
sþ. 321. Nefndarálit [47. mál]
um till. til þál um samtök til aðstoðar öryrkjum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og leitað álits hlutaðeigandi félags samtaka (sjá
fylgiskjöl I-III). Telur nefndin, að samstarf það, sem tillagan fjallar um, sé mjög
æskilegt. ÞÓ þurfa ýmis atriði varðandi slíka samvinnu nánari athugunar og undir-
búnings við. því mælir nefndin með samþykkt tillögunnar með svofelldri

BREYTINGU:
Í stað orðanna "að beita sér fyrir" í till gr. komi: að athuga möguleika á.

Alþingi, 7. marz 1957.

Benedikt Gröndal,
form., frsm.

Steingr. Steinþórsson.

Eiríkur Þorsteinsson,
fundaskr.

Ásgeir Bjarnason.
Björn Olafsson.

Jón Sigurðsson.

Björn Jónsson.

Fylgiskjal I.

SAMBAND lSLENZKRA BERKLASJÚKLINGA S.Í.B.S.
Reykjavík, 12. desember 1956.

Í heiðruðu bréfi yðar frá 6. des. s. I. er fram borin ósk um að fá að kynnast áliti
Sambands ísl. berklasjúklinga á till. til þál. um samtök til aðstoðar öryrkjum, sem
nú liggur fyrir hinu háa Alþingi, flutt af hr. Pétri Péturssyni alþm.

S.í.B.S. vill með ánægju verða við ósk yðar.
Mál það, er umrædd till. til þál. fjallar um, er gamalt áhugamál innan stjórnar

S.1.B.S.
Á þingi S.t.B.S., sem haldið var að Reykjalundi 3.-5. júní H154, bar sambands-

stjórnin fram svo hljóðandi till., sem náði samþykki þingsins:
"Þingið gefur sambandsstjórn heimild til að gerast aðili að stofnun landssam-

bands ísl. öryrkja, halli st hún að þeirri skoðun, að stofnun slíks bandalags horfi til
þjóðarheilla."

Sambandsstjórn S.Í.B.S. kaus nefnd til að fjalla um mál þetta, og átti nefndin
fund með fulltrúum frá Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra og Blindrafélagi Reykja-
víkur. Voru fundarmenn á einu máli um, að æskilegt væri, að haf'izt yrði handa um
stofnun bandalags með ísl. öryrkjafélögum. Uppkast að lögum fyrir hið væntanlega
bandalag var samið af þar til kjörnum manni og sent stjórnum þeirra félaga, sem
nefnd eru í þál. þeirri, sem hér um ræðir, til athugunar. Þetta gerðist sumar ið 1\)54,
og hefur síðan ekkert gerzt í málinu.

Sambandsstjórn S.t.B.S. er enn í dag eindregið þeirrar skoðunar, að samband
öryrkjafélaga undir ötulli og hagsýnni forustu mundi verða til mikilla hagsbóta
fyrir skjólstæðinga sína og horfa því til þjóðarheilla.

Virðingarfyllst,

f. h. Sambands ísl. berklasjúklinga,
Þórður Benediktsson.

Til allsherjarnefndar hins háa sameinaða Alþingis.



Fylgiskjal II.

BLINDRAFÉLAGIÐ, Grundarstíg 11, Reykjavík.
Reykjavík, 12. desember 1956.

Þökkum móttekið bréf frá allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, dags. 6. þ. m.,
varðandi þingsályktunartillögu Péturs Péturssonar alþm.

Félagið telur, að stofnun samtaka eins og þeirra, er tillagan um ræðir, gætu
orðið til verulegs gagns, og var stofnun slíkra samtaka rædd fyrir nokkrum árum
fyrir forgöngu S.t.B.S.

Virðingarfyllst,

f. h. Blindrafélagsins,
Benedikt H. Benónýsson,
formaður (handsalað).

Til form. allsherjarnefndar Alþingis, Benedikts Gröndals alþm.

Fylgiskjal III.

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA OG FATLAÐRA
Reykjavík, 5. marz 1957.

Allsherjarnefnd Alþingis. Reykjavík.
Stjórn félags vors hefur móttekið heiðrað bréf yðar, dags. 6. des. s.L, og biður

afsökunar á, hve lengi hefur dregizt að svara því.
Stjórnin er að sjálfsögðu því eindregið meðmælt. að Alþingi og ríkisstjórn at-

hugi, "hvort ekki sé möguleiki á því að auka og bæta starfsskilyrði" þeirra félaga,
sem beitt hafa sér fyrir málefnum til hagsbóta fyrir öryrkja.

Hins vegar vill stjórnin ekki að svo komnu múli taka neina af'stððu til þeirrar
einu tillögu, sem nefnd er í þingsályktunartillögunni, þ. e. um að stofnsetja og starf-
rækja vinnuhæli fyrir öryrkja. Markmið félags vors er endurhæfing (rehabilitation)
hinna fötluðu, þ. e. að gera þá aftur hæfa til þess sjálfa að sjá sér farborða í lifinu
og lifa óháðu, hamingjusömu lífi.

Hugmyndin um að taka öryrkjana, safna þeim saman á hæli til geymslu, er
jafnheimskuleg eins og hún er ómannúðleg. Meðan ekki er allt gert, sem hægt er, til
þess að endurhæfa hina lömuðu og fötluðu og mörg vandamál Í því sambandi óleyst,
er ekki rétt að byrja á stofnun vinnuhælis. Þar er og verður aldrei annað en neyðar-
úrræði fyrir þá sjúklinga, sem eru svo illa farnir, að engin von er til þess, að þeir
geti aftur haft möguleika á að lifa sjálfstæðu lífi.

Virðingarfyllst,

Svavar Pálsson.


