
sþ. 402. Tillaga til þingsályktunar [230. mál]
um kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Guðmundur Einarsson, Kristín Halldórsdóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna í samráði við ríkisstjórnir annarra
Norðurlanda að yfirlýsingu um kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd. Leitast skal við að tryggja
slíka yfirlýsingu með bindandi samningum, grundvölluðum á alþjóðarétti og viðurkenndum
af Sameinuðu þjóðunum.

Greinargerð.
Barátta fyrir kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndum hefur lengi verið á dagskrá

norrænna friðarsinna. Framan af voru hugmyndir manna um stærð svæðisins og þær reglur,
sem þar skyldu gilda, allmismunandi. Sumir vildu t. d. að aðeins skandinavísku löndin yrðu
innan svæðisins en aðrir vildu að það yrðu Norðurlönd öll.

Árið 1982 tóku friðarhreyfingar á Norðurlöndunum að samræma hugmyndir sínar í
þessu efni og héldu í því skyni nokkra samráðsfundi. Samtök herstöðvaandstæðinga sendu
fulltrúa á þessa fundi fyrir Íslands hönd. Síðasti samráðsfundurinn var haldinn í Norræna
húsinu í Reykjavík 23.-24. apríl 1983 og þá voru endanlega samþykktar samræmdar
hugmyndir norrænna friðarhreyfinga um kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum.
Samþykkt þessi er tímamótaviðburður sem vafalítið á eftir að hafa áhrif á alla friðarbaráttu í
þessum heimshluta. Ef vel tekst til verður þetta fyrsta skref Norðurlandanna til myndunar
friðarbandalags sem verða mun fordæmi um heim allan í baráttu mannkynsins gegn örvita
vígbúnaðaræði og kjarnorkuvopnakapphlaupi.

Samþykkt friðarhreyfinga á Norðurlöndunum um Kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd,
sem undirrituð var á fundi þeirra í Norræna húsinu í Reykjavík 23.-24. apríl árið 1983, er
prentuð sem fylgiskjal með þessari tillögu. Þar er að finna meginatriði tillögunnar ásamt
greinargerð þar sem m. a. er skilgreint hvað er átt við með "kjarnorkuvopnum" og
"kjarnorkuvopnalausum svæðum".

Fylgiskjal I.

Samþykkt samráðsfundar friðarhreyfinga á Norðurlöndum 23.-24. apríl 1983:

Kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd.
I. Inngangur: Ný lausn í öryggismálum.

Tvenns konar meginsjónarmið eru uppi í þeirri viðleitni að hindra að stríð brjótist út.
Annars vegar er hugmyndin um ógnarjafnvægi lögð til grundvallar; uppbygging nægilega
mikils vígbúnaðar á að hindra andstæðinginn í að reyna árás. Hins vegar er gert ráð fyrir
samkomulagi: með alþjóðlegum samningum og nýjum samstarfsformum má skipa svo
málum að ríki leysi ágreiningsmál sín án þess að beita vopnavaldi.
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Frá lokum seinni heimsstyrjaldar hefur hugmyndin um ógnarjafnvægi verið höfð að
leiðarljósi. Þetta hefur haft í för með sér síaukinn vígbúnað, miklar efnahagslegar fórnir fyrir
allan heim. Nú er svo komið að sjálf tilvist vopnanna ógnar öryggi okkar. Þess vegna gerast
þær raddir nú æ háværari sem krefjast nýrrar stefnu í öryggismálum.

Sú stefna í þeim málum sem nú er framkvæmd bæði af þjóðríkjum og valdablokkum
leiðir sjálfkrafa til aukins víg búnaðar. Það er því nauðsynlegt að nýjar lausnir í öryggismál-
um eigi sér alþjóðlegan grundvöll. Það eru hagsmunir alls mannkyns að unnt verði að hefja
afvopnun sem nái til heimsins alls. Þar geta bæði lítil ríki og stór átt hlut að máli með því að
koma á fót friðarsvæðum þar sem samskipti ríkjanna innbyrðis og milli ríkjanna innan og
utan slíkra svæða byggja á gagnkvæmu trausti og samvinnu.

Sex óháðar friðarhreyfingar í Danmörku, Finnlandi, Færeyjum, Íslandi, Noregi og
Svíþjóð hafa í sameiningu unnið upp þessar tillögur um kjarnorkuvopnalaust svæði á
Norðurlöndum sem lið í þeirri stefnu sem fyrr var talað um. Við höfum lagt áherslu á að
meta á raunsæjan hátt þær aðstæður og þá möguleika sem fyrir hendi eru og við teljum að í
höfuð dráttum hafi tillögur okkar víðtækan stuðning á bak við sig.

Við skorum á stjórnmálamenn á Norðurlöndum að vinna að því í fullri alvöru að koma á
fót kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndtrm á grundvelli þessara tillagna.

Það er sagt að baráttuna fyrir kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndum verði að
skoða í víðu samhengi, evrópsku eða alþjóðlegu. V-ið erum einnig þessarar skoðunar. Ef
stofnun slíks svæðis verður ekki annað en einangrað frumkvæði landa okkar í heimi þar sem
vígbúnaðarkapphlaupið heldur áfram óhindrað mun það brátt missa gildi sitt. En það er
einnig skoðun okkar að víðtæk afvopnun verði aðeins að veruleika með stöðugri þróun þar
sem enginn setur fram skilyrði eða bíður eftir fyrsta útspili frá öðrum, heldur leggi hver fram
sinn skerf og hvetji aðra til hins sama. Sjálfstætt frumkvæði verður að koma til. Ef við
samþykkjum öryggismálastefnu sem byggir á tilvist kjarnorkuvopna og hugsanlegri notkun
þeirra höfum við um leið gefið samþykki okkar fyrir vitfirringu kjarnorkuvopnakapp-
hlaupsins.

Það kemur fram í þeim kafla tillagna okkar, sem ber yfirskriftina "Markmið", að við
lítum á "varnir með kjarnorkuvopnum" sem ögrun við okkar eigin tilveru og siðlausa aðferð
í baráttu gegn óvini. Stofnun svæðisins er þess vegna hugsuð sem sjálfstætt frumkvæði
Norðurlandanna. Hún á að útrýma hugsanlegum ástæðum fyrir beitingu kjarnorkuvopna
gegn löndunum sem svæðið mynda og standa sem fyrsta varð an á leið til frekari afvopnunar
og slökunar. Stofnun svæðisins á einnig að geta komið af stað auknum umræðum um
kjarnorkuvígbúnaðinn og valdbeitingarpólitík stórveldanna.

Það er í þágu alls mannkyns að einhver taki fyrsta skrefið á leiðinni til nýrrar
alþjóðlegrar öryggismálastefnu sem byggist á samstarfi milli allra þjóða heims. En vegna
hefðbundinna viðhorfa í þessum málum krefst slíkt frumkvæði þess að við höfum hugrekki
til að fara nýjar leiðir sem enginn getur vitað fyrir hvert liggja. Margir hafna hugmyndum
okkar af þessum sökum. Þeir viðurkenna þær hættur sem okkur stafar af kjarnorkuvígbún-
aði og kjarnorkuvörnum en eru engu síður óttaslegnir við tilhugsunina um að gefa upp á
bátinn þau sjónarmið sem þeir hafa vanist að taka góð og gild því að hið venjubundna veitir í
sjálfu sér ákveðna öryggiskennd. Í heimi nútímans veldur þetta kreppu sem verður að taka
alvarlega. Stjórnmálamenn verða að taka á sig þá ábyrgð að rísa gegn þessum skilningi á
öryggishugtakinu.

