
Nd. 225. Nefndarálit
um frv. till. um breyt. á I. nr. 80 11. júní 1938, um stéttarfélög og vinnudeilur.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd Nd. fékk mál þetta til meðferðar á öndverðu þingi. En þar sem
þá var framundan 19. þing Alþýðusambands íslands, þótti rétt að óska eftir umsögn
þess um málið og bíða með afgreiðslu þess frá nefndinni á meðan.

Alþýðusambandsþingið afgreiddi málið með eftirfarandi ályktun:
"19. þing Alþýðusambands íslands mótmælir eindregið frumvarpi Jóhanns Haf-

stein um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, þar sem lagt er til, að
lögfestar verði hlutfallskosningar í stéttarfélögum, og skorar á Alþingi að fella það.

Þingið lítur á frumvarp þetta sem árás á félagafrelsið Í landinu og óskammíeilna
tilraun til þess að skerða óumdeilanlegan rétt verkalýðsfélaganna og annarra sam-
taka til að ráða sínum innri málum, árás, sem ekki mun eiga sér neina hliðstæðu í
lýðfrjálsu landi.

Þingið lítur svo á, að slík lagasetning mundi beinlínis lögfesta pólitíska sundr-
ungu innan samtakanna, verða stöðug uppspretta ófriðar meðal verkamanna og
verka lamandi á alla starfsemi verkalýðsfélaganna, en gera lýðræðið að skrípamynd.
Það mundi leiða til þess, að trúnaðarmenn verkalýðssamtakanna yrðu ekki kosnir
eftir starfi sínu í þágu þeirra, heldur eftir stjórnmálaskoðunum. það mundi löghelga
þeim afskipti stjórnmálaflokka af innri málefnum verkalýðssamtakanna, skerða þar
með sjálfstæði þeirra og gera þau að leiksoppi stjórnmálaflokka i stað þess að vera
óskeruð hagsmunavígi meðlimanna.

Þingið vill vekja sérstaka athygli allra launþega á því, að tillagan um að lögfesta
stjórnmálaerjur Í verkalýðssamtökunum er um leið lævísleg tilraun til að dreifa at-
hygli verkafólksins frá hagsmunabaráttunni, sem krefst samstiIltrar einingar alls
verkalýðs.

Þingið álítur, að þau fjögur ár, sem liðin eru síðan Alþýðusambandið varð skipu-
lagslega sjálfstætt, hafi sannað, að verkalýðssamtökin eru þá sterku st, þegar þau
eru sjálfstæð.

Þingið álítur því, að í stað þess að liða verkalýðssamtökin í sundur með pólitísk-
um hlutfallskosningum og ónýta þannig árangurinn af hálfiar aldar erfiði íslenzkra
verkamanna og verkakvenna. þurfi verkalýður alls landsins að rísa upp til varnar
samtökum sínum og vernda sjálfstæði þeirra sem einn maður, þannig að meðlimirnir
ráði einir samtökum sínum.

Þingið álítur, að baráttan gegn pólitískum hlutfallskosningum og ófriði í verka-
lýðshreyfingunni sé barátta um sjálfa tilveru og sjálfstæði verkalýðssamtakanna í
landinu og skorar því á verkafólk um land allt að fylkja sér einhuga um Alþýðusam-
band Íslands, vernda sjálfstæði þess og einingu og efla bróðurlegt samstarf verka-
fólks, hvar í flokki sem það stendur".

Slík ályktun hefur ekki getað snúið skoðunum hinni hl. allsherjarnefndar um
það, að ákvæði þessa frumvarps, ef að lögum yrði, mundi leiða til friðsamlegri vinnu-
aðferða innan verkalýðsfélaganna og þannig verða þessum samtökum Í heild og hags-
munum þeirra til hollustu, og vill hann því samþykkja frumvarpið. -- Meiri hl.
nefndarinnar vill fella frumvarpið.

Minni hl. nefndarinnar lítur hins vegar svo á, að þar sem fram hefur komið um-
sögn í nafni fulltrúaþings verkalýðssamtakanna í landinu, sem að órannsökuðu máli
ætti að vera nokkuð innlegg í slík mál, aðeins vegna eðlis sjálfra samtakanna, sé á-
stæða til að gera umræddri umsögn eða ályktun frekari skil, með hliðsjón af hugsan-
legum áhrifum hennar á afstöðu þingmanna til málsins.

Minni hl. lítur svo á, að ályktun Alþýðusambandsþingsins sé allannarleg og e. t.



v. einstæð frá slíkri samkundu. Skulu hér taldir upp nokkrir liðir og ummæli úr á-
lyktuninni þessu til staðfestingar:

1. Sagt er, að þingið líti "á frumvarp þetta sem árás á félagafrelsið í landinu og
óskammfeilna tilraun til þess að skerða óumdeilanlegan rétt verkalýðsfélaganna og
annarra samtaka til að ráða sínum innri málum." Í þessu felst ásökun um það, að
Irumv. sé brot á stjórnarskránni, sem verndar félagafrelsið í landinu. Fær það á
engan hátt staðizt, enda breyting á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, 3. gr., þar
sem segir svo í upphafi: "Stéttarfélög ráða málefnum sínum sjálf, með þeim takmörk-
unum, sem sett eru í lögum þessum". Kemur þarna fram, að löggjafinn ráðgerir viss-
ar takmarkanir á því, að stéttarfélög ráði málefnum sínum sjálf, og mundi frumvarp
það, sem hér liggur fyrir, heyra undir eina slíka takmörkun.

