
sþ. 596. Skýrsla [294. mál]
Steingríms Hermannssonar utanríkisráðherra um utanríkismál.

(Lögð fyrir Alþingi á 110. löggjafarþingi 1987-88.)

Á undanförnum árum hafa orðið gífurlegar breytingar í heiminum. Flestar hafa þessar
breytingar veruleg áhrif á stöðu okkar Íslendinga. Við erum ekki lengur einangraðir í stórum
heimi langt úti á Atlantshafi. Við erum hluti af litlum heimi og að sumu leyti í miðju hans.

Við getum ekki lengur látið þróun heimsmála afskiptalausa. Jafnvel smáþjóð eins og
við Íslendingar á ekki aðeins þann rétt, heldur ber skylda til að hafa þau áhrif sem hún getur
til að þoka þróun heimsmála á rétta braut.

Í fyrsta sinn í sögunni hafa risaveldin samið um að fækka kjarnorkuvopnum og
eyðileggja mikið magn meðaldrægra eldflauga. Þessi fækkun kjarnorkuvopna er að
sjálfsögðu mikilvæg, en hitt er þó mikilvægara, að með þessum samningi er brotið blað og sá
vonarneisti kveiktur, að framundan kunni að vera bætt sambúð stórveldanna og fækkun eða
jafnvel útrýming gereyðingarvopna, sem ógnað hafa mannkyninu um alllangt skeið.

Íslendingar geta glaðst yfir því að eiga sérstæðan þátt í þessu samkomulagi og því, sem
er í undirbúningi. Leiðtogafundurinn í Reykjavík í október 1986 var að mati talsmanna
beggja risaveldanna tvímælalaust sá mikilvægasti, sem haldinn hefur verið.

Íslendingar virðast njóta trausts hjá stórveldunum báðum. Ef til vill er það vegna legu
landsins, ef til vill vegna vopnleysis okkar og góðra samskipta við allar þjóðir. Ísland kann
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því að geta átt verðugt hlutverk í þessari mikilvægu þróun. Til þess verðum við að sýna
viljann í verki, hvar sem við komum fram á opinberum vettvangi.

Alþingi vísaði veginn með þeirri ályktun um afvopnunarmál, sem það samþykkti
samhljóða 23. maí 1985. Er ástæða til að rifja hér upp þann hluta þeirrar ályktunar, sem
fjallar um almenna afvopnun:

"Alþingi ályktar að brýna nauðsyn beri til að þjóðir heims, ekki síst kjarnorkuveldin,
geri með sér samninga mp gagnkvæma alhliða afvopnun, þar sem framkvæmd verður tryggð
með alþjóðlegu eftirliti.

Ennfremur telur Alþingi mikilvægt, að verulegur hluti þess gífurlega fjármagns, sem nú
rennur til herbúnaðar, verði veittur til þess að hjálpa fátækum ríkjum heims þar sem tugir
milljóna manna deyja árlega úr hungri og sjúkdómum.

Alþingi fagnar hverju því frumkvæði, sem fram kemur og stuðlað getur að því að rjúfa
vítahring vígbúnaðarkapphlaupsins.

Alþingi ályktar að beina því til ríkisstjórnarinnar að styðja og stuðla að allsherjarbanni
við tilraunum, framleiðslu og uppsetningu kjarnorkuvopna undir traustu eftirliti, svo og
stöðvun á framleiðslu kjarnakleyfra efna í hernaðarskyni, jafnframt því að hvetja til
alþjóðlegra samninga um að árlega verði reglubundið dregið úr birgðum kjarnavopna. Þessu
banni og samningum um niðurskurð kjarnavopna verði framfylgt á gagnkvæm an hátt þannig
að málsaðilar uni því og treysti, enda verði það gert í samvinnu við alþjóðlega eftirlits-
stofnun.

Leita verður allra leiða til að draga úr spennu og tortryggni milli þjóða heims og þá
einkum stórveldanna. Telur Alþingi að Íslendingar hljóti ætíð og hvarvetna að leggja slíkri
viðleitni lið."

Þetta er athyglisverð ályktun og mikilvægur grundvöllur á að byggja í utanríkismálum.
Ég hef lagt á það áherslu að sýna í verki þann vilja, sem Alþingi hefur lýst. Það hefur verið
gert hjá Sameinuðu þjóðunum með breyttri afstöðu í allmörgum málum og hvarvetna þar
sem rödd Íslands heyrist.

(1) Ný ríkisstjórn.
Hinn 8. júlí 1987 kom til valda ný ríkisstjórn, samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks,

Framsóknarflokks og Alþýðuflokks undir forsæti Þorsteins Pálssonar.
Í stefnuskrá stjórnarinnar er kafli um utanríkisstefnu sem hér segir:
"Ríkisstjórnin mun fylgja sjálfstæðri utanríkisstefnu. Á þeim grundvelli styðja Íslend-

ingar alla raunhæfa viðleitni sem beinist að gagnkvæmri fækkun kjarnavopna undir öruggu
eftirliti, gegn vígbúnaðarkapphlaupi og að vinsamlegum samskiptum þjóða.

Ríkisstjórnin ítrekar þá grundvallarstefnu í utanríkismálum að taka virkan þátt í
norrænu samstarfi, í samstarfi Evrópuþjóða, í starfsemi Sameinuðu þjóðanna og vestrænu
varnarsamstarfi á grundvelli aðildar að Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningsins.

Íslendingar taka virkan þátt í starfsemi Atlantshafsbandalagsins. Til þess þarf að efla
starf utanríkisráðuneytisins á sviði varnar- og öryggismála. Íslensk stjórnvöld leggi ávallt
sjálfstætt mat á öryggis- og friðarmál og varnir Íslands.

Kjarnavopnaleysi Norðurlanda er liður í ríkjandi jafnvægi í okkar heimshluta. Fylgt
verður markaðri stefnu varðandi þátttöku Íslands í samvinnu ríkisstjórna Norðurlanda um
kjarnorkuvopnalaust svæði. Sameiginlegar yfirlýsingar um slíkt svæði þurfa að vera hluti
víðtækara samkomulags milli austurs og vesturs um afvopnun eða takmörkun vígbúnaðar.

Samvinna við þróunarlönd verður aukin í anda samþykkta Sameinuðu þjóðanna um
þróunaraðstoð. Eindregin afstaða verður tekin á alþjóðavettvangi gegn hvers kyns
mannréttindabrotum og kúgun.
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Áhersla verður lögð á víðtækt samstarf við aðrar þjóðir Norðurlanda. Sameiginleg
menning þjóðanna verði styrkt með auknum menningarsamskiptum.

Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir samstarfi þjóða við Norður-Atlantshaf um sameigin-
lega hagsmuni varðandi nýtingu auðlinda hafsins. Íslenskra hafréttarhagsmuna verður gætt
innan sem utan 200 mílna efnahagslögsögunnar. Íslendingar munu hafa frumkvæði á
alþjóðlegum vettvangi í umræðum og aðgerðum gegn mengun í lofti, láði og legi vegna
úrgangs frá iðnaði og kjarnorkuverum.

Samvinna við Efnahagsbandalagið á sviði viðskiptamála og vísindaþróunar verður
aukin. Fylgst verður náið með öllum breytingum á störfum og skipulagi Evrópubandalags-
ins. Innan EFT A og GATI og í samningum við Evrópubandalagið verður lögð rík áhersla á
fríverslun og afnám hafta og tolla."

(2) Breytt verkaskipting ráðuneyta.
Hinn 8. júlí 1987 var samkvæmt samkomulagi stjórnarflokkanna gefin út reglugerð nr.

64 um breytingu á reglugerð nr. 96 31. desember 1969 þess efnis að stjórn útflutningsvið-
skipta skyldi flytj ast frá viðskiptaráðuneyti til utanríkisráðuneytis.

Í upphafi þessa árs samþykkti Alþingi lög um útflutningsleyfi O.fl. og um breytingu á
lögum um Útflutningsráð varðandi þetta mál.

Í lögum um utanríkisþjónustu Íslands frá 1971 segir, að hún skuli gæta hagsmuna
Íslands að því er snertir utanríkisviðskipti. Nú var ætlunin að tryggja sem besta nýtingu
þjónustunnar í þessu skyni með því að sameina meðferð útflutningsmálanna innan
utanríkisráðuneytisins. Þessi mál hafa hin síðustu ár orðið umfangsmeiri og flóknari og
tengst sífellt meir pólitískum utanríkismálum. Nægir að nefna samskipti við Evrópubanda-
lagið í því sambandi, en nýlega hefur verið opnuð sérstök skrifstofa íBrussel til að fjalla um
þau mál.

Hjá Efnahagsbandalagi Evrópu er nú markvisst unnið að sameiningu aðildarríkjanna
tólf í einum markaði og stefnir æ meir að eins konar bandaríkjum Evrópu. Þessi þróun setur
þau Evrópuríki, sem standa utan bandalagsins, í nokkurn vanda. Vinna þau öll að
undirbúningi þess að geta tengst bandalaginu, og sum kunna að gerast aðilar að því.
Mikilvægt er að halda vel á hagsmunum Íslendinga í þessari sögulegu þróun, og er
samstilling þeirra stofnana, ráðuneyta og sendiráða, sem að málinu koma, mikilvæg.

Annað mikilsvert pólitískt efnahagsmál er fríverslunarsamningur Bandaríkjanna og
Kanada, sem mun gera þau miklu lönd að einu markaðssvæði. Þar sem Kanada er einn helsti
keppinautur Íslands á fiskmörkuðum, getur skipt miklu fyrir hagsmuni Íslendinga hvernig
framvinda þessa máls verður.

Unnið hefur verið að flutningi á útflutningsmálum til utanríkisráðuneytisins, og er það
veigamikil stjórnsýslubreyting, sem miklu skiptir að vel takist. Ég er sammála orðum
forvera míns í skýrslunni til Alþingis 1987, þar sem hann segir, að "stærstu verkefni
utanríkisþjónustunnar í náinni framtíð hljóti að vera á sviði utanríkisviðskipta og útflutnings-
mála."

(3) Efni skýrslunnar.
Sú skýrsla, sem hér fer á eftir, er í meginatriðum skipulögð á sama hátt og verið hefur í

skýrslum til Alþingis um árabil. Fyrst verður fjallað um hin veigamestu alþjóðamál, framar
öllu afvopnun og friðarmál. Þá verður getið um þær alþjóðlegu stofnanir, sem Ísland er aðili
að og greint frá málefnum fjarlægra ríkja.

Þessu næst verða kaflar um utanríkisviðskipti, um þróunarsamvinnu, um varnarliðið og
varnarsvæðin, um hafréttarmál og loks. um utanríkisþjónustuna.
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I Einstök alþjóðamál

(1) Afvopnun og takmörkun vígbúnaðar •
Afvopnun og takmörkun vígbúnaðar eru undirstöðuþættir í öryggis- og varnarmála-

stefnu Íslands. því hljóta Íslendingar að styðja af einurð allar raunhæfar tilraunir til þess að
ná samkomulagi um afvopnun og takmörkun vígbúnaðar - samkomulagi sem eykur öryggi
og stöðugleika og hægt er að ganga úr skugga um að sé virt.

(1.1) Reykjavíkurfundur Reagans og Gorbatsjovs.
Nafn Reykjavíkur er tengt einhverjum merkustu viðburðum í sögu eftirstríðsáranna.

Leiðtogafundurinn í Reykjavík opnaði nýjar leiðir til verulegrar fækkunar kjarnavopna og
til þess samnings sem Bandaríkin og Sovétríkin hafa gert með sér um meðal- og
skammdrægar eldflaugar. Í fyrsta sinn í sögunni hefur verið samið um útrýmingu heils
vopnakerfis u.þ.b. 50 árum eftir að atómsprengjan var fundin upp. Samkomulag stórveld-
anna er staðfesting á því, hverju unnt er að ná með einbeitni og stefnufestu, en ekki með
einhliða afvopnun Vesturlanda. Niðurstöðurnar má rekja til tillagna Vesturlanda, sem
settar voru fram fyrir sex árum. Fyrir samstöðu Vesturlanda og eindrægni í vörnum Evrópu
hefur þessi árangur náðst.

(1.2) Fjölhliða viðræður.
Í afvopnunarmálum hefur árið 1987 verið einkar atburðaríkt. Enn er þó margt ógert á

sviði afvopnunarmála og takmörkunar vígbúnaðar . Miklar vonir eru bundnar við það ár sem
nú er framundan. Í fyrsta lagi er vonast til að Bandaríkin og Sovétríkin geti í Genfarviðræð-
unum nú samið um 50 af hundraði fækkun langdrægra kjarnavopna (strategískra kjarna-
vopna). Leggja verður mikla áherslu á að koma á samningum um alheimsbann við
efnavopnum, sem unnt er að framfylgja með raunhæfu eftirliti. Vonir eru bundnar við að í
Vínarborg náist samkomulag um að hefja umfangsmiklar samningaviðræður milli Atlants-
hafsbandalagsins og Varsjárbandalagsins um hefðbundinn herafla. Í því sambandi er rétt að
minna á þá stefnumótun Atlantshafsbandalagsins sem fólst í Halifax-yfirlýsingunni og
Brussel-yfirlýsingunni, en hvor tveggja miðar að því að koma á alhliða og stöðugu jafnvægi
hefðbundins herafla, sem hægt er að hafa eftirlit með. Í viðræðunum, sem nú fara fram í Vín,
er reynt að koma á viðræðum um hernaðarlegt jafnvægi hefðbundins vígbúnaðar allt frá
Atlantshafi til Úralfjalla.

Ég hef látið þess getið þar sem ég hef fjallað um þessi mál á alþjóðavettvangi að aukin
áhersla Sovétmanna á afvopnunarmálin tengist efnahagserfiðleikum m.a. eftir áratuga
kostnaðarsamt og umfangsmikið vígbúnaðarkapphlaup. Það er skoðun mín að þessi nýja
afstaða sé tengd þeim breytingum sem virðast vera að eiga sér stað í Sovétríkjunum. Fagna
ber viðleitni leiðtoga Sovétríkjanna til að stuðla að bættum samskiptum austurs og vesturs.
Þó verður ekki litið framhjá þeirri staðreynd að Sovétríkin ráða yfir gífurlegum herstyrk. því
ber að knýja á um skjótar og árangursríkar viðræður um afvopnun og takmörkun
vígbúnaðar .

(1.3) Kjarnorkuiðnaður.
Fjölmörg ríki vilja nú auka friðsamlega nýtingu kjarnorku en ekki er hægt að loka

augunum fyrir þeirri hættu sem felst í notkun hennar til orkuframleiðslu. Er skemmst að
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minnast kjarnorkuslyssins í Tsjernobil26. apríl 1986. Brýna nauðsyn ber til að kjarnorkuiðn-
aði verði gert að skyldu að hlíta ströngu eftirliti og öryggisreglum. Það er Íslendingum
sérstakt áhyggjuefni að allar líkur benda til þess að stjórnvöld á Bretlandseyjum hyggi á
stórfellda stækkun á kjarnorkuendurvinnslustöðinni í Dounreay í Norður-Skotlandi.

Umhverfismálaráðherrar allra Norðurlandanna hafa borið fram formleg mótmæli sem
afhent hafa verið umhverfismálaráðherra Breta. Þar er mótmælt staðsetningu þessarar
endurvinnslustöðvar og sérstaklega tekið fram að stöðin sé talin ógna fiskimiðum Noregs,
Íslands og Færeyja. Iðnaðarráðherra hefur tekið þetta mál upp á fundi með starfsbróður
sínum í Bretlandi og Skotlandsmálaráðherra og mótmælt þessari fyrirhuguðu stækkun.
Einnig hefur sendiráð okkar í Lundúnum komið mótmælum íslenskra stjórnvalda á framfæri
við þarlend stjórnvöld.

(1.4) Washington-samkomulag risaveldanna.
Fagna ber því mikilvæga skrefi sem stigið var til fækkunar kjarnavopna með undirritun

samnings Bandaríkjanna og Sovétríkjanna um útrýmingu allra meðal- og skammdrægra
kjarnaflauga á landi í Washington 8. desember s.l. Í sjálfu sér er þessi fækkun tiltölulega lítil
en hún er þó vottur um mjög mikilvæga breytingu frá því kjarnavopnakapphlaupi sem þjóðir
heims hafa búið við hingað til. Skoðanakannanir sýna að yfirgnæfandi meirihluti íbúa
Vestur-Evrópu og Bandaríkjanna er samþykkur samningnum og það yrði mikill skaði ef
hann hlyti ekki staðfestingu öldungadeildar bandaríska þingsins í vor. Slíkt hefði mjög
neikvæð áhrif á þá sterku samstöðu sem nú er innan Atlantshafsbandalagsins. Það er einlæg
von mín að í framhaldi af undirritun samningsins náist árangur í viðræðum stórveldanna um
fækkun langdrægra kjarnaflauga, niðurskurð hefðbundinna vopna og um efnavopnabann.
Sömuleiðis er mikilvægt að þeir samningar takist sem eru í undirbúningi. Þetta eru atriði sem
ég hef lagt ríka áherslu á á þeim fundum Atlantshafsbandalagsins sem ég hef setið til þessa.
Það er von mín að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins, sem haldinn verður í Brussel 2.
og 3. mars n.k., muni einnig leggja áherslu á þessi mikilvægu atriði.

Samkomulag Bandaríkjanna og Sovétríkjanna frá 8. desember s.l. er mikilvægt m.a. af
eftirgreindum ástæðum:

Í fyrsta lagi eyða Sovétríkin þremur til fjórum sinnum fleiri flaugum en Bandaríkin.
Þetta atriði getur reynst afar mikilvægt þegar að því kemur að hefja samningaviðræður
um hefðbundna afvopnun en þar hafa Sovétmenn mjög mikla yfirburði sérstaklega í
Mið-Evrópu.
Í öðru lagi eru staðfestingarákvæði þessa samkomulags afar ströng og fela m.a. í sér að
eftirlit er hægt að framkvæma með mjög litlum fyrirvara. Slíkt gæti einmitt orðið til þess
að auka trúnaðartraust milli ríkjanna og styrkja frekar þann grunn sem aðrir samningar
~ætu hvílt á.
I þriðja lagi halda Bretar og Frakkar að svo stöddu óskertum kjarnavopnaherafla
sínum. Það var Atlantshafsbandalagsríkjunum mikið áhyggjuefni á sínum tíma að
Sovétríkin væru að reyna að reka fleyg milli Evrópuríkjanna og Bandaríkjanna.
Í fjórða lagi sýnir samningurinn fram á að semja má um að uppræta öll vopn af tiltekinni
gerð. Að öllum líkindum er því kleift að gera hið sama við aðrar vopnagerðir.
Höfuðatriðið er að ekki er lengur einblínt á fækkun heldur einnig á eyðingu vopnanna.
Í fimmta lagi náðist samkomulagið vegna þess að Atlantshafsbandalagsríkin héldu fast
við þá stefnu sem mörkuð var fyrir um átta árum, að endurnýja skammdrægar og
meðaldrægar flaugar á landi í Evrópu en semja um leið við Sovétríkin um eyðingu
þessara vopna (Dual Track Decision).
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Í sjötta og síðasta lagi getur samningurinn, sé honum samviskusamlega framfylgt, orðið
grundvöllur svo aukins trúnaðartrausts ríkja í milli að samskipti austurs og vesturs batni
til muna.

(1.5) Takmörkun vígbúnaðar á norðurslóðum.
Nokkuð hefur verið rætt um það undanfarna mánuði hvaða leiðir Atlantshafsbanda-

lagið geti farið til að bæta sér upp missi þeirra flauga sem upprættar eru með samningnum.
Ég hef margoft lýst því að gegn slíku beri að standa. Ýmsir sérfræðingar hafa þó látið í ljós þá
skoðun að samkomulagið muni leiða til fjölgunar kjarnavopna á hafinu. Það er vissulega
áhyggjuefni ef fækkun kjarnavopna á landi leiðir til þess að þeim fjölgar í og á hafinu. Það
væri okkur Íslendingum sérstakt áhyggjuefni ef kjarnorkukafbátum fjölgaði á norðurhöfum.
Að sjálfsögðu ber okkur að beita okkur fyrir því hvar sem við getum að svo fari ekki og að
fækkað verði kjarnavopnum í og á hafinu umhverfis okkur.

Ég tel ræðu þá sem Gorbatsjov hélt í Murmansk í október s.l. athyglisverða. Í henni
koma vissulega fram ný atriði sem krefjast þess að þau séu athuguð náið. Til dæmis býður
leiðtogi Sovétríkjanna upp á viðræður um Norðurheimsskautið og norðurhöfin og að þær
viðræður verði ekki aðeins milli landa sem eiga beinna hagsmuna að gæta á þessum slóðum
heldur einnig milli Atlantshafsbandalagsins og Varsjárbandalagsins. Sovétleiðtoginn leggur
einnig til að sameiginlega verði hafist handa um umhverfisvernd á heimskautasvæðunum og
norðurslóðum og að komið verði á alþjóðlegum samskiptum sem opni erlendum skipum
norð-austur siglingaleiðina, en hún er skemmsta siglingaleiðin frá Evrópu til Austurlanda
fjær og Kyrrahafsins.

Ég er þeirrar skoðunar að við Íslendingar getum og eigum að beita okkur sem mest og
best í þessum málum. Við getum beitt okkur innan samtaka sem við störfum í, t.d.
Sameinuðu þjóðanna og Atlantshafsbandalagsins. Ég hef látið þá skoðun í ljós að Ísland geti
orðið miðstöð umræðu um ýmis vandamál heimsins.

(1.6) Kjarnavopnalaus svæði á norðurslóðum.
Á fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna sem haldinn var í Reykjavík 25.-26. mars á

síðasta ári ákváðu utanríkisráðherrarnir, að settur yrði á laggirnar vinnuhópur forstöðu-
manna stjórnmáladeilda norrænu utanríkisráðuneytanna. Ber honum að kanna forsendur
fyrir kjarnavopnalausu svæði á norðurslóðum. Einnig varð samkomulag um að yfirmenn
þeirra deilda utanríkisráðuneytanna er fjalla um afvopnunarmál myndu kallaðir til starfa
fyrir vinnuhópinn eftir því sem þörf þætti. Samþykkt var að formaður vinnuhópsins skyldi
hverju sinni vera frá því landi þar sem fundur utanríkisráðherranna verður næst haldinn.
Svíar fara nú með formennsku í vinnuhópnum.

Til grundvallar þessari könnun vinnuhópsins skulu liggja skuldbindingar þær sem
þjóðirnar hafa í öryggis- og varnarsamstarfi við aðrar þjóðir, samþykktir þjóðþinga á
Norðurlöndunum um öryggis- og afvopnunarmál, svo og skýrslur og athuganir, sem gerðar
hafa verið á þessu sviði. Niðurstöður þessarar könnunar verða lagðar fyrir utanríkisráðherra
Norðurlandanna til þess að auðvelda þeim frekara mat á þessum málum.

Vinnuhópurinn hefur komið saman fjórum sinnum, síðast 12. febrúar s.l. í Osló. Í
samræmi við ályktun Alþingis frá 23. maí 1985 hefur verið lögð á það áhersla að slík
ákvörðun, sem tekin kynni að verða af Norðurlöndunum sameiginlega, nái einnig til
hafsvæðanna á norðurslóðum. Þannig tel ég að við höfum markað okkur allákveðna stöðu í
þessum málum á alþjóðavettvangi.
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Það á við um Ísland eins og önnur Norðurlönd að hér eru engin kjarnavopn og stefna
stjórnvalda er að slík vopn verði hér ekki. Í ályktun Alþingis frá 23. maí 1985 um stefnu
Íslendinga í afvopnunarmálum er hvatt til þess að könnuð verði samstaða um og grundvöllur
fyrir samningum um kjarnavopnalaust svæði í Norður-Evrópu, jafnt á landi, í lofti sem og á
hafinu eða í því, sem liður í samkomulagi til að draga úr vígbúnaði og minnka spennu.
Ályktunin tekur því til mun víðtækara svæðis en Norðurlandanna einna. Bandaríkin og
Sovétríkin hafa nú náð samningi um útrýmingu þeirra kjarnavopna sem einna helst hafa
ógnað öryggi Norðurlanda og verður þetta atriði að sjálfsögðu rætt innan vinnuhópsins, sem
og framhald viðræðna Bandaríkjanna og Sovétríkjanna um afvopnun og takmörkun
vígbúnaðar.

(2) Ráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu (RÖSE).
Frá því að Helsinki-samþykktin var undirrituð í ágústbyrjun 1975hafa verið haldnir þrír

framhaldsfundir til þess að fylgjast með framkvæmd hennar og reyna að bæta hana. Fyrsta
framhaldsfundinum, sem haldinn var í Belgrad seint á árinu 1977 og í byrjun 1978, lauk án
teljandi árangurs, enda var slökunartímabili fyrri hluta áttunda áratugarins þá lokið. Annar
framhaldsfundur RÖSE var síðan með hléum í Madrid frá nóvember 1980 til september
1983. Þar var loks sameinast um ítarlegt lokaskjal, sem bætti þýðingarmiklum ákvæðum við
Helsinki-samþykktina, og ákveðnir sex fundir sérfræðinga um tiltekin mál innan ramma
hennar. Ennfremur varð sú niðurstaða í Madrid að halda skyldi ráðstefnu í Stokkhólmi um
aðgerðir á hernaðarsviði til að auka gagnkvæmt traust og öryggi.
Í skýrslum forvera minna undanfarin ár hefur verið gerð grein fyrir RÖSE-fundum eftir

því sem þeim hefur lokið.
Ég vil þó hér rifja í örfáum orðum upp grundvöll þess, sem nefnt hefur verið Helsinki-

ferillinn, þ.e. samþykktina frá 1975.
Helsinki-samþykktin hefur að geyma þrjá aðalkafla, svonefndar "körfur".
Í fyrsta kaflanum eru tíu meginreglur um samskipti þátttökuríkjanna 35 (öll Evrópuríki,

að Albaníu slepptri, ásamt Bandaríkjunum og Kanada). Þar er t.d. 7. reglan um virðingu
fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi, þ.á m. hugsana-, samvisku-, trúarbragða- og
sannfæringarfrelsi. Nefna má ákvæði um fullveldi ríkja, friðhelgi landamæra, íhlutunarleysi í
innanríkismál O.fl. Ennfremur eru í 1. kafla ákvæði um aðgerðir á sviði hefðbundins
vígbúnaðar til að efla traust. Þar er t.d. átt við að tilkynnt sé fyrirfram um heræfingar, skipst
verði á skoðunarmönnum og tilkynnt um herflutninga. Með Stokkhólmsskj alinu , sem
samþykkt var í september 1986, var verulega bætt við þessi ákvæði Helsinki-samþykktarinn-
ar og vísa ég í umfjöllun forvera míns um það skjal í skýrslu hans um utanríkismál 1987.

Annar kaflinn er um samvinnu á sviði efnahags-, vísinda- og tæknimál a og umhverfis-
mála.

Þriðji kaflinn fjallar um samvinnu að mannréttinda- og mannúðarmálum og á öðrum
sviðum, m.a. á mennta- og upplýsingasviði.

Langflest þátttökuríkin leggja mikla áherslu á jafnvægi á milli ólíkra þátta Helsinki-
samþykktarinnar. Þannig þurfi jákvæð þróun á sviði öryggismálanna, þ.e. Stokkhólmsskjal-
ið og hnökralaus framkvæmd ákvæða þess, að haldast í hendur við jafn afdráttarlausa
framkvæmd samþykktra ákvæða um t.d. mannréttinda- og mannúð armál. Á þessu hefur því
miður verið mikill misbrestur í Austur-Evrópu, svo sem kunnugt er.

Hin þýðingarmiklu málefni Ráðstefnunnar um öryggi og samvinnu í Evrópu verða
stöðugt tímafrekari. Verður ekki hjá því komist að auka þátttöku okkar til samræmis við
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þátttöku hinna ríkjanna. Ríkin 35 taka þátt í ráðstefnunni á jafnréttisgrunni. Ákvarðanir eru
teknar með samþykki allra.

Með aðild að Stokkhólmsskjalinu er Ísland í fyrsta sinn þátttakandi í evrópskum
vígbúnaðartakmörkunum með réttindum og skyldum, t.d. tilkynningum og eftirliti.
Helsinki-ferillinn mun að loknum Vínarfundi, sem stendur yfir, halda áfram með röð nýrra
funda um ýmis efni og heildarfunda. Í Vín er nú rætt um leiðir til að tengja saman framhald
Stokkhólmsráðstefnunnar og fundi 23 ríkja hernaðarbandalaganna um vígbúnaðartakmark-
anir á sviði hefðbundinna vopna í Evrópu. Þar er Ísland einnig orðinn virkur aðili.