Andstæðan við hernaðarlegar lausnir eru friðsamlegar lausnir. Andstæðan við hernað-
arbandalög eru friðarbandalög sem leiðir til slíkrar sambúðar þjóðanna að öryggið situr í
fyrirrúmi og valdbeiting til lausnar deilumála kemur ekki til greina. Flest deilumál í
heiminum eru nú þegar leidd til lykta á friðsamlegan hátt. Að öðrum kosti byggjum við alls
staðar við stöðugt stríðsástand. Og friðsamlegar lausnir deilumál a undanfarin ár er naumast
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hægt að rekja til þess að við höfum hættuna af kjarnorkuvopnum hangandi yfir höfðum
okkar.

Norðurlöndin hafa lengi leyst innbyrðis deilumál sín friðsamlega. Dæmi um þetta eru
m. a. þegar sambandið milli Noregs og Svíþjóðar var leyst upp 1905, lausn deilumál a Íslands
og Danmerkur 1918, þegar Ísland öðlaðist fullveldi, lausnin á deilunum um Álandseyjar
milli Svíþjóðar og Finnlands í kringum 1920 og lausn deilnanna um Grænland milli Noregs
og Danmerkur í byrjun fjórða áratugarins. Í samhengi við stofnun kjarnorkuvopnalauss
svæðis á Norðurlöndum ætti það því að vera mögulegt að koma á fót norrænum og
alþjóðlegum stofnunum sem hafi þau verkefni að efla innbyrðis samskipti milli aðildarlanda
svæðisins svo og milli aðildarlandanna og umheimsins, þ. á m. stórveldanna. í þeim tilgangi
að vinna að lausn þeirra vandamála sem kunna að koma upp og bæta skipulag svæðisins og
útvíkka það.

Þetta felur í sér að við byggjum upp net samskiptaleiða til að efla samstarfið. Þær geta
verið til hjálpar við lausn ágreiningsmála sem kunna að koma upp; í stað þess að þau vaxi og
verði óleysanleg verða þau leidd til lykta strax í opnum samningum. Ef við skipuleggjum
svæðisstofnunina á þennan hátt getum við hindrað að þar verði aðeins um einangrað
frumkvæði okkar að ræða.

Stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis með þessum hætti mun vekja athygli og áhuga
langt út fyrir Norðurlönd. Hún felur í sér nýja lausn í öryggismálum, byggða á samstarfi um
sameiginlega öryggishagsmuni. Kenningin um ógnarjafnvægið yrði leyst af hólmi með þeirri
grundvallarreglu að enginn á að hafa ástæðu til ótta. Það traust milli þjóða, sem ríkir í okkar
heimshluta, verður að nýta til að hrinda af stað þróun í jákvæða átt sem með tíð og tíma gæti
leitt til breytinga um heim allan. Sameiginlegt markmið okkar er samfélag manna sem lifir
við varanlegan frið, samfélag án hættu á gjöreyðingu af völdum kjarnorkustríðs.

II. Meginatriði tillögunnar.
1. Kjarnorkuvopnalaust svæði er afmarkað svæði sem er yfirlýst kjarnorkuvopnalaust

með bindandi samningum, grundvölluðum á alþjóðarétti og viðurkenndum af Sameinuðu
þjóðunum.

2. Markmið með kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndum er að auka öryggi með
því að koma í veg fyrir kjarnorkuvígbúnað á yfirráðasvæði Norðurlanda í framtíðinni.
Ákvörðun um slíkt svæði er fyrst og fremst sjálfstæð aðgerð í þágu slökunar og afvopnunar.
Henni er ætlað að vera fordæmi um nýja skipan öryggismála sem markaði stefnuna til
kjarnorkuvopnalausrar Evrópu. Markmiðið er heimur án kjarnorkuvopna.

3. Umfang svæðisins. Fyrirhugað er að í upphafi nái svæðið til Danmerkur, Finnlands,
Færeyja, Íslands, Noregs og Svíþjóðar og að auki til þeirra svæða í lofti og á legi sem þessi
ríki hafa lögsögu yfir samkvæmt alþjóðareglum. Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norður-
löndum þarf að skipuleggja þannig að það geti náð til Grænlands þegar og ef grænlenska
þjóðin óskar þess.

4. Skilgreining kjarnorkuvopna takmarkast við sérhverja kjarnorkusprengihleðslu án
tillits til annarra eiginleika og áætl aðrar notkunar.

5. Skuldbingingar landanna, sem kjarnorkuvopnalausa svæðið nær til, fela í sér:
a) að þau skuli ekki þróa, gera tilraunir með eða framleiða kjarnorkuvopn,
b) að þau skulu ekki verða sér úti um, taka á móti eða hafa yfir kjarnorkuvopnum að ráða,
e) að þau skulu ekki leyfa öðrum ríkjum að flytja inn, koma fyrir eða geyma

kjarnorkuvopn innan svæðisins.
Að auki skulu þau skuldbinda sig til að taka ekki þátt í þróun, flutningi, æfingum eða

notkun kjarnorkuvopna utan svæðisins. Allur flutningur kjarnorkuvopna um svæðið er
bannaður, nema þegar slíkt er heimilt í bindandi alþjóðasamningum.
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6. Skuldbindingar kjarnorkuveldanna. Kjarnorkuveldin skuldbinda sig:
a) til að virða hið kjarnorkuvopnalausa svæði,
b) til að nota ekki kjarnorkuvopn gegn löndum innan svæðisins eða ógna löndum innan

svæðisins með kjarnorkuvopnum.
Þetta felur sérstaklega í sér að þau skulu hvorki flytja kjarnorkuvopn til svæðisins né

brjóta landhelgi eða lofthelgi þess með neins konar farartækjum sem bera kjarnorkuvopn.
7. Viðbótarsamningar. Svæðisríkin geta gert viðbótarsamninga innbyrðis eða við

kjarnorkuveldin og jafnvel önnur ríki um málefni sem ekki falla innan skilgreiningarákvæða
svæðisins. Mikilvæg atriði viðbótarsamninga næðu til "ytri takmarkana", þ. e. a. s. tak-
mörkunar á tilteknum kjarnorkuvopnakerfum utan svæðisins sem álitið er að ógni ríkjum
svæðisins sérstaklega. Slíkir viðbótarsamningar gætu náðst samtímis stofnun svæðisins en
einnig mætti ná þeim síðar.

8. Fyrirkomulag eftirlits þarf að ákvarða til að tryggja að aðilar standi við skuldbinding-
ar sínar. Öll Norðurlöndin hafa undirritað samninginn um bann við útbreiðslu kjarnorku-
vopna frá 1968 og eru því undir eftirliti Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar í Vín (IAEA).
Þetta eftirlit nær til framleiðslu eigin kjarnorkuvopna.

Með stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis á Norðurlöndum verður einnig nauðsynlegt
að fylgjast með að staðið sé við bann við útvegun kjarnorkuvopna og bann við að öðrum
ríkjum sé leyft að koma kjarnorkuvopnum fyrir innan svæðisins. Þetta eftirlit tekur til
landsvæða sem lúta lögsögu Norðurlanda og verður í grundvallaratriðum að vera á ábyrgð
svæðisríkjanna sem þau taka á sig sameiginlega. Raunhæft gæti verið að stofna sérstaka
norræna fastanefnd til eftirlits og yrði hún tengd Sameinuðu þjóðunum.

Viðbótarsamningar um takmarkanir utan svæðisins horfa nokkuð öðruvísi við þar eð
þeir taka til umsvifa kjarnorkuveldanna á svæðum utan lögsögu svæðisríkjanna. Eftirlit með
slíkum samningum krefst þátttöku kjarnorkuveldanna.

