
sþ. 58. Tillaga til þingsályktunar [58. mál]
um skipulegan stuðning hins opinbera við ungmenna- og íþróttahreyfinguna.

Flm.: Helgi Seljan, Jóhann Ársælsson, Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta undirbúa og semja löggjöf um skipulegan
stuðning hins opinbera við ungmenna- og íþróttahreyfinguna. Skal í því sambandi haft náið
samband við fjöldahreyfingar á þessu sviði, svo sem UMSÍ og ÍSÍ.

Meðal áhersluatriða í löggjöf þessari skulu vera:
1. Sérstök rækt verði lögð við almenningsíþróttir og hvernig laða megi sem flesta til

líkamsræktar.
2. Samstarf skóla og félagasamtaka um eflingu íþrótta verði stóraukið.
3. Hvers konar íþróttastarfsemi verði skipulega nýtt í þágu baráttunnar gegn vímuefna-

neyslu.
4. Tekið verði upp ákveðnara og skipulegra form þess fjárhagsstuðnings sem hið opinbera

veitir til íþróttastarfsemi.
5. Tryggð verði sem best nýting þess fjármagns sem veitt er til íþróttahreyfingarinnar í því

skyni að stórauka þátttöku almennings og þá ungs fólks alveg sérstaklega.

Greinargerð.
Tillaga þessi er endurflutt frá síðasta þingi og fylgdi henni þá svohljóðandi greinargerð:
Gildi almennrar líkamsræktar og íþrótta dregur enginn í efa. Gildi þess félagsstarfs, sem

unnið er á vegum fjöldahreyfinga þeirra sem þessi markmið hafa, er ótvírætt og óumdeilt.
Gildi þess að gæða tómstundir sem flestra lífi og veita um leið hollustu og hreysti er gulls
ígildi. Sú starfsemi, sem hefur allt þetta að inntaki og markmiði, er mikilvægur og snar
þáttur í þjóðlífinu, hvetjandi og þroskandi í senn. Samfélagið hlýtur að taka þeirri starfsemi
fagnandi og styðja hana með ráðum og dáð og tryggja um leið vöxt og viðgang þeirra
fjöldahreyfinga sem beita kröftum sínum að hollri tómstundaiðkun, heilsusamlegri iðkun
íþrótta og heilbrigðu félagsstarfi sem fyrst og síðast er unnið fyrir æsku landsins og þar með
fyrir framtíðina.
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Tillaga þessi beinist að skipulegri og öflugri stuðningi opinberra aðila við ungmenna- og
íþróttahreyfinguna en nú er og bendir um leið á og undirstrikar þýðingu þess starfs sem
unnið er og þau áhersluatriði sem helst þarf að hyggja að.

Kveikjan að tillöguflutningi þessum er að miklu leyti komin frá erindi um skipulag
æskulýðs- og íþróttastarfs sem Hermann Níelsson formaður UÍA flutti á ráðstefnu á Hall-
ormsstað sumarið 1983. Þar benti hann réttilega á að allri stefnumörkun í þessum málum
væri vægast sagt ábótavant og um margt stæði sú vöntun starfi og eflingu þessa starfs fyrir
þrifum. Þegar flm. fóru að hugleiða þessa brýningu varð þeim fljótlega ljóst að erfitt yrði að
skilgreina í tillöguformi helstu markmið og færustu leiðir til þess að ná því marki að skapa
l;eildstæða mynd af viðfangsefninu og ná fram þeim áhersluatriðum sem mestu skipta.
Aherslurnar eru mismunandi, einkum eftir því hvort keppnisíþróttir eru í fyrirrúmi eða
almenn og virk þátttaka fjöldans er í öndvegi eða þá sem helst skyldi að hvort tveggja fengi
sinn verðuga sess eftir þýðingu sinni.

Þau áhersluatriði, sem í tillögunni felast, eru engan veg tæmandi eða gefa nógu góða
mynd af viðfangsefnum þeim sem við blasa. Flm. eru því opnir fyrir öllum nýjum
hugmyndum og reikna enda með því, verði tillagan samþykkt, að þar komi margir að með
ólík sjónarmið og áherslur sem reynt verði að samræma svo að til varanlegra heilla verði
fyrir einhvern þýðingarmesta þátt uppeldis- og heilbrigðismála okkar, að ógleymdum þeim
félagslega sem máske er sá veigamesti þegar allt er skoðað.

