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Undirrituð vilja koma á framfæri skoðun sinni á útlendingalögum af fenginni reynsíu í starfi 
með flóttamönnum sem boðið hefur verið til íslands á vegum ríkisstjórnar íslands.

Undirrituð voru hluti af stuðningsfjölskyldum á vegum Rauða krossins og erum enn í nánum 
tengslum við þann flóttamann sem við tengdumst varanlegum böndum í október 2005.

Við hvetjum Allsherjarnefnd til þess að gera þær breytingar sem nauðsynlegar eru á lögunum 
til þess að laga það ófermdar ástand sem nú er og þó sérstaklega á 4. gr laganna sem fjallar 
um dvalarleyfi. Við hvetjum til þess að flóttamenn séu ekki settir í þá stöðu sem lýst er í 
meðfylgjandi greinagerð heldur sjái til þess að þeir geti sinnt námi eða starfi án þess að eiga 
það á hættu að missa dvalar- eða búsetuleyfi vegna fíókinna reglna eða misvísandi 
upplýsinga.

Greinagerð sú sem hér fylgir er bréf sem undirrituð sendu 29. apríl síðastliðin til 
félagsmálaráðherra, sem ábyrgðamann yfir verkefnum tengdum flóttamönnum, auk þess 
sem afritfórtil dóms- og mannréttindaráðherra, forsætisráðherra, Flóttamannanefndar, 
Innflytjendaráðs og Rauða kross íslands.

Undirrituð óska eftir því að koma á fund nefndarinnar og gera nánari grein fyrir málinu.
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GREINAGERÐ:



Flóttamenn í boði ríkisstjómar íslands í vandræðum -  hvers 
er ábyrgðin?

Undirrituð mótmæla höfnun Útlendingastofnunar á umsóknum kvótaflóttamanna um 
búsetuJeyfi og krefjast þess að dóms- og mannréttindaráðherra breyti iögum svo koma megi 
í vegi fyrir að slíkt komi fyrir aftur. Svo virðist sem ábyrgð stjórnvalda sé einungis miðuð við 
fyrsta ár búsetu.

Mál Jeimmy Andreu -  saga kvótafióttamanns
í október 2005 kom til landsins hópur kvótaflóttamanna frá Kóiumbíu. Ríkisstjórn íslands 
ákvað að bjóða, eftir ráðgjöf frá Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna, hópi kvenna sem 
voru skilgreindar í sérstakri neyð. Allar konurnar utan ein áttu börn sem fylgdu mæðrum 
sínum en að aukí voru systkín einhverra sem einnig komu til landsins. Ríkisstjórnin gerði 
samning við Rauða kross íslands og Reykjavíkurborg sem framkvæmdaraðila um að aðstoða 
flóttafólkið a.m.k, fyrsta árið.

Einstaklega vel var staðið að undirbúningi fyrir komu hópsins. Rauði krossinn útvegaði meðal 
annars hverri flóttamanna fjölskyldu 4-5 íslenskar stuðningsfjölskyldur þeim til aðstoðar. 
Hlutverk þeirra var að vera flóttamönnum til aðstoðar við hvað eina s.s. að sýha þeim hvar 
hagstæðast var að stunda innkaup, kenna þeim á strætisvagnakerfið og að leiðbeina þeim í 
frumskógi kerfisins hér á landi svo eitthvað sé nefnt. Reykjavíkurborg sá þeim öllum fyrir íbúð 
og ýmissi þjónustu. Við getum vottað að öll umgjörð var einstaklega góð og hefur þetta kerfi 
verið til fyrirmyndar við móttöku flóttamanna og vakið áhuga erlendis.

Undirrituð voru stuðningsfjölskyldur Jeimmy Andrea Guiterréz Villanueva, sem þá var aðeins 
22 ára en hún á ekki börn. Aldrei var spurt um ástæður þess að svo ung kona þurfti að flýja 
land og hvað þá að ffokkast undir að vera r sérstakri neyð. Við gerðum okkar besta til þess að 
kenna henni á og aðlagast þjóðfélaginu. Jeimmy hefur alla tíð sýnt ótrúlegan kraft og vilja til 
þess að standa sig. Hún hefur sýnt þakklæti sitt fyrir það tækifæri sem henni var sýnt með því 
að reyna að standa sig á Öllum sviðum og stundar nú háskólanám. Samskipti okkar hafa ekki 
rofnað heldur eru einskonar fjölskyldutengsl okkar á milli.