Þessar ráðstefnur fjalla um leiðir til að tryggja frið með minni vopnaburði. Þær munu
halda áfram, meðan friður helst. Ísland tekur þátt í þessu starfi og vill leggja sinn skerf til
þessara mála. Afvopnun á hafinu verður á dagskrá næstu ára í vaxandi mæli.

Allar þjóðirnar 35, sem þátt taka í RÖSE, hafa fjölda manna starfandi við þessi mál.
Þeir lúta forystu sendiherra, sem hafa þetta sem aðalstarf og sérhæfa sig í því. Vilji
Íslendingar taka friðarmálin alvarlega og láta taka sig alvarlega, verður að skipa sérhæfðan
sendiherra á þessu sviði.

(2.1) Þriðji framhaldsfundur RÖSE, Vínarfundurinn.
Þriðji framhaldsfundur Ráðstefnunnar um öryggi og samvinnu í Evrópu hófst í

Vínarborg 4. nóvember 1986. Tókst hvorki að ljúka honum 31. júlí 1987 eða fyrir s.l.
áramót, en að því hafði verið stefnt.

Forveri minn gerði grein fyrir fyrstu lotu Vínarfundar í skýrslu sinni 1987. Önnur lotan
hófst 27. janúar í fyrra og stóð fram að páskum. Þriðja lot an stóð yfir frá 5. maí til3l. júlí s.l.
og fjórða lot an frá 22. september til jóla 1987. Fimmta lota Vínarfundar hófst 22. janúar s.l.
og lýkur henni fyrir páska.

Það sem einkum veldur því að Vínarfundur hefur dregist á langinn er fjöldi tillagna. Þær
eru nú orðnar yfir 150 og það er tímafrekt starf að semja um þau ólíku sjónarmið, sem koma
fram í þeim. Lokaskjöl frá RÖSE-fundum endurspegla niðurstöður slíkra samningavið-
ræðna á hverjum tíma. Vínarfundur RÖSE er haldinn þegar samskipti austurs og vesturs eru
tiltölulega góð. því standa vonir til þess að jákvætt lokaskjal liggi fyrir fljótlega.

Í yfirlýsingu utanríkisráðherrafundar Atlantshafsbandalagsins, sem haldinn var í
Reykjavík 11.-12. júní s.l., segir:

"Við minnum á að viðræður um jafnvægi á sviði hefðbundna heraflans ættu að tengjast
viðræðum ríkjanna 35 sem þátt taka í Ráðstefnunni um öryggi og samvinnu í Evrópu
(RÖSE). Þær ættu að byggja á og víkka út þá samvinnu og það öryggi sem felst í lokaskjali
Helsinki-fundarins og Stokkhólms-samkomulaginu. Við samþykktum að tvær næstu við-
ræður um öryggismál ættu að fara fram innan ramma RÖSE-framvindunnar, en viðræðurnar
um jafnvægi á sviði hefðbundna heraflans ættu að vera sér á parti, hvað varðar efnisatriði,
þátttöku og skipulag."

Í samræmi við þetta lögðu ríki Atlantshafsbandalagsins fram tillögu í Vín hinn 10. júlí sl.
Í henni er annars vegar gert ráð fyrir annarri ráðstefnu ríkjanna 35 um aðgerðir til að auka
gagnkvæmt traust og öryggi, stundum kölluð "Stokkhólmur tvö". Hins vegar er gerð tillaga
um sérviðræður þeirra tuttugu og þriggja ríkja, sem tilheyra NATO og Varsjárbandalaginu.
Þar verði fjallað um hvernig koma megi á jafnvægi á sviði hefðbundins vígbúnaðar í Evrópu,
frá Úralfjöllum vestur á Atlantshaf. Gert er ráð fyrir, að þær viðræður leysi svonefndar
MBFR-viðræður af hólmi. Í þeim hefur s.l. 14 ár verið árangurslaust fjallað um
gagnkvæm an niðurskurð og jafnvægi herafla og hefðbundins vígbúnaðar í Mið-Evrópu.
Ríkin 23, þ.m.t. Ísland, hafa frá því 5. febrúar 1987 haldið með sér á 5. tug formlegra
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samningafunda í Vín um erindisbréf fyrir þessar nýju viðræður um hefðbundinn vígbúnað í
allri Evrópu. Er vonast til að erindisbréfið liggi fyrir nú í vor eða í síðasta lagi í sumar. Ríkin
23 skýra hinum 12 "utanbandalags" RÖSE-ríkjunum frá helstu atriðum, er fram koma á
fundunum um erindisbréfið. Þannig er fullnægt hugmyndunum um að þessar viðræður fari
fram "innan ramma RÖSE-framvindunnar."

Ríkin 35 gera ennfremur ráð fyrir, að "Stokkhólmur tvö" og viðræður 23 ríkja um
jafnvægi á sviði hefðbundins vígbúnaðar í Evrópu fari fram samtímis og í sömu borg. Það
mun auðvelda áframhaldandi skýrslugjöf ríkja hernaðarbandalaganna í Evrópu til hlutlausu
ríkjanna tólf. Mest er rætt um Vín og Genf í því sambandi, en ekkert er ákveðið um það enn.

Í annarri "körfu" hefur í Vín verið fjallað um afar margar tillögur um efnahags- og
umhverfismál. Ekkert liggur þó enn fyrir samþykkt í lokaskjal Vínarfundar.

Í þriðju "körfu", eins og þeirri fyrstu, liggja fyrir nokkrar samþykktar setningar í
væntanlegt lokaskjal. Athygli vekur tillaga Sovétmanna um að halda RÖSE-fund í Moskvu
um samvinnu á sviði mannúðarmála. Við höfum svarað þannig, að forsenda þess að slíkur
fundur verði ákveðinn í Moskvu sé að fullnægt verði ýmiss konar kröfum, sem almennt eru
gerðar á fundum Ráðstefnunnar um öryggi og samvinnu í Evrópu, t.d. verði þar óhindruð
þátttaka fulltrúa óháðra félaga og samtaka.

Ísland er nú meðflytjandi í Vín að 17 tillögum, sem vonast er til að endurspeglist í
lokaskjalinu. Þær eru um aðgerðir gegn loftmengun og mengun sjávar, um verndun
ósónlagsins, um ráðstefnu um mannréttindaþætti RÖSE, um ferðafrelsi, um upplýsinga-
þing, um aðgerðir gegn ritskoðun, um efnahagssamvinnuþing, um þýðingu og dreifingu
bókmennta fámennra þjóða, um vísinda- og tæknisamvinnu, um viðskiptatengsl, um
efnahags- og viðskiptaupplýsingar , um afnám dauðarefsingar , um öryggismálin og loks er
tillaga sem beint er gegn ákvæðum sem gilda í sumum Austur-Evrópuríkjum um ævilangt
ferðabann þeirra sem hafa einhverju sinni haft vitneskju um þætti er snerta öryggi ríkisins.
Þessu ákvæði hefur í æ ríkara mæli verið beitt undanfarið fyrir austan járntjald.

II Alþjóðastofnanir og svæðasamvinna

(1) Sameinuðu þjóðirnar og ýmsar sérstofnanir þeirra.
Ísland hefur átt aðild að Sameinuðu þjóðunum síðan 19. nóvember 1946 eða í rúm 42

ár. Nú eru aðildarríkin 159, stór og smá, auðug og snauð, ríki með mismunandi þjóðskipulag
og stjórnskipan.

Sameinuðu þjóðirnar eru alþjóðasamtök sem ætlað er að starfa í þágu friðar og réttlætis
og stuðla að framförum fyrir gervallt mannkynið. Þörfin fyrir starfsemi Sameinuðu
þjóðanna er auðsæ, enda er milliríkjasamvinna og fjölþjóðasamvinna nauðsynleg á
fjölmörgum sviðum.

Mikið hefur vissulega áunnist með starfi Sameinuðu þjóðanna, ekki síst fyrir tilverknað
ýmissa sérstofnana samtakanna sem fást við sérstök heimsvandamál. Engu að síður virðist
það vera nokkuð almenn skoðun, að allsherjarþinginu og Öryggisráðinu hafi oft mistekist
hlutverk sitt. því er ekki að neita að ýmislegt styður þá skoðun. Sameinuðu þjóðirnar hafa
orðið vettvangur ásakana og gagnásakana þjóða, sem virðast yfirleitt skipa sér í ríkjahópa
sem hver um sig hefur fyrirfram ákveðnar skoðanir á flestum mikilvægum málaflokkum.
Sameinuðu þjóðirnar virðast því í augum margra ekki vera vettvangur þar sem leiðtogar
þjóða leita alvörulausna á margvíslegum vanda sem mannkynið á við að etja.
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Í ræðu þeirri sem ég flutti við upphaf 42. allsherjarþingsins 21. september s.l. rifjaði ég
upp fyrir þingheiminum þær grundvallarforsendur sem sendinefnd Íslands á allsherjarþingi
Sameinuðu þjóðanna myndi starfa eftir. Ég sagði að við Íslendingar myndum ekki taka þátt í
ásökunum og deilum á milli þjóða og við myndum virða fullveldisrétt hverrar þjóðar til að
fara með eigin mál svo lengi sem það er gert innan ramma alþjóðlegra reglna í samskiptum
ríkja og ekki gengið á rétt annarra. Ég sagði ennfremur að við myndum leggjast gegn þeim
sem ekki virða fullveldi nágrannaríkja og hefja hernað og styrjaldir og við myndum styðja
sanngjarnar aðgerðir til lausnar slíkum deilumálum. Þá myndu Íslendingar styðja allar
raunhæfar tilraunir um takmörkun og endanlega útrýmingu kjarnavopna svo og um bann við
tilraunum með kjarnavopn og útrýmingu efnavopna, enda yrði eftirlit viðunandi. Þá vék ég
einnig að andúð okkar á kynþáttamismunun og sérhverri takmörkun á mannréttindum. Við
Íslendingar myndum styðja allar sanngjarnar aðgerðir til að koma í veg fyrir mengun og
eyðileggingu umhverfis mannsins, sérstaklega þegar slíkt varðaði fleiri þjóðir eða heiminn
allan. Loks sagði ég að við Íslendingar myndum virða rétt sérhverrar þjóðar til eðlilegrar
nýtingar auðlinda sinna innan eigin lögsögu án afskipta annarra. Hefði slík nýting áhrif á
hagsmuni annarra legðum við áherslu á alþjóðlegt samráð og vísindalegt eftirlit. Ennfremur
að við teldum allar lífverur eiga rétt á vernd, en jafnframt að þær skyldu nýttar á
skynsamlegan hátt. Ég sagði að við vísuðum á bug afskiptum sjálfskipaðrar lögreglu, hversu
voldug sem slík þjóð kynni að vera.

Við Íslendingar eigum að og munum beita okkur eins og við getum fyrir friði, fækkun
og eyðingu vopna og bættu ástandi heimsmála almennt. Við munum halda áfram að gera
slíkt með málflutningi og atkvæði okkar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, og hvar sem við
komum fram í samtökum þjóða og á opinberum vettvangi.

(1.1) 42. allsherjarþingið.
Allsherjarþingið lauk störfum mánudaginn 21. desember S.l. Þingið sat í 14 vikur. Við

þingslitin gat þingforseti þess að óvenjumörg mál hefðu í þetta sinn verið afgreidd án
atkvæðagreiðslu. Þetta væri góðs viti og bæri þess vott að skynsemi og góður vilji gætu sigrað
eiginhagsmuni og sundurlyndi.

Mikill fjöldi ályktana og samþykkta lá fyrir þinginu. Farið var vandlega yfir þær allar og
afstaða Íslands til mikilvægustu tillagnanna byggð á:

Í fyrsta lagi yfirlýstri utanríkisstefnu Íslands og stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, en í
sáttmálanum kemur mjög ákveðið fram að einn meginþátturinn í utanríkisstefnunni er
þátttakan í og starfið hjá Sameinuðu þjóðunum.
Í öðru lagi tilliti til ályktunar Alþingis um afvopnunarmál frá 23. maí 1985 þar sem
sérstaklega er fagnað allri viðleitni og öllum árangri í afvopnun.
Í þriðja lagi fyrri atkvæðagreiðslum Íslands í vissum málaflokkum.
Í fjórða lagi könnun á afstöðu Norðurlandanna til ákveðinna mála og hvernig aðrir
samstarfsaðilar Íslands til dæmis innan Atlantshafsbandalagsins líta á sömu mál.
Þessi atriði voru lögð til grundvallar þeim ákvörðunum að breyta afstöðu Íslands til tíu

tillagna á þinginu. Það var fyrst og fremst sjálfstæð ákvörðun okkar Íslendinga sem réði
atkvæðagreiðslum okkar á þinginu. Á sínum tíma gerði ég utanríkismálanefnd Alþingis grein
fyrir þessu eftir atkvæðagreiðslur í nefnd. Þar komu engar athugasemdir fram.

Meðal þeirra tíu tillagna sem afstöðu var breytt til var tillagan um frystingu kjarnavopna
oft kennd við Svíþjóð og Mexíkó og tillaga um framkvæmd afvopnunartillagna kennd við
Úkraínu og Tékkóslóvakíu. Í fyrri tillögunni er skorað á þjóðir, sem hafa kjarnavopn, að
samþykkja þegar frystingu á framleiðslu þeirra og framleiðslu á kjarnakleyfum efnum til
vopnaframleiðslu. Í seinni tillögunni er það talið mikilvægt að öll aðildarríkin geri sitt ýtrasta
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til að auðvelda samræmda framkvæmd ályktana allsherjarþingsins á sviði afvopnunar og sýni
þar með þann ásetning að gera afvopnunarráðstafanir sem allir geti samþykkt, og hægt sé að
hafa fullnægjandi eftirlit með að séu virtar. Stuðningur okkar við þessa tillögu er byggður á
fyrrgreindri ályktun Alþingis um afvopnunarmál. Breytt afstaða til annarra tillagna réðst af
samráði því sem Norðurlöndin hafa á allsherjarþinginu.

ÞÓ skal nefnd ein tillaga í 4. nefnd, en hún felur í sér áskorun til deiluaðila í Vestur-
Sahara um að samið verði um frið og þjóðaratkvæðagreiðsla verði látin fara fram um framtíð
svæðisins. Stefna okkar Íslendinga er að sjálfsákvörðunarréttur eigi að ráða og því greiddum
við atkvæði með þessari tillögu. Ég gerði að vísu þann fyrirvara við atkvæði okkar með
þessari tillögu að framkvæmd hennar yrði tryggð af eftirlitsfulltrúa Sameinuðu þjóðanna en
einhver misbrestur hefur orðið á því hjá Polísario-hreyfingunni. Með tilliti til sjálfsákvörð-
unarréttar þjóða greiddu Íslendingar atkvæði gegn tillögu um framtíð Falklandseyja sem
borin var upp af ríkjum sem styðja málstað Argentínu.

Eins og á undanförnum þingum samþykkti allsherjarþingið ályktanir um styrjöldina
milli Írans og Íraks, um alþjóðafriðarráðstefnu vegna átaka í Miðausturlöndum, og
styrjaldirnar í Kambódíu og Afganistan. Þá voru málefni suðurhluta Afríku ítarlega rædd og
Kýpurdeilan, ásamt ástandinu á Kóreuskaga.

Að vanda voru afvopnun og takmörkun vígbúnaðar mikið rædd á allsherjarþinginu.
Miklar vonir eru bundnar við, að samkomulag Bandaríkjamanna og Sovétmanna um
skamm- og meðaldræg kjarnavopn verði fyrirmynd og hvati að enn frekari umræðum og
samningum um takmörkun og eyðingu kjarnavopna. Skortur á trausti og tiltrú í samskiptum
þjóða kemur iðulega í veg fyrir að samkomulag náist um trygga framkvæmd afvopnunar-
samninga og viðunandi eftirlit.

Af öðrum málaflokkum sem við Íslendingar fylgjumst náið með á vettvangi Sameinuðu
þjóðanna má nefna umhverfismál og umhverfisvernd, skynsamlega nýtingu náttúruauð-
linda, baráttuna gegn fíkniefnum og mannréttindamál.

Eins og fram kom í skýrslu forvera míns hafa Sameinuðu þjóðirnar um langt skeið átt
við alvarlegan fjárhagsvanda að stríða vegna vangreiddra skylduframlaga aðildarríkjanna.
Nokkur árangur hefur nú náðst í því að bæta fjárhag Sameinuðu þjóðanna. Meðal skuldara
voru Bandaríkin og Sovétríkin, en bæði þessi ríki munu nú hafa greitt framlög sín.

Stundum skilar starf Sameinuðu þjóðanna miklum árangri og stundum missir það
marks. Veltur það á afstöðu aðildarríkjanna í hverju máli og hversu vel tekst að stilla saman
krafta í þágu framfara og friðar. Það er skoðun mín að Íslendingar vænti mikils af
Sameinuðu þjóðunum og líti til þeirra með virðingu. Þrátt fyrir ágalla álítum við Íslendingar
Sameinuðu þjóðirnar mikilvægastar alþjóðastofnana.

(1.2) Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO).
Aðalráðstefna Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna fór fram í höfuðstöðvum

stofnunarinnar í París dagana 20. október til 20. nóvember s.l. Þetta var 24. aðalráðstefnan
frá upphafi og tóku þátt í henni 154 ríki af þeim 158 sem aðild eiga.

Mikilvægasta málið á dagskrá aðalráðstefnunnar var kosning aðalforstjóra UNESCO til
næstu sex ára (1987-1993). Fyrir ráðstefnunni lá tillaga frá framkvæmdastjórn um að
Spánverjinn Federico Mayor Zaragoza, fyrrverandi varaforstjóri stofnunarinnar (1978----
1981) og síðar menntamálaráðherra Spánar (1981-1982), yrði kjörinn aðalforstjóri. Hafði
sú tilnefning, eins og kunnugt er, ekki gengið þrautalaust fyrir sig í stjórninni. Var
meginástæðan sú að fráfarandi aðalforstjóri, Senegalmaðurinn Amadou-Mahtar M'Bow,
hafði þegar á reyndi ekki viljað hætta, þrátt fyrir það að hann hefði gefið yfirlýsingu ári áður
um að hann sæktist ekki eftir endurkjöri. þurfti fimm atkvæðagreiðslur í framkvæmdastjórn
til þess að fá fram tilskilinn meirihluta í málinu (26 atkvæði af 50). Hlaut Mayor að lyktum
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atkvæði 30 stjórnarmanna. Hinir 20 greiddu hins vegar allir atkvæði á móti og hótuðu sumir
hverjir að halda baráttunni áfram allt þar til yfir lyki á aðalráðstefnunni.

Þegar ráðstefnan gekk til kosninga laugardaginn 7. nóvember s.l. hafði þessar öldur
lægt, enda höfðu margir menn unnið ósleitilega að því að svo yrði. Má þar nefna sem dæmi
að 77-ríkjahópurinn og Samtök ríkja utan hernaðarbandalaga héldu sameiginlegan fund
skömmu fyrir kjördag og samþykktu að styðja þann frambjóðanda sem framkvæmdastjórn
hafði mælt með. Úrslit urðu og þau að Mayor fékk mjög góða kosningu: hann hlaut atkvæði
142 aðildarríkja, 7 voru á móti og 2 sátu hjá.

M'Bow sætti ávallt mikilli gagnrýni í starfi. Beindist hún einkum að því að starfsemi og
stjórn stofnunarinnar væri um of pólitísk og að stofnunin fengist við verkefni sem væru utan
hennar starfsviðs. Þá var M'Bow talinn andsnúinn Vesturlöndum og talinn verja of miklum
tíma og fjármunum í mál sem heyrðu undir aðrar stofnanir Sameinuðu þjóðanna. Hann var
sakaður um mikla eyðslusemi og fullyrtu sum aðildarríki að mikil óstjórn væri á fjármálum
stofnunarinnar. Þá þóttu stöðuhækkanir og mannráðningar M'Bow undarlegar.

Bandaríkin gengu úr stofnuninni 1984 og munu ekki ganga til liðs við hana aftur nema
ljóst sé að gagngerar umbætur verði gerðar á UNESCO. Bandaríkin stóðu á sínum tíma
undir fjórðungi af heildarútgjöldum stofnunarinnar.

Í starfi Menningarmálastofnunarinnar leggja Íslendingar höfuðáherslu á eftirfarandi
atriði:

Á sviði kennslumála leitist stofnunin fyrst og fremst við að tryggja rétt manna til náms.
Baráttan gegn ólæsi í heiminum skipi öndvegi.
Á sviði náttúruvísinda: þróun æðri menntunar og rannsókna, aðgang að vísindalegum
upplýsingum og umhverfismál.
Á sviði félagsvísinda: betri nýtingu þeirra fræða m.a. til þess að gera þróunarstarf
markvissara.
Á sviði menningarmála: alþjóðasamvinnu einkum í tengslum við alþjóðalegan áratug
menningarþróunar sem stofnunin og Sameinuðu þjóðirnar munu standa fyrir á árunum
1988-1997.
Á sviði fjölmiðlunar beiti stofnunin sér fyrir því að efla og bæta umfjöllun fjölmiðla og
sérstaklega fyrir málefnum þróunarlanda.
Á síðasta starfsdegi sínum samþykkti aðalráðstefnan fjárhagsáætlun stofnunarinnar

fyrir starfstímabilið 1988-1989 og nemur sú upphæð um 350 milljónum bandaríkjadala.
Framlag Íslands á þessu ári verður 1.980.000. krónur.

(1.3) Palestínuflóttamannaaðstoðin (UNRWA).
Framkvæmdastjóri Palestínuflóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna, Ítalinn Giorg-

io Giacomelli, kom til Íslands 18. október. Hann hitti að máli utanríkisráðherra,
alþingismenn, einkum úr utanríkismálanefnd, og fulltrúa íslenskra fjölmiðla. Hann kynnti
ítarlega starfsemi Palestínuflóttamannaaðstoðarinnar og ástandið á herteknu svæðunum.
Neyð Palestínuflóttamanna er mikil eins og hvað skýrast hefur komið fram á undaförnum
vikum. Fjárhagsaðstoð Íslands við Palestínuflóttamenn verður á árinu 370 þúsund krónur.

(1.4) Efnahags- og félagsmálaráðið (ECOSOC).
Kjörtímabili Íslands í Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna lauk 31.

desember s.l. Ráðið heldur tvo árlega fundi sem standa í 3--4 vikur hvor og er vorfundurinn
haldinn í New York en sumarfundurinn í Genf.

Innan ráðsins starfar Viðskipta- og þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNCTAD).
Meginhlutverk þessarar stofnunnar er að finna leiðir til að auka hagvöxt þróunarlanda og
viðskipti þeirra í milli. Á fundum stofnunarinnar undanfarið hafa komið í ljós vaxandi
áhyggjur ýmissa þróunarríkja af alþjóðaefnahagsástandinu. Hagvöxtur í þróunarlöndum
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undanfarið hefur verið mun hægari en spáð hafði verið, skuldir þeirra vaxa jafnframt því
sem verðlækkun hefur orðið á helstu útflutningsvörum þeirra.

Baráttan gegn fíkniefnasölu og fíkniefnaneyslu var ofarlega á dagskrá Sameinuðu
þjóðanna á síðasta ári. Í júní s.l. var haldin í Vínarborg ráðstefna 138 ríkja og var markmið
hennar að finna leiðir til að stemma stigu við fíkniefnaframleiðslu og fíkniefnaneyslu.

Sameinuðu þjóðirnar leggja nú í auknum mæli áherslu á alþjóðasamvinnu um
umhverfismál og umhverfisvernd. Í því sambandi má nefna eflingu alþjóðasamstarfs um
verndum ósonlagsins. Takmarkið er að minnka notkun ósoneyðandi efna og að vinna að
framkvæmd Montreal-samningsins frá 16. september 1987 um verndun ósonlagsins og
Vínarsáttmálans frá 22. mars 1985 um sama efni.

(1.5) Alþjó'ðaheilbrig'ðismálastofnunin (WHO).
Íslenskir embættismenn sóttu 40. alþjóðaheilbrigðisþingið sem haldið var í Genf 4.-15.

maí s.l. Meðal þeirra mála sem rædd voru á þinginu var heilbrigðisástand Palestínuaraba á
hernumdum svæðum í Palestínu, aðstoð til ríkja í sunnanverðri Afríku, áhrif kjarnorkustyrj-
aldar á heilbrigði og heilbrigðisþjónustu auk fjölda annarra alþjóðaheilbrigðismála.

(1.6) Matvæla- og landbúna'ðarstofnunin (FAO).
39. aðalráðstefna stofnunarinnar var haldin í Róm 3.--6. nóvember s.l. Landbúnaðar-

ráðherra Jón Helgason sat ráðstefnuna ásamt embættismönnum. Á ráðstefnunni voru fluttar
skýrslur um starfsemi stofnunarinnar og fjármál hennar voru ítarlega rædd. Fjárveitingar
Íslands til Matvæla- og landbúnaðarstofnunarinnar verða á þessu ári rúmar 3 milljónir
króna.

(1. 7) Alþjó'ðakjarnorkumálastofnunin (IAEA).
31. ársþing Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar var haldið í Vínarborg dagana 21.-

25. september s.l. Fyrir Íslands hönd sat Magnús Magnússon prófessor þingið. Fjárframlög
Íslands til stofnunarinnar á þessu ári eru um 1,6 milljónir króna.

(1.8) Alþjó'ðahugverkastofnunin (WIPO).
Hinn 13. september 1986 gerðist Ísland aðili að Alþjóðahugverkastofnuninni (World

Intellectual Property Organization - WIPO). Þessi stofnun varð árið 1974 ein af 15
sérstofnunum Sameinuðu þjóðanna. Hún var formlega sett á fót með sáttmála, sem
undirritaður var í Stokkhólmi 14. júlí 1967 og tók gildi 1970. Eru aðildarríki hennar nú 113.

Upphaf Alþjóðahugverkastofnunarinnar má rekja til Parísarsamþykktarinnar um vernd
eignarréttinda á sviði iðnaðar, sem gerð var 1883 og Ísland varð aðili að árið 1962, og
Bernarsáttmálans til verndar bókmenntum og listaverkum, sem gerður var 1886 og Ísland
varð aðili að árið 1947.

Tilgangur þessarar stofnunar er að stuðla að vernd hugverka um allan heim. Skal það
gert bæði með milliríkjasamvinnu og í samstarfi við aðrar alþjóðastofnanir þegar þörf
krefur. Jafnframt skal stofnunin tryggja samræmda stjórnun ýmissa alþjóðasamninga á sviði
hugverka.

Auk framangreindra tveggja samninga, sem eru viðamestu hugverkasamningarnir,
annast WIPO framkvæmd 14 annarra samninga er varða hugverk á einn eða annan hátt.
Einnig mun stofnunin taka við framkvæmd fjögurra samninga til viðbótar þegar þeir öðlast
formlega gildi. Þessir samningar varða alþjóðlega skrásetningu vörumerkja, samstarf um
einkaleyfi, varnir gegn röngum upplýsingum um uppruna vöru, réttindi hljómplötufram-
leiðenda og útvarpsfyrirtækja, sendingu dagskrár um gervihnetti o.s.frv. Sumir samning-
anna ná enn sem komið er aðeins til fárra ríkja, en aðildarríki Parísarsamþykktarinnar eru
nú 94 og Bernarsáttmálans 76. Í athugun er nú aðild Íslands að svonefndum Rómarsáttmála
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frá 26. október 1961 um verndun réttinda flytjenda listar (leikara, söngvara, hljóðfæra-
leikara og dansara), framleiðenda hljómplatna o.þ.h. og útvarpsfyrirtækja.

(2) Atlantshafsbandalagið (NATO).
Þátttaka í Atlantshafsbandalaginu er grundvöllur öryggis- og varnarstefnu Íslands.

Þetta bandalag 16 fullvalda ríkja, sem hvert um sig hefur undirritað Atlantshafssáttmálann
af fúsum og frjálsum vilja, hefur tryggt aðildarríkjum sínum frið og öryggi í hartnær fjörutíu
ár. Markmið varnarstefnu bandalagsins er að koma í veg fyrir styrjöld. Trúverðugur
fælingarmáttur stangast ekki á við þá viðleitni bandalagsríkjanna að tryggja öryggi sitt með
minni vopnabúnaði en nú er.