9. Stofnun svæðisins er sjálfstætt norrænt frumkvæði. Kjarnorkuvopnalaust svæði telst
stofnað þegar tryggt hefur verið með samningi milli svæðisríkjanna að þau séu algerlega laus
við kjarnorkuvopn og þessi samningur ásamt hugsanlegum viðbótarsamningum hefur verið
kynntur allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.

10. Frekari útvíkkun svæðisins verður tryggð með því að svæðisríkin skuldbindi sig til
þess að vinna ötullega að því að stækka svæðið, þróa ákvæði samninganna og auka öryggi á
því. Til þessa verði komið á fót nauðsynlegum stofnunum.

III. Greinargerð með tillögunni.
1. Kjarnorkuvopnalaust svæði.
Kjarnorkuvopnalaust svæði er afmarkað landsvæði sem lýst er kjarnorkuvopnalaust

með bindandi samningum samkvæmt þjóðarétti og viðurkennt af S.þ.
Þetta er nánar útfært í lokakafla ályktunar frá fyrstu afvopnunarráðstefnu S.þ. árið

1978. Þar er lýst yfir að stofnun kjarnorkuvopnalausra svæða sé mikilvægt skref í átt að
afvopnun (60). Þau ríki, sem myndi slík svæði, skuldbindi sig til að tryggja að svæðið sé að
fullu og öllu án kjarnorkuvopna meðan kjarnorkuveldin eru að sínu leyti hvött til að gefa út
bindandi yfirlýsingar um að þau viðurkenni stöðu þess og til að beita ekki né hóta að beita
kjarnorkuvopnum móti aðildarlönd um svæðisins.

Það má skýra þjóðréttarlega stöku kjarnorkuvopnalauss svæðis á marga vegu. Einn
möguleiki er að gera sameiginlegan samning allra aðildarlandanna. Annar möguleiki er
einhliða yfirlýsingar (loforð). Loks má hugsa sér lausn sem fæli í sér báða þessa möguleika.
Sem dæmi um það má nefna Tlatelolco-samninginn um kjarnorkuvopnalaus svæði í S-
Ameríku. Þar er annars vegar um að ræða samning milli svæðislandanna og hins vegar
yfirlýsingar kjarnorkuveldanna hvors um sig.
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Það má færa rök að báðum fyrrnefndum möguleikum. Eftir að hafa borið vandlega
saman bækur okkar höfum við komist að þeirri niðurstöðu að við myndun kjarnorkuvopna-
lauss svæðis á Norðurlöndum þurfi löndin að gera samning sín á milli en skuldbindingar
kjarnorkuveldanna kæmu fram í viðbótarsamningi. Til grundvallar þessari niðurstöðu er sú
áhersla sem við leggjum á að kjarnorkuvopnalaust svæði verði byggt upp með sameinuðu og
sjálfstæðu frumkvæði Norðurlandanna sjálfra í eins miklum mæli og mögulegt er.

Í sambandi við myndun kjarnorkuvopnalauss svæðis geta komið til viðbótarsamningar
af ýmsu tagi. Þeir geta náð til ríkja utan svæðisins og í þeim kann að verða fjallað um fleira
en bann við kjarnorkuvopnum innan sjálfs svæðisins. Sérstakar viðræður milli þeirra landa,
sem málið varðar, verða að koma til um hvern slíkan samning. Hvað varðar hið fyrirhugaða
kjarnorkuvopnalausa svæði hér á Norðurlöndum lítum við svo á að það sé mikilvægt að slíkir
samningar séu fyrir hendi þegar við stofnun svæðisins, en þeir geta einnig orðið til smám
saman eftir að svæðið hefur öðlast viðurkenningu. Þetta verður tekið til nánari umfjöllunar í
7. grein.

2. Markmið.

Stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis á Norðurlöndum hefur það að markmiði að hindra
uppbyggingu kjarnorkuvopna þar og verður aðeins að veruleika fyrir frumkvæði Norður-
landanna sem framlag þeirra til slökun ar og afvopnunar. Henni er ætlað að sýna fram á
möguleika á nýjum lausnum í öryggismálum með kjarnorkuvopnalausa Evrópu að
framtíðarmarkmiði. Takmarkið er heimur án kjarnorkuvopna.

Vaxandi spenna milli austurs og vesturs hefur haft sín áhrif á aðstæður á Norður-
löndum. Vígbúnaður risaveldanna og markvissari stríðsundirbúningur þeirra, ekki hvað síst í
Norðurhöfum, draga Norðurlönd inn í átök þeirra á nýjan hátt. Kjarnorkuvopnalaust svæði,
sem bannar kjarnorkuveldunum að koma kjarnorkuvopnum sínum fyrir á Norðurlöndun-
um, getur unnið gegn þessu. Slíkt svæði mundi takmarka ítök kjarnorkuveldanna á
Norðurlöndum sem þar með fengju meira svigrúm og meiri möguleika til að standa vörð um
hagsmuni sína.

Tafarlausra aðgerða er þörf ef Norðurlönd eiga að að geta varðveitt stöðu sína í
heiminum sem svæði þar sem slökunarástand ríkir. Stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis á
Norðurlöndum er svar við þeirri mögnun spennu sem nú er ráðandi.

Áætlanirnar um kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndunum eru fullkomlega sam-
ræmanlegar stöðu bæði hinna hlutlausu Norðurlanda og hinna sem starfa innan NATO. Þær
samrýmast sjálfkrafa hlutleysi Finnlands og Svíþjóðar. Norrænu NATO-löndin verða að
nýta sér meðákvörðunarrétt sinn innan bandalagsins til að fá fram breytingar á hernaðar-
áætlunum þess svo að þær feli ekki lengur í sér notkun kjarnorkuvopna á norrænu landi. Það
væri ábyrgðarlaust í því spennuástandi, sem nú ríkir, að eftirláta kjarnorkuveldunum allt
frumkvæði í afvopnunarmálum. Ekkert bendir til að þau geti komið sér saman um nokkurt
raunverulegt samkomulag um afvopnun. Þetta leggur öðrum löndum þá skyldu á herðar að
taka málin í eigin hendur - meðan enn er tími til. Einkum á þetta við um Evrópuríki, hvort
sem þau tilheyra hernaðarbandalagi eða eru hlutlaus. Kjarnorkuvopnalaust svæði á
Norðurlöndum er einmitt aðgerð sem getur hindrað stríðsundirbúninginn í Evrópu, og getur
orðið fyrsta skrefið í átt til frekari afvopnunar.

Slíkt svæði yrði til stuðnings fjöldahreyfingum sem berjast fyrir breyttri öryggismála-
stefnu í eigin löndum og hvatning öðrum ríkjum álfunnar til að hefja öfluga baráttu gegn
kjarnorkuógninni. Krafan um nýja öryggismálastefnu er nú borin fram af sterkum
fjöldahreyfingum og breiðist land úr landi. Það yrði stór áfangi í þeirri baráttu ef norrænu
friðarhreyfingarnar fengju framgengt kröfu sinni um kjarnorkuvopnalaust svæði.
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Hugmyndin um kjarnorkuvopnalaust svæði felur í sér að "vörnum með kjarnorkuvopn-
um" er algerlega hafnað. Þessi vopn eru gjöreyðingarvopn og með þeim verða engin
verðmæti varin. Notkun slíkra vopna felur í sér jafna hættu fyrir þann sem beitir þeim og
fyrir óvininn. Þessar staðreyndir gera það ósamþykkjanlegt siðferðilega að beita kjarnorku-
vopnum í stríði. Stærsta siðferðilega spurning sem nútímamaðurinn glímir við er hvort hægt
sé að samþykkja "öryggismálastefnu" sem byggist á undirbúningi undir svo óumræðilegan
glæp gegn mannkyninu. Skoðun okkar er sú að Norðurlöndin, sem eiga sér langa hefð í að
leysa deilumál friðsamlega og hafa lagt áherslu á að alþjóðaréttur sé virtur, verði að vera í
fararbroddi um mótun nýrrar stefnu: við höfnum kjarnorkuvígvæðingu sem lið í öryggis-
málastefnu.