Meðfylgjandi upplýsingar eru m.a. sóttar í afgreiðsíu Útlendingastofnunar (hér eftir ÚTS) á 
umsókn Jeimmy um búsetuleyfi en henni er hafnað í bréfi dagssettu 16.03.2010 og er það 
ástæða þessa skrifa okkar. Við höfum einnig vitneskju um að fleiri kvótaflóttamenn hafi lent í 
sambærilegum vandræðum.

Ruglingur í boði ríkisins!
í greinagerð frá fulítrúa Rauða krossins til ÚTS, dagssett 15.12.2009, er skýrt frá því að 
ákveðinn ruglingur hafi verið í upplýsingagjöf til flóttamannanna við komu þeirra 2005. M.a. 
er þeim greint frá því að dvalarleyfi þeirra gilti í þrjú ár en samt sem áður gilti það ekki nema í 
tvö og hálft ár af einhverjum örsökum. Þá ætlaði Jeimmy að sækja um búsetuleyfi en í 
millitíðinni var útlendingalögum breytt og krafist fjögurra ára búsetu í stað þriggja. Því var 
sótt um dvalarleyfi til eins árs sem þýddi að enn og aftur hefði þurft að sækja um til að brúa . 
nokkra mánuði sem uppá vantaði. Því miður gerðist það síðan að það gleymist að sækja um í 
júní 2009.



Jeimmyfékk dvalarleyfi 15.11.2005 ogvargildistími þesstil 22.05.2008. Dvaiarleyfi hennar 
var endurnýjað 16.06.2008 með gildistíma til 16.06.2009. Það uppgötvast síðan í nóvember 
2009, þegar Jeimmy sækir um búsetuleyfi, að dvalarleyfi hennar er útrunnið. 
Útlendingastofnun gerirathugasemd við það atriði. í greinagerð frá Jeimmy, dagssettri 
08.12.2009, kemur fram að henni hafi ekki verið Ijóst sá stutti frestur sem dvalarleyfi var í 
giídi. M. a. vegna anna hafi hún ekki áttað sig á þessu.

Það skal viðurkennt að fyrir undirrituð þá er erfitt að skilja þessa atburðarrás hvað þá ef 
reynt er að setja sig í aðstæður flóttamanna.

í greinagerðinni kemurfram að Jeimmy hefuralltfrá upphafi einsett séraðmennta sig enda 
hvött áfram af okkur, Rauða krossinum ogstarfsmönnum Reykjavíkurborgar. Hún fékk m.a. 
fjárhagslegan stuðningfrá Reykjavíkurborg árið 2007 til þess að stunda nám. Veturinn 2009- 
10 stundar hún nám í spænsku við Háskóla íslands en hafði áður sótt nám í íslensku fyrir 
útlendinga í HÍ. . . * .

Jeimmy hefur haft ákveðnar skoðanir á því að hún vilji frekar vinna fyrir sér heldur en að vera 
uppá aðra komin með fjárhagsstuðning. Við höfum-upplýst hana um námslánakerfi sem sé 
hagkvaemt lán til framfærslu en hún hefur frekar kösið að vinna með námi og oft unnið afar 
mikið eins og kemur fram á skattskýrslum hennar. Þó er undanskilið árið 2007 en það reynist 
Jeimmy örlagaríkt eins og komið verður að síðar.

í bréfi Útlendingastofnunar er tekið tillit til skýringa Jeimmy og Rauða krossins vegna ruglings 
um umsóknir um dvalarleyfi fyrir tímabilið.

Synjun Útlendingastofnunar á búsetuleyfi
í ofangreindu bréfi Útlendingastofnunar er búsetuleyfi hins vegar hafnað á þeirri forsendu að 
Jeimmy geti ekki framfleytt sér. Bendir stofnunin á að á fyrsta ári svokallaðra 
kvótaflóttamanna skuli ríki/sveitarfélag sjá um framfærslu en eftir það er flóttamanni gert 
skylt að sjá um sig sjálfur.

Eins og komið hefur fram þá var Jeimmy í skóla árið 2007. Tekjur hennar það ár voru að 
meðaltali um 32 þúsund krónur á mánuði sem er 1/3 af áættaðri framfærslu en á sama tíma 
þáði hún sérstakan styrk vegna náms sem að samanlögðu við tekjur voru hærri en 
framfærsla. Samkvæmt lögum um útlendinga telst styrkur ekki til framfærslu. 
Útlendingastofnun telur því að Jeimmy hafi ekki uppfyllt skilyrði um framfærslu árið 2007.

