
Nd. 690. Mefndarálit

um frumvarp til laga um sölubann á tóbaki til barna og unglinga.

Nefnd sú, er háttv. neðri deild alþingis skipaði til að athuga mál þetta, 
hefir komist að þeirri niðurstöðu, að málið sje ekki nægilega undirbúið til að 
halda því fram á þessu þingi.

Nefndin er að vísu öll á einu máli um það, að ástæða sje til að veita 
þessu málefni sjerstaka athygli.

Ástandið i þessu efni er viða iskyggilegt, einkum i kauptúnum og bæjum.
Það er talið liklegt, að mikill hluti barna í skólum i bæjum og kauptún- 

um neyti tóbaks í einhverri mynd, og er það, ef satt er, allmikið áhyggjuefni.
Eigi þarf að eyða orðum að, hve skaðleg tóbaksnautn er fyrir andlegan 

og likamlegan þroska ungmenna; er slíkt fullsannað af vitnisburðum frá ýmsum 
skólum viðsvegar um heim.

Nefndin, eða að minsta kosti meiri hluti hennar, er jafnvel í vafa um, 
hvort ráðin verði bót á þessu böli með lögum, og telur það miklu fremur upp- 
eldismálefni.

. Nefndin er og á þeirri skoðun, að ef um það sje að ræða, að setja lög 
um þetta efni, þá sje nauðsynlegt að afla skýrslna um tóbaksnautn i ungmenna- 
skólum og barnaskólum landsins, og jafnframt um áhrif þau, er tóbaksnautn



virðist hafa á heilsu ogandlega hæfileika ungmenna og barna að álili kenn- 
ara þeirra.

Af þessum ástæðum leyfir nefndin sjer að leggja það til, að máli þessu 
sje eigi haldið frekar fram á þessu þingi, en jafnframt kemur hún fram með 
eftirfarandi tillögu til þingsályktunar:

Neðri deild alþingis ályktar að skora á landstjórnina að hlutast til um, 
að fræðslumálastjórn landsins afli sjer upplýsinga um tóbaksnautn ungmenna og 
barna um land alt, og einkum í ungmenna- og barnaskólum landsins, svo og 
um áhrif þau, er tóbaksnautn virðist hafa á andlegan og hkamlegan þroska barna 
og ungmenna, og hverra tóbakstegunda einkum er neytt, og að fræðslumála- 
stjórnin leggi fyrir stjórnina skýrslur þær, er hún fær um þetta efni, ásamt bend- 
ingum til umbóta, ef hún álitur þess þörf.

Neðri deild alþingis, 3. sept. 1913.
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