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1.

FLÓ'l'TI FÓLKS OG FJÁR
Eins og flestum er kunnugt, urðu Íslendingar til fyrir frægan flótta nokkurra þegna Haralds hárfagra Noregskonungs Kvað hann hafa reynt ýmis
ráð" til að stemma stigu fyrir, að þegnar hans hlyþu úr landi. Síðan á landnámsöld hafa Íslendingar svo öðru hverju verið að týnast úr landi einn og
einn á stangli eða jafnvel í stórhópum. Margir ilentust á námsárum í
Danmörku. Stór hópur tók sér bólfestu í Kanada rétt fyrir síðustu aldamót. Öld áður var meira að segja lagt til að flytja Íslendinga til Norðurjótlands og fá þeim þar jarðnæði, en ekki komu Danir í verk að“ verða við
þeirri málaleitan.
Nú eru utanfcrð'ir Íslendinga aftur komnar í hámæli. Nokkur hundruð
manns hafa að undanförnu ráðizt til flutninga í aðrar heimsálfur, einkum
til Suður-Afriku, Ástralíu og víðar. Þetta fólk kvartar undan þröngum
kjörum heima fyrir og ætlar sér ekki annarra kosta völ en að halda til mildari landa. Eða er það ekki viðleitni til Sjálfsbjargar? Samt rekur marga í
rngastanz yfir þessu framtaki. Í margra augum eru búferlaflutningar út fyrir
landsteinana ekki sókn til betra lifs, heldur litilmannlegur landflótti eða
jafnvel föðurlandssvik. Eða var allt talið um sjálfstæðisbaráltu og fullveldi
íslenzkrar þjóðar hégómi einn, sem engu máli skipti við samanburð á ísíslemkurn lífskjörum og erlendum? Hér er hitamál um að fást.
Á undanförnum árum hafa allmargir háskólagengnir menn sagt skilið við
Ísland. Ólafur S. Valdimarsson viðskiptafræðingur ritar athyglisverða grein
i bókina, Mennt er máttur, um, hvers vegna islenzkir háskólamenn setjast að
erlendis. Sendi hann 216 Íslendingum erlendis bréf um þetta mál. Fengnst svör frá rúmlega 57% þeirra, sem leitað var til.
Búferlaflutningurn menntamanna til annarra landa eru gefin ýmis nöfn,
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mennari skólagöngu í Bandaríkjunum, Þeir telja meiri skólagöngu líklega til
að efla hagvöxt. Er samt ekki þessi ályktun röng og beinlínis hættuleg? Er
ekki nær sanni, að viturlegri stjórn Bandaríkjamanna á fyrirtækjum sínum
ásamt fleiru ráði úrslitum. Flest einkaleyfi, sem sótt er um í Bandaríkjunum, verða eign fyrirtækja, sem hafa vísindamenn í þjónustu sinni. Þau greiða
þeim góð laun og láta þá. hafa gott vinnunæði. Stærri fyrirtækjum er þetta
auðveldara en smáum. Í V.-Evrópu eru það hins vegar að meiri hluta einstaklingar eða ríkisstofnanir, er um einkaleyfi sækja. Út af þessu leggja og
sumir svo, að Bandaríkjamenn skilji betur, hvers virði se' vinna vísindamanna, en meti þá ef til vill minna að öðru leyti. Evrópumönnum sé á hinn
bóginn { blóð borið að bera aðdáunarfulla virðingu fyrir vísindamönnum,
en álíti þá annars vera hálfgerða safngripi.
Hvað sem um þessar kenningar má segja, er hitt jafnvíst, að aðeins fáar
þjóðir hafa fé aflögu til að hagnýta rér vinnu. sérfræðinga sinna fyllilega.
Hvort þar er um að kenna skilnings- og skipulagsleysi eða eingöngu fátækt,
verður ekki skorið úr í eitt skipti fyrir öll. En af þessari ástæðu verður
iízkuma'ltækið um ágæti fjárfestingar í menntun og skólagöngu venjulega
ekki annað en hálfmnnleíkur og stundum argasta öfugmæli.
II.
RÁBSTEFNA

A

RÖKSTÓLUM

Í ágústmánuði 1967 komu saman til ráðstefnu í Lausanne í Sviss sérfróðir
menn frá mörgum löndum til að ræða og rannsaka hnattstreymi kunnáttufólks. Þetta var fyrsta ráðstefnan um þetta málefni, sem ekki kom saman að

tilhlutan ríkisstjórna.
Þar var margt merkilegt sagt. Menn reyndu að gera sér grein fyrir orsökum fyrirbrigðisins og hver úrræði væru líkleg til að koma í veg fyrir það. Erindum á ráðstefnunni var safnað saman í eina bók, sem á frönsku nefnist
Ifexodø des cemeaux. Verður her endursagt nokkuð af því, sem þar kom
fram.

