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F rá  meiri h lu ta  s t jó rn arsk rá rn e fn d ar .

Minni h luti  n e fn d ar in n ar  hefu r  í óliti sínu á þskj. 52 bir t  hrcf F ram sóknar-  
flokksins til an n a rra  þingflokka um  kjö rdæ m am álið  og næ stu  kosningar, og þykir 
því ré tt  að b ir ta  hér svarhréf þeirra  flokka, sem að s t jó rnarsk rá rb rey tingunn i  
standa, en þau eru svo hljóðandi:

I. Svar Alþýðuflokksins.
11. agust 1942.

Út af bréfi þingflokks fram sóknarm anna , dags. 7. þ. m., til Alþýðuflokksins 
og an n a rra  þingflokka, vill A lþýðuflokkurinn taka fram  fyrir  sitt leyti ef tirfarandi 
sem svar af sinni hálfu.

Því fer mjög fjarri, að Alþýðuflokkurinn vilji né telji nokkra  ástæðu til þess 
að leggja k jö rdæ m am álið  á hilluna. Þvert  á móti te lur h an n  það alveg rang t  og 
fullkomin brigð við kjósendur. Það hefur og komið injög skýrt í ljós í síðustu al- 
þingiskosningum, að mikill meiri h lu ti  þ jóðarinna r  er því sam þykkur og' æ tlas t  til 
þess, að k jördæ m abrey ting in  fái fullnaðarafgreiðslu  á þessu þingi. Það verður 
einnig að ganga ú t  frá  því, að 29 af 49 þ ingm önnum  séu m álinu  fylgjandi. Vill 
flokkurinn  því taka  það skýrt  fram, að h an n  telur sjálfsagt, að k jördæ m abreyting- 
in verði afgreidd á þessu þingi og það sem fyrst. A lþýðuflokknum  þykir  ré tt  að 
taka  það h ér  fram, að gefnu tilefni af bréfi F ram sóknarflokksins ,  að í þingræðis- 
og lýðræðislandi séu alþ ingiskosningar síður en svo n o k k u r  þjóðarvoði, heldur 
þvert á móti eðlileg leit eftir vilja og stefnu þ jóðarinna r  til ú r lau sn a r  vandamál-



anna. Hitt er j)ó annað mál, að kosningar má reka með óhæfilegu ofurkappi, íll- 
vígum blekkingum  og rangfærslum . En A lþýðuflokkurinn álítur, að kosningar eigi 
ekki að fa ra  fram  með þeim hætti,  og te lur sig fyrir sitt leyti ekki þeirri sök seldan.

Alþýðuflokknum er það fullkomlega ljóst, að mörg og vandasöm verkefni bíða 
úrlausnar og að ástand í þjóðmálum er að mörgu leyti uggvænlegt. Þannig telur flokk • 
urinn, að illa og ógiftusamlega hafi tekizt um úrlausn ýmissa mestu vandamálanna, 
og hefur það leitt til öngþveitis þess, sem nú ríkir. Of seinl og ranglega var tekið á dýr- 
tíðarmálunum, stríðsgróðanum leyft að flæða vfir landið til fá rra  m anna og fyrir- 
tækja, samtímis því, sem ófullnægjandi ráðstafanir voru gerðar til jiess að halda niðri 
eða koma í veg fyrir vaxandi verðbólgu. E r  flokkurinn alveg samdóma fram sóknar- 
m önnum  um það, „að enn hafi ekki orðið samtök um það að gera fullnægjandi ráð- 
stafanir til að takm arka stríðsgróða einstaklinga á kostnað almennings, svo sem nauð- 
syn ber til“. Hefur Alþýðuflokkurinn alltaf haldið þessu fram, en ekki fengið nægi- 
lega áheyrn, hvorki h já  F ram sóknarflokknum  né öðrum flokkum, til úrbóta, en það 
telur flokkurinn ekki sína sök. Enn frem ur vill hann taka það fram, að með ýmsuni 
aðgerðum stjórnar og þings hefur freklega verið gengið á rétt og samtök verkalýðsins 
og launastéttanna yfirleitt. Síðari hluta þess tímabils, sem sam starf þriggja flokka 
hélzt um ríkisstjórnina, gerðu ráðherra r samstarfsflokka Alji\rðuflokksins ítrekaðar 
t ilraunir til þess, með löggjöf og á annan hátt, að h indra eðlilegar k jara liæ tur launa- 
stéttanna, samtimis því, sem þeir ekki vildu ganga til samkomulags uni fullnægjandi 
ráðstafanir til h indrunar  verðbólgunnar. Hefur hið fyrr  talda skýrt komið í ljós'með 
flutningi frum varpa um að lögbinda kaupgjald, að h indra greiðslu fu llrar  dýrtiðar- 
uppbótar og leggja á sérstakan launaskatt. Meiri hl. Alþingis vildi þó ekki fallast á 
þessar aðgerðir vorið og haustið 1941, en vorþingið veitti í þess stað allvíðtækar 
heimildir til þess að gera ráðstafanir gegn aukningu dýrtíðarinnar, sem rik isstjórnin  
ekki notaði, þótt fulltrúi Alþýðuflokksins va>ri því eindregið fylgjandi.

