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Efni: Frumvarp til laga um útlendinga (alþjóðleg vernd), 382. mál, 153. löggj.þing - umsögn 
Alþýðusambands Íslands (ASÍ)

Alþýðusambandi Íslands hefur borist framangreint frumvarp til umsagnar. Um er að ræða frumvarp 
sem er í aðalatriðum eins og það sem lagt var fram á 149., 150., 151. og 152. löggjafarþingum þar sem 
það dagaði uppi. Til viðbótar við tilvísun í þær umsagnir sem ASÍ lagði fram um frumvarpið á fyrri 
löggjafarþingum þá telur ASÍ, þrátt fyrir að fjalla eingöngu efnislega um 21. gr. frumvarpsins, ástæðu 
til að vekja sérstaklega athygli á viðamikilli og ítarlegri umsögn Rauða krossins um frumvarpið nú sem 
og á fyrri löggjafarþingum.

Líkt og áður fram hefur komið og er ítrekað nú, styður ASÍ að fólk sem hefur fengið dvalarleyfi á 
grundvelli mannúðarsjónarmiða og sérstakra tengsla við landið verði undanþegið kröfu um tímabundið 
atvinnuleyfi sbr. 21. gr. frumvarpsins sem felur í sér breytingu á lögum nr. 97/2002 um atvinnuréttindi 
útlendinga. Þessi sjónarmið koma m.a. fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarsamstarfs 
Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs á haustmánuðum 
2021 (bls. 38) undir kaflanum um málefni útlendinga. Samhliða leggur ASÍ til að atvinnuréttindi 
umsækjenda um alþjóðlega vernd (hælisleitenda) verði endurskoðuð. Vísbendingar úr 
vinnustaðaeftirliti ASÍ og stéttarfélaganna benda til þess að raunveruleg atvinnuþátttaka í þessum hópi 
sé miklu meiri en opinberar tölur gefa til kynna. Mál sem koma inn á borð stéttarfélaganna benda til 
þess að þessi hópur sé sérstaklega berskjaldaður fyrir misneytingu af hendi atvinnurekenda, sem í 
verstu tilvikunum jaðra við mansal. Framangreind sjónarmið koma jafnframt fram í umsögn ASÍ við 28. 
mál á yfirstandandi þingi og hvað þennan hlut frumvarpsins varðar er bent sérstaklega á umsögn 
Vinnumálastofnunar við framangreint 28. mál.
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