Flm. er það ljóst að hér er um mikið vandaverk að ræða sem ekki verður hrist fram úr
erminni. Sviðið er vítt og spannar marga ólíka þætti þar sem skilgreina þarf markmið og
leiðir og þá ekki síður hvernig stuðningur opinberra aðila verði sem öflugastur og komi að
sem bestum notum, jafnt fyrir hreyfinguna í heild sem og hinn almenna þátttakanda.

Í kveðjuorðum Sigurjóns Bjarnasonar, framkvæmdastjóra UÍA um mörg ár, er
minnt á nokkur grundvallaratriði sem hér skulu tilfærð:

"Þrennt tel ég hins vegar að beri að leggja stóraukna áherzlu á:
Í fyrsta lagi íþróttaiðkun almennings sem ekki hefur keppni eða hámarks árangur að

leiðarljósi. Þarna er fyrst og fremst þörf skipulagningar og áróðurs." Hann velur svo
austfirsk dæmi þessu til sönnunar, en heldur svo áfram:

"Í öðru lagi ber að etla hvers konar æskulýðsstarf í félögunum, tryggja þar með framtíð
hreyfingarinnar og leggja uppeldisstarfi þjóðar lið. Þetta er í raun megintilgangur
hreyfingarinnar og þarna má hún í engu bregðast.

Í þriðja lagi þurfa félög og sambönd að huga betur að alhliða félags- og menningarstarf-
semi. Í fámennari byggðarlögum er þetta sérstaklega brýnt og ég bendi fólki í þéttbýli
eindregið á þá möguleika sem felast í því að efna til nýbreytni í starfi viðkomandi félaga."

Hér talar sá sem um árabil hefur verið í forustu í þessum málum og hefur mörg s. I. ár
unnið ótrúlegt afrek ásamt traustri liðssveit að þeim glæsilega árangri sem náðst hefur á
sambandssvæðinu með hinni miklu virkni og meiri þátttöku en almennt gengur og gerist.

Öll áhersluatriði Sigurjóns eru með beinum eða óbeinum hætti inni í tillögu okkar, enda
treysta flm. sér ekki til að gera betur. Við samningu þessarar tillögu hafa flm. m. a. haft í
huga hin félagslegu og uppeldislegu áhrif og almenn heilbrigðis- og líkamsræktarmarkmið.
Árangursrík barátta gegn vímuefnavá þeirri, sem nú steðjar að, stórfelldari en fyrr, verður
ekki betur tryggð en með öflugu æskulýðs- og íþróttastarfi.

Félagslegt uppeldi æskunnar og aukin hæfni til að taka þátt í hvers konar félagsstarfi er
mikilvægur þáttur í þroskaleit hvers og eins, og holl iðkun íþrótta við það félagsform, sem
ungmenna- og íþróttahreyfingarnar byggja á, getur og á að vera einhver vænlegasti
kosturinn að þessu markmiði. Fátt stuðlar betur að heilbrigði og hollum lífsvenjum en iðkun
íþrótta og heilsuræktar af hóflegu kappi. Og ekki má gleyma þætti þess afreksfólks sem ber
hróður lands og þjóðar út um lönd. Stuðningur við þessa starfsemi alla er góð fjárfesting sem
skilar sér margfaldlega til baka og þann stuðning þarf að stórefla og skipuleggja. Að því
meginmarkmiði stefnir þessi tillaga.
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Til að fylla upp í þessa greinargerð okkar höfum við flm. ekki leitað víða fanga, en af
nógu er að taka. Í skýrslu frá fjárhagsnefnd ÍSÍ frá árinu 1981 er á það bent hversu litla
eða enga umfjöllun íþróttir fá í stefnuskrám stjórnmálaflokkanna, og þar segir orðrétt:

