
sþ. 743. Nefndarálit [206. mál]
um till. til þál. um að falla frá hugmyndum um að reisa nýjar hernaðarratsjárstöðvar á
íslandi.

Frá 1. minni hl. utanríkismálanefndar.

Nefndin hefur á mörgum fundum fjallað um tillögu þessa og þær fyrirætlanir
stjórnvalda að heimila Bandaríkjaher og Atlantshafsbandalaginu að reisa nýjar hernaðarrat-
sjárstöðvar og endurnýja þær sem fyrir eru. Á fundi nefndarinnar komu af þessu tilefni
sérfróðir menn m. a. frá öryggismálanefnd, Pósti og síma og varnarmáladeild utanríkisráðu-
neytisins.

Meiri hl. nefndarinnar mælir gegn þessari tillögu en 1. minni hl. leggur til að hún verði
samþykkt.

Undirrituð benda m. a. á eftirfarandi atriði sem mæla með samþykkt tillögunnar:
1. Bygging ratsjárstöðvanna táknar ómudeiIanlega aukningu hernaðarumsvifa á vegum

Bandaríkjahers og NATÓ hér á landi. Um þetta atriði segir Gunnar Gunnarsson,
starfsmaður öryggismálanefndar, í nýlegu riti: "Keflavíkurstöðin: Áætlanir og framkvæmd-
ir" m. a. eftirfarandi:

"Hugmyndir um nýjar ratsjárstöðvar eru nátengdar öðrum framkvæmdum og áætlun-
um, sem varða Keflavíkurstöðina eins og byggingu á styrktum flugskýlum í Keflavík,
endurnýjun þeirra orrustuflugvéla sem þar eru, byggingu olíugeyma í Helguvík o. fl. Allt
tengist þetta loftvörnum á einn eða annan hátt. Út frá hernaðarlegu sjónarmiði er því
eðlilegra að líta á þessar áætlanir sem eina heild, áður en litið er á hvert einstakt atriði fyrir
sig." (Bls. 1.)



Þótt ratsjárstöðvarnar einar út af fyrir sig auki ekki stórlega á hernaðarumsvif hérlendis
verður að líta á þær í þessu samhengi og í heildarsamhengi við breytingar á eðli herstöðvanna
hérlendis í það horf að þær geti orðið mjög mikilvægar í hugsanlegum hernaðarátökum
risaveldanna.

2. Fram hefur komið að mikil andstaða er gegn nýjum ratsjárstöðvum, bæði í þeim
byggðarlögum, þar sem helst er ráðgert að þær verði reistar, sem og meðal annarra
landsmanna.

Í skoðanakönnun dagblaðsins NT, sem birt var 10. apríl s.l., kom fram hjá 70%
aðspurðra, sem afstöðu tóku, að helmingur þeirra er andvígur uppsetningu nýrra ratsjár-
stöðva hérlendis. NT dregur eftirfarandi ályktanir af þessari skoðanakönnun:

"Þegar öll kurl koma til grafar er svo niðurstaðan sú að þjóðin virðist skiptast í tvær
nokkurn veginn nákvæmlega jafnstórar fylkingar í afstöðunni til þessa máls og ef
þjóðaratkvæðagreiðsla yrði látin fara fram, væru úrslitin langt í frá ráðin fyrirfram."

Í skoðanakönnun DV fyrr í vetur, þar sem spurt var um sama efni kom fram, að meiri
hluti þeirra, sem afstöðu tóku, var andvígur hugmyndum um nýjar hernaðarratsjárstöðvar.

Það er þannig ljóst að mikil og víðtæk andstaða er við uppsetningu þessara stöðva og er
hún engan veginn bundin við einstaka stjórnmálaflokka.

Þá liggur það fyrir að verulegur hópur þess fólks, sem býr næst þeim stöðum þar sem
rætt er um að reisa þessar stöðvar, er andvígur byggingu þeirra. Nægir í því sambandi að vísa
í bænarskrá 100 Vestfirðinga til ríkisstjórnar Íslands og mótmæli mikils fjölda íbúa í þremur
sveitarfélögum í Norður-Þingeyjarsýslu.

Undirrituð telja að virða beri óskir heimamanna um að mannvirki sem þessi verði ekki
reist við bæjardyr þeirra og bygging slíkra hernaðarmannvirkja eigi ekki að koma til greina
þar sem veruleg andstaða er við slík áform í heimabyggð.

3. Þá átelur 1. minni hl. þá málsmeðferð að tengja fyrirætlanir um þessi hernaðar-
mannvirki æskilegum úrbótum í farþegaflugi um og við landið og reyna að réttlæta þessi
áform með röngum staðhæfingum um gildi slíkra hernaðarratsjárstöðva fyrir öryggi
sjómanna og siglingar með ströndum fram. Að áliti undirritaðra hljóta Íslendingar sjálfir að
tryggja öryggi þeirra sem um loft fara eða höf sigla og gera sjálfir í því skyni nauðsynlegar
úrbætur hér á landi.

Þá átelja undirrituð að innlendum stofnunum eins og Pósti og síma og flugmálastjórn
hefur verið flækt í undirbúning vegna þessara hernaðarmannvirkja og virðist ætlað að eiga
hlut að starfrækslu þeirra. Ef sú verður reyndin verður erfitt að greina á milli almennrar
borgaralegrar starfsemi hérlendis og hernaðarumsvifa og er það í andstöðu við þá stefnu sem
stjórnvöld hafa fylgt varðandi samskipti bandaríska herliðsins hérlendis og innlendra aðila til
þessa.

Með tilliti til ofangreindra ástæðna leggur 1. minni hl. nefndarinnar til að þessi tillaga
verði samþykkt.

Alþingi, 18. apríl 1985.
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frsm.

Hjörleifur Guttormsson.


