
Sþ. 39. Nefndarálit
um tillögu til þingsálvktunar 11111 hcimild fyrir rik issljórnina íil að gera samning 
við Bandaríki Ameríku 11111 niðurfelling herverndarsainningsins frá 1941 o. fl.

F rá  fyrsta minni hl. utanríkisinálanefndar.
Utanríkismálanefnd hefur átt nokkra  fundi uin mál þetta siðan hún  fekk tæki- 

færi til að ræða það og athuga, eftir að það var lagt fyrir Alþingi. Nefndin hefur 
ekki orðið saimnála um afgreiðslu málsins. Meiri hlutinn, ful ltrúar  Alþýðuflokks- 
ins og Sjálfstæðisflokksins, leggur til, að þingsályktunin verði samþykkt með nokkr- 
um breytingum á samningnum, sem fvlgir henni.

Annar minni hluti, fulltrúi Sósíalistaflokksins, leggur til, að tillagan verði 
felld. ' ‘ ‘

Við undirritað ir  fu l l trúar 'F ram sóknarf lokksins  teljum, að rétt sé að semja við 
Bandaríkin um afnot Keflavíkurflugvallarins á þeim grundvelli, að skýlaust sé, 
að íslendingar einir ráði rekstri hans. Til þess að ná því marki, svo að öruggt sé, 
teljum við, að gera þurfi á samningnum allmiklu viðtækari breytingar en þegar 
eru fram  kom nar tillögur um frá meiri hluta u tanrikism álanefndar. Munum við i 
þessu nefndaráliti gera grein fyrir þessu sjónarmiði okkar og breytingartillögum
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þeim, er við í samræmi við það berum fratn á sérstöku þingskjali. — Þá teljum við 
og rétt að gera nokkra grein fyrir  gangi þessa tnáls og meðferð þess i höndum  ríkis- 
st jórnarinnar. Það skýrir  þá meðal annars, hvar málinu er nú  komið og hverjum 
tökum helzt beri að taka á því til þess að greiða fram  úr  vandræðum.

Eftir  upplýsingum frá u tanrík ism álaráðherra  hafa samningar um  flugvalla- 
málið staðið yfir  að m innsta kosti i tvo mánuði áður en Alþingi var  kvatt til funda 
ttm það. Hverjir að þessum samningum hafa staðið af íslands hálfu auk utanríkis- 
málaráðherra, hefur ekki verið upplýst. Hins vegar er það vitað, að málið var aldrei 
borið upp né rætt í utanrikismálanefnd meðan á satnningunum stóð, og kom því 
aldrei á neinn hátt til hennar meðferðar, fyrr en eftir að það hafði verið lagt fyrir 
Alþingi.

í lögum um  starfssvið og vald u tanríkism álanefndar, sem tekin eru upp í 16. 
gr. þingskapa Alþingis, er þó svo fyrir  mælt:

„Til utanrik ism álanefndar skal visað utanríkismálum. Utanrikismálanefnd 
starfar einnig milli þinga, og skal ráðnneytið ávallt bera ttndir hana utanrikismál, 
sem fyrir koma tnilli þinga.“

Þetta ákvæði var sett til þess að þeir þingflokkar, er hafa svo tnikið fylgi með 
þjóðinni, að þeir hljóta sæti fyrir þingfulltriia sína í utanríkisinálanefnd, geti fylgzt 
með gangi utanrikismála, enda þótt þeir eigi ekki fulltriia í r ik isstjórninni. Tilgang- 
ttrinn var vitanlega sá að reyna að skapa sein mesta þjóðareiningu utn utanríkis- 
málin.

Það hafa kotnið fram raddir um það, til a fsökunar þessari málsmeðferð, að 
herverndarsam ningurinn frá 1941 hafi ekki verið lagður fyrir utanrikismálanefnd. 
En þar var allt öðru máli að gegna. Þá áttu allir þeir þingflokkar, setn fulltrúa 
áttu i utanríkismálanefnd, einnig fulltrúa i ríkisstjórninni, sem öll, gagnstætt þvi, 
sem nú kvað hafa verið, stóð að málsmeðferðinni frá upphafi. Þingflokkarnir  hefðu 
því ekki eins og á stóð fengið nánari vitneskju uin málið, þótt það hefði verið lagt 
fyrir  utanrikismálanefnd. Auk þess kontu þær sérstöku aðstæður til, að það hlaut 
að verða strangari leynd og meiri hraði á meðferð herverndarsamningsins, þar  sem 
hann var algert hernaðarleyndarm ál í styrjöld og sætti meðferð samkvæmt því, 
enda var sérstaklega tekið fram af stjórn Bandaríkjanna, að almenn vitneskja um 
samninginn og liðflutningana gæti haft í för með sér stórkostlega hættu fyrir  þá 
og fyrir höfuðstað íslands, þar  sem herliðið var aðallega sett á land.

