
sþ. 238. Nefndarálit [151. mál]
um till. til þál. um afstöðu Íslands til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar.

Frá 1. minni hl. utanríkismálanefndar.

Þann 25. nóv. s.l. var vísað til nefndarinnar till. til þál. um afstöðu Íslands á vettvangi
Sameinuðu þjóðanna til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar.

Þann 11. nóv. kom til atkvæða í fyrstu nefnd allsherjarþingsins tillaga frá Svíþjóð,
Mexíkó O.fl. ríkjum um þetta efni og var hún þar samþykkt með 118 atkvæðum gegn 12, en
Ísland var í hópi fjögurra ríkja sem sátu hjá. Öll ríki á Norðurlöndum nema Ísland greiddu
atkvæði með tillögunni.

Utanríkismálanefnd hefur fjallað um þetta mál á þremur fundum, 26. nóv., 2. des. og 3.
des. Á fundi nefndarinnar 26. nóv. lagði undirritaður áherslu á að nefndin tæki strax afstöðu
til málsins með hliðsjón af atkvæðagreiðslu á allsherjarþinginu einhvern næstu daga. Fram
kom hjá öðrum nefndarmönnum að þeir teldu sig þurfa að fá málið rætt í þingflokkum
sínum. Á fundi nefndarinnar 2. des. var staðan óbreytt, en undirritaður kvaðst þá mundu
skila áliti.

Utanríkisráðherra hefur lýst yfir að afstaða hans sé óbreytt og Ísland muni sitja hjá í
atkvæðagreiðslu á allsherjarþinginu um tillögu Svíþjóðar og Mexíkó sem líklega fer fram í
dag.

Undirritaður minnir á að stöðvun kjarnorkuvígbúnaðarins er brýnni nú en nokkru sinni
fyrr þegar það liggur m.a. fyrir þessa dagana að Bandaríkin eru að sprengja Salt II
samkomulagið um langdræg kjarnorkuvopn og Bandaríkjastjörn hefur lýst því yfir að hún
muni ekki stöðva tilraunir með kjarnorkuvopn þrátt fyrir 17 mánaða einhliða stöðvun af
hálfu hins risaveldisins.

Fyrsti minni hl. harmar tómlæti meiri hl. nefndarinnar og afstöðu utanríkisráðherra í
þessu stórmáli og telur að sú afstaða stríði gegn ályktun Alþingis frá 23. maí 1985 um stefnu
Íslendinga í afvopnunarmálum.

Hið sama gildir um tregðu nefndarinnar til að afgreiða frá sér 12. mál sem er tillaga
þingflokks Kvennalistans um frystingu kjarnorkuvopna, en undirritaður hefur lýst fylgi við
þá tillögu.

Alþingi á að sjá sóma sinn í að taka afstöðu í þessu máli og leiðrétta mistök utanríkis-
ráðherra og rfkisstjörnar með því að samþykkja tillögu á þskj. 161.

Alþingi, 3. des. 1986.
Hjörleifur Guttormsson.


