
sþ. 241. Tillaga til þingsályktunar [206. mál]
um að falla frá hugmyndum um að reisa nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Kolbrún Jónsdóttir.

Alþingi ályktar að fallið skuli frá öllum hugmyndum um að heimila að reisa nýjar
hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi og felur ríkisstjórninni að synja öllum óskum sem kunna að
berast um leyfi til að reisa slík mannvirki á íslenskri grund.

Greinargerð.
Það er skoðun flm. þessarar tillögu að nýjar framkvæmdir og aukin umsvif á sviði

hernaðar hérlendis brjóti algerlega íbága við þann almenna friðarvilja og háværar kröfur um
afvopnun sem risið hafa á síðustu árum. Miklu fremur á það að vera hlutverk Íslendinga að
beita sér fyrir umræðum og aðgerðum sem orðið geta til að draga úr vaxandi vígvæðingu og
spennu á Íslandi og höfunum umhverfis það. Í því sambandi má benda á að sú hugmynd
hefur verið uppi að við Íslendingar beittum okkur fyrir sérstakri ráðstefnu um vígvæðinguna
í Norður-Atlantshafinu. Þá má minna á þá miklu umræðu, sem nú á sér stað, um möguleika
á að koma á kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndum.

Fyrir því Alþingi, sem nú situr, liggja þegar þingmál sem snerta aðgerðir í afvopnunar-
málum. Í fyrsta lagi er till. til þál. um frystingu kjarnorkuvopna, flutt af Guðrúnu
Agnarsdóttur o. fl., 14. mál Sþ., þskj. 14. Í öðru lagi eru viðamiklar breytingartillögur við
áður nefnda þáltill. fluttar af Hjörleifi Guttormssyni o. fl., á þskj. 97. Og í þriðja lagi þáltill.
um afvopnun og takmörkun vígbúnaðar , flutt af Birgi Ísl. Gunnarssyni o. fl., 101. mál Sþ.,
þskj. 105.

Með framangreint í huga, svo og þá miklu friðarvakningu, sem orðið hefur hér á Íslandi
á síðustu mánuðum og árum, hlýtur að teljast eðlilegra að Íslendingar leggi sitt lóð á
vogarskálar afvopnunarviðleitni heldur en að samþykkja aukin hernaðarumsvif hér á landi.

Það er ljóst af fréttum, og kemur einnig fram í fylgiskjölum með tillögu þessari, að í
þeim landshlutum, þar sem rætt hefur verið um að setja nýjar ratsjárstöðvar niður, er mikil
andstaða við slík ný hernaðarmannvirki. Þar breytir engu um þótt því hafi verið haldið á loft
að þessum stöðvum mundi fylgja umtalsverð atvinna í viðkomandi byggðarlögum. Fyrirhug-
aður búnaður mun reyndar vera því sem næst, eða algerlega, sjálfvirkur og einungis þarfnast
lítils háttar eftirlits og hvorki skapa umtalsverða vinnu við uppsetningu né í rekstri.

Deila má um hversu þýðingarmikið hlutverk þessar nýju ratsjárstöðvar leika sem slíkar í
hernaðartafli stórveldanna. En ljóst er að þær eru liður í þróun, hlekkur í keðju, sem leitt
getur til vaxandi spennu og ófriðlegra ástands umhverfis landið og á nálægum svæðum.
Ummæli háttsettra manna í herafla Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins benda til þess
að ratsjárstöðvar þessar séu hluti nýrra áætlana um aukna vígvæðingu í Norðurhöfum. Hvað
sem hugsanlegum almennum afnotum af stöðvunum líður er ljóst að tilgangur þeirra er fyrst
og fremst hernaðarlegs eðlis. Ratsjárstöðvar þessar eru hernaðarmannvirki og notagildi
þeirra við flug- og skipaumferð, sem reyndar hefur verið dregið í efa, einkum hið síðar talda,
getur ekki ráðið úrslitum við ákvarðanir. Ljósasta sönnun þess, að hér er um hernaðar-
mannvirki að ræða, er sú staðreynd að Bandaríkjamenn og Atlantshafsbandalagið kosta og
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reka þessar stöðvar af fjárveitingum sínum til hermála. því miður eru líkur til þess að ný
hernaðarmannvirki og aukin umsvif annars stórveldisins hér geti kallað á mótleiki af hálfu
hins og þannig koll af kolli. Það er því ljóst að mikil ábyrgð er því samfara að leyfa nokkrar
þær framkvæmdir sem ýtt geta undir stigmögnun vígbúnaðarkapphlaupsins. Hverri frið-
elskandi þjóð ber að gera það, sem í hennar valdi stendur, til að hindra slíkt.

Fylgiskjöl:
I. Bænarskrá Vestfirðinga til ríkisstjórnar Íslands.

II. Samþykkt útifundar á Þórshöfn í lok friðargöngu á Langanesi 7. júlí 1984.
III. Ratsjárstöðvarnar yrðu aðeins til varnar og eftirlits: Viðtal við Sverri Hauk Gunnlaugs-

son deildarstjóra varnarmáladeildar utanríkisráðuneytisins. Morgunblaðið 4. sept.
1984.

IV. Ratsjárstöðvarsaga: Greinargerð um ratsjárstöðvamálið eftir Malcom Spaven, upplýs-
ingafulltrúa AD IU-stofnunarinnar við Sussex háskólann í Brighton. (Greinargerðin er
að hluta til svar við viðtali við Sverri Hauk Gunnlaugsson, fylgiskjal III.)

Fylgiskjal I.

BÆNARSKRÁ VESTFIRÐINGA
TIL RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS

Samviska okkar, sem ritum nöfn okkar á þessa bænarskrá, neyðir okkur til að mótmæla
framkomnum hugmyndum um byggingu ratsjárstöðva á Vestfjörðum vegna þess m. a. að
við erum þeirrar skoðunar að þær auki á þá vígvæðingu þjóðanna sem stefnir jarðarbyggð í
geigvænlega hættu.

Við álítum að voðinn felist ekki einungis í beitingu vígbúnaðarins, heldur ali tilvist hans
jafnframt á tortryggni, ótta og hatri, og við óttumst að fjárfestingar í umræddum stöðvum
hér á landi kalli á fjárfrekar mótframkvæmdir annars staðar. Slíka sjálfvirkni síaukins
vígbúnaðar ber að stöðva. því verða góðviljaðir menn nú að einsetja sér að snúa farnaði
veraldar af þessari óheillabraut.

Við getum ekki varið fyrir samvisku okkar að frekara fjármagni verði varið til
vígbúnaðar meðan sultur og vannæringarsjúkdómar hrjá hálft mannkynið.

Jafnframt óttumst við að bygging þessara umræddu stöðva geri heimabyggð okkar að
skotmarki í hugsanlegum hernaðarátökum.

En hvað viðvíkur öryggi íslenskra loft- og sæfarenda, sem að hefur verið vikið í þessu
sambandi, þá teljum við að okkur beri sjálfum skylda til að tryggja það.

Við berum því fram þá bæn við ríkisstjórn Íslands, að hún leyfi ekki uppsetningu
umræddra ratsjárstöðva á Vestfjörðum eða annars staðar á landinu.

