
Nd. 324. Frumvarp til laga
um  viðauka við lög nr. 100 11. jú n í 1938, um iðnaðarnám .

Flm .: T hor Thors.

1. gr.
Við 7. gr. laga nr. 100 11. jú n i 1938 bæ tist ný m álsgrein, svo h ljóðandi:
Nem anda er óheim ilt að vera félagi í sveinafélagi og er sveinafélögum  bannað 

að hafa nem endur sem félaga sína.

2. gr.
Við 20. gr. sömu laga bæ tist ný m álsgrein, svo hljóðandi:
Sömu hegningu skulu stjó rn en d u r sveinafélaga sæta, þegar brotið  er gegn 

ákvæðum  7. gr., og fer eins um  sektarféð.

G r e i n a r g e r ð .
Sam kvæmt lögum nr. 100 11. jú n í 1938, um iðnaðarnám , 7. gr., er nem endum  

skylt að sýna ástundunarsem i og trúm ennsku  við nám ið og fylgja kennara sínum  
til starfa, eftir því sem vinnuþrek hans og kun n átta  leyfir. N ánar er í þessu efni 
ákveðið í 4. gr. nám ssam ninga, sem nú eru gerðir með staðfestingu lögreglustjóra 
og iðnfu lltrúa, að nem andi skuli „sýna læ rim eistara sinum  trúm ennsku, hlýðni og 
auðsveipni, hann  skal fylgja læ rim eistaranum  að vinnu hans, svo sem v in n u k rafta r 
og kunnátta  Ieyfa“ . í 6. gr. nám ssam ninganna er enn frem ur ákveðið: „Lærim eist- 
a rinn  á að kenna nem anda svo fljó tt sem unnt er . . . .  iðn þá, er han n  hefir verið 
settur til, og láta sér an n t um, að nem andinn tak i þeim fram förum  í iðn sinni, að 
hann, þá er kennslutím inn er á enda, geti h já lparlaust leyst af hendi . . . . “ tiltekið 
verk, eftir því, sein nánar er ákveðið í hverjum  einstökuin nám ssam ningi.

Nú hefir á síðari árum  mjög farið i vöxt, að sveinar í ým sum  greinum  iðnaðar- 
ins hafa sótzt eftir þvi að ná nem endum  í sveinafélög sin, til þess að nem endurn ir 
væru háðir sainþykktum  sveinafélaganna, sérstaklega að því er snertir verkföll í 
v innudeilum  við m eistarana, sem orðið hafa vegna k ra fn a  sveinanna um kaup- 
hæ kkan ir og bætt k jö r að öðru levti. Hafa sveinarn ir á þann hátt þvingað nem- 
endurna til h lu ttöku  í verkföllum . En slík verkföll nem enda gagnvart læ rim eistur- 
unum  eru að sjálfsögðu alveg ótvíræ tt b ro t á nám ssam ningunum , enda hafa af- 
leiðingarnar oft orðið þær, að læ rim eistarar hafa sagt upp nám ssam ningum  vegna 
slík ra sainningsrofa nem enda, sem hefir haft þæ r alvarlegu afleiðingar fy rir  ung- 
lingana, að þeir hafa orðið að hverfa af þeirri b rau t í lifinu, sem þeir höfðu ætlað 
sér, og getur það jafnvel kom ið fy rir  eftir m argra m issira  nám .

V irðist því fu ll þörf á því, að hér verði skorizt í leikinn af hendi löggjafar- 
valdsins


