
Sæll Steingrímur,

mér er kunnugt um frumvarp þitt til kosningalaga sem nú er fjallað um á Alþingi okkar Íslendinga.

Ég skil alls ekki afhverju þér þykir það svo mikilvægt að svipta okkur Íslendinga sem búum erlendis þeim 
mannréttindum að greiða atkvæði í kosningum.
Nú langar mig að spyrja þig, hvort þér sé kunnugt um þann veruleika sem við allmargir brottfluttir Íslendingar 
búum við og langar að kynna þér mína stöðu í Þýskalandi.

Ég hef búið í Þýskalandi í rúm tuttugu ár og hér eru reglur eftirfarandi: Ég má ekki kjósa í 
sveitarstjórnarkosningum þar sem Ísland tilheyrir ekki ESB. Ég má ekki heldur kjósa í þingkosningum 
(Bundestagswahlen) því ég er ekki með þýskan ríkisborgararétt. Til þess að öðlast hann þarf ég að afsala mér 
mínum íslenska ríkisborgararétti. Það kemur ekki til greina fyrir mig!

Því vil ég benda þér á, að viljir þú svipta okkur Íslendinga í Þýskalandi þeim rétti að kjósa á Íslandi ert þú í raun 
að svipta okkur eina möguleikanum sem við höfum til að taka þátt í lýðræðislegum kosningum. Ef þetta er 
hinsvegar þitt hjartans mál ættir þú að byrja á því að kynna þér hver staða Íslendinga erlendis er.

Að mínu mati ætti Ísland að beita sér fyrir því:

a) Að þegnar EES landanna hafi sama rétt (td. hér í Þýskalandi) og ESB þegnar til að kjósa í 
sveitarstjórnarkosningum og
b) Að Íslendingar megi taka upp þýskt ríkisfang án þess að tapa því íslenska eins og Þjóðverji getur tekið upp 
íslenskt ríkisfang án þess að tapa þýsku ríkisfangi.

Það er ekki boðlegt fyrir okkur að þessu sé svona háttað og ber merki þess að Íslendingar hafi ekki gert góða 
samninga fyrir þegna sína. Íslenska ríkið þarf fyrst að semja fyrir okkar hönd um möguleika á að kjósa í 
búsetulandi ef það á að svipta okkur kosningarétti í heimalandinu! Það er ekki hægt að skilja okkur eftir 
algjörlega án kosningarétts.

Að lokum vil ég benda á annan mjög vanhugsaðan gjörning en það er að börn Íslendinga búsettum erlendis 
sem aldrei hafa búið á Íslandi missa íslenskt ríkisfang ef ekki er sótt um að halda því áður en einstaklingurinn 
verður 22 ára. Þetta er næstum því móðgun við þá Íslendinga sem hafa lagt mikla áherslu á að börnin þeirra 
tengist landinu, læri tungumálið og rækti Íslendinginn í sér á erlendri grund. Og trúðu mér, þetta er heilmikil 
vinna en allir hagnast á því og því er það eins og afneitun þegar íslenska ríkið kærir sig ekki um að hafa þessa 
Íslendinga í sínum röðum og getur valdið því að áhugi Íslendinga og fjölskyldna þeirra erlendis á að halda góðu 
sambandi við Ísland minnkar. Þetta er oft á tíðum fólk sem heldur merki og sæmd Íslands á lofti um heim allan 
td. með því að koma á viðskiptasamböndum framtíðarinnar. Þessar breytingar voru og eru illa ígrundaðar og 

Islandi ekki til framdráttar.
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