
Nd. 297. Nefndarálit [101. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis.

Frá minni hl. allsherjarnefndar (ÁkJ).

Nefndin hefur rætt þetta mál og ekki getað orðið sammála. Meiri hlutinn,
fulltrúar Sjálfstæðis-, Framsóknar- og Alþýðuflokksins, leggur til, að frv. verði
samþykkt óbreytt, en minni hlutinn, ég undirritaður, leggur til, að frv. verði fellt.

Frv. þetta er flutt af formönnum þriggja flokka í þinginu, og virðist því fyrir
fram samið um, að það skuli ná fram að ganga. Frv. felur í sér, að utanríkismála-
nefnd skuli kjósa 3 menn með hlutfallskosningu úr sínum hópi og jafnmarga til
vara, er séu ríkisstjórninni til ráðuneytis um utanríkismál, Jafnt milli þinga sem
á þingi. Þannig á 7 manna nefnd að kjósa úr sínum hópi 6 menn, sem eiga raun-
verulega að gegna þeim störfum, sem nefndinni er ætlað að inna af höndum.
Þessir 6 menn eru kosnir í tvennu lagi, svo að tryggt sé alveg, að sósíalistar,
sem hafa þingstyrk til þess að eiga einn mann í utanríkismálanefnd, séu útilokaðir
frá að eiga mann í þessum 6 manna hópi. Þarna hafa flutningsmenn þannig fundið
aðferð til þess að bægja fulltrúa Sósíalistaflokksins frá störfum í utanríkismála-
nefnd. Vafalaust eru flutningsmennirnir hreyknir af þessu uppátæki og telja sig
geta náð sér niðri á Sósíalistaflokknum.

Flokkarnir þrír, sem standa að frv., hafa valið sér heitið lýðræðisflokkar, jafn-
framt því sem þeir hafa nefnt SósÍalistaflokkinn einræðisflokk. Á þessum grund-
velli hefur verið rekinn magnaður og samhljóða áróður í blöðum allra flokkanna
þriggja, sem að frv. standa. Ýmsir hafa lagt trúnað á þennan áróður og trúa þvi,
að flokkar þeirra Olafs Thors, Eysteins Jónssonar og Stefáns Jóh. Stefánssonar séu



lýðræðisflokkar, en Sósíalistaflokkurinn sé einræðisflokkur, og gegnirþað þó furðu,
hve rógsferðin gegn Sósíalistaflokknum hefur lítinn árangur borið. I rökstuðningi
þeim, sem fylgir frv., og þeim fáu orðum, sem fyrsti flm. lét fylgja frv. við 1. um-
ræðu í Nd., er ekki gerð tilraun til að rökstyðja frv. út frá því sjónarmiði, að það sé i
samræmi við lýðræðishugsjónir þær eða reglur, sem flokkar þeir, sem að frv.
standa, hafa mest státað af, að þeir fylgdu. Þingstyrkur Sósíalistaflokksins veitir
honum aðstöðu til að eiga einn mann af sjö í utanríkismálanefnd og þar með til að
hafa málfrelsi og tillögurétt í nefndinni um utanríkismál. Ríkisstjórn er með lögum
uppálagt að hafa samráð við utanríkismálanefndina og þar með að hlíta því, að
fulltrúi Sósíalistaflokksins beri fram tillögur um þau utanríkismál, sem rædd verða
í nefndinni og reifi afstöðu sína til þeirra. Það er eitt af grundvallaratriðum lýð-
ræðislegra stjórnarhátta, að ríkisstjórnin hlusti á tillögur og röksemdir stjórnar-
andstöðunnar. Það er hins vegar ríkisstjórninni og stuðningsmönnum hennar á Al-
þingi í sjálfsvald sett, hvort og að hve miklu leyti ríkisstjórnin tekur tillit til til-
lagna eða röksemda Sósíalistaflokkisns. Það CI' þjóðin, sem hefur veitt Sósíalista-
flokknum rétt til þess að koma fram skoðunum sínum og tillögum um utanríkismál í
utanríkismálanefnd Alþingis. Með frv. þessu eru hins vegar þrír flokkar þingsins
að bindast samtökum um að bola fulltrúa sósíalista í utanríkismálanefnd frá þeim
rétti, sem þjóðin hefur veitt honum. Slíkt tiltæki er brot á öllu lýðræði, er skref
í einræðisátt. Flokkarnir þrír, sem standa að þessu lýðræðisbroti, hafa eins og ég
gat um áðan, sí og æ skreytt sig með hinu fagra orði lýðræði. En það er alltaf hæpið
að dæma pólitíska flokka og stjórnmálamenn eftir orðum þeirra. Ef fólk vill
kynnast eðli flokka og heiðarleik stjórnmálamanna, á það að fylgjast með gerðum
þeirra. Frv. það, sem hér liggur fyrir, sýnir, að flokkarnir þrír, sem að því standa,
lýðræðisflokkarnir eins og þeir sjálfir kalla sig, eru í reyndinni ekki meiri lýð-
ræðisflokkar en það, að þeir geta ekki þolað það, að Sósíalistaflokkurinn eigi einn
fulltrúa í 7 manna utanríkismálanefnd, þrátt fyrir það þó þjóðin hafi í almennum
frjálsum kosningum veitt flokknum umboð til þess. Þetta frv. lýsir því betur en
langar blaðagreinar, hvers eðlis sú lýðræðisást er, sem forustumenn þessara flokka
eru sýk nt og heilagt að tjá. Frv. sýnir, að flokkarnir, sem að því standa, munu
fótum troða og svívirða allar lýðræðisreglur, sem eitthvað eru þeim eða fyrir-
ætlunum þeirra til trafala, ef þeir þora það fyrir þjóðinni.

