
sþ. 751. Skýrsla [407. mál]
Matthíasar Á. Mathiesen, utanríkisráðherra um utanríkismál.

(Lögð fyrir Alþingi á 108. löggjafarþingi 1985-86.)

Ráðherraskipti urðu í utanríkisráðuneytinu 24. janúar s. I. Ég tók þá við embætti
utanríkisráðherra af Geir Hallgrímssyni, sem gegnt hafði embættinu frá því að núverandi
ríkisstjórn tók við völdum 26. maí 1983, eða í rúm tvö og hálft ár. Við ráðherraskiptin lýsti ég
yfir óbreyttri stefnu ríkisstjórnarinnar í utanríkismálum. Sú stefna kemur fram í yfirlýsingu
stjórnarflokkanna um utanríkismál, sem hér fer á eftir:

Meginmarkmið utanríkisstefnu Íslendinga er að treysta sjálfstæði landsins og gæta
hagsmuna þjóðarinnar. Það verði m. a. gert með þátttöku í norrænu samstarfi,
varnarsamstarfi vestrænna þjóða, alþjóðasamvinnu um efnahagsmál, starfi Sameinuðu
þjóðanna og stofnana, sem þeim eru tengdar. Á alþjóðavettvangi beiti Ísland sér fyrir
aukinni mannúð, mannréttindum og friði.

Stefna Íslands í afvopnunarmálum miðist við að stuðla að gagnkvæmri og alhliða
afvopnun, þar sem framkvæmd verði try~gð með alþjóðlegu eftirliti.

Standa þarf vörð um fyllstu réttindi Islands innan auðlindalögsögunnar og réttindi
landsins á hafsbotnssvæðunum utan hennar verði tryggð svo sem alþjóðalög frekast
heimila.
Þá lýsti ég því yfir, að áfram yrði haldið því frumkvæði Íslendinga í öryggis- og

varnarmálum, sem hafist var handa um í tíð forvera míns. Við ráðherraskiptin gerði ég
jafnframt grein fyrir nokkrum þeim verkefnum, sem ég hygðist beita mér fyrir í störfum
mínum í utanríkisráðuneytinu, sérstaklega að því er varðar þjónustu vegna útflutnings. Mér
þykir eðlilegt að víkja að helstu atriðunum í upphafi þessarar skýrslu.

Í fyrsta lagi tel ég rétt, að sendiráðin verði efld til að sinna í auknum mæli
viðskiptahagsmunum Íslendinga erlendis. Í samvinnu og samráði við viðskiptaráðuneytið og
hið fyrirhugaða Útflutningsráð Íslands verði gert átak í kynningar- og markaðsmálum, þar
sem sendiráð Íslands gegni mikilsverðu hlutverki. Utanríkisþjónustan verði aðlöguð
stefnuatriðum, sem fram koma í stjórnarfrumvarpi um hið fyrirhugaða Útflutningsráð og
ráðnir verði sérstakir viðskiptafulltrúar við það sendiráð, sem þurfa þykir. Utanríkisráðu-
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neytið hafði áður hafið samvinnu við Útflutningsmiðstöð iðnaðarins Ilm markaðsfulltrúa
erlendis.

Í öðru lagi verði unnið að mörkun framtíðarstefnu gagnvart mjög auknu stjórnmálalegu
og efnahagslegu samstarfi ríkja Efnahagsbandalags Evrópu. Sérstaklega þarf að kanna
frekara samstarf Íslands og EBE um viðskiptamál þar sem hliðsjón verði höfð af yfirlýsingu
EBE og EFT A-landanna í Luxembourg í apríl 1984. Fyrsta skref í þá átt er að efla skrifstofu
fastafulltrúa okkar hjá Evrópubandalaginu. Nauðsynlegt er af viðskiptaástæðum að fylgjast
mjög náið með málefnum bandalagsins af hálfu okkar Íslendinga, en helmingur utanríkisvið-
skipta okkar er nú við bandalagið eftir að Spánn og Portúgal hafa gerst aðilar að því.

Í þriðja lagi verði gerð sérstök athugun á fyrirkomulagi utanríkis- og viðskiptaþjónustu
okkar í Asíu og með hvaða hætti auka megi viðskipti okkar þar. Japansmarkaður er nú þegar
þýðingarmikill markaður fyrir íslenskar afurðir og framleiðslu og þar eru taldir vera miklir
framtíðarmöguleikar. Sama máli gæti einnig gegnt um fleiri ríki í Asíu. Einnig er horft til
aukins samstarfs við Japani á sviði orkuvinnslu og hátækni.

Frá lokum síðari heimsstyrjaldar hafa hernaðar- og öryggismál sett sterkan svip á
umræður um alþjóðamál. Hin síðustu ár hafa þó alþjóðaefnahagsmál rutt sér æ meir til rúms
sem mikilvægur þáttur alþjóðamála. Efnahagsástand í heiminum hefur ekki aðeins áhrif á
afkomu einstakra ríkja, heldur tengjast efnahags- og öryggismál margvíslegum og órjúfan-
legum böndum. Utanríkisviðskipti eru snar þáttur alþjóðaefnahagsmála. Mikilvægur þáttur í
starfsemi utanríkisþjónustunnar á næstu árum verður fjölþætt markaðssókn í samvinnu við
aðra aðila, svo og hagsmunagæsla vegna nýrra og breyttra viðhorfa.

Ég gat þess, að frumkvæði Íslendinga í öryggis- og varnarmálum hefði aukist í tíð
forvera míns. Í eðlilegu framhaldi þess hef ég lagt til í ríkisstjórninni, að gerð verði úttekt á
"innra öryggi" þjóðarinnar. Þar er öðru fremur átt við varnir gegn alþjóðlegum hryðjuverk-
um, svo og gegn ólöglegri upplýsingastarfsemi. Fyrirbyggjandi ráðstafanir gegn slíkum
verkum þarf að gera, svo og áætlanir um viðbúnað ef slík mál koma upp. Sú tillaga, sem
ríkisstjórnin hefur nú til meðferðar, felur í sér skipun nefndar til að meta stöðu þessara mála.
Nefndinni er ætlað að skila tillögum um hvernig yfirstjórn og samræmingu ráðstafana til
eflingar innra öryggis skuli fyrir komið í stjórnkerfinu, hvert skuli vera verksvið hvers þeirra
aðila er sinna þessum málum, svo og að meta þörfina á sérstökum reglum um samskipti
embættismanna og annarra opinberra starfsmanna við erindreka erlendra ríkja.

Skýrsla sú, er hér fer á eftir, skiptist ímeginatriðum í tvennt. Í fyrsta lagi er fjallað um
alþjóðleg málefni, þar sem fyrst er gerð grein fyrir einstökum alþjóðamálum, þá
alþjóðlegum samtökum og svæðasamvinnu, sem Íslendingar eiga aðild að, og loks málefnum
fjarlægra heimshluta. Í öðru lagi er lýst nærtækari hagsmunum og tvíhliða samskiptum
Íslendinga og annarra þjóða, þ. e. í köflunum um þróunarsamvinnu, hafréttarmál,
utanríkisviðskipti, öryggis- og varnarmál. Frá þessu er ein undantekning. Í kaflanum um
utanríkisviðskipti er greint frá alþjóðasamtökum og samvinnu á sviði efnahags- og viðskipta-
mála. Þá ber að geta þess, að þar sem fjallað er um málefni einstakra heimshluta er ekki
fjallað um Evrópuríki, þ. m. t. Norðurlönd, né heldur um Norður-Ameríku eða Sovétríkin.
Ástæðan er sú, að afstaða ríkisstjórnarinnar til mála í nálægari heimshlutum þarfnast
annaðhvort ekki skýringa eða kemur fram í öðrum köflum skýrslunnar. Við hæfi þykir hins
vegar, að lýst sé í nokkru viðhorfum stjórnarinnar til málefna fjarlægari heimshluta, sem
Íslendingar eru ekki í eins beinu sambandi við.

Vart þarf að taka fram, að skýrslunni er á engan hátt ætlað að gera ástandi heimsmála
tæmandi skil.

Það er von mín, að með þeim nýju áherslum, sem ég hef gert að nokkru grein fyrir hér
að framan, muni utanríkisþjónustan eflast og vera betur í stakk búin til "að treysta sjálfstæði
landsins og gæta hagsmuna þjóðarinnar".
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I Einstök alþjóðamál.
Sá atburður, sem bar einna hæst á sviði alþjóðamála á síðastliðnu ári, var fundur

leiðtoga tveggja voldugustu ríkja heims, þeirra Ronaids Reagan, forseta Bandaríkjanna, og
Mikhails S. Gorbachev, aðalritara Kommúnistaflokks Sovétríkjanna. Fundur þeirra var
haldinn í Genf 19.-20. nóvember s.L Það var fyrsti fundur leiðtoga risaveldanna í rúm
fimm ár, eða allt frá því er Jimmy Carter og Leonid Breshnev hittust að máli í Vín á miðju ári
1979. Það var hálfu ári áður en Sovétmenn réðust inn í Afganistan, en sá atburður spillti
mjög fyrir samskiptum risaveldanna. Fleira hefur valdið aukinni spennu, t. d. á sínum tíma
slit Sovétmanna á samningaviðræðum um meðaldrægar kjarnaflaugar í Evrópu (INF) og
langdrægar kjarnaflaugar (START), sem verið hafa snar þáttur í samskiptum risaveldanna
undanfarin ár. Í ræðu, sem ég hélt skömmu eftir að ég tók við embætti, vék ég að þessum
málum og sagði þar m. a.: "Það er á grundvelli styrks Atlantshafsbandalagsins, sem
Sovétmenn hafa nú afráðið að koma á ný til samninga um afvopnun eftir að hafa slitið
samningaviðræðum fyrir þremur árum. Hygg ég að þar ráði mestu ákvörðun Atlantshafs-
bandalagsríkjanna að vega upp yfirburði Sovétmanna á sviði meðaldrægra kjarnavopna. "

Sú ákvörðun, sem hér um ræðir, er framkvæmd hinnar tvíþættu samþykktar Atlants-
hafsbandalagsins frá 1979 um að koma fyrir meðaldrægum kjarnaflaugum í Vestur-Evrópu,
yrðu Sovétmenn ekki við eindregnum tilmælum um að fjarlægja SS-20 flaugar sínar. Í stað
þess að verða við þeirri áskorun efndu Sovétmenn til áróðursstríðs, sem miðaði að því að
veikja varnir Vesturlanda.

Fleiri ástæður liggja og að baki þeirri ákvörðun Sovétrnanna að setjast að nýju að
samningaborði um afvopnun, svo sem kynslóðaskiptin, sem orðið hafa í forystu sovéska
kommúnistaflokksins.

Mikilvægasta niðurstaða Genfarfundar þeirrar Reagans og Gorbachevs var ef til vill sú,
að nauðsynlegt væri fyrir leiðtoga risaveldanna að ráða ráðum sínum oftar og á fleiri sviðum
en verið hefur undanfarin ár. Ekki er að vænta mikilla breytinga á samskiptum ríkjanna
þrátt fyrir slíka fundi, en tilgangur þeirra er öðru fremur að draga úr spennu og óvissu.
Leiðtogarnir urðu þó ásáttir um svo margvíslega fundi ráðherra og embættismanna og önnur
tvíhliða samskipti, að fara verður allt aftur í byrjun 8. áratugarins til að finna hliðstæðu. Þeir
ræddu afvopnunarmál, svæðisbundin vandamál, tvíhliða samskipti og mannréttindi. Eftir á
að koma Í ljós, hvort þeir hafi með fundi sínum lagt grunninn að nýju tímabili bættra
samskipta, en óneitanlega er það skref í rétta átt, að stórveldin skuli vera farin að ræðast við
á nýjan leik.

Uppörvandi teikn eru á lofti í afvopnunarviðræðum á vegum Sameinuðu þjóðanna,
ekki síst varðandi efna- og sýklavopn. Enn fremur er hreyfing í samkomulagsátt Íviðræðum
austurs og vesturs í Vín um gagnkvæma fækkun venjulegs herafla í Mið-Evrópu (MBFR).
Einnig má nefna, að á Stokkhólmsráðstefnunni um aðgerðir til að skapa gagnkvæmt traust
og öryggi og um afvopnun, sem fer fram innan ramma Ráðstefnunnar um öryggi og
samvinnu í Evrópu (RÖSE), ríkir nokkur bjartsýni um að takast megi að ná samkomulagi
um lokaskjal fyrir 19. september n. k. Hvort svo verður, er trúlega komið undir þróun
annarra þátta í samskiptum austurs og vesturs, einkum þó því hvernig risaveldunum miðar.

Á síðasta ári var haldinn sérstakur fundur í Helsinki til að minnast þess að tíu ár voru þá
liðin frá undirritun Helsinki-samþykktarinnar. Enn skortir mikið á, að ákvæðum hennar sé
framfylgt. Áfram verður haldið að ganga eftir efndum á þeim skuldbindingum um
mannréttindamál, sem ríkin tóku á sig með Helsinki-samþykktinni. Vissulega ber að fagna
því, að Yelena Bonner, eiginkona Andrei Sakharovs, fékk leyfi til að leita sér lækninga fyrir
vestan járntjald og að Anatoli Shcharansky fékk að yfirgefa Sovétríkin. "Glæpur" hans var
að stofna eftirlitsnefnd í Moskvu með framkvæmd Helsinki-samþykktarinnar í Sovétríkjun-
um. Ekki er að efa að það mun bæta verulega andrúmsloft og skapa skilyrði til bættra
samskipta austurs og vesturs ef þau ríki, sem nú eru skammt á veg komin til efnda á
Helsinki-samþykktinni, söðluðu um og stæðu við þá samþykkt í hvívetna.
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(1) Afvopnunarmál.
Tuttugasta öldin er ein sú blóðugasta í sögu mannkyns. Frá lokum síðari heimsstyrjaldar

hafa a. m. k. 120 stríð verið háð. Talið er að nærri 78 milljónir manna hafi fallið í styrjöldum
frá aldamótum, þar af rúmlega 50 milljónir í heimsstyrjöldunum tveimur. Síðustu áratugi
hefur átt sér stað gífurlegt vígbúnaðarkapphlaup og stórveldi heims búa nú yfir tortímingar-
mætti, sem á sér ekkert fordæmi. Eigi að síður verður því ekki neitað að friður í okkar
heimshluta hefur haldist í skjóli gereyðingarvopna. Vandamálið er hvernig unnt er að draga
úr vopnabirgðum án þess að veikja öryggi.

Mikilvægt skilyrði fyrir lausn vandans er skilningur á því að það er ekki vopnabúnaður-
inn, sem ógnar heimsfriðnum, heldur mennirnir, sem ráða honum. Vitaskuld eru flestir á
einu máli um, að það myndi treysta friðinn, ef tortímingarvopnum yrði eytt. Frumskilyrði
árangurs í afvopnunarmálum er samkomulag stórveldanna. Forsenda slíks samkomulags er,
að þau geti treyst því að við skuldbindingar um afvopnun verði staðið. Ekki er síður
mikilvægt að efni samkomulagsins sé með þeim hætti, að ekki sé unnt að túlka það á marga
mismunandi vegu, og að aðilar gangi út frá sömu forsendum. Til skýringar skal tekið dæmi:
Sovétmenn hafa lagt til 50% niðurskurð langdrægra vopna. Þetta virðist skref í rétta átt í
fyrstu. En spyrja má: 50% af hverju? Mikill og djúpstæður ágreiningur ríkir nefnilega um
annars vegar hvað telja beri langdrægar eldflaugar og hins vegar yfir hve mörgum slíkum
flaugum Sovétmenn ráða.

Margvísleg og erfið viðfangsefni af þessu tagi bíða úrlausnar í afvopnunarmálum.
Varasamt er að taka hátíðlega hugmyndir um útrýmingu kjarnavopna innan örfárra ára.
Raunhæf afvopnun hlýtur og að taka til hefðbundinna vopna.

Hinn 23. maí 1985 samþykkti Alþingi ályktun um stefnu Íslendinga í afvopnunarmálum.
Í ályktuninni er lögð áhersla á, að afvopnunarsamningar séu gagnkvæmir og taki til allra
þátta. Jafnframt verði að tryggja framkvæmd þeirra með alþjóðlegu eftirliti, sem samnings-
aðilar uni og treysti. Slíkt eftirlit er forsenda hugsanlegs banns við tilraunum, framleiðslu og
uppsetningu kjarnavopna, auk samninga um reglubundinn niðurskurð slíkra vopna í áföng-
um. Ályktunin ítrekar þá stefnu, sem farið hefur verið eftir, að á Íslandi skuli ekki staðsett
kjarnavopn. Utanríkisráðherrar Íslands hafa marglýst yfir, að staðsetning kjarnavopna á
Íslandi sé óheimil án samþykkis íslenskra stjórnvalda. Sú stefna er í samræmi við varn-
arsamning Íslands og Bandaríkjanna frá 1951 og yfirlýsta stefnu Atlantshafsbandalagsins.
Samkvæmt þingsályktuninni hefur Öryggismálanefnd verið falið að taka saman skýrslu um
helstu hugmyndir, sem uppi eru um afvopnun og takmörkun vígbúnaðar , eins og þær varða
Ísland.

Samskipti austurs og vesturs eru ekki einkamálrisaveldanna. Þótt afstaða smáþjóðar til
afvopnunarmála skipti ekki sköpum varðandi heimsfriðinn, megum við ekki liggja á liði
okkar í þessum mikilvægustu málum mannkyns. Okkur ber að marka sjálfstæða afstöðu og
hafa áhrif til góðs. Með þátttöku okkar í Atlantshafsbandalaginu erum við beint og óbeint
aðilar að ýmsum afvopnunarviðræðum. Mikill meirihluti þjóðarinnar er á þeirri skoðun, að
samstarf við bandalagsríki okkar um öryggis- og varnarmál sé besti kosturinn við ríkjandi
aðstæður í alþjóðamálum.

Rétt er að rifja upp, að Atlantshafsbandalagið er varnarbandalag 16lýðræðisríkja með
þá yfirlýstu stefnu að leiðarljósi, að það muni aldrei ráðast gegn öðrum ríkjum eða beita
valdi að fyrra bragði. Tilgangur þess er að tryggja öryggi aðildarríkja sinna með
gagnkvæmum skuldbindingum og sameiginlegri sjálfsvörn í samræmi við Sl. gr. sáttmála
Sameinuðu þjóðanna. Það er yfirlýst stefna bandalagsins að virða í einu og öllu stofnskrá
samtakanna og leysa ágreining þjóða í milli með friðsamlegum hætti.

Mikilvægt atriði í stefnu ríkja Atlantshafsbandalagsins er að ná samningum um
niðurskurð vígbúnaðar undir raunhæfu, framkvæmanlegu eftirliti. Traustar varnir eru hins
vegar undirstöðuatriði í tilraunum Atlantshafsbandalagsins til að koma á eðlilegum
samskiptum milli austurs og vesturs.
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Hér verður stuttlega fjallað um helstu atburði í afvopnunarmálum frá því síðasta skýrsla
um utanríkismál var lögð fram.

(1.1) Genfarviðræður stórveldanna.
Viðræður Sovétmanna og Bandaríkjamanna um takmörkun meðaldrægra kjarnaeld-

flauga í Evrópu hófust í Genf í nóvember 1981. Frá upphafi viðræðnanna hefur það verið
yfirlýst stefna Bandaríkjamanna, að þeir væru reiðubúnir að stöðva uppsetningu Pershing II
- og stýriflauga í Evrópu, í samráði við bandamenn sína, útrými Sovétmenn SS-20 flaugum
sínum. Andstaða Sovétmanna gegn þeirri hugmynd varð til þess að þeir yfirgáfu viðræðurn-
ar í Genf í nóvember 1983, er ljóst var að ákvörðun Atlantshafsbandalagsins yrði ekki
haggað. Af þessum sökum var hafist handa við uppsetningu 572 Pershing II - og stýriflauga
í fimm ríkjum Atlantshafsbandalagsins. Ætlað er að þeirri uppsetningu verði lokið 1988. SS-
20 flaugar Sovétmanna eru nú a. m. k. 441 að tölu og fer fjölgandi. Hver flaug ber þrjá
kjarnaodda og er því heildarfjöldi kjarnaoddanna orðinn a. m. k. 1323. Það eru stórum
fleiri kjarnaoddar meðaldrægra flauga en ríki Atlantshafsbandalagsins ráða yfir í Evrópu.

Í mars á síðastliðnu ári settust Sovétmenn loks að samningaborðinu á nýjan leik.
Viðræðurnar eru þrískiptar. Þar er fjallað um niðurskurð langdrægra kjarnavopna
(START), meðaldrægra kjarnavopna (INF) og geimvopn. Í hléum undirbúa samningamenn
nýjar tillögur og ráðgast við bandamenn.

Á leiðtogafundinum í nóvember lögðu Bandaríkjamenn fram umfangsmiklar tillögur
um afvopnun. Þar féllust þeir á hugmyndina um 50% niðurskurð langdrægra kjarnaflauga,
enda yrði gætt jafnvægis og gagnkvæmni. Jafnframt yrði sett bann við þróun nýrra vopna af
þessari gerð og því banni framfylgt undir ströngu eftirliti. Einnig yrði sett bann við
framleiðslu hreyfanlegs skotbúnaðar. Varðandi uppsetningu meðaldrægra kjarnaflauga í
Evrópu ítrekuðu' Bandaríkjamenn fyrri tillögur um útrýmingu allra vopna af því tagi. Sem
fyrsta skref lögðu Bandaríkjamenn til að hætt yrði við frekari uppsetningu Pershing II - og
stýriflauga í Evrópu, miðað við áramótin 1985-86, gegn því að kjarnaoddum Sovétmanna,
sem beint er að Vestur-Evrópu, yrði fækkað niður í 420. Meðaldrægum flaugum
Sovétmanna utan Evrópu yrði og fækkað, þannig að niðurstaðan yrði jöfnuður í þessum
vopnabúnaði milli stórveldanna. Um leið yrði sett takmörkun á skammdrægari kjarnavopn.
Einnig áréttuðu Bandaríkjamenn áhuga sinn á áframhaldandi rannsóknum á geimvörnum
og yrði þar gætt ákvæða samningsins frá 1972 um takmörkun gagneldflaugakerfa. Buðu
Bandaríkjamenn Sovétmönnum að skiptast á upplýsingum vegna þessara rannsókna, enda
líta Bandaríkjamenn svo á, að geimrannsóknaáætlunin miði að því að gera kjarnavopn
gagnslaus.

Daginn fyrir upphaf fjórðu lotu viðræðnanna í Genf, þ. e. hinn 15. janúar s.l., kynnti
Gorbachev nýjar tillögur Sovétrnanna í sjónvarpi. Samninganefnd Sovétrnanna kynnti þær
síðan í Genf. Samkvæmt þessum tillögum eiga kjarnavopn að hverfa af yfirborði jarðar fyrir
árið 2000, en því aðeins að Bandaríkjamenn hætti við geimvarnaáætlun sína. Tillögur
Sovétmanna gera ráð fyrir, að á fyrsta tímabilinu, eða á næstu fimm til átta árum, skeri
Sovétmenn og Bandaríkjamenn langdræg vopn niður um 50%. Eftir þann niðurskurð verði
ekki fleiri en 6 þúsund kjarnaoddar eftir hjá hvorum aðila um sig. Enn fremur verði
meðaldrægar kjarnaflaugar beggja fjarlægðar úr Evrópu. Bandaríkjamenn hafa í þessu
sambandi bent á, að fækka verði SS-20 flaugum Sovétmanna í Asíu samhliða fækkun
meðaldrægra kjarnaflauga í Evrópu. Á öðru tímabilinu, eða frá 1990og næstu fimm til sjö ár
þar eftir, hefji önnur kjarnaveldi: Bretar, Frakkar og Kínverjar, niðurskurð sinna
kjarnavopna. Þau myndu jafnframt, eins og Sovétríkin og Bandaríkin áður, samþykkja
algert bann við geimvopnum og kjarnavopnatilraunum. Bandaríkjamenn telja á hinn bóginn
óraunhæft að ætla að risaveldin tvö geti í viðræðum sínum bundið hendur annarra ríkja. Á
þriðja tímabilinu, samkvæmt tillögum Sovétmanna, eða á árunum 1995-2000, fari fram
niðurskurður kjarnavopna, sem enn yrðu eftir.
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Það atriði, sem einna mesta athygli vakti í tillögugerð Sovétmanna var, að eftirlit með
þeim vopnum, sem takmarka á eða eyðileggja, verði framkvæmt með tækniaðferðum, sem
hvert ríki um sig hefur yfir að ráða. Auk þess lýstu Sovétríkin sig reiðubúin til viðræðna um
frekari eftirlitsráðstafanir. Hingað til hefur risaveldin greint á um eftirlit með afvopnunar-
samningum. Sovétmenn hafa ásakað Vesturlönd um að í kröfu þeirra um traust eftirlit hafi
falist að þau vilji geta stundað njósnir í skjóli samninga.

Vonir eru vissulega bundnar við hugmyndir Sovétmanna og Bandaríkjamanna um 50%
niðurskurð langdrægra vopna. Samkvæmt skilgreiningu Sovétmanna eru vopn, sem hæft
geta landsvæði annars risaveldisins, langdræg vopn. Af þessum sökum skilgreina Sovétmenn
t. d. bandarísku meðaldrægu Pershing II 7- og stýriflaugarnar í Evrópu sem langdræg vopn,
en sambærilegar sovéskar flaugar, 1. d. SS-20, ekki. Þessi skilningur Sovétmanna er ekki í
samræmi við SALT log SALT II, en þar var skilgreiningin bundin því hversu langt var unnt
að skjóta flaugunum. Þessi afstaða flækir málin og íþyngir samningaviðræðum verulega.

Eftir leiðtogafund Reagans og Gorbachevs í nóvember vöknuðu vonir á Vesturlöndum
um að samninganefndir Bandaríkjanna og Sovétríkjanna í Genf myndu einbeita sér að því að
ná samningum um atriði, sem minnstur ágreiningur var um, svo sem um 50% niðurskurð
langdrægra kjarnavopna og niðurskurð meðaldrægra kjarnavopna í Evrópu. Þessar vonir
hafa ekki ræst, því Sovétmenn gera þá kröfu, að Bandaríkjamenn hætti við geimvarnaáætlun
sína áður en samið verði um meðaldræg og langdræg kjarnavopn. Á þetta hafa Bandaríkja-
menn ekki fallist og benda á, að hér sé aðeins um að ræða rannsóknir og alls óvíst um
niðurstöður þeirra. Hins vegar sé von þeirra sú, að þær sýni fram á hvernig unnt sé að gera
kjarnavopn óþörf. Vilja þeir þar af leiðandi ekki útiloka sjálfar rannsóknirnar. Vekja þeir
athygli á því að Sovétmenn hafi stundað svipaðar rannsóknir um árabil.

Íslensk stjórnvöld telja mikilvægt að staðið verði við gerða alþjóðasamninga, þ. á m.
áðurnefndan samning um takmörkun gagneldflaugakerfa. Rannsóknir af því tagi, sem hér
um ræðir, þurfa ekki að stríða gegn slíkum samningum. Auk þess er óraunhæft að ætla að
hægt sé að framfylgja banni við rannsóknum. Bendi niðurstöður geimvarnarannsókna til að
geimvarnakerfi geti stefnt heimsfriðnum í hættu, ber risaveldunum að sjá til þess að
geimvarnaáætlanir verði aldrei að veruleika. Sýni þær á hinn bóginn að geimvarnakerfi muni
stuðla að friði og öryggi er eðlilegt að risaveldin geri samkomulag um framkvæmd slíkra
áætlana. Vert er að hafa í huga, að geimvarnaáætlun Bandaríkjamanna gerir ráð fyrir
stórstígum framförum á sviði tækni og vísinda, og má þar nefna upplýsinga-, efna-, orku-,
leysigeisla- og kerfistækni. Geri Bandaríkjamenn öðrum þjóðum kleift að taka þátt í
áætluninni, er ljóst að Íslendingar geta, ekki síður en aðrir, notið góðs af samvinnunni.

