
Nd 127. N e fn d a r á llt
um  frv, til laga um  stofnun sjóðs til eflingar bindindisstarfsemi i landinu.

F rá  m inni hluta allsherjarnefndar.
U ndirr i taður hefir staðið einn uppi i nefndinni með þá tillögu að

ráða háttv, deild til þess að sam þykkja  þetta frum varp .
1 þessu máli geta skoðanir  varla skifst um  annað  en þetta tvent: E r

æskilegt að hjer komi á sinum tim a aftur aðflutningsbann á öllu áfengi eða
er það ekki æskilegt?

Annarsvegar er m álstaður þeirra, sem annaðhvort  að grundvallarskoð- 
un eða vegna reynslunnar,  sem fengist hefir, eru á móti þvi að hafa algert 
aðflutningsbann á áfengi. Þeir hafa auðvitað ekki getað harm að  svo mjög, þó 
að undanþágan  fyrir ljett vin væri veitt, og þvi ekki he ldur þótt nem a gott, 
að hjer opnaðist ný tekjulind fyrir fátækan rikissjóð. Þeir sjá ekki, að bin<}-



indisniálið hafi orðið f}rrir  neinu skakkafalli, eða er sam a, þótt það hafi orðið 
fyrir þvi, og sjá enga ástæðu til þess að hæta þvi það upp að neinu leyti. 
Þeir segja eðlilega: »þeim happ  sem hlýtur«, og hirða tjeð i rikissjóð. — Þeir 
sjá ekki heldur neina þörf á, nem a siður sje, að búa i haginn fyrir það, að 
unt verði að kom a aðfiu tn ingsbanninu i sam a horf og áðu r  var eða betra. 
Bannið er nú í þeirra augum  hrvðja, sem  er að ganga hjá, og síst vert að 
sækjast eftir annari eins eða meiri. það á þvi hvorki að veita fje til þess að 
vinna að þvi, nje heldur kippa úr vegi þess þeim þröskuldi, sem tekjur rik- 
issjóðs af áfengisversluninni verða, fái þær að renna  til a lm en n ra  þarfa rikis- 
ins eða einhvers þess, sem m enn  m u n d u  mjög sjá eftir.

Þetta er hreinn  andbanninga m álstaður, og skal hjer ekki leitast við 
að hrekja hann. F rum varp ið  fer ekkert dult með það, að það byggist á h rein- 
um aðfiutningsbanns grundvelli, og þeir, sem andbann ingar  eru, hljóta því og 
eiga að vera á móti því.

En það væntir sjer íylgis þeirra, sem aðflulningsbanninu á áfengi hafa 
verið og eru fylgjandi. Ástæður fyrir þvi voru taldar við flutning málsins við 
1. umr. í háttv. Nd. F ru m v arp  þetta e r  eina skynsamlega lausnin á þvi, 
hvernig vjer getum undirbúið  og gert sem auðveldast að kom a hjer á a ttur 
fullkomnu aðflutningsbanni á öllu áfengi. Með þessu frum varpi fæst það fje, 
sem jafnan hefir skort til þess, að hægt væri að vinna með nægilegum krafti 
fyrir þetta málefni, inn á við og út á við. Og það fje er ekki tekið af neinum  
þeim tckjustofnum, sem rikið á und an fö rn u m  á ru m  hefir ætlað til nauðsyn- 
legra útgjalda sinna. Það er fje, sem fengist hefir fyrir tilneydda tilslökun frá 
því marki, sem bindindismálið  hafði náð, og gerir því ekki annað  sjálfsagðara 
en starfa fyrir þetta sam a málefni.

Með þessu eina móti er  og hægt að kom a í veg fyrir, að Qe það, sem 
oss áskotnast af þessu, verði þ rösku ldu r  í vegi bannsins siðar meir, því hjer 
á það málefni og þeir m enn að njóta þess, sem fúsast vildu láta það í þágu 
bannsins, er þar  að kæmi. Og með þessu móti þarf enginn að sjá eftir tekj- 
unum  af víninu, þvi að þeim væri þá varið e inm ilt í þeim tilgangi að gera 
það starf óþarft, sem fyrir þær væri unnið.

Alt þetta á við um  aðaltilgang og innihald  frum varpsins. E n  á h inn 
bóginn getur vel verið, að frv. stæði til bófa í aukaa tr iðum , ef háttvirtri deild 
litist svo, og er ekkert við það að athuga, ef ekki b rý tu r  bág við aðaltilgang 
frumvarpsins.

Alþingi, 12. m ars 1923.

Magnús Jónsson, 
fundaskrifari allsherjarnefndar.


