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مانند آنهایی که در مورد آالیندگ ی کارخانهها بودند باید به طور منسجمتری اعمال میشدند ،قوانین جدیدی
نیز باید ایجاد میشدند ،از جمله مقررات سختگیرانهتری در مورد ساختوساز واحدهای مسکونی که مانع
شلوغی بیش از حد واحدها و حذف فضاهای سبز عمومی شود .اگرچه ،در میان برگهای گزارش تعدادی ایده
رادیکالتر نیز نهان بود که بالفور امیدوار بود بتواند نادیده بگیرد.
کمیته با در نظر گرفتن آنچه از یافتههای گالتون درباره تفاوت قد در طبقات اجتماعی آموخته بود ،نتیجه گرفت
«تقریبا بدون استثنا» اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه «زمانی فرا رسیده که دولت باید ضرورت تامین تغذیه
کافی برای کودکان حاضر در مدرسه را درک کند ».کمیته گفت «اصال منظور از قرار دادن کودکانی نیمهگرسنه در
معرض روندهای آموزشی چیست؟» در چنین شرایطی ،نه فقط خود کودکان نمیتوانند از منافع آموزشی که به
آنان ارائه داده میشود بهره ببرند ،بلکه پولی که سر این کار خرج میشود ،عمال هدر رفته است.
دولت محافظهکار /اتحادگرا خیلی هم مشتاق اید ه تغذیه کردن مجانی کودکان ملت نبود .حتی پیش از آنکه
توصیههای کمیته در تابستان سال  ۱۹۰۴منتشر شود ،بالفور به ویلیام انسون ،دبیر پارلمانی هیات آموزش که
مدیریت گزارش برای دولت را برعهده داشت گفت عوارض محلی که بر روی اموال وضع میشدند و منبع بخش
عمد ه بودج ه مدارس بودند ،برای پرداخت هیچ چیزی افزایش نخواهند یافت .هرچند ،مشکل بالفور این بود
که امتناع از تخصیص منابع اضافی به این معنا بود که حاال به نظر میرسید او اهمیتی به کودکان مدرسهای دچار
سوءتغذیه نمیدهد .به جای اینکه به نظر برسد که  180درجه از موضع تندروان ه پیشین خود برگشته است ،او
تصمیم گرفت که مسئولیت موضوع غذای مدرسه را با تشکیل کمیتهای دیگر برای بررسی آن ،تفویض کند.
سپس در دسامبر سال  ،۱۹۰۵کمتر از یک ماه پس از ارائ ه گزارش کمیتهاش ،استعفا داد .بالفور این کار را کرد
تا لیبرالها را مجبور کند فورا تشکیل دولت دهند و امیدوار بود دوران کوتاه به دست گرفتن قدرت تا پیش
از انتخابات عمومی ،اختالفات درونی آنان را آشکار خواهد کرد و به توریها اجازه خواهد داد که از کسب
اکثریت آرا خاطرجمع باشند.
البته که در ژانویه سا ل  ،۱۹۰۶بالفور در شرطبندیاش بازنده شد و وقتی هنری کمپبل بنرمن با کسب اکثریت
کوبند ه  ۱۳۰کرسی لیبرال و  ۳۰کرسی کارگر که مکمل آن بودند و در کارزاری که اصالح تعرفهها موضوع
اصلی آن بود ،نخستوزیر شد ،مسال ه غذای مدارس تبدیل به مسئولیت حزب لیبرال گردید .قانون آموزش
(مقررات تغذیه) که در دسامبر سال  ۱۹۰۶تصویب شد ،نمون ه بارز دولت جدید و رویکرد آن به مسائل رفاهی
در زمانهای بود که تالش میکرد کنترل میراث مالی دولت اتحادگرای بالفور را در دست گیرد :همچنان ریشه در
دغدغههای قدیمی لیبرال در مورد تجارت آزاد ،بودجههای متعادل و اصالحات قانون اساسی داشت ،اما تاثیر
ایدههای جدید لیبرال درباره اصالح اجتماعی را نیز دریافته بود .همانند قانونگذاری درباره کارهای عا مالمنفعه
از ده ه  ،۱۸۶۰قانون تغذی ه مدارس نیز اختیاری بود تا تجویزی و در آن هیچکس ملزم به انجام کاری نبود و
دولت به هیچ بودج ه اضافهای برای کسی که کار را انجام میداد ،متعهد نشده بود .اما برخالف بالفور ،لیبرالها
با هدف تغذی ه هر کودکی که به نظر آنها خانوادهاش قادر به انجام این کار نبود ،به مقامات محلی اجازه دادند تا
عوارض دریافتی را تا نیمپنی افزایش دهند .نتیج ه کار ،مجموعهای از اقدامات گوناگون در سراسر کشور بود.
میشد برای کودکانی که خانوادههایشان میتوانستند اثبات کنند درگیر مشکالت اقتصادیاند یا چنانکه
کمتر معمول بود ،زمانی که صرفا یکی از مقامات محلی تصمیم میگرفت که کودکان تغذی ه مناسبی ندارند ،غذا
فراهم کرد ،اما تصمیمات در نهایت در حیط ه اختیار مقامات محلی بود .تا سال ،۱۹۱۱یعنی 5سال پس از تصویب
قانون ،فقط 40درصد مقامات محلی آموزشی تغذیه در مدرسه ارائه میدادند .حتی در بحبوب ه بحرانهای «رکود
بزرگ» در دو ده ه بعد ،یعنی زمانی که بیکاری به رقمی فاجعهبار رسید و بسیاری از خانوادههای طبق ه کارگر برای
آنکه لقمه نانی سر سفره بیاورند جان میکندند ،فقط برای حدود  ۴درصد دانشآموزان هر مدرسه تغذیه وجود
داشت و  ۱۵درصد مدارش همچنان هیچ غذایی نمیدادند .البته مقامات محلی هم که غذایی فراهم میکردند،