Sr. Lárus Þorv. Guðmundsson, prófastur, Holti, Ön., sr. Jakob Hjálmarsson,
sóknarprestur, Ísafirði, Gunnlaugur Finnsson, kaupfstj ./kirkjuráðsm., Hvilft, Ön., Guð-
mundur H. Ingólfsson, bæjarfulltrúi, Holti, Hnífsdal, Sigríður J. Ragnar, kennari, Ísafirði,
Jónas R. Jónsson, bóndi, Melum, Bæjarhr., Össur Guðbjartsson, bóndi, Láganúpi,
Rauðas. , Guðm. Ingi Kristjánsson, skáld, Kirkjubóli, Birkir Friðbertsson, bóndi, Birkihlíð,

_ Súg., Ragnar Guðmundsson, bóndi, Brjánslæk, Barð., Ágúst Gíslason, húsasm., bóndi,
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Ísafirði, Birgir Bjarnason, bóndi, Miðdal, Bol., Pétur Sigurðsson, form. ASV., Ísaf., Bjarni
L. Gestsson, sjóm., Ísaf., Kristján Jónasson, bæjarfulltrúi, Ísaf., Magðalena Sigurðardóttir,
húsm., Ísaf., Einar Hjaltason, yfirlæknir, Ísaf., Bergþóra Sigurðardóttir, læknir, Ísaf., Sturla
Halldórsson, vélvirki, Ísafirði, Rannveig Guðmundsdóttir, frkvstj., Ísaf., Bjarni Jensson,
bæjartæknifr., Ísaf., Einar Hreinsson, sjávarútvfr., Ísaf., Magnús Björnsson, oddviti,
Bíldudal, Ingólfur R. Björnsson, skólastj., Núpi, Dýraf., sr. Dalla Þórðardóttir, sóknar-
prestur, Bíldudal, Sigríður Bjarnadóttir, útibússtj., Bíldudal, Jón Ingimarsson, skólastj.,
Bíldudal, Guðmundur Hermannsson, sveitarstj., Bíldudal, Ólafur Magnússon, hreppstj.,
Tálknafirði, Guðvarður Kjartansson, skrifstm., Flateyri, Dagbjört Höskuldsdóttir, úti-
bússtj., Tálknaf., Ólafur Þórðarson, bankaútibstj., Tálknafirði, Sigurður Viggósson,
skrifstm., Patreksfirði, Jens H. Valdimarsson, kaupfélagsstj., Patreksf., Magnús S. Gunnars-
son, verslm. , Patreksf., Erna Hafliðadóttir , veitingam. , Patreksf., Árni Helgason, fv.
bóndi, Patreksf., Sigurgeir Magnússon, bankaútibússtj., Patreksf., Hjörleifur Guðmunds-
son, oddviti, Patreksf., Kristján Jóhannesson, veitingam. , Patreksf., Þórdís
Rögnvaldsdóttir, kennari, Flateyri, Guðrún Erla Jónsdóttir, húsm., Núpi, Dýraf., Árni
Sædal Geirsson, símavarðstj., Ísaf., Guðm. Steinar Björgmundsson, bóndi, Kirkjubóli,
Valþjd., Björgm. Guðmundsson, bóndi, Kirkjubóli, Valþjófsd., Ágústína Bernharðsdóttir,
húsfreyja, Kirkjubóli, Valþjd., Guðm. B. Hagalínsson, bóndi, Hrauni, Ingjaldssandi, Jón
Fr. Jónsson, bóndi, Þórustöðum, Ön., Brynjólfur Árnason, bóndi, Vöðlum, Ön., Elías
N.V. Þórarinsson, bóndi, Sveinseyri, Dýraf., Kristjana Sigríður Vagnsdóttir, Sveinseyri,
Dýraf., Sigþór Valdimar Elíasson, sjóm., Þingeyri, Guðmundur G. Guðmundsson, bóndi,
Kirkjubóli, Dýraf., Bergur Torfason, Felli, Dýraf., Drengur Guðjónsson, bóndi, Fremstu-
húsum, Dýraf., Ægir E. Hafberg, sparisjstj., Flateyri, Áslaug Ármannsdóttir, kennari,
Flateyri, Páll N. Þorsteinsson, læknir, Flateyri, Emil R. Hjartarson, skólastj ., Flateyri,
Pétur Pétursson, héraðslæknir, Bolungarvík, sr. Jón Ragnarsson, sóknarprestur, Bol.,
Hanna Lára Gunnarsdóttir, ritari, Ísafirði, Kjartan Sigurjónsson, skólastjóri, Ísafirði,
Þuríður Pétursdóttir, bæjarfulltrúi, Ísafirði, Karl Guðmundsson, bóndi, Bæ, Súgandaf.,
Sverrir Bergmann, kaupfélagsstj ., Ísafirði, Auður Daníelsdóttir , gjaldkeri, Ísafirði, Elías
Þorbergsson, verkam., Súðavík, Jóhann Hinriksson, bókavörður, Ísafirði, Guðrún Vigfús-
dóttir, vefnaðarkennari, Ísafirði, Gunnar Jónsson, umboðsm. BÍ, Ísafirði, Erling Sörensen,
umdæmisstj . Pósts og síma, Ísafirði, Anna S. Skarphéðinsdóttir , kennari, Bolungarvík,
Gunnar Ragnarsson, skólastjóri, Bol., Bernódus Finnbogason, bóndi, Þjóðólfstungu, Bol.,
Guðrún H. Björnsdóttir, ljósmóðir, Bol., Birna Gísladóttir, húsmóðir, Bol., Helga Svana
Ólafsdóttir, kennari, Bol., Jón Eðvald Guðfinnsson, áhaldav., Bol., Kristinn H. Gunnars-
son, bæjarfulltrúi, Bol., Björn Ingi Björnsson, stm. Verklf. Skjaldar, Flateyri, Guðmundur
Jónas Kristjánsson, skrifstm., Flateyri, Heiðar Guðbrandsson, hreppsnfltr., Súðavík.

Fylgiskjal II.

SAMÞYKKT ÚTIFUNDAR Á ÞÓRSHÖFN
í lok friðargöngu á Langanesi 7. júlí 1984.

Það sýnist ekki vænlegt framlag í þágu friðar og afvopnunar að setja upp ný
hernaðarmannvirki. Við skulum heldur ekki láta neina hernaðarsérfræðinga telja okkur trú
um að við þurfum á slíku að halda. Okkur líður vel án stríðsrnannaumsvifa og viljum ekkert
slíkt í okkar landshluta.
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Nú er vaxandi friðarvilji víða um lönd og andstaða gegn stríðsbrölti, og það væri í
hróplegu ósamræmi við friðarvilja að við færum á sama tíma að taka við nýjum
hernaðarmannvirkjum í landshluta sem er laus við slíkt.

Það er því ósk friðargöngu á Langanesi 7. júlí 1984 að stjórnvöld láti af öllum
hugmyndum um Norðausturland í sambandi við uppbyggingu ratsjárstöðva eða annarra
mannvirkja sem tengjast hernaði.

Fylgiskjal III.

Sverrir Haukur Gunnlaugsson deildarstjóri:

"RATSJÁRSTÖÐVARNAR YRÐUAÐEINS TIL VARNAROG EFTIRLITS"
(Morgunblaðið, 4. sept. 1984.)