Tuttugu og eitt ár er nú liðið frá því að Atlantshafsráðið samþykkti Harmel-skýrsluna
um framtíðarverkefni Atlantshafsbandalagsins. Þessi skýrsla er formleg yfirlýsing Atlants-
hafsbandalagsins um að öryggi vestrænna ríkja hvíli á tveimur meginstoðum, fælingu og
vörnum annars vegar og umræðum og samningum um afvopnunarmál hins vegar.

Ég hef lagt á það áherslu að auka aðild okkar Íslendinga að ýmsum mikilvægum
ákvörðunum sem teknar eru innan Atlantshafsbandalagsins. Þetta tengist ekki síst þeim
breyttu viðhorfum sem fylgja samkomulagi Sovétmanna og Bandaríkjamanna um skamm-
og meðaldrægar eldflaugar og bættum samskiptum milli austurs og vesturs. Ég hef ávallt
verið þeirrar skoðunar að við Íslendingar eigum að beita okkur eins og við getum fyrir friði,
fækkun og eyðingu kjarnavopna og bættu ástandi heimsmála almennt. Þetta sjónarmið mitt
hef ég ítrekað á fundum Atlantshafsbandalagsins og annars staðar þar sem ég hef talað fyrir
hönd Íslands.

Ráðherrafundur Atlantshafsráðsins var haldinn í Reykjavík dagana ll. og 12. júní s.l.
Þá voru liðin 19 ár frá því að utanríkisráðherrar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins komu í
fyrsta sinn saman til fundar í Reykjavík dagana 24. og 25. júní 1968. Utanríkisráðherrafund-
urinn í Reykjavík 1968 er markverður fyrir það að þá var ákveðið að hrinda í framkvæmd
hinum tveimur meginþáttum Harmel-skýrslunnar. Í fyrsta lagi að herstyrkur Atlantshafs-
bandalagsins ætti að nægja til að viðhalda öryggi aðildarríkjanna og tryggja stjórnmálalega
samstöðu þeirra. Og í öðru lagi að með þessum styrk og með viðræðum og samvinnu yrðu
skapaðar forsendur fyrir stöðugum og friðsamlegum samskiptum milli þjóða í austri og
vestri. Utanríkisráðherrarnir lögðu einkum áherslu á seinna atriði Harmel-skýrslunnar og í
framhaldi af því var ákveðið að bjóða ríkjum Varsjárbandalagsins til þátttöku í ráðstefnu um
gagnkvæm an og jafnan samdrátt herja. Þetta var upphafið á þeim viðræðum sem hafa staðið
nánast óslitið síðan í Vínarborg og nefnast Mutual and Balaneed Force Reduction (MBFR)
og gengur þetta boð ráðherrafundarins í Reykjavík 1968 almennt undir nafninu "Reykjavík-
urskilaboðin" .
Á ráðherrafundi Atlantshafsráðsins ll. og 12. júní s.l. áréttuðu ráðherrarnir enn á ný

niðurstöðu Harmel-skýrslunnar um fælingu og varnir annars vegar og umræður og samninga
hins vegar. Í lokayfirlýsingu ráðherrafundarins fjölluðu utanríkisráðherrarnir ítarlega um
afvopnun og takmörkun vígbúnaðar. Fastafulltrúum Altantshafsráðsins var falið að vinna að
því í samstarfi við hernaðaryfirvöld Atlantshafsbandalagsins að móta framtíðarstefnu
bandalagsins um takmörkun vígbúnaðar og afvopnun. Þetta var gert á þeirri forsendu að
afvopnunarmálin, sem bandalagið glímir við, tengjast ýmsum öðrum flóknum málefnum.
Þau verður að meta í heild, þar sem tekið er mið af almennri framvindu samningaviðræðna
um afvopnun og einnig öryggishagsmunum bandalagsríkjanna.

Næsti vorfundur utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins verður haldinn í Madrid 9.
og 10. júní n.k.
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(2.1) Kjarnorkuáætlunarnefnd - Nuclear Planning Group.
Ráðherrafundur kjarnorkuáætlunarnefndar Atlantshafsbandalagsins var haldinn í

Monterey í Kaliforníu 3. og 4. nóvember s.l. Fyrir Íslands hönd sátu fundinn fastafulltrúi og
varafastafulltrúi Íslands hjá Atlantshafsbandalaginu. Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland tekur
þátt í störfum kjarnorkuáætlunarnefndarinnar. Nefndin kemur saman tvisvar á ári og sækja
fundi hennar varnarmálaráðherrar Atlantshafsbandalagsríkjanna.

Nefndin var sett á stofn 1967 og er það hlutverk hennar að fjalla jöfnum höndum um
þau pólitísku og hertæknilegu mál, sem tengjast kjarnavopnaherafla bandalagsins, bæði
hvað varðar uppbyggingu og endurnýjun hans og afvopnun og fækkun kjarnavopna. Af
þessum sökum er mikilvægt að Íslendingar taki þátt í störfum nefndarinnar og hafi þannig
áhrif á þær ákvarðannir sem bandalagið tekur í þessum málum.

Ég vil ítreka að ég er þeirrar skoðunar að við Íslendingar eigum að vinna að því á
alþjóðavettvangi að kjarnavopnum verði fækkað. Þetta eru atriði sem við leggjum áherslu á
innan kjarnorkuáætlunarnefndarinnar. Innan Atlantshafsbandalagsins vinnum við að því að
þoka þessum málum á betri veg.

(2.2) Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins.
Eins og skýrt kemur fram í yfirlýsingum ráðherrafunda Atlantshafsbandalagsins frá

síðastliðnu ári hefur höfuðáhersla í störfum bandalagsins verið lögð á afvopnun og
takmörkun vígbúnaðar og ég er sannfærður um að svo verður einnig á þessu ári. Ákveðið
hefur verið að halda leiðtogafund Atlantshafsbandalagsríkjanna 2. og 3. mars n.k. og mun
ég sitja þann fund ásamt forsætisráðherra. Á dagskrá leiðtogafundarins verða afvopnunar-
mál og takmörkun vígbúnaðar aðalumræðuefnið ásamt væntanlegum fundi þeirra Reagans
forseta Bandaríkjanna og Gorbatsjovs aðalritara sovéska kommúnistaflokksins. Sá fundur
verður í Moskvu væntanlega í maí eða júní á þessu ári.

(3) Evrópuráðið.
Rétt er að rifja upp nokkur grundvallaratriði um Evrópuráðið nú þegar athyglin beinist

svo mjög að Evrópubandalaginu.
Þegar stofnskrá Evrópuráðsins var undirrituð í Lundúnum 5. maí 1949 hófst einstæð

samvinna Evrópuríkja, þar sem bæði ríkisstjórnir og þjóðþing aðildarríkjanna áttu fulltrúa
til að takast á við þau sameiginlegu vandamál sem blöstu við Evrópu á árunum eftir stríð.
Krafan um lýðræðislegt stjórnarform aðildarríkjanna markaði einnig tímamót Í samvinnu
Evrópuríkjanna.

Markmið Evrópuráðsins er samkvæmt 1. grein stofnskrár þess að koma á meiri einingu
meðal aðildarríkjanna í þeim tilgangi að tryggja og hrinda Í framkvæmd þeim hugsjónum og
meginmarkmiðum, sem eru sameiginleg arfleifð þeirra og auðvelda efnahagslegar og
félagslegar framfarir þeirra. Evrópuráðinu ber að leitast við að ná þessu markmiði innan
stofnana ráðsins með umræðum um sameiginleg vandamál, með samkomulagi og sam-
stilltum aðgerðum í málum, sem snerta efnahag, félagsmál, menningu, vísindi, lög og
stjórnmál og með þVÍað viðhalda mannréttindum og efla frelsi.

Evrópuráðið starfar í tveimur deildum, ráðherranefndinni og ráðgjafarþinginu. Ráð-
herranefndin er skipuð fulltrúum ríkisstjórna aðildarríkja Evrópuráðsins en á ráðgjafarþing-
inu sitja fulltrúar þjóðþinganna. Þessar tvær deildir tengjast í sameinuðu nefndinni, þar sem
fulltrúar beggja aðila eiga sæti. Ráðgjafarþingið fer ekki með löggjafarvald, en gerir tillögur
til ráðherranefndarinnar. Hún hefur ákvörðunarvald í málefnum ráðsins og afgreiðir þau í
formi ályktana, tillagna eða samninga. Alþingi fer með málefni ráðgjafarþingsins og tel ég
því ekki ástæðu til að rekja störf þess sérstaklega hér.
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Í ráðherranefndinni voru sem fyrr mörg mál til umræðu á liðnu ári. Í kjölfar ályktunar
ráðherranefndarinnar um hlutverk Evrópuráðsins á stjórnmálasviðinu hafa stjórnmálaum-
ræður innan þess aukist. Jafnframt hefur stjórnmálaumræðan milli ráðherranefndarinnar og
ráðgjafarþingsins vaxið. Árið 1985 samþykkti ráðherranefndin ályktun um samvinnu
Evrópuráðsins og Evrópubandalagsins enda starfa þessir aðilar oft að sömu eða svipuðum
verkefnum. Náið samráð hefur því verið milli þessara aðila um sameiginleg verkefni og er
þess sérstaklega gætt að ekki verði tvíverknaður. Eðlilegt er að styrkja samvinnu þessara
aðila nú, þegar meiri hluti aðildarríkja Evrópuráðsins, 12 ríki af 21, eru jafnframt aðilar að
Evrópubandalaginu. Ráðherranefndin og aðalframkvæmdastjóri Evrópubandalagsins eiga
nú fundi reglulega. Ráðherranefndin hefur í vaxandi mæli orðið umræðuvettvangur
aðildarríkja Evrópubandalagsins og Evrópuráðsríkja, sem standa utan bandalagsins,
einkum um málefni Sameinuðu þjóðanna og RÖSE-ráðstefnunnar um öryggi og samvinnu í
Evrópu. Sérfræðingar í þessum málum bera reglulega saman bækur sínar í tengslum við
fundi í ráðherranefndinni. Ráðherranefndin er einnig aðalvettvangur deiluaðilanna í
Kýpurmálinu, jafnhliða því sem mannréttindanefnd Evrópuráðsins hefur fjallað um málið.

Á síðasta ári fór fram undirbúningur að svonefndu Norður-Suður átaki ráðsins árið
1988 um samskipti Evrópuráðsríkja og ríkja þriðja heimsins, en ráðgjafarþingið hafði áður
beitt sér í málinu.

Í júní í fyrra var fylgt úr hlaði strjálbýlisátaki Evrópuráðsins 1987-1988, en það er
fræðslu- og útbreiðsluátak til þess að vekja alhliða athygli á vandamálum sveitanna í
aðildarríkjum ráðsins. Skipaði menntamálaráðuneytið nefnd til að sinna þessu máli hér á
landi. Mun sú nefnd fljótlega gera tillögu um þátttöku Íslands í átakinu á árinu 1988.

Þriðja starfsáætlun Evrópuráðsins, sem samþykkt var árið 1986, hófst á síðastliðnu ári
og verður unnið eftir henni til ársins 1991.

Forveri minn sótti vorfund utanríkisráðherra Evrópuráðsins í Strassborg en ég
haustfundinn, sem haldinn var 25.-26. nóvember S.l. Við það tækifæri undirritaði ég fyrir
Íslands hönd Evrópusamning gegn pyntingum og annarri ómannúðlegri meðferð, en sá
samningur er sá 126., sem Evrópuráðið hefur beitt sér fyrir. Á ráðherrafundunum voru m.a.
rædd samskipti austurs og vesturs og framtíð evrópskrar samvinnu. Á haustfundinum var
samþykkt ályktun um baráttuna gegn alnæmi og viðbótarbókun við félagsmálasáttmála
Evrópu. ,
I ráði er að fulltrúi frá Islandi taki á þessu ári sæti í stjórn æskulýðsstofnunar

Evrópuráðsins. Þá er þess vænst að Íslendingur hefji á árinu störf hjá skrifstofu
Evrópuráðsins í aðalstöðvum þess í Strassborg, en Íslendingur hefur ekki starfað þar í
nokkur ár. Fjölmargir íslenskir embættismenn og sérfræðingar tóku á árinu sem leið þátt í
nefndarstörfum á vegum Evrópuráðsins sem endranær.

Ísland hefur um árabil átt sömu fulltrúa í mannréttindanefnd og mannréttindadómstóli
Evrópuráðsins. Fyrirsvar Íslands hjá ráðherranefndinni er hjá fastafulltrúa, sem aðsetur
hefur í utanríkisráðuneytinu og varafastafulltrúa sem starfar við sendiráðið í Bonn.

Gert er ráð fyrir að aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins, Spánverjinn Marcelino
Oreja, fyrrum utanríkisráðherra Spánar, komi í opinbera heimsókn til Íslands í sumar.

(4) Norðurlandasamvinna.
Ég hef oft sagt, að einn þeirra hornsteina, sem íslensk utanríkisstefna hvílir á, sé þáttaka

okkar í norrænu samstarfi. Um þann þátt utanríkisstefnunnar er ekki ágreiningur. Allir sjá
ávinninginn af samstarfi Íslendinga við hin Norðurlöndin. Það byggir á sameiginlegri
menningu þjóðanna þar sem áþekk lífsviðhorf ríkja, m.a. varðandi lýðræðislegar hefðir og
umhyggju fyrir velferð einstaklingsins.

Þrátt fyrir ólíkt fyrirkomulag öryggis- og varnarmála Norðurlanda, sem byggja á
mismunandi landfræðilegri legu þeirra, hafa þau mikið og náið samstarf með sér um
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alþjóðamál. Koma þau oft fram sem ein heild, t.d. á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og
annarra alþjóðastofnana. Þá sjaldan að leiðir liggja ekki saman eru ólík sjónarmið, t.d.
varðandi tillögur á allsherjarþingum Sameinuðu þjóðanna, virt í lýðræðislegu samhengi.

Einn þáttur í samstarfi Norðurlanda er utanríkisráðherrafundir þeirra, sem haldnir eru
tvisvar á ári, vor og haust. Á þeim fundum er skipst á skoðunum um helstu alþjóðamál.
Haustfundirnir eru að verulegu leyti helgaðir málum Sameinuðu þjóðanna. Upplýsinga-
skipti milli embættismanna norrænu utanríkisráðuneytanna eru okkur sérstaklega mikilvæg.
Með því að standa saman í alþjóðasamstarfi tekst Norðurlöndunum oft að hafa jákvæðari
áhrif en ætla mætti um ekki fjölmennari ríki.

Norræn samvinna er oft nefnd sem fyrirmynd um jákvætt samstarf nágrannaþjóða og
vekur hún athygli, ekki síst sameiginlegi vinnumarkaðurinn og tryggingakerfið.

Norrænt samstarf hefur eflst verulega frá því Norðurlandaráð var stofnað 1952. Nú
orðið eru bein og gagnleg samskipti svo til allra ráðuneyta og stofnana hér á landi við
norrænar systurstofnanir. Væri hægt að fjalla í löngu máli um þetta margslungna samspil, en
þar sem Íslandsdeild Norðurlandaráðs leggur árlega skýrslu sína um starfsemi ráðsins fyrir
Alþingi og þingmenn fá skýrslur um störf samstarfsráðherra Norðurlanda verður hér látið
staðar numið.

(4.1) Grænland.
Grænlendingar hafa tekið stjórn mikilvægra málaflokka í sínar hendur mun fyrr en

upphaflega var áformað. Uppbygging er ör, stórfelld fjárfesting í sjávarútvegi og bygginga-
framkvæmdir miklar. Hins vegar stendur heimastjórnin andspænis fjárhagserfiðleikum, þar
sem venjuleg tekjuöflun stendur aðeins undir hluta af útgjöldum hennar.

Samskipti Íslendinga og Grænlendinga fara sífellt vaxandi og er sambúðin góð, enda
báðum mikilvæg vegna nábýlis þjóðanna og sameiginlegra hagsmuna. Veigamesta og um
leið viðkvæmasta málið er nýting sameiginlegra fiskistofna, sérstaklega loðnu, karfa og svo
rækju.

Hið stjórnmálalega samstarf styrkist með eflingu samtaka Norðurlanda vestri, Íslands,
Grænlands og Færeyja. Merkum áfanga var náð, er Ísland fékk tvo kjörræðismenn, annan í
Nuuk en hinn í Qaqortoq.

Viðskipti landanna jukust verulega á árinu, þó fyrst og fremst sala Íslendinga til
Grænlands. Vörusala af ýmsu tagi nálgaðist 100 milljónir, en ráðgjöf og verktaka nam hærri
upphæð. Hlutafélagið Icecon, í eigu fimm útflutningssamtaka, flytur út íslenska þekkingu í
öllum greinum sjávarútvegs. Það hefur tekið að sér heildarverkefni og leiðir saman fjölda
íslenskra fyrirtækja hvert á sínu sviði. Er unnið að endurbyggingu fiskvinnslustöðva í
Narsaq, Paamiut, Maniitsoq, Ilulissat og Aluitsup Paa. Undir árslok var samið um að Icecon
byggi nýtt frystihús í Nuuk, og er það verkefni fyrir 320 milljónir króna.

Seint á árinu 1986 hófu Flugleiðir og Grönlandsfly samstarf um flugleiðina Narsarsuaq-
Keflavík-Kaupmannahöfn, og er notuð íslensk þota. Gekk þetta samstarf vel fyrsta árið.
Félögin hafa einnig samstarf um flugleiðina Nuuk-Reykjavík, en þar er notuð grænlensk
skrúfuþota. Undanfarin fjögur ár hefur Helgi Jónsson (Odin-Air) haldið uppi áætlunarflugi
til Kulusuk og hefur verið flogið einu sinni í viku á veturna, en tvisvar í viku á sumrin.

Samgöngur á sjó eru í höndum Grænlandsverslunar, sem hefur einokun á siglingum til
landsins. Skip hennar sigla frá Álaborg til Grænlands og hafa viðkomu í Reykjavík a.m.k.
sex sinnum á ári. Fram komu óskir af hálfu Íslendinga um tíðari siglingar og voru ákveðnar
embættismannaviðræður um það mál.
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III Málefni fjarlægra heimshluta

(1) Afríka sunnan Sahara.
Dagana 26.-27. janúar s.l. héldu utanríkisráðherrar Norðurlanda fund í Arusha í

Tanzaníu með starfsbræðrum sínum frá nágrannaríkjum Suður-Afríku. Skipst var á
upplýsingum og rætt um frekari aðgerðir til að knýja Suður-Afríkustjórn til að láta af
kynþáttaaðskilnaðarstefnu sinni. Einnig var fjallað um aðstoð Norðurlanda við grannríki
Suður-Afríku, en hún nemur nú um 37 milljörðum íslenskra króna á ári. Er það
þriðjungurinn af þeirri heildarþróunaraðstoð sem þessi ríki fá. Þá hafa Norðurlönd sett á
stofn sérstakan sjóð sem í eru 13 milljarðar íslenskra króna. Nefnist sá sjóður Norsad og er
tilgangur hans sá að koma á samvinnu milli iðnfyrirtækja á Norðurlöndum og í nágrannaríkj-
um Suður-Afríku. Íslendingar eru ekki aðilar að þeim sjóði.

Eitt brýnasta verkefnið nú er að hrinda í framkvæmd áætlun um samgöngubætur í
Angóla og Mosambique. Á að veita norrænu fjármagni til Benguela-járnbrautarinnar sem
liggur gegnum Angóla og til hafnarframkvæmda í Beira í Mosambique. Þessi höfn gæti orðið
mikilvæg samgöngubót fyrir nágrannaríki Suður-Afríku. Þátttaka Íslendinga er takmörkuð
við yfirstjórn fiskveiðiverkefnis í hinum miklu vötnum á austurhluta svæðisins. Er áætlað að
5 milljónum króna verði varið til verkefnisins í ár.

Aðskilnaðarstefna stjórnar Suður-Afóku stendur enn óhögguð og býr meirihluti
landsmanna þar við algjört réttleysi. Árið 1978 samþykktu utanríkisráðherrar Norðurland-
anna áætlun um sameiginlegar aðgerðir ríkjanna gegn stjórn Suður-Afríku. í október 1985
samþykktu ráðherrarnir frekari aðgerðir til að bregðast við mannréttindabrotum stjórnvalda
þar.

Tuttugu og tvö ár eru nú liðin frá því að allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna tók þá
ákvörðun að yfirráðum Suður-Afríku yfir Namibíu skyldi ljúka. Þrátt fyrir tilraunir
Sameinuðu þjóðanna til að semja við Suður-Afríku um sjálfsákvörðunarrétt landsmanna og
frjálsar kosningar hefur ekkert miðað í samkomulagsátt. Stjórn Suður-Afríku hefur í raun
komið í veg fyrir að samningaviðræður beri árangur með því að tengja þær brottflutningi
kúbanskra hersveita frá Angóla. Þessi stefna Suður-Afríkustjórnar nýtur stuðnings sumra
vestrænna ríkja, þeirra á meðal Bandaríkjanna. Kröfur Sameinuðu þjóðanna eru: tafarlaus
og skilyrðislaus brottflutningur hersveita Suður-Afríku frá Namibíu; að sett verði á laggirnar
bráðabirgðastjórn fyrir milligöngu Sameinuðu þjóðanna; að stjórnarskrárdrög þau, sem
Suður-Afríkustjórn hefur gert fyrir landið, verði ógilt; ítrekaður er stuðningurinn við
Swapo, sem löglegan fulltrúa þjóðarinnar og því er hafnað að sjálfstæði Namibíu sé tengt
þróun mála í nágrannaríkinu Angóla.

Tilraunir Sameinuðu þjóðanna til að koma á viðskiptabanni við Suður-Afríku hafa
gengið misjafnlega. Bandaríkjastjórn bannar nú alla nýja fjárfestingu bandarískra fyrirtækja
í Suður-Afríku og innflutning kola og stáls frá landinu. Einnig hafa suður-afrísk flugfélög
verið svipt lendingarleyfi í Bandaríkjunum. Það er álit sérfræðinga að enda þótt þessar
aðgerðir virðist víðtækar muni þær einungis hafa áhrif á um 10 af hundraði viðskipta Suður-
Afríku við Bandaríkin. Þá hafa bandarísk stórfyrirtæki tilkynnt að þau muni loka
fyrirtækjum sínum í Suður-Afríku. Þeirra á meðal eru IBM, General Motors, Honeywell og
Eastman Kodak fyrirtækið. Áhrif þessara aðgerða munu koma í ljós þegar fram í sækir. Enn
eru þó mörg stór fyrirtæki starfandi í Suður-Afríku og virðast ekki hafa í hyggju að hætta
starfsemi þar.

Ríkisstjórnir Japans, Sambandslýðveldisins Þýskalands og Stóra-Bretlands hafa enn
ekki tekið neinar ákvarðanir um hvort heimila beri fyrirtækjum sem skrásett eru í þessum
ríkjum að starfa í Suður-Afríku. Ríkisstjórn Ísraels hefur ákveðið að banna alla sölu
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hergagna til Suður-Afríku og virðast Ísraelsmenn þar hafa látið undan þrýstingi frá
Bandaríkjunum. Á vettvangi Norðurlandanna hefur nú um alllangt skeið verið til umræðu
algert viðskiptabann landanna á Suður-Afríku. Þær hugmyndir eru í samræmi við norrænar
áætlanir um ráðstafanir gegn Suður-Afríku.

Í maí 1986 hélt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sérstakt aukaþing sem ræddi
efnahagsvanda Afríku. Á þessu þingi kynntu ríkisstjórnir Afríku hugmyndir sínar um
efnahagslegar umbætur sem einkum hnigu í þá átt að gera ríki álfunnar ábyrgari fyrir
aðgerðum í efnahagsmálum og minnka þörfina fyrir þróunaraðstoð. Samþykkt var að hrinda
í framkvæmd sérstakri fimm ára áætlun Sameinuðu þjóðanna um efnahagsuppbyggingu og
þróun efnahagslífs í Afríku fyrir tímabilið 1986--1990. Áætlunin byggist fyrst og fremst á
uppbyggingu landbúnaðar og aðgerðum til að koma í veg fyrir matvælaskort vegna þurrka
eða sjúkdóma. Höfuðáhersla er lögð á að auka matvælaframleiðslu og matvælaútflutning frá
álfunni. Þá er einnig lögð mikil áhersla á landgræðslu en uppblástur og gróðureyðing er
vaxandi og alvarlegt vandamál í Afríku. Sameinuðu þjóðirnar binda miklar vonir við þessa
áætlun og gert er ráð fyrir því að á 43. allsherjarþinginu verði áætlunin endurskoðuð og
tillögur gerðar til úrbóta þar sem þörf krefur.

Efnahagsvandi ríkja Afríku er mikill enn þótt sumar ríkisstjórnir þar leitist við að bæta
stöðu ríkisfjármálanna með bættri stjórnsýslu og skipulögðum aðgerðum í efnahagsmálum.
Lækkun hráefnisverðs og miklar erlendar skuldir eru enn sem fyrr vandi sem Afríkuríkis-
stjórnum gengur illa að ráða við.
Í Nígeríu hefur forseti landsins, Babangide, tilkynnt að hann stefni að stofnun

sambandslýðveldis í landinu árið 1992, samhliða því að sett verði á stofn valdamikið
forsetaembætti og komið á tvíflokkakerfi. Haldnar voru bæjar- og sveitarstjórnarkosningar í
landinu í desember s.l. án þess þó að stjórnmálaflokkum væri leyfð þátttaka í þeim.
Í Austur-Afríku eru líkur á áframhaldandi deilum milli Uganda og Kenýa. Umfjöllun

vestrænna fjölmiðla um mannréttindamál í Kenýa urðu þess valdandi að forseti landsins
hætti nýverið við heimsókn sína til Noregs og Svíþjóðar.

(2) Mið- og Suður-Ameríka.
Eins og áður setur slæmt efnahagsástand og ófriður mark sitt á þróun mála í álfunni og á

lýðræðislegt stjórnarfar mjög í vök að verjast. Á síðastliðnu ári fór verðbólga mjög vaxandi í
flestum ríkjum álfunnar og má búast við því að hún aukist enn á þessu ári.

Mikill halli er á utanríkisviðskiptum í löndum álfunnar. Minnkandi tekjur, bág lífskjör
og atvinnuleysi eru undirrót vaxandi ólgu í mörgum ríkjum. Þetta hefur leitt til mikils
pólitísks þrýstings á þær ríkisstjórnir í álfunni, sem eru lýðræðislegar, en þó ekki enn til
meiriháttar átaka né valdatöku herforingjastjórna. Líkurnar á auknum hagvexti í álfunni á
þessu ári eru litlar.

Flest ríki álfunnar lentu í miklum greiðsluerfiðleikum árið 1982, sem höfðu í för með sér
mikinn samdrátt í efnahagslífi. Gripið hefur verið til ýmissa hefðbundinna aðgerða í
efnahagsmálum til að ná greiðslujöfnuði en með misjöfnum árangri.

Helsti efnahagsvandi ríkja Suður-Ameríku nú er afborganir af erlendum lánum, sem
nema u.þ.b. 25 milljörðum dollara árlega. Þessi þunga greiðslubyrði kemur í veg fyrir
hagvöxt. Sveiflur í útflutningi, verðfall á hráefnum og iðnaðarvörum, samfara hækkun
alþjóðlegra vaxta, auka vandann.

Forsetakosningar munu fara fram í Mexíkó í júlí n.k. Úrslit þeirra kosninga munu hafa
mikil áhrif á efnahagslíf landsins þar sem frambjóðendurnir leggja til mjög ólík úrræði til
lausnar á efnahagsvandanum. Verðbólga var á s.l. ári 145 af hundraði og er því spáð að hún
geti orðið 180 af hundraði á þessu ári.

Samkomulagið sem gengið var frá í Guatemala 7. ágúst s.l. og undirritað af
þjóðhöfðingjum fimm Mið-Amerfkuríkja, er árangur samningaumleitananna sem Arías
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forseti Costa Rica hafði forgöngu um. Góðar horfur virðast nú á því að samkomulag náist
um varanlegan frið í Mið-Ameríku. Ímegindráttum kveður samkomulagið á um vopnahlé,
að komið verði á viðræðum milli hinna stríðandi afla, endi verði bundinn á erlendan
stuðning við skæruliðahreyfingar og komið verði á lýðræðislegum stjórnarháttum.

