
Ed. 681. Nefndarálit [181. mál]
um frv. til laga um bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska
stjórnmálaflokka.

Frá 2. minni hl. allsherjarnefndar.

Við flýtisathugun finnst sjálfsagt mörgum, að einhlítt sé að banna stjórnmála-
flokkum að taka við og njóta fjárstuðnings erlendis frá. Slíkt kunni að geta leitt
til óeðlilegrar fylgispektar við hugsanlega hagsmuni fjárveitandans og ef til vill
hafa áhrif á skoðanamyndun meðal ýmissa í landinu.

En við umhugsun vakna ýmsar spurningar:
Er hægt að framfylgja slíku banni, svo öruggt verði og til hlítar sé? Hver á að

fylgjast með þessu og hvernig? Hvar á að draga mörk? Á að binda þetta bann við
stjórnmálaflokka eingöngu eða ber að láta það ná yfir ýmis önnur pólitísk samtök,
þótt ekki séu bundin við flokka, en vitað er að vinna m. a. að skoðanamyndun
meðal landsmanna og hljóta fjárstuðning beint eða óbeint erlendis frá til starfsemi
sinnar?

Á þetta bann að ná til samhjálpar verkalýðssamtaka. sem við höfum oft hlotið
fjárhagsstuðning af langt fram yfir framlög okkar?

Hvað t. d. um starfsemi Varðbergs?
Eigum við af hreinlífissökum að neita ýmissi norrænni samhjálp, af því að þar

erum við þiggjendur fjármuna m. a.?
Eigum við að banna blaðaútgáfu erlendra sendiráða hér, sem augljóslega gera

það í áhrifa skyni og fyrir erlent fé?
Ber að banna starfsemi MtR, sem allir sjá að notar erlent fé að meginmagni

til að glæða áhuga á Sovétríkjunum og auka álit þeirra hér?
Eiga boð á Eystrasaltsvikuna að vera bannvara, af því þau eru greidd af er-

lendum aðilum, eða þá boð erlendra ríkja til ýmissa sendinefndahópa héðan og allt
fyrir erlent fé? Í mörgum þessum tilvikum er um stórkostlega fjármuni að ræða,
og hægt væri að láta sér detta í hug, að tilgangurinn væri ekki gestrisnin einber,
heldur væri bakþanki um áhrif á skoðanamyndun einhvers staðar á næstu grösum.

Ég er ekki fylgismaður banna og boða. Sjálfur hef ég þegið hin ágætustu boð til
Bandaríkjanna, Kína og Rússlands og talið mig hafa gagn af. En því er þessi upp-
talning gerð, að augljóst má vera, að bannmörkin hljóta að verða umdeilanleg, ef
á að setja þau, og óframkvæmanleg gagnvart hverjum sem vill ekki hlíta þeim.

Enn getum við spurt: Á ekki að banna stjórnmálablöðum að njóta auglýsinga
frá erlendum fjölþjóðafyrirtækjum, sem Morgunblaðið virðist helst njóta góðs af?

Stjórnmálaflokkar þurfa mikið fjármagn til starfsemi sinnar. Þar er blaðaút-
gáfa til að túlka málstað þeirra vísast fjármagnsfrekust. Hvaðan fá flokkarnir fjár-
magn sitt? Að hluta sem bein framlög stuðningsmanna sinna, að hluta sem hagnað
af happdrættum, að hluta til og að verulegu magni af auglýsingamarkaðinum. Þetta
er það sem blasir við. Hinn almenni blaðalesandi sér, að svonefnd kaupsýslustétt
og iðnrekendur moka auglýsingum í blöð Sjálfstæðisflokksins, Sambandið og kaup-
félögin í blöð Framsóknarflokksins, umboð fyrir svonefnd austantjaldsviðskipti og



verslanir með vörur þaðan virðast sérlega örlát við Þjóðviljann og fyrirtæki á snær-
um Alþýðubandalagsins, og flestir íslendingar eru þess fullvissir, að eftir þessum
viðskiptaleiðum fljóti ómælt fjármagn til þess flokks. Alþýðuflokkurinn einn hefur
við fáa eða enga viðskiptajöfra að styðjast, en hann hefur nokkrum sinnum notið
ókeypis blaðapappírs til útgáfu Alþýðublaðsins í takmörkuðum mæli frá bræðra-
flokkum sínum á Norðurlöndum, einnig ókeypis ráðgjafar varðandi útgáfustarfsemi
sína oftar en einu sinni. En nokkuð er augljóst, að beinna og stöðugra fjárgjafar
til útgáfu sinnar nýtur flokkurinn ekki frá bræðra flokkum sínum. Annars væri
Alþýðublaðið tæpast í þeirri sífelldu fjárþröng, sem gerir því svo þungt fyrir fæti.

Velta mætti því fyrir sér, þótt slíkt verði ekki gert hér, hvort aðgangsharðari
kunni að vera til þrýstings um fylgi við hagsmuni sína innlendur eða erlendur
fjárveitandi. Hefur t. d. Alþýðuflokkurinn gengið sérstakra erinda Norðmanna, Svía
eða Dana hér á landi, þar sem bræðraflokkar hans hafa löngum ráðið? Þarf þess
vegna nú að banna flokknum að njóta tíma og tíma ókeypis blaðapappírs þaðan?

Væri þá ekki líka ástæða til að spyrja, hvort það þjónaði alfarið vexti og við-
gangi samvinnuhreyfingarinnar hér í landi að hafa blöðin Tímann og Dag á jötu
sinni, eða leysti tortryggnis- og grunsemdarfjötra af iðnaði og verslun að gefa
Morgunblaðinu og Vísi daglega úr lófa?

Hér hefur ýmsum spurningum verið varpað fram til að vekja athygli á, að
mál það, er hér um ræðir, er ekki eins einfalt og við fyrstu sýn gæti virst. Það
þarf betri yfirsýnar en það hefur hlotið og þarf að athugast í sambandi við ýmis
önnur atriði varðandi starfsemi stjórnmálaflokkanna en frumvarpið víkur að.

Þar sem í ráði er að undirbúa og setja rammalöggjöf um starfsemi stjórn-
málaflokkanna, virðist einsýnt að þetta múl eigi erindi inn í þann undirbúning og
athugun, og er því hér með lagt til, að frumvarpi þessu verði vísað til ríkisstjórnar-
innar til athugunar í sambandi við fyrrgreinda fyrirhugaða rammalöggjöf.

Alþingi, 24. apríl 1978.

Bragi Sigurjónsson.