Ég gat þess að miklar vonir væru bundnar við viðræður stórveldanna í Genf. Hinu er þó
ekki að leyna, að svo virðist sem nokkurs misræmis gæti milli orða og athafna Sovétmanna í
þessum efnum. Það hefur vakið athygli á Vesturlöndum, að samningamenn Sovétmanna í
Genf eru ekki eins fúsir að ræða tiltekna þætti og áróðursmenn þeirra láta í veðri vaka í
fjölmiðlum, t. d. eftirlit með afvopnun. Rétt er því að gjalda gylliboðum varhug, en hafa
glöggt auga með framvindu mála í Genf.

Fundir leiðtoga Bandaríkjamanna og Sovétmanna á þessu og næsta ári verða vonandi
árangursríkari en verið hefur til þessa. Allir geta verið sammála um að æskilegt sé að útrýma
kjarnavopnum. Hafa ber þó hugfast, að ein höfuðröksemdin fyrir uppsetningu kjarnavopna
í Vestur-Evrópu lýtur að yfirburðum Sovétmanna á sviði hefðbundins herbúnaðar.

(1.2) Fjölhliða viðræður.
Rétt er að fara nokkrum orðum um viðræður um afvopnunarmál, sem farið hafa fram

innan Sameinuðu þjóðanna á Þriðju ráðstefnunni til að endurskoða samninginn um að
dreifa ekki kjarnavopnum og á fundunum í Vínarborg um gagnkvæm an niðurskurð herafla
og venjulegs vopnabúnaðar í Mið-Evrópu. Um Stokkhólmsráðstefnuna verður fjallað í
kaflanum hér á eftir um Ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu.
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(1.2,1) Sameinuðu þjóðirnar.
Meiri hófsemd einkenndi umræður 40. allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um

afvopnunarmál en oft áður og átti leiðtogafundurinn í Genf í nóvember eflaust nokkurn þátt
í því.

Þingið samþykkti 67 tillögur um afvopnunarmál og náðist alger samstaða um 21 þeirra.
Ísland gerðist meðflytjandi að sex tillögum um afvopnunarmál, þ. á m. fjórum, sem Ísland
hafði ekki átt hlutdeild í áður (sjá fskj. 3. bls. 54).

Umræður um geimvopn og tilraunir til að koma í veg fyrir vígbúnaðarkapphlaup í
geimnum settu svip sinn á störf 40. allsherjarþingsins að afvopnunarmálum. Reynt var að ná
algeru samkomulagi um eina ályktun allsherjarþingsins um þetta efni, en ákvörðun
Bandaríkjamanna að sitja hjá við atkvæðagreiðslu gerði þá tilraun að engu.

Á döfinni var nú aftur "frysting" kjarnavopna og litu dagsins ljós þrjár tillögur um þetta
efni lítt breyttar eða óbreyttar frá fyrra ári. Hinn 5. desember s. l. spunnust umræður á
Alþingi út af afstöðu Íslands til einnar þessara tillagna, tillögu Mexíkó, Svíþjóðar og fleiri
ríkja. Virðist sem ákvörðun Norðmanna um að greiða tíllögunni atkvæði í allsherjarþinginu
hafi ráðið nokkru þar um. Ósagt skal látið um ástæður Norðmanna fyrir að breyta afstöðu
sinni frá fyrra ári, en ég vísa til ræðu minnar á Alþingi hinn 11. febrúar s. l. um þetta efni.
Hvað varðar tillöguna sjálfa er óhætt að fullyrða að hún hafi í höfuðatriðum verið óbreytt frá
árinu á undan. Auk þess sem tillagan sneiðir óbeint að fælingarstefnu Atlantshafsbandalags-
ins er því haldið fram að jöfnuður ríki nokkurn veginn með risaveldunum hvað kjarnavopn
varðar. Þannig er ekki tekið tillit til verulegs ójafnvægis, sem myndast hefur við uppsetningu
Sovétmanna á meðaldrægum kjarnaflaugum í Austur-Evrópu. Einnig hlýtur að teljast
alvarleg brotalöm á tillögunni að í henni er hvergi kveðið á um að raunhæft eftirlit með
framkvæmd samninga, sem bæði risaveldin gætu fellt sig við, sé skilyrði árangursríkrar
"frystingar" kjarnavopna. Verður ekki séð, af þessum sökum, að tillagan uppfylli
mikilvægar kröfur, sem gerðar eru til afvopnunarsamninga í ályktun Alþingis 23. maí 1985.
Hnigu því öll rök að því að Íslendingar tækju sömu afstöðu og á 39. allsherjarþinginu og sætu
hjá við atkvæðagreiðslu.

Smáþjóðum, sem ekki hafa yfir eigin herafla að ráða, er augljóslega mikíll styrkur að
því að virðing sé efld fyrir alþjóðalögum. Með virkri þátttöku innan Sameinuðu þjóðanna
geta Íslendingar lagt sitt af mörkum til að svo megi verða. Hefur það verið stefna íslenskra
stjórnvalda að leggja lið hverjum þeim hugmyndum, er stuðlað gætu að styrkingu Öryggis-
ráðs og aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna á vettvangi friðargæslu og afvopn-
unarmála. Slíkum hugmyndum munu Íslendingar veita brautargengi áfram í samráði við ná-
grannaríkin á Norðurlöndum, meðal annarra.

(1.2.2) Þriðja endurskoðunarráðstefna aðildarríkja samningsins um að dreifa ekki kjarna-
vopnum, NPT.

Ráðstefnan kom saman í Genf 27. ágúst og henni lauk 21. september.
Aðildarríki að samningnum um að dreifa ekki kjarnavopnum eru nú 130, en hann tók

gildi 1970. Norðurlöndin eru aðilar að honum og hafa þau gengið fram fyrir skjöldu um að
hvetja öll ríki til að gerast aðilar að samningnum. Fyrir ári voru aðildarríki samningsins 125.
Í NPT-samningnum (Non-Proliferation Treaty) skuldbinda kjarnavopnaveldin sig til að láta
önnur ríki ekki fá kjarnavopn. Kjarnavopnalaus ríki skuldbinda sig jafnframt til að taka ekki
við né framleiða slík vopn. Af þeim ríkjum, sem ekki eru aðilar að NPT, eru tvö
kjarnavopnaríki, Frakkland og Kína. Indland er ekki aðili heldur og hefur sprengt
kjarnorkusprengju í tilraunaskyni. Ísrael, Pakistan og Argentína eru ekki aðilar að
samningnum, en þau eru talin langt á veg komin með að eignast kjarnavopn. Suður-Afríka
og fleiri ríki eru einnig utan NPT.

Þriðja endurskoðunarráðstefnan náði samkomulagi um lokayfirlýsingu. Í henni eru
m. a. eftirtalin atriði:
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Lýst er yfir þungum áhyggjum vegna þess, að tilraunir nokkurra ríkja með kjarnorku
gætu gert þeim kleift að eignast kjarnavopn. Öryggiseftirlit Alþjóðakjarnorkumálastofnun-
arinnar á að gegna lykilhlutverki í viðleitni til að forðast dreifingu kjarnavopna. Þau
kjarnavopnalausu ríki, sem ekki eru þegar aðilar að NPT-samningnum, eru hvött til aðildar
og þá jafnframt til að fallast á eftirlit IAEA (International Atomic Energy Agency) með
friðsamlegri nýtingu kjarnorku. Samningsaðilar eru hvattir til að halda áfram pólitískum,
tæknilegum og fjárhagslegum stuðningi við eftirlitskerfi IAEA.

Viðurkennt er, að vopnuð árás á kjarnorkuver, sem háð er eftirlitskerfi IAEA, skapi
ástand, sem krefjist tafarlausra aðgerða Öryggisráðsins.

Áréttað er, að samningsgerð um stöðvun tilrauna með kjarnavopn sé meðal veigamestu
skilyrða fyrir stöðvun kjarnavopnakapphlaupsins. Ráðstefnan, að vissum ríkjum undan-
skildum, hvetur a) kjarnavopnaríkin, sem aðilar eru að samningnum (Bandaríkin, Bretland,
Sovétríkin), til að hefja að nýju þríhliða viðræður og b) öll kjarnavopnaríki til tafarlausra
viðræðna og samningsgerðar um stöðvun allra tilrauna með kjarnavopn og hafi það forgang í
starfsemi afvopnunarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna.

Loks er í lokayfirlýsingu þessarar þriðju endurskoðunarráðstefnu samningsins um að
koma í veg fyrir dreifingu kjarnavopna ákveðið að kalla saman fjórðu endurskoðunarráð-
stefnuna að fimm árum liðnum.

(1.2.3) Viðræður í Vínarborg um gagnkvæman niðurskurð herafla og hefðbundins vopna-
búnaðar í Mið-Evrópu, MBFR.

Viðræðurnar hófust í Vínarborg 30. október 1973 að frumkvæði Atlantshafsbandalags-
ins, en því miður hefur lítið þokast í samkomulagsátt. Til skamms tíma hefur verið
ósamkomulag um frumatriði. Tilgangur með MBFR-viðræðunum (Mutual and Balaneed
Force Reductions) er að stuðla að bættu öryggi með því að fækka í herjum í Mið-Evrópu.

Varsjárbandalagsríkin lögðu fram nýjustu tillögur sínar 14. febrúar 1985. Hinn 5.
desember s. 1. lögðu ríki Atlantshafsbandalagsins fram nýjar tillögur. Komu þær í kjölfar
Genfarfundar leiðtoga Bandaríkjanna og Sovétríkjanna og var rætt um "Genfarandann" í
því sambandi. Tillögur ríkja Atlantshafsbandalagsins tóku nú ekki mið af fjölda hermanna í
herjum Mið-Evrópu, en um það atriði hefur verið grundvallarágreiningur. Þar munar um
230 þúsund hermenn, sem Atlantshafsbandalagsríkin telja Varsjárbandalagsríkin hafa
umfram uppgefna tölu. Á ýmsum öðrum sviðum komu tillögurnar frá 5. desember s. l. til
móts við sjónarmið Varsjárbandalagsins.

Í tillögum Atlantshafsbandalagsins er gert ráð fyrir fækkun í her Bandaríkjanna um
5000 hermenn, en um 11 500 í her Sovétríkjanna í byrjun samningstímabilsins. Jafnframt
myndu samningsaðilar skuldbinda sig til að auka ekki herstyrk sinn svo lengi sem
samningurinn gildir. Þá er lögð áhersla á margvíslegar eftirlitsaðgerðir.

Það er von ríkja Atlantshafsbandalagsins að samkomulag verði um ofannefndan
samdrátt í Mið-Evrópu og að ríki austurs og vesturs noti samningstímann til að undirbúa
frekari fækkun. Mjór er mikils vísir, segir máltækið, og á það við í þessu samhengi, þar sem
hvergi er jafnmikill vígbúnaður í heiminum og á mörkum austurs og vesturs í Mið-Evrópu.

Af hálfu ríkja Atlantshafsbandalagsins er MBFR-viðræðunum'stjórnað af Atlantshafs-
ráðinu í Brussel. Þetta er í fyrsta sinn, sem ráðið tekur að sér stjórnunarhlutverk til að
undirbúa samningsstöðu og samræma málflutning vestrænna þátttakenda í samningum við
Varsjárbandalagsríkin. Þetta sýnir í verki það sívaxandi hlutverk, sem Atlantshafs-
bandalagið hefur að gegna varðandi eftirlit með vígbúnaði og afvopnun.

(1.3) Kjarnavopnalaust svæði á Norðurlöndum.
Í síðustu skýrslu til Alþingis fjallaði forveri minn um hugmyndina að kjarnavopnalausu

svæði á Norðurlöndum og get ég því stytt almenna umfjöllun um hana.
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Í ályktun Alþingis hinn 23. maí 1985 um stefnu Íslendinga í afvopnunarmálum er hvatt
til að könnuð verði samstaða og grundvöllur fyrir samningum um kjarnavopnalaust svæði í
Norður-Evrópu, jafnt á landi, í lofti sem á hafinu eða í því, er sé liður í samkomulagi til að
draga úr vígbúnaði og spennu. Með Norður-Evrópu er átt við lönd í norðanverðri álfunni frá
Úralfjöllum til austurstrandar Grænlands. Slíkt svæði tæki til hlutlausra ríkja og ríkja í
Atlantshafsbandalaginu og Varsjárbandalaginu. Einnig gerir ályktunin ráð fyrir að utan-
ríkismálanefnd kanni, í samráði við utanríkisráðherra, hugsanlega þátttöku Íslands í frekari
umræðu um kjarnavopnalaust svæði á Norðurlöndum. Þannig tengir ályktun Alþingis
umræðuna um kjarnavopnalaus Norðurlönd víðtækara samkomulagi.

Allt frá Kólaskaga, meðfram landamærum Finnlands, um Eystrasaltsríkin, á Eystra-
salti, jafnvel upp í landsteina Svíþjóðar, og suður meðfram "járntjaldinu" austanmegin hafa
Sovétmenn myndað belti kjarnaflauga, sem miðað er m. a. á Norðurlönd. Auk kjarnavopna
hafa Sovétmenn komið fyrir fjölmennum herjum og birgðum hefðbundinna vopna í
nágrenni Norðurlanda. Á sviði hefðbundinna vopna er um gífurlega yfirburði Sovétmanna
að ræða. Fælingarstefna Atlantshafsbandalagsins, sem m. a. byggist á kjarnavopnum,
tryggir öryggi aðildarríkjanna, þ. á m. Íslands, Noregs og Danmerkur, gegn þessum
hernaðarmætti. Það hlýtur því að vera ein af forsendunum fyrir samkomulagi um
kjarnavopnalaust svæði, að jafnvægi ríki á sviði hefðbundinna hergagna.

Ég legg áherslu á þann þátt í ályktun Alþingis, að í umræðu um kjarnavopnalaus
Norðurlönd sé tekið tillit til stærra svæðis en Norðurlandanna, sem þegar eru kjarnavopna-
laus. Einnig vil ég árétta að ríki Atlantshafsbandalagsins starfa sem heild í öryggis- og
varnarmálum. Vettvangur umræðu um kjarnavopnalausa Norður-Evrópu eða Norðurlönd
er fyrst og fremst innan Atlantshafsbandalagsins. Tel ég afar mikilvægt, frá sjónarhóli
íslenskra öryggishagsmuna, að við Íslendingar stöndum vörð um þessa grundvallarstarfs-
reglu Atlantshafsbandala~sins.

Sjálfsagt er, að við Islendingar tökum þátt í umræðum um kjarnavopnalaust svæði í
okkar heimshluta, enda mikilvægt að Íslendingar reyni t. d. að hafa áhrif á að kjarnavopn-
um fjölgi ekki í hafinu kringum landið. Dagana 29. og 30. nóvember s.L var haldinn í
Kaupmannahöfn fundur þingmanna Norðurlanda um hugmyndina um kjarnavopnalaust
svæði á Norðurlöndum. Fyrir fundinn höfðu verið tekin saman drög að greinargerð um efnið
á vegum utanríkismálanefndar. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu til bráðabirgða, að rétt
væri að Íslendingar tækju þátt í umræðu norrænu þingmannanna, en taldi sig þurfa lengri
tíma til athugunar á hvernig best væri að framfylgja ályktun Alþingis um efnið.

(2) Ráðstefna um öryggi og samvinnu í Evrópu, RÖSE.
Um mánaðamótin júlí/ágúst 1985 var þess minnst á sérstökum hátíðarfundi í Helsinki,

að 10 ár voru liðin frá því að Helsinki-samþykktin var undirrituð. Að samþykktinni standa
öll Evrópuríkin, að Albaníu undanskilinni, auk Bandaríkjanna og Kanada. Utanríkisráð-
herrar þeirra tóku þátt í hátíðarfundinum. Bar þeim saman um að RÖSE-þróunin hefði
sannað gildi sitt, þótt framkvæmd ýmissa ákvæða Helsinki-samþykktarinnar í vissum
þátttökuríkjum væri sannarlega gagnrýnisverð.

Eitt helsta einkenni Helsinki-samþykktarinnar er sú áhersla, sem lögð er á jafnvægi
milli Ólíkra þátta hennar: meginreglnanna í samskiptum ríkjanna 35 og aðgerða til að skapa
gagnkvæmt traust; samvinnu á sviði efnahags-, vísinda-, tækni- og umhverfismála og
samvinnu um mannúðarmál og á öðrum sviðum, m. a. á mennta- og upplýsingasviðum.

Í sérstökum kafla Helsinki-samþykktarinnar er fjallað um aðgerðir í framhaldi af
undirritun hennar. Þar er skjalfest, að þátttökuríkin muni skipuleggja framhaldsfundi til
þess m. a. að fjalla um:

Framkvæmd ákvæða samþykktarinnar og lausn þeirra verkefna, sem skilgreind eru af
ráðstefnunni, og um það í samhengi við þau vandamál, sem hún hefur fjallað um,
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hvernig unnt er að dýpka gagnkvæm samskipti, bæta öryggi og þróa samvinnu í Evrópu
og þróun viðleitninnar til að minnka spennuna í framtíðinni.

Með þeirri samþykkt um framhaldsaðgerðir, sem gerð var í Helsinki, fékk Ráðstefnan
um öryggi og samvinnu í Evrópu hreyfiafl sitt. RÖSE-þróunin svonefnda öðlaðist þar með
pólitískt mikilvægi. Sovétmenn sættu sig 1975 við mannréttindakafla Helsinki-samþykktar-
innar og ýmislegt annað, sem þeim þótti lítt ákjósanlegt, því þeim var mjög í mun að fá
landamæri í Evrópu viðurkennd. Þeir töldu samþykktina koma í stað landamærasamninga
eftir síðari heimsstyrjöldina. Þetta sjónarmið Sovétmanna hefur orðið þeim þungt í skauti,
því aldrei hefur verið fjallað meir um mannréttindi íAustur-Evrópu á alþjóðavettvangi en á
árunum eftir 1975.

Á þeim áratug, sem liðinn er frá undirritun Helsinki-samþykktarinnar, hafa verið
haldnir tveir framhaldsfundir til að fylgjast með og bæta framkvæmd hennar. Hinn fyrri var
haldinn í Belgrad 4. október 1977 til 9. mars 1978, en hinn síðari í Madrid ll. nóvember 1980
til 9. september 1983. Að auki hafa verið haldnir margir minni fundir sérfræðinga um
einstaka þætti Helsinki-samþykktarinnar. Þriðji framhaldsfundur Ráðstefnunnar um öryggi
og samvinnu í Evrópu hefst í Vínarborg 4. nóvember n. k.

Frá því að síðasta skýrsla utanríkisráðherra var rædd hér á Alþingi hafa eftirfarandi
sérfræðingafundir innan RÖSE verið haldnir:

(2.1) Fundur í Ottawa um mannréttindamál.
Fundur um mannréttindamál í Ottawa hófst 7. maí 1985 að loknum tveggja vikna

undirbúningsfundi og stóð í sex vikur. Ekki náðist samkomulag um lokaskjal eða skýrslu til
framhaldsfundarins í Vín. Orðaskipti voru oft allhvöss og nöpur. Vesturlönd, auk hlutlausu
ríkjanna, lögðu áherslu á 7. meginreglu Helsinki-samþykktarinnar, "virðingu fyrir mann-
réttindum og grundvallarfrelsi, þ. ám. hugsana-, samvisku-, trúarbragða- eða
sannfæringarfreisi" , en Sovétríkin lögðu áherslu á 6. meginregluna, .Jhlutunarleysi um
innanríkismál" .

Þótt Sovétmenn hafi reynt að beina umræðum á Ottawa-fundinum inn á aðrar brautir,
t. d. inn á efnahagsþætti, svöruðu þeir og aðrir fulltrúar Varsjárbandalagsríkja oft
ásökunum vestrænna ríkja um mannréttindabrot. Það gerðu þeir stundum án þess að vísa til
afskipta af innanríkismálum og var það talið spor í rétta átt. Ljóst er þó, að afstaða
ríkisstjórna Varsjárbandalagsríkjanna til mannréttinda tekur ekki stakkaskiptum í náinni
framtíð.

Varsjárbandalagsríkin sjö eiga undir högg að sækja innan RÖSE vegna afstöðu sinnar
til mannréttinda. Í aðalatriðum var samstaða milli hinna ríkjanna í Ottawa. Þegar ljóst var
orðið að sáttatilraunir bæru ekki árangur og að ekkert yrði úr samþykkt lokaskjals, ákváðu
NATO-ríkin og Írland að sameina allar tillögur sínar í eitt skjal, er kynnt skyldi fjölmiðlum.

(2.2) Hátíðarfundur í Helsinki vegna tíu ára afmælis RÖSE.
Hátíðarfundur utanríkisráðherra ríkjanna 35 var haldinn í Helsinki 30. júlí till. ágúst í

tilefni af 10 ára afmæli undirritunar Helsinki-samþykktarinnar. Við það tækifæri sagði Geir
Hallgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra, m. a.:

Þrátt fyrir annmarka Helsinki-samþykktarinnar - eða réttara sagt ófullkomnar
efndir hennar - hefur samþykktin gegnt lykilhlutverki í samskiptum austurs og vesturs
á þessu tímabili. Hún hefur verið okkar leiðarljós, sem hefur gert þjóðum okkar kleift
að vera vissar um í hvaða átt beri að stefna.

Ef Helsinki-samþykktin hefði ekki verið undirrituð fyrir 10 árum óttast ég að
þróunin og samskipti austurs og vesturs hefðu farið á verri veg en raun ber þó vitni.
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(2.3) Menningarþing í Búdapest.
Menningarþing var haldið í Búdapest 15. október til 25. nóvember s.LÁri áður hafði

farið fram þar í borg undirbúningsfundur, er gekk frá starfsreglum menningarþingsins .
Menningarþingið í Búdapest var fyrsti RÖSE-fundur, sem fram fór í Varsjárbanda-

lagsríki. Hann sátu stjórnarerindrekar úr utanríkis- og menntamálaráðuneytum ríkjanna 35
og einnig menningarfrömuðir frá mörgum þátttökuríkjum.

Á menningarþinginu í Búdapest náðist ekkert samkomulag um lokaskjal eða skýrslu til
Vínarfundarins frekar en í Ottawa. Mikið bar á milli. Við samanburð á tillögum að
lokaskjali menningarþingsins sést hvílíkt hyldýpi er á milli austurs og vesturs í þessum
málum. Vesturlönd og flest hlutlausu ríkin lögðu einkum áherslu á samkomulag um kjarn-
gott lokaskjal, þar sem málaflokkunum þremur, þ. e. sköpun, dreifingu og samvinnu á sviði
menningarmála, yrði gert jafnhátt undir höfði. Ríki Varsjárbandalagsins lögðu áherslu á
samvinnu, þ. e. menningarsáttmála milli ríkja. Vesturlönd lögðu áherslu á hlutverk ein-
staklingsins í listsköpun; en Sovétríkin og fylgiríki þeirra vildu gera hlut ríkisins sem mestan.
Mikill og djúpstæður ágreiningur var um tjáningar- og ferðafrelsi listamanna.

(2.4) Stokkhólmsráðstefnan.
Stokkhólmsráðstefnan um aðgerðir til að auka gagnkvæmt traust og öryggi og um

afvopnun í Evrópu hófst 17. janúar 1984 og hefur nú starfað í tæpar 60 vikur. Hinn 23.
september n. k. hefst undirbúningsfundur fyrir framhaldsfund RÖSE í Vín og er ekki gert
ráð fyrir að Stokkhólmsráðstefnan starfi á meðan.

Í Helsinki-samþykktinni eru ákvæði um skyldutilkynningar vegna heræfinga og
herflutninga af tiltekinni stærð. Fleiri svonefndar aðgerðir til að efla gagnkvæmt traust og
öryggi mætti nefna, t. d. að heimila ríkjum að hafa eftirlitsmenn hjá öðrum ríkjum.
Samkvæmt umboði Madrid-fundar er ætlast til að Stokkhólmsráðstefnan geri tillögur til
Vínarfundar um víðtækari aðgerðir, sem eiga að hafa hernaðarlega þýðingu og verða
bindandi. Á síðara stigi, e. t. v. eftir ákvörðun Vínarfundarins, er svo stefnt að því að ræða
um afvopnunarmál sem slík. Tilkynningaskyldan samkvæmt Helsinki-samþykktinni náði yfir
svæði 250 km inn í Sovétríkin, en í Madrid var ákveðið að svæðið skyldi ná frá Úralfjöllum til
hafsvæða út af Evrópu, en ekki til sjálfstæðra flota- eða flugæfinga. Mörg lykilatriði er eftir
að ná samkomulagi um í Stokkhólmi. Allir aðilar ráðstefnunnar hafa gert ítarlegar tillögur
um verkefnaskrá. Líklegustu ásteytingarsteinar eru upplýsingar um herskipan þjóða, eftirlit
með framkvæmd samninga, takmörkun heræfinga og herflutninga, tilkynningaskylda um
sjálfstæðar flota- og flugæfingar og um orðalag, sem getur skuldbundið þjóðir til að beita
hvorki né hóta valdi.

Samkvæmt ákvörðun Madrid-fundar er enn eftir að halda einn RÖSE-sérfræðingafund
fyrir Vínarfund. Sá fundur, sem haldinn verður í Bern, mun fjalla um mannleg tengsl, þ. e.
endursameiningu fjölskyldna, einföldun á reglum vegna hjúskapar milli ríkisborgara ólíkra
landa, bætt skilyrði til ferðalaga einstaklinga og hópa og ýmislegt fleira.

II Alþjóðastofnanir og svæðasamvinna.
(1) Sameinuðu þjóðirnar og ýmsar sérstofnanir þeirra.

Á síðasta allsherjarþingi var þess minnst að fjörutíu ár voru liðin frá stofnun Sameinuðu
þjóðanna 24. október 1945. Þar sem Ísland var ekki stofnaðiii, en gekk í samtökin 19.
nóvember 1946, verður fjörutíu ára afmælis aðildar Íslands minnst síðar á þessu ári.

Sérstakir hátíðarfundir voru haldnir dagana 14.-24. október s. 1. og setti afmælið mjög
svip sinn á störf allsherjarþingsins að þessu sinni. Alls héldu 86 þjóðhöfðingjar og
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þjóðarleiðtogar ræður þar sem þeir fjölluðu um margvísleg vandamál heimsbyggðarinnar og
framtíð og hlutverk Sameinuðu þjóðanna við að efla frið og stuðla að framförum. Auk
þeirra tóku 103 utanríkisráðherrar til máls á þinginu. Geir Hallgrímsson, utanríkisráðherra,
hélt ræðu við upphaf þingsins og Steingrímur Hermannsson, forsætisráðherra, ávarpaði
þingið á hátíðarfundinum.

Afmælishátíðinni var ætlað að ljúka með einróma yfirlýsingu. Hún átti að lýsa vilja
aðildarríkjanna til að framfylgja sáttmálanum og ítreka stuðning við samtökin. En enn einu
sinni var það Palestínumálið, sem kom í veg fyrir samkomulag, svo ekkert varð af
yfirlýsingu. Setti þetta skugga á hátíðarhöldin.