Vegna þessarar meðferðar á flugvallarmálinu leiddi vitanlega það, að Fram- 
sóknarflokkurinn fekk ekki vitneskju 11111 samninginn fyrr en undirbúningi var 
lokið og hann  lagður fyrir  þingið, og ekki var annað að skilja á utanríkismálaráð- 
herra  en að um það eitt væri að ræða að greiða atkvæði 11111 liann með jái eða neii 
eins og hann  lægi fyrir. Þessi framkoma gagnvart F ram sóknarflokknum  er þvi óaf- 
sakanlegri, þar sem það er vitað af opinberum flokkssamþykktum, að hann  taldi 
rétt að taka  með velvild á samningnum við Bandarikin, en hafði ja fn fram t ákveðin 
sjónarmið um það, hvernig þeim samningum skyldi liáttað — og sennilega eru það 
skoðanir mikils h luta þ jóðarinnar — og það virðist því ekki nema sjálfsagt og 
eðlilegt, að flokkurinn  fengi aðstöðu til þess að koma skoðunum sínum á framfæri og 
rökstyðja þær við hinn samningsaðilann, meðan á sanmingum stóð. Með þvi var og 
helzt von til þess, að sjónarmið það, sem flokkurinn hefur og hér er sett fram, yrði 
tekið til greina og þá jafnfram t almennara samkomulag um málið. Það eru jafnvel 
m iklar likur fyrir þvi, að þetta hefði teUizt, þegar þess er gætt, sem nú er fram 
komið, að eftir að samningurinn er lagður fyrir  Alþingi og kom inn á það stig, 
að u tanrík isráðherrann  telur, að ekki sé um  annað að ræða en sam þykkja  hann 
óbreyttan eða hafna honum  — þá fást þó á honum  ekki aðeins orðalagsbreytingar, 
heldur og efnisbreytingar, sem telja verður allverulegar og eru til bóta. Þ rá tt  fyrir það 
ná þessar breytingar ekki því takmarki, að um samninginn sé svo örugglega búið 
af hálfu íslendinga, sem við teljum bæði rétt og framkvæmanlegt. Við trúum  því, 
að ef varið verður tíma og vinnu í það að útskýra og rökstvðja sjónarmið og mál-
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stað okkar íslendinga, samkvæmt þeirri stefnu Fram sóknarflokksins, er við setj- 
nm  fram, þá mætti enn takast að leiða samninginn þannig til lykta, að Bandaríkin 
fengju þau afnot af Keflavíkurflugvellinum, sem þeim eru nauðsynleg, en íslenzka 
þjóðin þó fá samninga, er veittu henni það örvggi, að öll þjóðin eða meginþorri 
hennar geti vel við unað. — Þær tillögur, er við setjum fram, eru miðaðar við þetta 
og það sjónarmið, sem við íslendingar verðum einatt að hafa  r ik t í huga og eins, 
þó að við skiptum við vinveitta þjóð, sem við viljum hafa  sem bróðurlegust sam- 
skipti við.

Á fyrsta fundi utanrík ism álanefndar bárum  við fram í samræmi við þetta við- 
horf svo hljóðandi drög að samningsgrundvelli:

„Alþingi ályktar að heimila rik isstjórninni að semja við stjórn Bandarikja 
Norður-Ameriku um  rétt til lendingar og afgreiðslu hér á landi fyrir flugför þau, 
sem rekin  eru af B andarik jastjórn  eða á hennar vegum i sambandi við setulið 
þeirra  í Þýzkalandi, og séu samningar byggðir á þvi, að fiugvallarekstur allur sé 
i höndum  íslendinga einna, en erlendir sérfróðir starfsmenn ráðnir eftir þörfuin af 
islenzkum stjórnarvöldum, meðan skortur er á serfróðu innlendu starfsliði.

Nefnd, skipuð einum fulltrúa frá  hverjum  þeim þingflokki, er samninga vill 
á þessum grundvelli, skal falið ásamt rik isstjórninni að ganga frá samningum 
þessum.“

Þessum  drögum fylgdu einnig þær skýringar uin leið og þau voru lögð fram 
í nefndinni, að ja fn fram t yrði að semja um  tekjuöflun vegna framkvæmda flug- 
vallarsamningsins og að samningurinn yrði að lokum að koma fyrir  Alþingi til 
fullnaðarsamþykkis. Þessari tillögu var hafnað i utanríkismálanefnd, en samninga- 
umleitanir um  breytingar virðast þó hafa  farið fram, eins og fram  kem ur af breyt- 
ingartillöguin meiri hlutans.

Við höfum  því valið þá leið, að setja fram efni til lögunnar í breytingartillögum 
við samninginn sjálfan, eins og meiri hluti neíndarinnar, og eru þær bornar fram 
á sérstöku þingskjali, eins og fyrr segir.