Á dögunum voru felldar tillögur á þingi framsóknarmanna á Vestfjörðum og sveitar-
stjórnarmanna á Austfjörðum þar sem lýst var andstöðu við áform um að reisa nýjar
ratsjárstöðvar hér á landi. Sömu dagana og andmæli gegn ratsjárstöðvunum voru felld
dvöldust hér í boði Samtaka herstöðvaandstæðinga menn frá útlöndum sem lýst var sem
sérfróðum um varnarmál og drógu meðal annars í efa að upplýsingar íslenskra stjórnvalda
um gildi og eðli hinna nýju ratsjárstöðva væru réttar. Pólitísk ákvörðun hefur enn ekki verið
tekin um þetta mál en á vegum utanríkisráðuneytisins hafa ýmsir þættir þess verið í
rannsókn. Morgunblaðið sneri sér til Sverris Hauks Gunnlaugssonar, deildarstjóra varnar-
máladeildar utanríkisráðuneytisins, og leitaði álits hans.
- því hefur verið haldið fram að óvenjuleg leynd hvíldi yfir ratsjármálinu.

"Fullyrðingar af þessu tagi eru ekki á rökum reistar," sagði Sverrir Haukur Gunnlaugs-
son, "hitt er sönnu nær að íslensk stjórnvöld hafa líklega aldrei haft eins mikið frumkvæði að
því og á síðasta ári að upplýsa almenning um áform er miða að bættum vörnum í landinu.

Þessu til staðfestingar vil ég minna á það að 15, júlí 1983 sendi utanríkisráðuneytið frá
sér fréttatilkynningu þar sem skýrt er frá því að í undirbúningi sé athugun á endurnýjun
ratsjárkerfisins í landinu. Þar var meðal annars komist svo að orði, að ratsjárstöðvum sé
"ætlað sama hlutverk hér og annars staðar, að fylgjast með umferð í nágrenni landsins. Rætt
hefur verið um að reisa tvær ratsjárstöðvar í stað þeirra sem lagðar voru niður á Vestfjörðum
og Norðausturlandi og endurnýja tækjabúnað þeirra sem fyrir eru á Stokksnesi og
Reykjanesi. Þá opnast betri möguleikar en áður til að nýta ratsjárstöðvar við stjórn á
umferð almennra flugvéla á innanlands leiðum og í millilandaflugi, sem og við öflun
upplýsinga fyrir Landhelgisgæsluna." Jafnframt var í fréttatilkynningunni skýrt frá því að
nýjar ratsjárstöðvar yrðu mannaðar að mestu eða öllu leyti af Íslendingum.

Þá má minna á að 15. nóvember 1983 svaraði Geir Hallgrímsson utanríkisráðherra
fyrirspurn á Alþingi um ratsjármálið og sagði að eðli hugsanlegra ratsjárstöðva á
Norðausturlandi og Vestfjörðum væri nákvæmlega hið sama og stöðvanna sem fyrir eru í
landinu. Þá skýrði ráðherra frá því að utanríkisráðuneytið hefði beðið dr. Þorgeir Pálsson
dósent og flugvélaverkfræðing að annast könnun á málinu í samráði við fulltrúa frá
Landhelgisgæslu, Pósti og síma og flugmálastjórn. Þessi athugun nær meðal annars til
tæknilegra þátta er kunna að koma framangreindum stofnunum að góðu gagni. Um
staðarval sagði ráðherra að utanríkisráðuneytið hefði heimilað varnarliðinu sjónhorns-
mælingar og fleiri athuganir yrðu gerðar í samráði við ráðuneytið og tækniaðila, ýmislegt
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benti til að þeir staðir, þar sem ratsjárstöðvar stóðu áður á Vestfjörðum og við Langanes,
reyndust enn heppilegastir. ön voru þessi atriði staðfest í skýrslu utanríkisráðherra um
utanríkismál sem hann flutti og rædd var á Alþingi í maí síðast liðnum.

Íslenskir aðilar hafa unnið að rannsókn málsins í samræmi við þetta. Hér er um
umfangsmikið verk að ræða. Verði ráðist í að endurnýja ratsjárkerfið kemur það í hlut
mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins að fjármagna framkvæmdirnar en ekki Banda-
ríkjamanna. ce

- Í blaðinu Jane's Defence Weekly mátti nýlega lesa að Bandaríkjamenn væru að byrja á
því að endurnýja DEW-varnarlínuna þar sem hún teygir sig yfir Alaska og Kanada og ætluðu
að kosta til þess 1000 milljón bandaríkjadölum. Eru framkvæmdir hér hluti af þessu
stórátaki?

"Ekki er hægt að segja það, framkvæmdir hér á landi yrðu á vegum Atlantshafsbanda-
lagsins eins og áður er komið fram. Jafnframt kæmi til greina að sú ratsjártegund, sem yrði
fyrir valinu, hefði tvíþætt hlutverk. Við höfum lagt áherslu á að frá ratsjárstöðvum hér á
landi megi fylgjast bæði með ferðum í lofti og á sjó. Ratsjárnar, sem athygli okkar beinist að,
draga um 200 sjómílur eða álíka langt og bunga jarðar leyfir. Fyrir hendi er sú tækni sem
gerir kleift að nota sömu ratsjána bæði til að fylgjast með flugvélum og skipum. Norðmenn
hafa athugað þessa tækni vegna endurnýjunar á ratsjám hjá sér og við erum að kynna okkur
rannsóknir þeirra. Þá er sá kostur einnig fyrir hendi að starfrækja sérstaka ratsjá í hinum
fyrirhuguðu stöðvum til eftirlits með skipum. Athuganir á vegum utanríkisráðuneytisins
beinast ekki síst að því að rannsaka þessa kosti til hlítar."
- því hefur verið haldið fram að í raun sé verið að reisa stefnuvita fyrir bandarískar

sprengjuvélar, B-52, sem notaðar yrðu til kjarnorkuárása á Sovétríkin.
"Þetta er fráleitt. Í fyrsta lagi eru meira en 2000 kílómetrar héðan til Kola-skagans, svo

að dæmi sé tekið, en ratsjárnar draga aðeins um 370 kílómetra eða 200 sjómílur. Þessar
flugvélar ráða yfir mun fullkomnari staðsetningarkerfum en felast í boðum frá slíkum
ratsjám, má þar til dæmis nefna að fjarlægðavitar flugmálastjórnar, sem eru víða um land,
geta sent flugvélunum að minnsta kosti jafn nákvæmar upplýsingar og ratsjárnar og um borð
í vélunum eru tæki sem vinna jafnt og þétt úr boðum fjarlægðavitanna. Ekki má gleyma
Loran C-kerfinu sem er nákvæmt leiðar- og miðunarkerfi. "
- Enn hefur því verið haldið fram að ratsjárnar, sem hér kæmu til álita, væru svo

"sérhæfðar" að þær mætti einungis nota í þágu herliðs og hervéla og því þá bætt við að
sérstök tæki þurfi í flugvélar til að þær geti nýtt ratsjárnar.

..Staðhæfingin um "sérhæfinguna" er röng; bæði í Evrópu og Bandaríkjunum hafa
flugvélar not af slíkum ratsjám. Hér á landi hefur flugmálastjórn í 12 ár notið góðs af
loftvarnarratsjánni í Rockville sem gegnir sama hlutverki og þær stöðvar sem nú eru til
umræðu. Um sendingu merkja er það að segja að í öllum íslenskum áætlunarflugvélum,
vélum útbúnum til blindflugs og mörgum smærri vélum, eða alls 130 talsins, eru sérstök
senditæki sem auðkenna vélarnar í ratsjá og skrá flughæð eins og þykir sjálfsagt til öryggis í
nútímaflugi. "
- Er ekki unnt að sinna eftirliti með ferðum sovéskra flugvéla með gervihnöttum?