Aðgerðir skæruliðahreyfinga hafa ógnað mjög ríkisstjórnum El Salvador, Nicaragua og
Guatemala að undanförnu. Stjórnvöld í Honduras virðast hafa brotið á bak aftur
skæruliðahreyfingar þar og ekki er að sjá að nein skæruliðahreyfing starfi í Costa Rica.
Þingkosningar verða í Venesúela á árinu og er núverandi ríkisstjórn spáð ósigri í
kosningunum. Ríkisstjórn Noriega hershöfðingja í Panama hefur sætt mikilli gagnrýni
innanlands og utan og er rík óánægja með stjórn hans. Nánast daglega kemur til
mótmælaaðgerða og óeirða en lögregla landsins hefur að undanförnu tekið mjög hart á
mótmælum. Ríkisstjórn Kolumbíu stjórnar landinu í skugga hersins. Árás hersins í
nóvember 1985 á byggingu hæstaréttar landsins, þar sem vinstrisinnaðir byltingarmenn
höfðu hreiðrað um sig, sýnir að ríkisstjórn landsins getur hvenær sem er átt von á íhlutun
hersins. Ríkisstjórnin á í stöðugri baráttu við hermdarverkamenn og eiturlyfjasmyglara.

Mikil hætta steðjar að lýðræðinu í Perú einkum og sér í lagi vegna aðgerða
hermdarverkamanna maóista, sem hafa orðið til þess að herinn er mjög afskiptasamur um
innanlandsmáL ÞÓ er ekki búist við valdatöku herforingja, svo lengi sem forsetinn, Alan
Garcia, heldur áfram nánu samstarfi við herinn. Í nágrannaríkinu Equador fara fram
kosningar á árinu og er alls óvíst um niðurstöðu þeirra og allt eins líklegt að herinn sjái
ástæðu til þess að grípa í taumana. Innanlandsstjórnmálin einkennast mjög af ásökunum og
uppljóstrunum um mikla spillingu í landinu. Bólivía ram bar á barmi gjaldþrots og ítök
hersins í þjóðlífinu eru mikil. Ríkisstjórn landsins á í stöðugri baráttu við eiturlyfjasmyglara
en baráttan við þá er vaxandi vandamál í mörgum ríkjum álfunnar.

Ríkisstjórn Brasilíu lagði fram Ítarlegar efnahagstillögur í júní s.l. sem miða að því að
minnka þensluna í efnahagslífi landsins. Áhrif þeirra virðast hafa verið þveröfug við það,
sem stjórnvöld höfðu vonast til. Verðbólga í landinu hefur vaxið töluvert.

Í Chile krefjast stjórnmálaflokkar þess að lýðræðislegar kosningar fari fram í landinu,
en mikið ósamkomulag er þó milli flokkanna. Í ráði er að þjóðaratkvæðagreiðsla um
stjórnskipun landsins verði seinna á þessu ári eða snemma á næsta ári. Eins og málum er
háttað nú er líklegast að eini frambjóðandinn verði herforinginn Pinochet.

Í Paraguay hefur einræðisherrann Strössner farið með völd síðan 1954og engar líkur eru
á að hann muni láta af þeim á næstunni enda nýtur hann fulls stuðnings hersins í landinu.

Flokkur Alfonsíns forseta Argentínu tapaði nokkru fylgi í kosningunum þar í landi í
september s.l., en peronistar unnu nokkuð á og hafa nú meirihluta á þinginu. Framtíð
stjórnar forsetans virðist trygg þrátt fyrir tilraunir einstakra liðsforingja til að skapa
glundroða í landinu og knýja á um valdatöku hersins. Argentína, eins og önnur ríki álfunnar,
á við gífurlegan efnahagsvanda að etja og gert er ráð fyrir því að verðbólga verði um 100 af
hundraði á þessu ári.

(3) Miðausturlönd og Suður-Asía.
Miðausturlönd hafa um langan tíma verið eitt af óróasvæðum heims og svo var einnig

árið 1987. Má í því sambandi minna á stöðugar skærur Araba og þó einkum Palestínumanna
og Ísraela, stríð Írana og Íraka, og hið óleysta Kýpurvandamál.

Nú eru 20 ár síðan Öryggis ráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti einróma ályktun 242/67,
sem þá var talið mikilvægt fyrsta skref til lausnar deilum Araba og Ísraela. því miður rættust
ekki þær vonir, sem við samþykktina voru bundnar. Á þessum tveimur áratugum hafa íbúar
svæðisins orðið að þola tvær meiriháttar styrjaldir og stöðugar skærur á milli Ísraela og
Palestínumanna ógna enn öryggi svæðisins. Hið blómlega ríki, sem Líbanon var, er að meira
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eða minna leyti í rúst vegna innanlandsóróa og skæruhernaðar. Palestínska þjóðin, sem
Ísraelar hröktu úr landi sínu, berst enn árangurslítið fyrir rétti til að eignast aftur sitt fyrra
föðurland eða a.m.k. hluta af því og stofna þar sjálfstætt ríki.

Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, gerði á árinu 1987 ítrekaðar tilraunir til þess
að ná samkomulagi um að kölluð verði saman friðarráðstefna á vegum Sameinuðu þjóðanna
til þess að leysa deilur Araba og Ísraela. Stjórn Ísraels hefur hafnað öllum slíkum tillögum.

Fræðilegur grundvöllur fyrir lausn málsins er þegar lagður í ályktunum Öryggisráðsins,
nr. 242/67 og 338/73. Kjarni þeirrar lausnar felst í því að viðurkenna tilveru rétt Ísraelsríkis og
rétt Palestínumanna til að stofna sitt eigið ríki á vesturbakka Jórdanár, en fram að þessu
hefur ekki tekist að koma aðilum saman til ráðstefnu eða að samningaborði. því miður eru
ekki góðar horfur á því á næstunni.

Ekkert lát varð á styrjöld Írana og Íraka á árinu 1987, en siglingar um Persaflóa urðu
hættulegri vegna aðgerða stríðsaðila. Varð það til þess, að Bandaríkin sendu þangað herskip
til verndar olíuskipum, sem sigldu undir bandarískum fána. Er talið að um 50 bandarísk
herskip hafi verið í Persaflóa á árinu 1987.

Þetta stríð hefur nú staðið síðan 1980 og þótt tölur um mannfall séu ónákvæmar er nú
talið að a.m.k. ein milljón manna hafi fallið í því og að tala særðra og limlestra sé langtum
hærri.

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fjallaði ítarlega um málið á árinu 1987 og fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna leitaði samninga og sátta en án árangurs. Hann vinnur
enn að málinu og hefur nýlega látið í ljós von um, að friðarsamningar takist.

Á Kýpur ríkti vopnaður friður á árinu 1987 eins og á undanförnum árum. Talið er að
Tyrkir hafi um 45000 manna her á norðurhluta eyjunnar og hafi síðan 1974 flutt þangað um
65000 tyrkneska landnema til þess að breyta fólksfjöldahlutföllunum milli grísku- og
trykneskumælandi samfélaganna. Sameinuðu þjóðirnar hafa haft þar öryggissveitir síðan
1964 og eru nú í þeim um 2300 manns. Við byltinguna á Kýpur að undirlagi grísku
herforingjastjórnarinnar í júlí 1974 töldu Tyrkir sér bæði rétt og skylt samkvæmt
"ábyrgðarsamningnum" og "bandamannasamningnum" frá 1959 að koma tyrkneska minni-
hlutanum til varnar. Hann taldi þá um 18 af hundraði íbúanna á Kýpur, grískumælandi um
82 af hundraði. Í "verndarstríðinu" 1974 tóku Tyrkir norðurhluta eyjunnar, um 37 af
hundraði alls landsvæðis Kýpur og hafa haldið því síðan en í skjóli hersveita þeirra og að
lokinni "þjóðaratkvæðagreiðslu" var "Tyrkneska sambandslýðveldið Kýpur" stofnað í júní
1975. Þetta "sambandslýðveldi" hefur aðeins eitt ríki, Tyrkland, viðurkennt.

Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur margítrekað hvatningar sínar um
varanlega lausn Kýpurmálsins og lýsti því yfir í skýrslu sinni í september 1987, að hann
mundi halda áfram tilraunum sínum til þess að stuðla að árangursríkum samningaumleitun-
um. Hann á þó við mikla erfiðleika að etja í samningaviðleitni sinni, m.a. vegna þess að ekki
er samkomulag um hvort leita eigi þröngra samninga viðkomandi deiluaðila eða hvort
boðað skuli til alþjóða- eða svæðaráðstefnu á vegum Sameinuðu þjóðanna. Á meðan ekkert
gerist í friðarsamningunum ríkir á Kýpur vopnaður friður, sem getur leitt til blóðsúthellinga
á ný þegar minnst varir.

Ástandið í Suður-Asíu einkenndist á árinu 1987 af óvissu og öryggisleysi, skærum og
skemmdarverkum.

Átökunum í Afganistan linnir ekki og hefur styrjöld afgönsku andspyrnuhreyfingarinn-
ar gegn leppstjórn Sovétmanna og hernámsliði þeirra nú staðið í átta ár.

Ríkisstjórn Pakistans segir að í Pakistan dvelji nú 2.9 milljónir flóttamanna frá
Afganistan og í Íran er tala þeirra um 1.9 milljónir. Tæplega þriðjungur landsmanna er því
landflótta.

Áætlað er að um 115 þúsund sovéskir hermenn séu í Afganistan. Leiðtogi Sovétríkj-
anna, Gorbatsjov, tilkynnti nýlega að brottflutningur sovéska herliðsins gæti hafist 15. maí
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n.k. og yrði honum lokið á 10 mánuðum ef samningaumleitanir Sameinuðu þjóðanna bæru
árangur fyrir 15. mars n.k. Þær viðræður hafa nú staðið í fimm ár í Genf.

Í Pakistan ríkti mikið óróaástand allt árið 1987. Hryðjuverk og sprengingar úr launsátri
voru mjög tíð og verst var ástandið við landamæri Afganistan.

Talið er fullvíst, að Pakistan geti með tveggja mánaða fyrirvara komið sér upp
kjarnorkusprengjum, ef það hefur ekki þegar gert það, fyrst ríkja Múhameðstrúarmanna.

Pakistan ar fara ekki dult með þá skoðun sína, að ef gagnkvæm ógnun kjarnavopna
Bandaríkjamanna og Rússa tryggi frið þeirra á milli, þá sé rökrétt að líta svo á, að
kjarnavopn Pakistana og Indverja gætu tryggt frið þeirra á milli.

Indland á við marga sömu erfiðleikana að etja og Pakistan. Einkum á þetta við um
uppþot, óróa og sprengingar úr launsátri vegna þjóðarbrotaárekstra, en þar í landi eru
talaðar 14 viðurkenndar þjóðtungur og um 200 mállýskur með samsvarandi menningarerfð-
um. Alvarlegust hafa þó átökin við Sikha í Punjab verið en þeir hafa framið skemmdarverk
víða um land, m.a. í höfuðborginni Nýju-Delí. Nokkur órói varð einnig meðal Tamíla á
Suður-Indlandi, einkum eftir að indverski herinn réðst inn í Sri Lanka í október til þess að
bæla niður uppreisn Tamíla þar í landi.

Í nóvember 1987 ítrekaði Rajiv Gandhi forsætisráðherra þá afstöðu stjórnar sinnar, að
ekki kæmi til greina að undirrita samninginn um bann við útbreiðslu kjarnavopna (NPT-
sáttmálann), þar sem að hann gæfi forréttindastórveldum einkarétt á að framleiða
kjarnavopn. Indverjar eru taldir hafa getað framleitt slík vopn fyrir alllöngu, ef þeir hafa
ekki þegar gert það.

I Bangladesh var ástandið slæmt allt árið 1987, mikil fátækt, skemmdir og manntjón
vegna flóða. Mikill órói var innanlands vegna óánægju margra með forseta landsins,
ljóðskáldið og herforingjann Hossain Mohammad Ershad, sem fram að þessu hefur beitt
hernum til að berja niður allar mótmælaaðgerðir og fangelsað forsprakka uppþota.

(4) Asíu-Kyrrahafssvæðið.
Japan er eitt mesta efnahagsveldi jarðarinnar. Hafa ýmsir á orði, að næsta öld verði

"Öld Japans" eins og sú 20. hefur verið öld Bandaríkjanna og hin 19. var öld Bretlands.
Japanar eru mesta fiskveiðiþjóð jarðar og neysla sjávarfangs er þar mjög mikil. Vegna

200 mílna landhelgi við önnur lönd, þar sem þeir hafa stundað veiðar, hefur þá skort fisk hin
síðari ár. Þeir hafa veitt um 12milljónir lesta árlega, en þurft að flytja inn tæplega 2 milljónir
til viðbótar. Margar þjóðir keppa um þennan nýja markað, en með því að ná broti af honum
hefur íslenskum útflytjendum tekist að gera Japan að mjög mikilvægu viðskiptalandi. Árið
1987 fluttum við út þangað vörur fyrir rösklega 4 milljarða króna. Íslendingar keyptu raunar
enn meir af Japönum eða fyrir liðlega 5 milljarða króna.

Menningarleg samskipti við Japana hafa einnig vaxið ört og aldrei verið meiri en 1987.
Bar þar hæst heimsókn forseta Íslands, Vigdísar Finnbogadóttur. Hún opnaði þar sýningu
sem er þáttur í norrænu kynningarátaki en heimsótti einnig Japanskeisara. Birgir Isleifur
Gunnarsson menntamálaráðhera heimsótti Japan af sama tilefni.

Efnahagsstyrkur lyftir Japönum í efsta flokk stórvelda, en pólitísk og hernaðarleg staða
þeirra er mjög óljós.

Kína hefur opnað fyrir tækni og fjármagni og öllu sem því fylgir. Á flokksþingi urðu
friðsamleg kynslóðaskipti í æðstu stjórn landsins. Landið er engan veginn að hverfa frá
kommúnisma, þótt kostir markaðsstefnu fái að njóta sín og nú gangi vel að fæða og klæða
íbúa þessa mikla ríkis, sem í búa um 1.060 milljónir manna.

Kommúnistar náðu völdum íKína 1949 og reikna öldina frá árunum eftir 1950, þegar öll
framleiðslutæki voru gerð þjóðareign. Núgildandi túlkun er sú, að fyrstu 25 árin - fram til
flokksþingsins 1978, hafi verið gerð mikil mistök, ekki síst menningarbyltingin, þótt hún sé
varla nefnd á nafn.
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Eftir 1978 hefst "önnur byltingin" og hún á að verða í þrem skrefum:
Fyrsta skrefið er að tvöfalda þjóðartekjurnar frá 1980 og tryggja allri þjóðinni mat og

klæði. Þessu markmiði hefur að mestu verið náð.
Annað skrefið er að tvöfalda þjóðartekjurnar á nýjan leik fyrir aldamótin 2000, og á

þjóðin þá að búa við sæmileg lífskjör.
Þriðja skrefið er að ná þeim meðaltekjum á íbúa, sem "miðlungsþróaðar" þjóðir hafa,

og á það að gerast fyrir miðja næstu öld. Frá þeim góðu lífskjörum mun kínverska þjóðin
sækja enn fram.

Í næstu framtíð mun verða fylgt þeirri stefnu, að leggja mesta áherslu á að efla vísindi,
tækni og fræðslu til að auka hæfni vinnuaflsins. Í annan stað er ætlunin að halda við nokkurs
konar jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Loks á enn að opna landið og auka samskipti
og verslun við önnur lönd.

Sambúð Kína og Íslands hefur verið góð og vaxandi. Í framhaldi af opinberri heimsókn
minni til Kína sem forsætisráðherra í október 1986 komu tveir kínverskir ráðherrar í
opinberar heimsóknir til Íslands á árinu. Samstarf um jarðhitamál hefur enn vaxið og gerður
var rammasamningur um viðskipti landanna.

Í stjórnmálaheiminum hefur vestrænu lýðræði heldur vaxið fiskur um hrygg í Asíu-
Kyrrahafslöndum. Má þar til nefna stjórn Corazon Aquino forseta á Filippseyjum og
forsetakosningar í Suður-Kóreu, þar sem Roh Tae-Woo bar sigur af hólmi. ÞÓstanda fornar
hefðir föstum fótum í pólitík Austurlanda, ef að er gáð.

Í öryggismálum Asíu-Kyrrahafsríkja er jafnvægi milli Sovétríkjanna, með mikinn
herstyrk í Síberíu, vaxandi flota og flotastöð í Cam Rahnflóa í Víetnam, og Bandaríkjanna
með her í Japan og Suður-Kóreu og miklar stöðvar á Filippseyjum. Kína er voldugt herveldi
og hefur kjarnorkuvopn, og Japanar auka hervarnir, þótt hægt fari.

Sovétrfkin gerðu tilraun til að sættast við Kínverja með því að Gorbatsjov bauð Deng til
fundar. Kínverjar afþökkuðu og sögðu sættir ekki koma til greina, nema Sovétríkin fengju
skjólstæðinga sína Í Víetnam til að kalla heim heri sína í Kampútseu og Laos, og Rússar
sjálfir drægju burt her sinn frá Afganistan. Kampútsea er opið sár í öllum málum Suðaustur-
Asíu og sambúð Kínverja og Víetnama hefur undir niðri aldrei verið góð. Fullar sættir milli
hinna gömlu bandamanna, Kínverja og Sovétmanna, eru taldar ólíklegar, þar sem Kína er
nú háð viðskiptum, fjármagni og þekkingu Bandaríkjanna, þótt engan veginn sé um
bandalag að ræða þar á milli.

Miklar efnahagsframfarir hafa verið hjá "Litlu drekunum", sem svo eru kallaðir,
Suður-Kóreu, Taiwan, Hong Kong og Singapore. Sérstaklega á þetta nú við um Suður-
Kóreu, þar sem margföld þjóðhátíð verður allt þetta ár vegna olympíuleikanna Í Seoul.

Ástralíumenn halda Í ár hátíðlegt 200 ára afmæli landnáms hvítra manna. Þetta
háþróaða ríki hefur byggt afkomu sína á auði landsins og flutt út hráefni, sem nú falla í verði,
svo að framundan virðast efnahagslegir erfiðleikar og óhjákvæmilegar breytingar. Sama má
segja um Nýja-Sjáland, sem hefur einhæft efnahagslíf. Um allt Kyrrahaf eru nýstofnuð
smáríki, sum á þúsundum eyja, sem berjast við að koma efnahagslega fótum undir sjálfstæði
sitt.
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IV Utanríkisviðskipti

(1) Breyting á meðferð utanríkisviðskipta.
Í málefnasamningi núverandi ríkisstjórnar var ákveðið að málefni er varða útflutnings-

verslun, undirbúning og framkvæmd viðskiptasamninga, skipti Íslands við alþjóðleg
viðskiptasamtök og vörusýningar erlendis skyldu færð frá viðskiptaráðuneyti til utanríkis-
ráðuneytis. Tók utanríkisráðuneytið við framkvæmd þessara málaflokka í ágúst-september
1987. Útgáfa útflutningsleyfa fluttist þó ekki til utanríkisráðuneytis fyrr en í janúar 1988
þegar lögum hafði verið breytt.

(2) Almenn viðskiptamál.
(2.1) Viðskiptajöfnuður.

Samtals nam heildarverðmæti vöruútflutnings 53 053 milljónum króna fob á árinu 1987
en heildarverðmæti vöruinnflutnings 55 020 milljónum króna fob og varð því halli á
vöruskiptum um 1967 milljónir króna á árinu 1987. Árið 1986 var vöruskiptajöfnuður hins
vegar hagstæður um 4125 milljónir króna. Við þennan samanburð ber að hafa í huga að
birgðir útflutningsvara rýrnuðu um tæpar 2400 milljónir króna á árinu 1986, en lítil breyting
varð á birgðum á síðasta ári. Viðskiptakjörin bötnuðu um 6 af hundraði á árinu, einkum
vegna hækkunar á fiskverði erlendis. Einnig lækkaði olíuverð nokkuð frá fyrra ári.

Á árinu 1987 jókst verðmæti vöruútflutnings um 13,8 af hundraði miðað við árið áður
og hafa útflutningstölur ársins 1986 þá verið umreiknaðar til meðalgengis 1987. Verðmæti
útfluttra sjávarafurða jókst um 12 af hundraði. Verðmæti álútflutnings jókst um 19 af
hundraði og kísiljárns um 6 af hundraði. Verðmæti annars útflutnings jókst um 22 af
hundraði.

Heildarverðmæti vöruinnflutnings jókst um 29,4 af hundraði. Almennur innflutningur
jókst um 29 af hundraði, en innflutningur á olíuvörum jókst um 1,6 af hundraði, þannig að
almennur innflutningur að frátöldum olíuvörum jókst um 31 af hundraði. Innflutningur
sérstakra fjárfestingarvara jókst um 62 af hundraði og munar þar mest um skipainnflutning,
sem jókst um 137 af hundraði. Innflutningur flugvéla dróst saman um 88 af hundraði.
Innflutningur vegna járnblendiverksmiðju minnkaði um 22 af hundraði en innflutningur
vegna álversins jókst um 14 af hundraði. Enginn innflutningur var vegna byggingar
flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, en árið áður nam hann 75 milljónum króna. Innflutningur
á vegum Landsvirkjunar var 100 milljónir króna á móti 70 milljónum króna árið áður,
reiknað á föstu gengi.

Líkur benda til að þjónustujöfnuður ársins 1987 verði neikvæður um a.m.k. 4500
milljónir króna þannig að viðskiptajöfnuður verði neikvæður um nálægt 6500 milljónir
króna eða rúmlega 3 af hundraði vergrar landsframleiðslu. Árið áður varð viðskiptajöfnuð-
ur hagstæður um 575 milljónir króna, reiknað á gengi ársins 1987. Það svarar til 3 af
hundraði vergrar landsframleiðslu.

(2.2) Útflutningur eftir vörutegundum.
Eins og áður segir var umtalsverður halli á utanríkisviðskiptum Íslendinga árið 1987.

Stafar hallinn fyrst og fremst af stórauknum innflutningi á árinu, en borið saman við cif-
verðmæti innflutnings árið 1986 jókst innflutningur ársins 1987 um rúmlega 33 af hundraði.
Til samanburðar jókst fob-virði útflutnings ársins 1987 miðað við árið á undan um 18 af
hundraði. Innflutningur bíla og annarra flutningatækja jókst úr tæplega 5,6 milljörðum
króna 1986 í tæplega 10,4 milljarða króna árið 1987. Á árinu 1987 voru bílar og önnur
flutningatæki 17 af hundraði heildarinnflutnings, en þetta hlutfall var 12 af hundraði árið
1986.
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Breytingar á útflutningi eftir vinnslugreinum á árinu 1987 voru ekki stórvægilegar.
Sjávarafurðir voru 75 af hundraði heildarútflutnings, iðnaðarvörur voru 20 af hundraði
útflutningsins og landbúnaðarvörur og aðrar vörur voru aðeins um 4 af hundraði
heildarútflutnings. Útflutningur einstakra vörutegunda var sem fyrr mestur á frystum
fiskflökum, þá óverkuðum saltfiski, áli, ferskum fiski og frystri rækju. Útflutningsverðmæti
óverkaðs saltfisks og heilfrysts fisks jókst á árinu, en verðmætaaukning í útflutningi frystra
fiskflaka, frystrar rækju og ullarvara varð lítil og útflutningur á loðnumjöli og loðnulýsi dróst
saman á árinu.

Að öðru leyti gera eftirfarandi töflur nánari grein fyrir útflutningi ársins 1987 eftir
vinnslugreinum og vörutegundum og hlutdeild þeirra í heildarútflutningi árin 1986 og 1987.

Tafla 1 Útflutningur vara eftir vinnslugreinum 1987

Millj.kr.
Hlutd.(%) Hlutd.(%)

1987 1986

76,0 77,0
1,9 1,6

20,1 19,7
2,0 1,7

100,0 100,0

Sjávarafurðir .
Landbúnaðarafurðir .
Iðnaðarvörur .
Aðrar vörur .

40322
1008

10 655
1068

Alls 53053

Tafla 2 Útflutningur helstu vörutegunda 1987

Tonn Millj.kr.
HIutd.(%)

1987
HIutd.(%)

1986

1. Fryst fiskflök .
2. Óverkaður saltfiskur .
3. Ál .
4. Ferskur fiskur .
5. Fryst rækja .
6. Heilfrystur fiskur .
7. Loðnumjöl .
8. Kísiljárn .
9. Lagmeti .

10. Skreið .
ll. Saltfiskflök .

Aðrar vörur .

104933
53629
89081

101 853
11 987
28050

131 077
71656
3940
7281
7111

12768
7337
5080
4982
3676
1971
1958
1473
1 113
1082
1057

10 556

24,1
13,8
9,6
9,4
6,9
3,7
3.7
2,8
2,1
2,0
2,0

19,9

26,9
10,9
9,2
8,5
8,1
2,3
5,2
3,0
1,9
2,0
1,8

20,2

Alls 53053 100,0 100,0

Útflutningur á frystum fiskflökum varð minni á síðasta ári en árið á undan, en
útflutningsverðmæti jókst lítils háttar vegna verðhækkana á erlendum mörkuðum. Sú
hækkun nam á síðasta ári rúmlega 20 af hundraði í bandaríkjadölum sem vó upp á móti 6 af
hundraði lækkun á gengi dollars gagnvart íslensku krónunni á síðasta ári. Af 105 000 tonna
útflutningi á frystum fiskflökum á síðasta ári var u.þ.b. 50 af hundraði flutt út til
Bandaríkjanna, rúmlega 20 af hundraði til Bretlands, og til Sovétríkjanna og Frakklands
voru flutt út 10 af hundraði til hvors ríkis. Var um lítils háttar samdrátt í sölu til þessara landa
að ræða miðað við árið 1986, sérstaklega til Sovétríkjanna.

Óverkaður saltfiskur var fluttur út fyrir 7,3 milljarða króna á síðasta ári en 4,9 milljarða
króna árið á undan. Verðmætaaukning milli ára nam því 50 af hundraði, aðallega vegna
verulegra verðhækkana á erlendum mörkuðum. Magnaukningin milli ára var talsvert minni,
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eða 18 af hundraði. Portúgal ar keyptu á síðastliðnu ári 67 af hundraði heildarútflutnings
óverkaðs saltfisks og jókst útflutningur þangað verulega á síðasta ári. Útflutningur til Ítalíu
og Grikklands jókst mjög en samdráttur var í útflutningi til Spánar.

Árið 1987 var gott ár í álútflutningi. Eftirspurn jókst á árinu eftir lægð nokkurra
undanfarinna ára, verðhækkanir urðu verulegar og birgðastaða í lágmarki í lok ársins.
Samtals nam útflutningur á árinu 1987 89000 tonnum að verðmæti 5,1 milljarður króna.
Tæplega 80 af hundraði af útfluttu áli fór til þriggja landa; V-Þýskalands, Sviss og Bretlands.
Útflutningurinn til Sviss var svipaður árin 1986 og 1987 eða 22 000----23 000 tonn, nokkru
meira var flutt út til Bretlands en langmest jókst útflutningur til V-Þýskalands. Þangað voru
flutt út rúmlega 28000 tonn árið 1987 að verðmæti 1,6 milljarðar króna samanborið við
17000 tonn árið 1986, að verðmæti 900 milljónir króna. Nam útflutningur á áli til V-
Þýskalands 33 af hundraði af heildarútflutningi áls árið 1987.

Rúmlega 100 000 tonn voru flutt út af ferskum fiski á síðastliðnu ári að verðmæti
tæplega 5 milljarðar króna. Helstu kaupendur voru sem fyrr Bretar og V-Þjóðverjar, en
Frakkar juku kaup sín verulega á síðasta ári. Svo virðist sem heldur hafi dregið úr útflutningi
fersks fisks frá 1986 og benda nýjustu tölur til þess að hlutfallslega sé nú minna flutt út af
ferskum botnfiski en áður.

Útflutningur á frystri rækju tekur annars vegar til pillaðrar rækju, sem er aðallega flutt
út til Evrópu og Bandaríkjanna, og hins vegar til rækju í skel sem aðallega er flutt út til
Japans og Noregs. Rækjuverð hélst áfram hátt á erlendum mörkuðum á síðastliðnu ári.
Útflutningur bæði að magni og verðmætum hélst hér um bil óbreyttur frá árinu 1986. Flutt
voru út u.þ.b. 12000 tonn bæði árin að verðmæti 3,6 milljarðar króna. Voru 40 af hundraði
útflutningsins seld til Bretlands á síðasta ári, 20 af hundraði til Danmerkur og annað eins til
Japans.

Veruleg aukning varð á árinu 1987 í útflutningi heilfrysts fisks. Flutt voru út 28 000 tonn
að verðmæti tæplega 2 milljarðar króna og er það 38 af hundraði meira en árið á undan.
Útflutningsverðmæti heilfrysts fisks jókst milli áranna 1986 og 1987 um 86 af hundraði.
Rúmlega 60 af hundraði heilfrysts fisks eru flutt út til Japans, en aðrir stórir kaupendur eru
V-Þjóðverjar, og til Taíwan voru flutt út 1300 tonn að verðmæti yfir 100 milljónir króna á
síðasta ári.