Skulu nú atriði þessi skýrð grein fyrir grein.
1. gr.

í breytingartillögum okkar er gr. þannig orðuð, að fram keinur skýlaust sú 
skoðun, að herverndarsáttm álinn frá 1941 sé úr gildi fallinn án þess, að um það 
sé gerður nýr samningur.

2. gr.
Þessi gr. er óbreytt frá því, sem hún  var í samningnum, með því að við töldum 

ekki breytinga þörf.
3. gr.

Samkomulag hefur náðst uni það að fella niður 3. gr. samningsins, og er það 
til bóta. 3. gr. í tillögum okkar verður þvi 4. gr. sainningsins þannig breytt, að ský- 
laust er kveðið á um, hvenær herlið B andarík janna flvzt burt  úr landinu í síðasta 
lagi, einnig ú r  Reykjavík. Þessu hefur meiri h lutinn  einnig fengið breytt.

4. gr.
Þessi gr. var  áður 5. gr. sanmingsins. Þ a r  er sett fram  meginbreyting okkar á 

samningnum, er af leiðir niðurfelling ýmissa annarra  greina hans, er þá áttu ekki 
lengur við. Meginefni gr. er, að rekstur Keflavikurflugvallarins sé í höndum  Islend- 
inga einna, að Bandaríkin taki á sig þá skyldu að útvega a>ft starfslið, sem ráðið 
sé eftir þörfum af islenzkum stjórnarvöldum  og sé í þeirra þjónustu á meðan og 
að svo miklu leyti sem íslendinga skortir starfslið til öruggs rekstrar  flugvallarins 
samkv. samningnum. Hins vegar fá svo Bandaríkin, eins og þau liafa beðið uin, 
umferðarréttindi og réttindi til lendingar og naiiðsvnlegrar viðdvalar á flugvellinum.
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0. gr. samningsins t'ellur að sjálfsögðu niður, með því að h inir erlendu sér- 
fræðingar í þjónustu íslenzkra stjórnarvalda m undu þá verða lá tnir annast kennsl- 
una eftir þörfum.

7. gr. samningsins fellur eðlilega einnig niður, þar sein Islendingar einir önn- 
uðust þá rekstur vallarins og stjórn og settu sjálfir reglur þar um, er trvggðu meðal 
annars þau afnot í framkvæmd, sem samið er um.

8. gr. samningsins yrði þá eftir niðurfellingu þriggja gr. efnislega 5. gr. í til- 
lögum okkar. Með ákvæðum hennar á að tryggja fslendingum greiðslu vegna þess 
kostnaðar, sem leiðir af framkvæmd samningsins. Er ætlazt til, að um þetta sé 
gerður sérstakur samningur jafnhliða aðalsamningnum.

9. og 10. gr. samningsins, um skattfrelsi til handa hinu erlenda starfsliði og 
tollfrelsi fyrir nauðsvnjar J>ess, falli niður. Kr þetta afleiðing þess, að samkv. til- 
lögum okkar er starfslið þetta á vegum islenzkra st jórnarvalda og lýtur þá i þessu 
sem öðru sömu lögum og aðrir landsmenn.

11. gr. samningsins, sem fjallar um afhendingu nýrra  m annvirkja  á flugvell- 
inuin, fellur niður, vegna þess að framkva'mdir verða i höndum íslendinga.

12. gr. sanmingsins, sem þá vrði (>. gr., hreytist þannig eftir tillöguin okkar, að 
íslendingum væri áskilinn réttur til uppsagnar þegar eftir fyrsta ár  í stað 5 ára.

Eins og fram kemur i ]>essari greinargerð, er mikill efnism unur á samningnum 
og iillögum okkar. Það, sem við leggjuin megináherziu á, er að byggja samninginn 
á gagnkvæmri tiltrú tveggja vinveittra þjóða. Við trúum  þvi, að þetta mætti takast, 
þannig að báðir aðilar geti vel við unað og niáske einmitt með þessu móti. Því 
að með því móti, að íslenzka þjóðin viti það, að hún geti sagt samningnum upp 
með hæfilegum fyrirvara og finni það, að henni er tryggt allt það örvggi, sem 
unnt er í samningnum, verður bezt ú r  vegi rutt þeirri tortryggni, sem naumast 
verður umflúin i samningsgerðum smáþjóðar við stórþjóð, þótt vinveitt sé, — og 
einatt er þvi auðveldara að auka sem fleira Uann að vera óljóst og umdeilt í samn- 
ingum.

Sanikvæmt þessu leggjum við til, að þingsálvktunin verði saniþykkt með þeim 
l'reytingum, sem við berum fram á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 2. okt. 1940.
Hermann Jónasson, Bjarni Asgeirsson.

frsm.
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