"Hvað sem líður ferðum gervihnatta og upplýsingaöflun fyrir tilstilli þeirra sjáum við að
nágranna- og vinaþjóðir okkar í austri og vestri, og meira að segja Portúgalar í suðri, eru í
óða önn að endurnýja ratsjárkerfin hjá sér vegna vaxandi hættu af sovéskum flugvélum.
Með því að endurnýja ratsjárkerfið hér á landi er ætlunin að bregðast við breyttum
aðstæðum með hagkvæmum og öruggum hætti - endurnýjunin hefur það meðal annars í för
með sér að ekki kemur til álita að fjölga hér AWACS-flugvélum en fullyrðingar um slík
áform sáust meðal annars í samtali í Þjóðviljanum á dögunum."
- Sagt er að ratsjárnar séu óþarfar af því að óboðnar vélar birtist ekki "skyndilega" hér

við land eins og það er orðað.
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"Um staðhæfingar af þessu tagi er ekki annað unnt að segja en að þær eru grófleg fölsun
á staðreyndum og hættunum sem að Íslendingum steðja. Sem betur fer er í flestum tilvikum
unnt að fylgjast með ferðum sovéskra flugvéla er fara frá Kola-skaganum þegar þær fljúga
inn á ratsjársvæði Norðmanna í Norður-Noregi. Hins vegar hverfa þessar vélar tiltölulega
fljótt út af eftirlitssvæði ratsjánna og enginn veit hvert þær halda. Reynslan hefur sýnt það
undanfarin ár að þær geta nálgast Ísland úr norð-vestri eins og norð-austri. Fjarlægðin milli
ratsjársvæða Íslands og Norður-Noregs er 700 til 800 sjómílur.

Þær ratsjár, sem hér risu ef núverandi áform næðu fram að ganga, draga aðeins 200
sjómílur frá strönd landsins. Telji einhver sér ógnað af þeim hlýtur sá hinn sami að vilja vera
í aðstöðu til að laumast að landinu án þess að gera nokkur boð á undan sér," sagði Sverrir
Haukur Gunnlaugsson, deildarstjóri varnarmáladeildar utanríkisráðuneytisins, að lokum.

Fylgiskjal IV.

RATSJÁRSTÖÐV ASAGA
Eftir Malcolm Spaven.

Í viðtali við Morgunblaðið 4. september síðast liðinn leitaðist Sverrir Haukur
Gunnlaugsson, deildarstjóri hjá utanríkisráðuneytinu, við að svara þeirri gagnrýni sem
beinst hefur að áformum um nýjar ratsjárstöðvar á Langanesi og á Stigahlíð á Vestfjörðum.
Í þessari grein mun ég kanna nánar nokkrar þeirra staðhæfinga sem Sverrir varpar fram í
viðtalinu og enn fremur fjalla um forsendur og afleiðingar þess að setja upp þessar nýju
ratsj árstöðvar.

Hverjir eiga ratsjárstöðvarnar?
Sverrir Haukur telur upphaf ratsjárstöðvasögunnar miðast við 15. júlí 1983 þegar

utanríkisráðuneytið gaf út fréttatilkynningu þar sem þessum tillögum er lýst. Gefið er í skyn
að íslenska ríkisstjórnin hafi átt frumkvæði að áformum um nýjar ratsjárstöðvar. En það
getur vart verið tilviljun að Ríkisútvarpið skýrði frá því 6. júlí - níu dögum áður en
fréttatilkynning utanríkisráðuneytisins var gefin út - að á viðræðufundi í Reykjavík með
Steingrími Hermannssyni forsætisráðherra og Geir Hallgrímssyni utanríkisráðherra hefði
George Bush, varaforseti Bandaríkjanna, óskað eftir því að umleitan sín um tvær nýjar
ratsjárstöðvar yrði samþykkt.

Þá er enn fremur athyglisverð sú yfirlýsing Sverris Hauks að kostnaður við ratsjárstöðv-
arnar verði greiddur úr Mannvirkjasjóði NATO (NATO Infrastructure Programme, NIP)
en ekki af bandaríska varnarmálaráðuneytinu í Pentagon.

Í fyrsta lagi skal á það bent að fjárveitingar úr Mannvirkjasjóðnum eru bundnar við
mannvirki sem "reist eru eftir beiðni yfirherforingj a NATO" (1). Að því er snertir Ísland er
að öllu jöfnu átt við yfirhershöfðingja NATO á Atlantshafinu (titill skammstafaður:
SACLANT) en hann heitir Wesley McDonald, flotaforingi í bandaríska sjóhernum.
McDonald flotaforingi er líka yfirmaður Atlantshafsflota Bandaríkjanna (titill skammst.:
CINCLANT) og á af þeirri ástæðu aðild að allri tillögugerð um nýjar framkvæmdir
Bandaríkjahers á Íslandi. Með því einu að skipta um hlutverk, það er að segja að setja upp
SACLANT-kaskeitið, gæti hann lagt fram beiðni um fjármagn til slíkra áforma úr
Mannvirkjasjóði NATO.

En viðvíkjandi nýju ratsjárstöðvunum á Íslandi skýrði McDonald flotaforingi frá því
frammi fyrir hermálanefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings í febrúar 1984 að þær séu
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"sameiginleg framkvæmd Bandaríkjanna og NATO" en ekki einungis á vegum NATO. Þær
gætu því aðeins "að hluta til verið fjármagnaðar af NATO" (2).

Í öðru lagi hefur Ísland algjöra sérstöðu innan NATO. Landið hefur engan her og
leggur ekkert í Mannvirkjasjóð NATO (NIP). Af þessum ástæðum teljast Bandaríkin ekki
aðeins "notkunarríki" hernaðarmannvirkja sem byggð eru fyrir NIP-fé þar eð bandarískur
herafli er á Íslandi, heldur einnig "viðtökuríki" . Það þýðir aftur að Bandaríkin bera ábyrgð á
allri NATO-hönnun og mannvirkjagerð og annast fyrir hönd Íslands samningagerð við
herstjórnar- og aðra starfsmenn NATO um hvers kyns NATO-mannvirki á Íslandi (3). Rödd
Íslands er í þessum efnum í besta falli afar léttvæg.

Sannast sagna lá tillagan um nýjar ratsjárstöðvar á Íslandi, og talsvert nákvæm
greinargerð með henni, fyrir Bandaríkjaþingi þegar í janúarmánuði 1983, en þá var þessum
áformum lýst þannig að stöðvarnar yrðu "fjármagnaðar sameiginlega af (bandaríska)
flotanum og flughernum og í framtíðinni gæti NATO átt hlutdeild (í kostnaðinum)" (4).

Til hvers eru nýju ratsjárstöðvarnar?
Talsverð áhersla hefur verið lögð á hugsanlegt gagn sem almenn flug- og skipaumferð

gæti haft af ratsjárstöðvunum, en á hinn bóginn hefur lítið verið sagt um hernaðarlegt
hlutverk þeirra. En hernaðarhlutverkið er þrátt fyrir allt eina raunverulega ástæðan fyrir
áætlunum um að byggja þessar nýju ratsjárstöðvar.

Seint á sjötta áratugnum var reist samfelld röð af ratsjárstöðvum sem nefndist DEW-
línan (Distant Early Warning, sem merkir aðvörun úr fjarska) og hafði það hlutverk að
uppgötva strax í upphafi árásarflug sovéskra sprengjuflugvéla yfir Atlantshaf. DEW-línan
náði frá Alaska yfir norðurhluta Kanada og Grænland. Fimm árum síðar, árið 1962, voru
ratsjárstöðvarnar í Rockville við Keflavíkurflugvöll og á Stokksnesi fullbyggðar. Þær voru
framlenging bandarísku DEW-línunnar til austurs, ætlaðar til viðvörunar um kjarnorkuárás
og teljast enn þá til þessarar ratsjárstöðvasamfellu(5).