Flestar ályktanir allsherjarþingsins voru fluttar nær óbreyttar frá fyrri þingum. Þrátt
fyrir ítrekaðar tillögur um nauðsyn þess að breyta þessum starfsháttum, m. a. frá fyrrverandi
forsetum allsherjarþingsins í tilefni 40 ára afmælisins, virðist fátt benda til þess að
allsherjarþinginu verði hnikað úr sínu rótfasta fari.

Á þinginu voru í fyrsta sinn fordæmd brot á mannréttindum í Afganistan og Íran.
Tillögur um fordæmingu íhlutunar í Afganistan og Kampútsíu og kröfur um að herir
Sovétríkjanna og Víetnams hafi sig á brott úr þessum ríkjum voru samþykktar með fleiri
atkvæðum en nokkru sinni fyrr. Umræðum um stríðið milli Írans og Íraks var frestað og ekki
náðist samkomulag um tillögur um ástandið í Mið-Ameríku.

Samvinna sendinefnda Norðurlanda á þinginu var að venju náin. Tillaga Norðurlanda
um fordæmingu kynþáttaaðskilnaðarstefnunnar í Suður-Afríku fékk aukinn stuðning og
hefur engin ályktun um kynþáttaaðskilnaðarstefnuna hlotið svo mörg atkvæði á allsherjar-
þinginu fyrr. Þá stóðu Norðurlönd eins og á fyrri þingum að tillöguflutningi um að koma í
veg fyrir tilraunir Arabaríkja til að útiloka Ísrael frá þátttöku í þinginu.

Af ályktunum þingsins er sérstaklega ástæða til að fagna einróma ályktun um
fordæmingu hryðjuverka, hver sem stendur á bak við þau og hvar sem þau eiga sér stað.
Öryggisráðið hefur einnig gert samþykkt um fordæmingu mannrána og töku gísla.

Fertugasta allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna lýsti árið 1986 alþjóðlegt friðarár, og er
tilgangur ársins m. a. að leggja áherslu á hlutverk samtakanna í alþjóðlegri friðar- og
öryggisgæslu. Í tilefni friðarársins hafa stjórnvöld ákveðið að styrkja félag Sameinuðu
þjóðanna á Íslandi til kynningar á starfi samtakanna að friðarmálum og hafa lagt tillögur
fyrir félagið í því sambandi. Alþjóðlega friðarársins verður minnst sérstaklega síðar á árinu,
um það leyti er fjörutíu ár verða liðin frá inngöngu Íslands í S. þj., en kynning á starfsemi
samtakanna, skipulögð af menntamálaráðuneytinu, hefur þegar verið hafin í skólum.

Fjármál Sameinuðu þjóðanna voru mjög til umræðu á þinginu, en samtökin hafa átt við
fjárhagsörðugleika að stríða s.L tvo áratugi. Gífurlegur halli hefur verið á rekstri
stofnunarinnar árum saman og á síðasta ári nam hann rúmum 390 milljónum dollara. Mörg
ríki greiða seint og illa skylduframlög sín og skulda jafnan tvö ár eða meir aftur í tímann.
Þessar skuldir bera enga dráttarvexti, en vextir eru háir á hinum alþjóðlega lánamarkaði og
þetta bil hafa Sameinuðu þjóðirnar þurft að brúa með lánum. En stærsti hluti hallans stafar
af því að greiðslum er haldið eftir til friðargæslusveita Sameinuðu þjóðanna. Skuldugustu
aðildarríkin eru Austur-Evrópulönd, sem neita að greiða fyrir vissa starfsemi samtakanna.

Við þennan vanda bætist 7(}-80 milljóna dollara tekjumissir Sameinuðu þjóðanna á
þessu ári. Veldur því setning tvennra laga á Bandaríkjaþingi. Svokölluð .Kassebaum-Iög"
lækka framlög Bandaríkjanna úr 25% af heildarútgjöldum S. þj. í 20%, þar til vægi atkvæða
um fjárhagsmálefni S. þj. verði breytt í hlutfalli við fjárframlög hvers ríkis. Ólíklegt er talið
að slík breyting nái fram að ganga hjá S. þj.

"Gramm-Rudman-lögin" munu sjálfkrafa lækka flest framlög Bandaríkjanna til S.þj.
um 4,3% á þessu ári. Þau lög miða að lækkun hins gífurlega fjárlagahalla Bandaríkjanna og
munu að öllum líkindum skerða á næstu árum framlög til S. þj. og annarra alþjóðastofnana
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enn frekar en þegar er orðið. Til viðbótar halda Bandaríkin eftir 35,6 milljónum dollara af
skylduframlagi síðasta árs.

Allsherjarþingið samþykkti skipan 18 manna nefndar til að gera tillögur um lausn
fjárhagsvandans og bættan rekstur samtakanna. Þessi nefnd mun fyrst og fremst móta
tillögur um haldbæra lausn til langs tíma, en ekki takast á við þann bráða vanda, sem leysa
verður á þessu ári.

Líkur eru á, að aðalframkvæmdastjóri S. þj. kalli 40. allsherjarþingið saman til
framhaldsfunda, e. t. v. í apríl-maí, til að ræða þetta alvarlega ástand, sem ógnar nú
sjálfum starfsgrundvelli Sameinuðu þjóðanna.

Fjallað er ítarlega um starfsemi 40. allsherjarþingsins í ársskýrslu fastanefndar Íslands
hjá Sameinuðu þjóðunum. Hér á eftir er fjallað um þrjár af helstu sérstofnunum S. þj. og
um Kvennaráðstefnuna, sem haldin var í Nairobi s.L sumar, en ógjörningur er, í skýrslu
sem þessari, að gera grein fyrir öllum þeim sérstofnunum S. þj., sem Ísland er aðili að.

Í skýrslu félagsmálaráðherra til Alþingis um 71. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1985,
sem gefin var út í mars s. L, er í inngangi fjallað um eina sérstofnun S. þj., Alþjóðavinnu-
málastofnunina (ILO).

(1.1) Efnahags- og félagsmálaráðið, ECOSOC.
Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1984 hlaut Ísland kosningu í efnahags- og

félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna til þriggja ára frá 1. janúar 1985. Í ráðinu sitja 54 ríki,
þar af 13 Vesturlönd. Af Norðurlöndum eiga Finnland og Svíþjóð sæti í ráðinu á þessu ári,
auk Íslands, en Danmörk og Noregur hafa áheyrnarfulltrúa.

Starfsemi ECOSOC fer fram á tveimur fjögurra vikna fundum árlega, og er hún ekki
ósvipuð störfum 2. (efnahags-) og 3. (félagsmála-) nefndar allsherjarþingsins. Á vegum
ECOSOC starfa margar sérfræðinganefndir, sem skila skýrslum til ráðsins. Undanfarin ár
hefur átt sér stað mikil umræða um störf og hlutverk ECOSOC innan Sameinuðu þjóðanna.
Ein niðurstaðan af þeim umræðum er sú, að nú er verkum skipt að sumu leyti á milli ráðsins
og allsherjarþingsins, sérstaklega á efnahagssviðinu.

Á vorfundi efnahags- og félagsmálaráðsins á s. I. ári voru samþykktar ályktanir um
kynþáttamisrétti, kvennamal. mannréttindi, mannfjöldamál, fjölþjóðafyrirtæki, félagsmál,
málefni fatlaðra og orkumál. Var Ísland meðflytjandi að tillögu um alþjóðasamning um
afnám misréttis gegn konum og um sjálfsákvörðunarrétt ríkja, þar sem fordæmd er erlend
herseta í Kampútseu. Sambærilegir málaflokkar eru á dagskrá vorfundar efnahags- og
félagsmálaráðsins í ár.

Aðalviðfangsefni sumarfundarins í Genf var efnahagskreppan í Afríku og var samþykkt
samhljóða ályktun þar sem áhersla er lögð á nauðsyn umfangsmikillar efnahags- og
þróunaraðstoðar til Afríku. Önnur málefni, sem komu til umræðu, voru Háskóli Sameinuðu
þjóðanna, matvælamál, náttúrurauðlindir, iðnþróunarsamvinna, viðskiptamál, neyðarað-
stoð, störf stofnana Sameinuðu þjóðanna að þróunarmálum og eyðimerkurmyndun vegna
þurrka.

Eins og á allsherjarþinginu er samvinna Norðurlanda veruleg í efnahags- og félagsmála-
ráðinu. Flestar ræður og atkvæðaskýringar, sem Norðurlöndin flytja, eru samnorrænar og
samráð fulltrúa Norðurlanda því mikil. Enginn vafi leikur á að þessi samvinna hefur orðið til
að auka áhrif Norðurlandanna innan Sameinuðu þjóðanna.

(1.2) Menningarmálastofnunin, UNESCO.
Árið 1985 reyndist UNESCO erfitt vegna úrsagnar aðildarríkja. Bandaríkin hurfu á

braut um áramótin 1984--1985.Skömmu áður höfðu Bretland og Singapore tilkynnt úrsögn
með árs fyrirvara, þ. e. miðað við árslok 1985. Bretland tiltók þó ýmis skilyrði, sem gætu
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valdið því, ef uppfyllt yrðu, að ríkisstjórnin myndi breyta afstöou sinni og halda áfram
þátttöku í stofnuninni.

Framkvæmdastjórn UNESCO fjallaði á vorfundi sínum 1985 um frumvarp aðalfor-
stjóra að starfskrá og fjárhagsáætlun fyrir árin 1986 og 1987. Í framhaldi af fyrri tillögugerð
bar fulltrúi Íslands þar fram breytingartillögu, sem undirbúin hafði verið af Norðurlöndun-
um sameiginlega og miðaði að því að grisja starfskrána með því að fækka viðfangsefnum og
styrkja þau verkefni, sem fengju forgang. Samþykkti stjórnin verulegan hluta þessarar
tillögu í ályktun til aðalráðstefnu um málið.

Úrræðanefnd framkvæmdastjórnar starfaði fram að aðalráðstefnu að því að fylgjast
með þeim umbótum, sem hún hafði lagt til árið 1984 og stjórnin samþykkt þá um haustið. Á
fundi framkvæmdastjórnar, sem haldinn var að lokinni aðalráðstefnu í nóvembermánuði var
18 manna sérnefnd stjórnarinnar falið að halda áfram eftirliti með framkvæmd umbóta-
starfs. Fulltrúi Íslands var kjörinn til starfa í sérnefnd, en hann hafði áður átt sæti í
úrræðanefnd.

Aðalráðstefna UNESCO var haldin í Sofia í Búlgaríu 8. október - 9. nóvember 1985.
Ráðstefnan féllst á tillögur framkvæmdastjórnar um óbreytt útgjöld aðildarríkja, grisjun
starfskrár og frystingu fjórðungs verkefna vegna úrsagnar Bandaríkjanna. Jafnframt voru
samþykktar ýmsar fleiri breytingar á starfskrá og var það einkum gert til þess að koma til
móts við óskir Breta. Samkomulag náðist um þessi mál á ráðstefnunni (enda þótt sendinefnd
Bretlands setti ýmsa fyrirvara almenns eðlis).

Ljóst er að bresku ríkisstjórninni hefur þó ekki fundist nóg að gert því að hún staðfesti
úrsögn sína snemma í desember. Gekk Bretland því úr stofnuninni í árslok 1985. Sama gerði
og Singapore. Fleiri úrsagnartilkynningar bárust hins vegar ekki. Táknar það að ekki mun
fækka aðildarríkjum UNESCO til ársloka 1987 a. m. k. Má ætla að framkvæmdastjórn muni
reyna að nota þann tíma vel til áframhaldandi umbótastarfs og samninga.

Af sérstökum samstarfsmálefnum Íslands og Menningarmálastofnunar Sameinuðu
þjóðanna er það helst að segja að á árinu 1985 veitti UNESCO heimspekideild Háskóla
Íslands styrk til rannsókna á nýyrðasmíð á íslensku, einkum á sviði fræðiheita. Nam
styrkurinn 15 000 Bandaríkjadölum. Þá sömdu tveir háskólakennarar skýrslu sem UNESCO
hafði óskað eftir um íslenskukennslu fyrir útlendinga.

Norðurlönd hafa nána samvinnu um málefni UNESCO. Hefur Ísland haft nokkra
forgöngu um það samstarf í framkvæmdastjórn. Á aðalráðstefnunni náði Svíþjóð kjöri til
stjórnar þannig að Norðurlönd eiga nú tvo fulltrúa þar.

(1.3) Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO.
Undanfarin 3 ár hefur Ísland átt fulltrúa í framkvæmdastjórn Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar, en komið er að lokum kjörtímabils Íslands og byrjað að vinna að kosningu
fulltrúa Svía í sæti Norðurlanda í stjórninni. Samskipti Íslands við Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunina eru allná.n og hafa aukist verulega undanfarin ár.

Sérfræðingar stofnunarinnar hafa á margvíslegan hátt verið viðriðnir þróun verkefna á
sviði heilbrigðismála hér á landi. Má nefna í því sambandi heimsóknir krabbameins-,
áfengisvarna-, tannheilsu- og slysavarnasérfræðinga á síðasta ári.

Í mars kom framkvæmdastjóri WHO í Evrópu, dr. Jo Eirik Asval!, í opinbera heimsókn
til Íslands. Dr. Asvall er Norðmaður og var kjörinn til þessa embættis fyrir rúmu ári. Í
tengslum við heimsókn dr. Asvalls var haldinn í Reykjavík alþjóðlegur fundur. Hann fjallaði
um kynningu á markmiði WHO að stuðla að heilbrigði alls mannkyns fyrir árið 2000 og
sérstakar ráðstafanir í því sambandi.
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(1.4) Kvennaráðstefnan í Nairobi.
Sameinuðu þjóðirnar gengust fyrir kvennaáratug 1976---1985, að afloknu kvennaári

1975. Haldnar voru þrjár alþjóðaráðstefnur aðildarríkja og stofnana samtakanna, ein í
upphafi áratugarins í Mexíkó, önnur um hann miðjan í Kaupmannahöfn og hin þriðja í lok
hans í Nairobi. Ísland tók þátt í öllum ráðstefnunum.

Fulltrúar 153 ríkisstjórna og stofnana sóttu ráðstefnuna í Nairobi. Líkt og í Mexíkó og
Kaupmannahöfn áður var einnig haldin óformleg ráðstefna, svokallað FORUM, er fjallaði
um málefni kvenna, en þá ráðstefnu sóttu 13 þúsund fulltrúar hvaðanæva að úr heiminum.

Lokaráðstefna kvennaáratugarins var eina ráðstefnan, sem samþykkti drög að loka-
skjali, þrátt fyrir djúpstæðan ágreining um notkun hugtaka, svo sem zíonismi og kynþátta-
aðskilnaðarstefna. Kjörorð kvennaáratugarins og allra ráðstefna hans voru "jafnrétti,
þróun, friður".

Í þróunarlöndunum eru konur fjölmennastar og vandi þeirra mestur, og varð það til að
beina athyglinni enn frekar að stöðu kvenna í þróunarlöndunum að ráðstefnan skyldi haldin
í Afríku. Bent var á að iðnríkin gerðu sér oft ekki ljóst að þróunaraðstoð kæmi konum ekki
alltaf til góða, en ylli þvert á móti röskun á högum þeirra. Lögð var áhersla á að jafnrétti
varðaði ekki aðeins mannréttindi, heldur væri það öllum þjóðfélögum til hagsbóta.
Samþykkt var að halda kvennaráðstefnu árið 2000 og lýst áhuga á að halda eina ráðstefnu
áður. Jafnréttismál eru rædd í þriðju nefnd allsherjarþings S. þj., í efnahags- og félagsmála-
ráðinu og í nefndinni um stöðu kvenna, sem starfar í Vínarborg. Aðeins 35 ríki eru aðilar að
nefndinni og hafa Norðurlöndin einn fulltrúa.

(2) Evrópuráðið.
Í ráðherranefnd Evrópuráðsins voru sem fyrr mörg mál til umræðu og ákvarðanir

teknar á fjölmörgum sviðum.
Hinn 25. apríl 1985 samþykkti ráðherranefndin ályktun um samvinnu Evrópuráðsins og

EBE, enda starfa þessir aðilar oft að sömu eða svipuðum verkefnum. Nánari samráð eru því
ráðgerð milli þeirra, sérstaklega með tilliti til sameiginlegra verkefna. Eðlilegt er, að
samvinna þeirra verði efld ef til vill sérstaklega nú, þegar meirihluti aðildarríkja Evrópu-
ráðsins, eða 12 ríki af 21, er jafnframt aðili að EBE. Í framhaldi af ályktun ráðsins áttu sér
stað í september 1985 samráð milli ráðherranefndar Evrópuráðsins og aðalframkvæmda-
stjóra EBE.

Fyrsta skýrsla Colornbo-nefndarinnar, sem er nefnd valinkunnra Evrópumanna, hefur
verið lögð fram, og eru í henni frumdrög að áliti um framtíðarsamvinnu Evrópuríkjanna.
Síðar á þessu ári er gert ráð fyrir lokaskýrslu nefndarinnar.

Undirbúningur er nú hafinn að þriðju starfsáætlun Evrópuráðsins 1987-1991, þar sem
grunnur verður lagður að starfsemi þess á því tímabili. Fyrir frumkvæði Evrópuráðsins var
s. I. ár helgað evrópskri tónlist og þótti takast vel. Mannréttindamál skipuðu einnig háan
sess í starfsemi Evrópuráðsins á árinu sem endranær.

Í nóvember s. I. undirritaði Geir Hallgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra, í Stras-
bourg tvo Evrópusamninga fyrir Íslands hönd. Sá fyrri fjallar um sjálfstjórn sveitarfélaga og
kveður m. a. á um að opinber þjónusta skuli almennt falin stjórnvöldum, sem næst standa
þegnunum, og að sveitarstjórnir skuli hafa ákvörðunarvald til að laga eigin stjórnkerfi að
staðbundnum þörfum. Sá síðari varðar ofbeldi áhorfenda og ótilhlýðilega hegðun á
íþróttamótum, sérstaklega á knattspyrnukappleikjum. Samningar þeir, sem Evrópuráðið
hefur beitt sér fyrir, eru nú orðnir 123.
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(3) Norðurlandasamvinna.
Þátttaka okkar í samstarfi Norðurlanda er einn af hornsteinum utanríkisstefnunnar.

Íslendingum hættir til að gleyma hvað norrænt samstarf er mikilvægt. Rétt er að minna á
nokkra þætti: gagnkvæm an búseturétt og atvinnuréttindi; sameiginlegt tryggingakerfi;
gagnkvæm námshlunnindi; Norræna iðnþróunarsjóðinn fyrir Ísland; Norræna "fjárfestingar-
bankann (NIB); Norræna húsið; Norrænu eldfjallarannsóknastöðina; norrænu félögin og
atvinnumiðlun fyrir ungt fólk yfir sumarmánuðina ("Nordjobb") og Norrænu iðnþróunar-
stofnunina.

Lítill hluti þeirra mála, sem teljast til norrænnar samvinnu, fellur undir utanríkisráðu-
neytið. Norrænt samstarf er svo margslungið, að þar koma til bein samskipti allra ráðuneyta
við aðila á öðrum Norðurlöndum. Flestar íslenskar stofnanir og frjáls samtök hafa samstarf
við norrænar systurstofnanir og samtök.

Þrátt fyrir ólíka afstöðu Norðurlanda í varnarmálum eru þau yfirleitt sammála í
grundvallaratriðum alþjóðamála. Koma Norðurlöndin oft fram sem heild, ekki síst á
vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Utanríkisráðherrar landanna fimm hittast reglulega tvisvar
á ári og bera saman bækur sínar. Enn fremur er náið og reglubundið samstarf milli
embættismanna utanríkisráðuneyta Norðurlandanna, milli fastanefnda þeirra hjá alþjóða-
stofnunum og starfsmanna sendiráða þeirra. Þessi samráð gera hinni fámennu utanríkisþjón-
ustu okkar kleift að sinna mikilvægum verkefnum betur en ella.

Þing Norðurlandaráðs var haldið í Kaupmannahöfn í marsbyrjuní skugga morðsins á
Olof Palme, forsætisráðherra Svíþjóðar, tveimur sólarhringum fyrir setningarfundinn.

Þótt Norðurlandaráð sé öðru fremur umræðuvettvangur , eru áhrif þess mikil. Að þessu
sinni var m. a. fjallað um að stofna líftæknistofnun á Íslandi. Verður málið kannað nánar á
þessu ári á vegum ráðherranefndarinnar. Starfsemi slíkrar norrænnar stofnunar gæti orðið
mikilvæg fyrir atvinnulíf Norðurlanda.

Íslandsdeild Norðurlandaráðs leggur árlega fyrir Alþingi skýrslu um starfsemi ráðsins.
Enn fremur fá þingmenn skýrslur um störf samstarfsráðherra Norðurlanda.

(3.1) Grænland.
Helstu atriði í samskiptum Íslands og Grænlands frá því að síðasta skýrsla um

utanríkismál var lögð fram hafa verið þessi:
Dagana 27.-29. maí 1985 var Halldór Ásgrímsson, sjávarútvegsráðherra, ásamt

föruneyti, í Nuuk í boði Grænlandsstjórnar og ræddi við grænlenska ráðamenn um ýmis
sameiginleg hagsmunamál Íslands og Grænlands. Gert var samkomulag um að Íslendingar
tækju að sér rannsóknir á fiskigengd og veiðimöguleikum á Skjöldungen-svæðinu, sunn-
arlega á austurströnd Grænlands. Farinn var leiðangur á vegum Hafrannsóknastofnunar, og
stóð hann frá miðjum ágúst til miðs septembermánaðar. ,

Hinn 4. júlí s.Lskipaði forsætisráðherra nefnd til að greiða fyrir samskiptum Islands og
Grænlands á sviði efnahagsmála. Í erindisbréfi nefndarinnar segir:

Meðal þeirra mála, sem munu sérstaklega koma til athugunar í samstarfi Íslands og
Grænlands, eru ráðstafanir til verndar og nýtingar sameiginlegra fiskstofna, svo sem
vísindalegar rannsóknir á fiskstofnum, markaðsmál sjávarafurða og tæknileg atriði, er
snerta fiskveiðar og fiskvinnslu.

Gert er ráð fyrir að á Grænlandi verði skipuð samsvarandi nefnd.
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Dagana 24.-29. ágúst var á Íslandi nefnd sex Grænlendinga til að ræða verslun og
atvinnumenntun og laut nefndin forystu Josefs Motzfeldts, landstjórnarmanns.

Hópur Dana og Grænlendinga var hér dagana 1.-7. september til að kynna sér
vatnsaflsstöðvar. Hér var um að ræða "Hið sameiginlega jarðefnaráð Grænlands".

Grænlendingar hafa nú formlega gerst aðilar að Vestur-Norðurlandasamstarfinu og
tóku í fyrsta sinn þátt í þingmannafundi vestnorræna svæðisins 23.-24. september s. l. Var
sá fundur haldinn í Nuuk. Á fundinum var samþykkt stofnskrá fyrir Vestnorræna
þingmannaráðið.

Flugskóli Helga Jónssonar hefur haldið uppi vikulegu flugi milli Reykjavíkur og
Kulusuk. Auk þess var s. l. sumar ferðamannaflug á vegum Flugleiða til Kulusuk og
Narssarssuaq. Fyrir síðustu áramót hófst vikulegt flug á vegum Grönlandsfly A/S milli Nuuk
og Reykjavíkur í samvinnu við Flugleiðir. Byggist flugið á því starfi sem nú er unnið á
Jameson-landi á austurströnd Grænlands vegna undirbúnings olíuborana þar. Flogið er einu
sinni í viku milli Nuuk og Reykjavíkur og þaðan til Jameson-Iands og fluttar þangað birgðir.
Í tilefni flugsins milli Nuuk og Reykjavíkur var í lok febrúar og byrjun mars efnt til
ÍSlandssýningar í Nuuk og Grænlandssýningar í Reykjavík og skipst var á gesta- og
fréttamannaheimsóknum.

Fulltrúar ýmissa íslenskra atvinnufyrirtækja hafa farið til Grænlands að undanförnu.
Meðal annars fór þangað 8 manna nefnd á vegum Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins í
nóvember. Grænlenskir aðilar hafa einnig leitað fyrir sér um viðskipti hér á landi og hafa
meðal annars átt samskipti við iðnaðardeild SÍS á Akureyri. Íslenskar vörur hafa verið
seldar í smáum stíl til Grænlands, t. d. veiðarfæri, harðfiskur og fiskmjöl.

Frá vorinu 1982 hafa grænlensk fiskiskip haft heimild til löndunar á Íslandi. Hefur
einkum verið um að ræða rækjuskip er komið hafa til Ísafjarðar, lagt á land afla, er síðan
hefur verið fluttur til Danmerkur. Heimildin gildir fyrir 26 skip til ársloka 1986.

Ekki hefur náðst samkomulag milli Íslendinga, Grænlendinga og Norðmanna um
skiptingu loðnuveiða, en umræðu um málið er haldið áfram. Ráðgerðar eru viðræður um
rækjuveiðar Íslendinga og Grænlendinga milli Grænlands og Vestfjarða.

III Málefni fjarlægra heimshluta.
(1) Afríka.

Afstaða íslenskra stjórnvalda til málefna Suður-Afríku er í samræmi við samþykkt
norrænu utanríkisráðherranna um ráðstafanir gegn Suður-Afríku, sem birt var eftir fund
þeirra í Osló 17. og 18. október s. l. Íslendingar líta svo á, að kynþáttaaðskilnaðarstefna
Suður-Afríkustjórnar brjóti í bága við mannréttindaákvæði sáttmála Sameinuðu þjóðanna,
og vilja stuðla að því, að horfið verði frá aðskilnaðarstefnunni með friðsamlegum hætti.
Áætlun norrænu utanríkisráðherranna er birt í heild sem fylgiskjal 5 með skýrslu þessari.

Aðskilnaðarstefnan, sem bundin er í stjórnlög Suður-Afríku, hefur verið fordæmd
víðast hvar í hinum siðmenntaða heimi. Á síðast liðnu sumri samþykkti öryggisráð S. þj.
tillögu, sem hvatti til refsiaðgerða gegn Suður-Afríku. Samkomulag hefur hins vegar ekki
orðið í Öryggisráðinu um samræmdar ráðstafanir, svo sem algert viðskiptabann.

Suður-Afríkustjórn neitar enn að láta Namibíu af hendi og kyndir það undir ólgu á
svæðinu. Telur stjórnin að samþykktir S. þj. um sjálfstæði Namibíu séu háðar því, að herlið
Kúbumanna hverfi á brott frá Angóla, og nýtur í því efni stuðnings Bandaríkjastjórnar.
Suður-Afríka setti á laggir leppstjórn í Windhoek í Namibíu á s. l. ári, en ekkert ríki hefur
fengist til að veita þeirri ríkisstjórn viðurkenningu. Í byrjun mars gaf Botha, forsætisráð-
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herra Suður-Afríku, yfirlýsingu um að hann væri reiðubúinn til ao framfylgja ályktun
Öryggisráðs S. þj. frá 1978 um sjálfstæði Namibíu. Kæmi hún til framkvæmda frá og með 1.
ágúst n. k. svo framarlega sem kúbanskir hermenn færu frá Angóla fyrir þann tíma.

