
Ed. 685. Nefndarálit

um  frum varp til laga um lieimild fy rir sýslu- og bæjarfélög til að starfræ kja 
lýðskóla með skylduvinnu nem enda gegn skólaréttindum .

F rá  m enntam álanefnd.

Enda þótt nefndin viðurkenni að ýmsu levti þá höfuðliugsun, sem felst í 
frv., þá treystir hún sér ekki til að leggja með sam þykkt þess. Styður nefndin



þá niðurstöðu sína við uinm æli lir. fræ ðslum álastjóra Freysteins G unnarssonar 
i bréfi dags. þ. 4. maí s. 1., sem er prentað liér sem fylgiskjal.

Fylgiskjal.

FRÆÐSLUMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 4. inaí 1933.

Samkvæm t beiðni háttv. m enntam álanefndar efri deildar hefi ég athug- 
að frv. á þskj. 224, um lýðskóla með skylduvinnu nem enda gegn skólarétt- 
indum.

Hugmyndin um það, að „efla sam tím is ræ ktun  lands og lýðs“, er að vísu 
göfug og a llra r virðingar verð og hvatam anni þessa m áls til hins m esta sóma. 
En sú leið, sem hér á að fa ra , er að m ínu áliti varhugaverð. Stærsti annm ark- 
inn, sem ég tel vera á þessu máli, er sá, að hér á að beita þvingun, og henni tvö- 
faldri. 1 fyrsta lagi á að þvinga menn til vinnu og í öðru lagi til náms. Þegn- 
skylduvinna er liér lítt revnd, en þó borin von um að vel m yndi reynast. Um 
hitt er aftu r m eiri reynsla, livernig skvldunám  gefst. Og sú reynsla virðist m ér 
allt annað en glæsileg. Ég liefi m jög litla trú  á árangri slíks náms. — Allt öðru 
m áli væri að gegna, ef fólk það, sem liér á hlut að m áli, m ætti sjá lft greiða at- 
kvæði um skylduvinnu og skólanám . Ef liægt væri að vekja svo sterkan áhuga 
unglinganna sjálfra, sem nám sins ciga að njóta, að alm enn þá tttaka  yrði i 
frjá lsri vinnu, þá væri viðliorfið allt annað.

Jón Jónsson, 
form.

Alþingi, 13. m aí 1933.

Guðrún Lárusdóttir, 
fundaskr., frsm.

E inar Árnason, 
með fyrirvara.

Virðingarfyllst. 

Freysteinn Gunnarsson.