Núna stendur yfir endurnýjun ratsjánna á DEW-línunni. Ratsjárstöðvarnar á Íslandi
voru á sínum tíma viðbót við DEW-línuna og tengist tæknileg endurnýjun og breyttur
tilgangur þeirra endurskoðun þeirri og endurnýjun sem á sér stað á allri DEW-línu
Bandaríkjanna. Að því er unnið samkvæmt þremur samtengdum áætlunum. SEEK IGLOO
heitir ein þeirra og eru framkvæmdir við hana að hluta til hafnar með því að byggðar hafa
verið þrettán ratsjárstöðvar sunnan og vestan vesturhluta DEW-línunnar.

Sjálf DEW-línan er endurnýjuð samkvæmt áætlunum sem nefnast SEEK FROST eða
NORTH WARNING SYSTEM. Reistar verða 13 langdrægar og 39 skammdrægar
ratsjárstöðvar sem raðað er þvert yfir Alaska, Kanada og Grænland (6). Þriðja áætlunin
nefnist Norður-Atlantshafsvarnarkerfið (North Atlantic Defense System (NADS». Áform-
in um nýju ratsjárstöðvarnar á Langanesi og við Bolungarvík og endurnýjun ratsjánna í
Rockville og á Stokksnesi falla undir NADS-áætlunina og enn fremur fimmta ratsjárstöðin
sem verður annaðhvort á Íslandi, í Færeyjum eða á Austur-Grænlandi.

Þá má telja líklegt að innan ramma NADS verði reistar sex ratsjárstöðvar í viðbót á
Austur-Grænlandi, enn fremur stjórnstöðvar eins og sú sem verið er að byggja í Keflavík, að
viðbættum fjarskiptasamböndum milli Grænlands, Íslands og Noregs (7).

Bandaríski flugherinn áformar að óska eftir 34 milljóna dollara fjárframlagi til
byggingar NADS-stöðva á fjarhagsárinu sem hefst 1. október 1986. Tæknibúnaður fyrir
NADS-kerfið er þegar fjármagnaður á því fjárhagsári sem stendur yfir, og frá NATO má
búast við fjármagni til NADS-mannvirkjagerðar á árinu 1985 (8).

Það er athyglisvert að í yfirlýsingum utanríkisráðuneytisins um nýju ratsjárstöðvarnar er
hvergi minnst einu orði á Norður-Atlantshafsvarnarkerfið (North Atlantic Defense Syst-
em), hvað þá að gerð sé grein fyrir því.
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Tæknibúnaður ratsjárstöðvanna.
SEEK IGLOO, langdrægu ratsjárstöðvarnar í SEEK FROST og nýju ratsjárstöðvarnar

á Íslandi byggjast allar á sams konar tæknibúnaði: Loftvarnarratsjám af gerðinni General
Electric AN/FPS-1l7 (9). Þær eru að sjálfsögðu tæknilega fullkomnari en eldri tegundir, en
þó þykir meginkosturinn sá að mjög fámennur hópur getur starfrækt þær, jafnvel þótt þær
séu á afskekktum stöðum.

Við sérhverja ratsjárstöð á upphaflegu DEW-línunni í Alaska unnu 44 starfsmenn,
ratsjárstjórnendur og viðgerðarmenn. Ratsjár af gerðinni FPS-1l7 þarfnast engra stjórn-
enda á staðnum (upplýsingar eru sendar beint til stjórnstöðvarinnar í gegnum fjarskipta-
kerfi), en til að annast starfrækslu þeirra þarf einungis þrjá viðgerðarmenn (10).

NADS-kerfinu er komið upp til þess að styðja við nýja sóknarstefnu bandaríska flotans
í Norðaustur-Atlantshafi. Sú stefna felst meðal annars í því að komið skal í veg fyrir að
sovéski flotinn nái út á opið haf og einnig skulu á fyrstu stigum átaka gerðar árásir á
sovéskan herafla og herstöðvar á Kola-skaganum. Varðlínustefnan, sem miðaðist við svæðið
milli Grænlands, Íslands og Bretlands (svonefnt GIUK-hlið), hefur lotið í lægra haldi fyrir
.framlfnuvamarstefnu'' ("defence-in-depth") sem miðar að því að Bandaríkin og NATO
hafi algjör yfirráð á Noregshafi og einnig í GIUK-hliðinu.

Nýju ratsjárstöðvarnar á Íslandi munu, með orðum Wesley McDonald flotaforingja
"hafa úrslitaþýðingu fyrir árangur sjóhernaðarstefnu okkar á Atlantshafi" (11). Þær hafa
einnig tveimur öðrum hlutverkum að gegna: Á átakatímum borgar sig að hafa mörg
loftvarnakerfi, þannig að þótt andstæðingurinn hafi eyðilagt einhverjar ratsjárstöðvar og
firðsamband milli þeirra eiga herforingjar eftir sem áður kost á upplýsingum frá öðrum
stöðvum sem ekki hafa verið eyðilagðar. Með öðrum orðum: ratsjárstöðvarnar auka
stríðs~etu og úthald bandarískra hersveita á svæðinu.

A friðartímum og spennutímum veita nýju ratsjárstöðvarnar herforingjum á svæðinu
aðstöðu til að fylgjast óslitið með flestum sovéskum flugvélum sem eiga leið um það. Þetta
gefur ekki einungis nytsamar upplýsingar um hæfni og aðferðir sovéskra hersveita -
uppsetning ratsjárstöðvanna felur í sér tilkynningu til Sovétríkjanna um að hér hafi
Bandaríkin tögl og haldir. Þegar hafðir eru í huga aðrir þættir sóknarstefnunnar á
Norðaustur-Atlantshafi getur þetta verkað sem ögrunaraðgerð.

NADS-kerfið fellur enn fremur inn í þá endurnýjun sem núna fer fram á kjarnorku-
vörnum Bandaríkjanna sjálfra. Nýju ratsjárstöðvarnar fjórar á Íslandi munu gefa her-
stjórum NORAD, í niðurgrafinni herstjórnarmiðstöð Bandaríkjanna í Colorado, nokkurra
klukkustunda viðvörun um aðvífandi sprengjuflugvélar, og jafnvel stýriflaugar, sem stefna á
Bandaríkin úr norðaustri.

Laumuárás.
Sú fullyrðing, að nýju ratsjárstöðvarnar séu hannaðar til að varna því að flugvélum

takist að laumast að landinu án þess að gera nokkur boð á undan sér, stenst ekki við nánari
athugun. Ef sovéski flugherinn ætlaði að komast inn í íslenska flughelgi og gera árás á
skotmörk á Íslandi mundu flugvélar hans fljúga mjög lágt til þess að komast undir
ratsj árgeislann.