"Stefnuieysi þeirra ber hins vegar vott um skilningsleysi og áhugaleysi sem er illþolandi
á sama tíma og umræða um félagsmál færist sífellt í vöxt." Svo mörg voru þau orð og eiga
mikinn rétt á sér. Meðal þeirra atriða, sem höfundar skýrslunnar segja að nauðsyn beri til að
stjórnmálaflokkarnir taki afstöðu til, eru þessi:
,,- Hvernig skal byggja upp íþróttastarf í landinu? (Hér á landi er venja fyrir því að

íþróttahreyfingin sé mjög sjálfstæð gagnvart ríkisvaldi og héraðsstjórnum. )
- Hvernig skal styrkja hið almenna íþróttastarf í landinu?
- Hvernig skal auka þátttöku hins almenna borgara í íþróttum og útiveru?
- Hver eiga tengsl hinnar frjálsu íþróttahreyfingar og skólakerfisins að vera og hvernig skal

staðið að fræðslu um íþróttir?
- Hvaða stefnu skal fylgt í samskiptum á sviði íþrótta við aðrar þjóðir?
- Hvaða stöðu hafa íþróttir og útivera á meðal æskulyðsmála?"

Síðar segir um hina mörgu þætti íþróttastarfsins:
,,- Við endurhæfingu og þjálfun fatlaðra og þeirra, sem eru að ná sér eftir áföll, hafa

íþróttir sífellt meir komið inn í myndina.
- Gildi hreyfingar og hóflegrar íþróttaiðkunar (trimm) fyrir innisetumenn er ótvírætt. Á

það má benda að stór fyrirtæki erlendis reka góða íþróttaaðstöðu fyrir starfsfólk sitt,
sérstaklega í þeim tilgangi að bæta heilsu þess.

- Á undanförnum árum hefur komið sífellt betur í ljós að íþróttir eru einhver heppilegasta
tómstundaiðja unglinga. Yfirvöldum hefur gengið illa að finna verkefni handa þessum
hópi eins og kunnugt er og hið svonefnda "unglingavandamál" er vel þekkt."
Í þessari sömu skýrslu er mjög rætt um samskipti hreyfingarinnar við fjölmiðla. Þar

segir m. a.:
"Hefja verður markvissan áróður til þess að hefja íþróttir á æðri stall á þessum

vettvangi. Þýðing íþrótta verður þá betur ljós og aukin athygli ráðamanna fylgir í kjölfarið."
Freistandi væri í greinargerð að fara frekar út í þessa skýrslu, m. a. varðandi

fjáröflunarþættina, en þess gefst kostur í framsögn.
Margt um stefnumörkunina í þessari skýrslu er mjög svo samhljóða þeim áherslu-

atriðum sem við flm. erum með, en önnur taka eðlilega meira mið af fjárhagserfiðleikum og
ráðum til beinna úrbóta, enda skýrslan unnin beint til þess.

Varðandi þá þætti látum við nægja að vísa í orð Sigurjóns Bjarnasonar fyrrv.
framkvæmdastjóra UÍA sem segir svo í bréfi:

"Hér er ekki bara þörf breytinga, heldur byltingar.
1. Í fyrsta lagi þarf að koma á heildarlöggjöf og reglum yfir lágmarksstuðning sveitarfélaga

og ríkissjóðs við félög, héraðssambönd, sérsambönd og heildarsamtök.
2. Í öðru lagi þarf að veita hreyfingunni einkaleyfi á vissum fjáröflunarleiðum (getraunir

eru skref í þessa átt) eða annarri starfsemi sem tengist íþróttum og gæti gefið arð (t. d.
líkamsrækt) .

3. Endurskoða þarf skattlagningu hreyfingarinnar, sérstaklega söluskatts. Í því sambandi
skal bent á að síðan söluskattsprósenta varð svo svimandi há, sem raun ber vitni, er t. d.
dansleikjahald ekki lengur arðbær starfsemi.

4. Svokallaðir kennslustyrkir , sem sáldrað er til flestra aðilarfélaga. eru smánarblettur sem
þarf að fella inn í heildarskipulag, sbr. 1. lið."
Allt þetta og miklu fleira mætti tíunda hér til að undirstrika nauðsyn stefnumörkunar og

stuðningsaðgerða í kjölfarið.
Hins vegar kjósa flm. fremur að gera þessu máli betri skil í framsögu þó að öll aðalatriði

hafi komið fram í tillögu og greinargerð.
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