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Texti:

Vísað er til erindis nefndarsviðs Alþingis dagsett 13.06.2016 varðandi ósk um umsögn um 
tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2016- 
2019.

Mannréttindaskrifstofa leggur fram eftirfarandi athugasemdir:

Mörg verkefni sem mikilvægt er að sinna eru hluti af framkvæmdaáætluninni. Að velja 
tiltekna málaflokka, stoðir, og leggja áherslu á þá gerir áætlunina skilmerkari. Stoðir A til og 
með D taka hver fyrir sig til tiltekins sviðs samfélagsins, en stoð E fjallar um tiltekinn 
samfélagshóp. Sérstakri áherslu á flóttafólk er fagnað en þó færi betur á því að hafa ekki 
sérstaka flóttamannastoð, heldur setja þær aðgerðir undir hinar stoðirnar, þar sem við á.

Alls eru skilgreindar 30 aðgerðir og í tengslum við þær er lagt til að stofnaðir verði 13 
starfshópar, auk vinnuhópa, samstarfsteyma, nefnda og undirbúningsnefnda. Virðist sem 
hlutverk sumra af starfshópunum sé í raun að vinna þá undirbúningsvinnu sem hefði átt að 
vera búin að eiga sér stað til undirbúnings aðgerðaáætlunarinnar. Því fjalla nokkrar aðgerðir 
um að safna upplýsingum eða greina upplýsingar sem liggja fyrir, frekar en að grípa til 
aðgerða á grundvelli þeirra upplýsinga. Gæti það verið ástæða þess að oft er mikið misræmi 
milli þess sem sett er fram sem markmið aðgerðarinnar annars vegar og framkvæmdar og 
niðurstöðu sömu aðgerðar hins vegar.

Til að áætlunin nái markmiðum sínum vantar tvennt í hana. Annars vegar bætt aðgengi að 
túlkaþjónustu með stofnun túlkasjóðs fyrir einstaklinga, eins og lagt var til í Skýrslu um 
túlkaþjónustu fyrir innflytjendur, sem unnin var fyrir innflytjendaráð 2011. Hins vegar er enn 
frekari niðurgreiðsla á íslenskunámskeiðum, en kostnaður er helsta hindrun í vegi



íslenskunáms innflytjenda. Eitt námskeið kostar nú um fimmtung af mánaðarlegum 
ráðstöfunartekjum einstaklings á lágmarkslaunum.

Upplýsingamiðlun til innflytjenda og þátttaka þeirra í samfélaginu er rauður þráður í gegnum 
allar stoðir. Í því samhengi blasir við að opnuð sé upplýsingamiðstöð í samvinnu ríkis, 
sveitarfélaga og félagasamtaka. Slík miðstöð væri vettvangur samvinnu þessara aðila varðandi 
málefni innflytjenda, aðgengilegur og þekktur staður fyrir þá sem flytja til landsins til að fá 
upplýsingar og jafnframt vettvangur samfélagsþátttöku. Slík upplýsingamiðstöð ætti að vera 
staðsett þar sem yfirgnæfandi meirihluti innflytjenda er búsettur, á höfuðborgarsvæðinu.

Gera þarf óháða úttekt á starfsemi Fjölmenningarseturs á Vestfjörðum þar sem lagt væri mat á 
hvort starfsemin uppfylli lögbundið hlutverk þess og hvort þeim fjármunum sem fara til 
rekstursins sé vel varið á þennan hátt.

Talsverðar kröfur eru gerðar til Þjóðskrár um aukna upplýsingamiðlun til innflytjenda og til 
sveitarfélaga. Auk lagalegra spurninga sem vakna í því samhengi má spyrja hvort ekki sé 
nauðsynlegt að tryggja að stofnunin geti sinnt betur grundvallarþjónustu á borð 
lögheimilisskráningar áður en bætt er á hana hlutverkum. Eins og er tekur margar vikur að 
skrá lögheimili og þessi mikli dráttur á lögheimilisskráningum hefur keðjuverkandi neikvæð 
áhrif á réttindi fólks og þarf að leysa strax.

Í þessu samhengi þarf líka að finna lausn á því vandamáli að þeir sem búa í ólöglegu húsnæði 
geta ekki skráð lögheimili sitt og njóta því ekki þeirra réttinda sem lögheimilisskráning veitir 
þeim. Grípa þarf til aðgerða gegn þeim sem leigja út óboðlegt og ólöglegt húsnæði, gera 
ólöglega leigusamninga við fólk og brjóta á réttindum þeirra sem leigjendur.

Aðgerðir vantar til að fjölga þeim innflytjendum sem skráðir eru með heimilislækni og til að 
auðvelda þá skráningu. Í tengslum við það þarf að draga úr óþörfum komum á bráðamótttöku 
með tilheyrandi kostnaði fyrir einstaklinginn og heilbrigðiskerfið.

Jafnframt þarf að skoða kostnað þeirra sem ekki eru sjúkratryggðir af heilbrigðisþjónustu og 
sérstaklega hvort há komugjöld á bráðamótttöku hamli því að þolendur heimilisofbeldis sæki 
sér aðstoð. Einnig mætti skoða hvort ósjúkratryggðir ættu ekki að njóta ókeypis túlkaþjónustu 
í mæðravernd, líkt og sjúkratryggðir, með hagsmuni barnsins í huga.

Undir fjölskyldustoðina mætti koma aðgerð til að jafna rétt barna frá löndum innan og utan 
EES, á aldrinum 18 til 21 árs. Er annars vegar gert ráð fyrir að börn séu á ábyrgð foreldra 
sinna til 21 árs aldurs en hins vegar að þau verði óháð og ótengd foreldrum sínum við 18 ára 
aldur. Hefur þetta hindrað mörg börn í að sameinast foreldrum sínum sem búsettir eru hér.

Einnig þarf að gera áætlun um móttöku barna sem flytjast hingað eftir 15 ára aldur, fara lítið 
eða ekkert í grunnskóla og eiga erfitt með að komast inn á vinnumarkaðinn sökum aldurs. 
Þessi börn eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu.

Í vinnumarkaðsstoð ætti að vera áhersla á að koma í veg fyrir að brotið sé á réttindum fólks og 
aðgerðir gegn mansali.
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