Í viðtalinu við Morgunblaðið segir Sverrir Haukur Gunnlaugsson að nýju ratsjárstöðv-
arnar dragi um 200 sjómílur. Þetta er sú hámarksvegalengd sem þær draga. Vegna
jarðarbungunnar er aðeins hægt að sjá flugvélar sem eru í tiltölulega mikilli hæð í þessari
fjarlægð (5 kílómetra hæð eða ofar). Sovésk .Backfírev-sprengjuflugvél í lágflugi gæti skotið
lágfleygum flugskeytum utan seilingar ratsjárgeislans, eyðilagt ratsjárstöðina og snúið til
bækistöðva sinna áður en orrustu þotur í Keflavík hefðu fengið viðvörun og komist á loft frá
Keflavík.
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Sá tækni- og herbúnaður Bandaríkjahers, sem fyrir er á Íslandi, getur mun betur fylgst
með og komið í veg fyrir flug sovéskra flugvéla yfir Atlantshafinu. A WACS-þoturnar geta
fylgst með hvaða sovéskri flugvél sem er á svæðinu og leiðbeint Phantorn-orrustuþoturn í veg
fyrir slíkar flugvélar "þegar þær eru innan 200 sjómílna frá Íslandsströndum eða 400 sjómílur
frá Keflavík" (12). A WACS-þota sem er í 10 kílómetra hæð getur fylgst með mjög lágt
fljúgandi flugvélum í yfir 200 sjómílna fjarlægð (13).

Af þessum ástæðum henta ratsjárstöðvarnar illa til að uppgötva þá sem eru að laumast
að landinu án þess að gera nokkur boð á undan sér. Þær hafa hins vegar það notagildi að
geta fylgst með flugumferð á svæðinu, safnað upplýsingum um ferðir sovéskra (og NATO)
flugvéla í námunda við Ísland og skilað þessum upplýsingum til flotaforingja á Atlantshafinu
og herstjórnarmiðstöðvarinnar í Bandaríkjunum.

Nýja fullyrðingu utanríkisráðuneytisins - að nýju ratsjárstöðvarnar geri óþörf þau
áform Bandaríkjamanna að fjölga A WACS-flugvélum í Keflavík - þarf að meta með
ofannefnt í huga. Nýjar ratsjárstöðvar geta leyst A WACS-vélarnar undan því að halda sig í
námunda við Ísland, þannig að þær geti sveimað norðar, sérstaklega til stuðnings
flotasveitum í Noregshafi. En það er fátt sem bendir til þess að dregið hafi úr áhuganum að
fjölga A WACS-vélum á Íslandi.

Bandaríska varnarmálaráðuneytið gaf árið 1982 "fyrirskipun til flughersins að ganga frá
áætlunum um að staðsetja Boeing E-3A fljúgandi stjórnstöðvar (A WACS) og McDonnell
Douglas F-15 orrustuþotur handan við hafið til að eiga þátt í aðgerðum orrustusveita sem
fljúga frá flugmóðurskipum bandaríska flotans" (15). Á árunum 1986---1988 mun bandaríski
flugherinn væntanlega festa kaup á tólf A WACS-vélum til viðbótar til að verja meginland
Bandaríkjanna og verður þá hægt að hafa fleiri A WACS-vélar utan Bandaríkjanna.

John Lehman flotamálaráðherra Bandaríkjanna hefur í millitíðinni óskað eftir fleiri
A WACS-vélum sem eiga að hafa bækistöðvar þar sem þær geta- komið flugmóðurskipum í
Noregshafi og GIUK-hliðinu (16) að notum. Enn fremur gerir ný áætlun bandaríska flotans
ráð fyrir að flugmóðurskipin verði varin með stríðsaðferð sem nefnist "Outer Air Battle"
(loftbardagar fjarri farkostinum) og áformar flotinn í þessu skyni kaup á tuttugu eigin E-
3A A WACS-flugvélum "á næstunni" (17). Staðhæfing utanríkisráðuneytisins að 960
viðvörunar- og stríðsstjórnarsveitin (A WACS-sveitin) í Keflavík muni ekki fjölga flugvélum
sínum úr tveimur stendur í ljósi þessara áforma ekki mjög traustum fótum.

Hvaða ávinningur fyrir ftugumferðarstjórn?
Utanríkisráðuneytið hefur frá því í júlí 1983 lagt þunga áherslu á þann ávinning sem

felist í ratsjárstöðvunum fyrir almenna flugumferð á svæðinu, en á sama tíma afar lítið sagt
um hinn hernaðarlega megintilgang.

Að sjálfsögðu er fræðilega mögulegt að nota allar flugumferðarratsjár til að gegna
varnarhlutverki og að auki til að stýra flugumferð. En á hinn bóginn verður ekki litið fram
hjá þeirri staðreynd að ratsjár, sem eru sérhannaðar með hernaðarhlutverk fyrir augum,
eins og þær General Electric AN/FPS-117 ratsjár sem áformað er að setja upp á Íslandi,
hæfa ekki eins vel til flugumferðarstjórnar og sérhannaðar flugumferðarratsjár. Þetta
byggist á ýmsum tæknilegum atriðum eins og þeirri tíðni sem ratsjáin hefur, sveiflutíðni
geislans og snúningshraða ratsjárloftnetsins.

Ratsjár herliðsins á Íslandi veita innlendri flugumferð aðstoð, eins og í mörgum öðrum
löndum, en á henni eru ýmsir meinbugir. Í fyrsta lagi eru ratsjárstöðvar bandaríska
flughersins hannaðar til notkunar við loftvarnir og stjórn á herflugvélum. Viðvíkjandi
aðstoð við almenna flugumferð segir í siglingahandbók hersins fyrir þetta svæði, um aðstoð
við almenna flugumferð: "Aðstoð víkur (fyrir þörfum hersins)" (á ensku: "Assistance is
secondary") (18).
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Í öðru lagi er ratsjáraðstoð allt annað en ratsjárstjórn. Með ratsjárstjórn er flugvélum
haldið skilmerkilega fjarri hver annarri, en þess háttar flugumferðarstjórn geta hermenn
ekki veitt þar eð þeir vinna að öðrum verkefnum. Í þriðja lagi mundu Íslendingar sjálfir ekki
byggja ratsjárkerfi fyrir innanlandsflug á stöðum eins og við Bolungarvík, á Langanesi og
Stokksnesi. Eftirlit með loftsvæðinu yfir Íslandi tækist mun betur með annarri staðsetningu
ratsjárstöðva.

Ratsjárstöðin á Stokksnesi dregur til dæmis ekkert norður og vestur á bóginn inn yfir
Ísland vegna þess að fjöllin skyggja á hana. Nýju ratsjárstöðvarnar mundu einnig hafa "skert
sjónarsvið" inn yfir landið -- og skiljanlega þar eð aðaltilgangur þeirra er ekki að þjóna
flugumferðarstjórn. Ratsjárkerfi fyrir flugumferðarstjórn á Íslandi þyrfti nokkrar ratsjár-
stöðvar á fjallstoppum sem væru ekki við ströndina og þær þyrftu að hafa 360 gráðu
sjóndeildarhring í stað þess að beinast aðallega út yfir hafið.

Með tilliti til fjölda flugferða og flugvéla í innanlandsflugi væri hægt að draga verulega
úr kostnaði og hættu á veðurskemmdum með því að nota svonefndar svörunarratsjár. Þess
háttar kerfi er til dæmis notað í Stornoway á Skotlandi og þjónar flugumferðarstjórn á
svæðinu. Svörunarratsjárkerfi er að sjálfsögðu gagnslaust fyrir hernaðareftirlit þar eð það
byggir á ratsjársvörun í flugvélum.

Þar sem ólíklegt má telja að Rússar tilkynni sig af eigin hvötum á ratsjárskermum
NATO byggjast ratsjárkerfi hersins á beinum ratsjám, þ. e. ratsjárbúnaði sem finnur allar
flugvélar á lofti, burtséð frá hvort þær eru búnar ratsjársvörun eða ekki.