3. Landfræðileg afmörkun.
Kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndum ber í byrjun að ná til Danmerkur,

Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar ásamt land- og lofthelgi þessara landa samkvæmt
gildandi alþjóðalögum (sjá nánar síðar).

Færeyjar og Ísland hafa ekki verið inni í myndinni í fyrri tillögum um þetta efni, en þessi
lönd eru sögulegur, pólitískur og menningarlegur hluti Norðurlanda. Auk þess vegur þungt
að sterkar óskir hafa komið fram frá báðum löndunum um að standa ekki utan
kjarnorkuvopnalauss svæðis á Norðurlöndunum. Við viðurkennum að Norðurlöndin ganga
inn í þetta samstarf af mismunandi ástæðum en við fáum ekki séð að þátttaka neins þeirra
valdi vanda sem ekki er hægt að leysa.

Fram til þessa hafa ekki komið fram óskir frá Grænlendi um aðild að norræna svæðinu.
Hins vegar hafa komið fram tillögur um friðað svæði sem nái til heimskautalandanna, þ. e.
þeirra svæða sem byggð eru af inuitum (eskimóum).

Komi fram tillaga af Grænlands hálfu um aðild að norræna svæðinu sem skref í átt að
áðurnefndu friðuðu svæði ætti hins vegar að vera auðvelt að verða við henni. Skipulag
kjarnorkuvopnalauss svæðis á Norðurlöndum verður að vera þannig í byrjun að Grænland
geti orðið hluti af svæðinu ef Grænlendingar sjálfir óska þess.

Norræna svæðið nær til þeirra hafsvæða sem falla undir lögsögu hvers lands fyrir sig
samkvæmt alþjóðareglum á hverjum tíma. Landfræðilega séð er því svæðið hlutað sundur af
stórum alþjóðlegum hafsvæðum. En það verður framtíðarverkefni okkar að berjast fyrir því
að öll þessi hafsvæði verði hluti kjarnorkuvopnalauss svæðis og að kjarnorkuvopnum verði
útrýmt af öllu N-Atlantshafinu. Lofthelgi svæðisins verður að ákveða með tilvísun til þeirrar
skilgreiningar sem virðist njóta mests stuðnings í þjóðarétti, en hún kveður svo á að lofthelgi
lands nái svo hátt sem nútíma flugvél kemst. (Varsjárráðstefnan 1929). Samkvæmt því brjóta
eldflaugar á braut utan andrúmslofts ekki lofthelgi svæðisins. Hins vegar er augljóst að
stýriflaugar sem fljúga lágt yfir yfirborðinu brytu lofthelgi þeirra landa sem þær flygju yfir.

Gert verður ráð fyrir að alltaf sé unnt að færa út hið kjarnorkuvopnalausa svæði á
Norðurlöndum.

4. Skilgreining á kjarnvorkuvopnum.
.Kjamorkuvopn" eru jafnan skilgreind sem sprengjuvirkar kjarnorkuhleðslur. Þannig

eru þau til dæmis skilgreind í Tlatelolco-samningnum frá 1967 um kjarnorkuvopnalaust
svæði í S-Ameríku og í samningnum um bann við útbreiðslu kjarnvorkuvopna frá 1968. Í
ályktun Sameinuðu þjóðanna frá 1976 er skilgreiningin þannig: "Kjarnorkuvopn telst allur
sá útbúnaður sem getur losað kjarnorku stjórnlaust, án tillits til annarra eiginleika eða
áætlaðra nota."

Samkvæmt þessu nær bannið á hinu kjarnorkuvopnalausa svæði til sprengjuvirkra
hleðslna og einskis annars. Eigi að síður kann að reynast full ástæða til að láta bannið ná til
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fleiri þátta kjarnorkuvígbúnaðar. Mikilvægar stöðvar og útbúnaður, sem geta verið
hjálpartæki í kjarnorkuárás, verða skilgreindar sem ögrun í spennuástandi eða stríði. Þar
sem ekki er unnt að eyða þeim með hefðbundnum vopnum geta þær orðið skotmörk fyrir
kjarnorkusprengjur, - hvað sem öllum skuldbindingum líður. Slíkur útbúnaður, - í þeim
mæli sem hann er að finna á svæðinu, - grefur undan trúverðugleika þess. Rökrétt afstaða
til vígbúnaðar væri að Norðurlöndin stæðu utan við allan stríðsundirbúning með kjarnorku-
vopnum. Þannig fæli "kjarnorkuvopnalaust svæði" í sér stærra inntak en einungis bann við
sprengjuvirkum hleðslum. Það er hins vegar afar örðugt að finna skilgreiningu á
kjarnorkuvopnum sem nær skýrt til allra þátta og hægt er að beita lagalega. Þetta verður enn
örðugra ef haft er í huga að stöðvar og útbúnað er oft hægt að nota í margs konar skyni og oft
getur leikið vafi á um þýðingu þeirra í kjarnorkustríði. Það er mikilvægt að Norðurlönd
hefjist handa um að gera yfirlit um þann búnað (og skilgreini e. t. v. um leið hernaðarþýð-
ingu hans) sem þegar er til innan þeirra og getur staðið í sambandi við stríðsrekstur með
kjarnorkuvopnum.

Í núverandi stöðu höfum við lagt áherslu á einfaldar skilgreiningar til að komast hjá
ólíkum túlkunum og missætti um það hvort löndin uppfylli skyldur sínar. Við teljum því að
það beri að halda sig við þá skilgreiningu að undir hugtakið kjarnorkuvopn falli einungis
sprengjuvirkar hleðslur. Þyki æskilegt að banna annan útbúnað en sprengjuhleðslurnar
gerist það með viðbótarsamningum hvers lands fyrir sig. Þá verður umfram allt að gera
nákvæma grein fyrir því til hvers slíkt bann nær.

5. Skuldbindingar svæðislandanna.

Öll Norðurlöndin hafa undirritað og haldið samninginn um bann við útbreiðslu
kjarnorkuvopna. Samkvæmt honum eru þau skuldbundin til að þróa ekki, framleiða né gera
tilraunir með kjarnorkuvopn. Þau eru einnig skuldbundin til að útvega ekki slík vopn, taka
ekki við þeim og geyma þau ekki.