III.
MARGAR ORSAKIR
Það er hafið yfir allan vafa, að fólk flyzt búferlum frá einu landi til
annars í leit að betri lífskjörum. Fólkið ber saman kjör sín í heimalandinu
við ímynduð kjör erlendis. Ef niðurstaðan verður í vil útlandinu, eru líkur á
búferlaflutningum. En ekkert annað en reynslan getur svo skorið úr því.
hvort niðurstaða slíks samanburðar hefur haft við rök að styðjast, Vissulega er því ákvörðun um að setjast að erlendis auðteknan' þeim, sem dval<
izt hafa um alllangt skeið fjarri heimalandinu. En sjaldan er ákvörðunin
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óyggjandi, því að marga rekur heimþráin að ásækja seint og síðar meir,
þegar ekki verður lengur við snúið.
Á ráðstefnunni voru hafðar uppi getgátur um llClLtLl orsakir landflótta.
Eru þær reyndar allar vafalausar, þu að ekki verði sagt um, hversu mikils
þær megi sin innbyrðis.
l) Launamísmmm'r.
Bæði mismunur launa i gamla og nýja landinn skiptir hér máli. Fólk
flykkist til Bandaríkja Norður Ameríku vegna hins háa kaupgjalds þar
í landi. En fólksflóttanum valda stundum samtímis aðstæður eða aðgerðir
stjórnarvaltla í heimalöndum. Lögbinding kaups lækna í'Bretlandi veldur
þar lakari kjörum en ella væri. Bandarísku læknasamtökin, American
Medical Association, takmarka aðgang bandarískra þegna að stéttinni, en
þar í landi ræður launakjörum að öðru leyti framboð og eftirspurn. Af þessum
sökum er kaupgjald lækna í Bandaríkjunum afar hátt. Spennan er mikil milli
Bandaríkjanna og Bretlands, enda liggur straumurinn vestur. Fair Frakkar
flytjast hins vegar búferlum, og er mikill launamismunur menntamanna
og lægri stétta í Frakklandi m. a. talinn áorka því, að franskir menntamenn finna ekki svo mjög til fátæktar heima fyrir.
2)

Íhaldremi og stöðnun

{

gamla landinu.

Sumir flytjast af landi til að fá að vinna skapandi visindastörf, sem þeir
hafa ekki tækifæri til heima fyrir. Víða eru lönd reyrð { bönd hefðar, blindrar íhaldssemi og skrifstofuvalds. Þannig háttar í flestum vanþróuðum lönd»
umí Fólk, sem hlýtur menntun erlendis, verður þess áskynja, að kunnátta
þess vekur aðeins tortryggni valdhafanna heima. Það faer engin tækifæri til að
nota kunnáttu sína til framfarastarfs. Skólakerfi gamla landsins er oftlega
liöfuðhindrunin í vegi unga fólksins. Opnar dyr standa aðeins fáum útvöld-um, sem hafa sambönd
3)

Framtíðarharfur.

Vonir um frama 1 starfi geta ráðið nokkru um, hvort af utanför verður,
Fullkominn taekjaútbúnaður, tilraunastofur og samneyti við lærða starfs
bræður er eðlilega mikilsvert.
4) Gagnsemi náms erlendis.

lærdómur, sem stúdentar verða sér úti um í öðrum löndum, er iðulega
með öllu ónothæfur í heimalandinu. Flest vanþróuð lönd hafa ekkert að
gera við námsmenn sína, sem leggja fyrir sig nám erlendis á þröngu sérsviði. Íslendingum kemur t. d. nám þeirra ungu manna til lítils, sem leggja
stund á flugvélaverkfræði og oft stærð og eðlisfræði Nám af þessu tagi
Sá
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krefst hins vegar venjulega afburðanainsmanna og verður tjónið því enn til-

finnanlegra.
5)

Engin raunhæf stefna í atvinnumálum,

Þráfaldlega á sér stað offjarfesting í skólum sérfræðinga og einskis virt,
hvort land getur veitt sérfræðingum iðju við hæfi. Filippseyjar mennta t.d.
langtum fleiri lækna en þörf er þar í landi. Mörg lönd Afríku mennta stórum fleiri vísindamenn en þau geta nýtt. Í þróunardæilimum þessara landa
er oft og tíðum allsendis ekkert samræmi milli menntaðs mannafla og fjármagnsins, sem fyrir hendi er til að nytja þennan mannafla.
G)

Níismunfmdi tælmilttmnátta.