Þrátt fyrir að málefnum Suður-Afríku hafi af eðlilegum ástæðum verið mikill gaumur
gefinn, má ekki gleyma að almenn þegnréttindi eru fótum troðin víðar í heimsálfunni. Af
tæplega 50 ríkjum Afríku eru þau ríki teljandi á fingrum annarrar handar, sem umbera
stjórnarandstöðu eða gera almenningi kleift að hafa áhrif á stjórnarákvarðanir. Í flestum
hinna er aðeins leyfður einn stjórnmálaflokkur, flokkur valdhafanna, og eru fjölmiðlar að
meira eða minna leyti undir stjórn þeirra.

Í Nígeríu hefur stjórnarfar verið óstöðugt og hafa sex stjórnarbyltingar orðið síðan
landið hlaut sjálfstæði frá Bretum 1960. Á gamlársdag 1983 var lýðræðislega kjörnum
forseta, Shehu Shagari, steypt af stóli. Ástæðan fyrir byltingunni var víðtæk fjármálaspilling,
að sögn herforingjans Buhari, sem tók við forsetaembættinu. Hann ríkti í 20 mánuði, en var
hrakinn frá völdum í stjórnarbyltingu Babangidas, núverandi forseta Nígeríu.

Efnahagsástand í Afríkuríkjum hefur farið versnandi. Á árinu 1984 skapaðist algert
neyðarástand í mörgum Afríkuríkjum vegna matvælaskorts. Verst var ástandið á þurrka-
svæðunum, þar sem þúsundir manna dóu úr hungri. Ríkisstjórnir og hjálparstofnanir komu
til hjálpar og veittu fólki í Eþíópíu og Súdan um 500 milljón dollara aðstoð. Þjóðartekjur á
mann hafa rýrnað í mörgum Afríkuríkjum. Tólf þeirra hafa nú lægri þjóðartekjur á mann en
þegar þau hlutu sjálfstæði. Barnadauði í Afríku er margfalt tíðari en í öðrum þróunarlöndum
og helmingur vinnufærra manna er atvinnulaus eða hefur ónóga atvinnu. Mikill meirihluti
Afríkuríkja er vel fallinn til landbúnaðar, en mörg ríkjanna eiga þó við alvarlegan
matvælaskort að stríða. Sameinuðu þjóðirnar hafa nú komið upp sérstakri neyðarhjálpar-
skrifstofu fyrir Afríku og boðað hefur verið til aukaallsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í
maí n. k. um neyðarástandið í Afríku.

Ýmislegt veldur að aðstæður almennings í Afríku eru erfiðar. Flest ríki álfunnar afla
meirihluta útflutningstekna sinna með útflutningi á örfáum tegundum hráefna og eru því
einkar viðkvæm fyrir verðsveiflum á heimsmarkaði. Annaðhvort þarf að tryggja ríkjum
þessum sanngjarnt verð fyrir hráefni sín eða hjálpa þeim til að vinna frekar úr afurðum
sínum og selja þær á markað í iðnríkjunum. Erlendar skuldir Afríkuríkja nema nú um 250
milljörðum dollara. Ólíklegt er hins vegar að bein fjárhagsaðstoð iðnríkja, hvort sem er í
formi lánafyrirgreiðslu eða styrkja, nýtist mörgum þróunarríkjanna sem skyldi nema
stjórnmálaforingjar í ríkjum þessum taki upp breytta stjórnarhætti og uppræti útbreidda
spillingu.

(2) Mið- og Suður-Ameríka.
Ófriður og efnahagsörðugleikar hafa um langt skeið hamlað þróun lýðræðislegra

stjórnarhátta í Mið-Ameríku. Í þremur ríkjum af sjö geisar borgarastyrjöld enn: í
Guatemala, El Salvador og Nicaragua. Hafa átök þessi komið í veg fyrir nauðsynlega
efnahagslega uppbyggingu, en útbreidd fátækt jafnframt kynt undir ófriðarbálinu.

Engu að síður hefur miðað í framfaraátt í Mið-Ameríku. Í El Salvador hlaut stjórn
Duartes forseta hreinan meirihluta í þingkosningum í mars á liðnu ári og styrkti forsetinn
þannig umboð sitt til að koma á friði meðal andstæðra fylkinga. íGuatemala, fjölmennasta
ríki Mið-Ameríku, tók borgaralega kjörinn forseti við völdum í desember og markaði sá
atburður endalok 31 árs herstjórnar í landinu.

Athygli heimsins hefur þó einkum beinst að Nicaragua, en þar hefur þróun mála orðið
mörgum áhyggjuefni. Þrátt fyrir að kosningar hafi verið haldnar í nóvember 1984 er engin
virk stjórnarandstaða leyfð í landinu. Í október s. 1. afnam stjórn sandinista öll borgaraleg
þegnréttindi og bar við að nauðsyn bæri til vegna utanaðkomandi afskipta af málefnum
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Nicaragua. Óhætt er að fullyrða að stjórn sandinista muni reynast erfitt að ávinna sér traust
á Vesturlöndum meðan hún efnir ekki fyrirheit um að greiða götu lýðræðis og hafnar öllum
viðræðum við leiðtoga "contra"-skæruliða.

Sjónarmið íslenskra stjórnvalda hefur verið að forðast beri hernaðarlega lausn á
ástandinu í Mið-Ameríku, en að reynt skuli til hins ýtrasta að koma á friði með samningum.
Af þesum sökum hefur Ísland lýst yfir stuðningi við frumkvæði Contadora-ríkjanna
(Venezuela, Mexíkó, Kolombíu og Panama), en ríki þessi hafa leitast við að koma á
viðræðum milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Nicaragua annars vegar og milli stjórna
Nicaragua og grannríkja hins vegar.

Árangurinn af starfi Contadora-hópsins hefur þó borið minni ávöxt síðustu mánuði en
vonir stóðu til og veldur þar miklu djúpstæður ágreiningur Bandaríkjamanna og stjórnar
sandinista. Í maí á síðasta ári settu Bandaríkin viðskiptabann á Nicaragua, en höfðu áður
slitið viðræðum ríkjanna í Manzanillo. Á 40. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna var Ísland
meðal þeirra þjóða er fordæmdu viðskiptabannið, enda var það og er. skoðun ríkisstjórnar-
innar að slíkar aðgerðir séu lítt vænlegar til árangurs, auk þess sem þær torveldi
friðarumleitanir Contadora-ríkjanna á svæðinu. Þegar rætt er um tálmanir í vegi Contadora-
áætlunarinnar, beinist þó athyglin ekki síður að framferði stjórnar sandinista. Vil ég í því
sambandi benda sérstaklega á að í Nicaragua eru fleiri erlendir hernaðarráðgjafar og mun
meiri vígbúnaður en nágrannar á svæðinu telja réttlætanlegt með tilliti til varna landsins
einvörðungu.

Á Haiti dró til tíðinda í febrúarbyrjun er Duvalier forseti hrökklaðist frá völdum og
flýði land. Lauk þannig áratuga tímabili siðspilltrar harðstjórnar Duvalier-feðga á Haiti,
fátækasta ríki álfunnar. Áður en forsetinn hvarf á brott fól hann einum hershöfðinga sinna
stjórnina. Hefur sá lofað kosningum, en látið hjá líða að tilkynna hvenær þær muni fara
fram.

Í Suður-Ameríku hefur ástandið færst í betra horf með tilliti til stjórnarhátta og
mannréttinda. Í Brasilíu tók Sarney varaforseti við völdum í apríl 1985 eftir andlát Neves,
sem ekki gafst kostur á að taka við starfi sínu sem fyrsti lýðræðislega kjörni forseti Brasilíu í
meira en tvo áratugi. Eitt af fyrstu verkum forsetans var að afnema ritskoðun og gefa
verkalýðsfélögum frjálsan tauminn. 't Argentínu er nýlokið réttarhöldum yfir meðlimum
síðustu herforingjastjórnar landsins og geta því stjórnvöld snúið sér heilshugar að því að
koma efnahag Argentínu á réttan kjöl. Eftir að Sanguinetti forseti tók við völdum í Uruguay
í mars á síðasta ári hefur verið losað um hömlur gegn pólitískri starfsemi þar í landi og
pólitískum föngum verið sleppt.

Atburðir í Chile hafa á hinn bóginn stungið nokkuð í stúf við framvindu mála í álfunni í
heild og er ekki ofsögum sagt að þar hafi enn sigið á ógæfuhliðina. Kjör almennings hafa
versnað og er ekkert lát á verkföllum og mótmælagöngum. Stjórn Pinochets forseta hefur
brugðist við með vaxandi harðýðgi og virðist ætla að halda uppteknum hætti og hafa mann-
réttindi að engu. .

Þrátt fyrir að stjórnmálaástand hafi farið batnandi víða í Suður-Ameríku er ástæða til að
vara við of mikilli bjartsýni. Veldur hér einkum hið alvarlega efnahagsástand, sem hrjáð
hefur ríki álfunnar, en telja verður ólíklegt að takast muni að hlúa að sprotum lýðræðis í
ríkjum þessum fyrr en náðst hefur árangur í baráttunni gegn óðaverðbólgu, stórfelldu
atvinnuleysi og erlendri skuldasöfnun. Á síðasta ári tókst mörgum ríkja Suður-Ameríku að
semja við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um greiðslufrest og framlengingu lána. ÞÓ er ljóst, að
stórum hluta útflutningstekna ríkja í álfunni verður enn um sinn varið til greiðslu vaxta af
erlendum lánum.
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(3) Austurlönd nær.
Erfiðlega gengur að finna leiðir til varanlegs friðar í þessum heimshluta. Borgarastyrj-

öldin í Líbanon hefur nú staðið á annan áratug og valdið miklum hörmungum. Talið er að
a. m. k. 100 þúsund manns hafi fallið í styrjöldinni. Ótal vopnahléssamningar hafa verið
gerðir og jafnoft brotnir.

Á s.Lhausti komst nefnd, sem skipuð hafði verið af deiluaðilum til að gera tillögur um
pólitíska lausn borgarastyrjaldarinnar, að samkomulagi. Nefndin lagði til að komið yrði á
nýrri stjórnskipan í Líbanon. Gemayel forseti lýsti stuðningi við samkomulagið. Í því fólust
m.a. aukin völd Múhameðstrúarmanna í stjórn landsins, en völd kristinna manna eru tryggð
í stjórnarskrá Líbanons, m. a. með því að forseti landsins skuli kjörinn úr hópi kristinna
manna. Múhameðstrúarmenn eru hins vegar mun fjölmennari í landinu. Forystumenn
kristinna tóku þessum tillögum mjög illa og hefur Gemayel (sem er kristinn) nú lýst því yfir
að ekki sé unnt að samþykkja tillögurnar óbreyttar. Horfur á varanlegum friði í Líbanon eru
því ekki góðar.

Hið sama má segja um deilumál Araba og Ísraela. Friðarumleitanir eru í sömu
sjálfheldunni og þær hafa verið hátt á annan áratug. Samtök Palestínumanna vilja ekki
samþykkja ályktanir Öryggisráðs S. þj. nr. 242 (1967) og 338 (1977) um viðurkenningu
Ísraelsríkis og rétt þess til öryggis innan viðurkenndra landamæra, skyldu þess til að láta
herteknu svæðin af hendi, jafnframt því að fullt tillit verði tekið til þjóðréttinda
Palestínumanna. Samtök Palestínumanna, PLO, neita að viðurkenna Ísraelsríki, nema þau
fái beina aðild að samningum um réttindi og framtíð Palestínuþjóðarinnar, en Ísraelsmenn
neita að setjast að samningaborði með PLO. .

Það er Hussein Jórdaníukonungur, sem forystu hefur haft um þær friðarumleitanir, sem
fram hafa farið að undanförnu. Njóta tilraunir hans óskoraðs stuðnings Mubaraks
Egyptalandsforseta. Þeir Hussein og Mubarak hafa komið á góðu sambandi við Arafat,
leiðtoga PLO. Tillögur Husseins miða að því að stofnað verði sambandsríki Palestínumanna
og Jórdana, Þeir Hussein og Arafat undirrituðu yfirlýsingu í Amman í febrúar á s.Lári um
að þeir myndu einbeita sér að því að vinna slíkri lausn fylgi. Þessi yfirlýsing mætti þegar
andstöðu innan herbúða Arafats frá aðilum, sem ekki sætta sig við minna en algerlega
sjálfstætt og óháð ríki Palestínumanna. Tillagan um sambandsríki Jórdana o~ Palestínu:
manna byggir á því að friður verði saminn við Israel og Arabaríkin viðurkenni Israelsríki. I
ræðu sinni á afmæIishátíð Sameinuðu þjóðanna í október s.Llýsti Perez, forsætisráðherra
Ísraels, því yfir að hann vildi koma á beinum viðræðum um friðarsamninga við Hussein
Jórdaníukonung á grundvelli tillagna hins síðarnefnda. Ekki fór þó á milli mála að hann vildi
jafnframt útiloka PLO frá slíkum viðræðum. Ósennilegt er að friðarsamningar takist, nema
PLO taki beinan þátt í þeim. Arabaríkin hafa ítrekað lýst því yfir, að þau viðurkenni PLO
sem hinn eina löglega aðila til að fara með mál Palestínuþjóðarinnar.

Harmleikurinn í Mið-Austurlöndum teygir sig langt út fyrir þennan hrjáða heimshluta.
Hin hroðalegu hryðjuverk á flugvöllunum í Róm og Vínarborg í desember S.Leru hryggileg
dæmi um það.

(4) Austurlönd fjær.
Í styrjöld Íraka og Írana er talið að um hálf milljón manna hafi fallið eða særst frá

upphafi. Hjá Írökum er mikill áhugi á friðarsamningum, en sem fyrr stranda friðar-
umleitanir á kröfu Írana um að Hussein Íraksforseti verði rekinn frá völdum.

Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna er haldið áfram viðræðum um lausn Afganistan-
málsins. Bandaríkjamenn hafa fallist á að vera meðal ríkja, sem ábyrgjast eiga framkvæmd
samkomulags um brottflutning hersveita Sovétmanna frá Afganistan og afganskra flótta-
manna frá Pakistan.
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í Kamputsíumálinu er engin lausn í sjónmáli. Stjórn Heng Samríns í Phnom Penh situr í
skjóli herafla Víetnama í landinu.

Sihanouk fursti var á Íslandi 15.-18. september 1985 og sagði þá, að áfram yrði barist
við hersveitir Víetnama í Kampútsíu og reynt að finna pólitíska lausn á Kampútsíu-málinu.
Hann var svartsýnn á framtíð lands síns og sagði að Víetnamar væru í stórum stíl að setjast að
í Kampútsíu. Væri þeim flutningum stjórnað af víetnömskum yfirvöldum. Sihanouk taldi
víst, að Sovétmenn myndu ekki láta af stuðningi sínum við Víetnam, sem nemur að jafnaði
3-4 milljónum dollara á dag. Ýmislegt bendir til, að bölsýni furstans eigi við rök að
styðjast, en haldið er áfram tilraunum til að finna pólitíska lausn á málefnum Kampútsíu,
bæði af hálfu nágrannaríkjanna og á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.

Viðræður hafa farið fram milli Norður-Kóreu og Suður-Kóreu í fyrsta skipti eftir
margra ára hlé, annars vegar milli Rauða krossins í ríkjunum tveimur varðandi gagnkvæmar
heimsóknir og hins vegar milli stjórnarfulltrúa varðandi efnahagssamskipti. Sáralítill
árangur hefur enn orðið af viðræðunum. Í Kína er haldið áfram að efla utanríkisviðskipti og
heldur utanríkisverslunin áfram að færast í frjálsræðislegra horf. Samskipti Kínverja og
Sovétmanna fara vaxandi á ýmsum sviðum, þrátt fyrir að kínverskir leiðtogar telji óhugsandi
að náin samskipti takist milli Kína og Sovétríkjanna við ríkjandi aðstæður. Vísa þeir
sérstaklega til herafla og herbúnaðar Sovétmanna við norðurlandamæri Kína, hernáms
þeirra í Afganistan og sovésks stuðnings við hersetu Víetnama í Kampútsíu.

Á Filippseyjum tók nýr forseti, Corazon Aquino, við völdum í febrúarlok, eftir að
Ferdinand Marcos, einræðisherra, sem gerst hafði sekur um kosningasvik, ákvað að flýja
land. Til að treysta sig í sessi þarf forsetinn nýi að ná tökum á stjórnmálaástandinu og bæta
úr þeirri fátækt og efnahagsöngþveiti, sem er arfleifð tuttugu ára valdaferils Marcosar. Með
tilliti til útþenslu Sovétmanna á höfunum eru það góð tíðindi, að forsetinn hyggst virða
samkomulagið við Bandaríkin um herstöðvar á eyjunum til 1991 og stuðla þannig að
hernaðarlegu jafnvægi á Vestur-Kyrrahafssvæðinu.

Hagvöxtur hefur ekki verið eins ör í löndum Austur- og Suðaustur-Asíu, m. a. í hinum
nýju iðnríkjum, þar sem hann hefur verið mestur undanfarna áratugi. Fyrir þessu eru
margar ástæður, svo sem verðbólga, samdráttur í útflutningi og verðfall á hráefnum.

Ný ríkjasamtök hafa verið stofnuð í Suður-Asíu, "Suður-Asíubandalagið um svæðissam-
vinnu" , og eru í þeim 7 ríki: Indland, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan og
Maldive-eyjar. Markmið bandalagsins er að draga úr spennu milli ríkjanna og stuðla að
samvinnu, t. d. í landbúnaðar-, fjarskipta-, samgöngu- og menningarmálum.

Samskipti Íslands við Austurlönd, einkum Kína og Japan, hafa farið vaxandi á
undanförnum árum. Kínverjar hafa annað veifið keypt héðan ál, og nokkur innflutningur er
frá Kína á ári hverju. Möguleikar á sölu sjávarafurða til Suður-Kína virðast vera að opnast.

Íslendingar geta átt samskipti við Austurlönd á fleiri sviðum en verslunarsviðinu, t. d.
um útflutning frá Íslandi á sérþekkingu á jarðhita- og sjávarútvegsmálum: Jarðhiti er víða í
löndum Austur- og Suðaustur-Asíu. Ýmis samskipti á sviði jarðhitanýtingar hafa átt sér stað
milli Íslendinga og Kínverja, og í júní n. k. fer til Tíbet nefnd íslenskra jarðhitasérfræðinga í
boði kínverskra stjórnvalda, en í Tíbet eru mikil háhitasvæði. Íslensk fyrirtæki hafa gert
tilboð í sérfræðiþjónustu varðandi jarðhitaframkvæmdir á Filippseyjum og kannað mögu-
leika á jarðhitaverkefnum annars staðar í Suðaustur-Asíu. Í þeim hluta heims, eins og
annars staðar, er vaxandi áhugi á nýtingu jarðhita. Þeir menn, sem nú eru að taka þar við
störfum, hafa margir verið í jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og eru
ýmis merki þess, að þeir hafi áhuga á frekari samvinnu við íslenska sérfræðinga í framtíðinni.

Ýmis önnur samskipti en verslunarsamskipti hafa verið milli Íslands og Kína, fyrst og
fremst á ýmsum sviðum menningarmála. Skipst hefur verið á opinberum heimsóknum og
hafa t. d. utanríkisráðherra og menntamálaráðherra farið til Kína í opinberar heimsóknir.
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Í Japan er vaxandi áhugi á Íslandi. Ferðamönnum frá Japan til Íslands fer stöðugt
fjölgandi og eru japanskir frétta- og sjónvarpsmenn orðnir alltíð ir gestir. Í Osaka eru
starfandi samtök áhugamanna um íslenskar bókmenntir, og nokkur rit um íslensk málefni
hafa komið út nýlega í Japan. Innan japanska þjóðþingsins hafa verið stofnuð Íslandsvin-
áttu-samtök þar sem 12 þingmenn frá hvorri þingdeild eru þátttakendur. Heimsókn mín sem
viðskiptaráðherra til Japans í október s.l. var fyrsta opinbera heimsóknin þangað frá
Íslandi. Í tengslum við hana fór til Japans hópur íslenskra kaupsýslumanna, enda var
aðaltilgangurinn með heimsókninni að greiða fyrir auknum útflutningi til Japans.

IV Utanríkisviðskipti.
Viðskiptaráðuneytið hefur tekið saman kafla þann um utanríkisviðskipti, sem hér fer á

eftir. Fyrst er greint frá efnahags- og viðskiptasamvinnu, sem Íslendingar eru aðilar að, og
síðan er fjallað um utanríkisviðskipti Íslendinga almennt séð.

(1) Alþjóðlegt viðskiptasamstarf.
(1.1) Efnahagsbandalag Evrópu, EBE.

Hinn 1. janúar 1986 urðu Spánn og Portúgal aðilar að Efnahagsbandalagi Evrópu
(EBE) og Kola- og stálbandalagi Evrópu á grundvelli aðildarsamnings, sem undirritaður var
12. júní 1985. Aðildarlönd Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFlA) höfðu samráð sín á milli
um nauðsynlegar breytingar á fríverslunarsamningum einstakra EFTA-landa við bandalögin
og átti fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf aðild þar að. Af Íslands hálfu var undirbúningur
samningsgerðar í höndum viðskiptaráðuneytisins, sem hafði samráð við viðkomandi aðila.
Fulltrúar ráðuneytisins og sendiráðs Íslands í Brussel tóku þátt í viðræðum við bandalögin og
fóru þær fram í höfuðstöðvum EBE í Brussel. Könnunarviðræður fóru fram í júní 1985. Í
desember 1985 hófust síðan formlegar samningaviðræður. Ýmsir erfiðleikar komu upp í
viðræðunum, fyrst og fremst vegna tilrauna EBE til að tengja viðræðurnar um breytingar á
fríverslunarsamningi Íslands veitingu fiskveiðiréttinda í íslenskri lögsögu. Reyndi aðallega á
þetta í lok viðræðnanna. Af Íslands hálfu var ekki léð máls á því að tengja saman
viðskiptafríðindi og fiskveiðiréttindi. Samkomulag náðist að lokum um orðalag ofangreindra
viðbótarbókana og voru þær undirritaðar til bráðabirgða 22. febrúar 1986 í Brussel með
fyrirvara um fullgildingu. Viðbótarbókanirnar teljast óaðskiljanlegur hluti samninganna við
Efnahagsbandalag Evrópu og aðildarríki Kola- og stálbandalags Evrópu. Gengu þær í gildi
1. mars s. 1. hvað Ísland varðar, en Alþingi hafði veitt heimild til fullgildingar 27. febrúar
s. 1.

Ákvæði samninga Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu og aðildarríki Kola- og
stálbandalags Evrópu um fríverslun með ýmsar vörur tóku við gildistöku viðbótarbókan-
anna einnig til viðskipta Íslands við Spán og Portúgal. Í megindráttum leiðir ekki aðeins af
þessu að tollar og gjöld, sem hafa sömu áhrif og tollar, falla þá niður af iðnaðarvörum heldur
og ýmsum sjávarafurðum og vörum, sem unnar eru úr landbúnaðarafurðum. Þetta gerist þó
í áföngum á tæplega sjö ára aðlögunartíma, sem endar 1. janúar 1993. Gert er ráð fyrir
gagnkvæmum áfangalækkunum. Þar eð Portúgal hefur verið í nánum fríverslunartengslum
við Ísland innan EFTA verður ekki um neinar meiri háttar breytingar að ræða á fríverslun
Íslands við það land að loknum aðlögunartímanum. Hins vegar verða fríverslunartengslin
við Spán mun nánari en þau voru á grundvelli samnings EFTA-landanna og Spánar. Í þessu
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sambandi skal áréttað að aðal útflutningsvara Íslands til þessara landa, óverkaður saltfiskur,
hefur ekki fallið undir fríverslunarákvæði og mun ekki heldur gera það samkvæmt
fríverslunarsamningi Íslands við EBE. Auk óvissu um áhrif af ákvörðun EBE um álagningu
saltfiskstolls, sem vikið verður að síðar, geta ákvæði í aðildarsamningi Spánar og Portúgals
um sérstakt tímabundið viðskiptakerfi varðandi innflutning til þessara landa torveldað
útflutning okkar þangað, þar eð miðað er við útflutning þriggja síðustu ára, fyrst árin 1983-
1985. Í því sambandi má nefna að útflutningur á saltfiskinum var mun meiri á árunum
1981-1982 en á árunum 1983-1985. Einnig er hugsanlegt að reynt verði að veita þeim
löndum viðskiptafríðindi umfram Ísland, sem veita EBE-löndum fiskveiðiréttindi. Hér
koma til greina Noregur, Kanada, Færeyjar og Grænland. Þá má einnig minna á ákvæði
bókunar nr. 4 við aðildarsamning Spánar og Portúgals, þar sem heimiluð er undanþága frá
tolli á fiski, sem EB E-fiskiskip kaupa utan EBE.

Af hálfu Íslands hefur það verið gagnrýnt, að EBE veiti þeim löndum viðskiptafríðindi,
er láta bandalaginu í té fiskveiðiréttindi, svo og að veitt sé undanþága frá tolli á fiski, sem
fiskiskip EBE-ríkja kaupa utan EBE. Slík viðskiptafríðindi mega ekki leiða til mismununar
gagnvart Íslandi og hefur í því sambandi verið höfðað til grundvallarreglna GATI.

Svo sem kunnugt er tók bókun nr. 6 við fríverslunarsamning Íslands við EBE, er gerður
var 1972, ekki gildi fyrr en 1976 vegna landhelgisdeilna, fyrst vegna 50 mílna útfærslurmar og
síðan vegna 200 mílna útfærslunnar. Í 2. gr. bókunarinnar var tekið fram að EBE áskildi sér
rétt til að láta ákvæði hennar ekki koma til framkvæmda, ef ekki næðist viðunandi lausn fyrir
aðildarríki EBE á efnahagserfiðleikum, sem leiddi af ráðstöfunum Íslands varðandi
fiskveiðiréttindi. EBE lítur nú svo á að bréf, sem forseti ráðs bandalagsins skrifaði vegna
gildistöku bókunarinnar árið 1976, feli í sér skilyrði, sem tengi gildi bókunarinnar við
viðunandi fiskveiðiréttindi EBE á Íslandsmiðum. Afstaða íslenskra stjórnvalda hefur hins
vegar verið sú að vilja ekki fallast á tengsl milli viðskiptafríðinda og fiskveiðiréttinda. Telja
þau að í bréfi forseta ráðs EBE á sínum tíma hafi ekki falist fyrirvari um framkvæmd
bókunarinnar heldur hafi bandalagið einungis lýst þeirri von sinni, að samningaviðræður
þess og Íslands um hið almenna vandamál viðvíkjandi fiskveiðimörkum myndu hefjast í
náinni framtíð og varanlegir samningar takast, sem báðir aðilar sættu sig við. Í þessu
sambandi hafa íslensk stjórnvöld bent á að aðalsamningamaður bandalagsins í viðræðunum
um fiskveiðirnál við Íslendinga síðar á árinu 1976, Finn Gundelach í framkvæmdanefnd
EBE, hafi lýst því skýrt og skorinort yfir á fundi, að bandalagið hygðist ekki tengja saman
viðskiptafríðindi og fiskveiðiréttindi. Virðist svo sem hugmyndin um að tengja varanlegt
gildi bókunar nr. 6 við fiskveiðiréttindi í íslenskri lögsögu hafi skotið upp kollinum á allra
síðustu árum í tengslum við inngöngu Spánar og Portúgals í EBE og vilji bandalagið skapa
sér möguleika á að leysa hluta vandamálsins vegna mikilla fiskveiðiflota Spánverja og
Portúgala með öflun fiskveiðiréttinda í lögsögu ríkja utan EBE. Vildi EBE í tengslum við
gerð viðbótarbókananna koma þessu sjónarmiði sínu á framfæri og hlaut Ísland jafnframt að
koma með gagnyfirlýsingu. Í sambandi við þetta hafa íslensk stjórnvöld þráfaldlega tekið
fram að tengsl milli viðskiptafríðinda og fiskveiðiréttinda byggðust ekki á texta hafréttar-
samningsins og væru vafasömmeð tilliti til GATT-samkomulagsins.

