
Nd. 473. Nefndarálit [30. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 77 5. júní 1947, um félagsheimili.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur rætt frv. á nokkrum fundum, en eigi getað orðið sammála um
afgreiðslu þess. Meiri hl. nefndarinnar vill afgreiða málið með rökstuddri dagskrá,
en ég mæli með samþykkt þess.

Í frv. felst það, að verkalýðsfélög geti fengið styrk úr félagsheimilasjóði til
byggingar félagsheimila fyrir sig með sama hætti og ungmennafélög, íþróttafélög,
bindindis félög og fleiri slík félög. Verkalýðsfélögin eru ein elztu og fjölmennustu
félagssamtök, sem nú starfa hér á landi, og er félagatala þeirra nú um 26000 manns.
Félög þessi eru að vísu fyrst og fremst hagsmunasamtök, en þau hafa þó gegnt
og gegna mjög mikilsverðu menningarhlutverki. Þann þátt í starfi þeirra þarf þó
mjög að auka frá þvi, sem verið hefur. En til þess að svo megi verða, er nauðsyn-
legt, að skilyrði verkalýðsfélaganna til félagsstarfsemi stórbatni frá þvi, sem verið
hefur.

Árið 1947 voru sett merk lög um félagsheimili, þar sem kveðið er á um stuðn-
ing af hálfu ríkisvaldsins við ýmis almenningsfélög, sem byggja vilja samkomu-
hús. Meiri hluti íþróttanefndar og fræðslumálastjóri hafa ekki litið svo á, að
verkalýðsfélög séu styrkhæfir aðilar til jafns við ungmennafélög, íþróttafélög o. s.
frv., en telja hagsmunum fyrrnefndra félaga nægilega borgið með því, að þau geti
orðið meðeigendur að slíkum félagsheimilum. Einn nefndarmaður íþróttanefndar
telur hins vegar, að skilja beri gildandi lög þannig, að verkalýðsfélög séu styrk-
hæfir aðilar.

Ég tel verkalýðsfélögin eiga fullan rétt á því að verða viðurkennd sem full-
komlega jafngildur aðili við ungmennafélög, íþróttafélög, bindindis félög og fleiri
slík félög, að því er varðar rétt til styrks úr félagsheimilasjóði. Liggi engin rök
til þess að skipa þeim á óæðri bekk í þessu sambandi. Fyrir því legg ég til, að
frv. verði samþykkt.

Alþingi, 16. marz 1954.

Gylfi Þ. Gíslason.