Tæknikunnáttu fleygir fram í fáeinum löndum og þá einkum og sér í
lagi á sviðum, þar sem mikið ríður á lærdómi vísindamanna. Þar eru
efstir á skrá efna- og rafmagnsiðnaður. Ríkisstjórnir Evrópu hafa löngum
látið þessar iðngreinar heyja sína lífsbarátlu an ríkisstyrkja í einni eða ann—
ari-í mynd. Bandaríkjastjórn hefur aftur á móti veitt fyrirtækjum ómetanlegan styrk með því að semja við þau um lausn á ýmsum verkefnum vegna
geimrannsókna og hernaðar. Og þau hafa því verið þess megnug að bjóða
evrópskum vísindamönnum kostakjör og verkefni að þeirra skapi, Í van—
þróuðum löndum eru þessar iðngreinar hins vegar í molum. Rafmagns- og
efnafræðingar stunda þarlendis einkum kennslustörf í undirstöðuatríðum.
7)

Stjórnmálasundmng.

Stjórnmálasundrung á sennilega þátt í, að ýmsum þjóðum er ofviða að
hagnýta sér hæfileika menntafólks síns. Þessi sundrung lýsir sér í sundurhólfuðum markaði. Hin kostnaðarsama sérhæfing í iðnaði er óhugsandi án
ríks og víðfeðms markaðar, Hví hefur ekki risið upp í Evrópu svo tröllvaxið
ng kynngimagnað efnahagslíf sem í Bandaríkjum Norður-Ameríku? Mætti
ekki stytta bilið milli þessara heimsálfna, ef 50 ríki Bandaríkjanna tækju
hvert upp sinn eigin gjaldmiðil og lokuðu sig inni með tollmúruml? Hversu
mjög mun ekki sjálfstæðisbarátta ótal þjóðarbrota í Afríku torvelda vöxt og
viðgang þeirra náttúruauðlindaríku heimsálfu?
8)

Ranglæti.

Hvarvetna um heim er mönnum gert mishátt undir höfði sakir þjóðernis, stéttar, ættflokks, stjórnmálaskoðana, fjölskyldu 0. s. frv. Því lægra
sem menningarstig þjóðar er, þeim mun meiri hætta er á mismunun. Og
sú spurning gerist nærgöngul, hvort stjórnir vanþróaðra landa geti leyft sér
þann munað að fara í nianngreíningarálit annarra hluta vegna en sakir
hæfileika og getu einstaklinganna til að efla verklega og efnalega menningu.
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Skílvísir menn telja, að einvalalið menntamanna uni ekki stjórnarfari, sem
hvílir á öðrum grundvelli en verðleikum þegnanna.
9)

Einokun atvinnugreina ríkum löndum.
z'

Áður er greint frá, hvernig American Medical Association lokar stétt
lækna í Bandaríkjum Norður-Ameríku. Þar sem framboði og eftirspurn er
ætlað að koma á jafnvægi á vinnumarkaði, hefur lokun atvinnustétta auðvitað hinar alvarlegustu afleiðingar á kaupgjaldsþróun þessara atvinnugreina.
Hið háa kaupgjald verður svo aftur útlendingum mikil freisting. Nú gera
önnur lönd kröfur um, að stjórn Bandaríkjanna afnemi þær takmarkanir,
sem American Medical Association hefur á komið.
IV.

HVERSU iMIKILL ER LEKINN?
árunum 1949 til 1964 munu um það bil 85.000 verkfræðingar, vísindamenn og læknar hafa lagt leið sína til Bandaríkja Norður-Ameríku og hafið
störf þar. Menntuðum innflytjendum til Bandaríkjanna fjölgar ár frá ári.
Að vísu má ekki fyllilega reiða sig á þessar tölur. Menntunarkröfur eru misjafnar í hinum ýmsu löndum.
Bókstaflega öll önnur heimalönd missa menntafólk til Bandaríkjanna. 90%
stúdenta frá Asíu, sem nema í Bandaríkjunum, snua aldrei aftur. Til Kanada
gerist árlega fjöldi fólks innflytjendur, en meiri hluti þess stendur stutta
stund við þar í landi, áður en hann flyzt yfir landamærin til Bandaríkjanna.
Lönd eins og Bretland baeta sér upp missinn að hluta með fólki frá samveldis
löndum eða vanþróuðum löndum.
Stefna stjórnar Bandaríkjanna á ríkan þátt í því, hvernig þessu vindur
Á

fram.
A. Heildarútgjöld til vísindarannsókna í bandarískum iðnaði uxu úr 7731
milljón dala árið 1957 upp í 14197 milljónir dala árið 1965. Af þeirri
fjárhæð greiddi sambandsstjórnin í Washington nálægt 55%. Árið 1965
kostaði sambandsstjórnin störf 162.000 vísindamanna og verkfræðinga, þ.
e. um helmings þeirra, sem þarlendis leggja stund á uppgötvanaleit í iðnaði. Varnarmálaraðuneytið stóð straum af 5992, stjórn loftferða og geimrann—
sókna (NASA) lagði að mörkum 300/D.
B. Með nyj um lögum voru innflytjendum til Bandaríkjanna sett ny skilyrði
árið 1965. Eftir því sem Johnson forseti lét um mælt, á hinn nýi lagatexti að
tryggja „hverjum þeim, sem hefur hug á að setjast að í Bandaríkjunum,

að umsókn hans verði könnuð einvörðungu á grundvelli hæfileika til starfa
og sifja við íbúa Bandaríkjanna“. l70.000 innflytjendur fá árlega leyfi af
því fólki, sem kemur frá öðrum heimsálfum en Ameríku, og meðal þessa fólks
er einungis litið á starfshæfni án tillits til hörundslitar.
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V.