Við stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis mundu bætast við nýjar skuldbindingar, þ. e.
að leyfa ekki öðrum ríkjum að koma fyrir eða geyma eigin kjarnorkuvopn á því landi sem
svæðið nær til. Þannig skuldbinda svæðisríkin sig til að biðja ekki um hernaðarlega aðstoð í
formi kj arnorkuvopna og þau svipta kjarnorkuveldin þeim möguleika að koma fyrir
kjarnorkuvopnum á svæðinu. Svæðislöndin skuldbinda sig því til að:
a) þróa ekki, gera ekki tilraunir með eða framleiða kjarnorkuvopn
b) afla sér ekki kjarnorkuvopna, taka ekki við þeim né ráða yfir þeim.
e) leyfa ekki öðrum ríkjum að flytja inn, koma fyrir eða geyma eigin kjarnorkuvopn á

svæðinu.
Þessi atriði þarfnast nánari umfjöllunar.
Liðir a og b innihalda bann við kjarnorkuvopnum undir stjórn svæðislandanna. Liður e

færir bannið yfir á kjarnorkuvopn í eigu annarra ríkja.
Liðir a og b fela einnig í sér að svæðislöndin skuldbinda sig til að taka ekki þátt í þróun,

flutningum með, æfingum eða notum á kjarnorkuvopnum utan sjálfs svæðisins.
Orðalagið í lið e að löndin leyfi ekki öðrum ríkjum að koma fyrir kjarnorkuvopnum inni

á svæðinu, merkir einnig að þau banna allan flutning á slíkum vopnum um landsvæði sín,
landhelgi og lofthelgi, nema slíkur flutningur sé heimill samkvæmt gildandi þjóðréttarlegum
samningum. Það er vert að leggja sérstaka áherslu á að bannið við flutningi kjarnorkuvopna
næði til flugs með kjarnorkuvopn yfir hið kjarnorkuvopnalausa svæði. Mjög mikilvægt er að
bannað yrði að rjúfa lofthelgi svæðisins með stýriflaugum eða flugvélum sem flytja
kjarnavopn að skotmarki (í 7. grein munum við fjalla nánar um hvernig framkvæma má slíkt
bann). Eins og við drápum á upphaflega verður skipulag svæðisins að vera tryggt með
bindandi þjóðréttarlegum samningum, viðurkenndum af Sameinuðu þjóðunum. Þær
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skuldbindingar, sem aðildarríki svæðisins taka á sig t. d. gagnvart hernaðarbandalagi, vega
léttar en skuldbindingar sem leiða af aðildinni að hinu kjarnorkulausa svæði.

6. Skuldbindingar kjarnorkuveldanna.

Eins og við nefndum í 1. grein er þess krafist af kjarnorkuveldunum að þau skuldbindi
sig með yfirlýsingu:
a) til að viðurkenna stöðu hins kjarnorkulausa svæðis,
b) til að beita ekki né hóta að beita kjarnorkuvopnum gegn svæðislöndunum.

Þetta krefst nánari umfjöllunar.
Að viðurkenna stöðu svæðisins felur í sér að kjarnorkuveldin reyna ekki að flytja

kjarnorkuvopn á svæðið og brjóta ekki land- eða lofthelgi svæðislandanna með skipum,
kafbátum eða flugvélum með kjarnorkuvopn innanborðs, með stýriflaugum, eða á annan
hátt. Við teljum að kjarnorkuveldin verði að koma til móts við svæðislöndin m. a. með þeim
breytingum á skipan vígbúnaðar síns sem geri skuldbindingar þeirra trúverðugar.

Með samningnum um bann við dreifingu kjarnorkuvopna hafa kjarnorkuveldin þegar
gefið bindandi yfirlýsingar um að þau muni ekki beita eða hóta að beita kjarnorkuvopnum
gegn löndum sem ekki ráða yfir slíkum vopnum. Þess er því að vænta að þau séu reiðubúin
til að gefa hliðstæðar yfirlýsingar við stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis á Norðurlöndum.

Allar þessar skuldbingingar verða að vera skýrar og án undantekninga eða skilyrða.
Spennuástand eða stríð leysir ekki kjarnorkuveldin frá skuldbindingum sínum gagnvart
svæðislöndunum .

Menn kunna að spyrja hvort á stríðstímum verði staðið við skuldbindingar um að beita
ekki né hóta að beita kjarnorkuvopnum. Slíkar vangaveltur ættu þó ekki að hindra aðilana í
að ganga til þeirra samninga sem þeir óska. Í öllum alþjóðasamskiptum gildir sú regla að
samningum megi segja upp séu þeir brotnir. Brot á samningum er pólitísk áhætta ekki síst á
spennutímum þegar hætta er á að upp úr sjóði.

Það er rétt að minna á í þessu samhengi að tilgangurinn með stofnun kjarnorkuvopna-
lauss svæðis á Norðurlöndum er ekki að tryggja Norðurlöndum framtíð sem friðaðri eyju í
geislavirkum rústum eftir kjarnorkustríð, heldur er ætlunin að hrinda af stað þróun sem gæti
komið í veg fyrir sjálft stríðið. Í því samhengi geta skuldbindingar kjarnorkuveldanna haft
þýðingu, einkum ef þeim er fylgt eftir með aðgerðum sem auka áreiðanleika þeirra. Þetta
verður nánar rætt í 7. og 10. grein.

7. Viðbótarsamningar .
Við höfum þegar nefnt í 1. grein. að í samhengi við stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis

geta komið til viðbótarsamningar sem fjalla um atriði utan við sjálfa skilgreiningu svæðisins.
Slíkir samningar geta náð bæði til kjarnorkuveldanna og svæðislandanna og einnig til
annarra ríkja, t. d. þeirra sem næst liggja svæðinu.

Í 4. grein nefndum við möguleika á að gera viðbótarsamninga um stöðvar og útbúnað
innan svæðislandanna sem hafa ekki að geyma sprengjuvirkar hleð slur. Fyrst og fremst er
þar um að ræða útbúnað sem hefur þann einhliða tilgang að geyma eða standa á annan hátt í
tengslum við sprengjuvirkar hleðslur. Þýðing slíks útbúnaðar verður að engu í sjálfu sér ef
sprengjuvirkar hleðslur verða bannaðar.

Vandamálið verður flóknara þegar um er að ræða útbúnað sem hægt er að nýta á ýmsa
vegu og deilur geta staðið um hverja þýðingu hafi í kjarnorkustríði. Hér þarf að grípa til
sérstakra samninga og fara með gætni. Minnt skal á að sá möguleiki er alltaf fyrir hendi að
hvert ríki geti losað sig við umdeildan útbúnað með eigin ákvörðun.

Sérstaklega er mikilvægt að gerðir verði viðbótarsamningar um vissar gerðir kjarnorku-
vopnakerfa sem komið er fyrir utan svæðisins en geta ógnað svæðislöndunum. Fyrst og
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fremst á þetta við um kjarnorkuvopn sem talið er að beinist einhliða að svæðislöndunum
vegna staðsetningar, drægni eða annarra eiginleika. Hlutverk þeirra yrði þegar horfið vegna
skuldbindinga um að beita ekki né hóta að beita kjarnorkuvopnum gegn svæðislöndunum.
Það verður þó að liggja ljóst fyrir að varla finnst mikið af kjarnorkuvopnum í heiminum sem
er einhliða beint að Norðurlöndunum. Það getur einnig orðið erfitt að ná einingu um hvaða
vopnum er svo fyrir komið.

Í öllu falli mun það sýna sig að umræður um slíkt hafa ekki mikla þýðingu.
Höfuðatriðið varðandi hinar svokölluðu ytri takmarkanir er þýðing þeirra fyrir gagnkvæmt
traust ríkjanna. Þau vopn, sem til eru í nágrenni svæðisins og skoðast sem ögrun við
svæðislöndin, eru mikilvæg í þessu samhengi, þótt Norðurlönd séu aðeins meðal margra
skotmarka sem til greina koma.

Í ljósi þessa er rétt að nefna nokkur af þeim vopnakerfum sem hér hafa sérstaka
þýðingu. En hér er aðeins um dæmi að ræða, önnur sem ekki eru nefnd geta verið
jafnmikilvæg.

- Sovéskir kafbátar í Eystrasalti sem flytja kjarnorkuvopn (einkum tegundin Golf) eru
veruleg ögrun. Það hefði mikil áhrif til gagnkvæms trausts ef samningar næðust um að þeir
yrðu fjarlægðir.

