
Nd. 188. Nefndarálit [17. mál]
um frv. til 1. um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um
réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess.

Frá meiri hl. varnarsamningsnefndar .

Að aflokinni síðustu heimsstyrjöld vonaði og þráði meginhluti mannkynsins. að
koma mundi langvarandi friðartimabil. Í trausti þess og því til styrktar voru samtök
Sameinuðu þjóðanna stofnuð. Þjóðir Bandaríkjanna og Bretlands sýndu og trú sína
um frið í verki. Þær tóku þegar að afvopnast, og her styrkur þessara stórvelda varð
bráðlega aðeins rúmlega tíundi hluti af því, er þær höfðu haft í stríðslok. En Sovét-
Rússland hegðaði sér á aðra lund. Þar voru 4 milljónir manna áfram hafðar undir
vopnum, eða um helmingi meiri her en samanlagt var um þær mundir í Bretlandi
og Bandaríkjunum. Og samtímis gerði Sovét-Rússland Rúmeníu, Pólland, Ungverja-
land og Tékkóslóvakíu að leppríkjum sínum og studdi þar að hervæðingu, sem bráð-
lega varð raunverulega hluti af her Rússlands og undir þess stjórn. Þannig mynd-
aðist hin geigvænlega austurhlökk, grá fyrir járnum og ógnandi, það varð upphaf
hinna ótryggu tíma.

En það var ekki einungis á hernaðarsviðinu. heldur einnig á sviði fjármála og
efnahagslegrar endurreisnar, sem Sovét-Rússland blés í herlúðurinn. Kommúnistar
sögðu Marshalláætluninni og samtökum Vestur-Evrópulandanna um fjárhagslega við-
reisn stríð á hendur. Og í febrúar 1948 stóð Rússland með fimmtu herdeiId sinni fyrir
stjórnlagarofi og undirokun Tékkóslóvak íu.

Allt þetta varð til þess að vara vestrænar lýðræðisþjóðir við ógnandi hættum úr
austri. Mánuði eftir hin dapurlegu örlög Tékkóslóvakíu var stofnað hið vestræna
varnarhandalag Englands, Frakklands, Hollands, Belgíu og Luxemburg. Og ári síðar,
eða vorið 1949, var Norður-Atlantshafsbandalagið sett á laggirnar. Það var neyðar-
vörn vegna ógnandi ofstækisathafna hins kommúnistiska heims. Og eins og í inn-
gangsorðum sáttmála þess segir höfðu aðilar að Atlantshafsbandalaginu "ákveðið
að taka höndum saman um sameiginlegar varnir og varðveizlu friðar og öryggis."

Ísland gerðist, eins og alkunnugt er, aðili að þessu varnarbandalagi, þar sem
það með réttu taldi, ef illa færi, sér betur borgið innan bandalagsins en utan.
Til stuðnings aðild Íslands að bandalaginu voru með réttu færð fram þau rök, hversu
háttað væri legu landsins og hvaða reynsla hefði fengizt af síðustu heimsstyrjöld um
örlög þeirra þjóða, er voru varnarlausar, en höfðu haft oftrú á hlutleysi og ekki
heldur höfðu áttað sig til fulls á einkennum einræðis- og ofbeldisríkjanna, sem einskis
svífa st og fótumtroða frekast og fyrst hina varnarlausu. En af hálfu Íslands var því
yfir lýst við inngöngu í bandalagið, að Íslendingar hefðu engan her sjálfir landinu
til varnar og mundu ekki leyfa her annarra bandalagsþjóða landsetu, nema þeir
sjálfir teldu ástandið svo ófriðvænlegt, að ekki væri viðunandi af hafa landið óvarið.