ALÞJÓBAHYGGJA GEGN ÞJÓBERNISHYGGIU
Ekki lita allir jafn alvarlegum augum á landflótta lærdómsmanna. Fróðlegt er að leggja hlustir við andstæðum sjónarmiðum. Á ráðstefnunni í Lausanne 1967 fór ekki heldur hjá því, að hinir lærðu menn gaetu skoðað málið
hver af sinum sjónarhóli.
A. Harry G. johnson túlkar málstað alþjóðahyggjunnar. Hann er kennari við London School of Economics and Political Science og einnig við University of (]hígaco.
Harry G. johnson vekur athygli á, að hin ýmsu orð landflótti, útstreymi
heilanna, heilaveitan, sþekileki 0. s. frv. séu lituð sjónarmiðum þjóðernissinna. Þau vekja strax hugmyndir um efnaleg og menningarleg vandræði tiltekins lands, en láta liggja í þagnargildi hugðarmál eða hagsmuni þess fólks,
sem er í heiminn borið í þessu tiltekna landi og vill yfirgefa það, og þessi orð
segja ekki heldur neitt um hagsmuni umheimsins yfirleitt. Tilfinningahundinn ímugustur íbúa fyrrverandi nýlendna a Evrópumönnum og svo and»
úð Evrópumanna á Bandaríkjamönnum lítur ekki svo illa út, þegar hún klifar á landflóttanum sem ískyggilegum efnahagslegum og menningarlegum
vandræðum. Með þessu móti má samt ala á þjóðerniskennd jafnframt því
sem efnahagsleg lögmál eru virt að vettugi — einkum lögmálið um framboð
og eftirspurn — og til grundvallar eru lagðar getgátur einar, eins og þær séu

blákaldur veruleiki.
Harry G. johnson heldur áfram: „Ég fyrir mitt leyti get ekki fellt mig við
sjónarmið af þessu sauðahúsi. Ég geri upp hug minn sem frjálslyndur heimsborgari ng lít á þjóðernishyggjuna sem einn af þeim ógeðfelldustu löstum, sem
mannkynið hefur út i leiðzt. Eða eitt af einkennum þroskaleysis og barnaskapar, sem ég vona, að fólkið í þessum heimi muni láta hið fyrsta af. Mér er næst
að halda, að margir þeirra menntamanna, sem flytjast af landi brott, séu sömu
skoðunar og ég. Ég geld þess vegna í upphafi þeirri skoðun jákvæði, að af
umferð menntafólks um heimslöndin leiði gott eitt, með því að hún er sprottin af frjálsu vali einstaklinga, sem afráða að flytja sig um set. Og ég vil brýna
fyrir mönnum, að hver sú röksemd, sem öndvert gengur, verður að takast til
rækilegrar athugunar, áður en á hana verður fallin. Til þessa ber því meiri
nauðsyn, þar sem föðurlan ' 't fjölda fólks er tilbúinn hemill gegn því, að
það gerist útflytjendur. Ég segi tilbúinn hemil], af því að hefðu
þessir einstaklingar vaxið úr grasi í öðru landi, þá hefði þeim verið
blásin í brjóst samskonar föðurlandsást til þessa annars lands. Útkoman er svo,
að faerri flytjast frá fátækum löndum til ríkra en að öðrum kosti, ef efnahagsleg
sjónarmið ein hefðu ráðið ferðinni. Ofan á þetta bætist, að fólksflutningar
þeir, sem nú fara fram, auka líklega verulega framleiðni heimsins í heild.“
Harry G. Johnson leggur höfuðáherzlu á, að landflóttinn eigi sér alls ekki
ætið stað af fjárhagsástæðum. Svo einfalt sé málið ekki.
—
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rannsóknir, til að mynda ef kennsluskylda þess er úr hófi (segjum t. d. 15
stundir). Þá hefur það engan tíma aflögu til rannsókna. Að sama brunni ber og,
ef það má búast við linnulausri baráttu við kalkaðan háskóla eða skrifstofustjórn, Í fáum orðum sagt, ef félitlar þjóðir og fákunnandi óska að halda vís
indafólkí sínu, þá verða þær að veita því forréttindi úrvalsins.
Í mörgum vanþróuðum löndum, — eins og mörgum þróuðum — eru háskólar helztu vígi sjálfstæðrar gagnrýni á opinberum málum og stjórnmálum.
Það er ekki fyrir einbera tilviljun, að fyrstu skotspónar einræðisstjórna í
Argentínu og Grikklandi er háskólarnir Á sömu lund hafa menntamenn
átt ríkan þátt í að efla frjálsræðið í Sovétríkjunum og löndum AusturEvrópu. Í þessu efni getur hlutverk vísindamanna, sem getið hafa sér alþjóðlegan orðstír, verið veigimikið.
Þeir, sem hafa haft áhyggjur af landflótta lærdómsmanna, hafa oftsinnis
legið undir ámæli hagfræðinga fyrir að lifa í fortíðinni, sækjast eftir efnahagslegu og hernaðarlegu valdi og ala á þjóðahroka. Þessi gagnrýni hvílir á
þeirri forsendu, að kæmu ekki til áhrif og aðgerðir þjóðernissinna, þá mundi
vinnuafl sérfróðra manna eiga frjálsa för á alþjóðlegum markaði og efnahagur hans mundi fara eftir samanlögðum frumkvæðinu einstaklinga, sem
miðuðu að almennri velmegun. En hér er ekki alls kostar rétt með farið.
Raunverulega dregur hinn alþjóðlegi markaður ríkulega dám af eftirspurn
Bandaríkjanna eftir vísindamönnum, en sú eftirspurn er svo aftur sprottin af
áætlunum þess lands í varnar- og geimferðamálum. Þjóðernissinnaðar aðgerðir til að ha fa áhrif á alþjóðlegt framboð sérfræðinga, eru af þessum sökum
að stórum hluta eðlilegt lóð á metaskálarnar til að vega upp á móti áhrifum
af þjóðernisstefnu Bandaríkjanna á alþjóðlega eftirspurn.
Landflótta ber að stöðva með áeggjan og fortölum en ekki ofbeldi. Það
má gera með þvi að höfða til föðurlandsástar og með því að endurbæta fóa
lagskerfi og stjórnarfar. Erfiðleika þess verkefnis má ekki að heldur auka
með því að láta sem verið sé að draga úr velmegun í veröldinni, þegar hafin
er handa því til lausnar.
VI.