- Sovéskar eldflaugar , stutt- og meðaldrægar á Kólaskaga og á syðri hluta Leningrad-
svæðisins (t. d. Frog, Scud. SS-l2 og SS-5) eru mikil ögrun, einkum fyrir þá hluta
Norðurlanda sem liggja innan skotsvæðis þeirra. Það mundi auka gagnkvæmt traust ef þessi
vopnakerfi yrðu takmörkuð og helst lögð niður (þetta á einkum við um langdrægustu
eldflaugarnar, s. s. SS-5 og SS-12)

- Bandarísku Lance eldflaugarnar og 155 millimetra kjarnorkuvirkið í Schleswig-
Holstein eru sérstakt vandamál því að á stríðstímum heyra þessi tæki undir NATO-stöðina í
Karup á Jótlandi (COMBALT AP) sem einnig er stjórnstöð fyrir danska herinn. Þessi
samþætting danska heraflans og stærri einingar, sem ræður yfir kjarnorkuvopnum og getur
að öllum líkindum beitt þeim án tillits til landamæra Danmerkur og Þýskalands, gerir það að
verkum að erfitt er að líta á Danmörku sem land án kjarnorkuvopna. Því væri mikilvægt að
þessi vopn yrðu fjarlægð. Það mætti einnig líta á það sem lið í áætlun Palme-nefndarinnar um
kjarnorkuvopnalaust belti gegnum Evrópu, milli hernaðarblokkanna tveggja.

- Bandarísku stýriflaugunum, sem komið verður fyrir í sjó og í lofti og verða
samkvæmt áætlun settar upp á næstunni, væntanlega í Noregshafi meðfram norðvesturhluta
Sovétríkjanna, munu ætlaðar brautir yfir norskt, sænskt og finnskt land. Ekkert öflugt
eftirlitskerfi er til varðandi stýriflaugarnar og nærvera þeirra skapar hættu á skyndilegum og
ófyrirséðum loftárásum. Þetta er sérstaklega mikið vandamál fyrir Svíþjóð og Finnland sem
byggja hlutleysi sitt á traustum yfirráðum innan eigin lögsögu. Þar í er falinn vilji og hæfni til
að hindra að lofthelgin verði notuð sem árásarleið til þriðja aðila. Flugvélar og skip, sem
bera stýriflaugar í Noregshafi, eru því til þess fallin að auka á óstöðugleika í N-Evrópu. Slík
staðsetning mundi einnig grafa undan trausti á norræna svæðinu þar sem sýnt þætti að
tryggingin gegn flugi með eldflaugar yfir því væri ekki fullnægjandi. Það hefði því mikla
þýðingu ef þessi búnaður fengist fjarlægður. Samningur um, að flugvélar eða skip með
stýriflaugar innanborðs séu ekki í nánar ákveðinni fjarlægð frá mörkum svæðisins, gæti
komið hér að gagni.

Síðasta dæmið um stýriflaugarnar er nokkuð annars eðlis en hin fyrri þar eð þar er ekki
um að ræða að draga úr vígbúnaði sem þegar er fyrir hendi, heldur koma í veg fyrir
uppsetningu nýs vígbúnaðar. Það er þó ekki síður mikilvægt. Viðleitni sem beinist gegn
endurnýjun vígbúnaðar er ekki síður mikilvæg en einangrun vopnakerfa sem þegar eru fyrir
hendi.

Ákvarðanir sem varða ytri mörk geta fengist fram með samningum. En í mörgum
tilfellum þarf að vera rými fyrir einhliða aðgerðir, t. d. þegar um er að ræða að leggj a niður
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eldri vopnakerfi sem ekki hafa lengur tilgang án uppsetningar nýrra kerfa í staðinn. Þetta
kæmi í kjölfar sjálfstæðra ályktana sem ætíð þurfa að koma til, bæði í pólitískum efnum sem
hernaðarlegum.

Viðbótarsamningarnir geta orðið að veruleika smám saman. Þá má ekki skoða sem
nauðsynleg skilyrði þess að norræna kjarnorkuvopnalausa svæðið geti orðið að veruleika
enda þótt það gæti skapað meiri einingu um hugmyndina og gert pólitískt auðveldara að
hrinda henni í framkvæmd ef þegar í byrjun næðust slíkir samningar um aðgerðir er ykju
trúnað milli ríkja.

8. Reglur um eftirlit.
Samhliða samningi um kjarnorkuvopnalaust svæði er nauðsynlegt að reglur séu til um

eftirlit til að tryggja að aðildarlöndin standi við skuldbindingar sínar. Skuldbindingar þeirra
eru reifaðar í 5. grein. Hin fyrsta þessara skuldbindinga (bann við eigin framleiðslu
kjarnorkuvopna) er raunar liður í samningnum um bann við dreifingu kjarnorkuvopna og er
háð eftirliti Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar (IAEA). Önnur skuldbindingin (bann
við útvegun kjarnorkuvopna) er einnig liður í sama samningi en er í framkvæmd ekki háð
eftirliti á sama hátt og hin fyrri. Þriðja skuldbindingin (bann við því að leyfa öðrum ríkjum
að koma kjarnorkuvopnum sínum fyrir á landi aðildarríkjanna) er ekki fyrir hendi í
samningnum um bann við dreifingu kjarnorkuvopna. Þar er um að ræða nýja skuldbindingu
sem aðildarlöndin taka á sig að eigin frumkvæði og hún nær yfir öll svæði sem heyra undir
lögsögu viðkomandi ríkja. Eftirlitið hlýtur að verða á ábyrgð aðildarlandanna sjálfra í
sameiningu.

Það ber að koma á fót norrænum eftirlitsstofnunum til að annast eftirlit með því að
framfylgt sé skuldbindingum um að afla ekki kjarnorkuvopna né leyfa staðsetningu þeirra í
aðildarlöndunum. Ein slík stofnun gæti verið nefnd sem starfar samfellt að því að kanna
skýrslur og taka ákvarðanir um rannsóknir. Nefnd af slíku tagi ætti að starfa í tengslum við
stofnanir Sameinuðu þjóðanna.

Skuldbindingar kjarnorkuveldanna eru skýrðar í 6. grein. Þau skulu ábyrgjast stöðu
svæðisins og að ekki sé beitt þar kjarnorkuvopnum. Hin fyrrnefnda nær yfir sömu svið og
fjallað er um hér að framan og krefst vart sérstakrar eftirlitsstofnunar. Sama gildir einnig um
þá síðarnefndu. Erfiðustu vandamálin munu hins vegar koma til sögunnar í sambandi við
hugsanlega viðbótarsamninga um ytri takmarkanir svæðanna (sjá 7. grein). Hér er um að
ræða eftirlit með aðgerðum kjarnorkuveldanna utan lögsögu aðildarlanda svæðisins. Þar
munu möguleikar aðildarlandanna til eftirlits verða takmarkaðir, bæði af tæknilegum og
pólitískum ástæðum. En ef kjarnorkuveldin eru fús til samstarfs um stofnun kjarnorku-
vopnalauss svæðis með ákveðnum ytri mörkum munu þau án efa fylgjast með aðgerðum
hvers annars með þeim ráðum sem tiltæk eru hverju sinni. því mun eftirlitið að þessu leyti
verða að hvíla á kjarnorkuveldunum sjálfum í samræmi við nánari samninga þar um (sbr.
Salt-samningana milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna frá 1972 og 1979 sem fela aðilunum
eftirlit hvorum með öðrum með þeirri tækni sem þeir ráða yfir og í samræmi við
alþjóðarétt). Eigi að síður kann að vera mikilvægt að koma á fót samráðsstofnun með
fulltrúum aðildarlanda svæðisins og kjarnorkuveldanna til viðræðna um framkvæmd
skipulagningar svæðisins til að tryggja að gagnkvæmt traust ríki. Þetta verður reifað nánar í
10. grein.

