
Nd. 403. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til l. um námskostnaðarsjóð.

Frá minni hl. menntamálauefndar.

Um nokkurt skeið virðist það hafa verið almenn skoðun manna, að æskufólk
ætti að hafa sem jafnasta aðstöðu til menntunar, hvar sem það er búsett í landinu.
Þessi skoðun hefur komið fram í blaðaskrifum. fundarsamþykktum ýmissa félags-
samtaka og ræðum manna á Alþingi. Siðast, en ekki sizt, er þessari skoðun hátíðlega
yfirlýst í frv. ríkisstjórnarinnar um skólakerfi, sem nýlega hefur verið lagt fyrir
Alþingi. 7. gr. þess frv. hljóðar svo:

"Ríki og sveitarfélögum er skylt að tryggja nemendum, hvar sem er á
landinu, sem jafnasta aðstöðu til menntunar, samkvæmt nánari ákvæðum, er
sett verði í reglugerð."
Í greinargerð þessa stjórnarfrv. segir svo m. a.:

"Í lýðræðisríki, sem vill leggja áherzlu á jafnrétti þegna sinna, hlýtur opin-
berum aðilum, bæði ríki og sveitarfélögum, að bera afdráttarlaus skylda til að
sjá um, að búseta og misjafn efnahagur nemenda og forráðamanna þeirra valdi
ekki misrétti um aðstöðu ungmenna til menntunar. Þessi skylda mun vera
almennt viðurkennd í landinu, bæði af almenningi og kjörnum leiðtogum þjóð-
arinnar."
Tveimur dögum eftir að þetta stjórnarfrv. kom til fyrstu umræðu á Alþingi,

þar sem menntamálaráðherra ítrekaði þessa skyldu ríkis og sveitarfélaga að tryggja
æskufólki jafnrétti til menntunar, reyndi á það í menntamálanefnd, hvernig hinir
kjörnu leiðtogar þjóðarinnar í nefndinni ræktu þessa skyldu.

Frv. um námskostnaðarsjóð er að meginefni um það að tryggja því æskufólki
verulega fjárhagsaðstoð, sem vegna búsetu sinnar er lakast sett fjárhagslega til að
stunda skólanám.

Stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar í menntamálanefnd tóku þann kostinn að
leggja til, að frv. yrði vísað til ríkisstjórnarinnar. Það er þekkt aðferð stjórnarsinna
til að fella vinsæl mál. Varla þarf að efast um, að þessi afstaða þeirra til málsins
hafi verið tekin í samráði við ríkisstjórnina. Allir stjórnarandstæðingar í mennta-
mn. lýstu hins vegar fylgi sínu við frumvarpið. Sama gerðu þeir aðilar, sem sendu
umsagnir um frv.

Þessi afstaða stjórnarsinna til frv. um námskostnaðarsjóð ber glöggt vitni um
það, hversu alvarlega ber að taka yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um skyldur manna
til að tryggja æskufólki jafnrétti til menntunar. Slík fagurmæli virðast ekki hafa
mikið gildi, eins og sjá má á afstöðu stjórnarsinna til fjárhagslegs stuðnings við
menntun æskufólks. Ef þeir hefðu viljað veita málinu einhvern stuðning, var nefnd-
armönnum í menntmn. í lófa lagið að gera tillögur um breytingar á frv. um náms-
kostnaðarsjóð. Þeir gátu líka flutt eigið frumvarp um sama efni. Hvorugan kostinn
hafa þeir tekið. Þeir virðast telja nóg að gert með þeirri fjárveitingu, sem nú er á
fjárlögum til stuðnings námsfólki, þar sem allir nemendur skyldunámsins eru úti-
lokaðir frá námsstyrkjum, en auk þess allir nemendur framhaldsskóla, sem eru í
heimavist, að undanteknum smávægilegum ferðastyrk. Öðrum skólanemendum er
gefinn kostur á styrkjum, sem eru svo lágir, að enga úrslitaþýðingu hafa á það,
hvort foreldrum er mögulegt að senda börn sín að heiman til náms eða ekki.

Mikill fjöldi foreldra og ungmenna í landinu hefur vænzt þess að undanförnu,
að ræður manna og yfirlýsingar um jafnrétti æskufólks til menntunar yrðu eitthvað
meira en orðin tóm. Stjórnarsinnar í menntmn. hafa nú brugðist vonum þessa
fólks.

Minni hl. menntmn. leggur til, að frv. verði samþykkt með einni breytingu,
sem flutt er á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 24. febr. 1971.
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