HVAD ER TIL VARNAR?

Til þess að stemma megi stigu fyrir landflótta lærdómsmanna, verður
fyrst að kunna glögg skil á orsökum hans. Ef orsökunum er rutt úr vegi, eru
allar horfur á, að hommi linni. Helztu úrræði til að hefta flóttann eru taldar þessar í ritinu L'exode des cerveaux:
l) Hækka laun menntamanna.

Tíllögu þessari er beint til landa Vestur Evrópu öðrum löndum fremur,
en efnahagur þeirra leyfir slíka hækkun nánast þrautalaust.
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Í tímaritinu New Statesman segir: „Hörgnll á sjúkraliúslæknum er fyrir
alla muni fjarhagsspurning. Læknastúttín (eins og lögfræðingaste'ttin) býr við
launakjör, sem á rætur að rekja langt inn í horfna fortíð. Þá var talið vorkunnarlaust, að fólk þessarar stétta lifði á brauði og osti og gengi ekki í heilagt
hjónaband, fyrr en það tæki að grana í vöngum“.
2)

N "tt launakerfi.

Heildarendurbætur á launakerfi i' landi, sem verður fyrir flótta, eru eigi
síður mikilvægar en launahækkanir. Svo framarlega sem launakerfið á rætur að rekja til liðins tíma og það hefur ekki verið tekið til greina, þá er það
liæfilcikasóun, hvort heldur menn rása innanlands úr einni stöðu í aðra eða
þá hverfa af landi brott fyrir fullt og allt.
R. K. A. Gardner, framkvæmdastjóri Efnahagsnefndar Sameinuðu þjóð—
anna um Afríku-mal, skýrir svo frá, að í Afríku hverfi margt hámenntað
fólk úr störfum lögfræðinga, lækna og kennara til að gefa sig að stjórnmálum,
stjórnsýslu og ríkisfyrirtækjum. Þessar hreyfingar innanlands telur hann
stafa af úreltu launakerfi í landinu, sem þessar þjóðir hafi um sumt erft
frá nýlenduskipulaginu, sem gerði upp á milli starfa út frá hefðbundnum
sjónarmiðum, sifjum og pólitískum samböndum, fremur en eftir tiltölulegu
mikilvægi starfa í þjóðfélaginu.
fi)

Betri .i'tarfsvonir.

Vandræði sprottin af launamismun vaxa enn frekar sökum skorts a störfum við hæfi þeirra, sem menntaveginn ganga. Times í London hermir, að
lov/;, tæknifræðinga, sem útskrifuðust í Burma árið 1961, hefðu ekki enn
fengið vinnu við sitt hæfi 18 mánuðum seinna.
4) Vera

opnari fyrir breytingum og nýjungum

.