9. Stofnun svæðisins.
Skipulagning kjarnorkuvopnalausra svæða er liður í þróun sem hefur kjarnorkuvopna-

lausa Evrópu sem takmark. Þetta þýðir að líta verður á hugmyndina um kjarnorkuvopnalaus
Norðurlönd í víðara evrópsku samhengi. En áætlunin um kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd
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má ekki verða háð því að menn geri ráð fyrir því að áður, eða samhliða, verði stórvægilegar
breytingar á skipan vígbúnaðarmála í Evrópu allri. Lausn vandamála Mið-Evrópu hlýtur að
taka langan tíma vegna þess gífurlega fjölda kjarnorkuvopna sem þar eru. því er mikilvægt
að Norðurlönd hafi sjálfstætt frumkvæði og hrindi þróuninni af stað. Góður árangur á
Norðurlöndum getur hvatt og stutt þau öfl sem vinna af alvöru að lausn vandamála Mið-
Evrópu.

Stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis á Norðurlöndum mun krefjast skoðanaskipta og
samninga margra ólíkra aðila á mislöngum tíma. Fyrsta skrefið yrði að Norðurlöndin gefi út,
hvert í sínu lagi eða sameiginlega, viljayfirlýsingu um að þau muni innan ákveðins tíma lýsa
yfirráðasvæði sín kjarnorkuvopnalaus. Næsta skref mundi verða að löndin næðu samkomu-
lagi á embættismanna- eða utanríkisráðherrastigi um sameiginlegan grundvöll að samningi.
Eftir það geta þau, hvert í sínu lagi eða sameiginlega, tekið upp viðræður og hafið aðgerðir í
samráði við bandalagsþjóðir sínar eða önnur ríki á þessum grundvelli.

Frekari aðgerðir verða háðar árangri þessara viðræðna og það er of snemmt á þessu
stigi að leggja upp áætlanir í smáatriðum fyrir það starf sem þarf að inna af höndum áður en
endanlegur samningur verður lagður fyrir allsherjarþing S.þ.

Við höfum áður rætt um að gera viðbótarsamninga, einkum að því er varðar ytri mörk
svæðisins. Þar þurfa kjarnorkuveldin að koma til með gagnkvæma samninga og á þeim
veltur hvort slíkir samningar nást fram. Norðurlönd munu hins vegar í auknum mæli þurfa
að hafa frumkvæði og milligöngu þar um. Jafnframt viljum við endurtaka það sem við
höfum áður sagt að slíkar samningaumleitanir geta tekið langan tíma. Enda þótt það sé
æskilegt að viðbótarsamningar liggi fyrir þegar lýst er yfir stofnun kjarnorkuvopnalauss
svæðis má ekki leggja svo mikla áherslu á þennan þátt að það hindri stofnun svæðisins. Það
getur orðið léttara að koma umdeildum hugmyndum í framkvæmd þegar svæðissamningur-
inn hefur verið í gildi nokkra hríð og spennuna í heimshluta okkar hefur lægt.

10. Frekari útvíkkun svæðisins.
Eins og við tókum fram í innganginum er takmarkið með stofnun kjarnorkuvopnalauss

svæðis á Norðurlöndum að leggja lóð á vogarskál alþjóðlegrar afvopnunar. Eftir að hinu
kjarnorkuvopnalausa svæði hefur verið lýst yfir skuldbinda aðildarríkin sig til að vinna að því
að útvíkka svæðið landfræðilega og til að vinna fylgi stefnunni að baki stofnun þess. Þetta má
gera með viðbótarsamningum og einnig á annan hátt.

Í umræðunum um kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum hefur komið fram
hugmynd um að komið verði á fót svokölluðum "grisjunarsvæðum" í kringum sjálft
bannsvæðið. Það hafa komið fram ólíkar hugmyndir um það hver sé merking þessa hugtaks
og óheppilegar túlkanir á því hafa leitt til þess að það hefur vakið andúð, einkum í
Danmörku og Noregi. En samkvæmt þeirri skilgreiningu sem Johan Tunberger gefur í bók
sinni, "Norden - en kjarnvapenfri zon" er grisjunarsvæði "landsvæði er liggja að hinu
eiginlega kjarnorkuvopnalausa svæði og þar sem ákveðin kjarnorkuvopn, sem beina má að
skotmörkum innan kjarnorkuvopnalausa svæðisins, eru bönnuð". Þessi skilgreining er, eins
og sjá má, mjög nálægt því að merkja hið sama og við höfum kallað "ytri takmarkanir" og
við vísum til 7. greinar þar sem við ræðum um viðbótarsamninga um slík mörk. Við minnum
á að slíkir samningar eru af ólíkum toga, þeir taka til sérhæfðra vopnakerfa og landsvæða
eftir aðstæðum í hverju einstöku tilfelli. Slíka samninga má gera fyrr eða síðar, suma við
stofnun svæðisins, aðra síðar (sbr. 9. grein).

Þegar rætt er um landfræðilega útvíkkun svæðisins er nærtækast að líta til Grænlands
sbr. 3. grein. Grænland er tengt Norðurlöndum nánum böndum og er hernaðarlega
mikilvægur hluti af Norður-Atlantshafssvæðinu. Í gegnum Grænland er hugsanlegt að ná til
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heimsskautssvæðanna á vesturhvelinu og til Kanada þar sem ríkir sterkt almenningsálit á
móti kjarnorkuvígbúnaði.

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum yrði hlutað sundur af mörgum alþjóð-
legum hafsvæðum. Það er mikilvægt að ná samningum um takmörkun flutninga á ákveðnum
vopnategundum á þessum hafsvæðum eins og við höfum áður drepið á. Frá sumum þeirra
ætti að vera hægt að útiloka öll kjarnorkuvopn. Besta dæmið um það er Helsingjabotn þar
sem alþjóðleg siglingaleið er þröng og svæðið varla mikilvægt fyrir kjarnorkuveldin. Það
verður erfiðara en um leið mikilvægara að útiloka alla umferð með kjarnorkuvopn um
Eystrasaltið. Tækist það væri það stórviðburður í öryggismálum Norðurlanda. Skref í áttina
væri að banna alla umferð kjarnorkuvopna um þetta hafsvæði nema um ákveðnar
siglingaleiðir milli sovéskra flotahafna í Eystrasalti og í Kirjálabotni og danska hafsvæðisins.
Á þessari leið giltu ákveðnar reglur, t. d. sú að allir kafbátar yrðu að fara þar um ofansjávar
(þær reglur eru raunar þegar í gildi um umferð um danskt hafsvæði).

Norðursjórinn og Norður-Atlantshafið eru önnur mikilvæg hafsvæði. Þar stöndum við
frammi fyrir miklum vanda því að þessi svæði yrðu raunveruleg átakasvæði ef til
vopnaviðskipta kæmi milli stórveldanna. En þar af leiðir einnig að það hefði geysimikla
þýðingu að stöðva vígbúnaðinn á þessum slóðum. Hér verður að stefna að því að útfæra
samninga smátt og smátt og ná þannig fram frekari takmörkunum. Takmarkið er að öll
kjarnorkuvopn verði bönnuð á Norður-Atlantshafinu.