Sósíalistaflokkurinn hefur áður orðið að þola ranglæti af þessum sömu flokk-
um, er þeir hafa brotið lýðræðisreglur. Þegar flokkurinn var stofnaður, átti hann 4
fulltrúa á þingi. Þá var þvert ofan í lög og reglur lýðræðis og þingræðis, úrskurðað,
að þessir 4 fulltrúar skyldu ekki teljast þingflokkur, og þeim þannig meinað að taka
sem flokkur þátt í útvarpsumræðum frá Alþingi. Þegar finnsk-rússneska styrjöldin
skall á, gerðu þessir þrír flokkar tilraun til að bola þm. Sósíalistaflokksins út úr
öllum þingstörfum. Slík dæmi mætti mörg nefna, þótt ekki sé hér fleira talið.
Afleiðingar þessara einræðistiIhneiginga hafa ekki orðið þær, sem upphafsmenn-
irnir ætluðu st til, heldur þveröfugar. Sósíalistaflokkurinn hefur staðið þessar árásir
af sér, haldið velli þrátt fyrir þær og eflzt.

Það verður ekki séð, að þeim 3 flokkum, sem standa að þessu frv., sé nauðsyn
á, að mál þetta nái fram að ganga. Á bak við þá flokks formenn, sem flytja frv.,
standa 43 þingmenn, svo að ekki ætti núverandi stjórn, sem slíks stuðnings nýtur í
öllum stórmálum, að þurfa að óttast það, þótt Sósíalistaflokkurinn eigi einn fulltrúa
í utanríkismálanefnd. Það virðist liggja einhver önnur ástæða til þess, að þetta frv.
er flutt. Það mun vera fyrir áhrif erlendis frá, að formenn þriggja þingflokka
flytja þetta frv. Sennilega er hér um að ræða einn lið í hinni hetjulegu baráttu lýð-
ræðisins gegn einræðinu. Sú barátta hefur að vísu í þessu máli tekið á sig dálítið
einkennilegt form. Flutningsmenn virðast vera þeirrar skoðunar, að öruggasta leiðin
til að vernda lýðræði sé að afnema það. Það má segja, að þetta sé rökrétt hjá þeim
lýðræðishetjum, sem flytja frv., því að ef þeim tekst smám saman að afnema allt
lýðræði á Islandi, þá ætti að vera fengin full trygging fyrir því, að ótætis komm-



únistunum tekst ekki að afnema það. Óneitanlega minnir frv. þetta á ýmsar lýð-
ræðisaðgerðir í Bandaríkjum Ameríku og fylgiríkjum þeirra, og vafalaust er frv.
þetta flutt að ósk Bandaríkjastjórnar eða til að þóknast henni. Bandaríkjastjórn
getur sennilega ekki sætt sig við annað en að styrkþegar hennar hafist eitthvað að
til "verndar" lýðræðinu, ef þeir eiga að vera þess verðugir að fá styrk áfram.

Sumum virðist það vafalaust skrýtið, að Alþyðuf'lokkurinn skuli standa að frv.
þessu, en það er þó ekki. Alþýðuflokkurinn hefur verið og er í meginatriðum sam-
mála núverandi ríkisstjórn. Formaður hans lýsti því yfir, að Alþýðuflokkurinn styddi
utanríkisstefnu núv. stjórnar, þegar hún var mynduð. Það er vitað, að stefna ríkis-
stjórnarinnar í innanlandsmálum er í rauninni framkvæmd á skuldbindingum, sem
núv. stjórn og ríkisstjórn Stefáns Jóhanns, formanns Alþýðuflokksins, hafa undir-
gengizt í samningum við Bandaríkin og fylgiríki þeirra. Alþýðufloklmrinn hefur
staðið að öllum þeim samningum. Þannig stóð hann að Marshallsamningnum. sem
fyrirskipaði gengislækkunina, lánsfjárstöðvunina, samdrátt veltufjár þjóðarinnar og
hvers konar kjaraskerðingu til þess að eyða kaupmætti almennings. Það að Alþýðu-
flokkurinn er ekki í stjórn núna, er nánast slys, sem stafar af kjóscndahræðslu
forustumanna hans. En þrátt fyrir það þó Alþýðuflokkurinn sé utan við stjórn,
er hann óðfús í að sýna núverandi stjórn stuðning sinn, í hverju því máli, sem hann
þorir að sýna lit í. Frv. það, sem. hér liggur fyrir, er eitt þeirra. Við flutning frv.
sýnir formaður Alþýðuflokksins líka það, sem oft hefur komið fram hjá honum áður,
að hann tekur lýðræðishugsjónina ekki of alvarlega.

Með tilvísun til framanritaðs legg ég til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 28. nóv. 1951.

Áki Jakobsson.