Þörf er nýs viðhorfs gagnvart vísindamönnum, verkfræðingum og tækni—
fræðingum. Þjóðfélag, sem vill hagnýta sér starfskrafta þessa fólks, verður
að vera þess albúið að endurnýjast sí og æ, Það verður að vera í sífelldri um—
sköpun, sífellt { deiglunni.
5) N'v

fjárfestingarstefna t' skólamálum og ný vinnuma'laslefna.

Skólakerfi lands á eins og hver annar iðnaður að framleiða „góða“ vöru
„huefilegu“ magni. Þegar til lengdar lætur, á það að haga framleiðslugetu sinni eftir eftirspurn. Ef forðast á sífelldan skort eða ofgnótt, verður
að hafa á þessu vakandi auga.
Illu heilli miðast skólakerfi í flestum löndum einungis að litlu leyti við
framfaraþörf þjóðanna. Á Philippseyjum stundar t. d. aðeins helmingur útskrifaðra lækna starf sitt þar í landi af þeim 12.000 læknum, sem árlega
og

í
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ljúka námi. Ekki nema 8000 hefja störf að loknu námi og af þeim heldur
fyrr eða síðar um þriðjungur til útlanda. Þjóðir langflestra vanþróaðra
landa leiðast út í að mennta sýnu fleiri hálærða sérfræðinga en raunverulega
eða fyrirsjáanleg eftirspurn getur réttlætt og án þess að hrinda í framkvæmd
þeirri stefnu { taekni- og iðnaðarmálum, sem ætti að gera fært að taka við öllum þeim skara menntafólks, sem þannig verður til. Á vandræðin er aðeins
aukið með þvi að senda stúdentana til útlanda, fyrir því að erlend menntun
studenta haefir svo oft illa framtíðarstörfum þeirra heima fyrir.
6) Auka efnahagslegu

málum.

samvinnu þjóða og útrýma eintrjáningshætti

:'

stjórn-

Auðsætt er, að geta lands til að taka við halærðu fólki fer ekki einvörðungu eftir, hversu langt það er komið í verklegri menningu, heldur er hún
einnig háð landamærum þess. Ef heimsmarkaðurinn er sundurhólfaður í örsmáa markaði, er öll sérhæfing útilokuð og þar með allar framfarir. Slík
sundurhólfun er munaður, sem jafnvel ekki ríku löndin í Vestur-Evrópu
geta leyft sér.
7)

Afnám einokunartálma.

Afnema verður einokunarta'lma, eins og þá, sem American Medical
Association, hefur komið á.
VII.

