
sþ. 27. Tillaga til þingsályktunar [27. mál]
um að íslensk stjórnvöld boði til alþjóðlegrar ráðstefnu í Reykjavík um skipulag og efnis-
þætti formlegra samningaviðræðna um afvopnun á norðurhöfum.

Flm.: Ólafur Ragnar Grímsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að boða á fyrri hluta ársins 1988 til alþjóðlegrar
ráðstefnu þar sem fjallað yrði um hvernig komið verði á formlegum samningaviðræðum um
afvopnun á norðurhöfum. Til ráðstefnunnar verði boðið:
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1. Fulltrúum þeirra ríkja sem halda úti kjarnorkukafbátum á norðurhöfum: Bandaríkj-
anna, Sovétríkjanna, Bretlands og Frakklands.

2. Fulltrúum ríkisstjórna og þjóðþinga á Norðurlöndum.
3. Fulltrúum Atlantshafsbandalagsins og Varsjárbandalagsins.
4. Fulltrúum ríkisstjórna og þjóðþinga í Kanada og á Írlandi.
5. Fulltrúum annarra ríkja í Evrópu, bæði innan og utan hernaðarbandaJaga, sem lýsa

áhuga á að sækja ráðstefnuna.
6. Fulltrúum framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

Auk hinna formlegu fulltrúa ríkisstjórna og þjóðþinga verði vísindamönnum frá
viðurkenndum rannsóknastofnunum á sviði afvopnunar og alþjóðamála, fulltrúum friðar-
samtaka og annarra almannasamtaka gefinn kostur á að fylgjast með störfum ráðstefnunnar
sem áheyrnarfulltrúar.

Helstu viðfangsefni ráðstefnunnar verði:
1. Að fjalla um eðli hernaðarstarfseminnar á norðurhöfum, einkum á sviði kjarnorkuvíg-

búnaðar , og hætturnar sem felast í auknum vígbúnaði á þessum slóðum.
2. Að ræða hvernig koma megi íveg fyrir að fækkun kjarnorkuvopna á meginlandi Evrópu

leiði til aukningar á kjarnorkuvopnum í kafbátum, á herskipum og í flugvélum í
norðurhluta Evrópu og nærliggjandi hafsvæðum.

3. Að gera tillögur um hvernig komið verði á formlegum viðræðum um afvopnun á
norðurhöfum og um skipulag, efnisþætti og áfanga slíkra samningaviðræðna.

4. Að ræða leiðir til að draga úr þeim hættum sem fiskistofnum og lífríki sjávar stafar frá
geislavirkni vegna hugsanlegra bilana, kjarnorkuleka og slysa í kjarnorkukafbátum og
skipum og flugvélum sem bera kjarnorkuvopn.
Alþingi felur ríkisstjórninni að setja fram boð um að Reykjavík yrði aðsetur þeirra

formlegu samningaviðræðna um afvopnun á norðurhöfum sem hafist gætu í framhaldi af
þessari ráðstefnu.

Alþingi felur utanríkisráðherra að eiga formlegar undirbúningsviðræður við fulltrúa
þeirra stjórnvalda sem boðið yrði til ráðstefnunnar og gefa Alþingi reglulegar skýrslur um
niðurstöður þeirra viðræðna. Ríkisstjórnin hafi auk þess náið samráð við Alþingi um aðra
þætti sem snerta undirbúning ráðstefnunnar.

Alþingi felur utanríkisráðuneytinu, utanríkismálanefnd Alþingis, Öryggismálanefnd og
Háskóla Íslands að vinna að greinargerðum um efnisþætti ráðstefnunnar í samvinnu við
innlenda og erlenda fræðimenn og stuðla á annan hátt að því að ráðstefnan verði vandlega
undirbúin.

Greinargerð.
Viðræður Bandaríkjanna og Sovétríkjanna um fækkun kjarnorkuvopna á meginlandi

Evrópu virðast nú hafa skilað þeim árangri að nánast er í höfn fullbúinn samningur sem
marka mun tímamót í sögu kjarnorkuvígbúnaðar. Í fyrsta sinn yrði samið um fækkun
kjarnorkuvopna. Allir fyrri samningar hafa eingöngu fjallað um stjórn á aukningu víg-
búnaðarins.

