
Nd. 604. Nefndarálit [22. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 50 frá 5. apríl 1948, um bráðabirgðabreyting nokk-
urra laga o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Það hefur farið á sömu leið sem á seinasta þingi um afgreiðslu þessa frum-
varps í nefndinni. Meiri hlutinn er ekki reiðubúinn til að mæla með aðgerðum, sem
beinast gegn því m. a., að nokkrar þúsundir fólks -- þar af stór hluti börn og
gamalmenni - bíði frekara heilsutjón af að búa í ryðbrunnum braggaræsknum,
saggasómum kjallaraholum og hriplekum hanabjálkaloftum í höfuðborg íslenzka
menningarríkisins á miðri 20. öldinni, og lýsir sig andvígan frumvarpinu. Við und-
irritaðir nefndarmenn leggjum hins vegar til, að frumvarpið verði samþykkt.

Það er óþarfi að ræða í löngu máli tilgang frumvarpsins, hann mun vera vel
kunnur öllum þingmönnum, svo mörg tækifæri hafa þeir haft til að kynna sér
hann. Skal látið nægja að vísa til greinargerðar okkar frá í fyrra, en þar segir
meðal annars:

Það er ljótur blettur á þjóðfélagi voru, að fjöldi þegna þess verður að búa
við þær hýbýlaaðstæður, 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.

í þessu sambandi mætti gjarnan minna it, að fyrir síðustu bæjarstjórnarkosn-
ingar 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 heilsu-
spillandi 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 reginhneyskli,
að hið opinbera mætti fyrir alla muni ekki láta það viðgangast lengur; útrýmíng
hinna heilsuspillandi íbúða væri réttlætismál, er krefðist tafarlausrar afgreiðslu.
Nú er tækifærið til að staðfesta í verki þann umbótahug, sem þarna var svo ræki-
lega opinberaður á prenti.

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
um 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 it að
útrýma heilsuspillandi íbúðum. - Slíkar röksemdir verða að teljast ósamboðnar
Alþingi íslendinga, því að umhyggja fyrir heilsu og velferð barnanna er það sein-
asta, sem nokkurt þjóðfélag getur leyft sér að hafa ekki ráð á.

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

Alþingi, 1. febrúar Hl51.

Jónas Árnason,
frsm.

Gylfi Þ. Gíslason.