Útflutningur á loðnumjöli minnkaði um 20 af hundraði frá árinu 1986, en það ár var
mjög gott í mjölútflutningi. Minni útflutningur stafar fyrst og fremst af því hversu seint
veiðar hófust á síðustu vertíð. Verð á loðnumjöli á erlendum mörkuðum hefur hækkað
talsvert á síðustu misserum. Mestur hluti loðnumjölsins er seldur til Bretlands og Finnlands,
en aðrir stórir kaupendur eru Svíar, Pólverjar og Frakkar.

Verð á kísiljárni á erlendum mörkuðum á síðasta ári var lægra en þekkst hefur um
margra ára skeið. Nokkurrar verðhækkunar gætti þó á síðari hluta ársins 1987 og horfur eru
á að á árinu 1988 muni verðið hækka frá því sem nú er. Skipta má markaðssvæðum fyrir
kaupendur kísiljárns í þrennt: Þriðjungur er seldur til Japans, þriðjungur til Bandaríkjanna
og þriðjungur til Evrópulanda. Á árinu 1987 jókst útflutningur til Japans frá því á árinu á
undan, til Bandaríkjanna var flutt út svipað magn bæði árin en útflutningur til Evrópulanda
dróst saman.

Útflutningur á lagmeti var að magni til svipaður árin 1986 og 1987 eða 3800 og 3900
tonn, en verðmæti útflutningsins jókst milli áranna um rúmlega 30 af hundraði, eða úr 840
milljónum króna í 1,1 milljarð króna 1987.

Mest varð verðmætaaukning í útflutningi til Evrópulanda, en þar eru V-Þjóðverjar og
Frakkar helstu kaupendur. Til Sovétríkjanna voru flutt út tæplega 1200 tonn eða 30 af
hundraði heildarútflutnings lagmetis árið 1987. Nokkur verðhækkun varð í sölu til
Sovétríkjanna í upphafi ársins 1987, en sú hækkun varð að engu síðari hluta ársins við
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gengislækkun bandaríkjadollars. U.þ.b. 10 af hundraði af lagmetisútflutningi voru seld til
Bandaríkjanna á síðasta ári og var það minna en árið á undan, bæði að magni og verði.

Útflutningur á skreið nam tæplega 7300 tonnum að verðmæti 1 milljarður króna árið
1987, og er það svipað magn og flutt var út árið á undan. U.þ.b. 85 af hundraði af útflutningi
skreiðar er til Nígeríu. Engar skreiðarbirgðir eru nú í landinu og greiðslur fengust fyrir alla
þá skreið sem flutt var út á árinu. Hins vegar eru vandamál fyrri ára vegna skreiðarsölu tíl
Nígeríu enn óleyst o~ eiga íslenskir útflytjen~ur háar fjárkröfur á hendur kaupendum þeirrar
skreiðar í Nígeríu. Utflutningur skreið ar til Italíu gekk ekki vel árið 1987 og var við að etja
nokkur vandamál af ýmsum toga.

Saltfiskflök voru flutt út fyrir rúmlega 1 milljarð króna á síðasta ári, aðallega til Ítalíu,
Portúgals og V-Þýskalands. Til þessara þriggja landa voru flutt út rúmlega 80 af hundraði
saltfiskflaka. Á síðasta ári voru rúmlega 7100 tonn af saltfiskflökum flutt út, og er það svipað
magn og árið á undan. Það sama gildir um þau og flestar sjávarafurðir aðrar að á síðastliðnu
ári gætti verðhækkunar á erlendum mörkuðum.

(2.3) Viðskipti við einstök lönd og markaðssvæði.
Á árinu 1987 varð sú meginbreyting frá fyrra ári á hlutdeild einstakra markaðssvæða í

utanríkisviðskiptum Íslendinga, að hlutur EB-landa og Japans jókst verulega en hlutur
EFrA-landa, Austur Evrópulanda, Bandaríkjanna og annarra landa minnkaði. Af heildar-
útflutningi ársins 1987 nam útflutningur til EB-landa rúmlega 57 af hundraði, rúmlega 18 af
hundraði voru flutt út til Bandaríkjanna, liðlega 8 af hundraði til EFrA-landa, tæplega 8 af
hundraði til Japans, tæplega 5 af hundraði til landa Austur-Evrópu og rúmlega 3 af hundraði
til annarra landa. Sé litið aftur til ársins 1985 sést að útflutningur til EB-landa og Japans til
samans hækkar úr 54 af hundraði heildarútflutnings árið 1985 í 65 af hundraði 1987 á sama
tíma og útflutningur til Austur-Evrópulanda og Bandaríkjanna minnkar úr samtals 35 af
hundraði af heildarútflutningi 1985 í 23 af hundraði 1987. Á undanförnum tveimur árum
hefur útflutningur færst frá Bandaríkjunum og Austur-Evrópulöndum til EB-landa og
Japans. Er ekki að efa að gengisþróun á hér nokkurn hlut að máli. Viðskipti við Bandaríkin
og lönd Austur-Evrópu eru í bandaríkjadölum. Bandaríkjadalur hefur fallið verulega í verði
á þessum tíma, en gengi evrópskra mynta og japanska yensins styrkst að sama skapi.

Verðmæti útflutnings til EB-landa á síðasta ári nam 30,4 milljörðum króna, sem er 25 af
hundraði hækkun frá árinu 1986. Veldur því aðallega stóraukinn útflutningur á saltfiski til
Portúgals. Á síðasta ári nam hann 4,7 milljörðum króna en 2,8 milljörðum króna á árinu
1986. Einnig jókst verulega útflutningur fersks fisks, sem aðallega er seldur til Bretlands, V-
Þýskalands og Frakklands, sem og útflutningur á heilfrystum fiski, frystum fiskflökum og
áli. Af einstökum þjóðum keyptu Bretar mest af íslenskri útflutningsvöru á síðasta ári. Tóku
þeir þar með í fyrsta skipti sæti sem Bandaríkin hafa skipað um áratugaskeið. Til Bretlands
voru á síðasta ári fluttar út vörur að verðmæti 10,3 milljarðar króna sem voru u.þ.b. 20 af
hundraði heildarútflutnings ársins 1987. Til V-Þýskalands voru fluttar út vörur að verðmæti
5,3 milljarðar króna og til Portúgals fyrir 5 milljarða króna. Aðrir stórir kaupendur innan
EB eru Frakkar, Danir, Ítalar og Spánverjar.

Útflutningur til EFTA-landa minnkaði á árinu 1987um tæplega 5 af hundraði frá árinu á
undan. Að mestu leyti má rekja þennan samdrátt til minni útflutnings á frystri rækju til
Noregs svo og minni útflutnings á loðnumjöli til Svíþjóðar og Finnlands. Útflutningur á
frystri rækju til Noregs nam á árinu 1986 360 milljónum króna, en féll niður í rúmlega 60
milljónir króna á síðastliðnu ári. Til Svíþjóðar og Finnlands voru samtals flutt út 67 000 tonn
af loðnumjöli að verðmæti tæplega 1 milljarður króna á árinu 1986 en þessi útflutningur
dróst saman á árinu 1987 og nam 48000 tonnum að verðmæti 750 milljónir króna.
Útflutningur til Noregs minnkaði því um 17 af hundraði á síðastliðnu ári og útflutningur til
Svíþjóðar um tæplega 8 af hundraði á sama tíma, Þess skal þó getið að á árinu 1986
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þrefaldaðist útflutningur til Svíþjóðar miðað við árið 1985. Útflutningur til Sviss var nær
óbreyttur frá árinu 1986 til 1987, en jókst lítils háttar til Finnlands og Austurríkis.

Bandaríkin hafa lengst af verið stærstu kaupendur íslenskra útflutningsvara, en á síðasta
ári voru þeir í öðru sæti á eftir Bretlandi. Útflutningur til Bandaríkjanna dróst lítillega saman
á árinu 1987, eða úr 9,8 milljörðum króna 1986 í 9,7 milljarða króna 1987. Útflutningur
frystra fiskflaka dróst saman um 13 af hundraði að magni, en útflutningsverðmæti minnkaði
hlutfallslega ekki jafnmikið vegna verulegra verðhækkana sem urðu á Bandaríkjamarkaði á
árinu.

Viðskipti Íslands við lönd Austur-Evrópu hafa orðið minni frá ári til árs að undanförnu.
Á árinu 1985 var útflutningur til landa Austur-Evrópu tæplega 8 af hundraði af heildarút-
flutningi, en þetta hlutfall hafði lækkað í tæplega 5 af hundraði árið 1987. U.þ.b. 75 af
hundraði af útflutningi til Austur-Evrópu er til Sovétríkjanna og 20 af hundraði til Póllands.
Annar útflutningur er til Tékkóslóvakíu, Austur-Þýskalands og Ungverjalands.

Lítils háttar var flutt út til Búlgaríu og Rúmeníu á árinu 1986 en sá útflutningur féll niður
á síðasta ári. Sérstök grein verður gerð fyrir viðskiptum Íslands og Sovétríkjanna hér á eftir,
en árið 1987 voru fluttar út vörur til Sovétríkjanna fyrir 2 milljarða króna sem er sama
útflutningsverðmæti og á árinu 1986.

Viðskipti Íslands og Japans hafa vaxið hröðum skrefum á undanförnum árum. Fluttar
voru út vörur til Japans fyrir 4,1 milljarð króna árið 1987 og inn voru fluttar vörur fyrir 5,0
milljarða króna. Halli á vöruskiptum var um 900 milljónir króna á síðasta ári. Á árinu 1987
voru u.þ.b. 8 af hundraði af heildarviðskiptum Íslands við Japan. Til samanburðar má geta
þess að á árinu 1985 var útflutningur til Japans 5 af hundraði af heildarútflutningi og inn-
flutningur 4 af hundraði heildarinnflutnings.

Aukinn innflutningur frá Japan er mest bílar, vélar og tæki hvers konar. Vörutegundir
sem fluttar voru út til Japans á árinu 1987 voru heilfrystur fiskur (1200 milljónir króna), fryst
rækja (800 milljónir króna), kísiljarn (620 milljónir króna), fryst hrogn (600 milljónir króna)
og hvalkjöt (230 milljónir króna).

Útflutningur til Japans jókst frá árinu 1986 til 1987 um 93 af hundraði eða um 2,0
milljarða króna, úr 2,1 milljarði króna 1986 í 4,1 milljarð króna 1987. Aukningin er
langmest á heilfrystum fiski (úr 9400 tonnum 1986 í 15600 tonn 1987), frystri rækju (úr 2100
tonnum 1986 í 3500 tonn 1987). Einnig jókst útflutningur annarra helstu vörutegunda til
Japans, svo sem kísiljárns, frystrar rækju, frystra hrogna og hvalkjöts um 25-30 af hundraði
frá árinu 1986 til 1987.

Til Norðurlandanna voru á árinu 1987 fluttar út vörur að verðmæti 5,4 milljarðar króna.
Útflutningur þangað árið 1986 var að verðmæti 5,1 milljarður króna og er aukningin tæplega
6 af hundraði milli ára. Verðmæti innfluttra vara frá Norðurlöndunum nam hins vegar 17,2
milljörðum króna, en var 13,4 milljarðar króna árið 1986. Er aukningin 28 af hundraði milli
ára. Hallinn á vöruviðskiptum Íslands og Norðurlandanna jókst því milli áranna 1986 og
1987, og nam 11,8 milljörðum króna árið 1987 en 8,3 milljörðum króna árið 1986.

Útflutningur til Noregs og Svíþjóðar dróst saman á árinu 1987, en lítils háttar aukning
var á útflutningi til Finnlands og Danmerkur og útflutningur til Færeyja og Grænlands jókst
verulega. Verulegur samdráttur varð í útflutningi á frystri rækju til Noregs á síðasta ári, svo
og í sölu á loðnumjöli til Svíþjóðar og Finnlands. Aukinn útflutningur til Færeyja og
Grænlands er að mestu leyti iðnaðarvörur tengdar sjávarútvegi, svo sem fiskinet, fiski-
kassar, toghlerar, rafeindavogir og bobbingar. Til Færeyja voru fluttar út vörur að verðmæti
333 milljónir króna árið 1987, sem er 34 af hundraði meira en á fyrra ári. Til Grænlands voru
fluttar út vörur að verðmæti 123 milljónir króna árið 1987 samanborið við 44 milljónir króna
árið 1986.
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Þessar tvær töflur sýna annars vegar hlutdeild einstakra markaðssvæða í viðskiptum
Íslands árin 1986 og 1987 og hins vegar 10 stærstu inn- og útflutningslönd árið 1987 og
verðmæti viðskipta sem Íslendingar áttu við þau á því ári.

Tafla 3
Hlutdeild helstu markaðssvæða í %

1987

Útflutningur Innflutningur

1986 1987 1986

EFrA-Iönd .
EB-Iönd .
Austur-Evrópulönd .
Bandaríkin .
Japan .
Önnur lönd .

10,1
54,2
5,5

21,7
4,8
3,7

8,2
57,4
4,7

18,3
7,8
3,6

20,6
52,9
6,5
7,0
6,5
6,5

20,6
52,1
5,8
7,1
8,2
6,2

Tafla 4
Tíu helstu útflutningslöndin
Upphæðir ímillj. kr. (fob)

Lönd 1987

Tíu helstu innflutningslöndin
Upphæðir í millj. kr. (cif)

Lönd 1987

1. Bretland .
2. Bandaríkin .
3. V-ÞýskaIand .
4. Portúgal .
5. Japan .
6. Frakkland .
7. Danmörk .
8. Sovétríkin .
9. ítalía .

10. Spánn .

10 305
9694
5301
4967
4139
2854
2050
1933
1613
1576

1. V-ÞýskaIand .
2. Danmörk .
3. Noregur .
4. Bretland .
5. Svíþjóð .
6. Japan .
7. Holland .
8. Bandaríkin .

9310
5624
5053
5033
5032
5016
4958
4367
2574
2067

9. Sovétríkin
10. Frakkland

Samtals

Önnur lönd

44432

8621

Samtals 49034

Önnur lönd 12203

61237Útflutningur alls 53053 Innflutningur alls

Á árinu 1987 voru fluttar út vörur til Sovétríkjanna fyrir 1,9 milljarða króna fob, en
verðmæti innflutningsins nam 2,6 milljörðum króna cif. Hlutur útflutningsins í heildarút-
flutningi Íslands lækkaði enn á árinu, úr 4,3 af hundraði 1986 í 3,6 af hundraði 1987. Hlutur
innflutningsins í heildarinnflutningi minnkaði einnig, úr 5,7 af hundraði 1986 í 4,2 af
hundraði 1987. Meginskýringarnar á þessum breytingum eru þær, að mun minna var afgreitt
af freðfiski en venjulega, og olíuverð var miklu lægra árið 1986-1987 en áður.

Helstu útflutningsvörur til Sovétríkjanna á árinu 1987 voru freðfiskur (914 milljónir
króna eða 47 af hundraði af verðmæti útflutningsins til Sovétríkjanna), saltsíld (570 milljónir
króna eða 29 af hundraði), ullarvörur (263 milljónir króna eða 14 af hundraði) og lagmeti
(181 milljón króna eða 9 af hundraði).

Útflutningur á frystum flökum var aðeins 10 300 tonn á árinu. Á árinu 1986 var hann
14000 tonn og var það óvenjulega lítið magn vegna erfiðleika frystihúsanna, á afgreiðslum.
útflutningur á heilfrystum fiski var aðeins 1800 tonn, en var 5300 tonn árið 1986. Samningar
tókust óvenju seint á árinu 1987, en afgreiðslur á árinu voru samkvæmt samningi.
Útflutningur saltsíldar var 18 600 tonn en 15 600 tonn 1986. Útflutningur á ullarvörum jókst
úr 180 tonnum 1986 að verðmæti 170 milljónir króna í 330 tonn 1987 að verðmæti 260
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milljónir króna. Af þessu magni voru 10 tonn af bandi, fyrir 5 milljónir króna, en það hefur
ekki selst til Sovétríkjanna á undanförnum árum. Sölusamningar fyrir ull árið 1987 voru
næstum því jafnháir og á metárunum 1984 og 1985. Hluti ullarvörusölu er í formi vöruskipta
milli SÍS og sovésks samvinnufélags. Ekki tókst að selja samvinnufélagi nu skinnavörur eins
og oft áður. Metútflutningur var á lagmeti eða 1190 tonn en 1060 tonn voru seld 1986 og 670
tonn 1985. Engin málning seldist á árinu, annað árið í röð, og er talið að gjaldeyrisskortur í
Sovétríkjunum hafi haft þau áhrif. Hins vegar seldist kísilgúr á nýjan leik, rösk 400 tonn að
verðmæti rúmlega 4 milljónir króna.

Á fundi forsætisráðherra Íslands og Sovétríkjanna í Moskvu í byrjun mars 1987 ræddi ég
m.a. ítarlega um ýmsar hliðar viðskipta Íslands og Sovétríkjanna og lagði m.a. áherslu á að
Sovétmenn keyptu verulegt magn af ullarvörum. Þá lagði ég áherslu á að saltsíldarviðræður
hæfust fyrr á árinu en verið hafði. Gaf forsætisráðherra Sovétríkjanna góð orð um hvort
tveggja og var við það staðið. Einnig var m.a. rætt um möguleika á sölu nýrra vara, t.d.
íslenskra tæknivara á sviði fiskiðnaðar.

Helstu innflutningsvörur á árinu 1987voru sem fyrr olíuvörur fyrir 2019 milljónir króna
eða 78 af hundraði af innflutningnum frá Sovétríkjunum. Miðað við keypta og lestaða farma
var olíuinnflutningur frá Sovétríkjunum nokkru meiri en 1986, fór úr 299 000 tonnum í
339000 tonn, þ.e. 84000 tonn af bílabensíni, 176000 tonn af gasolíu og 79000 tonn af
svartolíu. Aukningin stafar aðallega af viðbótarkaupum á gasolíu á árinu, en með þeim tókst
að greiða fyrir aukinni sölu á ullarvörum, svo sem fram kemur hér að framan. Af þessum
þremur helstu olíuvörum var öll svartolían, 79 000 tonn, keypt frá Sovétríkjunum, 84 000 af
124 000 tonnum af bensíninu eða 68 af hundraði og 176 000 af 290 000 tonnum af gasolíu eða
61 af hundraði eða samtals 339000 af 492 000 tonnum, þ.e. 69 af hundraði. Samkvæmt
hagskýrslum nam innflutningur olíuvara frá Sovétríkjunum 55 af hundraði af heildarinn-
flutningi allra olíuvara á árinu 1987 eða 339 000 tonnum af 612 000 tonnum alls. Talsvert
misræmi getur verið milli talna, eftir því hvort miðað er við keypta og lestaða farma eða
stuðst við hagskýrslur , sem byggjast á formlegri tollafgreiðslu, en hún fer fram alllöngu eftir
losun skipa. Þotueldsneyti, flugvélabensín, smurolíur O.fl. eru ekki fluttar inn frá Sovétríkj-
unum. Í desember 1987 var samið við sovéska ríkisolíufélagið um kaup á 300----340000
tonnum af olíuvörum á árinu 1988 eða svipuðu magni og næsta ár á undan. Skiptingin var
80000 tonn af bílabensíni, 140000 tonn af gasolíu og 80000----120000 tonn af svartolíu.
Viðskiptaráðuneytið vinnur að gerð olíukaupasamninga í samvinnu við olíufélögin og er
formlegur aðili að þeim, en framselur samningana síðan í hendur félaganna. Aðrir
vörukaupasamningar eru hins vegar gerðir milli viðskiptaðila beint. Á árinu 1987 voru
fluttar inn bifreiðar að verðmæti 255 milljónir króna og timbur fyrir 250 milljónir króna.

f október-desember 1987 var samið í þrennu lagi um sölu á saltsíld til Sovétríkjanna,
að mestu til afhendingar á árinu 1988. Umsamið magn var samtals 20000 tonn (200000
tunnur) eða sama magn og samið hafði verið um fyrir árið 1987. Kvótinn í viðskipta-
samningnum er 20----25000 tonn. Samningaumleitanir byrjuðu fyrr en venjulega en gengu
mjög erfiðlega vegna ágreinings um verð, þrátt fyrir viðleitni söluaðila og fulltrúa
stjórnvalda til að ná hagkvæmari lausn sem fyrst.
í byrjun febrúar stóðu fyrir dyrum framhaldsviðræður um sölu á freðfiski og lagmeti.

Hins vegar voru horfur á gerð ullarvörusamnings ekki góðar og hafði ekki tekist að ná
samningum, þrátt fyrir ítarlegar viðræður. Sovétmenn höfðu þá enn ekki fallist á rök
íslenskra seljenda fyrir umtalsverðri hækkun á söluverði. Samningaumleitanir um sölu
málningar höfðu engan árangur borið.

Viðskiptasamningur Íslands og Sovétríkjanna 1986-1990 er rammasamningur og fylgja
honum tveir listar yfir þær íslensku og sovésku vörur, sem gert er ráð fyrir að keyptar séu
árlega á samningstímabilinu. Forsenda þess, að samið sé um kaup á vörum í samræmi við
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rammasamninginn, er sú, að viðkomandi viðskiptaaðilar í löndunum tveimur nái samkomu-
lagi um verð, magn og aðra skilmála í sölusamningum, sem gerðir eru milli þeirra ár hvert.

(2.4) Útflutningsráð Íslands.
Útflutningsráð Íslands tók formlega til starfa 1. október 1986. Stofnfundur var haldinn

7. október 1986 og var stjórn Útflutningsráðs þá fullskipuð, en formaður hennar er Magnús
Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sölusambands íslenskra fiskframleiðenda. Árið 1987 er því
fyrsta heila árið í starfsemi Útflutningsráðs Íslands.

Á vegum Útflutningsráðs starfa nú 3 viðskiptafulltrúar, íNew York, Kaupmannahöfn
og Frankfurt. Störf viðskiptafulltrúanna hafa reynst vel og er mikill hagur fyrir íslenska
útflytjendur að geta leitað til þeirra við öflun upplýsinga og skipulagningu markaðsmála á
þeim svæðum sem þeir starfa. Þeir hafa t.d. aðstoðað við undirbúning og skipulagningu þar
sem íslenskir útflytjendur hafa tekið þátt í vörusýningum erlendis.

Síðastliðið ár voru skipulagðar sýningar á íslenskum vörum í Færeyjum og Grænlandi.
Voru þar sýnd ýmis tæki og búnaður fyrir sjávarútveg. Árangur var góður og hefur
útflutningur á þessum vörum aukist, einkum til Grænlands. Þá voru byggingarvörur líka
kynntar á þessum mörkuðum og er von til þess að sala á þeim aukist.

Undirbúningur að markaðsátaki í Svíþjóð hófst og nær það til Gautaborgar og
héraðanna þar í kring. Hefst átakið með Íslandsviku sem opnuð verður í febrúar 1988.
Einnig var byrjað að undirbúa sérstakt markaðsátak í Þýskalandi. Var gerð könnun á
viðhorfum til Íslands, og verður hún notuð sem grundvöllur fyrir þetta átak, sem fram fer á
árinu 1988.

Útflutningsráð gaf út tæknivörubækling til kynningar á framleiðendum og útflytjendum
vara til fiskveiða og fiskvinnslu. Bæklingnum var dreift í 14 000 eintökum á ensku og norsku
til fyrirtækja og fjölmiðla erlendis. Margar fyrirspurnir hafa borist í kjölfarið og er þess
vænst að árangur skili sér í fleiri samböndum og sölu á íslenskum tæknivörum.

Á síðasta árj tóku íslensk fyrirtæki þátt í nokkrum vörusýningum erlendis. Má þar nefna
Anuga í Köln þar sem sýnd voru matvæli, en sú sýning er ein hin stærsta sinnar tegundar í
Evrópu. Þá voru sýnd húsgögn í Bella Center í Kaupmannahöfn og útgerðarvörur á
Fishexpo í Seattle í Bandaríkjunum og í Halifax í Kanada. Þá síðastnefndu heimsótti ég.
Íslenskir útflytjendur tóku þátt í sjávarútvegssýningunni í Reykjavík, en sú sýning er mikil
lyftistöng fyrir íslenska framleiðendur enda voru sýningargestir margir og frá öllum
heimshornum.

Markaður fyrir tilbúin matvæli hefur verið kannaður og gerð var markaðsathugun í
Svíþjóð fyrir ýmis matvæli, m.a. í tengslum við markaðsátakið sem þar fer fram.

Að Útflutningsráði Íslands standa nú 7 samtök framleiðenda og útflytjenda og 8
hagsmunasamtök. Auk þess eru 20 aðrir aðilar að ráðinu, aðallega ýmis fyrirtæki. Rekstur
ráðsins byggist á framlögum þeirra, sem aðild eiga að ráðinu og skiptust þau þannig árið
1987 að 10 milljónir króna voru framlag ríkisins á fjárlögum, framlag útflytjenda sjávar-
afurða var 25 milljónir króna í formi hluta af endurgreiddum söluskatti til sjávarútvegs og
framlag iðnrekenda 25 milljónir króna, greitt af iðnlánasjóðsgjaldi. Þá eru tekjur af
árgjöldum áætlaðar 3 milljónir króna. Samtals hafði Útflutningsráð því 63 milljónir króna til
ráðstöfunar. Óhjákvæmilegt er að taka fjármögnun starfseminnar til endurskoðunar. Hef ég
hug á, að það verði gert á árinu.

Framkvæmdastjóraskipti urðu hjá Útflutningsráði um miðjan janúar 1988, en þá lét
Þráinn Þorvaldsson af störfum. Í stað hans var ráðinn dr. Ingjaldur Hannibalsson
verkfræðingur.
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(3) Alþjóðlegt viðskiptasamstarf.
(3.1) Evrópubandalagið (EB) og Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA).

Fram til ársins 1984 takmörkuðust samskipti EB og EFTA-landanna við þann ramma
sem tvíhliða fríverslunarsamningar bandalagsins við EFTA-löndin mynduðu. Með samþykkt
Luxemborgar-yfirlýsingarinnar 1984 var kveðið á um víðtækari samvinnu þessara ríkja. Á
grundvelli þeirrar yfirlýsingar vinnur Samstarfshópur háttsettra embættismanna EFT A og
EB (HLCG), sem í sitja fulltrúar frá framkvæmdastjórn EB og fulltrúar EFTA-landanna.
Heldur þessi hópur fundi tvisvar á ári, í maí og nóvember, til að ræða framkvæmd
Luxemborgar-yfirlýsingarinnar og þau svið sem vænleg eru talin til frekari samvinnu.
Einkum hefur umræðan á þessum fundum snúist um atriði, sem eru það langt komin, að
hægt sé að ganga endanlega frá þeim á árlegum vorfundi ráðherra EFrA-landanna og þeim
fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar sem fer með utanríkismál. Á ráðherrafundi EFrA í
Interlaken í Sviss, 20. maí s.l., voru tveir samningar undirritaðir, samningur um samræmt
tollskjal (SAD) og um flutningsreglur (Transit agreement), sem tóku gildi frá og með 1.
janúar 1988. Síðar á árinu gengu öll EFTA-ríkin og EB frá samkomulagi um sönnun á
uppruna vara, sem sömuleiðis tók gildi 1. janúar 1988.
Í tengslum við framangreint vinna sérfræðingar frá EFrA-löndunum og framkvæmda-

stjórn EB að athugunum á frekari möguleikum á samvinnu á ýmsum sviðum, t.d. tæknilegra
viðskiptahindrana, upprunareglna, opinberra innkaupa, vísindarannsókna, umhverfisvernd-
ar, þjónustuviðskipta, ríkisstyrkja til atvinnurekstrar, menntamála, óbeinna skatta og
einföldun landamæraeftirlits með fólki, fjármagnshreyfinga, útfutningshamla, hugverka- og
einkaleyfisréttinda, samvinnu um tollaframkvæmd, ábyrgðar framleiðenda á vörum,
upplýsingaskipta um efnahagsmál og iðnaðarvörur, sem innihalda landbúnaðarhráefni. Með
því að mörg þessara sviða tengjast að sjálfsögðu framkvæmd áætlunar EB um að koma á
frjálsum innri markaði í bandalaginu er þessi samhæfing að starfsemi EB orðin langþýðing-
armesta verkefni EFrA.