LANDSINS GAGN OG NAUBSYNJAR
Víðtaek tungumálakunnátta Íslendinga eykur hættuna á, að þeir freistist
til að setjast að annars staðar, þar sem lífskjör eru betri. Svíþjóð og Bandaríkin bjóða upp á einna bezt lífskjör í heimi. Vísindalegar spár gera ráð fyrir
síyaxandi auðlegð í þessum löndum. Fólksfaeð Íslands torveldar sókn til
betri lífskjara. Þróun í efnahagsmálum stefnir til meiri fjöldaframleiðslu og
sérhæfingar. Það er því naumast bölsýni að gera ráð fyrir áframhaldandi
efnahagsaðstoð Íslands við Svíþjóð og Bandaríki Norður Ameríku með útflutningi lækna og vísindamanna til þessara landa.
Eins og skarpgreindur kunningi hafði á orði fyrir skömmu, gerist sú spurning í meira lagi áleitin, hvort skynsamlegra sé að banna íésterkum erlendum
eða alþjóðlegum fyrirtækjum að reisa verksmiðjur hér á landi og láta sérfræð
inga og annað fólk flýja land til staða, þar sem það fær atvinnu hjá þessum
stórfyrirtækjum og fyrirgerir tungu sinni og þjóðerni, eða þá að laða til
landsins verksmiðjur og fé þessara. fyrirtækja og halda fólkinu áfram í ís»
lenzku landi og menningarhelgi. Einhver kann ef til vill að segja, að forsenda þessarar röksemdafærslu sé, að Íslendingar hafi staðið sig eins vel og
þeim sé með góðu móti unnt. Um það má að vísu deila, en jafnsatt er, að
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ekki verður betur ástatt, þó að deilt sé. Vandasamt verður að fá lýðræðislegan
stuðning við gerólika stefnu í efnahagsmálum og þá, sem grannþjóðir okkar
fylgja. Móti þvi mælir og, að þær þjóðir, sem við langmestan hagvöxt hafa
búið í heiminum á undanförnum árum, fylgja nýfrjálslyndri stefnu í efnahagsmálum. Þar má nefna japan, Suður-Kóreu og Ítalíu. Vanþróuð lönd
fylgja aftur á móti mörg rikisrekstararstcfnu í fjármálum. Í þessum löndum hefur sú stefna ekki enn borið góðan árangur, og stjórnmálasþilling er
þar viða gifurleg. Að vísu sannar það ekkert í eitt skipti fyrir öll um, að
frjálshyggja sé betri en skipulagshyggja, fyrir því að erfiðleikar þessara þjóða
eru svo óskaplegir. Hitt fer samt ekki á milli mála, að við lausn vandræða
er skynsemin alltaf bezta vcgarnestið, hvað sem stefnum og kenningum liður Og skynseminni er eiginlegt að gera áætlanir og skipuleggja, hvort sem
það er gert á rikisskrifstofum eða einstaklingum er gefið svigrúm til að nota
sina skynsemi hver og einn. En ef mönnum verða skyssur á, draga þær stærri
dilk á eftir sér, ef stjórnendur ætla sér að hugsa alla hluti fyrir þegna sína.
Áður en nokkur dómur er kveðinn upp um tjón Íslands af landflótta
fólks á síðustu misserum, er ráðlegt að hyggja að því, hvort fólkið muni ilendast erlendis. Þessi mikli ferðahugur er nýr af nálinni.Af þeirri ástæðu er senni<
legt, að margt af þessu fólki fari rasandi og muni koma aftur heim við fyrsta
góða tækifærið. En hverjar eru innlendar orsakir brottflutninganna?
Ugglaust eru þær svipaðs eðlis og víðast hvar annars staðar. Höfuðatvinnuvegir Íslendinga eru þrátt fyrir mikla taekni afar háðir veðri og vindum.
Líklega geta vélarnar aldrei eytt með öllu sveiflum í sjávarútvegi og lambbu'naði Íslendinga. Að sumu leyti magna vélar alvarlegar afleiðingar aflabrests, þvi að þær eru svo dýrar í rekstri. Íslenzkur iðnaður verður miklu
betur til þess fallinn að skapa kjalfcstu. Því ber að efla hann. Ella mun ávallt
hópur fólks hlaupa úr landi, þegar þjóðin lendir á neðri enda gæfuhjólsins.
ýrrtislegl má gera til að draga úr vandræðum af aflasveiflum og verðsveiflí ísum a' heimsmarkaði. Afborgunarkauþ eru verðbólgu og vartdræðavaldur
innani
lenzku þjóðlífi. Í ríku löndunum örva þau rennslið peningadaelunni
lands Hér á. landi hlytur keppni vcrzlana um útlán vegna kaupa almenntil
ings á erlendum varningi að bitna harkalega á lánsfé bankanna og leiða
undirÁ
fram.
góðæris
hófi
úr
öldutopþi
við
erlend fyrirtæki
skuldbindinga
í öldudal hallæris.
gangast menn skuldbindingar, sem þeir geta ekki staðið við
Væri ekki þjóðlandi.
Slíkir erfiðleikar eru ærin ástæða til að hlaupa úr
ráð að takmarka afborgunarkaup stórlega með lagaboði, ef ekki á að leggja
blátt bann við. Nauðsynjamál er og að skattleggja tekjur manna a' sama ári
stendur góðu heilli fyrir dyrum.
og þær eru armar inn. Sú breyting
Mikils vert er, að islertzkir skólar geti fullnægt nákvæmlega þjóðar-þörfum
a' menntuðu fólki) er: hvorki of né van. Bæði skortur og ofgnótt kunnáttufólks
veldur vandræðum, sem landflótti er ef til vill eina svarið við. Ekki er vankennslustarfa eiga Íslendþörf a' að fjölga deildum við Háskóla Íslands. Til
her á
ingar nægan mannafla. Um hríð var verkfræði kennd til lokaprófs
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landi, en því var haett. Hér á landi mætti trúlega kenna alla byggingarverkfræði, sem þörf er fyrir. Síðan gætu verkfræðingar haldið utan til framhalds
