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til þingsályktnnar um fátækraflutning.

Flutningsm.: Ingib jörg H. Bjarnason.

E fri deild  A lþ ingis á lyktar að skora á atvinnum álaráðherra að nndirbúa 

° g  legg ía fy r ir  næsta þing frv . til laga nm svofelda breyting á fátæ kralöggjöf- 
inni, að útilokað sje, að mæður verði að láta börn sín frá sjer fara vegna fá- 
tækraflutnings, ef þær annars eru hæfar til að ala upp börn sin.

G r e i n a r g e r ð .

Sunnudaginn 21. april þ. á. var haldinn fjölm ennur fundur kvenna bjer 

i bænum og þar sam þykt svo h ljóðandi ályktun : »Fundurinn  m ótm æ lir því, að 
heim ilum  sje sundrað vegna fátækraflutnings, og skorar á A lþ ingi að breyta svo 
fátækralögunum, að slikt geti ekki átt sjer stað«.

í  núgildandi fátækralögum er það að visu bannað, að börn sjeu tekin frá 
foreldrum  gegn vilja  þeirra, en ákvæ ði þetta er ekki nægilega skýrt til þess, að 
hreppsnefndir geti ekki farið i kringum það, t. d. með þvi að neita að leggja 

ekkjum, sem hafa fy rir  börnum að sjá, styrk, sem nægi þeim til að fram fleyta 
heim ilinu.

Það muu oft vera sú niðurstaða, þegar fjö lskylda, t. d. m óðir með m örg 
börn, er flutt fátækraflutningi heim  í fram færslusveit, að ekki eru önnur ráð til 
að kom a fjölskyldunni fy rir  en að skifta börnunum niður á heim ili, og fær þá 
m óðir ekki að hafa bjá sjer nema eitt barnið, en hin fara til vandalausra.

T ilgangu r þingsályktunartillögu þessarar er sá, að fram vegis verði tryggi- 
legar en nú er gengið frá fátækralögunum, á þann veg, að börn fái að njóta 
umönnunar mæðra sinna, þótt fjárhagsástæður þeirra sjeu þannig vaxnar, að þær 

geti ekki a f eigin ram leik staðið straum a f heim ilinu.


