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Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta útbúa og leggja fram á Alþingi
fyrir árslok frumvarp til laga um atvinnumál öryrkja. Skal frumvarpið miða að því,
að öllum með skerta starfsgetu sé tryggður réttur til vinnu við sitt hæfi, annaðhvort
á sérstökum vinnustöðum á vegum ríkis og sveitarfélaga eða með því að opna þeim
aðgang að hinum almenna vinnumarkaði með sérstökum ráðstöfunum.

Greinargerð.
Félagsleg samhjálp og félagsleg löggjöf af ýmsu tagi hefur rutt sér æ meira til

rúms á undanförnum áratugum með flestum siðmenntuðum þjóðum. Tilgangur þessa
er að leitast við að jafna lífskjör þegnanna og tryggja með íhlutun hins opinbera,
að engin stétt eða einstaklingur verði útundan og undir í lífsbaráttunni.

Pólitísk meðvitund íslensku verkalýðshreyfingarinnar og stöðug barátta fyrir
jöfnuði og samhjálp hefur borið mikinn árangur. Við íslendingar búum e. t. v. við
hvað mestan jöfnuð ná lægra þjóða.

En þjóðfélög taka stöðugum breytingum, viðhorf og þarfir breytast og fólk
breytist. Þess vegna verður félagsleg samhjálp að vera vakandi og stöðugt viðfangs-
efni. Hverjum þarf að hjálpa og hvernig?

Við flokkum þegnanagjarnan í hópa í þessu augnamiði. Einn þeirra eru ör-
yrkjar.

Með almannatryggingum eiga örykjar kost á örorkubótum eða lífeyri. Enda þótt
bætur almannatrygginga séu nú og hafi oftast verið smánarlega litlar, tryggja þær
þó ákveðinn lágmarkslífeyri, sem með örlitlum viðbótartekjum ætti að nægja til að
bægja frá hungri og kulda, þó að öðru og meira beri þar að stefna.

En hvernig er unnt að afla þessara viðbótartekna ?
Fyrst og fremst er þar um að ræða vinnutekjur, en þar eru nú í dag mörg

ljón á veginum fyrir þetta fólk.
Þó margt hafi verið gert í þessum efnum, mest þó af öryrkjum sjálfum og Sam-

tökum þeirra, til að auðvelda þeim að afla sér viðbótartekna, þá er mikill fjöldi
öryrkja í dag, sem annað tveggja á engan kost atvinnumöguleika eða þá þeir þurfa
að stunda atvinnu, sem á engan hátt er við þeirra hæfi.

Öryrkjum eða fólki með skerta starfsgetu er þó síst minni nauðsyn en öðrum
að eiga starfsmöguleika sem fjölbreyttasta og með sem greiðustum aðgangi. Hyl'
koma inn í beinar félagslegar þarfir þessa fólks auk hinna fjárhagslegu, nauðsyn
aukinna samskipta við aðra á vettvangi starfsins er svo ótvíræð og lífshamingja og
lífsfylling þessa hóps er þessu meir bundin en flestra annarra, ef grannt er að gáð,

Hér þarf því, samhliða hinu ágæta framtaki öryrkjarrna sjálfra, beina forgöngu
ríkis og sveitarfélaga, einkum með tilliti til verndraðra vinnustaða í stærri sveitar-
félögunum, og sömuleiðis mætti benda á, að breytingar eru hugsanlegar á lögum
um vinnumiðlun varðandi skyldur atvinnurekenda við fólk með skerta starfsgetu
og þá með vissri aðstoð ríkis og sveitarfélaga þar við.

Að hinum ýmsu leiðum, sem unnt er að fara að þessu marki, verður nánar
vikið í framsögu, en aðeins á það bent, að sjálfsagt er að huga samhliða að fram-
kvæmd tillögu um atvinnuaðstöðu aldraðra, sem samþykkt var 1975, því hér eru um
sumt þau tengsl á milli leiða, sem gaumgæfilega þarf að samhæfa, þar sem það er
unnt og þykir hæfa.