Eftirlit með skipaferðum.
Ekki er hægt að leggja mikinn trúnað á fullyrðingar utanríkisráðuneytisins um að

nýju ratsjárstöðvarnar geti fylgst með skipaferðum. Fyrir því liggja tvær ástæður - tæknileg
vangeta ratsjárstöðvanna og tilvist margs konar annars tæknibúnaðar sem hefur verið
sérhannaður til eftirlits með umferð á hafinu.

.Ratsjérnar, sem athygli okkar beinist að, draga um 200 sjómílur eða álíka langt og
bunga jarðar leyfir", segir Sverrir Haukur Gunnlaugsson í viðtalinu við Morgunblaðið. Hér
á undan hefur verið bent á það að í 200 sjómílna fjarlægð sjást einungis flugvélar sem fljúga
mjög hátt. Ef ætlunin er að fylgjast með skipaferðum draga ratsjárnar mun skemmra. Slæm
veðurskilyrði norður af Íslandi mundu enn takmarka drægni og sjónarsvið ratsjánna. Þetta
þýðir að áformað ar ratsjár á Langanesi og í Stigahlíð mundu að þessu leyti draga mjög
skammt.

Annað tæknilegt atriði skiptir einnig máli. Ratsjár sem eiga að uppgötva skip á siglingu
og fylgjast með þeim eru öðruvísi úr garði gerðar en þær sem notaðar eru við
loftferðaeftirlit. Til dæmis hentar hröð sveiflutíðni ratsjáa sem fylgjast með hraðfleygum
flugvélum ekki vel til að uppgötva skip sem fara mun hægar en flugvélarnar og enn síður við
slæm veðurskilyrði. Ratsjár til eftirlits með skipaumferð byggjast enn fremur á styttri
sveiflum en þeim sem notaðar eru við loftferðaeftirlit (19).

Ratsjár af gerðinni FPS-1l7 eru vissulega fullkomnar og það er áhugavert að íslensk
stjórnvöld skuli vera að kanna möguleikana á að aðlaga þennan tæknibúnað eftirliti með
skipaumferð jafnframt flugumferð. En utanríkisráðuneytið gefur reyndar vísbendingu um
væntanlegar niðurstöður þeirrar rannsóknar með því að segja: "Þá er sá kostur einnig fyrir
hendi að starfrækja sérstaka ratsjá í hinum fyrirhuguðu stöðvum til eftirlits með skipum"
(20). Með öðrum orðum, þær ratsjárstöðvar hersins, sem fylgjast eiga með flugumferð, koma
vart til greina til að veita Landhelgisgæslunni aðstoð.

Með hliðsjón af þessum verulegu tæknilegu vanköntum þykir það furðulegt að
utanríkisráðuneytið skuli leggja svo mikla áherslu á mjög takmarkaða getu ratsjánna til að
fylgjast með skipaferðum þegar til eru ýmis hernaðarkerfi sem eru sérhönnuð til eftirlits
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með skipaumferð. Í fyrsta lagi fylgjast níu P-3C Orion-flugvélar Bandaríkjaflota, sem
staðsettar eru í Keflavík, breskar, norskar, hollenskar og aðrar NATO-eftirlitsflugvélar,
sérstaklega með skipaferðum og nota til þess ratsjár sem eru sérhannaðar til eftirlits með
skipaferðum.

Í öðru lagi getur E-3C útgáfan af AWACS-vélum fylgst með skipaferðum. en sú
tegund hefur verið í Keflavík frá því haustið 1983 eða fyrr. Ratsjárnar í E - 3 t1ugvélum
NATO-ríkja og bresku Royal Air Force Shackleton eftirlitsvélunum hafa einnig þessa hæfni
til að fylgjast með skipaferðum.

Í þriðja lagi hafa kjarnorkusprengjuflugvélar yfirstjórnar bandaríska flughersins af B-
52 gerð flogið eftirlitsferðir yfir hafinu til stuðnings bandaríska flotanum frá því árið 1976.
Þær geta kannað 100 000 fermílur á úthöfunum á tveim til þrem klukkustundum og hafa
meðal annars gert það á heræfingum undan Íslandsströndum (21).

Í fjórða lagi hefur bandaríski sjóherinn yfir að ráða sífellt þéttriðnara neti af
gervihnöttum sem fylgjast með siglingum. Sem dæmi má nefna White Cloud, NOSS og
Clipper Bow gervihnattakerfin. Með þeim er hægt að uppgötva skip á siglingu, þekkja þau
og fylgjast með skipaferðum. Flest þessara tækja tengjast saman í úthafseftirlitskerfinu OSIS
(Ocean Surveillance Information System) sem ber saman upplýsingar frá öllum þessum
skynjurum, vinnur úr þeim og miðlar niðurstöðunum til bandarískra hershöfðingja um allan
heim - þeir þurfa ekki annað en ýta á hnapp til að fá upplýsingarnar.

Tilraunir íslensku ríkisstjórnarinnar til að bæta siglingaratsjám við áform um stöðvar á
Langanesi og Stigahlíð, gætu enn fremur stangast á við skilyrði sem NATO setur fyrir
fjármögnun. Þótt NATO ætli að taka einhvern þátt í kostnaði við nýju bandarísku
loftvarnaratsjárnar sem lið í NAOS-kerfinu gegnir allt öðru máli um siglingaratsjár.
Mannvirki og tæki, sem ætlunin er að fjármagna úr Mannvirkjasjóði NATO, þurfa að
uppfylla eitt eða fleiri þrettán skilyrða og siglingaratsjár til strandgæslu uppfylla ekkert
þeirra.

NATO kostar þær ekki - nema þær séu ætlaðar til notkunar á stríðstímum. Á þetta
hefur verið lögð áhersla í sambandi við önnur bandarísk mannvirki sem núna eru í byggingu
á Íslandi: "Mannvirkjasjóður (NATO, viðbót MS) veitir ekki alltaf fé eins og Hernaðar-
framkvæmdasjóður Bandaríkjanna (MILCON) til að fullbúa nothæfa stöð, sérstaklega ef
ríkið, þar sem stöðin er sett upp, ætlar að nota stöðina á friðartímum eins og Ísland hyggst
gera" (22).

Verður Ísland hervætt NATO-ríki?
Það er ljóst að áformin um nýjar bandarískar ratsjárstöðvar á Íslandi verður að skoða í

stærra samhengi. En ratsjárstöðvarnar eru ekki einungis liður í uggvænlegum breytingum á
sjóhernaðaráætlunum Bandaríkjanna í Norðaustur-Atlantshafi. Þau áform, sem hér hafa
verið til umræðu, benda enn fremur til að verulegra breytinga megi vænta á varnarstefnu
Íslands.

Ísland hefur þá algjöru sérstöðu meðal NATO-ríkja að landið hefur engan her, tekur
hvorki þátt í störfum hermálanefndar né kjarnorkuáætlananefndar NATO, leggur ekkert
fjármagn í Mannvirkjasjóð NATO og leyfir ekki að kjarnorkuvopn séu á landsvæði þess.
Þrátt fyrir að varnarmálanefnd (Iceland Oefense Standing Group), sem stofnsett var árið
1956, eigi að þjóna því markmiði að gera Íslandi kleift að ræða um varnarþarfir sínar við
Bandaríkin (23), bendir fátt til þess að nokkur íslensk ríkisstjórn hafi lagt nákvæmt mat á
áhrifin af dvöl Bandaríkjahers í landinu, að frátöldum menningaráhrifum. Ástæðan er án efa
það sem Gunnar Gunnarsson hefur nefnt "afskiptaleysi" Íslands í sambandi við hernaðarleg
málefni (24).
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Ýmislegt bendir til þess að miklar breytingar séu að verða á þessu .aískiptaleysi''.
Ástæðurnar eru ekki einungis breytingar í stjórnmálum á Íslandi og mati á þeirri ógnun sem
steðji að landinu. Eitt af helsu áherslu atriðum í stefnu Reagan-stjórnarinnar, sem komst til
valda 1981, hefur verið að hvetja bandamenn um víða veröld til að axla eitthvað af þeim
byrðum sem Bandaríkin bera vegna hermála. Japan er nú sem óðast að vígvæðast á nýjan
leik með öflugum stuðningi Bandaríkjanna.