Þegar ráðherra r  samstarfsflokka Alþýðuflokksins rufu  allt sam starf við flokkinn 
um síðast liðin áramót, með því að gefa út, gegn eindregnum mótmælum hans, bráða- 
birgðalög um þvingaðan gerðardóm í kaupgjaldsmáluin og banna yfirleitt grunn- 
kaupshækkun, var sú stefna að fullu upp tekin í vinnum álum  og fjárhagsmáluin, sem 
að áliti Alþýðuflokksins hefur leitt til þeirrar ófreindar, er nú rík ir  í þessum málum. 
í stað þess að leita vinsamlegs samkomulags við launastéttirnar, völdu Fram sóknar- 
og Sjálfstæðisflokkurinn þá leið að setja þvingunarlög þvert á móti vilja þessara stétta 
og í fullri og ákveðinni andstöðu við þær. F.n allt þetta hefur leitt til hins mesta rang- 
lætis og vakið eðlilega andúð og m ótspyrnu þeirra. Verklýðssamtökin h a la  verið svipt 
rétti til heildarsamninga fyrir  félaga sína, en það hefur af tur  á móti orðið til þess, að 
gripa hefur orðið til h ins  svo nefnda sm áskæruhernaðar, en þetta allt saman hefur 
skapað glundroða og misræmi. En verklýðsfélögin eru vissulega einn af nauðsyn- 
Iegustu þáttum hvers inenningarþjóðfélags, og er brýn  ástieða til þess, ekki hvað sízt 
á vandkvæða- og örlagatímum, að hafa við þau réttlát og góð snmskipti. En alveg öfug 
leið hefur verið valin í þessum efnuin, og hefur Alþýðuflokkurinn fy r r  og síðar varað 
við þessum háskalegu aðgerðum og revnt til lengstra laga að hindra þær, til þrau tar  
með sainkomulagi, og' þegar það hefur ekki dugað, með öflugri andstöðu. En því mið- 
u r  hefur F ram sóknarflokkurinn  stefnt í öfuga átt til þessa.

Alþýðuflokknum er það gleðiefni, ef F ra insóknarflokkurinn  vill nú, þó seint sé, 
skipta um stefnu í þessum ináluni og hverfa að öðrum réttlátari og heillavænlegri leið- 
um. E r Alþýðuflokkurinn, eins og jafnan fyi'r, re iðubúinn til þess að gera nánari 
grein fyrir  sjónarmiðuin sínuni og tillöguin, varðandi þau vandamál, sem nú eru að- 
kallandi, og ræða uin lausn þeirra við aðra l'lokka.

Virðingarfvllst.
Stefán Jóh. Stcfánsson. H araldur Guðniundsson.

Til formanns Framsóknarflokksins, hr. Jónasar Jónssonar.



II. Svar Sameiningarflokks alþýðu — sósíalistaflokksins.

Reykjavík, 11. ágúst 1942.
Vér höfum  móttekið bréf yðar frá 7. ágúst, og heí'ur þingflokkur Sósíalistaflokks- 

ins ákveðið að svara því þannig:
Vér erum  að sjálfsögðu re iðubúnir til að ræða við yður, eins og aðra l'lokka þings- 

ins, um lausn á aðsteðjandi vandamálum þjóðarinnar og hugsanlegt sainstarf í því 
efni. Hins vegar h lý tu r vður að vera Ijóst, að ekki keinur til mála, að vér föllumst á, 
að stjórnarskrárm álið  verði lagt til h liðar og kosningar í haust verði lá tnar niður 
falla. F lokkurinn  lítur á slíka málaleitun sem fjarstæðu, þar sem með því væri gengið 
í berhögg við yfirlýstan vilja mikils meiri hluta þjóðarinnar.

Virðingarfyllst.

F. h. Sósíalistaflokksins.

Einar Olgeirsson.

Til þingflokks Framsóknarflokksins.

