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1931.

Á félagsfundi
l lcim dal lar, 1;~. febrúar 1931, var
samþykkt sjúlfst.l'i'i og sérstök stefnuskrá fyrir félagii'i, þar sem tal in eru í 21 lið þau helztu mál,
sem félagið
vill heita sér fyrir.
Þessi stefnuskrá Heimdallar er að verulegu leyti
cnn í fullu gildi, og felur í sér meginkjarna
þeirra
baráttumála,
sem félagið beitir sér fyrir. Hún er
sérstæð vegna þess, að ekkert annað stjórnmálafélag ungra manna hafði á hliðstæðan hátt markað sér sjálfstæða stefnuskrá.
A þeim 10 árum, sem liðin eru, síðan grundvall ar-stcfn uskr-áin
var sett, hafa ýms atriði hennar náð fralll ai'i ganga. Jafnframt er þess að gæta,
að á þessulll
ima hafa skapazt ný viðhorf', sem
félagið hefir tckil'i af'stöðu til ú hverjum tíma. En
stefnuskráin
frú t !);\l felur í sér grundvallaratriðin, sem fyrst og f'rrmst hafa mótað félagsstarfið.
Verður hún því Iiirt húr orðrótt og óbreytt:
í
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og viðsýnni [ruml arastejnú í landsnuilum,
til hagsbóta allra þegna þjóðfélagsins.
Grnnduðllur
stefnu. þess er [ullkomið
[relsi þjóðar og einstaklings,
séreign og jafn réttur allra þjóðfélagsborgara.
Einkum
vill j'élagið beita sér fyrir því:
1. að sambandinn
við Dani nerili slitið SlJO fljól!
sem unni er, og að Ísland taki öll sín mál í
eigin hendur,
2. að Ísland oerði gjöri að lýð[J('ldi þeqar lið sambandsslitum
[enqnum,
3. að ella og vernda þingræði
oq þjó{)ræði,
4. lið kj(jrdæmaskiplllzin
nerði [ærð í það funf.
að atkvæði
allra kjosetula
geti orðið j(ll'náhrijarik
ci landsmál,
linar sem þeir búa á
landinu,
D. að kosningarréttur
IiI Alþingis verði bundinn
við 21 árs ltumiarlcsaldur
og uiJ þeyinn sveitarsbjrlcur valdi eigi missi kosninqarréttar,
D. að komið
verði á víðtækari
og har/kvæmari
trygyingar!öggjöf,
einkum
slusatruyqinga,
sjúkratrygginga
og ellitrygginga,
'/'. að yfirráð atoinnuhjrirtækja
í landimi
verði
í hiindum
isle.nzlera rilcisborqara,
8. að unnið verði að auknum
skilningi 0[1 samúð milli nerlcamanna o[l ninnu ocitendu, meðal
annars með því, ati verkamenn
fái hlnldeild
í arði þeirra fyrirtækja,
sem þeir oinua við.
þa!' sem því uerð ur við komið,
9. að landbúnaðinum
verði sem [urst komið í núiizlcuhor],
(jrllgqs markaðs
aj'lað /Uril' al urð-
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irnar, og að rafmagni
verði veitt um öll hérllð landsins Iii l,/]singar, hitunar
og iðju, og
bændum
séiJ [itrir ódÝl'llm rekstrar/ánum,
að sjóvarallln)ll111 verði aflað nýrra markaða,
þær vf'rkailar e]! ir krðfum nútímans,
og bælt
verði úr rclcstrurfjár þðr] smábátaútvegarins,
að slUáju O.fl('/'la itinlendan iðnað og ið ju, meðal annars ll1eð þui ail' alla til þess huqlcoæmra
l ál/a.
að lll/gil' mrn u ncrð! slyrklír tíl náms erlendis
í helztu IIÚjllllfjllIII lÍ spið; (fluinnllueganna,
og
að stof nuð ucriii, sno [Ijátt
S('III unnt er, deild
í islcn zlcnm al niunulræð um vitl Háskólann.
að [riáls scunlcc p p ni ráði í [!('r::11l11
og tnðski ptIII II, enda
sé cltn-li! hall með starfsemi
Ilmboðsmanna
erlendra fyrirtækja.
air breta og samræma
samgönglll' Ú landi, sjó
og i [olli, eflir fyllstll kröj'lllll nútímans,
að réltar,/arslöggjölin
verði endurskoðllð,
og
æðsti dómstóll
þjóðarinnar
e ildur 0(/ treystlll' (ll ríkisvaldinu,
ai) ski/mÚur ncrði opinber ákærandi,
a(J mikil
áhrrzlr: oerði löqð
qreiðslu ríkisskllldal/l/u.
að no kku r hill/i al telcju.m góðæra verði lagðlll' til uid/uf!asj(íiJs, er síðan verði varir') til að
bæta af leoillI/ ('rliðll (Íran tut, O(j fjár oeilinqorvaldið verði ralll/verlllega hjá Aljil'ngi, en ekki
ríkisstjórn,
að skólwnállllll/m
verði lcomið í last kerti, Of!
að' rík áherzla verði löqð á haldf/úða þelcká
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ingu, einkuni i þjóðleg11m og hagnýtum fræðum,
20, að heilbrigðislöggjöfin verði endurbætt og heilbrigðisráð stofnað, er hafi eitirlit með öllum
heilbrigðismálum
i landinu,
.'21. að uppeldismálin
verði tekin til rækilegrar
rannsóknar, og að leitazt oerði við að þroska
einstaklingseðli og sjálfstæða luufstut barna Of}
unqlinqa og glæða ætljarðarást þeirra.

