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Sameinað Alþingi ályktar að lýsa yfir því, að með því að vitanlegt er, að nú- 
verandi ríkisstjórn hefur ekki lengur meiri hluta þings að baki sér, samkvæmt 
yfirlýsingum þriggja þingflokka hér nýverið á Alþingi, og vegna þess að ekki er 
sjáanlegt, eins og málum er nú komið, að m eirihlutastjórn verði mynduð á þessu 
þingi, en kosningar fara i hönd, þá verði að svo stöddu að líta á rikisstjórnina sem 
starfandi til bráðabirgða,

G r e i n a r g e r ð .
Á síðasta þingi bar Fram sóknarflokkurinn fram vantraust á núverandi ríkis- 

stjórn. Vildi hann með því fá úr þvi skorið, hvaða stuðning stjórnin hefði innan 
Alþingis. Kom þá í ljós, að þrír flokkar þingsins, eða samtals 28 þingmenn af 47, 
sameinuðust um að vikja vantrausti frá, og þvi sjáanlegt, að um naígan þingstuðn- 
ing var að ræða á þeim tíma fyrir ríkisstjórnina.

Þegar lokið var afgreiðslu stjórnarskrárbreytingarinnar á þessu þingi, lýstu 
tveir þessara flokka, sem vantraustinu vísuðu frá á síðasta þingi, yfir því, að þeir 
mundu ekki lengur hindra vantraust, ef fram kæmi, eða veita ríkisstjórninni áfram- 
haldandi hlutleysi.

Forsætisráðherra lýsti engu að síður yfir því, að engin breyting hefði orðið á 
afstöðu þingsins til rik isstjórnar sinnar, og má þvi ætla, að hann hyggi til stjórnar- 
setu áfram, eins og i umboði þingsins væri, þótt vitað sé, að nú er svo komið, að 
aðeins 17 af 49 þingmönnum styðja stjórn hans.

Væri hér um slíkt brot á þingræðisvenjum að ræða, að Alþingi getur ekki látið 
það afskiptalaust. Gæti það skapað hættulegt fordæmi í fram tiðinni um að misnota 
vald og vilja Alþingis. Verður þingið því að m arka glöggt og skýrt afstöðu sína 
til slíkrar ríkisstjórnar, svo að þjóðin gangi þess ekki dulin, hvaða stjórnarfar hún 
á nú við að búa, og að ríkisstjórninni og öðrum sé það ljóst, hvaða umboð hún 
hefur til stjórnarslarfa, eins og högum hennar er nú komið.

Hins vegar mun málum þannig komið nú á Alþingi, undir forustu þessarar 
ríkisstjórnar, að myndun nýrrar þingræðisstjórnar mun ekki möguleg fyrir kosn- 
ingar, fyrst og fremst vegna þess, að ljóst er, að það er þýðingarlaust eða þýðingar- 
Jítið, þar sem kosningaófriður er nú í aðsigi.

Það, sem nú skiptir meginmáli gagnvart þessari ríkisstjórn, er, að Alþingi 
marki henni réttan bás. Mun bæði henni og þjóðinni hollast, að svo sé gert.