Eins og greint hefur verið frá er saltfiskurinn mikilvægasta útflutningsvara Íslendinga til
Spánar og Portúgals. Óverkaður og þurrkaður saltfiskur, saltfiskflök og skreið falla ekki
undir fríverslunarákvæði viðskiptasamningsins milli Íslands og EBE og leiðir viðbótarbók-
unin við samninginn af þessum sökum sem slík ekki til lækkunar tolla á þessum vörum eða
annarra fríðinda. Reyndar veitti EBE undanþágu frá tolli á þessum vörum frá öðrum ríkjum
á tímabilinu 1971-1985, og kom fram í viðræðum vegna gerðar fríverslunarsamningsins við
Ísland að mjög ólíklegt væri að tollur yrði lagður á að nýju. Lagalegan rétt hafði bandalagið
þó til þess. f desember 1984 ákvað ráð EBE, skipað sj ávarútvegsráðherrum , að leggja
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innflutningstoll að nýju á saltfiskinn, saltfiskflökin og skreiðina, 13% á óverkaðan og
þurrkaðan saltfisk auk skreiðarinnar en 20% á saltfiskflökin. Ef litið er á EBE-Iöndin að
meðtöldum Spáni og Portúgal sem eina heild, sést að tollurinn hefur á árunum 1981-1982
tekið til tæplega 40% útflutnings til þessara landa, en á árunum 1983c-1985 hefur tollurinn
tekið til tæplega 25% útflutnings Íslands til sömu landa. Svo mikilvægur er þessi
útflutningur, að á árunum 1981-1982 nam hann 17-19% af heildarútflutningi Íslendinga,
en á árunum 1983c-1985 10---12% heildarútflutnings.

Með ýmsum hætti hefur verið reynt að fá EBE til að falla frá ákvörðun sinni um tollinn,
en til vara að tollurinn yrði ekki tekinn upp að fullu, heldur miklu lægri tollprósenta, og
jafnframt að tollfrjáls GATI-kvóti fyrir saltfisk og skreið, sem er 25 000 tonn (auk 5 000
tonna almenns kvóta fyrir árið 1986 vegna fiskveiðisamnings Kanada og EBE), yrði
stækkaður til muna með tilliti til verulegrar auknin~ar á innflutningsþörf bandalagsins við
inngöngu Spánar og Portúgals. Var bent á að þörf Islendinga einna fyrir tollfrjálsan kvóta
væri 50-60000 tonn á ári. Útflutningur okkar á kvótavörunum 1981-1985 var að meðaltali
48 000 tonn á ári (sveiflaðist til frá 38 000 til 57 000 tonna). Ekki var tekið tillit til raka
Íslendinga og gekk tollurinn í gildi 1. júlí 1985. Hins vegar var á seinni hluta ársins 1985
miðað við fulla árskvóta, þannig að ekki sköpuðust sérstök vandamál í
saltfisksviðskiptunum. Á hinn bóginn má búast við vandamálum snemma á árinu 1986, en
óvissa er um afleiðingar þeirra. Áfram er þó unnið að því af Íslands hálfu að afstýra
aðsteðjandi vanda.

Sameiginleg nefnd Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, sem á að fylgjast með
framkvæmd fríverslunarsamningsins, hélt tvo fundi á árinu 1985 í Brussel.

(1.2) Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA.
Störf Fríverslunarsamtaka Evrópu einkenndust á síðasta ári af framkvæmd þeirra

ákvarðana, sem teknar voru á fundi ráðherra EFTA-landanna í Visby og sameiginlegum
fundi ráðherra EFTA- og EBE-Iandanna í Lúxemborg árið 1984. Nokkur mál hafa haft
forgang, einkum aðgerðir til að draga úr öðrum viðskiptahömlum en tollum, upprunareglur
og einföldun tollskjala og landamæraeftirlit. Þá eru hafnar umræður um rannsókna- og
þróunarstarfsemi. Einnig hefur sérstök nefnd unnið að athugun á ríkisstyrkjum og þeim
áhrifum, sem þeir hafa á alþjóðaviðskipti.

Í tengslum við aðild Portúgals og Spánar að EBE ákvað EBE, eins og áður segir, að
taka upp að nýju tolla á saltfisk, sem höfðu verið felldir niður einhliða af þeirra hálfu árið
1971. Vegna tilmæla Íslendinga var ákveðið að senda í júní 1985 sameiginlegt bréf EFTA-
landanna, annarra en Portúgals, til framkvæmdanefndar EBE til stuðnings málstað
Íslendinga. Þáverandi formaður EFTA-ráðsins, viðskiptaráðherra Austurríkis, undirritaði
bréfið.

Samkvæmt starfsáætlun EFTA var ákveðið að setja á fót nefnd til að athuga möguleika
á að fella niður viðauka E við stofnsamning EFTA eða fækka þeim fiskafurðum, sem í
viðaukanum eru, en með því nytu fleiri fiskafurðir fríverslunarkjara. Nefndin hefur nú lokið
störfum og mun skila skýrslu til EFTA-ráðsins um þau. Nefndin varð sammála um að fella
brott úr viðauka E nokkrar fisktegundir. Voru hrogn sú vörutegund, sem mesta þýðingu
hefur fyrir útflutning okkar til EFTA-landanna.

Haldnir voru tveir ráðherrafundir EFTA á árinu 1985, annar í maí og hinn í nóvember.
Á vorfundinum, sem haldinn var í Vínarborg, var minnst 25 ára afmælis samtakanna en þá
voru jafnframt 15 ár frá inngöngu Íslands í EFTA.

Fundur Þingmannanefndar EFTA var haldinn í Reykjavík í júní, en íslenskur
þingmaður er formaður nefndarinnar. Einnig hittast nefndir sérfræðinga, sem fjalla um
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viðskiptamál, tollamál og efnahagsmál, reglulega. Ráðgjafarnefnd kemur saman reglulega,
en í henni eiga sæti fulltrúar vinnumarkaðarins og samtök atvinnulífsins í EFrA-löndunum.

Á fyrri hluta ársins 1986 hefur viðskiptaráðherra á hendi formennsku í EFrA-ráðinu.
Fundur ráðherra EFrA verður haldinn í Reykjvík 4.-5. júní, en fundur ráðgjafarnefndar-
innar 3.-4. júní n. k.

(1.3) Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti, GATT.
Á aukafundi æðstu stjórnar GATI (General Agreement on Tariffs and Trade), sem

haldinn var 30. september - 2. október 1985, var ákveðið að hefja undirbúning að nýjum
viðskiptaviðræðum í GATI. Var nefnd háttsettra embættismanna falið að kanna þau atriði,
sem aðildarríkin lögðu helst áherslu á.

Nefndin átti að skila skýrslu til aðalfundar GATI í nóvember, en kom sér ekki saman
um skýrsluna vegna deilu ýmissa þróunarlanda, svo sem Brasilíu, Indlands, Egyptalands,
Pakistans o. fl., og annarra aðildarríkja um efni viðræðnanna. Eru það einkum deilur um
þjónustuviðskipti, sem valda erfiðleikum, en umræður í GATI hafa hingað til aðeins náð til
vöruviðskipta. Óttast þessi þróunarlönd að möguleikar á að efla eigin starfsemi að ýmiss
konar þjónustuviðskiptum í samkeppni við háþróuð lönd á þessu sviði minnki.

Á aðalfundinum náðist samkomulag um að fela sérstakri undirbúningsnefnd að undir-
búa nýjar GATI-viðræður. Á hún að skila tillögum í júlí 1986 en ráðgert er að ráðherra-
fundur verði haldinn í september 1986. Þau mál, sem undirbúningsnefndinni er m. a. ætlað
að hyggja að, eru að engar frekari takmarkanir verði settar á viðskipti, að dregnar verði til
baka þær viðskiptahömlur, sem einstök lönd hafa sett utan GATI-reglna, meðferð á málum
þróunarlandanna og reglur um sérstakar ráðstafanir, sem grípa má til í því skyni að hamla
gegn innflutningi.

Fyrirhugaðar GATI-viðræður kunna að hafa mikla þýðingu fyrir okkur, þar sem nú
verður fjallað um ný viðfangsefni eins og erlendar fjárfestingar, tryggingastarfsemi,
samgöngur, bankastarfsemi o. fl.

Fastanefnd Íslands hjá EFrA í Genf sinnti á árinu 1985 talsvert tímafrekari störfum
fyrir Íslands hönd innan vébanda GATI en oft áður og munaði þar mikið um starf í nefnd er
fjallaði um viðskipti með sjávarafurðir.

(1.4) Efnahags- og framfarastofnunin, OECD.
Á árinu 1985 var þátttaka Íslendinga í starfi OECD (Organization for Economic

Cooperation and Development) í París með hefðbundnum hætti. Á ráðherrafundi stofnun-
arinnar 11.-12. apríl 1985 áréttaði ráðuneytisstjóri viðskiptaráðuneytisins nauðsyn þess að
aðildarríki OECD stæðu vörð um frjáls alþjóðaviðskipti og gegn verndarstefnu. Benti hann
á, að of oft væri mikið bil milli orða og athafna, og nefndi í þessu sambandi sérstaklega
yfirlýsingu EBE um, að ríki tækju ekki upp nýjar viðskiptahömlur í ljósi væntanlegra
viðskiptaviðræðna á vegum GATI, og ákvörðun bandalagsins um að leggja að nýju háan
toll á saltfisk, saltfiskflök og skreið.

Í riti OECD um kosti og galla verndarstefnu, sem kom út á árinu, segir m. a. að tollar í
alþjóðaviðskiptum séu lægri en nokkru sinni fyrr, en hins vegar hafi aðrar viðskiptahömlur
en tollar, t. d. magntakmarkanir, aukist 'til muna síðasta áratuginn. Helstu niðurstöður í
ritinu eru þær, að verndaraðgerðir hafi ekki reynst gagnlegar til að halda uppi atvinnu.
Jafnvel í hinum vernduðu atvinnugreinum hafi innflutningshömlur sjaldan náð að verja
meira en 2-3% starfa og það oft á kostnað atvinnumöguleika í öðrum greinum.
Verndaraðgerðir hafi að meðaltali hækkað verð á vernduðum vörum til neytenda um 10%
og stundum miklu meira og bitni hækkanirnar mest á láglaunafólki. Fátt bendi til þess að
verndaðar atvinnugreinar hafi getað notað aðlögunartíma í skjóli verndaraðgerða til
endurskipulagningar og úrbóta.
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Í öðru riti OECD, um vandamál í viðskiptum með sjávarafurðir, er m. a. fjallað um
þróun í viðskiptum með sjávarafurðir og ráðstafanir til aðlögunar í kjölfar nýrrar skipanar
hafréttarmála, einkum vegna útfærslu efnahagslögsögu í 200 sjómílur á áttunda áratugnum.
Þar er bent á að breyting hafi orðið á framleiðslu sjávarafla milli ríkja og taki þetta til 20%
alls sjávarafla í heiminum. Sums staðar hafi útflutningur aukist mjög, en annars staðar
innflutningur. Vikið er að gagnráðstöfunum, sem gerðar hafa verið, þ. á m. samræmdum
aðgerðum til að varðveita fiskveiðiréttindi í efnahagslögsögu annarra ríkja. Fram kemur að í
sumum tilvikum hafi þau breytt stefnu sinni í viðskiptamálum á þann veg að strandríki, sem
veita fiskveiðiréttindi í lögsögu sinni, eigi auðveldari aðgang að mörkuðum þeirra en önnur
strandríki. Sú aukna áhersla, sem einstök ríki leggja á það að tengja saman viðskiptafríðindi
og fiskveiðiréttindi, getur valdið Íslendingum erfiðleikum beint og óbeint. Í ritinu er auk
þess fjallað um tolla og aðrar viðskiptahömlur í einstökum aðildarríkjum og gefnar
upplýsingar um framboð, nýtingu og eftirspurn eftir vissum tegundum sjávarafurða.

(2) Almenn viðskiptamál.
(2.1) Viðskiptajöfnuður o. tl.

Á árinu 1985 jókst gjaldeyrisverðmæti vöruútflutnings um 11,8% miðað við árið áður,
og hafa þá útflutningstölur ársins 1984 verið umreiknaðar til meðalgengis 1985 samkvæmt
vísitölu meðalgengis. Verðmæti álútflutnings dróst saman um tæp 24%, og 6,3% samdráttur
varð á útflutningsverðmæti kísiljárns, en verðmæti annars útflutnings jókst um 19,2%.

Gjaldeyrisverðmæti vöruinnflutnings jókst um 10,3%. Almennur innflutningur jókst
um 10,4% eða svipað hlutfall og heildarinnflutningur og innflutningur olíuvara örlitlu meira.
Innflutningur sérstakra fjárfestingarvara jókst um 17,3%. Munaði þar mest um innflutning
flugvéla, sem jókst um 69%. Innflutningur skipa dróst hins vegar saman um 13,5%.
Innflutningur vegna Járnblendiverksmiðjunnar jókst um 31% og innflutningur vegna
álversins um tæp 3%. Innflutningur vegna byggingar flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli var 65
m. kr. á móti 25 m. kr. árið 1984, reiknað á föstu gengi. Innflutningur á vegum
Landsvirkjunar dróst saman um 8,2%. Samtals nam heildarverðmæti vöruúttlutnings 33750
m. kr. fob á árinu 1985 en heildarverðmæti vöruinnflutnings 33 760 m. kr. fob og varð halli
á vöruskiptajöfnuði því 10 m. kr., samanborið við 425 m. kr. halla árið áður, reiknað á
sambærilegu gengi. Við þennan samanburð ber að hafa í huga að birgðir útflutningsvara
voru 594 m. kr. minni að verðmæti í lok síðasta árs en í byrjun þess. Hins vegar höfðu
útflutningsvörubirgðir aukist um 886 m. kr. á árinu 1984. Lítil breyting varð á viðskipta-
kjörum á árinu.

Halli á þjónustujöfnuði varð 4 806 m. kr. á árinu 1985 samanborið við 4 865 m. kr.
halla á árinu áður, umreiknað á sambærilegu gengi.

Samkvæmt framangreindum tölum um vöruskipta- og þjónustujöfnuð varð halli á
viðskiptajöfnuði 4 816 m. kr. sem svarar til 4,3% af vergri landsframleiðslu, samanborið við
5,1% árið áður.

(2.2) Útflutningur eftir vörutegundum.
Árið 1985 var útflutningur sjávarafurða 76,9% af heildarútflutningi, en það er talsvert

hærra hlutfall en árið 1984, þegar það var 68,7%. Stafar þetta m. a. af auknum útflutningi á
saltfiski, fiskflökum og loðnuafurðum. Einnig hafði samdráttur í útflutningi á áli og kísiljárni
áhrif á þetta hlutfall sjávarafurða í heildarútflutningi.

Fryst fiskflök voru eins og fyrri ár langþýðingarmesta útflutningsvaran og var verðmæti
þeirra 30% af heildarútflutningsverðmætinu. Flutt voru út 115 400 tonn, sem er rúmlega 7%
aukning frá árinu 1984. Bandaríkin voru eins og áður mikilvægasti markaðurinn, en þangað
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voru flutt út 66 500 tonn á móti 64 700 tonnum árið áður. Útflutningur til EBE var 31 800
tonn, en var 26 300 tonn árið 1984. Þar af jókst útflutningur til Bretlands úr 14400 tonnum í
20700 tonn. Útflutningur til Sovétríkjanna jókst í 15 600 tonn árið 1985 úr 14 300 tonnum
árið áður.

Útflutningur á blautverkuðum saltfiski var rúmlega 43700 tonn, sem er 7 100 tonnum
meira magn en árið áður. Stafar þessi aukning nær öll af auknum útflutningi til Portúgals, en
á þennan þýðingarmikla markað voru flutt út 25200 tonn á móti 18 000 tonnum árið 1984.
Útflutningur til Spánar var 9900 tonn, sem er 800 tonnum meira en árið áður. Útflutningur
til Grikklands og Ítalíu var svipaður og árið áður, en samdráttur varð í útflutningi til
Bretlands og Frakklands. Útflutningur á þurrkuðum saltfiski var 1 850 tonn árið 1985 á móti
2700 tonnum árið áður, en helstu markaðir voru í Brasilíu, Vestur-Þýskalandi, Frakklandi
og Bretlandi, auk Kongó og Zaire.

Útflutningur á loðnuafurðum hefur aldrei verið meiri en árið 1985. Sala á loðnumjöli og
loðnulýsi gekk vel, en verð á afurðunum var fremur lágt. Útflutningur á loðnumjöli var
144000 tonn á móti 114 000 tonnum árið áður, og útflutningur á loðnulýsi var 122 000 tonn
á móti 54 000 tonnum árið 1984. Var útflutningur loðnuafurða um 8,5% af heildarútflutn-
ingnum árið 1985, að frystri loðnu og loðnuhrognum meðtöldum.

Mikil aukning varð í útflutningi á ísuðum fiski á árinu 1985. Var það aðallega vegna
aukningar sölu á ísuðum fiski, sem fluttur er út í kæligámum með flutningaskipum. Þannig
voru flutt út 32 700 tonn af ísuðum fiski, aðallega til Bretlands. Árið 1984 var þessi
útflutningur 12 700 tonn, Hefur þessi útflutningur ekki dregið úr hefðbundnum siglingum
íslenskra fiskiskipa á markaði í Bretlandi og Þýskalandi, því árið 1985 seldu þau 35 000 tonn
af ísuðum fiski á þessa markaði, sem er sama magn og árið áður. Til viðbótar þessum
útflutningi seldu íslensk fiskiskip 95 000 tonn af loðnu til bræðslu á erlendum mörkuðum,
aðallega í Danmörku og Færeyjum.

Útflutningur á frystri rækju jókst verulega eða úr 5 400 tonnum í 8 500 tonn. Helstu
markaðir fyrir rækju voru í Bretlandi, Japan, Bandaríkjunum og Danmörku.

Útflutningur iðnaðarvara var um 20,3% af heildarútflutningnum árið 1985 og hafði
minnkað frá því að vera 27,2% árið áður. Útflutningur á áli minnkaði um 9 300 tonn og var
70 600 tonn. Útflutningur á kísiljárni var um 57 000 tonn, sem er svipað og árið áður.
Útflutningur á ullarvörum í heild var svipaður að magni árið 1985 og hann hafði verið árið
áður. Helstu markaðir voru í Sovétríkjunum, Bandaríkjunum og Bretlandi. Samdráttur varð
í sölu ullarvara til Þýskalands og Danmerkur, en nokkur aukning á sölu til Noregs. Þrátt
fyrir mikinn útflutning á síðasta ári á ullariðnaðurinn við mikla erfiðleika að etja, m. a.
vegna kostnaðarhækkana við framleiðsluna og lækkandi gengis Bandaríkjadollars, en mest
af ullarvörunum er selt í dollurum. Einnig hefur orðið breyting á tísku og hefðbundnar
ullarvörur eru ekki eins eftirsóttar og áður. Hefur orðið vart erfiðleika við sölu ullarvara og
fyrirsjáanlegar eru kostnaðarsamar aðgerðir við hönnun og markaðsmál.

Útflutningur á lagmeti jókst úr 3 390 tonnum í 3 770 tonn eða um 9%. Mest varð
aukningin á sölu lagmetis til Frakklands, Bretlands og Bandaríkjanna, en samdráttur var í
útflutningi til Sovétríkjanna. Stærsti markaðurinn fyrir íslenskt lagmeti er í Vestur-
Þýskalandi, en þangað voru flutt út 1 393 tonn árið 1985. Er aðallega um að ræða
niðursoðna rækju.

Útflutningur á landbúnaðarvörum var um 1,4% af heildarútflutningnum árið 1985 á
móti 1,7% árið 1984. Útflutningur á kindakjöti var 2300 tonn árið 1985, á móti 3600
tonnum árið áður, aðallega vegna minni sölu til Noregs. Útflutningur á osti jókst úr 1 005
tonnum í 1 309 tonn vegna aukinnar sölu til Svíþjóðar.
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(2.3) Viðskipti við einstök markaðssvæði og lönd.
Breytingar á viðskiptum eftir markaðssvæðum eru ekki miklar frá ári til árs, þótt

samsetning útflutningsframleiðslunnar hafi ætíð nokkrar breytingar í för með sér. Eftirfar-
andi tafla sýnir hlutfallslega skiptingu utanríkisviðskiptanna eftir svæðum og löndum árin
1984 og 1985. Í þessu yfirliti eru Spánn og Portúgal ekki talin með EBE-löndum enda urðu
þau ekki aðilar að EBE fyrr en um s.L áramót.

Útflutningur Innflutningur

1984 1985 1984 1985

EB E-lönd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,3 39,3 47,3 49,5
EFrA-lönd ........................ 12,7 14,3 21,3 22,0
Bandaríkin ......................... 28,4 27,0 6,8 6,8
Austur-Evrópa ..................... 9,5 7,8 11,0 8,8
Önnur lönd ........................ 11,1 11,6 13,6 12,9

Bandaríkin eru sem fyrr stærsta markaðsland fyrir útflutningsvörur okkar og fóru
27,0% af heildarútflutningnum á þann markað árið 1985. Útflutningur á frystum fiskflökum,
sem eru langmikilvægasta útflutningsvaran, var 66 500 tonn, sem er nokkur aukning frá
árinu áður. Útflutningur á frystri rækju jókst um 50% og var 1 416 tonn árið 1985.
Útflutningur álagmeti, ullarvörum og kísiljárni jókst líka verulega. Innflutningur frá
Bandaríkjunum var aðeins 6,8% af heildarinnflutningnum, en það er sama hlutfall og árið
áður.

Árið 1985 var útflutningur okkar til EBE-landanna 39,3% af heildarútflutningnum, en
þetta hlutfall var 38,3% árið 1984. Vegna fríverslunarsamningsins við EBE njótum við
þýðingarmikilla tollfríðinda fyrir helstu útflutningsvörur okkar, bæði sjávarafurðir og
iðnaðarvörur. Mikilvægustu vörurnar eru fryst fiskflök, fryst rækja, ísfiskur, lagmeti, ál,
ullarvörur og kísiljárn.

Útflutningur til EFrA-landanna var 14,3% af heildarútflutningnum. Er þetta nokkru
hærra hlutfall en árið áður. Af EFrA-löndunum var mestur útflutningur til Portúgals,
aðallega saltfiskur, en síðan til Sviss, mest ál. Mikil aukning varð á útflutningi til Noregs,
sem að mestu stafar af auknum útflutningi loðnulýsis og loðnumjöls.

Sé litið á utanríkisviðskiptin 1985 sést að mikilvægustu markaðssvæði íslenskra vara
voru þá sem hér segir miðað við aðild að EBE og EFrA 1986:

Markaðssvæði
Núverandi EB E-lönd (EBE-12) .
Bandaríkin .
Önnur núverandi EFI' A-lönd .
Austur-Evrópa .
Önnur lönd .

% af
viðskiptaveltu

50,7
16,9
14,2
8,3
9,9

% af
heiIdarútfl.

48,8
27.0
8,6
7,8
7,8

% af
heildarinnfI.

52,7
6,8

19,7
8,8

12,0

Viðskiptin við Austur-Evrópuríkin drógust nokkuð saman á árinu 1985 frá árinu á
undan. Útflutningurinn dróst saman um tæp 10% miðað við meðalgengi dollars og innflutn-
ingurinn um tæp 15%. Mestu munar um minni olíuinnflutning frá Sovétríkjunum og minni
innflutning frá Póllandi. Sem hlutfall af heildarútflutningi Íslands minnkaði útflutningurinn
til þessara ríkja úr 9,5% 1984 í 7,8% 1985. Innflutningurinn minnkaði hins vegar úr 11,0 í
8,8%.
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1985 var samið við sovéska ríkisolíufélagið um sömu heildarkaup á olíuvörum á árinu
1986 og næstu tvö ár þar á undan, 310 000 tonn. Skiptingin var 70 000 tonn af bílabensíni,
120 000 tonn af gasolíu og 120 000 tonn af svartolíu.

Horfur eru á að viðskiptin við Sovétríkin verði svipuð á árinu 1986og verið hefur. Í júní
1985 var samið um sölu á saltsíld, aðallega til afhendingar á árinu 1986. Magnið var 20 000
tonn (200 000 tunnur) eða 1 500 tonnum meira en í samningnum fyrir árið 1985. Í desember
1985 var síðan gerður samningur um sölu á 20000 tonnum af frystum flökum og 6000
tonnum af heilfrystum fiski, til afhendingar á árinu 1986. Aukning á sölu flaka var 1 000
tonn. Í janúar 1986 var samið um sölu á gaffalbitum, lifur, matjessíldarflökum og reyktum
síldarflökum fyrir 3,8 milljónir dollara, til afhendingar á árinu 1986. Var þetta mun meira
magn en selst hefur á undanförnum árum og er nýmæli að það tókst að selja síldarflök. Um
miðjan mars 1986 hafði enn ekki tekist að gera hefðbundna samninga um sölu á ullar- og
skinnavörum, en ullarvöruviðskiptin skipta talsverðu máli í heildarviðskiptunum (útflutn-
ingsverðmætið var 8,4 milljónir dollara 1984 og 6,9 milljónir 1985). Samningar höfðu ekki
heldur tekist þá um sölu á málningu.

Hinn 25. júní 1985 undirritaði viðskiptaráðherra nýjan viðskiptasamning milli Íslands
og Sovétríkjanna fyrir Íslands hönd. Gildir samningurinn í 5 ár, 1986-1990. Samningurinn
var samhljóða gildandi samningi og fylgdu honum vörulistar, en á grundvelli þeirra eru
árlegir sölusamningar gerðir. Í vörulista með nýja samningnum er gert ráð fyrir talsverðri
aukningu á sölu frystra flaka og saltsíld ar. Einnig hækkar kvótinn fyrir ullarvörur nokkuð.
Gert var ráð fyrir svipuðum kaupum á olíuvörum og verið hafði, svo og öðrum vörum frá
Sovétríkjunum.

Sovéski markaðurinn er ekki síst mikilvægur útflytjendum saltsíldar og freðfisks. Á
árinu 1985 fóru þannig 83% af saltsíldarútflutningnum til Sovétríkjanna, 54% af karfaflök-
unum, 52% af prjónavörum úr ull miðað við magn, 31% af heilfrysta fiskinum og 18% af
lagmetinu. Hallinn í viðskiptunum við Sovétríkin hefur oft verið notaður sem röksemd fyrir
því að Sovétmenn keyptu sem mest af íslenskum útflutningsvörum. Haldist hið lága olíuverð
frá upphafi ársins 1986 út árið má búast við að hallinn eyðist að mestu leyti, þar eð
uppistaðan í innflutningnum frá Sovétríkjunum eru olíuvörur.

Á árinu 1985 gerði Samband íslenskra samvinnufélaga þriðja 5 ára samninginn við
sovéska samvinnusambandið um vöruskipti, en samningar þessir hafa tryggt örugga sölu á
ullar- og skinnavörum gegn kaupum á gasolíufarmi og matvælum.

