
sþ. 1139. Tillaga til þingsályktunar [523. mál]
um að tryggja kauprnátt launa.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Geir Gunnarsson, Guðrún Helgadóttir,
Hjörleifur Guttormsson, Margrét Frímannsdóttir, Skúli Alexandersson,

Svavar Gestsson, Ragnar Arnalds.

Alþingi ályktar að ríkisstjórnin skuli við meðferð efnahagsmála í sumar tryggja að
kaupmáttur almennra umsaminna launa haldist óskertur.

Greinargerð.
Þrátt fyrir ítrekaðar kröfur hefur ríkisstjórnin engu svarað Alþingi um það hvað hún

hyggist fyrir í efnahagsmálum. Forsætisráðherra hefur hafnað tilboði stjórnarandstöðunnar
um að Alþingi starfi áfram og taki á efnahagsvandanum.

Stjórnarþingmenn og jafnvel ráðherrar tala opinskátt í fjölmiðlum um yfirvofandi
gengisfellingu og kjaraskerðingu.

Það er eindregin skoðun Alþýðubandalagsins að við þessar aðstæður eigi Alþingi að
starfa áfram en ríkisstjórnin hefur virt að vettugi þá eðlilegu þingræðiskröfu.

Alþýðubandalagið vill með flutningi þessarar tillögu Ítreka þá stefnu sína að brýnast alls
sé að tryggja að ríkisstjórnin komi ekki aftan að launafólki með kjaraskerðingu þegar búið
er að senda þingið heim.

Fylgiskjal.

Bréf þingflokks Alþýðubandalagsins
til Þorsteins Pálssonar forsætisráðherra.

(9. maí 1988.)

Þingflokkur Alþýðubandalagsins telur það ófremdarástand, sem nú ríkir Í atvinnulífi og
efnahagsmálum landsmanna, sanna svo að ekki verður um villst að stjórn þeirra mála hefur
gersamlega mistekist og að stjórnarstefnan er röng. Hvarvetna í þjóðfélaginu er nú krafist
breytinga og stjórnarliðar sjálfir tala opinskátt um að grípa eigi til efnahagsaðgerða.
Þingflokkur Alþýðubandalagsins fer því fram á að ríkisstjórnin geri Alþingi, áður en það
lýkur störfum, undanbragðalaust grein fyrir því hvort efnahagsráðstafanir séu í aðsigi og þá
hverjar þær séu.

Í ljósi þessara aðstæðna telur þingflokkur Alþýðubandalagsins einsýnt að Alþingi starfi
áfram en geri, ef þurfa þykir, hlé á fundum sínum í nokkra daga. Á Alþingi verði síðan rætt
um aðgerðir í efnahags- og atvinnumálum og þær afgreiddar þar eins og eðlilegast er.
Þingflokkurinn lýsir sig reiðubúinn til viðræðna um nánari tilhögun þinghaldsins svo að af
þessu megi verða. Einnig er óskað svara ríkisstjórnarinnar um þetta efni.

Sé það hins vegar ætlun ríkisstjórnarinnar og stjórnarmeirihlutans að slíta þingi næstu
daga án þess að svara neinu til um þær aðgerðir sem í vændum kunna að vera vill þingflokkur
Alþýðubandalagsins mótmæla því sérstaklega. Þingflokkurinn mun þá beita sér fyrir því að
Alþingi geri, áður en það lýkur störfum, ráðstafanir til að hugsanlegar aðgerðir ríkisstjórnar-
innar skerði ekki lífskjör launafólks. Þetta verði m.a. gert með því að verðtryggja laun ef
gengið verður fellt.

Þess verður óskað við forseta sameinaðs þings að efni bréfs þessa og spurningar, sem í
því felast, komi til umræðu utan dagskrár á fundi sameinaðs þings síðar í dag.

Steingrímur J. Sigfússon.


