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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum
innflytjenda fyrir árin 2016-2019

Í bréfí frá Alþingi 13. júní sl. var óskað eftir umsögn frá Landssambandi æskulýðsfélaga 
(LÆF) vegna tillögu til þingsályktunar á 145. löggjafarþingi 2015-2016, þingskjal 1285 - 
765. mál.

Jafnréttisnefnd LÆF hefur kynnt sér ofangreinda tillögu og gert athugasemdir við hana sem 
samþykktar voru á stjómarfundi. Þá lýsir LÆF hér með yfir stuðningi við tillögu þessa: að 
Alþingi álykti að framkvæmdir í málefnum innflytjenda skuli miða að því að tryggja jöfn 
tækifæri allra landsmanna, óháð einstaklingsbundnum þáttum og aðstæðum með áherslu á 
þær fimm stoðir sem koma fram í tillögu þessari.

Stjórn LÆF gerir sérstaka athugasemd við lið B.6. sem tekur til þátttöku barna og ungmenna í 
íþrótta- og æskulýðsstarfi. Þá er markmiðið að auka þátttöku barna og ungmenna í skipulögðu 
æskulýðsstarfi, en niðurstaðan tekur aðeins mið á börnum. LÆF vekur athygli á því að 
æskulýðslög kveða á um að með æskulýðsstarfi er jafnframt átt við um félagsstarfsemi þar 
sem ungmenni starfa saman að hugsjónum og markmiðum sem þau sjálf meta að verðleikum. 
Þar er sérstaklega tekið fram að í slíku starfi skulu gildi höfð í huga sem miða að því að auka 
mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda. Lögin miða við ungt fólk að 25 ára aldri.

LÆF leggur áherslu á að tekið verði tillit til mismunandi þarfa, áhugasviða og vilja barna 
annars vegar og ungra innflytjenda hins vegar. Ungir innflytjendur er jaðarsettur hópur sem 
nýtur ekki sérstakrar lagalegrar verndar eins og börn/ungmenni undir 18 ára aldri. LÆF telur 
að liður B.6. veiti þessum hópi (18 ára og eldri) ekki nægilega athygli þar sem að um er ræðir 
hóp sem gefur af sér til samfélagsins með margvíslegum hætti sem ber að styðja við 
sérstaklega. Ungir innflytjendur eru t.d. skattgreiðendur og kjósendur sem þarfnast 
valdeflingar til að þekkja, æfa og verja réttindi sín til að hafa getu til að taka þátt og njóta 
lýðræðislegrar borgaravitundar til fulls.

Fyrir hönd stjórnar LÆF, 
Tinna Isebarn, framkvæmdastjóri 
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