Hvert og eitt hinna kjarnorkuvopnalausu svæða þarf ekki aðeins að vera vakandi fyrir
öllum möguleikum til stækkunar heldur einnig fyrir samstarfi við önnur sams konar svæði.
Stjórnvöld í Grikklandi, Rúmeníu, Búlgaríu og Júgóslavíu hafa haft frumkvæði að því að
þróa umræður um stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis á Balkanskaga. Fari svo að
hugmyndir um kjarnorkuvopnalaus svæði á Norðurlöndum og á Balkanskaga verði að
veruleika er sá möguleiki fyrir hendi að þessir tveir hlutar Evrópu verði að lokum
endapunktar kjarnorkuvopnalauss svæðis sem nái í gegnum alla Mið-Evrópu. Fyrsta skrefið
í átt að þessu markmiði yrði að kjarnorkuveldin drægju öll kjarnorkuvopn til baka frá
markalínum þeim sem skilja þau að eins og lagt er til af Palme-nefndinni, Það mundi þýða
að kjarnorkuvopn yrðu flutt af stórum landsvæðum bæði Varsjárbandalagsins og NATO-
ríkjanna.

Fleiri hugmyndir mætti nefna. Kjarnorkuvopnalaust svæði í Benelúxlöndunum er
ofarlega á óskalistanum og þar er sterkt almenningsálit gegn kjarnorkuvopnum. Og hið
stóra takmark er: Evrópa án kjarnorkuvopna.

Við notuðum nákvæmar skilgreiningar til að skýra hvað felst í hugtakinu kjarnorku-
vopnalaust svæði til að forðast hártoganir (sjá 4. grein). Við höfum hins vegar bent á að til
þess að strangar skilgreiningar verði ekki fjötur um fót er ráðið að ná fram viðbótarsamning-
um sem taka til fleiri þátta en sprengihleðslnanna (sbr. 7. grein). En þar sem málið snýst
einnig um vopnabúnað innan lögsögu svæðislandanna eru fyrir hendi möguleikar á
frumkvæði þeirra sem ekki krefst sérstakra samninga við önnur ríki. Hvert um sig eða í
samvinnu geta löndin gengið lengra í takmörkunum vígbúnaðar en sjálfur samningurinn
segir til um. Það verður að vera á ábyrgð hvers lands um sig að sjá til þess að ekki sé á
yfirráðasvæðum þeirra neinn sá búnaður sem nota má sem hjálparmeðul í kjarnorkustríði. Í
þessu skyni þarf að stofna til norrænna eða alþjóðlegra samtaka.

Í 8. grein komum við inn á þörfina fyrir norræna eftirlitsnefnd. Til viðbótar þarf að
koma á fót breiðari norrænum samtökum með fulltrúum frá t. d. ríkisstjórnum, flokkum,
herjum landanna, friðarhreyfingum og friðarrannsóknarstofnunum til að starfa með
eftirlitsnefndinni, taka afstöðu til aðsteðjandi mála, halda vakandi umræðum um mál er
varða svæðið, auk þess að fjalla um öryggismál almennt, einkum þau varnarform sem ekki
byggjast á valdbeitingu. Samtökin ættu einnig að beita sér fyrir nánari samskiptum við
kjarnorkuveldin og aðgerðum í því skyni að auka traust milli þjóða. Loks ynnu þau að því að
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víkka út hið kjarnorkuvopnalausa svæði og önnuðust samstarf við þá alþjóðastofnun sem
nefnd var í lok 8. greinar.

Sú alþjóðastofnun þarf að hafa fulltrúa frá aðildarlöndum svæðisins, kjarnorkuveldun-
um og hugsanlega öðrum löndum í tengslum við svæðið, svo og frá Sameinuðu þjóðunum.
Auk þess að vera farvegur fyrir umræður um aðgerðir til að skapa trúnað þjóða í milli þarf
þessi stofnun að marka um það stefnu hvernig bæta megi fyrirkomulag svæðisins og hvernig
megi víkka það út. Hún hefði einnig það verkefni að efla samráð með öðrum kjarnorku-
vopnalausum og friðuðum svæðum og starfa á sama hátt og aðrar stofnanir, sem við höfum
nefnt, í tengslum við Sameinuðu þjóðirnar.

Það skal tekið fram að það sem sagt er hér um stofnanir sem þarf að koma á legg í
tengslum við hið kjarnorkuvopnalausa svæði eru aðeins lauslegar tillögur. Aðildarlöndin
munu síðan verða að semja sín í milli um endanlegt skipulag þeirra.

Frá öryggispólitísku sjónarmiði er eitt markmiðanna með því að stofna kjarnorku-
vopnalaust svæði á Norðurlöndum að vekja umræður um hugmyndafræðina að baki
kjarnorkuvígbúnaðinum. Aðildarlönd svæðisins hafna þeim skilningi að öryggi byggist á
ógnarjafnvægi. En til að hindra það að tilkoma hins kjarnorkuvopnalausa svæðis verði
aðeins upphaf að nýrri uppbyggingu hefðbundins vopnabúnaðar verða aðildarlöndin að
vinna fylgi nýjum viðhorfum í öryggismálum, viðhorfum sem byggist á aðgerðum í þá átt að
skapa traust þjóða í milli og eyða tortryggni eins og mögulegt er. Raunverulegt og varanlegt
öryggi er fólgið í gagnkvæmu trausti og þrotlausri baráttu fyrir friði.

Fylgiskjal II.

Foreslag til folketingsbeslutning om at gere Norden til atornvábenfr] zone.

(Lagt fram í danska þinginu 8. febrúar 1984. Fylgiskjali sleppt).

Fremsat den 8. februar 1984 af Albrechtsen (VS), Anne Grete Holrnsgárd (VS), Lenger (VS), Elisabeth
Bruun Olesen (VS), Tinning (VS), Pelle Voigt (SF), Margrete Auken (SF), Lilli Gyldenkilde (SF), Hanne

Jacobsen (SF) og Thoft (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om at gore Norden til atornvábenfri zone
Folketinget opfordrer regeringep til at ar-

bejde for oprettelse af en atornvábenfri zone
i Norden med udgangspunkt i det forslag,

der er udarbejdet af en række nordiske
fredsorganisationer.
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Bemærkninger til forsiaget

Som bekendt er der ik k e opia grct eller opstillet
atornvábcn i nogen af de nordiske lande undcr de
nuværende o mstændighedcr. Men for noyle af
í.mdene gætder det, at der i en ik k e na+mere defi-
ner et »k r isesuuation- kan bl ive tllfart ato mvábeu
med henblik pá affyr ing fra disse landes terruori-

um. Danmark er et af disse lande.

Forslagsstillerne men er, at hele Norden bor

gores til et atornvábenfrit ornráde gennem folk er et-
lig bindende af tal er anerkendt af FN. Dette vil
indebære, dt der heller ikke i en spændings- el kr
krisepenode kan opstilles atornváben i Norden. En
traktat med et lignende indhold og sigte er Tlate-
lolco-traktaten for Latinamerika. I Europa er der
bestræbelser pa at oprette en tilsvarende zone pa
Balkan. Iigesorn Palrne-kornmissionen har Ioresláet
en atomvábenfri zone i Centraleuropa. Efter for-

slagsstillernes o ptattel-,e vil oprettelsen af en arom-
vábenfri zonc i Norden bidrage til afspænding I

Europa og være med til at sik re. at Norden fllrbll-
ver et lavspændingsornráde.

Lrabler ing af en aromvábenfri zonc er selvsagt
en sag. SOIl1 skal forhandles med dc ovrige nordi-
ske landes regeringer. Det som bilag vedhæftede
forslag. udarbejde. ar en række nordiske tr cdsor-
ganisationer, er et udrnærk et udgangspunkt for
sádanne forhandlinger. En tilslutning til dette be-
slutningsforslag indebærer ik k e tilslutning til alle
detaljer i forslaget, kun til de brede retningslinjer.
det angiver.

Det bemærkes, at bestut ningsforsiaget er en
genfremsættelse af e: i f'olkeringsáret i983-84, I.
samling. fremsat forslag (se Folkttingstidende
1983-84, I. samling, forhandlingcrne SI'. 2029 og
tillæg A sp. 1433).
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