Íslendingar gerðu sér það einnig alveg ljóst, að það var fjarri öllum sanni, að
Atlantshafsbandalagið hefði árásir á önnur lönd í huga. Ef nokkur skynsamleg
ástæða hefði verið til þess að ætla það, mundi Ísland aldrei hafa gengið í bandalagið.
Ef það kæmi fyrir, sem útilokað má telja. að eitthvert ríki bandalagsins réðist að
fyrra bragði á annað ríki, hefðu hin aðildarríkin enga skyldu til aðstoðar. En ef
hins vegar væri ráðizt á eitthvert aðildarríkið, hafa hin skyldu til þess að koma því
tafarlaust til aðstoðar. Er það orðað þannig í sáttmálanum: "Ef vopnuð árás er gerð
á eitt aðildarríkið, skoðast það sem árás á þau öll." Með þessu móti tryggði Ísland
sér, ef á það væri ráðizt, tafarlausa aðstoð hinna aðildarríkjanna.

Það dylst engum, sem opin hefur augu og nokkuð fylgist með ástandi heims-
málanna, að á síðustu tímum hafa viðsjár mjög aukizt á alþjóðavettvangi. Átökin
í Kóreu og í Þýzkalandi og Balkamnálunum, svo að nokkur dæmi séu nefnd, eru
þar óræk vitni. Það þarf því engan að undra, þó að menn, og þá Íslendingar eins
og aðrir, óttist það, að til alvarlegra átaka og víðtækra vopnaviðskipta gæti komið
þegar minnst vonum varði. Þessi ótti hefur um skeið verið víða ráðandi og sannar-
lega ekki að ástæðulausu.

Af þessum ástæðum hófust á síðastliðnum vetri viðræður innan Atlantshafs-
bandalagsins um varnarleysi Íslands. Gerðu menn sér mjög ljóst, og ekki sízt þeir
Íslendingar, sem láta sér annt um öryggi og frelsi lands síns, að hæpið mundi að
láta við svo búið standa. Það er alkunnugt, að ofheldis- og árásaröflin leita þar
helzt á, sem varnirnar eru veikastar . Hættan gat verið á pæsta leiti. Og þó að það
væri vissulega mikils um vert að eiga vísa aðstoð, ef á Island væri ráðizt, þá var
þó enn og stórum mikilsverðara að hindra það, að til árásar kæmi. En auðsætt var,
að það yrði frekast með Því gert að koma vörnum við á Íslandi án mikilla tafa, er
gætu leitt til þess, að freistingin til árása :í landið yrði minni. Og þar sem Íslendingar
sjálfir hvorki gátu né vildu vígbúast, var ekki annað fyrir hendi en hefja samninga
við hin ríki Atlantshafsbandalagsins um varnir Íslands.

Með þessum ríku rökum hófust samningar á milli Bandaríkjanna af hálfu At-
lantshafsbandalagsins annars vegar og Íslands hins vegar. Þeim samningum lauk á



þá lund, að Bandaríkin tækju að sér varnir Íslands. Þessi samningur var undirrit-
aður 5. maí s, I. og er nú lagður fyrir Alþingi til endanlegrar samþykktar.

Þess er einnig rétt að geta í því sambandi, að þingmenn allra lýðræðisflokkanna
þriggja athuguðu samninginn rækilega, áður en frá honum var endanlega gengið,
og samþykktu hann allir undantekningarlaust.

Í upphafi þessa samnings á þskj. 17 eru tilgreind þrjú ómótmælanleg höfuðrök
fyrir því, að hann sé gerður. Í fyrsta lagi, að Íslendingar geti ekki sjálfir varið land
sitt. Í annan stað hafi reynslan sýnt, að varnarleysi lands stofni öryggi þess
sjálfs og friðsamra nágranna þess í voða. Og í þriðja lagi, að tvísýnt sé um alþjóða-
mál. Þetta eru vissulega allt ótvíræðar staðreyndir. Friðsömum þjóðum er það án
efa ekkert keppikefli í sjálfu sér að leggja á sig þungar fórnir og mikil óþægindi til
þess að efla og auka hervarnir sínar. En þessar þjóðir setja frelsið og öryggið ofar
fjárútlátum og margs konar vandkvæðum, sem óhjákvæmilega hljóta að sigla í kjöl-
far öflugra hervarna.

Nágrannaþjóðirnar á Norðurlöndum hika ekki við að verja of fjár til hervarna
og margs konar öryggisráðstafana gegn árásum og að taka blóma æsku sinnar í her-
inn. Þetta eiga þær við að stríða, en það aftrar þeim þó hvergi.