2. Sagt er, að frumvarpið, ef að lögum yrði, "mundi beinlínis lögfesta pólitíska
sundrungu innan samtakanna". Þetta hlýtur að byggjast á misskilningi, þar sem ekk-
ert ákvæði frumvarprins hnígur að lögfestingu sundrungar, hvort heldur pólitískrar
eða ópólitískrar.

3. Sagt er, að slík lagasetning mundi "stöðugt verða uppspretta ófriðar meðal
verkamanna og verka lamandi á starfsemi verklýðsfélaganna, en gera lýðræðið að
skrípamynd", Það verður að telja einstæða ályktun eða skoðun í lýðræðislandi. að
hlutfallskosníngafyrírkomulag, Í stað kosningafyrirkomulags, þar sem einfaldur
meiri hl. ræður úrslitum, geti gert lýðræðið að skrípamynd, þar sem hlutfallskosn-
ingafyrirkomulagið bæði hér á landi og annars staðar í heiminum er einmitt fram
komið og framkvæmt til þess að fullnægja betur en hitt kosningafyrirkomulagið hug-
sjónum og kröfum lýðræðisins.

4. Sagt er, að hlutfallskosningafyrirkomulagið "mundi leiða til þess, að trúnaðar-
menn verkalýðssamtakanna yrðu ekki kosnir eftir starfi sínu í þágu þeirra". A það
verður ekki fallizt, að þetta kosningafyrirkomulag sé að þessu leyti annað en það,
sem nú tíðkast.

5. Sagt er, að frumvarpið "mundi löghelga afskipti stjárnmálaflokka af innri mál-
efnum verkalýðssamtakanna", Ekkert í frumvarpinu hnígur að slíkri löghelgun.

6. Talað er um tillögur frumvarpsins "um að lögfesta stjórnmálaerjur í verka-
lýðssamtökunum". Þessi staðhæfing er algerlega óviðkomandi efni frumvarpsins.

Þannig er það ljóst, að megnið af staðhæfingum þeim, sem fram koma í ályktun
þings Alþýðusambands Islands varðandi frumvarp það, sem um hér ræðir, snerta á
engan hátt efni frumvarpsins eða fullkomlega á misskilningi byggðar.

Þá þykir ekki alveg ástæðulaust að víkja nokkru nánar að sleggjudómum þeim,
sem í ályktuninni felast um tilgang frumvarpsins.

Í ályktuninni segir m. a. á þá leið, að frumvarpið sé "lævísleg tilraun til að dreifa
athygli verkafólksins frá hagsmunabaráttunni" - "að það sé árás á félagafrelsið í
landinu" - "að það liði verkalýðssamtökin í sundur með pólitískum hlutfallskosn-
ingum" o. s. frv.

Í þessu sambandi þykir hér rétt að benda á eftirfarandi:
1. Það var fyrir tilmæli og samvinnu við félagssamtök sjálfstæðisverkamanna, að

Bjarni Snæbjörnsson, þáverandi þingm. Hafnarfjarðar, flutti árið 1939 frumv. á Al-
þingi, sem m. a. fólu í sér ákvæði um að lögskipa hlutfallskosningar innan verkalýðs-
samtakanna, eins og nú er lagt til í frumvarpi því, sem hér liggur fyrir ..

2. A þingi Landssambandans sjálfstæðisverkamanna og sjómanna, sem haldið var
í júnímánuði 1945, var eftirfarandi ályktun samþykkt:

"Landssamband sjálfstæðisverkamanna og sjómanna, haldið í júni 1945, skorar
á þingmenn Sjálfstæðisflokksins að beita sér fyrir því á Alþingi, að komið verði á
hlutfallskosningu til stjórnar- og annarra trúnaðarstarfa í öllum stéttarsamtökum
landsmanna, svo sem verkalýðsfélögum, iðnaðarmannafélögum, búnaðarfélögum og
samböndum stéttarfélaga".



3. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, sem haldin var í Reykjavík og Þingvöllum
í júní 1945, samþykkir eftirfarandi ályktun:

"Fundurinn telur, að tryggja beri, að ópólitísk félagssamtök til almenningsheilla,
svo sem samvinnufélög, búnaðarfélög, verkalýðsfélög og önnur stéttasamtök séu eigi
misnotuð til framdráttar einstökum pólitískum flokkum, og því sé skylt að viðhafa
lýðræðislegar reglur í stjórnarháttum þeirra, svo sem hlutfallskosningar til allra
trúnaðarstarfa. Mælist fundurinn eindregið til þess, að þingmenn Sjálfstæðisflokks-
ins beiti sér fyrir framkvæmd þess á Alþingi".

4. Það er vitað, að verkamenn innan stærsta verkalýðsfélags landsins, Dagsbrún-
ar í Reykjavík, bundust um það samtökum við kosningar innan félagsins til síðasta
Alþýðusambandsþings að standa saman í kosningunum á grundvelli þeirrar sameigin-
legu stefnu að berjast fyrir hlutfallskosningum innan verkalýðssamtakanna og stóðu
að flutningi tillögu þess efnis innan félagsins.

5. Loks er það kunnugt, að núverandi forseti Alþýðusamhands Islands hefur
sjálfur verið flutningsmaður að tillögu um það í verkalýðs félagi, sem hann hefur
starfað í og veitir nú forstöðu, Hlíf í Hafnarfirði, að teknar væru upp hlutfallskosn-
ingar til trúnaðar- og stjórnarstarfa innan félagsins, í samræmi við það, sem lagt
er til í frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, og á annan hátt barizt fyrir hlutfalls-
kosningum.

Með hliðsjón af þeim atriðum, sem hér að framan greinir, leggur minni hl.
nefndarinnar til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 16. des. 1946.

Garðar Þorsteinsson,
form.

Jóhann Hafstein,
frsm.


