
sþ. 161. Nefndarálit [75. mál]
11mtill. til þál. um aðild Íslands að viðbótarsamningi við Norður-Atlantshafssamn-
inginn varðandi þátttöku Grikklands og Tyrklands.

Frá minni hl. utanríkismálanefndar.

Þegar Atlantshafsbandalagið var stofnað 1949 var mikil áherzla lögð á, að það
væri gert í þeim tilgangi einum að treysta varnir á Norður-Atlantshafi, og væri það
bandalag frjálsra lýðræðisríkja, sem lönd ættu að Norður-Atlantshafi og hagsmuna
ættu að gæta um varnir á því svæði, sem nefnt var "Norður-Atlantshafs-svæðið" í
stofnsamningnum frá 4. apríl 1949. Var því mjög á lofti haldið, að "Atlantshafs-
þjóðirnar" gerðu með sér bandalag þetta engu síður í þeim tilgangi að treysta og
efla lýðræðið en hinum, að auka hervarnir sínar. Hér á landi var því jafnvel neitað,
að um hernaðarbandalag væri að ræða, og bæri íslendingum að taka þátt í banda-
laginu til þess að vera í hópi lýðræðisþjóða. Þá var það talin fjarstæða, að einræðis-
og fasistaríki eins og Spánn væri tækt í slíkt bandalag. Nú er það opinber krafa
þeirra amerísku hershöfðingja, sem í raun og veru hafa ráðið mestu um utanríkis-
pólitík Bandaríkjanna síðan Roosevelt forseti féll frá, að Spánn verði tekinn í
Atlantshafsbandalagið. Það er einnig runnið undan rifjum þessara sömu hershöfð-
ingja, að Tyrkland og Grikkland séu nú tekin í bandalagið, og rök hershöfðingj-
anna eru þau, að Bandaríkin hafi herstöðva að gæta í þessum löndum fyrir botni
Miðjarðarhafsins og þær þurfi að kerfisbinda í einu voldugu hernaðarbandalagi.
Við þetta hefur eðli Atlantshafsbandalagsins gerbreytzt frá því, sem talið var að
það ætti að vera í upphafi, þ. e. varnarbandalag lýðræðisríkja á Norður-Atlants-
hafssvæðinu, þar sem það er nú orðið almennt hernaðarbandalag, er nær yfir mest-
allt herstöðvakerfi Bandaríkjanna í fjórum heimsálfum: Ameríku, Evrópu, Afríku
og Asíu. Hefði það verið ákveðið opinberlega þegar í upphafi, að Tyrkland og
Grikkland skyldu verða aðilar að bandalaginu, hefði áreiðanlega þótt horfa öðru-
vísi við um aðild að því í löndum eins og Danmörku', Noregi og jafnvel fleirum.

Það er nú kunnugt, að mörg ríki í Atlantshafsbandalaginu voru ófús til að
samþykkja inntöku Tyrkja og Grikkja í bandalagið. Dönum var það t. d. mjög
nauðugt. Utanríkisráðherra stjórnarflokksins í Danmörku, Íhaldsflokksins, lýsti
yfir, að stjórn hans þættist að vísu tilneydd að samþykkja þetta, en væri það mjög
óljúft. A þingi Dana voru róttækir vinstrimenn og réttarf'lokksmenn, auk kommún-
ista, málinu algerlega andvígir. og líta nú margir, sem voru með inngöngu í Atlants-
hafsbandalagið í upphafi, öðrum augum á það en áður.

Það, sem Norðurlandamenn og frjálslyndir menn í Ameríku og Evrópu hafa
á móti inntöku Tyrklands og Grikklands í Atlantshafsbandalagið, er ekki einungis
það, að stjórnarfar allt í þessum löndum hefur löngum mótazt af einræði og harð-



stjórn og á ekki meira skylt við frelsi og lýðræði en Miðjarðarhafsbotnar við Norð-
ur-Atlantshafið, heldur einnig hitt, að styrjaldarhæUan og áhætta friðsamra þjóða
í bandalaginu eykst beinlínis við það, að þessi lönd eru tekin í bandalagið. Tyrk-
land á landamæri að Sovétríkjunum, og bæði þar og við landamæri Grikklands er
meiri hætta á því en í nokkru Vestur-Evrópulandi, að smávægilegir árekstrar eða
skærur yrði túlkað svo af pólitískum ofstækismönnum og stríðsþyrstum hershöfð-
ingjum sem um vopnaða árás væri að ræða, án þess að tilefni væri til, og eru þess
mörg dæmi úr sögunni.

En samkv. 5. gr. samningsins koma skuldbindingar samningsins um aðstoð,
þ. á m. með beitingu vopnavalds, til framkvæmda þegar er einhver samningsaðila
(nú einnig Tyrkland og Grikkland) telur sig hafa orðið fyrir vopnaðri árás. Samn-
ingsríkin taka því í raun og veru ábyrgð á landamærum Grikklands og Tyrklands
og áhættuna af því, að innanlands óeirðir í þessum löndum leiði yfir þau styrjöld.

Samkv. hátíð legu orðalagi í forsendum Atlantshafssamningsins eiga Tyrkir nú
að taka höndum saman við Íslendinga, "staðráðnir í að varðveita frelsi og sam-
eiginlega arfleifð" þessara fornu vinaþjóða, enda er því nú loks slegið föstu af
íslendingum, að menning Tyrkja "hvíli á meginreglum lýðræðis, einstaklingsfrelsis
og lögum og rétti", en Tyrkir eiga með okkur að "efla jafnvægi og velmegun á
Norður-Atlantshafssvæðinu".

Þá er í forsendum þessa viðbótarsamnings talið, að "öryggi á Norður-Atlants-
hafssvæðinu" verði nú stórum meira en áður við tilkomu Tyrkja og Grikkja, og er
þá vonandi, að forustumönnum vorum verði hughægra og þeir telji nú loks öryggi
íslendinga að fullu borgið.

Samningur sá, er ræðir um í þessari þáltill., er þegar gerður og samþykki Al-
þingis á honum eftir á formsatriði. Að því leyti sem verður að taka hann alvarlega,
er ég á móti samþykkt hans og þessarar þáltill.

Alþingi, 2. nóv. 1951.

F. R. Valdimarsson.