Til varnar á Íslandi verða að dveljast erlendir hermenn hér á landi. Þeir eru frá
vinveittri þjóð, sem þekkt er að góðum og drengilegum skiptum við Íslendinga og
margs konar aðstoð í vandkvæðum. En þó er dvöl hermannanna, sem koma samkvæmt
frjálsum samningi og ósk Íslendinga, mönnum nokkuð áhyggjuefni og hlýtur að hafa
í för með sér ýmis vandamál. Hafa Íslendingar þar reynslu að baki, sem margt má
af læra og sitthvað til varnaðar. En allt gekk það í síðustu styrjöld þó furðu
árekstralítið. þó að um fjölmennan her væri að ræða. Og þrátt fyrir þessi ómót-
mælanlegu óþægindi og nokkra áhættu verða Íslendingar að sætta sig við þetta hlut-
skipti, og ætti það sízt, ef vel og viturlega og með gagnkvæmri sanngirni er haldið
á málum af báðum aðilum, að verða meiri fórnir né þungbærari en þær, sem aðrar
þjóðir Atlantshafsbandalagsins leggja nú á sig Í viðbúnaði varna og til öryggis frelsi
sínu. Og það ætti að vera vanmat á eðli, þroska og sjálfsvirðingu íslenzku þjóðar-
innar, að hún kæmist ekki klakklaust gegnum slíka sambúð á takmörkuðu tímabili.
Hefði það og verið með öllu óhæfilegt og ábyrgðarlaust, ef Íslendingar hefðu alveg
látið skeika að sköpuðu, hver verða kynnu örlög lands og þjóðar, ef til styrjaldar
kæmi. Hefði Ísland þá verið eina óvarða landið í Norður-Atlantshafsbandalaginu, en
um leið hernaðarlega mikilvægt og mikil hætta á því, að varnarlaust landið í upp-
hafi styrjaldar gæti þá þegar orðið að vígvelli. Varnarliðið í landinu sjálfu, áður
en til átaka kæmi, gæti forðað Íslandi frá voveiflegum örlögum.

Um samning þann, er hér liggur fyrir Alþingi til staðfestingar, má það sama
segja og um Atlantshafssáttmálann yfirleitt. Hvort tveggja er einungis gert til varnar.
Það eru höfuðatriði málsins, sem aldrei má gleyma og sérstaklega ber að undir-
strika. Með varnarsamningnum er alls ekki samið um neinn þann viðbúnað, sem til
þess væri ætlaður að gera héðan hernaðarárásir á önnur lönd. Var þetta sérstaklega
fram tekið i yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, sem birt var samtímis samningnum.
Engri þjóð á að stafa árásarhætta af þeim viðbúnaði, sem hefur verið gerður og
gera á.

Almenningur um allan hinn vestræna heim þráir frið, og Íslendinga og Norður-
landaþjóðirnar yfirleitt má óhætt telja friðsömustu þjóðir veraldar. Einmitt þess
vegna hefur hinn vestræni heimur bundizt samtökum Atlantshafsbandalagsins. Til-
gangur þess er varðveizla friðar. Allir sannir Íslendingar vona það og óska þess af
einlægum hug, að sá tilgangur takist og unnt verði að varðveita friðinn. Og ein-
mitt með þetta fyrir augum leggur meiri hl. varnarsamningsnefndar það eindregið
til, að Alþingi samþykki frumvarpið.

Meiri hl. nefndarinnar sér ekki ástæðu til að víkja sérstaklega að viðbæti
varnarsamningsins sjálfs um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þeirra. Aðeins
viII hann benda á það höfuðatriði í niðurlagi 5. gr. samningsins, þar sem stendur;
~,Ekkert ákvæði þessa samnings skal skýrt þannig, að það raski úrslitayfirráðum
Islands yfir íslenzkum málefnum." Þetta er hinn rauði þráður, er einkenna á samn-
ingsgerð þessa.

Gísli Guðmundsson tekur fram, að hann mæli með frumvarpinu, en hafi viljað
breyta orðalagi á nokkrum köflum í nefndarálitinu.

Pétur Ottesen,
form.

Alþingi, 7. nóv. 1951.
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frsm.
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