Eins og á undanförnum árum bar hæst í umræðunni innan bandalagsins þá erfiðleika,
sem stöðugt hærri útgjöld til landbúnaðar vegna aukinnar framleiðslu landbúnaðarvara og
meiri niðurgreiðslna valda í fjármálunum. Talið er að nær 70 af hundraði útgjalda
bandalagsins renni til landbúnaðar. Allmikill halli er nú á rekstri bandalagsins. Á fundi
æðstu manna EB í Kaupmannahöfn 2.-3. desember 1987 lágu fyrir tillögur framkvæmda-
stjórnarinnar, sem kenndar eru við Delors formann hennar. Í þeim fólst í fyrsta lagi að
dregið verði úr greiðslum til landbúnaðar og komið í veg fyrir aukningu framleiðslu, í öðru
lagi að hlutdeild EB í virðisaukaskatti verði lækkuð í 1 af hundraði, í þriðja lagi að tekið
verði upp sérstakt gjald aðildarríkja til EB, er byggt sé á þjóðartekjum hvers aðildarríkis,
þannig að tekið verði tillit til mismunandi þróunarstigs aðildarríkjanna, og í fjórða lagi að
framlög í byggða- og þróunarsjóði bandalagsins verði hækkuð verulega, en slík hækkun yrði
fyrst og fremst til hagsbóta fyrir Spán, Portúgal og Grikkland. Þessar tillögur voru
grundvöllur að samkomulagi, sem náðist á öðrum fundi æðstu manna í Brussel 9.-10. þessa
mánaðar. Er nú talið að framtíð bandalagsins sé traust. Þá hefur mikil áhersla verið lögð á
framkvæmd áætlunarinnar, sem samþykkt var árið 1985, um frjálsan innri markað
bandalagsins. Áætlunin miðar að því að koma á frjálsu streymi fólks, vöru, þjónustu og
fjármagns í bandalaginu eigi síðar en í árslok 1992. Mjög mikilvægt er fyrir frekari þróun
bandalagsins að það takist að framkvæma þessa áætlun, ekki hvað síst með tilliti til þess að
þýðing þjónustuviðskipta fer stöðugt vaxandi.

Í sambandi við tillögu framkvæmdastjórnarinnar vorið 1987 um verð á landbúnaðar-
vörum fyrir tímabilið 1. júlí 1987 til 30. júní 1988 var gert ráð fyrir, að lagður yrði sérstakur
skattur á feiti og olíur, þ.m. t. fisklýsi. Þessi skattheimta hefði haft mjög neikvæð áhrif á
útflutning lýsis til aðildarríkja EB og hefði nánast útilokað hann. Þessum hugmyndum um
skattheimtu var harðlega mótmælt af hálfu Íslands bæði Í samtölum utanríkisráðherra við
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Willy de Clercq, þann fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar sem fer með utanríkismál, og eins í
viðtölum sendiherra við svo til alla meðlimi framkvæmdastjórnarinnar. Innan EB mætti
þessi tillaga andstöðu Breta, Hollendinga, Dana og Þjóðverja. Var hún loks lögð til hliðar á
fundi æðstu manna EB í Kaupmannahöfn.

Svo sem kunnugt er ná ákvæði fríverslunarsamnings Íslands og EB ekki til saltfisks.
Útflutningur þeirrar vöru til Suður-Evrópulanda var þó nær hámarki að magni í fyrra. Á
árinu 1987 var svipað fyrirkomulag á tollum á saltfiski og fyrri ár, þ.e. 25000 tonna tollfrjáls
kvóti samkvæmt samkomulagi í GATI, 6000 tonna kvóti samkvæmt samningi EB og
Kanada og 4000 tonna kvóti fyrir saltfiskflök samkvæmt samningi EB og Kanada. Um mitt
árið ákvað bandalagið svo að venju að opna 40 000 tonna kvóta fyrir óverkaðan saltfisk og
með 5 af hundraði tolli. Umfram þessa tollkvóta er tollur á saltfiski 13 af hundraði, en engar
magntakmarkanir nema á Spáni. Á árinu 1987 var markaðurinn afar hagstæður og seldist
fiskurinn á 25 af hundraði hærra verði en árið á undan.

Á árinu gekk framkvæmd fríverslunarsamnings Íslands og EB snurðulaust. Sameiginleg
nefnd Íslands og EB, sem fjallar um framkvæmd samningsins, hélt einn fund á árinu, í júní í
Reykjavík. Á fundinum var rætt almennt um viðskipti og sérstök mál svo sem innflutnings-
fyrirkomulag á saltfiski til EB, tillögu bandalagsins um sérstakan skatt á lýsi og olíur og um
málefni innri markaðar EB og Ísland. Seinni fundurinn, sem haldinn er venjulega í byrjun
desember ár hvert, var felldur niður, þar sem ég átti viðræður við meðlimi framkvæmda-
stjórnarinnar, þá Willy de Clercq og Cardoso E. Cunha, á sama tíma um málefni Íslands og
EB.

(3.2) Fundir utanríkisráðherra með fulltrúum EB og EFTA.
Fundur minn með Willy de Clercq, sem fer með utanríkismál í framkvæmdastjórn EB,

og Antonio Cardoso e Cunha, sem fer með sjávarútvegsmál í framkvæmdastjórninni, var
hinn 8. desember s.l. Gerði ég ríkisstjórninni og utanríkismálanefnd grein fyrir eftirfarandi
meginatriðum í viðræðum mínum við þá:

Fullyrt er að takast muni að gera Evrópubandalagslöndin að einum samræmdum innri
markaði á næstu fjórum árum.
Hafin er samræming á lögum, reglum, stöðlum, sköttum, gjöldum og fleiru sem varðar
framleiðslu og markaðsmál. Öðrum þjóðum í Vestur-Evrópu er boðið að taka þátt í
þessu samræmingarstarfi ef þær óska.
Í þessu skyni hafa verið settar á fót fjölmargar nefndir og samstarfshópar. Má t.d. nefna
CEN og CENELEC (þar sem m.a. er unnið að því að staðla rafbúnað), sem við
Íslendingar höfum ákveðið að taka þátt í.
Til lengri tíma litið er stefnt að því að innan ríkja Evrópubandalagsins verði fullt frelsi í
vöruviðskiptum, frelsi í þjónustuviðskiptum, frelsi í fjármagnsflutningum og frelsi í
fólksflutningum (vinnuafl).
Þýðingarlaust mun reynast að leita eftir breytingum á samningum við EB meðan á
mótun hins innri markaðar stendur. Hins vegar er ekkert því til fyrirstöðu að taka upp
viðræður. Þá mun ekki hjá því komist að ræða einnig um fiskveiðiréttindi, þótt EB eigi
að vera ljóst að slíkra réttinda er ekki að vænta. Fallist var á að viðræður um
fiskveiðiréttindi yrðu óháðar viðræðum um viðskiptamál.
Talið er að einhver þeirra ríkja, sem nú eru utan bandalagsins, sæki um fulla aðild eftir
1992. Jafnframt er gert ráð fyrir og talið eðlilegt að einhver lönd kjósi fremur að ganga
til samninga við bandalagið um náin samskipti án fullrar aðildar. Mikilvægt er, að þau
lönd fylgist vel með þróun mála innan bandalagsins og aðlagist þeim breytingum, sem
þar verða.
Hef ég ekki farið dult með þá skoðun mína að full aðild okkar Íslendinga að

Evrópubandalaginu komi ekki til greina en stefna beri að aðlögun og samningum.
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Dagana 14.-15. desember sat ég ráðherrafund EFTA í Genf. Innan Fríverslunarsam-
takanna eru að verða miklar breytingar. Kom það greinilega fram á fundinum í Genf og
gerði ég ríkisstjórninni og utanríkismálanefnd grein fyrir eftirfarandi:

Undir stjórn núverandi framkvæmdastjóra EFTA, Per Kleppe, er ötullega unnið að því
að EFTA-ríkin aðlagist sameiginlega þeim breytingum sem framundan eru innan EB.
Gert er ráð fyrir, að EFTA-ríkin samræmi reglur, staðla, tæknilegar kröfur og prófanir
og veiti reglulega upplýsingar um allt slíkt, svo og um ríkisstyrki, og opni fyrir opinber
innkaup O.S.frv. Gert er ráð fyrir sameiginlegu tilkynningakerfi í þessu skyni.
Þótt EFTA-ríkin vinni sameiginlega að því að aðlagast breytingum innan EB vinna flest
löndin einnig ötullega að slíku á eigin vegum. Sömuleiðis eru skoðanir mjög skiptar um
þau fjögur svið "frelsis" sem að framan eru nefnd.
Þrátt fyrir meðmæli þingmannanefndar EFTA eru Svíar tregir til þess að samþykkja
fulla fríverslun með fisk og fiskafurðir innan EFT A. Önnur meðlimaríki virðast þessu
hlynnt. Samkomulag varð þó um að ræða málið á ný á næsta ráðherrafundi sem verður
14.-15. júní í Finnlandi.
Helstu niðurstöður mínar eftir þessa fundi voru:
Ekki verður um að ræða samninga við EB fyrr en eftir 1992.
Stefna ber að aðlögun að þeim innri markaði sem í mótun er í Vestur-Evrópu.
Í því skyni er nauðsynlegt að fylgjast vel með því, sem gerist hjá EB og EFTA og taka
þátt í því starfi eins og okkur er frekast kleift.
Leggja ber áherslu á að taka þátt í þeirri sameiginlegu aðlögun, sem fram fer innan
EFTA.
Auka ber samstarf ráðuneyta um þessi mál. Gæta ber þess að reglur og reglugerðir séu
eins og kostur er í samræmi við reglur hjá EB og EFTA-ríkjum.
Vinna ber að því að fá fullt viðskiptafrelsi fyrir fisk og fiskafurðir innan EFT A. Í því
skyni er mikilvægt að yfirvinna andstöðu Svía. Innan Norðurlandaráðs er nauðsynlegt
að leggja áherslu á þetta í tengslum við "Norðurlöndin sem heimamarkað" .
Árið 1989 tökum við Íslendingar við formennsku í EFTA. Sendiherrar okkar í Genf og

Brussel munu þá jafnframt verða formenn í embættismannanefndum EFT A sem á þeim
stöðum starfa. Þetta verður mikið starf, sem krefst mikils undirbúnings og vafalaust meira
starfsliðs en nú er.

Aukið samstarf EFTA-landanna og EB eykur verkefni EFTA-skrifstofunnar í Genf og
hefur starfslið EFT A orðið að laga sig að breyttum aðstæðum. Þetta kallar á ný vinnubrögð
hjá aðildarríkjum EFTA bæði í aðalstöðvum og heima fyrir. Á síðasta ári var ákveðið að
stofna sérstaka skrifstofu EFT A í Brussel, og er hún hluti af skrifstofu EFT A í Genf undir
stjórn framkvæmdastjórans. Mun nýja skrifstofan skapa EFTA-löndunum betri aðstöðu til
að fylgjast með þróun mála hjá EB og auðvelda fulltrúum ráðuneyta og EFTA-fulltrúum í
Brussel öll samskipti við EB.

Allmiklar umræður urðu innan EFTA á árinu um fríverslun með fiskafurðir , en
tilraunir fyrri ára til að fella fiskafurðir úr Viðauka E, og þar með skapa fríverslun, höfðu
ekki borið árangur. Á þingmannafundi EFTA í Hamar í Noregi í júní s.l. náði Kjartan
Jóhannsson alþingismaður um það algjörri samstöðu í þingmannanefndinni að gera tillögu
til ráðherrafundar EFTA um að fríverslun með fiskafurðir verði komið á innan EFT A á
fjögurra ára aðlögunartímabili.

Fastanefndin í Genf tók málið upp á fundum fastafulltrúa EFTA í júlí, september og
október og óskaði eftir því, í ljósi tillögu þingmannanefndarinnar , að gerð yrði athugun á því
með hvaða hætti væri hægt að koma umræddum aðlögunartíma á, þannig að ráðherrafundur
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EFTA í desember gæti tekið afstöðu til málsins. Svíar lögðust eindregið gegn þessu, en
féllust þó á tillögu fastanefndar, að framkvæmdastjóra EFTA yrði falið að útbúa
greinargerð um gang þessa máls innan EFTA, og hún yrði lögð fyrir ráðherrafundinn. Í
ágætri greinargerð framkvæmdastjórans, Per Kleppe, var sérstöðu Íslands vel lýst og bent á
hve fríverslun með fiskafurðir skipti litlu máli í reynd fyrir önnur aðildarríki en Ísland og
Noreg. Jafnframt var ítrekað hve mikilvægt það væri fyrir Íslendinga að fá viðurkenningu á
fríverslun með allar fiskafurðir innan EFTA. Hér væri um að ræða grundvallaratriði. Ef
EFTA samþykkti algjöra fríverslun á þessu sviði yrði staða Íslendinga og annarra EFT A
ríkja mun sterkari í samningsviðræðum við EB.

A ráðherrafundinum voru ríkisstyrkir einnig til umræðu og var ákveðið að fela
framkvæmdastjóra að gera sérstaka úttekt á þeim og leggja síðan fyrir EFTA-ráðið.

A síðasta ári var sett á stofn sérstök nefnd sérfræðinga í lögum sem ætlað er að fjalla um
lagalegar hliðar og túlkun á vissum þáttum í fríverslunarsamningum EFTA-ríkjanna við EB.
Gera má ráð fyrir að þessi nefnd fái fleiri lagaleg verkefni að glíma við eftir því sem samstarf
EFTA-ríkjanna og EB eykst.

Við stofnun sérstakrar nefndar sem fjallar um tæknilegar viðskiptahindranir voru þau
mál færð frá nefnd viðskiptasérfræðinga. Íslendingar hafa ekki, þar til á síðasta ári, tekið
þátt í störfum þessarar nefndar m.a. vegna þess að tæknilegar viðskiptahindranir hafa ekki
verið eins þýðingarmiklar fyrir útflutning okkar eins og annarra EFTA-ríkja. Hins vegar er
stöðlum og ýmiss konar reglum um tæknileg efni sífellt að fjölga og því brýnna en áður að
fylgjast með þessum málum. Auk þess að taka nú þátt í störfum nefndarinnar sem fjallar um
tæknilegar viðskiptahindranir ákvað ríkisstjórnin að sækja um aðild fyrir Ísland að
staðalstofnunum Evrópu, CEN og CENELEC, til að tryggja betur hagsmuni okkar á þessu
sviði.

(3.3) Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATT).
Í síðustu ársskýrslu var skýrt frá undirbúningi ráðherrafundar GATI sem haldinn var í

Uruguay 15.-20. september 1986. Með ráðherrafundinum hófust nýjar alþjóðlegar
viðskiptaviðræður, sem taka skulu bæði til vöruviðskipta og þjónustuviðskipta.

Ekki hefur verið samið um þjónustuviðskipti innan GATI, enda tekur GATI-
samningurinn ekki til þeirra. Eftir að ráðherrafundinum lauk voru haldnir margir fundir um
starfshætti og viðfangsefni þeirra nefnda, sem ákveðið var að skyldu fjalla um hina ýmsu
málaflokka í viðræðunum. Í samræmi við yfirlýsingu ráðherrafundarins var viðfangsefnum
viðræðnanna skipt á tvær nefndir undir aðalsamninganefndinni, samninganefnd um
vöruviðskipti og samninganefnd um þjónustuviðskipti. Samkomulag um skipulag og
tilhögun viðræðnanna náðist í lok janúar 1987 og voru stofnaðar 14 undirnefndir til að ræða
vöruviðskiptin, en samninganefnd um þjónustuviðskipti hefur ekki ennþá sett á stofn
undirnefndir og fara því allar viðræður fram í nefndinni sjálfri. Helstu mál, sem hafa þýðingu
fyrir Íslendinga í þessum viðskiptaviðræðum eru tollar, aðrar viðskiptahindranir en tollar,
náttúruauðlindir, landbúnaðarvörur, niðurgreiðslur, styrkir og jöfnunargjöld. Norður-
löndin, þ.e. Ísland, Finnland, Noregur og Svíþjóð, hafa með sér náið samstarf í
viðskiptaviðræðunum og koma fram sem einn aðili í samninganefndunum og sendinefndum.
Danir fylgja Efnahagsbandalaginu að málum. Skipta löndin með sér verkum. Hefur þetta
fyrirkomulag auðveldað okkur Íslendingum að fylgjast með þróun mála í viðræðunum.

Umræður um fisk og fiskafurðir hafa farið fram í náttúruauðlindanefndinni. Í júlí 1987
lagði Evrópubandalagið fram tillögu í þeirri nefnd, en þar ítrekar Evrópubandalagið það
sjónarmið sitt frá ráðherrafundinum í Uruguay að bandalagið sé ekki til viðtals um
samkomulag um fisk og fiskafurðir nema allir þættir, sem eru sérstakir fyrir þessar afurðir og
hafa viðskiptaáhrif, verði til umræðu. Það sem Evrópubandalagið hefur hér einkum í huga
er aðgangur að fiskveiðilögsögu strandríkja. Íslendingar hafa við öll möguleg tækifæri lagt
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mikla áherslu á að umræður um aðgang að fiskveiðilögsögu strandríkja eigi ekki heima í
Uruguay-viðræðunum, Vegna sjónarmiða Evrópubandalagsins er óvíst hvort sérstakar
samningaviðræður verða um fisk og fiskafurðir .

Í náttúruauðlindanefndinni hafa verið skiptar skoðanir um það hvaða afurðir eigi að
fjalla um, og þá hvort fjalla eigi um þær afurðir sérstaklega í þeirri nefnd eða almennt í
öðrum nefndum. Norðurlöndin hafa verið talsmenn þess að viðskiptahindranir tengdar
þessum afurðum séu ekki neitt sérstakar fyrir þær og hægt sé því að ræða þær í öðrum
nefndum.

Mikill þrýstingur er innan GATT að samkomulag verði gert um landbúnaðarafurðir. Á
fundi landbúnaðarnefndarinnar í júlí á s.l. ári lögðu Bandaríkin fram byltingarkennda
tillögu, sem gerir ráð fyrir að á tíu árum verði afnumdar svo gott sem allar viðskiptahindranir
sem tengjast landbúnaðarafurðum. Aðaltilgangur Bandaríkjanna með þessari tillögu var að
fá sem flest aðildarríki GATT til að koma með tillögur, sem gætu orðið grundvöllur
umræðna. Bar þessi aðferð Bandaríkjanna tilætlaðan árangur. Á seinni hluta s.l. árs voru
lagðar fram allmargar tillögur m.a. frá Norðurlöndum.

Tillaga Norðurlanda gerir ráð fyrir vissum takmörkunum í tengslum við ríkisstyrktan
útflutning og að innflutningstakmarkanir verði minnkað ar. GATT-samningurinn heimilar
að settar séu reglur um innflutning landbúnaðarvara sem nauðsynlegar eru til verndar lífi
eða heilsu manna, dýra eða jurta. Af hálfu Íslands hefur verið ítrekað að slíkri reglu verði að
viðhalda.
Í nefndinni um tolla og einnig í nefndinni um aðrar viðskiptahindranir hefur eitt

aðalumræðuefnið á síðasta ári verið hvaða aðferð skuli beita í samningaviðræðunum við
lækkun tolla og afnám eða takmörkun viðskiptahindrana. Þær aðferðir, sem hafa verið til
umræðu, eru almenn lækkun og samræming á tollum, sem næði til allra þátttakenda, en með
hugsanlegum undantekningum vegna þróunarríkjanna, eða tilboð og gagntilboð milli
einstakra ríkja. Norðurlöndin hafa stutt fyrri tilhögunina, en sú aðferð var notuð í Tókýó-
viðræðunum. Bandaríkjamenn hafa hins vegar verið talsmenn síðari tilhögunarinnar um
tilboð og gagntilboð.

Nefndinni sem fjallar um niðurgreiðslur og styrki er ætlað að endurskoða ákvæði
GATT-samningsins um styrki, niðurgreiðslur, undirboðs- og jöfnunartolla og ákvæði
samnings um sama efni, sem gerður var í Tókýó-viðræðunum. Norðurlöndin hafa verið
talsmenn þess að þörf sé á endurskoðun hvað varðar beitingu ákvæðanna og nánari túlkun
ákvæða er varða styrkveitingar í aðildarríkjunum.

Störf annarra undirnefnda snerta okkur Íslendinga ekki eins mikið. í sumum tilfellum
er um að ræða ný svið í viðskiptaviðræðum í GATT og má þar nefna alþjóðareglur um
hugverk og viðskiptahindranir tengdar fjárfestingum. Þá starfa undirnefndir að lausn
deilumála, virkni GATT-kerfisins, nefndir sem fjalla um viðskipti með vefnaðarvörur og
hitabeltisafurðir, nefnd um endurskoðun GATT-samningsins og sérsamninga svo eitthvað
sé nefnt.

Þjónustuviðskipti er málaflokkur sem ekki hefur verið samið um innan GATT. Fram
undir lok síðasta árs snerust umræður um skilgreiningu á hugtakinu og upplýsingaöflun og
umræður um talnalegar upplýsingar um þjónustuviðskipti. Í lok ársins voru lagðar fram
allmargar tillögur, m.a. frá Bandaríkjunum og Evrópubandalaginu, sem verða væntanlega
ítarlega ræddar á árinu 1988. Búast má við að samningaviðræður um þjónustuviðskipti í
GATT taki lengri tíma en 4 ár.

Miklar umræður urðu á aðalfundi GATT 1.-3. desember 1987 um nauðsyn nýs
ráðherrafundar GATT til að ræða og meta stöðuna í Uruguay-viðræðunum. Líklegt er að
slíkur fundur verði í Montreal í Kanada í desember n.k.

Auk Uruguay-viðræðnanna fjallaði GATT um ýmis önnur mál á liðnu ári. Hinn l.
janúar 1988 tók gildi samræmd tollskrá í GATT. Vegna undirbúnings þessarar gildistöku

36



voru tíðir fundir í tollanefnd GATI á síðasta ári, og sátu fastafulltrúi Íslands eða
varafastafulltrúi þá fyrir okkar hönd.

Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti var undirritað í Genf 30. október 1947.
40 ár voru því liðin á síðasta ári frá því GATI var stofnað. Í tilefni þess var afmælishátíð 30.
nóvember 1987 í tengslum við aðalfund GATI. 20 ráðherrar frá aðildarríkjum GATI tóku
þátt í afmælishátíðinni.

V Þróunarsamvinna
Liðinn er rúmur aldarfjórðungur síðan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna beindi því til

iðnríkjanna svokölluðu eða hinna betur megandi þjóða, að þær verðu sem svarar 1% af
þjóðarframleiðslu til aðstoðar við þær þjóðir sem lakast væru settar í efnahagslegu og
félagslegu tilliti. Frændur okkar á Norðurlöndum hafa þegar náð þessu markmiði, sumir
fyrir löngu, og Norðmenn t.d gert betur. Þeirra framlag til þróunarsamvinnu er hæst allra
miðað við þjóðarframleiðslu. Okkur Íslendingum hefur gengið illa að nálgast þetta mark,
hvað þá meira, þrátt fyrir góðan ásetning. Umræður á Alþingi, og þó sérstaklega ályktun
Alþingis frá því vorið 1985, bera vott um eindreginn vilja til að standa sig í þessum efnum. Er
sorglegt til þess að vita, að heldur virðast framlög okkar til þróunarhjálpar og þróunarsam-
vinnu þó dragast saman hlutfallslega.

Í fjárlögum fyrir árið 1988 er gert ráð fyrir 40 milljón króna fjárveitingu til
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. Er það hækkun um 10 milljónir frá fjárveitingu ársins
1987, sem heldur þó hlutfallslega varla í við hækkun fjárlaga og aukningu þjóðarframleiðslu.
Það hefur verið venja að telja framlög til sumra alþjóðastofnana, sérstaklega ýmissa
stofnana Sameinuðu þjóðanna og einnig Alþjóðabankans og Alþjóðaframfarastofnunarinn-
ar (IDA) til þróunarsamvinnu. Með því móti fæst, að heildarframlag til þróunarmála af
hálfu íslenska ríkisins verður um 100 milljónir króna á árinu 1988. Hins vegar má deila um
það, að hve miklu leyti rekstur hinna ýmsu stofnana Sameinuðu þjóðanna getur talist
þróunarverkefni.

Framlög nokkurra íslenskra félagasamtaka til neyðarhjálpar og þróunaraðstoðar voru
áætluð fyrir 1987 sem hér segir: Hjálparstofnun kirkjunnar 11 milljónir króna, Rauði
krossinn 9,5 milljónir króna, Aðventistar 3,8 milljónir króna og Kristniboðssambandið 5,0
milljónir króna. Heildarframlag Íslendinga á árinu 1987 er því á bilinu 0,05-0,06 af
hundraði þjóðarframleiðslu.

Starfsemi ÞSSÍ árið 1987 einkenndist mjog af undirbúningi framhalds
þróunarsamvinnuverkefna á Grænhöfðaeyjum. Snemma á árinu kom út ítarleg skýrsla um
árangur starfa stofnunarinnar að fiskveiðiverkefninu árin 1984-1986. Þar kom m.a. fram,
að veiðitilraunir og rannsóknir hafa sýnt, að þó nokkuð er til af þýðingarmiklum
botnfisktegundum, sem lítið hafa verið nýttar og að þær eru veiðanlegar m.a. í botnvörpu
með nokkuð góðum árangri. Ennfremur hafa fiskimenn Grænhöfðaeyja reynst námfúsir og
fljótir að tileinka sér vinnubrögð um borð í nútímafiskiskipi og RIS Fengur, tilraunaskip
ÞSSÍ, hefur reynst vel og vakið tiltrú heimamanna.

Hafist var handa við að undirbúa framhald samstarfs í anda rammasamnings ríkisstjórn-
anna þegar síðla árs 1986. Í apríl 1987 var gert samkomulag um það, hver helstu
samstarfsverkefnin skyldu verða til 1989. Í samræmi við það voru svo unnar framkvæmda-
og kostnaðaráætlanir sem gengið var frá og skrifað undir á Grænhöfðaeyjum í júlílok 1987.

Í rammasamningi ríkisstjórnar Íslands og Grænhöfðaeyja er eingöngu gert ráð fyrir
þróunarsamvinnu á sviði sjávarútvegs. Áður hafa komið fram óskir frá Grænhöfðaeyjum
um að útvíkka þetta samstarf og láta það ná til fleiri sviða. Í viðræðum mínum við ráðamenn
á Grænhöfðaeyjum þegar ég var þar í opinberri heimsókn sem forsætisráðherra sumarið
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1986 var farið fram á, að Íslendingar tækju þátt í nokkrum verkefnum utan hins eiginlega
samstarfssviðs sjávarútvegsins. Það var svo staðfest með undirskriftinni s.l. sumar, að
eftirfarandi "hliðarverkefni" skyldu studd með fjárframlögum og/eða vörum.

Bygging fræðslumiðstöðvar kvenna var studd með 2 milljónum króna. Send voru 30
tonn af nýmjólkurdufti og um 1/2 tonn af meðalalýsi með RIS Feng. Bygging heilsugæslu-
stöðva í nýjum hverfum höfuðborgarinnar var styrkt með 2 milljónum króna. Veittur var
styrkur til byggingar eldaskála eða eins konar mötuneytis fyrir munaðarleysingja. Loks er
sérfræðingur frá Orkustofnun nýkominn úr ferð til kynningar og frumathugana á jarðfræði
og nýtingu jarðhita á eyjunum.

Öll þessi hliðarverkefni eru afmörkuð og þurfa ekki að fela í sér frekari aðstoð eða
samvinnu. Hins vegar hafa stjórnvöld á Grænhöfðaeyjum óskað eftir því að skiptast á
yfirlýsingum við íslenska utanríkisráðuneytið um að þróunarsamvinna landanna megi ná til
fleiri sviða en sjávarútvegs.

Höfuðverkefnið er þó áfram uppbygging sjávarútvegsins á Grænhöfðaeyjum. Var
unnið að undirbúningi þess mikinn hluta ársins uns RIS Fengur hélt suður í byrjun desember
með verkefnisstjóra og þrjá yfirmenn í áhöfn. Munu þessir menn starfa á Grænhöfðaeyjum
fram á mitt ár 1989. ÞSSÍ gekkst áður fyrir fjögurra vikna námskeiði fyrir starfsmenn og
fjölskyldur þeirra.

Meginmarkmið verkefnisins er að afla, frysta og flytja út botnfiskafla jafnóðum á
auðveldasta hátt sem nú er tiltækur. Nauðsynlegt verður að gera víðtækari könnun á því,
hvar bestu markaðir fyrir afurðirnar eru og hvernig koma má á viðskiptasamböndum. Gert
var í byrjun nóvember samkomulag við Brekkes, dótturfyrirtæki Sölumiðstöðvar hraðfrysti-
húsanna í Bretlandi, um að taka heilfrystar afurðir frá verkefninu í umboðssölu.