Á árinu fóru hinar árlegu viðskiptaviðræður við fulltrúa Póllands og Tékkóslóvakíu
fram.

Hinn 22. ágúst 1985 undirrituðu viðskiptaráðherra og Jaroslav Jakubec, varautanríkis-
viðskiptaráðherra Tékkóslóvakíu, nýjan viðskiptasamning milli Íslands og Tékkóslóvakíu,
sem gilda á til ársloka 1990. Samningurinn er í öllum meginatriðum samhljóða viðskipta-
samningi landanna frá 1977.

Viðskiptasamningurinn er rammasamningur , en samningar um sölu einstakra vara eru
gerðir milli íslenskra og tékkneskra fyrirtækja. Í samningnum segir m. a. að stjórnvöld í
báðum löndum skuli leitast við að auka viðskiptin milli landanna, en þau hafa minnkað
talsvert ef litið er til lengri tíma. Þannig voru viðskiptin um 2-3% á sjötta áratugnum en á
gildistíma samningsins frá 1977 var útflutningur Íslands til Tékkóslóvakíu 0,3-1,0% af
heildarútflutningnum, en innflutningurinn 0,3-0,7% af heildarinnflutningnum.

Sameiginlegu norrænu markaðsátaki til að auka útflutning á íslenskum vörum til
Norðurlandanna lauk á síðasta ári. Norræna ráðherranefndin veitti 500 þúsund norskar
krónur til markaðsátaksins, en jafnvirði þeirrar fjárhæðar var veitt af Iðnþróunarsjóði og
Fiskimálasjóði. Um 20 íslensk fyrirtæki tóku þátt í verkefninu og var árangur þeirra af
þátttökunni góður. Mörgum fyrirtækjanna tókst að auka útflutning sinn til Norðurlandanna.
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Fundinn hefur verið stærri markaður fyrir ýmsa vöruflokka, sem pegar eru seldir á
Norðurlöndunum, og auka má útflutning á ýmsum vörutegundum, sem ekki hafa verið
seldar þangað áður. Á síðasta ári var útflutningur okkar til Norðurlandanna 9% af
heildarútflutningnum, en innflutningur frá Norðurlöndunum var 27% af heildarinnflutn-
ingnum.

Viðskiptin við Japan hafa aukist á undanförnum árum. Á árinu 1985 var Japan 5.
stærsta útflutningsland fyrir íslenskar vörur með 5% af heildarútflutningnum. Útflutnings-
verðmætið var 1 670 m. kr. og jókst um 89,2% frá árinu áður á sama tíma og meðalgengi
dollars hækkaði um 31,0% milli ára. Helstu útflutningsvörur hafa verið sjávarafurðir,
hvalkjöt og kísiljárn. Á árinu 1985 var Japan eini markaðurinn fyrir fryst hvalkjöt og frysta
loðnu, í 1. sæti sem kaupandi frystra loðnuhrogna, heilfrysts fisks og kísiljárns, í 3. sæti sem
kaupandi frystrar rækju, og loks má nefna að þangað voru seld 140 tonn af frystu kindakjöti.
Innflutningurinn á árinu 1985var nokkru minni en útflutningurinn eða 1 630 m. kr., 4,3% af
heildarinnflutningnum. Var Japan í 8. sæti sem seljandi vara til Íslands. Helstu innflutnings-
vörurnar á árinu voru bifreiðar (690 m. kr.), ýmsar vélar og tæki og vefnaðarvörur.

því miður hefur ekki orðið breyting á viðskiptum okkar við Nígeríu. Svo sem kunnugt er
hefur þessi mikilvægi markaður fyrir skreið verið nánast lokaður undanfarin ár. Árið 1985
voru aðeins flutt þangað 104 tonn af skreið að verðmæti 14,9 milljónir króna og 171 tonn af
hausum að verðmæti 5,9 milljónir króna. Þessi þróun er ekki síst alvarleg vegna þess að
Nígería hefur jafnan verið ein mikilvægasta viðskiptaþjóð Íslendinga og minna má á að árið
1981 var Nígería þriðja stærsta viðskiptaþjóð okkar með 13% af útflutningi Íslendinga. Þrátt
fyrir mikla vinnu, sem innt hefur verið af hendi, bæði af hálfu útflytjenda og stjórnvalda,
hefur ekki reynst mögulegt að fá innflutningsleyfi og opna markaðinn að nýju. Í desember
1985 var gefinn út fjöldi innflutningsleyfa í Nígeríu fyrir skreið og önnur matvæli, en þau
voru öll án gjaldeyrisheimildar. Íslenskir útflytjendur hafa ekki treyst sér til að selja gegn
slíkum leyfum, en hins vegar er vitað að norskir útflytjendur bjóða skreið gegn slíkum
kjörum og hafa fengið aðstoð norskra banka til þess. Birgðir í landinu eru nú taldar vera
10 000 tonn af skreið og 5-6000 tonn af hausum. Verðmæti birgðanna var áætlað 1,5
milljarðar króna áður en Nígeríumarkaður lokaðist, en nú er talið gott ef verðmæti
birgðanna nær 1,6 milljörðum króna. Ógreiddar eru rúmar 6 milljónir dollara síðan 1983 og
1984 og er stöðugt unnið að innheimtu fjárins. Eldri vanskilaskuldir hafa hins vegar verið
greiddar upp að mestu leyti.

(2.4) Útflutningsráð Íslands.
Nefnd, er viðskiptaráðherra skipaði í ársbyrjun 1985 til að athuga og gera tillögur um

fyrirkomulag útflutningsmála og þá sérstaklega hvernig hátta skyldi samstarfi útflytjenda og
stjórnvalda til eflingar útflutningi, skilaði í árslok skýrslu. Á grundvelli tillagna nefndarinnar
var síðan snemma á árinu 1986 lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um Útflutningsráð
Íslands. Hlutverk þess er að koma á auknu samstarfi fyrirtækja, samtaka og stjórnvalda í
málum, er lúta að eflingu útflutnings, og veita útflytjendum alhliða þjónustu 0$ ráðgjöf í því
skyni að greiða fyrir og auka útflutning á vöru og þjónustu. Enn fremur skal Utflutningsráð
vera stjórnvöldum til ráðuneytis í málum sem varða utanríkisviðskipti Íslendinga.
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V Þróunarsamvinna.
Framlag af ríkisfé til þróunarsamvinnu var á árinu 1985 rúmar 77 millj. króna. Á

fjárlögum yfirstandandi árs er gert ráð fyrir 85,5 millj. króna sem er minna en 0,1% af
þjóðarframleiðslu Íslendinga. Vantar því jafnmikið og áður á að náð sé því marki, sem
velmegunarríki Sameinuðu þjóðanna hafa sett sér, þ. e. að ríkisfé sem nemur 0,7% þjóðar-
framleiðslu verði varið til þessara mála. Danir, Norðmenn og Svíar eru komnir fram úr
þessu marki og Finnar hafa aukið framlög sín verulega ár frá ári.

Alþingi lýsti á s. I. vori vilja sínum í þessu efni með þingsályktun þar sem sagði "að á
næstu sjö árum skuli með reglubundinni aukningu framlaga náð því marki að opinber
framlög Íslands til uppbyggingar í þróunarríkjum verði 0,7% af þjóðarframleiðslu". Með ,
ályktuninni markar Alþingi ákveðna stefnu í þessu efni. Mestu varðar þó að efnahagsað-
stæður skapi skilyrði til að henni verði sem dyggilegast framfylgt. Þær fregnir, sem sífellt
berast af örbirgð í þróunarríkjum, eru hvatning til að láta ekki deigan síga.

Í framhaldi af fyrrnefndri ályktun Alþingis er nú í stjórn Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands unnið að því að móta á grundvelli fenginnar reynslu frekari stefnu varðandi
ráðstöfun íslensks þróunarfj ár, m. a. val verkefna og landa, undirbúning og framkvæmd,
enda er lagt kapp á að tryggja að féð nýtist sem best. Margvíslegir erfiðleikar fylgja
óhjákvæmilega starfsemi í þróunarríkjunum, en þá verður að reyna að yfirvinna eftir bestu
getu þannig að varanlegur árangur náist.

Stærstur hluti opinberra fjárveitinga ríkisins til þróunarsamvinnu rennur nú til
alþjóðastofnana, svo sem Alþjóðabankans og Alþjóðaframfarastofnunarinnar (IDA), sem
starfar í tengslum við bankann, Þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna (UNDP), Flótta-
mannastofnunar S. þj. (UNHCR) og Háskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU). Áhugi er á að
vaxandi framlög renni í ríkara mæli til tvíhliða verkefna, sem leiði til beinna samskipta
Íslands og einstakra þróunarlanda.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) annast tvíhliða aðstoð við þróunarlönd.
Stofnunin hefur um árabil tekið þátt í samnorrænum verkefnum í Austur-Afríku. Í Kenýa og
Tansaníu hafa Norðurlönd stutt uppbyggingu samvinnureksturs til sveita. Í Tansaníu hefur
verkefnisþáttum verið fækkað og aðstoðinni beint til 7-8 landsvæða, þar sem best hefur
tekist til. Árangurinn af Tansaníu-verkefninu verður metinn á þessu ári og þá ákveðið hvort
aðstoðinni skuli haldið áfram. Í Kenýa er einkum reynt að bæta hag smábænda og kvenna
með þjálfun í bókhaldi, stjórnun o. fl. Skæruhernaður Í Mósambík torveldar aðstoð við
smábændur í landinu og hefur tafið framkvæmd hennar. Verkefnunum þar verður því haldið
áfram í tvö ár í senn. Í janúar síðast liðnum var undirrituð í Harare, höfuðborg Zimbabwe,
yfirlýsing um aðstoð Norðurlanda við lönd í suðurhluta Afríku, svonefnd SADCC-lönd
(Southern African Development Cooperation Conference).

Aðalverkefni ÞSSÍ er á Grænhöfðaeyjum eins og fyrr. Fimm ára rammasamningur milli
ríkjanna um þróunarsamstarf á sviði fiskveiða hefur nýlega verið framlengdur um 5 ár, þ. e.
til ársloka 1990, en Grænhöfðeyingar höfðu óskað eftir áframhaldandi aðstoð á ýmsum
sviðum sjávarútvegs. Íslendingar hafa með rannsóknum og tilraunaveiðum á MIS Feng sýnt
fram á að hægt væri að stunda þar botnfiskveiðar . Landsmenn hafa ekki lagt í þessar veiðar
sjálfir ennþá, þótt ýmislegt bendi til að breyting verði á innan tíðar. Auk botn-
fiskrannsóknanna hafa Íslendingar kannað humarmið og stundað túnfiskveiði að ósk
heimamanna, þjálfað innlenda áhöfn, unnið að sjókortagerð o. fl. Aðstoðarforstjóri
útgerðarfélags þess á Grænhöfðaeyjum, sem annast hefur samskiptin við Íslendinga þar af
hálfu stjórnvalda landsins, kom til Íslands á síðasta árj til að kynna sér fisksölumál, og
íslenskur ráðunautur í markaðsmálum fór nýlega til Grænhöfðaeyja og hefur skilað álitsgerð
og tillögum um næstu aðgerðir. Á Hafrannsóknastofnun hefur Grænhöfðeyingur notið
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tilsagnar um hafrannsóknir , en Íslendingar hafa á ýmsan hátt veitt atbeina til að koma
slíkum rannsóknum á traustan fót á Grænhöfðaeyjum. í framkvæmdaáætlun fyrir þetta ár er
gert ráð fyrir frekari könnun á humarmiðum og að athugað verði hvort arðbært sé að stunda
handfæra- og/eða dragnótaveiðar á nýrri tegund fiskiskipa. Einnig er ráðgert að til Íslands
komi fólk til þjálfunar í sjávarútvegsstörfum, veitt verði sérfræðiaðstoð við að skipuleggja
hafrannsóknir og loks að starfshópur kanni hvernig Íslendingar geti stutt eflingu og umbætur
í smábátaútgerð á Grænhöfðaeyjum. MIS Fengur, sem hefur reynst mjög vel og verið
verkefninu á Grænhöfðaeyjum mikill styrkur, kemur síðar á þessu ári til Íslands til
klössunar, þar sem næstu verkþættir krefjast skipsins ekki. Gert er ráð fyrir að það fari aftur
utan á næsta ári, en verði hugsanlega notað annars staðar í millitíðinni.

Þróunarsamvinnustofnun hefur að undanförnu lagt drög að aukinni fræðslustarfsemi.
Ráðinn var starfsmaður til að sinna þessu verkefni sérstaklega. Kvikmyndafélaginu Þumli
var veittur styrkur til að gera kvikmynd um Grænhöfðaeyjar og Námsgagnastofnun fékk
nokkurn stuðning til að láta vinna kennsluefni um Afríku. Samtökin Alþjóðleg ungmenna-
skipti voru styrkt til að taka við nemanda frá Rómönsku Ameríku. Einnig fengu samtökin
Alþjóðleg fræðsla og samskipti (AFS) fjárstuðning til að senda tvo íslenska kennara til
Ghana eins og gert var árið á undan.

Af öðrum félagasamtökum er það að segja, að framlag Hjálparstofnunar kirkjunnar til
hjálparstarfs í Eþíópíu nam um 42 milljónum kr., Rauði krossinn varði um 6,3 milljónum kr.
af eigin fé til aðstoðar í þróunarlöndum, kostnaður Kristniboðssambandsins var um 3,7
milljónir og frá Aðventistum komu um 3,5 milljónir til starfa í þróunarlöndum. Framlög
félagasamtaka til þessara mála námu rúmlega 56 milljónum króna árið 1985 eða 0,05% af
þjóðarframleiðslu, auk nokkurra minni fjárhæða. Þessi upphæð og þetta hlutfall hefur
sennilega aldrei verið hærra og er raunar ekki langt undir framlagi hins opinbera til
þróunarsamvinnu. Ber það vitni um hver hugur þjóðarinnar er í þessum efnum.

Ýmislegt er í deiglunni varðandi viðskipti okkar við þróunarlönd. Gert var samkomulag
við Þróunar- og tæknisamvinnudeild Sameinuðu þjóðanna (DTCD) um að Þróunarsam-
vinnustofnunin hefði milligöngu um upplýsingamiðlun á sviði jarðhitamála sem miðar að
aukinni þátttöku íslenskra sérfræðinga í jarðhitaverkefnum. Á síðasta ári komu hingað
fulltrúar frá Eþíópíu á vegum Hjálparstofnunar kirkjunnar til að kynna sér jarðhitamál.
Íslenskur verkfræðingur sótti nýlega samráðsfund á vegum Þróunaraðstoðar Sameinuðu
þjóðanna (UNDP) og Alþjóðabankans um sameiginlega aðstoð í orkumálum. Íslendingar
búa yfir mikilli þekkingu á jarðhita- og vatnsaflsvirkjunum, sem komið getur að notum í
þróunarlöndum. Fjármagnsskortur hamlar því hins vegar að þessi sérfræðikunnátta nýtist.

Frá því Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna tók til starfa 1979 hafa 47
styrkþegar frá þróunarlöndunum verið á Íslandi við 6-8 mánaða þjálfun, en 22 komið í
skemmri námsferðir (frá 2 vikum til 3 mánaða). Nemendurnir hafa komið frá 15 þróun-
arlöndum, en auk þess hafa fjórir einstaklingar frá V-Evrópu sótt skólann á eigin kostnað.
Samningur Háskóla Sameinuðu þjóðanna og Orkustofnunar um rekstur Jarðhitaskólans var
endurnýjaður til þriggja ára frá 1. mars 1985.

Árið 1985 voru 11 styrkþegar í 6 mánaða námi. Þeir komu frá Eþíópíu (3), Kenýa (3),
Kína (3), Thailandi (1) og Tyrklandi (1). Átta þessara nemenda voru hér á vegum Háskóla
Sameinuðu þjóðanna (UNU) en þrír á vegum Þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna
(UNDP). Auk þeirra komu þrír sérfræðingar frá Júgóslavíu í tveggja vikna námsferð á
vegum síðastnefndrar stofnunar.

Árið 1986 er gert ráð fyrir 11 styrkþegum í 6 mánaða námi. Þeir koma frá Eþíópíu (1),
Indónesíu (2), Kenýa (3), Tansaníu (1), Thailandi (2) og Tyrklandi (2). Jarðhitaskólinn
verður settur 28. apnl n. k.
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VI Öryggis- og varnarmál.

Stefna okkar Íslendinga í öryggis- og varnarmálum hvílir sem fyrr á aðild okkar að
Norður-Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningnum við Bandaríkin. Markmiðin eru
friður, frelsi og sjálfsákvörðunarréttur þjóða í okkar heimshluta.

(1) Ísland í Atlantshafsbandalaginu, NATO.

(1.1) Varnarstefna Atlantshafsbandalagsins.
Núverandi varnarstefna ríkja Atlantshafsbandalagsins var mörkuð 1967 með hugmynd-

inni um "sveigjanleg" viðbrögð (flexible response). Með henni er gert ráð fyrir, að árás á
aðildarríki, eitt eða fleiri, verði svarað með þeim hætti sem árásin gefur tilefni til. Þannig
yrði árás með hefðbundnum vopnum ekki sjálfkrafa svarað með kjarnavopnum, heldur er
gert ráð fyrir eins öflugri mótspyrnu með hefðbundnum vopnum og frekast yrði unnt þar til
aðstoð berst eða árás er hrundið. Varnarstefna þessi hvílir þannig á því að sannfæra
hugsanlegan árásaraðila um, að árás, hvernig svo sem hún sé framkvæmd og hvar og hvenær
sem hún sé gerð, geti haft í för með sér ófyrirsjáanlegar afleiðingar og fórnir. Um leið er
forðast að gera ráð fyrir fyrirfram ákveðinni og sjálfvirkri stigmögnun.

Vert er að ítreka þá staðreynd, að Atlantshafsbandalagið er varnarbandalag, enda er
það yfirlýst stefna þess, að það muni aldrei grípa til vopna að fyrra bragði og er þá átt við
hvers konar vopn, jafnt hefðbundin vopn sem kjarnavopn.

(1.2) Framlag Íslands.
Frá upphafi aðildar Íslendinga að Atlantshafsbandalaginu var ljóst, að sakir smæðar

yrði ekki um beina þátttöku okkar að ræða í hernaðarlegu tilliti. Framlag Íslands hefur verið
að leggja til aðstöðu, svonefnd varnarsvæði. Landið hefur lykilhlutverki að gegna hvað
varðar tengsl aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins annars vegar í Norður-Ameríku og hins
vegar í Vestur-Evrópu og eftirlit með ferðum hugsanlegra andstæðinga í lofti, á legi og
neðansjávar.

Varnarsamningurinn við Bandaríkin er gerður á grundvelli Norður-Atlants-
hafssamningsins, og gert er ráð fyrir þeim möguleika, að lið frá öðrum aðildarríkjum
bandalagsins en Bandaríkjunum sé hér staðsett, sé þess óskað og telji íslensk stjórnvöld þörf
á því. Í samræmi við þetta var sú ákvörðun tekin á s. I. ári að verða við beiðni Hollendinga
um aðstöðu á Keflavíkurflugvelli fyrir eina kafbátaleitarflugvél af gerðinni Orion P-3, áhöfn
hennar og viðgerðarlið. Á Keflavíkurflugvelli hefur jafnframt verið lögð aukin áhersla á
samstarf við önnur ríki innan Atlantshafsbandalagsins. Nú eru starfandi hjá varnarliðinu
liðsforingjar frá Kanada og Danmörku, sem hafa það hlutverk að samhæfa ýmsa þætti
varnar- og eftirlitsaðgerða þjóða sinna á Norður-Atlantshafi aðgerðum varnarliðsins.
Norðmenn, Hollendingar og Bretar hafa það nú til athugunar að senda til Íslands
liðsforingja til að gegna sams konar hlutverki.

(2) Nýjar áherslur í öryggis- og varnarmálum.

(2.1) Starfsemi varnarmálaskrifstofu.
Á undanförnum tveimur árum hefur verið lagður grundvöllur að aukinni þátttöku

Íslendinga í mótun og framkvæmd á sviði öryggis- og varnarmála.
Frá og með 1. apríl 1985 starfar sérstök varnarmálaskrifstofa innan utanríkisráðuneytis-

ins, eins og greint var frá í skýrslu utanríkisráðherra til Alþingis á síðasta ári að til stæði.
Stefnt er að því, að varnarmálaskrifstofan hafi ávallt sérfræðilega þekkingu um herfræðileg
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Flutningaleiðir Atlantshafsbandalagsins

(2.2) Varnaráætlanir fyrir Ísland.
Með hliðsjón af hlutverki varnarmálaskrifstofunnar tel ég brýnt, að unnið verði að

framvindu eftirtalinna mála:
Samræma þarf varnar- og liðsaukaáætlanir fyrir Ísland á hættu- og ófriðartímum öðrum

áætlunum er tengjast öryggis- og varnarmálum.
Koma þarf á samstarfi við Almannavarnir ríkisins, sem stuðli að samræmi við

skipulagningu og gerð áætlana um þá þætti, er varða öryggis- og varnarmál, og tryggja
verður, að almannavarnaráð fái þær upplýsingar, sem þörf krefur.

...-::::;.:.:.::::::::: .

..::;;~:{:.:::...
v-

...................

~ Attantshafsbandalagið

_ Varsjárbandalagið

""
D Óháð ríki

og hertæknileg málefni, þannig að Íslendingar geti lagt eigið mat á hernaðarstöðu landsins,
varnarþörfina og fyrirkomulag varnanna. Í því skyni var hinn 1. október á síðasta ári ráðinn
varnarmálafulltrúi til starfa á vegum utanríkisráðuneytisins og mun hann starfa á varnar-
málaskrifstofunni þar til í júní á þessu ári, en síðan á hermálaskrifstofu Atlantshafsbanda-
lagsins í Brussel í allt að þrjú ár. Annar varnarmálafulltrúi mun ráðinn til starfa á
varnarmálaskrifstofunni síðar á þessu ári. Starfssvið þess varnarmálafulltrúa, sem starfar á
Íslandi, er meðal annars að fylgjast með störfum, búnaði og æfingum varnarliðsins.
Jafnframt hefur verið ráðinn til utanríkisráðuneytisins starfsmaður með þekkingu og reynslu
á sviði alþjóðastjórnmála og herfræði. Mun hann hefja störf síðar á þessu ári.

Unnið er að því að bæta aðstöðu varnarmálaskrifstofunnar , bæði hvað varðar starfslið
og aðra þætti, þannig að hún geti gegnt til fulls því yfirlýsta hlutverki sínu að efla íslenskt
frumkvæði í öryggis- og varnarmálum. Vert er að leggja á það áherslu, að hér er um
framkvæmd að ræða, sem nokkurn tíma tekur.
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Athuga þarf nánar hlutverk varnarliðsins annars vegar og íslenskra stjórnvalda hins
vegar varðandi viðbrögð og varúðarráðstafanir gagnvart hugsanlegum árásum sérþjálfaðra
hryðju- og skemmdarverkasveita.

(2.3) Virk þátttaka í endurnýjun loftvarna.
Í maí á síðastliðnu ári var samþykkt beiðni Bandaríkjastjórnar um endurnýjun á

ratsjárkerfi varnarliðsins. Endurnýjun þessi, sem verður að mestu kostuð af Mannvirkja-
sjóði Atlantshafsbandalagsins, var mjög ítarlega kynnt landsmönnum, og tóku íslensk
stjórnvöld virkan þátt í öllum ákvörðunum um framgang málsins. Ratsjárnefnd utanríkis-
ráðuneytisins sem undirbjó málið mun áfram annast eftirlit með framkvæmdinni og
yfirumsjón með rekstri stöðvanna eftir að þær verða teknar í notkun. Stöðvarnar verða
mannaðar Íslendingum og er áætlað að þar starfi að minnsta kosti 50 manns. Bandaríkja-
menn greiða kostnað við rekstur stöðvanna. Stöðvarnar munu stórlega bæta loftvarnaeftirlit
varnarliðsins umhverfis landið og íslenskir aðilar munu hafa afnot af upplýsingum frá þeim,
m. a. um almenna flugumferð og skipaferðir í nánd við stöðvarnar, auk upplýsinga um
veður.

(2.4) Þátttaka í störfum hermálanefndar NATO og samskipti við varnarmálaráðuneyti
einstakra ríkja Atlantshafsbandalagsins.

Frá því í maí 1984 hefur Ísland tekið þátt í störfum hermálanefndar Atlantshafsbanda-
lagsins. Hefur fulltrúi utanríkisráðuneytisins tvisvar á ári sótt aðalfundi nefndarinnar,
jafnframt því sem fastanefnd Íslands í Brussel hefur fylgst með gangi mála innan
nefndarinnar, eftir því sem tök eru á. Þátttaka Íslands á þessum vettvangi, svo og samskipti
við varnarmálaráðuneyti einstakra aðildarríkja bandalagsins, hefur leitt til mjög gagnlegra
skoðanaskipta um hlutverk Íslands og hernaðarlegt mikilvægi legu landsins. Einnig hefur
fengist góð innsýn í varnaráætlanir nágranna okkar.

Enda þótt aðildarríki bandalagsins séu í öllum aðalatriðum sammála um varnarmál, eru
vissulega fyrir hendi mismunandi áherslur. Viðræður við einstök aðildarríki leiða slíkar
áherslur í ljós og auka skilning á sameiginlegum vandamálum.

Varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins hefur á rúmu ári fjórum sinnum átt
viðræður við fulltrúa Norðmanna. Jafnframt hafa farið fram viðræður við fulltrúa Breta og
Hollendinga, og stefnt er að því að ræða við Dani síðar á þessu ári.

(3) Hernaðarstaðan á Norður-Atlantshafi.
(3.1) Sovéski Norðurt1otinn.

Á undanförnum tveimur áratugum hefur sovéski flotinn breyst úr tiltölulega veikburð a
strandvarnarflota í stærsta úthafsflota veraldar og er þar um heimssögulega breytingu að
ræða, sem varðar okkur Íslendinga beint og full ástæða er til að leggja þunga áherslu á.
Hernaðarstaðan á Norður-Atlantshafi hefur þannig einkennst af mikilli og samfelldri
uppbyggingu Norðurflotans sem hefur bækistöð sína á Kolaskagaog er öflugastur fjögurra
flota Sovétríkjanna.

Í Norðurflotanum eru (Samkvæmt heimild International Institute for Strategic Studies
í London):

41 kafbátur búinn langdrægum kjarnorkueldflaugum;
127 kafbátar af ýmsum gerðum;

1 flugmóðurskip;
77 stór herskip;

143 minni herskip og tundurskeytabátar, tundurduflaslæðarar og landgönguskip ;
430 flugvélar af ýmsum gerðum.
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Grundvallarforsenda þess, að hægt sé að greina herstyrk Sovétríkjanna 1 námunda við
Ísland og meta þannig að Atlantshafsbandalagið geti brugðist við með viðeigandi hætti, er
öflugt eftirlit. Þær endurbætur sem gerðar hafa verið hér á landi miðast við að styrkja þetta
eftirlit. Eðli varnarstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli hefur ekki breyst, en staðan hefur
verið treyst. '

(3.2) Flotaæfingar Varsjárbandalagsins við Ísland.
Nær allt árið er mikill fjöldi sovéskra kafbáta, herskipa og herflugvéla úr Norðurflotan-

um í námunda við Ísland. Umfangsmiklar flotaæfingar eru haldnar reglulega fyrir norðan,
austan og sunnan landið. Sumarið 1985 frá 7.-25. júlí var haldin ein slík sem hjá
Atlantshafsbandalaginu var gefi:'>nafnið "Summerex 85" , sbr. mynd 2. Í þessari æfingu tóku
þátt skip frá sovéska Norðurflotanum, Eystrasaltsflotanum og Svartahafsflotanum, eða alls
50 stór herskip, 32 kafbátar og 25 önnur skip. Flugmóðurskipið Kiev, sem er 40.000 lestir,
tók einnig þátt í æfingunni. Yfir 300 æfingaflug áttu sér stað og er það einhver mesta þátttaka
sovéskra flugvéla í flotaæfingu.