Mörg Evrópuríki hafa þegar undirritað samninga um aðstoð viðtökuríkis við Bandaríkin
sem fela í sér að þessi ríki leggja Bandaríkjaher til mannafla, bæði almenna starfsmenn og
hermenn tugum þúsunda saman, flutningafyrirgreiðslu og fleira. Þannig geta bandarískir
hermenn sinnt sérhæfðari störfum og verið sendir til skyndiaðgerða Bandaríkjahers utan
yfirráðasvæðis NATO. Þetta virðist ætla að verða hlutskipti Íslands líka - að taka á sig
hluta af herkostnaði Bandaríkjanna.

Í skýrslu sinni til Alþingis í apríl 1984 leggur Geir Hallgrímsson utanríkisráðherra
áherslu á nauðsyn þess að Íslendingar afli sér meiri sérþekkingar um hernaðarleg málefni í
því skyni að geta tekið verulegan þátt í ákvörðunum um varnir landsins. Með því móti gæti
íslenska ríkisstjórnin, með hliðsjón af varnarþörfum Íslands, lagt mat á tillögur Bandaríkja-
manna um nýjar hernaðarframkvæmdir (25).

Skömmu eftir að skýrslan birtist átti sér stað sögulegur atburður í Brussel. Fulltrúar
Íslands voru í fyrsta skipti viðstaddir fund hermálanefndar NATO sem áheyrnarfulltrúar.
Íslenska ríkisstjórnin vildi eðlilega vita hvað NATO hefði að segja um hinar nýju,
fyrirhuguðu hernaðarframkvæmdir á Íslandi (26).

Fáir verða til þess að andmæla því að ríkisstjórn Íslands afli sér betri þekkingar til að
geta metið betur hlutverk Bandaríkjahers á Íslandi. En þegar utanríkisráðherra ræðir nánar
einstök atriði þessara breytinga á öryggisstefnu Íslands vakna alvarlegar spurningar sem
látið er ósvarað.

Mikilvægust er spurningin um virkan þátt Íslendinga í því aukna eftirlitsstarfi sem
Bandaríkin hafa á prjónunum. Þegar staðhæft er: .Eítírlitsstarfið umhverfis landið þarf að
auka", fylgir engin röksemdafærsla, ekki einu sinni höfðað til varnarþarfa Íslands (27).

Auk þess virðist enginn gaumur gefinn að því hvaða þýðingu herstjórnaráætlanir
Bandaríkjanna um mannvirki í landinu hafa fyrir Ísland. En þar er um að ræða mannvirki
sem hafa ekkert NATO-hlutverk, þjóna einungis ríkishagsmunum Bandaríkjanna. Ekki er
heldur ljóst af hvaða ástæðum fullyrt er: " .... við Íslendingar eigum eindregið að taka virkan
þátt í slíku starfi" (28),- einkanlega þegar þess er gætt að sú þátttaka getur hugsanlega
orðið fyrsta skref í átt til þess að Ísland komi sér upp eigin herafla.

Hugmyndirnar um að fela Landhelgisgæslunni einhvers konar hernaðarlegt eftirlitsstarf
undan ströndum landsins verða að líkindum afdrifaríkastar . Leggur utanríkisráðherra til að
Landhelgisgæslan sendi upplýsingar um ferðir skipa í sovéska flotanum til stjórnstöðvar-
innar í Keflavík og verði þar með hluti af eftirlitskerfi Bandaríkjanna á höfum úti? Ef svo er,
má búast við að Sovértríkin gangi út frá því sem vísu að öll skip Landhelgisgæslunnar séu
bandarísk njósnaskip.

Þetta mundi ekki einungis auka spennuna á hafinu umhverfis Ísland heldur einnig gera
Landhelgisgæslunni erfiðara fyrir við að sinna meginhlutverki sínu. Eins og þegar hefur
komið fram í þessari grein geta herir Bandaríkjanna og annarra NATO-ríkja fylgst með
skipaferðum á svæðinu. Utanríkisráðuneytið setur ekki fram neinar skýringar á því hvers
vegna íslensk ríkisstofnun ætti að fléttast inn í þetta hernaðarkerfi.

Á sama hátt vakna ýmsar spurningar vegna fullyrðingar utanríkisráðherra ("Ljóst er að
íslenskir starfsmenn eru færir um að starfrækja slíkar stöðvar einir") sem hann setur fram í
skýrslu sinni til Alþingis og ræðir þar um nýjar ratsjárstöðvar á Langanesi og Stigahlíð.
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Í fyrsta lagi má spyrja: Hvers vegna þarf mannafla til að annast rekstur stöðvanna þegar
framleiðandinn segir að einungis þurfi þrjá viðgerðarmenn? Í öðru lagi: Er í alvöru verið að
halda því fram að bandaríski flugherinn leyfi íslenskum starfsmönnum að stjórna ferðum
bandarískra orrustuflugvéla? Og ef svo ólíklega skyldi vilja til að það yrði reyndin, mundi sú
tilhögun breyta einhverju um varnarsamninginn milli Íslands og Bandaríkjanna?

Önnur möguleg skýring á þessum áhuga á því að Íslendingar starfræki ratsjárstöðvar
Bandaríkjahers kom fram í grein í Aviation week árið 1977. Sagt var að skipulagsfræðingar
hersins óttuðust neikvæðan stjórnmálalegari eftirmála vinstri stjórna og þorskastríða. Þeir
höfðu áhyggjur af aðstöðu Bandaríkjahers á Íslandi. "Sambandið við Íslendinga ... þarf að
batna. Afstaðan til veru Bandaríkjahers á eynni er enn neikvæð, og ef hermenn eru látnir
starfrækja nýju ratsjárstöðvarnar gæti það ógnað allri aðstöðu í landinu" (29).

Ef Íslendingum yrði boðin vinna gæti það auðvitað dregið úr slíkum viðsjám og þessi
aðferð hefur verið notuð um allan heim til að afla stuðnings við nýjar hernaðarframkvæmdir.

Ef stefnt er að því að Ísland verði virkari liður í hernaðaraðgerðum á Norður-
Atlantshafi gæti það verið fyrsta skref í átt til þess að landið kæmi sér upp eigin herafla og
hyrfi síðan frá þeirri hefðbundnu stefnu sinni að eiga lítinn þátt í hernaðaruppbyggingu
NATO. Ýmis teikn eru á lofti um ógnvænlega uppbyggingu vígbúnaðar og breytta
hernaðarstefnu beggja stórveida á Norður-Atlantshafi. Staðan mundi skjótt versna ef
ríkisstjórnir á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum létu af hófsamlegri stefnu sinni í
þessum efnum. Ef af þessari stefnubreytingu yrði án þess að fram hefði farið opinber
umræða um ástæðurnar fyrir henni hlyti hún að vera í andstöðu við þá stefnu utanríkisráð-
herra að Íslendingar eigi fullan þátt í ákvörðunum.
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