Þá er áformað að stunda handfæraveiðar með skakrúllum, sem heimamenn þekkja
ekki, og einnig dragnótaveiðar. Allur fiskur verður ísaður í kassa og ker og frystur í umbúðir
að óskum kaupanda.

Haldið verður áfram með nokkrar haf- og fiskirannsóknir og búið er að ákveða að
aðstoða heimamenn við að byggja og koma í gagnið haf- og fiskirannsóknastöð.

Einn liður í undirbúningi verkefnisins voru endurbætur og fyrirbyggjandi viðhald á
Feng, auk þess sem hann var búinn nokkrum nýjum tækjum og búnaði og öryggisaðstaða
bætt.

Á árinu 1987 varð veruleg breyting á þátttöku ÞSSÍ í hinu norræna þróunarsamstarfi.
Hið hefðbundna form á slíku verkefnasamstarfi hefur verið, að hver þjóð greiðir framlag til
verkefnisins í hlutfalli við fólksfjölda. Sérstök verkefnisstjórn frá öllum Norðurlöndunum
ræður verkefnisstjóra og felur oftast framkvæmdina einni af þróunarstofnunum landanna.
Verkefnisstjórinn þarf síðan að bera ákvarðanir sínar undir svokallaða embættismanna-
nefnd, sem aftur þarf blessun ráðgjafarnefndar og ráðherranefndarinnar. Þetta kerfi, sem
orðið var æði flókið, er nú óðum að hverfa og verið er að taka upp tvíhliða samninga hvar
sem því verður við komið, jafnóðum og gömlum verkefnasamningum lýkur. Þannig mun
ÞSSÍ hætta þátttöku í samvinnuverkefninu í Kenýa nú í vor, í hliðstæðu verkefni í Tanzaníu í
árslok og í landbúnaðarverkefninu í Mosambique 1989. Þessum verkefnum verður þó haldið
áfram í breyttu formi með þátttöku tveggja eða þriggja Norðurlandaþjóða.

Í ársbyrjun 1986 undirritaði Ísland ásamt hinum Norðurlöndunum samning við níu ríki í
Suður-Afríku, hin svokölluðu SADCC-Iönd, sem hafa haft innbyrðis samstarf. Í norræna
samstarfinu við SADCC-Iöndin eru öll verkefni, sem stofnað er til, byggð upp sem tvíhliða,
jafnvel þótt mörg lönd séu aðilar á báðum hliðum. Norðurlöndin hafa skipt því á sig að
gerast tengiliðir á hverju verkefnasviði, til að útvega upplýsingar, skilgreina verkefni, koma
á samböndum, hafa yfirsýn yfir þróunarstarfsemi á viðkomandi sviði O.fl. Oftast felur þetta í
sér að "tenglar" (focal points), einn eða fleiri, eru staðsettir á viðkomandi sviðsskrifstofum
og taka þátt í og aðstoða við hin daglegu störf.
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Á fundi norrænu SADCC-nefndarinnar í september s.l. var farið fram á það, að Ísland
(ÞSSÍ) tæki að sér slíkt tengilsstarf á sviði fiskveiða og sjávarútvegs, en því er stjórnað frá
Lilongwe í Malawi. Stjórn ÞSSÍ og utanríkisráðherra samþykktu þetta og hefur það verið
rætt við fulltrúa SADCC og Malawi. Viðræður um fyrirkomulag hafa þegar farið fram og er
reiknað með að íslenskur sérfræðingur taki til starfa þar í sumar.

Það kann að virðast, að Þssí sé að reisa sér hurðarás um öxl með nýjum
umfangsmiklum verkefnum. Enginn vafi er á því, að verkefnin eru ærin og geta ÞSSÍ
takmörkuð miðað við þær fjárveitingar sem stofnunin hefur. Á Alþingi hefur komið fram
gagnrýni á það, að rsst væri ekki tilbúin til að ráðstafa auknum fjárveitingum í skynsamleg
og vel undirbúin verkefni. Í þeim verkefnum sem nú eru hafin og í undirbúningi felst trú á
það að vilji sé fyrir hendi til að nálgast fjárveitingar í samræmi við ályktun Alþingis frá 1985.
ÞÓhefur verið leitast við að vekja ekki tálvonir um stór verkefni og aðstoð, tæknilega eða
efnahagslega.

VI Öryggis- og varnarmál

Meginmarkmið okkar Íslendinga í öryggis- og varnarmálum eru friður og frelsi. Við
viljum tryggja sjálfstæði okkar og lýðræði og eiga friðsamleg samskipti við allar þjóðir.

Þátttaka okkar í varnarsamstarfi vestrænna þjóða innan Atlantshafsbandalagsins og
varnarsamningurinn við Bandaríkin eru hornsteinar í öryggismálum okkar. Tilgangur þess
samstarfs er og hefur ætíð verið að tryggja frið í okkar heimshluta.

Æskilegast væri að í alþjóðamálum gæti ríkt slíkt gagnkvæmt traust að varnarbandalög
væru óþörf. Við Íslendingar erum reiðubúnir til að leggja okkar skerf af mörkum til að
stuðla að þeirri þróun, en meðan því markmiði er ekki náð, hljótum við að treysta
undirstöður þess varnarsamstarfs, sem öryggi okkar og frelsi byggist á.

(1) Varnarmálaskrifstofa.
Alþingi hefur á undanförnum þremur árum verið gerð ítarleg grein fyrir hlutverki

varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, sem hefur verið aukið nokkuð frá því sem áður
var. Áfram verður leitast við að byggja upp þá þekkingu, sem nauðsynleg er við mat á
öryggis- og varnarmálum. Jafnframt verður áfram lögð áhersla á samráð við nánustu
samstarfsþjóðir okkar innan Atlantshafsbandalagsins.

Í október s.l. kom varnarmálaráðherra Noregs í opinbera heimsókn til Íslands og áttum
við gagnlegar viðræður. Í framhaldi af þeim viðræðum munu embættismenn hafa reglulegt
samráð.

Meginverkefni varnarmálaskrifstofu verður sem fyrr að fjalla um málefni, er tengjast
framkvæmd varnarsamnings Íslands og Bandaríkjanna.

(2) Ríkisstofnanir á varnarsvæðum.
(2.1) Lögreglustjóraembættið.

Samstarfsreglur um samvinnu íslenskra löggæslumanna og bandarískra öryggisvarða
hafa verið endurskoðaðar. Hefur sú breyting verið ákveðin að varðgæsla í hliðum
varnarsvæðisins á Keflavíkurflugvelli verði sameiginlega í höndum íslenskrar lögreglu og
bandarískra öryggisvarða. Þetta var ákveðið í ljósi þess að eftir að Flugstöð Leifs Eiríkssonar
var opnuð, þurfa ekki aðrir að komast inn fyrir girðingu á varnarsvæðinu en þeir sem erindi
eiga við varnarliðið eða starfa á varnarsvæðinu. Verður eftirlit með umferð inn og út fyrir
girðingu á varnarsvæðinu hert af almennum öryggis- og tollgæsluástæðum. Þá hefur verið
ákveðið að embætti lögreglustjórans í Keflavík annist löggæslu á þjóðveginum alla leið að
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flugstöðinni. Einnig má geta þess að ég hef rætt við bæjarstjórana í Keflavík og Njarðvík um
möguleikann á að þau bæjarfélög leysi til sín landið neðan nýja flugstöðvarvegarins en það
er nú innan varnarsvæðis. Eru að hefjast viðræður um það mál.

Í árslok voru heimiluð stöðugildi hjá embætti lögreglustjóra á Keflavíkurflugvelli 92, en
starfsmenn 93, þar af tveir í hálfu starfi.

Heimiluðum stöðugildum fjölgaði því um 15 frá fyrra ári, þ.e. 9 í lögreglu og 6 í
tollgæslu.

Við stofnun sérsveitar til öryggisgæslu í flugstöð hinn 1. júní 1986 hurfu 14 menn frá
almennum lögreglustörfum. Í ársbyrjun 1987 var heimilað að bæta við 9 lögreglumönnum,
sem Í reynd þýðir, að fækkað hefur um 5 manns við almenn lögreglustörf.

Við flutning í nýju flugstöðina varð að fjölga tollvörðum, m.a. vegna meira húsrýmis og
stærra starfssvæðis. Þá var einnig ákveðið að efla aðgerðir gegn óleyfilegum innflutningi
fíkniefna. Voru 4 tollverðir sendir í sérstaka þjálfun í því skyni, fyrst hjá fíkniefnadeild
lögreglunnar í Reykjavík og síðan til bresku tollgæslunnar á Lundúnaflugvöllum. Þjálfun
fjórmenninganna og náinni samvinnu við fíkniefnadeildir lögreglunnar í Reykjavík og á
Suðurnesjum er ætlað að stuðla að markvissari aðgerðum gegn innflutningi fíkniefna.

Óbreytt er frá fyrra ári, að kostnaður við 14 stöðugildi, 12 í lögreglu og 2 í tollgæslu, er
endurgreiddur af varnarliðinu (12), verktökum (1) og fríhöfnin ni (1).

Starfsmenn skiptast þannig milli deilda embættisins:
Tollgæsla: 35, sem skiptast á tvær deildir. Eru 8 tollverðir við eftirlit með flutningum

varnarliðsins og verktaka þess, tollfrjálsum forðageymslum flugfélaga og fraktgeymslum og
27 tollverðir við eftirlit með ferðum inn og út úr landinu um Keflavíkurflugvöll, þar með
talið vegabréfaskoðun, útlendingaeftirlit, öryggisleit við brottför, auk venjubundinnar
tollleitar hjá ferðamönnum og flugáhöfnum við komu til landsins. Hvor deild lýtur stjórn
deildarstjóra.

Lögregla: 51, sem skiptast þannig að 2 eru við yfirstjórn, 2 í rannsóknarlögreglu, 14 við
löggæslu í flugstöð og 33 við almenna löggæslu.

Við flutning tollgæslu og lögreglu í hina nýju flugstöð hafa leigugjöld embættisins
hækkað verulega, svo og ýmis sameiginlegur kostnaður leigutaka af rekstri byggingarinnar.
Reikningar ársins liggja ekki endanlega fyrir, en ætla má að rekstarútgjöld nemi sem næst
160 milljónum króna.

Innheimtar tekjur til ríkissjóðs voru sem næst 320 milljónir króna, eða rösklega 99 af
hundraði tekna. Veruleg lækkun hefur orðið á tekjum frá fyrra ári og stafar það fyrst og
fremst af lægri álagningu opinberra gjalda á Íslenska aðalverktaka.

(2.2) Flugmálastjórn.
Á árinu 1987 fóru samtals 748 774 farþegar um Keflavíkurflugvöll en 603 887 árið áður.

Fjölgun milli ára er 24,0 af hundraði. Farþegar hafa aldrei verið fleiri í sögu Keflavíkurflug-
vallar. Skiptingin var þannig, að úr landi fóru 263 441 eða 23,6 af hundraði fleiri en á árinu
1986, en þá fóru 213 056 farþegar úr landi. Viðkomufarþegar (transit) voru alls 226 476 árið
1987, en voru 179 292 árið 1986 og er það fjölgun um 26,3 af hundraði. Árið 1987 komu til
landsins 258857 farþegar, 22,4 af hundraði fleiri en árið 1986 en þá komu 211 539 farþegar
til landsins.

Í spá, sem höfð var til hliðsjónar vegna byggingar nýrrar flugstöðvar, var gert ráð fyrir 6
af hundraði meðaltalsfjölgun milli ára.

Heildartekjur flugmálastjórnar á Keflavíkurflugvelli voru um 102 milljónir króna á
árinu. Þar af námu lendingargjöld um 94 milljónum króna.

Rekstrargjöld voru um 78 milljónir króna, þar af launakostnaður um 60 milljónir
króna. Skil til ríkissjóðs voru 20 milljónir króna.
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Á árinu 1987 unnu 400 fastráðnir starfsmenn við almenna flugstarfsemi hjá innlendum
stofnunum og fyrirtækjum. Um háannatímann var starfsmannafjöldi á sjöunda hundrað.

(2.3) Ráðningarskrifstofa.
Ráðningarskrifstofa varnarmálaskrifstofu hefur með höndum ráðningu starfsfólks til

varnarliðsins. Ennfremur er ráðningarskrifstofa starfsfólki varnarliðsins til aðstoðar í
ágreiningsmálum sem varða kaup og kjör.

Á árinu 1987 voru ráðnir 245 menn til starfa hjá varnarliðinu, en 240 létu af störfum.
Starfsmenn varnarliðsins voru 1102 hinn 1. janúar 1988 og hafði fjölgað um 5 á árinu

1987.
Starfsmenn ráðningarskrifstofu eru 2.
Ráðningarskrifstofan flutti þann 1. september 1987 í nýtt húsnæði að Brekkustíg 39 í

Njarðvík.

Íslenskir starfsmenn varnarliðsins skiptast þannig:

1.1.1985 1.1.1986 1.1.1987 1.1.1988

Stjórnun ................... 86 96 104 103
Verkstjórn .................. 83 82 82 81
Slökkvilið og snjóruðningur ... 123 118 122 139
Iðnaðarstörf ................ 226 239 194 205
Skrifstofu- og verslunarstörf ... 255 256 320 263
Almennt verkafólk ........... 248 271 224 260
Verkfræðingar og tæknimenn .. 35 39 43 43
Símavarsla .................. 16 11 8 8

(2.4) Fríhöfnin.
Heildarvelta fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli var um 880 milljónir króna árið 1987

og hafði aukist milli ára um 57 af hundraði.
Hreinn hagnaður fríhafnar var um 240 milljónir króna og skil í ríkissjóð 165 milljónir

króna eða 20 milljónum króna meiri en fjárlög gerðu ráð fyrir.
Hagnaður ársins 1987 skiptist þannig, að skil í ríkissjóð eru 165 milljónir króna,

vörubirgðaaukning um 40 milljónir króna, útistandandi kreditkort um 20 milljónir króna og
fjárfestingar um 15 milljónir króna.

(2.5) Sala varnarlíðseígna.
Rekstrartekjur Sölu varnarliðseigna voru a an nu 1987 64 607 milljónir króna án

söluskatts. Alls var áætlaður rekstrarhagnaður 17 milljónir króna. Í ríkissjóð var skilað
13 122 milljónum króna. Álagður söluskattur var 13 575 milljónir króna og var því samtals
skilað í ríkissjóð 26 697 milljónum króna. Afskriftir eru áætlaðar 2080 milljónir króna.

Þessar tölur eru unnar upp úr bókhaldi Sölu varnarliðseigna fyrir árið 1987. Ársuppgjör
er í vinnslu þannig að tölur gætu breyst lítillega.

Rétt er að benda á, að lækkun aðflutningsgjalda af bifreiðum hefur haft veruleg áhrif á
afkomu Sölu varnarliðseigna til hins verra, þar sem uppistaða í rekstri fyrirtækisins hefur
verið innheimta þessara aðflutningsgjalda í gegnum bifreiðaútboð.
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(2.6) Flugstöð Leifs Eiríkssonar (bygging).
Framkvæmdum við innanhússáfanga og verkþætti sem tengjast honum verður lokið á

árinu. Eftir eru þá framkvæmdir vegna lagningar hitaveituheimæðar, smíði útilistaverka,
stækkunar bílastæða auk nokkurra annarra þátta en kostnaður við þessar framkvæmdir er
áætlaður 188 milljónir króna. Fjárheimild hefur ekki fengist fyrir þessum framkvæmdum og
er því ekki ákveðið hvenær þeim lýkur.

Lokið hefur verið gerð vegar frá Fitjum að flugstöðinni. Framkvæmdum við vegi á
flugstöðvarsvæðinu, akstursbrautir flugvéla og flughlöð er nánast lokið og sama er að segja
um eldsneytisbirgðastöð, eldhús Flugleiða og birgðageymslu. Reist hefur verið sorplosunar-
hús á svæðinu.
Í ágúst 1987 fól fjármálaráðherra Ríkisendurskoðun að gera sérstaka úttekt á

byggingarkostnaði Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar frá upphafi. Ríkisendurskoðun hófst þegar
handa og skilaði umfangsmikilli skýrslu um málið í desember 1987.

Þar kemur m.a. fram:
Meginmarkmið við upphaf verkefnisins sumarið 1983 voru að reisa flugstöð sem

þjónaði ákveðnum tilgangi bæði hvað varðar þjónustu og útlit, og að flugstöðin yrði fullgerð
í apríl 1987.

Áætlað var að byggingarkostnaður yrði 42 milljónir bandaríkjadala og voru verðhækk-
anir á byggingartíma innifaldar .

Niðurstöður eru:
Flugstöðin uppfyllir starfrænar og útlitslegar kröfur. Aðfinnslur þar að lútandi eru

smávægilegar. Mannvirkið er glæsilegt að flestra dómi.
Flugstöðin var opnuð til umferðar 14. apríl 1987. Allmikið skorti þó á að byggingin væri

fullgerð.
Samanburður á upphaflegri kostnaðaráætlun og raunkostnaði leiðir eftirfarandi í ljós á

verðlagi í september 1987 án aðflutningsgjalda og söluskatts:
Framreiknaður framkvæmdakostnaður við fullgerða flugstöð er 2 992 milljónir króna.

Framreiknuð áætlun er upp á 2 121 milljón króna. Mismunur er 871 milljón króna.
Mismunurinn stafar m.a. af viðbótum, magn aukningu og hönnunarmistökum sem ítarlega er
rakið í skýrslu Ríkisendurskoðunar.

Kostnaðaráætlun vegna flugstöðvar frá ll. nóvember 1980 gerði ráð fyrir kostnaði að
upphæð 57 milljónir bandaríkjadala. Þessi áætlun þótti of há og var að beiðni stjórnvalda
endurskoðuð. Var þá ákveðið að fella út ýmsa tilgreinda verkþætti að upphæð 12 milljónir
bandaríkjadala.

Við upphaf framkvæmda árið 1983 var þessi niðurskorna áætlun lögð til grundvallar.
Niðurstaðan varð kostnaðaráætlun að upphæð 33,5 milljónir bandaríkjadala að viðbættum
8,5 milljónum bandaríkjadala vegna áætlaðra verðhækkana á byggingartíma, eða samtals 42
milljónir bandaríkjadala.

Utanríkisráðherra lagði skýrslu Ríkisendurskoðunar fyrir Alþingi og var umræða um
skýrsluna í Sameinuðu Alþingi hinn 17. desember 1987.

Á Alþingi hafa komið fram fyrirspurnir frá þingmönnum vegna framkvæmda við
byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og hefur þeim verið svarað.

(2.7) Rekstur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.
Flugstöðin var tekin í notkun 15. apríl 1987 og hefur allur rekstur millilandaflugs haft

aðsetur þar síðan.
Farþegasalir, verslanir og önnur nauðsynleg aðstaða fyrir flugrekstur voru að mestu

frágengin þegar byggingin var tekin í notkun. Reynslan hefur leitt í ljós að innra skipulag
byggingarinnar uppfyllir þær kröfur, sem gerðar voru. Í sumar kom hins vegar í ljós að
bílastæði eru allt of fá, þótt þau séu tvöfalt fleiri en við gömlu flugstöðina eða samtals 500.
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Um áramótin má heita að nær allt húsnæðið hafi verið komið í notkun. Gengið hefur verið
frá leigusamningum við alla þá, sem aðstöðu hafa í byggingunni, nema Arnarflug. Enn er
óráðstafað um 50 fermetrum af skrifstofuhúsnæði og tæpum 200 fermetrum af geymslum í
kjallara.

Komið hafa í ljós nokkur byggingartæknileg vandamál. Má þar nefna dragsúg í
innritunarsal og komusal á neðri hæð.

Árið 1987 gefur ekki rétta mynd af rekstri byggingarinnar þar sem hún var tekin í
notkun í áföngum. Tekjur á árinu reyndust vera tæpar 79 milljónir króna og gjöld tæpar 28
milljónir króna.

Tekjuafgangur nemur því um 51 milljón króna.
Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 1988 er gert ráð fyrir að tekjur stöðvarinnar standi undir

reksturskostnaði, fjármagnskostnaði og afborgunum af lánum.

(3) Varnarliðið.
(3.1) Eftirlits- og varnarhlutverk.

Eftirlit varnarliðsins beinist fyrst og fremst að ferðum flugvéla, skipa og kafbáta
umhverfis landið. Flugvélakostur þess hefur verið endurnýjaður á undanförnum árum.
Endurnýjun ratsjárkerfis, sem nú er unnið að, svo og ný stjórnstöð, sem ákveðið var að reisa
árið 1985 og er nú í byggingu, munu treysta þetta eftirlitskerfi verulega. Það hlýtur að vera
áhugamál okkar Íslendinga, meðan varnarliðs er þörf, að það sé eins vel búið tækjum til
eftirlits og kostur er.

Þessi eftirlits- og varnarviðbúnaður er jafnframt mikilvægur hlekkur í varnarkerfi
Atlantshafsbandalagsins. Tengsl annarra aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins við varnarlið-
ið hafa verið treyst á undanförnum árum og starfa nú liðsforingjar frá Kanada, Danmörku,
Hollandi og Noregi við yfirstjórn varnarliðsins og til athugunar er að breskur liðsforingi
komi einnig til starfa þar. Hollensk flugsveit hefur nú starfað með varnarliðinu á annað ár og
náin samskipti eru reglulega milli varnarliðsins og bandalagsþjóða okkar í Evrópu um
kafbáta- og skipaeftirlit.

Ef til átaka drægi er ljóst að varnarliðið þyrfti aukinn liðsafla. Hersveit í varaliði
bandaríska landhersins hefur verið þjálfuð og búin undir að koma tillandsins á hættu- eða
ófriðartímum. Hluti hennar tók þátt í umfangsmiklum æfingum í Kanada í sumar og fylgdust
fulltrúar varnarmálaskrifstofu með þeim æfingum. Til að slík þjálfun komi að fullu gagni er
nauðsynlegt að íslensk stjórnvöld hafi hönd í bagga og tryggi að allar varnaráætlanir séu í
sem bestu samræmi við íslenska hagsmuni og staðhætti. Samræmis þarf að gæta milli
almannavarnaáætlana okkar og skipulags lögreglu og landhelgisgæslu, og þessara varnar-
áætlana. Að því hefur verið unnið, en eðli málsins vegna verður ekki greint frekar frá því.

(3.2) Björgunar- og leitarstarf.
Náin og góð samvinna er sem fyrr á milli björgunarsveitar varnarliðsins og landhelgis-

gæslunnar og íslenskra björgunar- og hjálparsveita.
Hér fylgir yfirlit yfir störf björgunar- og leitarsveitar varnarliðsins fyrir tímabilið 1984,

1985, 1986 og 1987.

1984
1985
1986
1987

Útköll
30
20
20
27

Bjarganir
19
4
5

13
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(3.3) Kostnaður við rekstur varnarliðsins.
Heildarupphæð greiðslna varnarliðsins til Íslendinga vegna reksturs varnarliðsins á

árinu 1987 nam 153,3 milljónum dollara, eða 5672 milljónum króna. Þar af nam
launakostnaður til íslenskra starfsmanna varnarliðsins 38,8 milljónum dollara eða 1436
milljónum króna.

Varnarliðið greiddi á árinu 1987 um 114,5 milljónir dollara, 4237 milljónir króna, til
íslenskra fyrirtækja og einstaklinga vegna launa, verktöku, vöruinnkaupa og þjónustu.
Áætlað er að eigin innkaup varnarliðsmanna og fjölskyldna þeirra á íslenskum landbúnaðar-
afurðum hafi numið 1,1 milljón dollara eða 40,7 milljónum króna.

Fjöldi varnarliðsmanna er sem hér segir:
31.12.1984 31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987

Varnarliðsmenn .
Þar af konur í varnarliðinu .
Skyldulið varnarliðsmanna .
Þar af börn .

3104 3057 3104
456

2054
1257

3171
514

2030
1113

2144
1284

2045
1230

(3.4) Búseta varnarliðsmanna utan varnarsvæða.
Hinn 1. desember 1987 voru búsettir utan varnarsvæða 68 menn sem starfa fyrir

varnarliðið, þar af 6 hermenn. Af þessum 68 eiga 25 íslenska maka. Af fyrrgreindum 62
borgaralegum starfsmönnum eru 16 við kennslu í gagnfræðaskóla og barnaskóla varnarliðs-
ins. Aðrir erlendir starfsmenn vinna sérhæfð tæknistörf fyrir varnarliðið eða eru fulltrúar
bandarískra fyrirtækja sem annast viðhald og þjónustu á tækjabúnaði varnarliðsins.

(3.5) Mengunarmál.
Við reglubundna skoðun í nóvember á eldsneytisgeymslusvæði varnarliðsins vestan við

Móahverfi í Ytri-Njarðvík, sunnan bæjarmarka Keflavíkur, kom í ljós að u.þ.b. 75 þúsund
lítrar af gasolíu höfðu horfið. Grunur um leka í jörðu var fljótlega staðfestur, þegar gat
fannst á leiðslu og jarðborun sýndi að olía hafði seytlað niður í grunnvatn. Frá því að þessi
grunur vaknaði hefur sérstakur vinnuhópur starfað á vegum varnarmálaskrifstofu við að
samræma aðgerðir varnarliðsins og íslenskra stjórnvalda vegna mengunarinnar.

Þar sem afleiðingar óhappsins varða einvörðungu vatnsból Njarðvíkinga og
Keflvíkinga, hafa bæjarstjórar þeirra sveitarfélaga tekið þátt í störfum vinnuhópsins. Þeir
hafa lagt áherslu á varanlega lausn vandans. Hef ég tjáð mig sammála þeirri skoðun þeirra
að eina lausnin sé ný vatnsból, þar sem ómengað neysluvatn verður tryggt. Í þessu sambandi
er rétt að hafa í huga hættuna sem stafar af hvers konar efnanotkun á Keflavíkurflugvelli og í
byggðinni umhverfis völlinn.

Jafnhliða því sem vinnuhópurinn hefur fylgst með aðgerðum á eldsneytisgeymslusvæð-
inu, hef ég lagt fyrir hann að hefja undirbúning að áætlun um gerð nýrra vatnsbóla.
Jafnframt hefur verið lagt að bandarískum stjórnvöldum að stuðla að slíkri lausn með
þátttöku í framkvæmdum. Ekki er ólíklegt að varnarliðið geti notið góðs af nýrri vatnsveitu.

Þótt stefnt sé að nýtingu vatnsbóla fjarri Miðnesheiði, þá er í ráði að kanna vandlega
mengun í grunnvatni á flugvallarsvæðinu og í næsta nágrenni við það. Sameiginlegri nefnd
íslenskra stjórnvalda og varnarliðsins er ætlað að hafa umsjón með framkvæmd
rannsóknaráætlunar, sem verður að fullu greidd af bandarískum stjórnvöldum. Gert er ráð
fyrir að rannsóknir hefjist síðar á þessu ári.

Geymslusvæðið á bæjarmörkum Njarðvíkur og Keflavíkur verður að mestu leyti tekið
úr notkun í byrjun næsta áratugar, þegar nýja eldsneytisgeymslusvæðið við Helguvík verður
tilbúið. Þar verða mengunarvarnir af fullkomnustu gerð.
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(3.6) Sala landbúnaðarafurða.
Varnarliðið hefur um árbil keypt íslenskar mjólkurvörur. Jafnframt hafa íslensk

stjórnvöld lagt áherslu á sölu á öðrum íslenskum landbúnaðarafurðum til varnarliðsins. Það
hefur borið árangur. Hinn ll. febrúar 1987 var undirritaður samningur um kaup
varnarliðsins á nauta- og svínakjöti, kjúklingum og eggjum. Þessi samningur var endurnýj-
aður hinn 11. febrúar s.l. Þess má geta að varnarliðið kaupir nú einungis íslensk egg.

(4) Ratsjárverkefni.
(4.1) Nýjar ratsjárstöðvar.

Í samræmi við samkomulag, sem gert var við Bandaríkin árið 1985, er nú unnið að
endurnýjun ratsjárkerfis varnarliðsins.

Byggingarframkvæmdir við stöðvarhús á Bolafjalli og Gunnólfsvíkurfjalli gengu vel á
árinu. Í haust tókst að gera bæði stöðvarhúsin fokheld þótt aðstæður á byggingarstað væru
oft erfiðar. Einnig var gengið frá vegum að stöðvunum.

