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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um útlendinga, mál 541

Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS) eru sjálfboðaliða- og fræðslusamtök sem senda íslensk 
ungmenni til annarra landa í sjálfboðaliðastarf og taka á móti erlendum sjálfboðaliðum.
Markmið samtakanna er að byggja brýr milli ólíkra menningarheima og þannig stuðla að víðsýni 
og virðingu. Samtökin hafa verið starfrækt á Íslandi í yfir 50 ár og hafa frá upphafi verið aðili að 
alþjóðasamtökunum International Cultural Youth Exchange (ICYE). ICYE var stofnað árið 1949 í 
kjöflar seinni heimstyrjaldarinnar, þá aðeins sem skiptinemasamtök milli Þýskalands og 
Bandaríkjana. Í dag má finna aðila ICYE í 36 löndum í öllum heimsálfum.

Í ljósi þess að á hverju ári tekur AUS á móti 5-10 sjálfboðaliðum utan Schengen svæðisins 
telja samtökin mikilvægt að koma með nokkrar athugasemdir við lagafrumvarp um útlendinga 
sem nú liggur fyrir Alþingi. Samtökin árétta að mikilvægt er að geta tekið á móti sjálfboðaliðum 
hingað til lands í ljósi þess að sam starf við samstarfsaðila okkar innan ICYE veltur mikið á því en 
á hverju ári fara um 50 ungmenni í sjálfboðaliðastarf erlendis á vegum AUS, til landa utan 
Schengen svæðisins.

V. kafli Dvalarleyfi vegna atvinnuþáttöku

39. gr. Dvalarleyfi fyrir sjálfboðaliða
AUS fagnar því að með nýju frumvarpi sé kominn sérstakur flokkur í lög um útlendinga þar sem 
heimild um dvalarleyfi til handa sjálfboðaliðum er veitt. Á tímabili var mjög á reiki undir hvaða 
dvalarleyfisflokk sjálfboðaliðar tilheyrðu. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið úrskurðaði þó um 
málið þann 13. ágúst 2010, mál D M R09110221, að sjálfboðaliði teljist skiptinemi sem komi 
hingað til lands á vegum viðurkenndra skiptinemasamtaka. Leit ráðuneytið til danskri 
lagaframkvæmdar að þessu leyti. Í úrskurðinum var einnig staðfest að AUS teldust viðurkennd 
skiptinemasamtök.
Markmið sjálfboðaliðastarfs innan AUS er m.a. það að stuðla að óformlegri menntun ungmenna 
sem felst m.a. í fjölmenningarfræðslu. Mjög mikið er lagt upp úr því að sjálfboðaliðar komi ekki í 
stað starfskrafts. Samtökin leggja því til að grein þessi verði færð undir VI. kafla frumvarpsins 
sem fjallar um dvalarleyfi vegna menntunar- og menningarskipta enda engan vegin í samræmi 
við starf AUS að fella það undir atvinnuþáttöku. Í VI. kafla eru m.a. greinar sem fjalla um 
dvalarleyfi vegna vistráðningar (40. gr) og dvalarleyfi vegna skiptinema (42. gr).
Ef vilji nefndarinnar stendur hins vegar til þess að sjálfboðaliðar á vegum AUS falli undir 42. gr. 
teljum við brýnt að í nefndaráliti komi fram að sjálfboðaliðar AUS teljist uppfylla b-lið 2. mgr. 42. 
gr. ef staðfesting kemur frá sjálfboðaliðaverkefninu þess efnis að sjálfboðaliðinn muni sinna 20- 
40 klst. sjálfboðaliðastarfi á viku. Sjálfboðaliðar á vegum AUS sinna að jafnaði 35-38  klst. 
sjálfboðaliðastarfi á viku í hinum ýmsu verkefnum s.s. hjá Hjálpræðishernum, Rauða krossinum 
og leikskólum Waldorf stefnunnar. Skv. stöðlum ICYE er lágmarkstími í sjálfboðaliðastarfi á



vegum samtakanna 20 klst. og hámarkstíminn 40 klst. Ástæða þessa breiða bils er einfaldlega 
ólíkar hefðir og venjur í löndum aðildarfélaganna.

IV. kafli Dvöl og búseta

30. gr. Trygg framfærsla útlendings sem sækir um dvalarleyfi
Í 4. mgr. eru talin upp skilyrði í þremur stafliðum sem útlendingur þarf að uppfylla til þess að 
geta fengið dvalarleyfi útgefið. Útlendingi er þó aðeins nauðsynlegt að uppfylla eitt þeirra. AUS 
telur mikilvægt að koma því á framfæri að framfærsla sjálfboðaliða á okkar vegum er ekki tryggð 
eins og talið er upp í áðurnefndum skilyrðum. Mjög misjafnt er hvert eigið fé sjálfboðaliða er og 
að jafnaði fá sjálfboðaliðarnir ekki greiðslur sem nægja þeim til framfærslu, heldur tryggir AUS 
þeim framfræslu með öðrum hætt. Samtökin greiða þeim vasapening mánaðarlega, ca. 80 evrur. 
AUS útvegar hvoru tveggja fæði og húsnæði, t.d. hjá fósturfjölskyldu eða fæðispening í þeim 
tilvikum þar sem sjálfboðaliðar búa í leiguhúsnæði á vegum samtakanna.
Í ljósi þessa teljum við að mikilvægt að í nefndaráliti komi fram að framfærsla sem þessi teljist 
trygg og ráðherra geti þess svo sérstaklega í reglugerð.

Með von um jákvæð viðbrögð.
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