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um till. til þál. um staðfestingu viðbótarsamnings við Norður-Atlantshafssamninginn um
aðild Spánar.

Frá minni hl. utanríkismálanefndar.

Þegar tillagan um aðild Spánar að NATO kom fyrst til umræðu var því lýst yfir að
þingmenn Alþýðubandalagsins mundu sitja hjá við afgreiðslu málsins þar eð Alþýðubanda-
lagið væri andvígt þátttöku Íslands í NATO. Hins vegar var áréttuð nauðsyn þess, að Ís-
lendingar kynntu sér meðferð málsins á Spáni og helstu rök þarlendra andstæðinga aðildar
að NATO. Í utanríkismálanefnd komu fram upplýsingar um þessi atriði.

Í fulltrúadeild spánska þingsins greiddu 186 þingmenn atkvæði með aðild, en 146
þingmenn voru á móti, og í öldungadeildinni voru 105 með tillögunni, en 60 á móti. For-
ustumenn sósíalista í spánska þinginu gerðu tillögu um að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram
um aðildina þar eð margt benti til að meiri hluti þjóðarinnar væri andvígur því, að Spánn
gengi í NATO. Ríkisstjórnin beitti sér fyrir því, að þessi tillaga um athugun á vilja þjóðar-
innar var felld. Skoðanakönnun sýndi þó að um 70% kjósenda voru fylgjandi því, að þjóðar-
atkvæðagreiðsla skæri úr um aðildina. Í sömu könnun kom fram að 52% Spánverja voru
andvígir því, að land þeirra gengi í NATO, en aðeins 18% voru því fylgjandi. Það er því ljóst
að yfirgnæfandi meiri hluti Spánverja var bæði andvígur aðildinni að NATO og á móti
málsmeðferð ríkisstjórnarinnar. Þjóðinni var meinað að kveða upp sinn dóm. Vilji fólksins
fékk ekki að ráða.

Andstæðingar NATO-aðildar á Spáni bentu á að þátttakan í NATO mundi tryggja
valdastöðu hersins og þannig grafa undan lýðræðinu í landinu. Spánski herinn var í áratugi
burðarás fasismans á Spáni, og nýlega gerðu herforingjar tilraun til að steypa hinu lýðræðis-
lega stjórnkerfi. Herforingjastjórnir hafa lifað góðu lífi innan NATO og yfirstjórn banda-
lagsins í engu skeytt um það, þótt lýðræðið væri afnumið í aðildarrikjunum. Yfirstjórn
NATO hafði náið samstarf við herforingjastjórnina í Grikklandi, enda studdi forusturíki
bandalagsins, Bandaríkin, valdatöku grísku herforingjanna á sínum tíma. Á sama hátt hafa
Bandaríkin, forusturíki NATO, stutt núverandi herforingjastjórn í Tyrklandi bæði fjárhags-
lega og hernaðarlega þótt lýðræðið sé nú fótum troðið í Tyrklandi. Þar er starfsemi stjórn-
málaflokka bönnuð, forustumenn frjálsra verkalýðsfélaga hafa verið dæmdir til dauða, tugir
þúsunda borgara hnepptir í fangelsi vegna stjórnmálaskoðana sinna og pyntaðir þar, starf-
semi fjölmiðla og háskóla hefur verið hneppt í fjötra.

Það er því rétt hjá andstæðingum NATO-aðildar á Spáni, sem hafa meirihlutafylgi með
þjóðinni, að þátttaka í þessu bandalagi eykur líkurnar á því, að lýðræðinu verði fórnað í þágu
valdahagsmuna hersins. Saga NATO,studd dæmum frá Grikklandi, Portúgal og Tyrklandi,
sýnir að forusta bandalagsins metur hernaðarhagsmunina ávallt meira en lýðræðið. Þátttaka
í NATO er engin trygging fyrir lýðræði. Sagan hefur þvert á móti sannað að yfirstjórn
bandalagsins og forusturíki þess styðja ávallt þá sem fótum troða lýðræðið í aðildarríkjum
bandalagsins, svo framarlega sem þeir tryggja hernaðarhagsmuni Bandaríkjanna. NATO er
hernaðarbandalag en ekki samfélag lýðræðisríkja.
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