náms, ef þeim byði svo við að horfa. Hinn mikli metnaður íslenzkra laekna,
sem svu margir fara utan til sérfræðínárns, er og ein af orsökum þess, hve
margir íslenzkir læknar ílendast erlendis. Ef til vill mætti með áeggjan og
fortölum gera þeim betri grein fyrir raunverulegum íslenzkum þörfum. Hús
yfir tannlæknadeild er knýjandi þörf. Ekki virðist það ganga kraftaverki
næst að reisa slíkt hús á nokkrum mánuðum. Mætti ekki slá á frest byggingu
fleiri félagsheimila í íslenzkum sveitum? Eru þau ekki ímyndaðar þarfir?
Mörg þeirra hafa aðallega verið notuð til dansskemmtana, en samt standa
mörg auð um hverja helgi, því að íslenzk æska er fljót í förum á bílum sínum og gerir upp á milli hljómsveita. Félagsheimilin eru baggi á sumum famekum hreppsfélögum.
Vegna þess, hve íslenzk króna hefur venjulega verið miklu hærra skráð
en raunverulegur kaupmáttur hennar hefur verið innanlands, hefur háskóla
nam Íslendinga erlendis litið langtum ódýrar út á pappírnum en það hefur
í raun og veru kostað. Þjóðarhagsmunir krefjast því, að sem flestar greinar
séu kenndar innanlands, þó að íslenzka ríkið verði að bera af því aukinn
kostnað. Nú er tími til kominn að gera heilclara'retlun um þörf Íslands fyrir
menntafólk í hverri grein. Slíkt er gerlegt þrátt fyrir sveiflur í sjávarafla,
Áætlun af þessu tagi er svo réttlátast og áhrifamest að framkvæma með því
að nota þrófafyrirkomulagið til að skera úr, hverjir skuli já starfsréttindi.
Ella verða það .,samböndin“, sem þátt eiga { mannavali í störfin.
Ekki er þess að vænta, að á Íslandi muni frekar en annars staðar mikill
og blómlegur hagvöxtur fylgja sjálfkrafa síauknum fjölda menntamanna. Í
velferðarþjóðfélagi getur slík fjölgun ekki átt sér stað án þess að slaka á
menntunarkröfunum. Langskólaganga er bæði einstaklingum og þjóðfélaginu kostnaðarsöm. Margír ungir íslenzkir menntamenn kvarta undan skorti
á. atvinnu í hæfi við menntun þeirra. En litið fé er fáanlegt til rannsóknar
sér. Aðrog vísindastarfa, þó að þeim finnist verkefnin bókstaflega hrópa að
hafrannlsóknir
taka
að.
drjúgan
Þannig
ar þjóðfélagsþarfir kalla svo bráðan
hluta af því fé, sem til rannsókna fer á Íslandi. Enginn lastar þá notkun fjár,
en meira þarf, svo að öllum nauðsynjaverkefnurn verði sinnt.
Á undanförnum árum hafa islenzkir bankar fylgt eimr kanar jafnaðar—
stefnu :' útlánum fjár til fyrirtækja. Sú stefna getur verið fögur hugsjón, enda
hafa margir islenzkir stjórnmálamenn keppzt við að lofa hana. Samt er
hætt við, að fleiri fyrirtæki verði þannig stofnuð en lánsfé og innanlands—
markaður fái haldið uppi. Gífurleg offjarfesting hefur átt sér stað í vélum
og útbúnaði. Rangskráning gengis ásamt öðru hefur oftast nær gert óhugsandi útflutning iðnaðarvöru. Á sumum verkstæðum standa vélar, sem eru
54 sólarhringa að anna íslenzkum innanlandsmarkaði fyrir heilt ár. Í
framkvæmd felst og í þessu, að atvinnugrundvöllur sérfræðinga og annarra
menntamanna hjá stórfyrirtækjum er eyðilagður. Stór fyrirtæki þrífast ekki.
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einstökum iðnað'ai'nlönnum cr kleift að fara á stúfana án aðstoðar há»
skólalærðra sérfræðinga. Smál'yrirtæki af þessari stærð ern naesta vonum um að geta keppt á erlendum mörkuðum. Her er stefnt í átt til þjóðfélags handverksmannsins, eins og það gerðist í Evrópu fyrir iðnbyltinguna
á 19. öld. Í sliku þjóðfélagi er ekkert rúm fyrir sérfræðinga úr háskólum.
Þessu virðist valda in. a. gamaldags verðlagseftirlit og lánveitingar margra
banka í dvergþjóðfélagi án nokkurrar heildarstefnu né heldur samræmingar:
Einstaklingshyggjalskjo'lí ríkisstofnana, einsmklingshyggja, sem drepur kröftunum a' drei] og verðlaunar ekki heldur duglegastir einstaklinganna. Án efa
mætti örva fyrirtæki til að taka háskólalærða sérfræðinga í þjónustu sína með
skattivilnunum, en þá er vonandi að þeir hafi einhver verkefni við hæfi.
Mennt er ekki málun, ef menntamannimz skortir tæki til að ljá sig með
eða verkefni til að vinna að. Ef islenzkir menntamenn hafa fremur til hnífs
og skeiðar með því að taka sér skóflu í hönd, er hætt við, að þeir skili þjóðfélaginu seint aftur námskostnaði sinum. Og vissulega verða þeir að vera
óhræddir við að skipta um störf, ef þeim er of aukið á lærdómssviði sínu.
Menntimin kann að hafa þroskað, þó að ekki hafi hún verið góð fjárfesting.
Það er gleðilegur vottur raunsæis, þegar þrátt fyrir allt tal svo margra islenzkra menntamanna um afhragðsfjárfestingu i skólagöngu heyrast athuga.semdir eins og sú, sem próf. Ólafur ]óhannesson gerir í Tímanum hinn 31.
desember síðastliðinn: „Það liggur xi'ð. að maður efist stundum um sannleiksgildi hins i'itþvælda spakmælís, að lærdómsbrautín sé þetta. fjárfestingin.“
Apríl 1969 í Kópavogi.
L'n
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