
Sþ. 11. Nefndarálit

um till. til J)ál. uni inntökubeiðni Islands i bandalag hinna saiueinuðu þjóða.

Frá utanrikisinálancfnd.

Utanrikismálanefnd hefur haldið 3 fundi uin 111101411 Jiá uui inntökubciðni Is- 
lands i bandalag hinna saineinuðu þjóða, er visað var til nefndarinnar á fundi sam- 
einaðs Alþingis i gær. A fundunum hafa einnig mætt ríkisstjórnin, og auk hennar 
Gunnar Thoroddsen prófessor. Auk þess hafði nefndin haldið 2 fundi áður en Al- 
þingi var kvatt saman, til þess að ræða uin þetta niál og athnga ýniis gögn, ásamt 
með ríkisstjórninni. Hefur málið vcrið rætt ýtarlega, og nefndarmenn hafa kvnnt 
sér eftir fönguin sáttmála sameinuðu þjóðanna og þá álitsgerð, sem fvlgir tillögunni.

Á undanförnum árum hefur ísland tekið þátt i margvislegu alþjóðlegu sam- 
starfi og gerzt aðili að ýmsum samtökum sameinuðu þjóðanna. Verður það að teljast 
í beinu framhaldi af og í samræmi við þessa þátttöku, að ísland sæki um inngöngu í 
bandalag sameinuðu þjóðanna. Er það og vilji alls þorra íslendinga og i samræmi 
við hagsmuni þjóðarinnar, að hún leggi fram til hinnar alþjóðlegu samvinnu þann 
skerf, sem er eðlilegur frá hendi islenzku þjóðarinnar og við hennar hæfi.

Um skipulag bandalagsins, stofnanir þess og starfshætti vill nefndin visa til 
áðurnefndrar álitsgerðar. Þar er einnig, einkum á 9.—10. og 14.—17. bls., gerð grein 
l'yrir þeim skyldum, er rikið takist á hendur með inngöngu í bandalagið. 1 því sam- 
I'andi er rétt að geta þess, að skv. sáttmálanum er ætlazt til, skv. 6. tölulið 2. gr„ að 
þau ríki, er kunna að standa utan bandalagsins, verði að hlíta svipuðum kvöðum 
og skyldum og meðlimir þess, en njóta hins vegar ekki félagsréttinda.

íslendingar eru reiðubúnir til þess að gangast undir þær skuldbindingar, er 
sáttmálinn leggur á meðlimina. Einna þýðingarmest ákvæðanna um skvldur og kvaðir 
er 43. gr. sáttmálans. Sú grein áskilur meðliinunum samningsrétt við öryggisráðið 
uin kvaðir skv. greininni, og leggur nefndin þann skilning i ákvæðið, að engar slíkar 
kvaðir sé unnt að leggja á islenzka rikið, nema að fengnu samþvkki þess sjálfs. Is- 
Iendingar eru eindregið andvigir herstöðvum i landi sinu og munu beita sér gegn 
þvi, að þær verði veittar.

Að þessu athuguðu leggur nefndin til, að Alþingi samþykki þá tillögu, sem hér 
liggur fvrir. Telur nefndin þó rétt að vikja örlitið við orðalagi tillögunnar, eins og 
hæstv. forsætisráðherra drap á 1 framsögunvðu sinni i gær. Leggur nefndin þvi til, 
að till. verði samþ. með þessari
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Alþingi ályktar að veita rikisstjórninni heimild til þess að sækja um inntöku 

íslands í bandalag hinna sameinuðu þjóða (The United Nations) og takast jafnframt 
á hendur fyrir landsins hönd þær skvldur, sem samkvæmt sáttmála bandalagsins 
eru samfara þátttöku í því.

Alþingi, 23. júli 1946.
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