
Nd. 629. Nefndarálit [94. mál]
um frv. till. um breyt. á 1.nr. 50 frá 5. apríl 1948, um bráðabirgðabreytingu nokkurra
laga o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu frumvarpsins. Meiri hl. (PÞ,
JR og KS) vill ekki mæla með samþykkt þess. Við teljum hins vegar, að með and-
stöðu gegn slíku velferðarmáli sem hér um ræðir mundu: alþingismenn bregðast því
hlutverki, sem þjóðin hefur kjörið þá til að rækja á vettvangi löggjafar samkom-
unnar. Það er ljótur blettur á þjóðfélagi voru, að fjöldi þegna þess verður að búa
við þær híbýlaaðstæður, sem beinlínis ofbjóða heilsu þeirra. Með frumvarpinu er
gert ráð fyrir, að þessi ljóti blettur verði ekki lengur látinn afskiptalaus af hálfu
hins opinbera, heldur verði aftur upp teknar skipulegar aðgerðir til að afmá hann.
Frumvarpið gerir ráð fyrir, að lagakaflinn um útrýmingu heilsuspillandi íbúða taki
gildi á ný. Það fer ekki fram á annað en að þjóðfélagið ræki sjálfsagða skyldu sína
gagnvart fólki því, sem neyðist til að búa í saggasömum kjallaraholum. ryðbrunn-
um braggaræksnum og öðrum þess háttar híbýlum, sem ekkert eiga skylt við manna-
bústaði, hjálpi því til að komast burt úr óhollustu þeirri, sem þar ríkir, opni því
k.iðina inn í íbúðir, er talizt geta verðugar vistarverur fólks í menningarþjóðfélagi.

Í þessu sambandi mætti gjarnan minna á, að fyrir bæjarstjórnarkosningar á
liðnum vetri mótaðist barátta flokkanna mjög af málum þeim, sem hér um ræðir,
blöð þeirra allra opinberuðu mikla umhyggju fyrir því fólki, sem verður að búa í
heilsuspillandi íbúðum. Aðalblað Framsóknarflokksins, Tíminn, gekk þar ekki hvað
sízt skelegglega fram, birti dögum saman langar greinar og ljósmyndir með til að
sýna fram á hin bágu kjör þessa fólks: allt þetta ástand væri slíkt reginhneyksli, að
hið opinbera mætti fyrir alla muni ekki láta það viðgangast lengur; útrýming hinna
heilsuspillandi íbúða væri réttlætismál, er krefðist tafarlausrar afgreiðslu. Nú er
tækifærið til að staðfesta í verki þann umbótahug, sem þarna var svo rækilega opin-
beraður á prenti.

Einnig mætti minna á, að svo lítur út sem samþykkt muni verða á Alþingi
frumvarp, er hlýtur að hafa hin alvarlegustu áhrif á kjör allra þeirra, sem óþyrmi-
legast verða fyrir barðinu á glundroða og öryggisleysi húsnæðismálanna, frum-
varpið um breytingu á lögum nr. 39 7. apríl 1943, um húsaleigu. Er ekki annað sýni-
legt en meiri hl. Alþingis þykist í þessum efnum geta látið sér í léttu rúmi liggja
hörð mótmæli frá ýmsum þeim aðilum, er gleggst mega vita aðstæður allar, þar á
meðal stjórn Leigjendafélags Reykjavíkur. Eigi nú svo að fara, að á sama tíma
og meiri hl. Alþ. skipi sér til fylgis við þetta síðarnefnda frv., beiti hann sér gegn því
frv., sem nál. þetta fjallar um, þá má trúlegt teljast, að húsnæðisleysingjum ýmsum
og íbúum heilsuspillandi íbúða finnist, að furðu lítil ending sé í samúð þeirri, sem
þeim er svo innilega vottuð í dálkum dagblaðanna á undan kosningum.

Að endingu skal svo vakin athygli á því, sem í rauninni ætti eitt út af fyrir sig
að vera fullnægjandi rökstuðningur fyrir nauðsyn þess, að frumvarp það, sem hér
Bm ræðir, nái fram að ganga: íbúar hinna heilsuspillandi íbúða eru að stórum hluta
börn. - Þess hefur orðið vart, að andstæðingar frumvarpsins þykjast helzt geta
réttlætt afstöðu sína með því, að efnahagsgeta þjóðfélagsins hrökkvi hvergi til þeirra
framkvæmda, sem það gerir ráð fyrir, þjóðfélagið hafi bókstaflega ekki ráð á að
útrýma heilsuspillandi íbúðum. - Slíkar röksemdir verða að teljast ósamboðnar
Alþingi íslendinga, því að umhyggjan fyrir heilsu og velferð barnanna er það sein-
nsta, sem nokkurt þjóðfélag getur leyft sér að hafa ekki ráð á.

Þess vegna mælum við með því, að frumvarp þetta verði samþykkt.

Alþingi, 3. maí 1950.
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