameina þyrfiti þessa 
lagabálka algerlega í einni löggjöf undir sama hatt.
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56. grein 57. grein
Okkur þykir 6 mánaða fangelsi vegna brota á lið a og b í 1. mgr. o f hörð 
viðurlög, sérstaklega e f um er að ræða brot af gáleysi og förum við fram á 
vægari viðurlög. I 2. mgr. lið b er það látið varða allt að 2ja ára fangelsi e f 
maður hefur milligöngu um vinnu eða húsnæði fyrir útlending. Sé þetta 
ákvæði túlkað samkvæmt orðanna hljóðan er stór hluti 
innflytj endaQ ölskyldna gerðar að glæpamönnum sem hægt er að stinga inn. 
Hvemig getur það verið réttlætanlegt að fangelsa mann, og það í 2 ár, fyrir 
að hafa milligöngu um húsnæði fyrir útlending, manneskju sem tilheyrir 
fjölskyldunni og dvelur jafnvel hér? Eða þá vinnu? Og það meira að segja 
af gáleysi. Þetta ákvæði verður að hverfa. Við teljum frumvarpið hér mjög 
gallað og refsigleðin er ótrúleg og okkur óskiljanleg. Við krefjumst hér 
breytinga. Við lýsum yfír ánægju okkar með liði; c, e og f  í 2. mgr. þar sem 
tekið er á fólki sem í hagnaðarskvni beitir sér fyrir komu útlendinga til 
landsins -  jafiivel með blekkingum.

Að lokum vonumst við til að þessar athugasemdir okkar verði teknar til 
uinfjöllunar og að tillit verði tekið til þeirra áður en frumvarpið verður 
endanlega lagt fram og/eða samþykkt. Við erum innflytjendur á íslandi, 
hópur fólks sem hefiir borið skarðan hlut frá borði hingað til í lögunum. Við 
krefjumst þess að vera viðurkennd í lögum lands okkar, íslands, þvi við 
erum ibúar þessa lands og lifum og störfum landi og þjóð til gagns og góðs. 
Við erum fjölskyldur, blandaðar fólki með islensk og erlend rikisföng. Við 
erum ekki krabbamein i samfélaginu, ógn eða skemmd sem þarf að uppræta, 
heldur erum við hluti nýs htrófs, boðberar þeirra tima sem við hfum á og 
farmtíðarinnar i heimi aukinna samskipta og samgangna þjóða í millum. 
Hvort sem hverjum og einum þekkist betur eða verr erum við hér til 
frambúðar.

F.h. Mannréttindasamtaka innflytjenda á íslandi og ijölskyldna þeirra.

í Reykjavík í janúar 2004.2002.
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