A sama tíma og mikil ánægja ríkir víða um heim með þennan árangur er nauðsynlegt að
gera sér grein fyrir því að engu að síður er haldið áfram að framleiða kjarnorkuvopn sem
beita skal á öðrum vettvangi. Sérstaklega er brýnt að Íslendingar og aðrar þjóðir sem búa
við norðurhöf geri sér grein fyrir þeirri hættu að fækkun kjarnorkuvopna á meginlandi
Evrópu geti á næstu árum leitt til verulegrar fjölgunar kjarnorkuvopna í kafbátum og á
skipum sem haldið er út í höfunum í kringum Ísland og helstu nágrannalönd okkar.
Kjarnorkuveldin fjögur, Bandaríkin, Sovétríkin, Bretland og Frakkland eru að hrinda í
framkvæmd áætlunum um að auka verulega þann kjarnorkuvígbúnað sem bundinn er
skipum og flugvélum á norðurslóðum.
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Engar viðræður fara nú fram um fækkun kjarnorkuvopna á norðurhöfum. Nánast öll
athyglin hefur á undanförnum árum beinst að samningaviðræðum um fækkun kjarnorku-
vopna á meginlandi Evrópu og niðurskurð hinna langdrægu kjarnorkueldflauga risaveld-
anna. Það er hins vegar mjög brýnt að koma hið fyrsta á formlegum viðræðum um fækkun
kjarnorkuvopna á norðurhöfum. Annars er hætta á að fækkun kjarnorkuvopna annars staðar
í heiminum leiði til aukningar þeirra í okkar nágrenni. Nú þegar eru rúmlega 13 000
kjarnorkuvopn ætluð til notkunar á heimshöfunum og áformað er að fjölga þeim um nokkur
þúsund á næstu árum. Verulegur hluti þessara kjarnorkuvopna er tengdur kafbátum og
skipum sem sigla um norðurhöf.

Íslendingar eru sérstaklega vel til þess fallnir að beita sér fyrir því að slíkum
samningaviðræðum verði komið á fót. Leiðtogafundurinn í Reykjavík markaði tímamót í
sögu kjarnorkuvígbúnaðar. Hér var lagður grundvöllur að þeim samningum sem nú eru í
höfn og hér fóru leiðtogar stórveldanna í fyrsta sinn að ræða hvernig útrýma mætti öllum
kjarnorkuvopnum og koma á nýju öryggiskerfi sem tæki mið af heimi án kjarnorkuvopna.

Við erum lítil þjóð sem engum ógnar og vill friðsamlega sambúð við allar þjóðir. Við
eigum lífsafkomu okkar undir lífríki hafsins og gerum okkur því betur grein fyrir því en aðrir
hvaða hættur felast í geislavirkni sem verður vegna bilana eða kjarnorkuleka í kafbátum.
Við njótum virðingar um allan heim vegna þess hve vel tókst til með framkvæmd leiðtoga-
fundarins í Reykjavík.

Þessi þingsályktunartillaga fjallar um að fela ríkisstjórninni að boða til alþjóðlegrar
ráðstefnu til að ræða hvernig koma megi á fót formlegum samningaviðræðum um afvopnun
á norðurhöfum, efnisþætti þeirra samninga og áfangaskiptingu. Jafnframt er ríkisstjórninni
falið að setja fram boð um að Reykjavík yrði aðsetur þeirra samningaviðræðna ef
samkomulag tækist um að hefja þær á formlegum grundvelli. Hlutverk Reykjavíkur yrði þá
hið sama og Genfar , Vínarborgar, Stokkhólms og Helsinki en í öllum þessum borgum hafa
farið fram umfangsmiklar samningaviðræður sem hafa haft afdrifarík og jákvæð áhrif á bætta
sambúð ríkja, takmörkun vígbúnaðar og aukin mannréttindin.

Ráðstefnan yrði í eðli sínu eins konar undirbúningsráðstefna til að koma á fót hinum
formlegu samningum um afvopnun á höfunum og ræða skipulag og efnisþætti slíkra samn-
inga. Einnig yrði fjallað um eðli vígbúnaðaruppbyggingarinnar á norðurhöfum og í nærliggj-
andi löndum ásamt þeim hættum sem felast í aukningu kjarnorkuvígbúnaðarins á þessum
slóðum. Sérstaklega yrði rætt um leiðir til að koma í veg fyrir að fækkun kjarnorkuvopna á
meginlandi Evrópu leiði til fjölgunar þeirra á norðurslóðum. Mikilvægur þáttur í þessari
umræðu væri að gera grein fyrir hvernig kjarnorkulekar, bilanir og geislavirkni geta stofnað í
hættu fiskistofnum og lífríki hafsins. Þess vegna sé brýn efnahagsleg nauðsyn fyrir Íslendinga
að útrýma kjarnorkuvígbúnaði úr höfunum í kringum landið.