Árið 2008 eru tekjur hennar verulega hærri en framfærsla eða 272 þúsund kr. en framfærsla 
er á sama tíma um 99 þúsund kr. Árið 2009 eru tekjur hennar áætlaðar um 233 þ kr en 
framfærsla á sama tíma 115 þúsund kr. Bæði árin uppfyllir hún þvífyllilega skilyrðum um 
framfærslu. Tekjuyfirlitin renna stoðum undir þá staðreynd að Jeimmy er einstaklega dugleg 
ög vil bjarga sér sjálf.

Síðan kemur, að mati undirrita.ðra, fram einkennilegur útreikningur ÚTSfyrir árið 2010. 
Jeimmy lagði fram í desember síðastliðinn tvo starfssamninga sem sýna fram á tekjur að 
upphæð 98 þusund kr. á mánuði en áætluð lágmarksframfærsla árið 2010 er 125 þúsund kr.



á mánuði. Stofnunin kemst að þeirri sérkénnilegu niðurstöðu að tekjur Jeimmy séu undir 
framfærslu fyrir árið 2010- áður en það ár rennur upp. Þar með hafnar stofnunin Jeimmy 
um búsetuleyfi. Þó svar stofnunarinnar sé dagssett í mars 2010 hefur engin ósk komið fram 
um gögn sem sannað geti hvort Jeimmy hafi bætt við sig vinnu síðan þá og hugsanleg náð 
framfærslu!

Þar sem ÚTS hafnar henni um búsetuleyfi er hún skyndilega í þeirri stöðu að vera líka án 
dvalarleyfis þar sem hún sækir einungis um búsetuleyfi í desember.

Ábyrgð stjörnvalda
Undirrituð átelja yfirvöld harðlega fyrir ranglega framkomu við flóttafólk. Við gerum okkur 
grein fyrir því að ÚTS fer eftir lögum við sýnar ákvarðanir. Við teljum að þau séu röng og 
verði að breyta. Við teljum einnig að upplýsingagjöf tii flóttamannanna sé verulega 
ábótavant.

Við teljum að flóttamenn hafi þjáðst nóg í þeim aðstæðum sem þeir eru sóttir úr þegar þeim 
er gefinn kostur á að búsetja sig hér á landi. Neyð þeirra er eflaust mismunandi en vafalaust 
eiga þeir um sárt að binda og hafa upplifað hörmulega atburði. Þáð er þvi ekki á bætandi að 
lenda í slíkum hremmingum sem lýst hefur verið.

Við áteljum yfirvöld fyrir að koma sér undan þeirri ábyrgð að sjá um flóttafólk sem þau bjóða 
að koma til landsins af mannúðarástæðum. Við krefjumst þess að þegar um erað ræða 
kvótaflóttamenn verði þannig gengið frá máíum að þeir þurfi ekki að eiga það á hættu að 
slíkar uppákomur eigi sér stað eins og lýst er hér að ofan. Tryggja þarf að dvalar- og 
búsetuleyfi verði í lagi þar ti! að flóttamenn eigi þess kost að sækja um ríkisborgararétt -  svo 
fremi sem þeir sýna ábyrgð sína íþvf að standa siggangvart nýjum heimkynnum og 
yfirvöldum og að þau séu þess verð, '

Það verður ekki annað skilið af þessu máli að flóttafólki sé refasað sýni það frumkvæði til 
menntunar og vilja til þess að standa sig. Okkur þykir sérkennileg sú mótsstaða hjá ÚTS í 
þessu máli þar sem stofnunin á fulitrúa í Flóttmannanefnd en þar sitja m.á. fulltrúar Rauða 
krossins, félagsmáláráðuneytis og utanríkisráðuneytis. Fyrst það var ekki gert var þá ekki 
hægt að vinna hratt og örugglega að því að Íeysa þessi mál í stað þess að hegna þeim sem 
hafa staðið sig svona vel og við getum verið afar stolt af?

Við finnum fyrir mikilli angist, reiði og sorg hjá Jeimmy vegna þessa máls. Henni finnst hún 
hafa átt nógu erfitt og finnst staðan alls ekki réttlátt gagnvart henni. Við finnum til með 
henni þar sem við vitum hversu mikið hún hefur lagt á sig til þess að aðíagast og sýna 
þakklæti sitt til íslands fyrir að hafa hjálpað henni í neyð.

Við krefjumst þess að stjórnvöld beiti sérfyrir því að lögum verði breytttil þess að slíkt 
endurtaki sigekki. Við vitum af lagabreytingum sem eru í meðförum þingisns nú. Einnigað 
ráðherra sjái til þess að ofangreint afgreiðsla ÚTS verði ekki til þess að koma í vegfyrir eða 
tefja væntanlega umsókn Jeimmy Andreu og annarra í hennar sporum að ríkisborgararétti.
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