Flotaæfing sovéska Norðurflotans
"SUMMEREX 85"
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(3.3) Hernaðarlegt mikilvægi Íslands.
Flotaæfingar Norðurflotans undirstrika hernaðarlegt gildi Íslands. Í fyrsta lagi má

fylgjast með nær allri umferð skipa, kafbáta og flugvéla um hið svokallaða GIN-hlið
(hafsvæðið milli Grænlands og Íslands annars vegar og Íslands og Noregs hins vegar). Í öðru
lagi er Ísland óhjákvæmilega tengt þeim miklu liðs- og birgðaflutningum, sem fyrirhugaðir
eru frá Norður-Ameríku til Evrópu ef til átaka kæmi. Til samanburðar má geta þess, að
flutningaleiðin frá Norður-Ameríku til Evrópu er um 6000 km, en frá landamærum
Sovétríkjanna að landamærum Vestur-Þýskalands eru um 700 km.

Ekki verður nógsamlega ítrekað, að hernaðarlegt mikilvægi Íslands ræðst fyrst og
fremst af legu landsins í Norður-Atlantshafi. Varnarliðið eitt sér, eða annar varnarviðbúnað-
ur hérlendis eykur hvorki á né dregur úr hernaðarlegu mikilvægi landsins. Varnarliðið hefur
hins vegar afgerandi áhrif á möguleika þess að fylgjast með hernaðarumsvifum umhverfis
Ísland og bregðast tímanlega við ógnunum eða hótunum, er miða að því að skerða sjálfstæði
okkar og bandamanna okkar.

(3.4) Varnarviðbúnaður Atlantshafsbandalagsins.
Varnarviðbúnaður Atlantshafsbandalagsins við auknum umsvifum Norðurflotans er

margs konar. Starfrækt eru öflug aðvörunar- og eftirlitskerfi í löndum Atlantshafsbandalags-
ríkjanna til þess að fylgjast með ferðum kafbáta, skipa og flugvéla Norðurflotans á Norður-
Atlantshafi og haldið er úti fjölda flugvéla og skipa til þess að styrkja þetta eftirlitskerfi.
Fastaflotinn á Atlantshafi (Standing Naval Forees Atlantic), sem í eru 5-8 herskip
aðildarþjóða Atlantshafsbandalagsins, heldur uppi eftirliti á Norður-Atlantshafi ásamt
flotadeildum frá einstökum ríkjum Atlantshafsbandalagsins. Samræming eftirlitsins á því
svæði Norður-Atlantshafsins sem Ísland er hluti af fer fram hjá yfirstjórn Austur-
Atlantshafsflotans í Nonhwood í Englandi (CINCEASTLANT).

Umtalsverðan fjölda herskipa þarf til þess að vernda skipalestir á Atlantshafi í upphafi
átaka. Áætlað er, að flytja þyrfti 1.5 milljón hermanna með flugvélum og skipum, auk 12
milljóna tonna af birgðum og 100 milljóna tonna af eldsneyti til að hægt væri að verja
Vestur-Evrópu ef til átaka kæmi. Allir þungaflutningar verða að fara fram með skipum.
Talið er, að 2500 skip þurfi til þessara flutninga strax í upphafi átaka og síðar um 1000 skip á
mánuði.

Eitt helsta vandamál Atlantshafsbandalagsins er hin stöðuga aukning umsvifa Norður-
flotans á Noregshafi, þrátt fyrir markvissa viðleitni Norðmanna íþá átt að halda spennu þar í
lágmarki. Ef svo færi, að Noregshaf yrði sovéskt áhrifasvæði, er hætt við að erfitt yrði að
halda uppi vörnum í Noregi og óhjákvæmilega lenti sóknarþungi Norðurflotans á svæðinu
umhverfis Ísland. Hugmyndir hafa komið fram um aukinn flotastyrk Atlantshafsbandalags-
ins á Noregshafi til að mæta þessari hættu.

Flotaæfing Atlantshafsbandalagsins, sem haldin var frá 28. ágúst til 20. september 1985,
og nefnd var "Ocean Safari" , undirstrikar þær áherslubreytingar sem orðið hafa á
varnarviðbúnaði Atlantshafsbandalagsins á Norður-Atlantshafi. Annars vegar voru liðs- og
birgðaflutningar æfðir, þar sem þátt tóku rúmlega 160 skip og kafbátar, ásamt fjölda
flugvéla. Kom ein slík skipalest við í Hvalfirði, þar sem skipin tóku olíu, og fylgdi varðskip
frá Landhelgisgæslunni henni inn fjörðinn. Hins vegar sigldi ein flugmóðurskipadeild norður
á bóginn inn á Noregshaf og fóru þar fram flotaæfingar, sem miðuðu að því að stöðva
hugsanlega sókn Norðurflotans á Noregshafi.
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Flotaæfing Atlantshafsbandalagsins
"OCEAN SAFARI 85"

Reykjavík0

Flotadeíld flugmóðurskips
og kafbátaleitaskipa

(4) Varnarliðið.

(4.1) Eftirlits- og varnarhlutverk.
Varnarliðið á Keflavíkurflugvelli hefur fyrst og fremst eftirlitshlutverki að gegna, þ. e.

að fylgjast með ferðum ókunnra flugvéla, kafbáta og skipa umhverfis landið og bægja þeim
frá, ef nauðsyn krefur.

Eftirliti með ferðum flugvéla er haldið uppi allan ársins hring með aðstoð ratsjáa og
ratsjárflugvéla. Tvær ratsjárstöðvar eru á Íslandi, önnur á Miðnesheiði og hin á Stokksnesi
við Hornafjörð. Tvær nýjar ratsjárstöðvar munu væntanlega verða teknar í notkun á árinu
1987 eða 1988, önnur á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi, hin við Bolungarvík. Þá eru
staðsettar hér tvær ratsjárflugvélar af gerðinni E-3A Sentry (AWACS) og teljast þær til
fullkomnustu fljúgandi ratsjár- og stjórnstöðva sem völ er á. Samkvæmt opinberum
heimildum getur ratsjárvélin í 30.000 feta hæð greint vélar í lágflugi í allt að 400 km radíus og
í háflugi yfir 550 km. Auk þess tengist varnarliðið á Keflavíkurflugvelli ratsjárkerfi Atlants-
hafsbandalagsins, sem nær frá Norður-Noregi til Tyrklands og styrkt hefur verið á
undanförnum árum með 18 AWACS ratsjárflugvélum sem Atlantshafsbandalagsríkin reka í
sameiningu. Á grundvelli upplýsinga, sem koma þaðan, eða frá eigin ratsjám, getur
varnarliðið sent á loft ratsjárflugvélar og orrustuþotur eftir því sem við á til þess að fylgjast
með flugumferð sovéskra herflugvéla í námunda við Ísland.
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Þrjú dæmi um flugleiðir sovéskra herflugvéla inn fyrir íslenska loftvarnarsvæðið

Fjöldi sovéskra herflugvéla, sem flogið hafa að eða inn á loftvarnasvæði Íslands, sem
nær um 140 sjómílur frá landi, hefur aukist mjög síðustu 20 árin. Árið 1965 varð um 19
sovéskra herflugvéla vart í námunda við Ísland. Árið 1985 tlugu orrustuþotur frá
varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli í veg fyrir 170 sovéskar herflugvélar , sem komnar voru að
eða inn á umrætt svæði. Þetta er níföldun á umferð sovéskra herflugvél a í námunda við
Ísland og hafa þær aldrei verið fleiri en á síðast liðnu ári.

Í ljósi þeirrar þróunar, sem orðið hefur í smíði langdrægra sprengjuflugvéla og stýri-
flauga Norðurflotans, og aukningar á umferð sovéskra herflugvél a í námunda við Ísland hafa
loftvarnir hérlendis verið efldar. Á liðnu ári hafa 18 orrustuvélar af gerðinni F-15 leyst F-4E
flugvélarnar af hólmi og byggð hafa verið styrkt tlugskýli til að hýsa þær vélar. Eftir sem
áður njóta orrustuvélarnar liðsinnis einnar eldsneytisflutningavélar af gerðinni KC-135. Rétt
er að undirstrika nauðsyn þess, að allar óþekktar flugvélar, er koma að eða inn á
loftvarnasvæði okkar, séu greindar og að með þeim sé fylgst. Að öðrum kosti getur stafað
hætta af flugi þeirra í námunda við lofthelgi Íslands.

Varnarliðið heldur uppi stöðugu eftirliti með ferðum skipa og kafbáta umhverfis landið,
og hefur mikilvægi þess eftirlits vaxið samhliða auknum flotastyrk Sovétríkjanna og auknum
umsvifum Norðurflotans á Atlantshafi. Jafnframt er það mikilvægt hlutverk varnarliðsins að
skipuleggja varnir Íslands í samráði við innlend stjórnvöld og verja landið gegn árásum eða
hótunum um árásir er miða að því að skerða frelsi og sjálfstæði landsmanna.
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(4.2) Vopna- og tækjabúnaður varnarliðsins.
Eftirfarandi yfirlit sýnir helstu þætti vopna- og tækjabúnaðar varnarliðsins:
18 F-15 orrustuþotur, vopnaðar .Sidewinder" og .Sparrow" eldflaugum, sem beitt er

gegn flugvélum.
9 Orion P-3C kafbátaleitarflugvélar, vopn aðar tundurskeytum og "Harpoon" eld-

flaugum, sem beitt er gegn skipum og kafbátum.
1 KC-135 eldsneytisflutningavéL
2 E-3A Sentry ratsjárflugvélar,
3 HH-3 björgunar- og sjúkraflutningaþyrlur.
1 C-130 leiðsöguvél fyrir björgunarsveitina.

Fjarskiptastöðvar varnarliðsins eru staðsettar á Keflavíkurflugvelli, við Grindavík, á
Stafnesi og á Stokksnesi. Hlutverk þeirra er að hafa samband við flugvélar og skip
aðildarþjóða Atlantshafsbandalagsins á svæðinu, auk þess sem þær tengjast fjarskiptakerfi
bandalagsins vegna samhæfingar varna á Norður-Atlantshafi.

Starfrækt er eftirlitskerfi til þess að fylgjast með ferðum kafbáta neðansjávar.
Ljóst er að komi til ófriðar þarf að flytja liðsauka til Íslands og er gert ráð fyrir því í

hernaðaráætlunum Atlantshafsbandalagsins.

(4.3) Vista- og birgðat1utningar fyrir varnarliðið.
Eitt er það mál, sem valdið hefur vandkvæðum í varnarsamstarfi Íslands og Bandaríkj-

anna að undanförnu, en það varðar vista- og birgðaflutninga varnarliðsins. Hið svonefnda
"Rainbow-Navigation"-mál hófst árið 1984 og er enn óleyst, þrátt fyrir viðleitni Bandaríkja-
stjórnar til að leysa málið með útboði á s.L ári, en sú leið er ekki fær skv. úrskurði
bandarískra dómstóla.

Krafa Íslendinga í þessu máli, sem fylgt hefur verið fast eftir, hefur byggst á fullu
jafnræði beggja landa hvað varðar flutning á varningi varnarliðsins til og frá Íslandi. Það er
skoðun mín, að Íslendingar hafi sýnt mikla biðlund í þessu máli. Ég hef gert bandarískum
stjórnvöldum grein fyrir því, að sú biðlund sé senn á þrotum og lausn verði að finnast án
tafar.

(4.4) Fjöldi varnarliðsmanna og íslenskra starfsmanna.

Fjöldi varnarliðsmanna:
31. des. 1983

3.104
Skyldulið varnarliðsmanna:

2.144

3.056

31. des. 1985

3.132

31. des. 1984

2.045 2.064
Þar af börn:

1.284 1.230 1.156

Íslenskir starfsmenn á Keflavíkurflugvelli:
1. jan. 1984 1. jan. 1985

2.214
Þar af starfsmenn varnarliðsins:

1.047

2.282

1. jan. 1986

2.416

1.069 1.112

Þar af starfsmenn Íslenskra Aðalverktaka:
563 480

Þar af starfsmenn Keflavíkurverktaka:
145

493

144 160
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Íslenskir starfsmenn varnarliðsins skiptast eftir starfsstöðu í eftirfarandi hópa:

Stjórnun .
Verkstjórn .
Slökkvilið og snjóruðningur .
Iðnaðarstörf .
Skrifstofu- og verslunarstörf .
Alm. verkafólk .
Verkfræðingar og tæknimenn .
Símavarsla .

1. jan. 1984

77
85

117
231
246
238
38
15

1. jan. 1985

83
83

123
226
255
248
35
16

1. jan. 1986

96
82

118
239
256
271
39
11

(4.5) Kostnaður við rekstur varnarliðsins.
Heildarreksturskostnaður varnarliðsins á árinu 1985 nam 123 millj. dollara, eða 5,043

millj. króna. Þar af nam launakostnaður til íslenskra starfsmanna varnarliðsins 19,3 millj.
dollara, en 58,8 millj. dollara til varnarliðsmanna.

Varnarliðið greiddi á árinu 1985 um 77,6 millj. dollara til íslenskra fyrirtækja og
einstaklinga vegna launa, verktöku, vöruinnkaupa og þjónustu. Áætlað er, að eigin innkaup
varnarliðsmanna og fjölskyldna þeirra á íslenskum vörum og þjónustu hafi verið um 2,3
millj. dollara. Heildarinnkaup varnarliðsins á íslenskum landbúnaðarafurðum námu 853
þús. dollara, eða 35 millj. króna, sem er um 12.4% hækkun frá árinu 1984.

Heildarkostnaður við mannvirki, sem nú eru í notkun hjá varnarliðinu, er talinn vera
285,8 millj. dollara. Endurnýjunarkostnaður þessara mannvirkja miðað við núvirði er
áætlaður 1,303 millj. dollara, eða 53,428 millj. króna.

Tæki varnarliðsins, þar með taldar flugvélar þess, eru metin á 1,140 millj. dollara og
birgðir af eldsneyti, varahlutum og vörum á 215,5 millj. dollara.

(5) Verklegar framkvæmdir.
(5.1) Verktakastarfsemi fyrir varnarliðið.

Í framhaldi af yfirlýsingu forvera míns á s. l. ári um þátttöku fleiri verktaka í
framkvæmdum varnarliðsins hefur verið unnið að því að opna fyrir undirverktöku í vissum
verkefnum. Lögð hafa verið drög að því, að sjö undirverktakar starfi saman við
hafnargerðina í Helguvík, sem hefst nú með vorinu, en hluta forframkvæmda var lokið ás. l.
ári. Hér er um að ræða stærsta verkefni, sem Íslenskir aðalverktakar hafa tekið að sér til
þessa. Við byggingu ratsjárstöðva á Vestfjörðum og Norðausturlandi er stefnt að því, að
undirverktaka verði í höndum heimamanna eftir því sem aðstæður leyfa. Vegaframkvæmdir
við báðar stöðvarnar eru í undirverktöku heimamanna.

Framangreind undirverktaka er árangur samstarfsnefndar með aðild Íslenskra aðal-
verktaka, Keflavíkurverktaka, Verktakasambands Íslands og ráðuneytisins. Þessi samstarfs-
nefnd mun halda áfram störfum í því skyni að kanna skiptingu á fleiri verkefnum.

(5.2) Nýframkvæmdir.
Íslensk stjórnvöld samþykktu í október s. l. heimild fyrir varnarliðið til að hefjast handa

um nýframkvæmdir að upphæð 81,5 millj. dollara, en samsvarandi tala fyrir árið á undan var
89,9 millj. dollarar. Hér er um áætlaðan kostnað að ræða, er kann að breytast þegar
Íslenskir aðalverktakar, sem hafa nýframkvæmdir með höndum, ganga til samninga við
varnarliðið. Flest þessara verkefna hafa áður verið kynnt á opinberum vettvangi og
kostnaður við nokkur þeirra dreifist yfir fleiri ár. Verkefnin, sem samþykkt voru, eru þessi:

Birgðarými vegna olíubirgðastöðvar í Helguvík, samtals 15.000 m', Þriðji áfangi B,
greitt af Atlantshafsbandalaginu.
Ratsjárstöð á Gunnólfsvíkurfjalli við Bakkafjörð og ratsjárstöð á Stigahlíðarfjalli við
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Bolungarvík. Hvor bygging um sig er áætlað að verði um 1.150 m' að grunnfleti.
Vegaframkvæmdir fyrir ratsjárstöðina fyrir vestan hófust í október 1985, en
vegaframkvæmdir við Gunnólfsvíkurstöðina hófust í nóvember. Náið samráð hefur
verið haft við Náttúruverndarráð varðandi framkvæmdir á Gunnólfsvíkurfjalli. Bæði
verkefnin eru kostuð að mestu leyti af fjármagni úr mannvirkjasjóði Atlantshafs-
bandalagsins. Vonast er til, að framkvæmdir við stöðvarhúsin hefjist í sumar og verði
lokið á tímabilinu 1987-1988.
Stjórnstöð, tveggja hæða bygging, alls 1.980 m' að stærð, sem greint var frá í skýrslu
forvera míns á s. l. ári. Byggingin verður greidd að 3/4 hlutum úr mannvirkjasjóði
Atlantshafsbandalagsins og 1/4 af Bandaríkjunum.
Fyrri hluti framkvæmda við flughlað, akstursbrautir og flugvallarveg vegna nýju
flugstöðvarinnar , en samið var um aðskilnað á rekstri farþegaflugs frá starfsemi
varnarliðsins 1974. Framkvæmdir greiðast að öllu leyti af Bandaríkjunum.
Prófunarstöð fyrir þotuhreyfla orrustuflugvéla varnarliðsins. Kostnaður greiðist af
Bandaríkjunum.

Íslenskir aðalverktakar munu jafnframt hafa á hendi meiri háttar viðhaldsverkefni, er
ná til endurnýjunar á girðingum varnarsvæðisins, bæði með tilliti til nýju flugstöðvarinnar og
vegna nauðsynlegs viðhalds.

Íslenskir aðalverktakar munu framkvæma verk á árinu 1986 sem áætlað er að kosta
muni um 57 millj. dollara. Þar með eru talin ólokin verkefni frá fyrri árum og
byrjunarframkvæmdir við þau verkefni, sem samþykkt voru í október s. l. Til samanburðar
námu heildarframkvæmdir Íslenskra aðalverktaka undanfarin ár í dollurum: 1981 17,2
millj.; 198235,2 millj.; 198341,5 millj.; 198434,5 millj. og 198524,5 millj. (áætlað).

Verkefni Keflavíkurverktaka, sem sjá að mestu leyti um venjubundið viðhald á
mannvirkjum varnarliðsins, er áætlað að muni kosta um 9 millj. dollara á árinu 1986, sem er
svipuð upphæð og á s. l. ári.

Undanfarin ár hafa Keflavíkurverktakar unnið að viðhaldsframkvæmdum fyrir 8-11,5
millj. dollara á ári.

(5.3) Mannvirkjasjóður Atlantshafsbandalagsins.
f skýrslu s. l. árs var bent á nauðsyn þess, að ítarleg úttekt yrði gerð á hugsanlegri aðild

Íslands að mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsins. Nú er svo komið, að flestar fram-
kvæmdir varnarliðsins á Íslandi við varnarmannvirki eru fjármagnaðar af mannvirkjasjóðn-
um. Hér er um framkvæmdir að ræða svo sem styrkt flugskýli og tengdar byggingar, helming
kostnaðar við gerð hafnar og olíubirgðastöðvar í Helguvík, nýjar ratsjárstöðvar og styrkta
stjórnstöð. Í dag eru Ísland og Spánn einu aðildarríki Atlantshafsbandalagsins, sem ekki eru
meðlimir sjóðsins, en Frakkland hefur takmarkaða aðild.

Á varnarmálaskrifstofunni hefur nú verið hafist handa um ofangreinda úttekt. Að
henni lokinni verður hægt að meta kosti og galla hugsanlegrar aðildar okkar.

(6) Ríkisstofnanir sem starfa á eða eru í tengslum við varnarsvæðin og heyra undir
utanríkisráðherra.

(6.1) Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli.
Í árslok voru fastir starfsmenn 74, þar af 7 við yfirstjórn, 38 í lögreglu og 29 í tollgæslu.

Tveir þeirra, sem störfuðu við yfirstjórn, voru í hálfu starfi.
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Á liðnu hausti var gengið frá samkomulagi við varnarliðið um sameiginlegt eftirlit
íslenskra og bandarískra lögreglumanna á varnarsvæðinu. Þetta sameiginlega eftirlit hófst
16. janúar s.l., og voru fjórir íslenskir lögreglumenn ráðnir til starfa frá sama tíma að telja.

Haustið 1984 hófu 4 lögreglumenn þjálfun með sérsveit lögreglunnar í Reykjavík, og
luku þrír þeirra fullnaðarþjálfun í júnímánuði s. 1. og útskrifuðust þá sem fullgildir til að
takast á við þau verkefni sem slíkri sveit er ætlað að fást við utan venjubundinna
löggæslustarfa. Ýmiss konar búnaður var keyptur til sérsveitar lögreglunnar á árinu. Komið
hefur verið upp æfingasvæði fyrir skotæfingar á varnarsvæðinu.

Á árinu var hafinn undirbúningur áætlana um byggingu nýrrar lögreglustöðvar og
staðsetningu hennar. Brýnt er, að áætlanagerð þessari verði hraðað og nauðsynleg
fjárveiting fáist, því óðum styttist í að girðingar umhverfis flugvöllinn verði færðar vegna
vegarins að nýju flugstöðinni.

Rekstrarkostnaður lögreglustjóraembættisins á árinu 1985 var 71.2 milljónir. Inn-
heimtar ríkissjóðstekjur á árinu námu alls 190 milljónum króna. Innheimtuhlutfall var rúm
99%.

(6.2) Flugmálastjórn á Keflavíkurflugvelli.
Uppsteypu nýju flugstöðvarbyggingarinnar á Keflavíkurflugvelli er lokið. Húsið varð

fokhelt með gleri og frágengnu þaki í desember 1985. Þá var enn fremur lokið gerð
vatnsveitu og skolplagnar. fyrir bygginguna og flugstöðvarsvæðið. Bráðabirgðalögn fyrir
heitt vatn var lögð að flugstöðinni á síðasta ári og lokið hefur verið við lögn rafmagns-
heimtaugar .

Innréttingaráfangi var boðinn út á árinu. Fimm tilboð bárust og var tilboði Hagvirkis
hf. tekið. Tæplega 200 manns starfa að þessum framkvæmdum. Áformað er að taka
flugstöðvarbygginguna í notkun í apríl 1987.

Á árinu 1985 fóru samtals 567 236 farþegar um Keflavíkurflugvöll á móti 504 181 árið
áður. Aukning milli ára er 12.5%. Farþegar hafa aldrei verið fleiri í sögu flugvallarins.
Skipting var þannig, að úr landi fóru 182 393 eða 10.4% fleiri en í fyrra. Tillandsins komu
samtals 183 469 sem er 8.9% aukning frá árinu áður. Viðkomufarþegar (transit) voru alls
201 374 árið 1985 en 170 435 árið 1984. Hér er um 18.4% aukningu að ræða. Farþegaflutn-
ingar voru mun meiri en gert var ráð fyrir. Í spá, sem höfð er til hliðsjónar vegna byggingar
nýrrar flugstöðvar, er gert ráð fyrir 6% meðaltalshækkun milli ára.

Heildartekjur Flugmálastjórnar á Keflavíkurflugvelli voru kr. 87 627 605 á árinu 1985.
Þar af voru lendingargjöld kr. 76675 384. Rekstrargjöld voru kr. 48740 533, þar af
launakostnaður kr. 32 762 674. Skil í ríkissjóð voru kr. 40 000 000.

30. apríl 1985 var sett á laggirnar samvinnunefnd um skipulagsmál á Suðurnesjum. Í
samvinnunefndinni sitja fulltrúar Skipulagsstjórnar ríkisins, allra sveitarfélaga á Suðurnesj-
um og utanríkisráðuneytisins. Hlutverk nefndarinnar er fyrst og fremst að ganga frá tillögu
að svæðisskipulagi fyrir Suðurnes, sem m.a. feli í sér áætlun um stærstu sameiginleg
hagsmunamál, könnun landgæða og auðlinda svæðisins og tillögur um nýtingu þeirra, svo og
samræmda heildarstefnu um hagkvæma þróun byggðar og landnotkun. Stefnt er að því að
gerð svæðisskipulagsins ljúki í júní 1987.

Hér er um nokkuð kostnaðarsamt og umfangsmikið verkefni að ræða. Skipulagsstjórn
ríkisins greiðir helming kostnaðar, en Flugmálastjórn á Keflavíkurflugvelli þriðjung þess
sem eftir er á móti sveitarfélögunum sjö.

Enn fremur var unnið að gerð deiliskipulags fyrir svæðið umhverfis nýja flugstöð á
Keflavíkurflugvelli í samræmi við staðfest aðalskipulag frá 1983 og hefur það verið auglýst.

Undanfarin tvö ár hafa staðið yfir víðtækar hávaðamælingar umhverfis flugvöllinn.
Tækjabúnaður af fullkomnustu gerð var keyptur í þessu skyni og samið við Hollustuvernd
ríkisins um mælingarnar, gagnavinnslu og skýrslugerð.
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Á síðast liðnu ári var gengið frá samkomulagi við Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðis-
ráðuneytið um fjölgun heilbrigðisfulltrúa á Suðurnesjum úr einum í tvo, og hóf nýr
heilbrigðisfulltrúi störf í febrúar á þessu ári. Flugmálastjórn á Keflavíkurflugvelli greiðir sem
svarar allt að 50% launa eins heilbrigðisfulltrúa, enda starfi viðkomandi sem því nemi innan
varnarsvæðis Keflavíkurflugvallar .

Á árinu 1985 unnu um 320 fastráðnir starfsmenn við almenna flugstarfsemi hjá
innlendum stofnunum og fyrirtækjum. Um háannatímann var starfsmannafjöldi á sjötta
hundrað manns.

(6.3) Fríhöfnin.
Heildarvelta Fríhafnarinnar var á árinu 1985 alls 382 milljónir króna, og nam

hagnaðurinn af rekstri hennar 131.1 milljón króna. Skil í ríkissjóð voru 115 milljónir króna.

(6.4) Sala varnarliðseigna.
Rekstrartekjur Sölu varnarliðseigna námu a annu 1985 57.6 milljónum króna án

söluskatts. Alls var rekstrarhagnaður 16.6 milljónir króna. Skil í ríkissjóð námu samtals 11
milljónum króna. Alls var álagður söluskattur 12.5 milljónir króna.

VII Hafréttarmál.
(1) Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna.

Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna var fullgiltur 21. júní 1985 samkvæmt heimild
í ályktun Alþingis frá 23. maí 1985. Samningurinn tekur gildi einu ári eftir að 60 aðilar hafa
fullgilt hann, en 26 aðilar, þ. m. t. Namibíu-ráðið, höfðu fullgilt hann 15. febrúar 1986.