Varðandi þann þátt sérstaklega er rétt að hafa í huga að á árunum 1965-1977 urðu 380
slys og hættuleg atvik sem tengdust kjarnorkuvopnum bandaríska sjóhersins og mörg
hundruð Sovétmanna hafa látist vegna bilana í kjarnorkukafbátum. Árið 1970 fórst sovéskur
kafbátur undan Spánarströndum vegna bilana í kjarnakljúf og á síðustu fimm árum hafa
tveir sovéskir kjarnorkukafbátar farist og týndu um 90 manns lífinu þegar annar þeirra sökk.
Margir sovéskir kafbátar, sem sigla um norðurhöf, eru búnir kjarnakljúfum af sömu gerð og
var í Térnobyl. Þeir eru því eins konar "fljótandi Térnobyl". Í skýrslum Bandaríkjahers
kemur fram að helstu orsakir slysa og bilana, sem tengjast kjarnorkuvígbúnaði sjóhersins,
eru raktir til mannlegra mistaka og bilana í tækjabúnaði. Þessar upplýsingar sýna að auk
þeirra ástæðna, sem tengjast almennri nauðsyn afvopnunar, er það brýnt efnahagslegt
öryggismál fyrir Íslendinga að hafist verði handa um fækkun og síðan útrýmingu kjarnorku-
vopna í hafinu kringum landið.
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Til ráðstefnunnar yrði boðið fulltrúum kjarnorkuveldanna fjögurra, Bandaríkjanna,
Sovétríkjanna, Bretlands og Frakklands, sem halda á þessum slóðum úti kjarnorkukafbát-
um og skipum og flugvélum sem bera kjarnorkuvopn. Einnig fulltrúum Norðurlandanna
allra, Kanada og Írlands, ásamt fulltrúum frá þjóðþingum þessara landa, til að tryggja að öll
sjónarmið komi fram. Hernaðarbandalögunum báðum yrði boðið að senda fulltrúa og
einnig öðrum ríkjum í Evrópu sem áhuga hefðu á efni ráðstefnunnar. Sams konar boð yrði
sent til framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.

Mikilvægt er að ráðstefnan verði vel undirbúin og ætlunarverk hennar kynnt rækilega
væntanlegum fulltrúum áður en til hennar kemur. Þess vegna er lagt til að utanríkisráðherra
Íslands eigi formlegar undirbúningsviðræður við fulltrúa allra stjórnvalda sem boðið yrði að
senda fulltrúa til ráðstefnunnar og Alþingi og ríkisstjórn hafi nána samvinnu um allan
undirbúning. Einnig er í tillögunni kveðið á um að utanríkisráðuneytinu, utanríkismála-
nefnd, Öryggismálanefnd og Háskóla Íslands verði falið að undirbúa fræðilegan og efnis-
legan grundvöll ráðstefnunnar með ítarlegum greinargerðum sem unnar yrðu af innlendum
og erlendum fræðimönnum og öðrum sérfræðingum.

Um þessar mundir eru óvenjulega hagstæð skilyrði til að Íslendingar geti náð árangri á
sviði afvopnunar með því að efna til slíkrar alþjóðlegrar ráðstefnu. Á vettvangi alþjóðamála
fara nú fram ítarlegar umræður um hverjir eigi að vera næstu áfangar á sviði samningavið-
ræðna um afvopnun. Í Bandaríkjunum er vaxandi gagnrýni á þær áætlanir sem fjalla um
uppbyggingu flotans og aukinn sóknarvígbúnað á höfunum. Leiðtogar Sovétríkjanna hafa
sett fram hugmyndir og tillögur um einstaka áfanga á braut afvopnunar í Norður-Evrópu og
forustumenn ríkisstjórna í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi hefa tekið undir
nauðsyn þess að ræða ítarlega allar hugmyndir um afvopnun á norðurslóðum. Kjarnorku-
slysið í Térnobyl og nýjar heimildir um bilanir í kjarnorkukafbátum og kjarnorkuverum hafa
skapað vaxandi umræður um hætturnar sem felast í því að höfin gætu orðið geislavirk vegna
tæknilegra mistaka.

Allir þessir þættir gera það að verkum að nú er rétti tíminn fyrir íslensk stjórnvöld að
taka forustu um að koma á formlegum samningaviðræðum um afvopnun á norðurhöfum.
Slíkt frumkvæði væri verðugt framlag til aukins friðar og öryggis í heiminum.
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