
Ed. 288. Frumvarp til laga [147. mál]
um breyting á lögum nr. 43/1958, um aðstoð við vangefið fólk.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961--1962.)

1. gr.
Í stað orðanna í 1. gr. laganna "í næstu 5 ár" komi: "í næstu 10 ár", og í stað

orðanna ,,10 aurar" komi: ,,30 aurar".

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Til skamms tíma var talið, að lítið væri hægt að gera fyrir vangefin börn og

fávita annað en að sjá þeim fyrir daglegum þörfum. Menn trúðu ekki á að fræðsla
og þjálfun kæmi þeim að gagni, og þau hafa því áður fyrr farið á mis við sjálfsögð
mannréttindi. .

Menn hafa nú fundið ýmsar orsakir til fávitaháttar og má i vissum tilfellum
koma í veg fyrir hann. Jafnframt er mönnum orðið ljóst, að fávitaháttur er ekki
bara vitsskortur á mismunandi stigi, stundum er hann aðeins einkenni margbreyti-
legs sjúklegs ástands, og verður að hafa hliðsjón af þessu, þegar vangefinn sjúk-
lingur er tekinn i meðferð.

Fávitaháttur verður ekki læknaður, en þó má hjá ýmsum börnum, sem talin eru
vangefin, eyða vissum sjúkdómseinkennum, ef i Uma er tekið, þannig að börnin
síðar meir verða ekki talin til vangefinna. Einnig má með kennslu og þjálfun gera
börn, sem verr eru á vegi stödd, fær um að inna af hendi ýmis vandalítiI störf og
verða með því sjálfbjarga i stað þess að vera þjóðfélaginu til byrði. Nýjar aðferðir
i hjúkrun, umönnun og meðferð vangefinna hafa gert þeim lifið léttbærara og
bjartara en það áður var.

Síðustu tvo áratugina hefur markverð og mikil þróun átt sér stað i meðferð
fávita. Menn hafa komið auga á, að mikið er hægt að gera fyrir þessa illa stöddu
sjúklinga, sem ekki geta talað fyrir sinu máli, og mönnum er að verða ljóst, að þjóð-
félagið hefur víðast hvar vanrækt illa helgar skyldur sinar við þessa þegna sina.

Erfitt er að gera sér grein fyrir tölu vangefinna hér á landi. í Vestur-Evrópu
er talið, að lh% af íbúum landanna séu vangefnir. aðeins helmingur þeirra er þó
talinn þurfa á stöðugri aðstoð af hálfu hins opinbera að halda. í Danmörku t. d,
er þessi aðstoð veitt um 20000vangefnum, eða tæplega lh% ~f þjóðinni. Helmingi
þessara sjúklinga er komið fyrir hjá fjölskyldum (i familiepleje), en um 9000 (þ. e.
um 2%0 af þjóðinni) þurfa rúm á stofnunum, þar sem þeir geta dvalizt allan sólar-
hringinn. Rúmin eru til handa þessum sjúklingum, en stofnanirnar margar hverjar
úreltar, og nú stendur fyrir dyrum endurnýjun þeirra, sem ætlað er að kosti 150
millj. danskar krónur, og sem ljúka á fyrir árslok 1963, og ráðagerðir eru um að
byggja fyrir aðra eins upphæð von bráðar.

Gera verður ráð fyrir að hlutfallið hér á landi sé mjög svipað og í Danmörku.
Meiri eða minni aðstoð af hálfu hins opinbera þyrftu þá 850-900 manns, þar af
verulegur hluti á hælum. Nú eru hælisvistarrúm fyrir 147 vistmenn, sem þó eru sum
alveg ófullnægjandi. Geta má þess, að talið er, að stofnkostnaður hvers hælisrúms
sé að meðaltali ca. 250 þús. kr.

Hækkun sú, sem hér er lagt til, að lögtekin verði á tekjum styrktarsjóðs van-
gefinna er því sízt um of mikil, ef koma á málum þessum i viðunandi horf í fyrir-
sjáanlegri framtíð.