Áfram hefur verið fylgst með starfi nefndar sem vinnur samkvæmt ályktun hafréttarráð-
stefnunnar að undirbúningi að starfsemi alþjóðahafsbotnsstofnunarinnar og hafréttar-
dómsins.

(2) Hafsbotnsmálefni.
Hinn 9. maí 1985 var gefin út reglugerð (nr. 196) varðandi afmörkun landgrunnsins til

vesturs, í suður og til austurs. Reglugerðin var sett samkvæmt lögum nr. 41 frá 1. júní 1979
um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. Liggja nú formlega fyrir kröfur frá 4 ríkjum til
Rockall svæðisins, Bretlandi, Írlandi, Danmörku og Íslandi. Samkvæmt hafréttarsamningn-
um ber þessum ríkjum að leita samninga um málið. Viðbrögð Breta og Íra við ráðstöfunum
Íslendinga voru að telja þessar ráðstafanir ólögmætar að þjóðarétti. Telja Bretar og Írar að
svæðinu beri að skipta milli þeirra með línu frá austri til vesturs, en Danir telja að svæðið sé
eðlilegt framhald af Færeyjum og tilheyri þeim.

Á fundi fulltrúa Dana (Færeyinga) og Íslendinga í Kaupmannahöfn hinn 10. september
1985 var ákveðið að fela dr. Talwani að undirbúa vísindalega rannsóknaáætlun varðandi
svæðið. Sú áætlun verður rædd á fundi fulltrúa Dana og Íslendinga í Reykjavík á næstunni og
afstaða tekin til framhaldsmeðferðar málsins.

(3) Hvalveiðimál.
Hvalveiðimál Íslendinga vöktu nokkra athygli erlendis á síðasta ári. Beindist athyglin

einkum að áætlun Íslendinga um hvalveiðar í vísindaskyni og fyrirhugaðri sölu á hvalkjöti til
Japans. Stjórnvöldum barst fjöldi mótmælabréfa og veitti sendiráð Íslands í Washington eitt
sér 90 000 mótmælakortum viðtöku á seinni hluta ársins.
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Í samræmi við samþykkt Alþingis frá í febrúar 1983 voni hvalveiðar Íslendinga í
atvinnuskyni stöðvaðar í árslok 1985, en í samþykkt Alþingis segir einnig að auka skuli
rannsóknir á hvalastofnum við landið svo styðjast megi við vísindalegar niðurstöður, er
ákvörðun verður tekin um veiðar eftir 1990.

Drög að áætlun Hafrannsóknastofnunar um hvalarannsóknir lágu fyrir á fyrri hluta
ársins 1985. Þar kemur fram að veiða þarf 200 hvali árlega svo takast megi að meta ástand
hvalastofna hér við land á fullnægjandi hátt. Áætlunin var í fyrra lögð fyrir vísindanefnd
Alþjóðahvalveiðiráðsins samkvæmt reglum ráðsins um veiðiheimildir til vísindarannsókna.
Einnig var áætlunin rædd á ársfundi ráðsins, sem haldinn var í Bournemouth í Englandi í júlí
s.l., en hlaut ekki lokaafgreiðslu. Í ályktun, sem samþykkt var um veiðiheimildir í
vísindaskyni, er gert ráð fyrir framhaldsumræðum um þetta mál á næsta ársfundi ráðsins.

Sökum mikilvægis íslenskra viðskiptahagsmuna í Bandaríkjunum hefur utanríkisþjón-
ustan haft vökult auga með aðgerðum Bandaríkjamanna gagnvart hvalveiðiþjóðum.
Samkvæmt bandarískum lögum, svonefndum Pelly-viðaukalögum, eiga ríki, sem talin eru
hafa gerst brotleg við reglur Alþjóðahvalveiðiráðsins, á hættu að þeim verði bannað að selja
fisk á Bandaríkjamarkað. Afstaða Alþjóðahvalveiðiráðsins varðandi heimildir til hvalveiða í
rannsóknaskyni kemur til með að hafa áhrif á hvort lögum þessum verður beitt gegn
Íslendingum eða ekki. Varðar því miklu að umfjöllun Alþjóðahvalveiðiráðsins síðar á þessu
ári verði hallkvæm íslensku rannsóknaáætluninni.

Þótt áróðursherferð andstæðinga hvalveiða byggist að verulegu leyti á misskilningi og
rangtúlkun á markmiðum Íslendinga með hvalveiðum í vísindaskyni, stafar íslenskum
hagsmunum hætta af slíkum áróðri. Í athugun er nú hvernig bregðast skal við, verði
herferðinni haldið áfram, og mun utanríkisráðuneytið hafa náin samráð við sjávarútvegs-
ráðuneytið í þeim efnum.

(4) Norður-Atlantshafslaxverndarstofnunin NASCO.
Annar ársfundur laxverndarstofnunarinnar var haldinn í Edinborg 3.-7. júní 1985.

Aðilar að stofnuninni eru, auk Íslands, Bandaríkin, Danmörk f. h. Færeyja og Grænlands,
Efnahagsbandalag Evrópu, Finnland, Kanada, Noregur og Svíþjóð. Íslendingur fer nú með
embætti forseta stofnunarinnar.

Á ársfundi lagði íslenska sendinefndin fram í Norðaustur-Atlantshafsnefnd stofnunar-
innar greinargerð um afstöðu Íslands í laxveiðimálum og kynnti stefnu Íslendinga sem
kemur fram í ályktun Alþingis frá 14. mars 1983 er hljóðar svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera ráðstafanir til að stöðva veiðar
Færeyinga á Atlantshafslaxinum í hafinu í samræmi við 66. gr. hafréttarsáttmálans og
hafa um það samráð við önnur upprunalönd laxastofnsins, enda verði að því stefnt, að
allar laxveiðar í sjó verði bannaðar á Norður-Atlantshafi.
Með hliðsjón af sjónarmiðum sem fram koma í ályktuninni gerði íslenska sendinefndin

tillögu í nefndinni um laxveiðibann utan 12 sjómílna og bann við notkun rekneta. Fulltrúar
Efnahagsbandalags Evrópu og Noregs gerðu tillögur um takmörkun veiða Færeyinga við
500 lestir, en afli Færeyinga var á ársfundinum 1984 ákveðinn 625 lestir. Ekki tókst að ná
samkomulagi um afla Færeyinga á fundinum. Stuttu síðar náðist samkomulag í viðræðum
Efnahagsbandalags Evrópu og Færeyinga um takmörkun veiða Færeyinga við 550 lestir á
tímabilinu 1. október 1985 til 31. maí 1986.

Í Vestur-Grænlandsnefnd stofnunarinnar lagði fulltrúi Kanada fram tillögu um að
veiðar Grænlendinga skyldu vera takmarkaðar við 500 lestir. Afli þeirra hafði verið
ákveðinn 870 lestir á árinu 1984 en hafði árum saman verið 1100 lestir. Ekki náðist
samkomulag um þessa tillögu á ársfundinum. Grænlensk stjórnvöld ákváðu einhliða að
takmarka veiðar við 852 lestir.
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Ósamkomulag í Vestur-Grænlandsnefndinni varð til þess að Kanadamenn samþykktu
ekki tillögu Bandaríkjanna um frekari takmarkanir á laxveiðum við Nýfundnaland.

Aðilar að stofnuninni hafa fagnað þeirri málefnalegu umræðu, sem á sér stað á fund-
unum, og samstöðu meðal aðildarríkja um vísindalegar rannsóknir. ÞÓ er miður að ekki
skuli hafa tekist að ná samkomulagi um ákvörðun hámarksafla við Færeyjar og Vestur-
Græniand. Á næsta fundi stofnunarinnar verður reynt að ná samkomulagi um þær
meginreglur sem taka á mið af við stjórnun laxveiða. Af Íslands hálfu verður áfram lögð
áhersla á þá stefnu sem mótuð hefur verið m. a. á grundvelli ályktunar Alþingis frá árinu
1983.

(5) Veiðar annarra þjóða við Ísland.
Belgar hafa heimild til að veiða hér við land samkvæmt samningi frá 1975 með

breytingum frá 1981. Samningur þessi var liður í lausn ágreinings vegna útfærslu fiskveiði-
lögsögunnar árið 1972 og voru heimildir bundnar við tiltekin skip sem hefur farið fækkandi
og eru nú 6 talsins. Aðeins þrjú þeirra stunduðu veiðar við Ísland á árinu 1985. Leyfilegur
hámarksafli belgísku skipanna er 4400 lestir og má hlutfall þorsks í heildarafla hvers skips í
hverri veiðiferð aldrei vera hærra en 25%. Afli belgískra skipa á árinu 1985 var um 1400
lestir, þar af þorskur um 200 lestir.

Færeyingar hafa leyfi samkvæmt samningi frá 1976 með breytingum frá 1979, 1981 og
1984 til að veiða hér við land allt að 17 000 lestir af botnfiski, en íslensk stjórnvöld ákveða
hámarksafla. Á árinu 1985 var færeyskum sjómönnum heimilað að veiða á handfæri og línu
8500 lestir, þar af allt að 2000 lestir þorsks. Afli þeirra á árinu var 8 472 lestir, þar af 2408
lestir þorsks, en farið var fram úr leyfðum þorskafla með samþykki íslenskra stjórnvalda.

Samkvæmt samkomulagi frá 1976 hafa Norðmenn heimild til línu- og handfæraveiða við
Ísland. Árið 1984 var gerður samningur við Noreg um veiðar Íslendinga í norskri lögsögu og
fallið frá uppsögn samkomulagsins um veiðar Norðmanna við Ísland. Afli Norðmanna á
árinu 1985var ákveðinn samkvæmt samkomulagi 400 lestir. Afli þeirra á árinu var 406 lestir,
þar af 43 lestir þorsks. ,

Loks var í desember 1985 gerður samningur um að Norðmenn mættu veiða allt að
75 000 lestir loðnu innan íslenskrar lögsögu á tímabilinu 1. janúar til 15. febrúar 1986.
Norðmenn veiddu á umræddu tímabili rúmlega 49 000 lestir.

(6) Skipting loðnuveiða.
Um nokkurra ára skeið hefur verið reynt að ná samkomulagi um skiptingu veiða úr

íslenska loðnustofninum milli Íslendinga, Norðmanna og Grænlendinga. Íslendingar hafa
lagt höfuðáherslu á að vísindalegt álit varðandi dreifingu loðnunnar væri lagt til grundvallar
við skiptinguna, en sameiginleg skýrsla frá því í maí 1983 sýnir að 73-86% loðnustofnsins
tilheyra íslenskri lögsögu, en 14--27% Jan Mayen- og Grænlandssvæðunum. Síðari
rannsóknir íslenskra og norskra fiskifræðinga hafa sýnt að dreifing loðnunnar hefur á allra
síðustu árum breyst Íslendingum í hag.

Viðræðufundir Íslendinga, Norðmanna og Grænlendinga voru haldnir í Kaupmanna-
höfn í apríl og Borgarnesi í júní, en samningar tókust ekki, þar sem í kröfum viðsemjenda
okkar virtist ekki tekið tillit til fyrirliggjandi vísindagagna um dreifingu loðnunnar. Þegar
fyrirsjáanlegt var að samningar tækjust ekki, var heildarkvótanum skipt milli Íslendinga og
Norðmanna, samkvæmt ákvæðum samnings frá 13. júní 1980 um fiskveiði- og landgrunns-
mál. Færeyingar og Danir veiddu síðan í umboði Grænlendinga u. þ. b. 80 þús. lestir af
loðnu sumarið 1985, einkum á umdeilda svæðinu milli Grænlands og Jan Mayen.

Norðmenn hafa boðið til þriggja landa viðræðna um skiptingu loðnuveiða og er ráðgert
að viðræðurnar fari fram í Þrándheimi um miðjan apríl 1986.
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VIII Utanríkisþjónustan.
Þrátt fyrir þenslu í stjórnsýslu á undanförnum árum hefur mjög óveruleg fjölgun orðið á

starfsmönnum utanríkisþjónustunnar. Sendiráðum og fastanefndum Íslands hefur ekki
fjölgað síðan 1970 þótt verkefnin hafi verulega aukist. Sendiráðin hafa að mínu mati unnið
ómetanleg störf við gæslu íslenskra hagsmuna, kynningu á Íslandi og ýmsa fyrirgreiðslu við
Íslendinga erlendis. Mörg þeirra hafa einnig látið viðskiptamálin til sín taka.

Þegar rætt er um utanríkisviðskipti, er ástæða til að minnast þess, að Ísland hefur á að
skipa yfir 200 kjörræðismönnum víðsvegar um heim. Þessir menn eru boðnir og búnir til að
aðstoða Íslendinga og sinna hinum margvíslegustu verkefnum fyrir Ísland. Í byrjun
september n. k. verður haldinn íReykjavík ræðismannaráðstefna, sú þriðja í röðinni. Slíkar
ráðstefnur voru haldnar 1971 og 1977. Það er ætlun mín að koma á framfæri við ræðis-
mennina eindregnum óskum um að þeir verði virkir þátttakendur í því átaki, sem
nauðsynlegt er að gera í markaðsmálum og til eflingar á útflutningi íslenskra framleiðslu-
vara. Í inngangi að skýrslu þessari er gerð grein fyrir fyrirætlun varðandi átak í
útflutningsmálum. En áður hefur utanríkisráðuneytið haft samvinnu við Útflutningsmiðstöð
iðnaðarins og er staðsettur í New York markaðsfulltrúi, eins og greint var frá í síðustu
skýrslu forvera míns.

Í fyrri skýrslum til Alþingis um utanríkismál hefur verið rætt um stofnun nýrra
sendiráða, sem orðið hefur að fresta af fjárhagsástæðum. Könnun varðandi fjölgun
sendiráða verður haldið áfram og sérstakt mið tekið af viðskiptahagsmunum.

Utanríkisráðuneytið fer með kynningu á Íslandi og íslenskum málefnum með öðrum
þjóðum, nema þau séu lögð til annars ráðuneytis. Miklum tíma í störfum sendiráða og
ræðisstofa Íslands erlendis er varið til að svara fyrirspurnum um land og þjóð frá fjölmiðlum,
stofnunum og almenningi; standa að skipulagðri kynningarstarfsemi og annast útsendingu
og útvegun upplýsingaefnis.

Sú landkynning, sem að ofan greinir, beinist ekki aðeins að því að laða erlenda
ferðamenn til Íslands, heldur einnig að því að vekja áhuga og traust manna á Íslandi og
íslenskum útflutningi, með því að kynna landið ogþjóðina, stjórnarfar, sögu, menningu,
efnahag og auðlindir. Í því skyni stendur upplýsingadeild ráðuneytisins í tengslum við
menntamálaráðuneytið að skipulagningu á sérstökum íslenskum sýningum erlendis og, í
samstarfi við ýmsa aðila, að útgáfu og dreifingu bæklinga, kvikmynda, ljósmynda og annars
efnis.
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FylgiskjalI.

Sendiráð Íslands og fastanefndir - og umdæmi þeirra:
Umdæmi sendiráða Íslands og fastanefnda eru nú sem hér segir, auk þess sem sendi-

herrar búsettir í Reykjavík annast 14 fjarlæg lönd, einkum í Asíu:

Kaupmannahöfn: París: Washington:
Danmörk Frakkland Bandaríki N-Ameríku
Ítalía Cabo Verde Kanada
Tyrkland Spánn Mexíkó
Ísrael Portúgal Brasilía

OECD Argentína
Osló: UNESCO Chile

Noregur Perú
Pólland Moskva: Bahamaeyjar
Tékkóslóvakía Sovétríkin Kúba

Búlgaría
Stokkhólmur: Rúmenía Genf:

Svíþjóð Ungverj aland EFrA
Finnland Þýska alþýðulýðveldið Evrópuskrifstofur
Júgóslavía Mongólía Sameinuðu þjóðanna
Albanía og aðrar stofnanir
Saudi-Arabía Bonn: S. þj. í Genf

Sambandslýðveldið Kenýa
London: Þýskaland Tansanía

Stóra-Bretland og Austurríki Egyptaland
Norður-Írland Sviss Eþíópía

Írland
Holland Brussel: New York:
Nígería NATO Höfuðstöðvar

EBE Sameinuðu þjóðanna.
Belgía
Grikkland
Luxemborg

Reykjavík:
Evrópuráðið
Japan
Kína
Indland
Pakistan
Bangladesh
Alþýðulýðveldið Kórea
Kóreulýðveldið
Indónesía
Thailand
Íran
Írak
Kýpur
Túnis
Ástralía
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Fylgiskjal 2.

Skrá um helstu alþjóðasamtök sem Ísland er aðili að.

Sameinuðu þjóðirnar og sérstofnanir þeirra.

Sameinuðu þjóðirnar (UN).
Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO).
Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO).
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO).
Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO).
Alþjóðaveðurfræðistofnunin (WMO).
Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO).
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO).
Alþjóðafjarskiptasambandið (ITU).
Alþjóðapóstsambandið (UPU).
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF).
Alþjóðabankinn (IBRD).
Alþjóðalánastofnunin (IFC).
Alþjóðaframfarastofnunin (IDA).
Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATI).
Alþjóðakj arnorkumálastofnunin (IAEA).

Önnur alþjóðasamtök.
Atlantshafsbandalagið (NATO).
Evrópuráðið (Council of Europe).
Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin (OECD).
Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA).
Norðurlandaráð (Nordic Council).
Norræna póstsambandið (Nordic Post al Union).
Kjarnfræðistofnun Norðurlanda (NORDITA).
Bernarsambandið til verndar bókmenntum og listaverkum (Berne Union for the
Protection of Literary and Artistic Works).
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga (International Union for the Publication of Custom
Tariffs).
Alþjóðahafrannsóknaráðið (International Council for the Exploration of the Sea).
Alþjóðahvalveiðiráðið (International Whaling Commission).
Norður- Atlantshafslaxverndarstofnunin (NASCO).
Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunin (Northwest Atlantic Fisheries Organiza-
tion).
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin (North-East Atlantic Fisheries Commission).
Alþjóðasjómælingastofnunin (International Hydrographic Organization).
Alþjóðagerðardómurinn í Haag (Permanent Court of Arbitration, The Hague).
Parísarsamþykktin um vernd á sviði iðnaðar (Paris Convention for the Protection of
Industrial Property).
Tollasamvinnuráðið (Customs Co-operation Council).
Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International Criminal Police Organization,
INTERPOL).
Alþjóðanáttúruverndarsambandið (International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources).
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Fylgiskjal 3.

Ályktanir á 40. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem Ísland var meðflytjandi að.

Allsherjarþingið:
1. Ályktun 40/7
2. Ályktun 40/64H
3. Ályktun 40/641

Fyrsta nefnd:
4. Ályktun 40/81

5. Ályktun 40/91B
6. Ályktun 40/92C
7. Ályktun 40/94F
8. Ályktun 40/94K
9. Ályktun 40/94L

Sérstaka stjórnmálanefndin:
10. Ályktun 40/166

Önnur nefnd:
11. Ályktun 40/200
12. Ályktun 40/204

Þriðja nefnd:
13. Ályktun 40/143
14. Ályktun 40/39
15. Ályktun 40/113
16. Ályktun 40/115
17. Ályktun 40/118
18. Ályktun 40/127
19. Ályktun 40/128

Fjórða nefnd:
20. Ályktun 40/54

Fimmta nefnd:
21. Ályktun 40/241
22. Ályktun 40/246A og B

23. Ályktun 40/247

Sjötta nefnd:
24. Ályktun 40/73

Kambódíumálið .
Suður-Afríkusjóður Sameinuðu þjóðanna.
Samræmdar aðgerðir gegn kynþáttaaðskilnaði.

Brýn þörf á samningi um víðtækt bann við tilraunum með
kjarnavopn.
Niðurskurður útgjalda til hermála.
Efna- og sýklavopn.
Könnun á vígbúnaðarkapphlaupi á hafinu.
Óhlutdrægar upplýsingar um hermál.
Efndir samninga um takmörkun vígbúnaðar og afvopnun.

Ráðstafanir gegn flóttamannastraumi.

Alþjóðasamvinna um umhverfismál.
Þáttur kvenna í þróunarstarfsemi.

Skyndiaftökur.
Samningur um afnám alls misréttis gegn konum.
Samningur um réttindi barna.
Mannréttindasáttmálar .
Skýrsla flóttamannafulltrúa S. þj.
Sjóður vegna fórnarlamba pyntinga.
Alþjóðasamningur gegn pyntingum.

Menntunar- og þjálfunaráætlun fyrir sunnanverða Afríku.

Fjárþröng Sameinuðu þjóðanna.
Fjármögnun friðargæslusveita Sameinuðu þjóðanna í Líban-
on, UNIFlL.
Endurskoðun á greiðslum til ríkja sem leggja til friðargæslu-
sveitir.

Öryggi stjórnarerindreka.
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Fylgiskjal 5.

Norræn áætlun um ráðstafanir gegn Suður-Afríku.

Á fundi norrænu utanríkisráðherranna í Osló 17. og 18. október 1985 samþykktu þeir
eftirfarandi ráðstafanir til eflingar og viðbótar norrænu áætluninni um ráðstafanir gegn
Suður-Afríku frá 1978:

1. Formáli.
Norrænu ríkin telja kynþáttaaðskilnaðarstefnuna í Suður-Afríku (apartheid) brot á

grundvallarmannréttindum samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna og alþjóðamann-
réttindayfirlýsingunni. Apartheid-stefnan er einsdæmi í veröldinni, þar sem hún felur í sér
skipulagðan aðskilnað kynþátta og er bundin í stjórnskipunarlög Suður-Afríku. Þessi stefna
og löglaust hernám Suður-Afríkulýðveldisins í Namibíu hefur leitt til alvarlegrar spennu í
suðurhluta Afríku.

Enn fremur líta norrænu ríkin svo á, að apartheid-stefnan sé ógnun við alþjóðlegan frið
og öryggi. Þess vegna munu þau vinna að því á vettvangi Sameinuðu þjóðanna að sam-
þykktar verði skuldbindandi refsiaðgerðir gegn Suður-Afríku til að stuðla að því að horfið
verði frá apartheid-stefnunni með friðsamlegum hætti.

Meðan þess er beðið, að skuldbindandi refsiaðgerðir nái fram að ganga, hafa
Norðurlönd ákveðið að grípa til einhliða aðgerða til að minnka efnahagsleg og önnur
samskipti við Suður-Afríku. Þau hvetja önnur ríki til að fara að dæmi Norðurlanda og
ákveða svipaðar ráðstafanir til að auka alþjóðlegan þrýsting á ríkisstjórn Suður-Afríku og
gera hann áhrifaríkari. Vegna hins einstæða eðlis apartheids má óeining í Öryggisráði
Sameinuðu þjóðanna um skuldbindandi refsiaðgerðir gegn Suður-Afríku ekki koma í veg
fyrir að einstök ríki grípi til ráðstafana til að draga úr samskiptum við Suður-Afríku.

2. Alþjóðlegar ráðstafanir gegn Suður-Afríku.

Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna munu Norðurlönd:
- vinna ötullega að því að Öryggisráðið samþykki bindandi refsiaðgerðir gegn Suður-

Afríku, m.a. á sviði fjárfestinga, viðskipta og flutninga. Virkt bann við olíuflutningum
til Suður-Afríku gæti orðið mikilvægur liður í slíkum refsiaðgerðum. Norðurlönd munu
stuðla að slíku olíubanni og hefja viðræður við lönd, sem gera út kaupskipaflota í því
augnamiði að ná samkomulagi um sameiginlegt bann við olíuflutningum til Suður-
Afríku;

- vinna að því að önnur ríki geri þær ráðstafanir, sem mælt er með í ályktun 39.
allsherjarþings S. þj. um samræmdar alþjóðlegar aðgerðir gegn apartheid (ályktun 39
72G);

- vinna að því að ályktun Öryggisráðs S. þj. nr. 418 (1977) um bann við sölu vopna til
Suður-Afríku verði í hvívetna hlýtt. Enn fremur að vinna að því að vopnasölubannið
verði gert víðtækara og virkara, t. d. með því að banna útflutning til Suður-Afríku á
búnaði, sem nota mætti í jafnt hernaðarskyni og til almennra nota;

- stuðla að því að þær ráðstafanir, sem mælt var með í ályktun Öryggisráðs S. þj. nr. 558
(1984) og 569 (1985) verði gerðar skuldbindandi;
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3. Norrænar láðstafanir gegn Suður-Afríku.

Norðurlönd hafa ákveðið að beita sér fyrir eftirfarandi einhliða ráðstöfunum:
- að banna eða vinna gegn nýjum norrænum fjárfestingum í Suður-Afríku;
- að hefja samninga við norræn fyrirtæki um að draga úr framleiðslu sinni í Suður-Afríku;
- að hvetja norræn fyrirtæki, sem eiga verslunarviðskipti við Suður-Afríku, að leita

annarra markaða í þeim tilgangi að draga úr viðskiptum milli Norðurlanda og Suður-
Afríku;

- að gera þær ráðstafanir, sem Öryggisráð S. þj. mælti með í ályktun nr. 558 (1984) um að
kaupa ekki vopn, skotfæri eða brynvagna framleidda í Suður-Afríku;

- að hrinda í framkvæmd þeim ráðstöfunum sem Öryggisráð S. þj. mælti með í ályktun nr.
569 (1985) en enn hafa ekki verið framkvæmdar á Norðurlöndum, þ. e.:
bann við innflutningi á suður-afrískum gullpeningum, Krugerrands,
bann við nýjum samningum um samstarf á sviði kjarnorkumála,
bann við útflutningi á tölvubúnaði, sem her og lögregla Suður-Afríku gætu haft not af;

- gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að opinber fyrirtæki á Norðurlöndum geri
innkaup í Suður-Afríku;

- að banna hvers konar ríkisstyrki er stuðlað gætu að auknum viðskiptum við Suður-
Afríku;

- að banna eða vinna gegn lánveitingum, þar með talin þátttaka í alþjóðlegum lánum, til
Suður-Afríku. Svo lengi sem aðskilnaðarstefnan og hin neikvæðu áhrif hennar á
efnahag Suður-Afríku vara, ber að vinna gegn lánveitingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
til Suður-Afríku á grundvelli þeirra reglna, sem stofnskrá sjóðsins setur;

- að banna eða vinna gegn hvers konar leigusamningum við fyrirtæki í Suður-Afríku;
- að banna eða vinna gegn sölu einkaleyfa og framleiðsluréttinda til Suður-Afríku;
- að hætta flugsamgöngum við Suður-Afríku;
- að takmarka frekari samskipti við Suður-Afríku á sviði íþrótta, menningar og vísinda;
- að herða sameiginlegar norrænar leiðbeiningarreglur fyrir embættismenn um útgáfu

vegabréfsáritana fyrir suðut-afríska ríkisborgara í því augnamiði að styrkja framkvæmd
þessarar áætlunar;

- að auka norræna mannúðarhjálp við flóttamenn, frelsishreyfingar , fórnarlömb og
andstæðinga apartheid-stefnunnar;

- að auka norræna aðstoð við grannríki Suður-Afríku og önnur ríki í sunnanverðri Afríku
og samstarfsstofnun þeirra (SADCC) til að gera þau minna háð Suður-Afríku
efnahagslega og minnka þar með möguleika Suður-Afríku á að skapa glundroða í
þessum löndum.
Norræni vinnuhópurinn um ráðstafanir gegn Suður-Afríku mun reglubundið íhuga

nýjar hugsanlegar aðgerðir gegn Suður-Afríku.
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