III. Svar Sjálfstæðisflokksins.

Reykjavik, 11. ágúst 1942. 
Sjálfstæðisflokknum hefur borizt bréf Fram sóknarflokksins, dags. 7. þ. m. 
í bréfi þessu er því lýst, hversu alvarlega horfi uni hag þjóðarinnar, eins og nú er 

komið, og hver nauðsyn sé á samhug og samstarfi allra þingflokka, til þess að verja 
hana áföllum. Hins vegar telur flokkurinn, að eigi slíkt sam starf að geta tekizt, þá 
verði ekki h já  því komizt að hverfa  frá þeirri hreytingu á s tjórnarskránni,  sem sam- 
þykkt var af síðasta Alþingi og síðustu kosningar leiddu i ljós, að yfirgnæfandi meiri 
hluti alþingiskjósenda í landinu, eða nær % h lu tar  þeirra kjósenda, sem atkvæði 
greiddu í þeim kosningum, krefst, að komið verði i framkvæmd. En „verði stjórnar- 
skrárbreytingin  sam þykkt að n ý ju “, segir í bréfinu, „leiðir það til n ý rra  almennra 
kosninga á þessu hausti“ , og verði sú málsmeðferð viðhöfð, verði ekki h já  þvi komizt, 
að öllu þessu sumri og haustinu — - og jafnvel lengri tima — verði varið til þess að 
koma fram  kjördæm abreytingunni og til kosningabaráttunnar,  og allan þann  tíma 
verði þess enginn kostur að fá fram kvæm dar þær ráðstafanir, sem gera þarf, og allan 
þann  tíma inuni „upplausn í landinu aukast hröðuin skrefum “, og m argt af því, er á 
þeirn tíma muni gerast til tjóns, sé þannig vaxið, að ú r  því verði aldrei bætt.

Út af þessu læ tur Sjálfstæðisflokkurinn ekki h já  liða að taka það frain, að hann  
litur svo á, að sú breyting á kjörda*maskipun landsins og kosningafyrirkoinulagi, 
sem felst í s t jó rnarskrárfrum varp i síðasta þings, sé raunverulega útkljáð mál. Þegar 
Alþingi það, sein nú er komið saman, hefur sam þykkt það á ný, eins og því, sam- 
kvæmt fram kom num  þjóðarvilja, ber óíviræð skylda til, þá er það úr sögunni sem 
deilumál milli flokka og á ekki á nokkurn  hátt að geta verið því til tálnnm ar, að sam- 
starf geti tekizt milli þingflokka um lausn þeirra vandamála, sem þjóðarnauðsyn 
krefst, að Alþingi nú snúi sér að að leysa. En kosningar þær, sem þá hljóta eigi síður 
að fara fram, gætu þá farið fram með þeim hætti, sein einmitt F ram sóknarflokkurinn  
taldi, að þær kosningar, sem stofnað var til á síðast líðnu vori, hefðu á tt  að fara fram, 
en þá reyndist ókleift, vegna kjördæm am álsins og afstöðu Fram sóknarflokksins  til 
þess, eða þannig, að flokkarn ir stilltu kosningabaráttu  sinni sem mest í hóf og felldu 
n iður að sem mestu allan flokkslegan ágreining. Yæri það og í sjálfu sér bein afleið- 
ing af því, ef upp væri tekið slíkt sam starf þingflokka, sem F ram sóknarf lokkurinn  í 
bréfi sínu telur þjóðarnauðsyn, að stofnað verði til nú þegar. Og með tilvísun til þess,



sem að fram an segir, skal því þá einnig yfir lýst af hálfu  Sjálfstæðisflokksins, að 
hann  er þess reiðubúinn að taka nú þegar upp um ræ ður um  hvers k o n a r  samstarf, 
sem þurfa  þykir, við aðra flokka um lausn þeirra vandamála, sem úrlausnar bíða, og 
tilnefna í því skyni tafarlaust menn til samninga af sinni hálfu.

V ir ð in g ar f y l l s t .

Ólafur Thors.

Eins og svör þessi bera með sér, hafa þessir þ rír  flokkar, sem standa að stjórnar- 
skrárbreytingunni, allir boðizt til að ganga til sainninga u.ui aðkallandi þjóðmál og 
synjað þess eins að verzla með mannréttindi s tjó rnarskrárbrev tingarinnar.

A lþ i ng i ,  14. á g ú s t  1942.

Gísli Sveinsson, Ásgeir Asgeirsson, Aki .lakobsson. 
form. fundaskr., frsm.

Sigurður Ivristjánsson. Garðar Þorsteinsson.


