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Umsögn Samtaka kvenna af erlendum uppruna á íslandi um frumvarp til laga um 
breytlngu á iögum um útlendinga, 507. mál.

Samtökmxi kvenna af erlendum uppruna á íslandi heíur borist til umsagnar ímmvarp til laga 
um breytingu á lögum um útlendinga, 507. mál, þar sem fjallað er m.a. um meðferð umsókna 
um hæli, viðbótarvemd og dvalarleyfi fyrir fómarlömb mannsals en ofangreint frumvarp er 
hægt að finna á <http://www.althingi.is/dbabin/ferill.pl?ltg=138&mnr=507>

Samtök kvernrn af erlendum uppruna fagna því að með breytingum á lögum um útlendinga 
verður bætt úr stöðu hælisleitenda, flóttamanna og fómarlamba mansals.

Hlutverk samtakanna er að sameina, takast á við og Ijá hagsmuna- og áhugamálum kvenna 
sem sest hafa að á íslandi rödd. Markmið samtakamia er að vinna að jaíhrétti og jafiiri stöðu 
kverrna af erlendum uppruna á Öllum sviðum þjóðlífsins. Þetta starf hefur í för með sér 
þekkingu á stöðu erlendra kvenna sem hafa sest hér að eftir að hafa komið til landsins sem 
flóttamenn eða teljast fómarlömb mansals og teljum við samtökin vera málsvara þessara 
kvenna eins og annarra kvenna af erlendum uppruna á íslandi. Reynslan hefur sýnt að óvissa 
um réttarstöðu þeirra, réttindi þeirra varðandi dvalarleyfi og aðgang að almannatryggingum 
hefur margvisleg áhrif á þessar konur sem og böm þeirra. Samtökin telja hins vegar að enn 
þurfi að huga að úrbótum eins og Ijóst varð nýiega þegar Útlendingastofnun synjaði 
flóttakonu um búsetuleyfi þar sem ekki var talið var að hún gæti framfleytt sér á námsstyrk 
sem hún þáði. Samtökin telja að lög um útlendinga ættu að tryggja að engum er neitað um 
grunnrétt til menntunar.

Samtökin fagna einnig að með fyrirhuguðum breytingum er unnið að eyða hluta þeirrar óvissu 
varðandi aðgang að tryggingarkefinu þar sem gert er ráð fyrir að flóttamaður sem veitt hefur 
verið hæli sé sjúkratryggður frá komudegi.

Konur af erlendum uppruna eru stærsti hluti þeirra sem teljast fómarlömb mansals eins og 
firam kemur í skýrslu sem unnin var við Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræðum fyrir 
Rauða kross íslands áiið 2009 og heitir Líka á íslandi: Rannsókn á eðli og umfangi mansals 
(http://wwwjafiiretti.is/D10/_Files/mansalsskyrsla.pdf). í fyrirliggjandi frumvarpi er kveðið á 
um fyrirhugaða fullgildingu samnings Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali og Palermó- 
samnings Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri brotastarfsemi. Samtökin 
styðja í þessu samhengi sérstaklega áætlaða fullgildingu Palermó-samningsins varðandi 
aðgerðir gegn mansali, en þess má geta að ísland er eitt Norðurlanda sem hefur enn ekki 
fullgilt samninginn þótt eftir undirritun Palermóbókunarinnar árið 2006 hafi ísland 
skuldbundið sig að vinna að því að fullgilda samninginn. Samtökin hafa fundið fyrir að óvissa 
um réttarstöðu kvenna af erlendum uppruna sem eru fómarlömb mansals kemur í veg fyrir að 
þær leita sér aðstoðar eða greina yfirlit frá stöðunni þeirra. Talið er hins vegar að fullgilding 
muni ekki einungis eyða óvissu sem þessar konur búa við að einhveiju leyti heldur einnig
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vekja athygli á málefhinu og opinbera umræðu um það sem mun á endanum geta leitt til þess 
að fleiri fómarlömb sjá sér kleift að leita sér aðstoðar.

Samtök kvenna af erlendum uppruna hafa ekki frekari athugasemdir við þetta frumvarp til 
laga og telur það bæta verulega stöðu flóttamanna og hælisleitenda sem og fómarlamba 
mansals.

Virðingarfyllst,

Stjóm Samtaka kvenna af erlendum uppruna