Upphaflega var í ráði að rekstur þessara tveggja nýju ratsjárstöðva hæfist í árslok 1987
eða á árinu 1988 og að notast yrði við bráðabirgðabúnað, sem Bandaríkjamenn legðu til í
byrjun. Nú hefur verið horfið frá því að setja upp bráðabirgðabúnað, en þess í stað lögð
áhersla á að hraða uppsetningu varanlegra ratsjárstöðva af fullkomnustu gerð.

Reiknað er með að starfræksla beggja þessara stöðva hefjist í ársbyrjun 1990.
Endurnýjun ratsjárstöðvanna á Miðnesheiði og Stokksnesi á að vera lokið seint á árinu

1989 og í byrjun árs 1990, og verða þær þá teknar í notkun með nýjum tækjabúnaði.
Þann 1. júlí 1987 var gengið frá samningi um smíði ratsjáa fyrir hinar nýju stöðvar.

Verða þær framleiddar af bandaríska fyrirtækinu General Electric. Undirbúningur á útboði
fyrir hugbúnað ratsjárstöðvanna stendur nú yfir. Reiknað er með að sjálft útboðið fari fram í
apríl n.k. og mun framleiðsla á hugbúnaðinum hefjast snemma árs 1989. Útboðin fara fram
samkvæmt reglum Atlantshafsbandalagsins.

Samkomulag hefur tekist um að hugbúnaðarþjónusta við hið nýja ratsjárkerfi verði í
höndum Íslendinga. Hefur verið ákveðið að byggja sérstaka hugbúnaðarmiðstöð á
varnarsvæðinu. Þar verður aðstaða fyrir u.þ.b. 30 kerfisfræðinga, sem munu viðhalda og
þróa hugbúnað ratsjárkerfisins. Hugbúnaðarmiðstöðin verður jafnframt varaeftirlitsstöð
fyrir ratsjárkerfið.

(4.2) Ratsjárstofnun.
Í maí á síðasta ári var formlega gengið frá samningi við Bandaríkjamenn um rekstur og

viðhald ratsjárstöðvanna fjögurra, og í kjölfar hans sett á laggirnar ný íslensk stofnun,
Ratsjárstofnun, sem annast mun rekstur og viðhald stöðvanna fyrir hönd íslenskra
stjórnvalda.

Íslendingar hafa nú tekið við rekstri gömlu ratsjárstöðvanna á Miðnesheiði og
Stokksnesi.

Í sumar gekk Ratsjárstofnun frá samningum við bandaríska fyrirtækið Raytheon
Service Company um tímabundinn rekstur ratsjárstöðvanna á Miðnesheiði og Stokksnesi og
um þjálfun íslenskra tæknimanna Ratsjárstofnunar. Starfsmenn Raytheon reka ratsjárstöðv-
arnar þar til íslensku starfsmennirnir hafa hlotið þjálfun til að geta annast reksturinn. Nú er
gert ráð fyrir að Íslendingar og íslenskir starfsmenn taki við rekstri stöðvarinnar á Stokksnesi
í október n.k. og stöðvarinnar á Miðnesheiði í október á næsta ári.

Þann 1. september 1987 var gengið frá ráðningu fyrstu átján tæknimannanna til
Ratsjárstofnunar. Voru þeir sendir til þjálfunar í meðferð ratsjárbúnaðar í Bandaríkjunum í
tvo mánuði s.l. haust. Þegar þeir komu frá Bandaríkjunum í desember hófst starfsþjálfun á
Stokksnesi. Stendur hún fram í október á þessu ári. Ímars verða síðan ráðnir tíu tæknimenn
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til viðbótar og verða þeir sendir í sams konar tveggja mánaða grunnþjálfun í Bandaríkjunum
í sumar. Í framhaldi af því tekur við starfsþjálfun á Íslandi.

Rekstrarkostnaður Ratsjárstofnunar er áætlaður tæpar 309 milljónir króna á þessu ári.
Bandaríkjamenn munu greiða allan kostnað af rekstrinum.

Í undirbúningi er frumvarp að lögum um Ratsjárstofnun.

(5) Framkvæmdir á vegum varnarliðsins.
Á árlegum fundi með byggingardeild sjóhersins, sem haldinn var í Norfolk í október

s.l., voru eftirtaldar framkvæmdir ákveðnar á árinu 1988.
Ný ratsjárstöð á Miðnesheiði.
Ný ratsjárstöð á Stokksnesi.
Viðbætur við verkstæði og birgðageymslu.
Æfingasvæði fyrir slökkvilið Keflavíkurflugvallar .
Skrifstofuhúsnæði fyrir yfirstjórn varnarliðsins.
Framhaldsframkvæmdir við gerð flughlaðs vegna fyrirhugaðs flugfraktsvæðis við nýju
flugstöðina og akstursbrautir því tengdar.
Viðbót við prófunarstöð fyrir þotuhreyfla orustuflugvéla varnarliðsins.
Allar þessar framkvæmdir var búið að samþykkja áður.
Ratsjárstöðvarnar nýju á Miðnesheiði og á Stokksnesi munu leysa af hólmi stöðvarnar,

sem þar eru. Verða nýju stöðvarnar eins að allri gerð og stöðvarnar, sem verið er að reisa á
Bolafjalli og Gunnólfsvíkurfjalli.

Byggingarkostnaður stöðvanna verður greiddur af Atlantshafsbandalaginu, sem og
kostnaður við verkstæði og birgðageymslu. Aðrar framangreindar framkvæmdir greiða
Bandaríkin. Auk nýframkvæmdanna var samið um ýmsar viðhaldsframkvæmdir á eldri
mannvirkjum. Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdir, sem Íslenskir aðalverktakar
annast, er um 8,2 milljónir bandaríkjadala, en auk þess vinna Íslenskir aðalverktakar áfram
að verkefnum sem þegar hefur verið samið um. Er áætlað að heildarkostnaður við
framkvæmdir á árinu 1988 verði um 55,2 milljónir bandaríkjadala, samanborið við 59
milljónir bandaríkjadala árið 1987. Endanlegt verð ræðst af samningum verktakans og
sjóhersins. Hefur því dregið nokkuð úr umfangi framkvæmda. Hef ég meðal annars frestað
framkvæmdum við einn áfanga olíubirgðastöðvar í Helguvík um sinn.

Auk þessa var á fundinum í Norfolk gengið frá áætlun um viðhaldsverkefni sem
Keflavíkurverktakar sinna, fyrir samtals um 9,2 milljónir bandaríkjadala. Á árinu 1987 var
til samanburðar samið um viðhaldsverkefni fyrir rösklega 9,9 milljónir bandaríkjadala.

VII Hafréttarmál

(1) Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna.
Hafréttarsamningurinn hefur verið fullgiltur af 35 aðilum, þar á meðal íslandi, en hann

tekur gildi einu ári eftir að 60 aðilar hafa fullgilt hann. Ísland er eina vestræna ríkið sem
hefur fullgilt samninginn. Önnur vestræn ríki bíða árangurs af starfi nefndar sem vinnur að
undirbúningi alþjóðahafsbotnsstofnunarinnar og hafréttardómstóls.

Á síðasta fundi nefndarinnar í lok júlí 1987var markverðum áfanga náð. Þá var ákveðið
að skrásetja Indland sem fyrsta aðilann sem öðlast getur leyfi til málmvinnslu á
hafsbotninum samkvæmt ályktun hafréttarráðstefnunnar. Aður höfðu Belgía, Holland,
Ítalía, Kanada og Sovétríkin gert með sér samkomulag um lausn deilumál a vegna
afmörkunar vinnslusvæða. Þessi ríki gerðu einnig tvíhliða samninga við Bandaríkin,
Bretland og Vestur-Þýskaland þar að lútandi. A fundi fulltrúanefndar undirbúningsnefndar-
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innar í desember 1987 voru umsóknir Frakklands, Japans og Sovétríkjanna um vinnsluleyfi
einnig skrásett. Ljóst er því að mikil og tímabær hreyfing er komin á þessi mál og þess vænst
að starf undirbúningsnefndarinnar eigi eftir að gera fleiri iðnríkjum kleift að fullgilda
samninginn.

(2) Hafsbotnsmálefni.
(2.1) Hatton-Rockall svæðið.

Á grundvelli reglugerðar nr. 196 frá 9. maí 1985 um afmörkun landgrunnsins til vesturs,
í suður og til austurs gera Íslendingar kröfu til hafsbotnssvæða suður af Íslandi. Þrjú önnur
ríki, Danmörk fyrir hönd Færeyja, Bretland og Írland, gera einnig kröfur á þessum
hafsvæðum. Samstarf hefur tekist milli Íslendinga, Dana og Færeyinga um jarðeðlisfræði-
legar rannsóknir og fóru þær fram s.l. haust. Nú er unnið að úrvinnslu gagna og standa vonir
til að verulegar upplýsingar fáist um jarðlög hafsbotnsins á mælingarsvæðinu.

Bretum og Írum var boðin þátttaka í rannsóknaleiðangrinum, en báðir aðilar höfnuðu
því. Jafnframt ítrekuðu þeir mótmæli sín við þeim kröfum sem Íslendingar annars vegar og
Danir og Færeyingar hins vegar gera um hafsbotnsréttindi á þessum slóðum.

Samkvæmt 83. gr. Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna skal afmörkun land-
grunnsins komið í kring með samningi á grundvelli þjóðaréttar svo að sanngjarnri lausn
verði náð. Íslendingar hafa ítrekað óskað eftir viðræðum um þessi mál, en Bretar og Írar
hafa enn sem komið er ekki verið tilbúnir til að hefja samninga. Haldið verður áfram að
þrýsta á um að allir aðilar setjist að samningaborðinu.

(2.2) Norðurslóðir.
Á s.l. ári létu utanríkisráðuneytið og utanríkismálanefnd kanna hvaða hafsbotnsréttindi

gætu fallið í hlut Íslands, Noregs og Danmerkur fyrir hönd Grænlands á hafsvæðunum vestur
af Noregi, austur af Grænlandi og norður og austur af Íslandi á grundvelli reglna
Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í framhaldi af þessu óskuðu Íslendingar eftir
viðræðum við fulltrúa hinna þjóðanna til þess að kynna þeim þau gögn, sem unnin höfðu
verið og ræða möguleikana á samvinnu um frekari könnun á þessum hafsvæðum og
skiptingu þeirra. Þessi kynningarfundur var haldinn í Reykjavík 25.-26. janúar s.l. og var
ákveðið að hafa áfram samráð um þessi mál.

(3) Hvalamálið.
Undanfarin tvö ár hafa hvalveiðar Íslendinga verið mjög í brennidepli, sem og viðleitni

ríkisstjórnarinnar til að vernda rétt til hvalarannsókna innan efnahagslögsögunnar.
Mikilvægur þáttur í samþykkt Alþjóðahvalveiðiráðsins árið 1982 um tímabundið bann

við hvalveiðum í atvinnuskyni var að fram skyldi fara heildarendurmat á öllum hvalastofnum
fyrir árið 1990. Alþingi samþykkti árið 1983 að stöðva veiðar í atvinnuskyni í samræmi við
ákvörðun Alþjóðahvalveiðiráðsins en Alþingi ákvað einnig að rannsóknir á hvalastofnunum
við landið skyldu auknar.

Vísindaáætlun Íslendinga felur í sér víðtækar rannsóknir á hvalastofnum umhverfis
Ísland og gerir ráð fyrir veiðum á 80 langreyðum, 40 sandreyðum og 80 hrefnum árlega.
Markmið áætlunarinnar er að auka þekkingu á ástandi hvalastofna í íslenskri lögsögu og
ákvarða mikilvægi þeirra í vistkerfinu. Á grundvelli niðurstaðna rannsóknanna verður síðan
tekin ákvörðun um veiðar eftir 1990.

Undanfarin þrjú ár hafa farið fram umræður innan Alþjóðahvalveiðiráðsins um
leyfisveitingar vegna veiða í rannsóknaskyni. Á ársfundi ráðsins í Málmey árið 1986 var
samþykkt tillaga um málið sem íslensk stjórnvöld gátu sætt sig við. Bandarísk stjórnvöld
ákváðu að taka málið upp að nýju og lögðu fram tillögu um nýtt fyrirkomulag.

47



Á ársfundi Alþjóðahvalveiðiráðsins í Bournemouth í júní 1987 var bandaríska tillagan
samþykkt ásamt ástralskri tillögu þar sem Ísland var hvatt til að nema úr gildi leyfi til veiða
samkvæmt íslensku vísindaáætluninni. Tillögur Íslendinga um að fresta afgreiðslu og kanna
hvort þessar ályktanir stæðust ákvæði hvalveiðisáttmálans voru felldar.

Í kjölfar fundarins í Bournemouth fóru fram viðræður milli íslenskra og bandarískra
stjórnvalda í Washington í júlí 1987. Fyrir fundinn hafði ég í bréfi til George P. Shultz
utanríkisráðherra Bandaríkjanna útskýrt sjónarmið ríkisstjórnarinnar og harðlega mótmælt
afskiptum Bandaríkjamanna af vísindarannsóknum í íslenskri lögsögu. Samkvæmt banda-
rískum lögum, svonefndum Pelly-viðaukalögum, eiga ríki sem talin eru hafa gerst brotleg við
stefnu Alþjóðahvalveiðiráðsins á hættu að viðskiptaráðherra Bandaríkjanna gefi út staðfest-
ingarkæru sem leitt getur til takmörkunar á fiskinnflutningi til Bandaríkjanna.

Eftir ítarlegar umræður í ríkisstjórninni og utanríkismálanefnd í framhaldi af viðræðun-
um var hinn 27. ágúst 1987 tilkynnt um ákvörðun ríkisstjórnarinnar í hvalamálinu.
Samkvæmt henni var dregið úr veiðum á sandreyðum um helming, fallið frá hrefnuveiðum á
árinu og Hafrannsóknastofnun falið að endurskoða rannsóknaáætlun ina í heild fyrir næstu
ár.

Í bréfi Þorsteins Pálssonar forsætisráðherra til Ronald Reagans forseta Bandaríkjanna
2. september 1987 var lýst áhyggjum yfir því að aðgerðir Bandaríkjanna kynnu að spilla
vinsamlegri sambúð ríkjanna. Í svarbréfi Reagans forseta var boðið til viðræðna. Forsætis-
ráðherra þáði boð þetta og óskaði eftir því að viðræður færu fram milli mín og Shultz
utanríkisráðherra eða fulltrúa hans. Var bandarískum stjórnvöldum síðan tjáð að ég hefði í
hyggju að ræða á breiðum grundvelli um samskipti þjóðanna þar eð málið gæti komist á svo
alvarlegt stig að hvalamálið yrði nánast aukaatriði.

Bandarísk stjórnvöld urðu ekki við beiðninni um viðræður á breiðum grundvelli. Í
viðræðum, sem gert var ráð fyrir í Ottawa 9. september 1987, veitti dr. Anthony Calio,
aðalfulltrúi Bandaríkjanna hjá Alþjóðahvalveiðiráðinu, bandarískri sendinefnd forstöðu.
Ég ákvað að taka ekki þátt í viðræðunum, en embættismenn undir forystu Ingva S.
Ingvarssonar sendiherra átti fund með bandarísku sendinefndinni. Þar lögðu Bandaríkja-
menn fram tillögur sem urðu grundvöllur eftirfarandi samkomulags milli ríkjanna:
1. Árið 1988 og þaðan í frá mun ríkisstjórn Íslands leggja rannsóknaáætlun sína fyrir

vísindanefnd Alþjóðahvalveiðiráðsins til umsagnar og framfylgja vísindalegum tilmæl-
um nefndarinnar.

2. Bandaríkin munu ekki leggja fram staðfestingarkæru gegn Íslendingum vegna veiða á 80
langreyðum og 20 sandreyðum árið 1987, né vegna veiddra hvala árið 1988 og síðar í
samræmi við vísinda áætlun Íslendinga, svo fremi ríkisstjórn Íslands fari eftir ákvæðum 1.
liðar.

3. Bandaríkin munu vinna með Íslandi og öðrum aðalfulltrúum Alþjóðahvalveiðiráðsins
að endurskoðun á og tillögugerð um tilhögun málsmeðferðar vísindanefndar Alþjóða-
hvalveiðiráðsins við athugun á rannsóknaleyfum, í því skyni að auka traust á
framkvæmd og vísindalegu gildi þessarar málsmeðferðar.
Hinn 23. september 1987 tók ég þessi mál upp á fundi með Shultz utanríkisráðherra í

New York. Vorum við sammála um að stjórnvöld landanna skyldu vinna af einhug að
framkvæmd Ottawa samkomulagsins og efnt skyldi til fundar um málið sem fyrst.
Í samræmi við 3. lið Ottawasamkomulagsins hafa Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráð-

herra og bandarísk stjórnvöld síðan kynnt tillögur um bætt vinnubrögð vísindanefndar
Alþjóðahvalveiðiráðsins. Sjávarútvegsráðherra og embættismenn utanríkisráðuneytisins og
sjávarútvegsráðuneytisins áttu síðan viðræður 8. og 9. febrúar 1988 í Washington við
C. William Verity Jr. viðskiptaráðherra Bandaríkjanna og bandaríska embættismenn um
nánari útfærslu tillagnanna, svo og um hlut hvala í vistkerfi sjávar.
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Í janúar 1988 var haldin í Reykjavík alþjóðleg ráðstefna um skynsamlega nýtingu
sjávarspendýra í boði Íslands. Í ráðstefnunni tóku þátt fulltrúar Íslands, Færeyja, Japans,
Kanada, Noregs og Sovétríkjanna auk áheyrnarfulltrúa frá Grænlandi. Á ráðstefnunni var
fjallað um þrjú meginviðfangsefni: Leiðir til verndunar og stjórnunar veiða á sjávarspendýr-
um, vísindarannsóknir og kynningarstarfsemi.

Stefna Íslands hvað sjávarspendýr varðar er byggð á því grundvallarsjónarmiði að
viðurkenna verði hlutverk sjávarspendýra í náttúrunni. Markmið með stjórn hvalveiða er að
ná og viðhalda jafnvægi í vistkerfinu.

(4) Norður-Atlantshafslaxverndunarstofnunin, NASCO.
Fjórði ársfundur NASCO var haldinn í Edinborg 8. til 12. júní 1987. Á fundi

Norðaustur-Atlantshafsnefndarinnar var ákveðin takmörkun á laxveiðum Færeyinga en á
ársfundunum 1985 og 1986 tókst ekki að ná samkomulagi um takmörkun veiðanna. Verður
komið á sóknartakmörkun í þrjú ár til reynslu. Heildarafli á tímabilinu má ekki vera meiri en
1790 lestir og árlegur afli ekki meiri en 626 lestir. Fjöldi veiðiskipa verður takmarkaður við
26, veiðitímabilið ákveðið 15. janúar til 30. apríl og 1. nóvember til 15. desember og
hámarksfjöldi skipsdaga ákveðinn 1600 á ári.

Á fundinum var gerð grein fyrir afstöðu íslenskra stjórnvalda tillaxveiða Færeyinga,
sbr. svohljóðandi ályktun Alþingis frá 14. mars 1983:

"Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera ráðstafanir til að stöðva veiðar
Færeyinga á Atlantshafslaxinum í hafinu í samræmi við 66. gr. hafréttarsáttmálans og
hafa um það samráð við önnur upprunalönd laxastofnsins, enda verði að því stefnt, að
allar laxveiðar í sjó verði bannaðar á Norður-Atlantshafi."
Með hliðsjón af þessari afstöðu var reynt að ná samstöðu með öðrum upprunalöndum

um bann við laxveiðum Færeyinga. Það reyndist ekki unnt og sat því fulltrúi Íslands í
nefndinni hjá þegar fyrrgreind sóknartakmörkun var ákveðin.

Tveggja ára takmörkun laxveiða Grænlendinga gildir í eitt ár enn og var því engin
ákvörðun tekin í Vestur-Grænlandsnefndinni á ársfundinum. Í Norður-Ameríkunefnd
stofnunarinnar voru framlengdar ráðstafanir til að draga úr laxveiðum í sjó við Nýfundna-
land.

Næsti ársfundur NASCO verður haldinn í Reykjavík 13. til 17. júní 1988. Guðmundur
Eiríksson, þjóðréttarfræðingur utanríkisráðuneytisins, hefur verið forseti stofnunarinnar frá
upphafi 1984 en kjörtímabili hans lýkur á næsta ársfundi.

(5) Veiðar annarra þjóða við Ísland.
Belgar hafa heimild til að veiða hér við land samkvæmt samningi frá 1975 með

breytingum frá 1981. Heimildin er bundin við tiltekin skip, sem eru nú 5 talsins. Aðeins 3
þeirra stunduðu veiðar við Ísland á árinu 1987. Leyfilegur afli belgísku skipanna er 4400
lestir. Afli belgískra skipa á árinu 1987var um 1518 lestir í lok nóvembermánaðar , þar af um
492 lestir af þorski.

Færeyingar hafa samkvæmt samningi frá 1976 með breytingum frá 1979, 1981 og 1984
leyfi til að veiða hér við land allt að 17 000 lestir af botnfiski, en íslensk stjórnvöld ákveða
hámarksafla. Á árinu 1986 var færeyskum sjómönnum heimilað að veiða 9000 lestir á
handfæri og línu, þar af allt að 2000 lestir þorsks. Afli þeirra á árinu var 9100 lestir, þar af
1848 lestir af þorski.

Samkvæmt samkomulagi frá 1976hafa Norðmenn heimild til línu- og handfæraveiða við
Ísland. Árið 1984 var gerður samningur við Norðmenn um veiðar Íslendinga í norskri
lögsögu og fallið frá uppsögn samkomulagsins um veiðar Norðmanna við Ísland. Heimild
Norðmanna á árinu 1987 var samkvæmt samkomulaginu 400 lestir. Afli norskra línuskipa
við Ísland á árinu var 381 lest.
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Í desember 1987 var gerður samningur um að Norðmenn mættu veiða allt að 60 000
lestir loðnu innan íslenskrar lögsögu á tímabilinu 1. janúar til 15. febrúar 1988.

(6) Skipting loðnustofnsins.
Ekki hafa verið haldnir formlegir samningafundir um skiptingu veiða úr íslenska

loðnustofninum milli Íslands, Grænlands og Noregs síðan í apríl 1986. Á þeim fundi gerðu
Grænlendingar miklar kröfur um hlutdeild í loðnustofninum. Leiddi það til þess að
samningaviðræðurnar sigldu í strand. Á þeim fundi náðist samkomulag um endurskoðun
rannsóknarskýrslu frá því í maí 1983 um dreifingu loðnustofnsins. Sú endurskoðun leiddi í
ljós að 79-91 af hundraði loðnustofnsins héldi sig innan íslenskrar lögsögu en 9-21 af
hundraði innan lögsögu Jan Mayen og Austur-Grænlands sameiginlega. Fyrri skýrslan hafði
gefið til kynna að 73-86 af hundraði loðnustofnsins tilheyrðu íslensku lögsögunni.

Þeim þríhliða samningi, um skiptingu loðnustofnsins, sem leitast hefur verið við að ná
um alllangt skeið, er ætlað að leysa af hólmi samkomulag Íslendinga og Norðmanna frá því í
maí 1980. Þar skiptu þeir veiðinni milli sín í hlutföllunum 85 af hundraði til Íslendinga og 15
af hundraði til Norðmanna. Nú er það óumdeilt að Grænlendingum beri hlutur í veiðinni.

Íslendingar hafa ávallt lagt megináherslu á að vísindaleg gögn um dreifingu loðnustofns-
ins skuli lögð til grundvallar skiptingu veiðanna. Tilhneiging hefur verið hjá samningsaðilum
þeirra til að miða við dreifingu stofnsins ákveðna mánuði og þá einkum þá mánuði sem
loðna gengur í ætisleit út fyrir íslensku lögsöguna.

Þótt ekki hafi verið haldnir formlegir samningafundir um lausn ágreiningsins síðan í
apríl 1986 hafa aðilar haft samband sín á milli og nú er stefnt að samningafundi í byrjun maí
1988.

S.l. sumar veiddu færeysk skip um 65 þúsund lestir af loðnu sem var sá aflakvóti sem
grænlenska landsstjórnin ákvað sér. Að öðru leyti hafa veiðarnar farið fram á grundvelli
samnings milli Íslands og Noregs frá því í maí 1980.

VIII Utanríkisþjónustan

Með breytingu á reglugerð um Stjórnarráð Íslands, sem gerð var 8. júlí s.l., var
yfirstjórn utanríkisviðskipta flutt frá viðskiptaráðuneytinu til utanríkisráðuneytisins. Oft
hafði verið rætt um að slík breyting væri æskileg og var m.a. vikið að því í skýrslu Ólafs
Jóhannessonar, þáverandi utanríkisráðherra, til Alþingis árið 1982. Þessir málaflokkar voru
upphaflega hjá utanríkisráðuneytinu en fluttust smám saman til viðskiptaráðuneytisins á
síðari hluta sjötta áratugarins en einkum þó á árunum upp úr 1960. Vert er einnig að hafa í
huga að allan tímann hefur utanríkisþjónustan annast meginhluta samskiptanna erlendis
með fastanefndinni í Genf hjá EFTA og GATI, sendiráðinu í Brussel hjá EB, eftir að
þessar skrifstofur voru settar á stofn, og öðrum sendiráðum, sem farið hafa með tvíhliða
samskipti við viðskiptalönd okkar. Gerð viðskiptasamninga hefur einnig ávallt verið á
ábyrgð utanríkisráðuneytisins.

Í upphafi er ráðgert að fjórir embættismenn og tveir ritarar starfi við viðskiptaskrifstof-
una. Með hliðsjón af vaxandi samskiptum við Evrópubandalagið á ýmsum sviðum, miklum
störfum innan EFTA og GATI og aukinni áherslu á stuðning við útflutning á sem
fjölbreyttustum varningi og þjónustu er ljóst að ekki verður lengi beðið með að fjölga
starfsliði þessarar skrifstofu.

Á s.l. ári kom einnig til framkvæmdar ákvörðun ríkisstjórnarinnar frá desember 1986
um að vista innan utanríkisráðuneytisins skrifstofu Norðurlandamála, þ.e. norrænt samstarf
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innan ramma Ráðherranefndar Norðurlanda og embætti staðgengils samstarfsráðherra
Norðurlanda.

Eftir þessar breytingar eru nú fimm skrifstofur innan utanríkisráðuneytisins, þ.e.
skrifstofur alþjóðamála, útflutningsmála, varnarmála, Norðurlandamála og almenn skrif-
stofa, en innan hennar starfar sérstök upplýsinga- og fjölmiðladeild. Ennfremur starfa í
ráðuneytinu prótókollstjóri og þjóðréttarfræðingur og þar hafa starfsaðstöðu tveir heima-
sendiherrar, gagnvart ríkjum í Austur-Asíu og Eyjaálfu og Suðvestur-Asíu og ríkjum fyrir
botni Miðjarðarhafs.

Frá árinu 1972 hefur utanríkisráðuneytið verið í leiguhúsnæði í byggingu lögreglustjóra-
embættisins í Reykjavík. Fyrir allmörgum árum varð að taka á leigu húsnæði fyrir
varnarmálaskrifstofu að Skúlagötu 63 og þar hefur Norðurlandaskrifstofan nú einnig fengið
aðstöðu. Eftir að viðskiptaskrifstofan tók til starfa hefur orðið að leigja viðbótarhúsnæði
fyrir vissa þætti starfsemi ráðuneytisins að Laugavegi 118d og er utanríkisráðuneytið þá
orðið dreift í leiguhúsnæði á þremur stöðum. Hlýtur þetta að teljast óviðunandi ástand og
kallar á úrbætur hið allra fyrsta. ,

Í skýrslu sinni til Alþingis árið 1986 vék þáverandi utanríkisráðherra, Matthías A.
Mathiesen, að húsnæðisvanda utanríkisráðuneytisins og lagði þá til að sá vandi yrði leystur
með nýbyggingu á lóð ríkisins austan húss rannsóknastofnana sjávarútvegsins við Skúlagötu.
Tillaga um byggingu þess húss fyrir utanríkisráðuneytið og fleiri ráðuneyti var hluti af
heildartillögum um húsnæðismál Stjórnarráðsins, sem ég lét vinna í forsætisráðherratíð
minni 1983-87, og miðuðu þær að því að starfsemin yrði sem mest á svæðinu í grennd við
Arnarhól. Kaup ríkisins á Sambandshúsinu hafa leyst nokkurn hluta húsnæðisvanda
Stjórnarráðsins, en ljóst er að utanríkisráðuneytið getur ekki fengið þar það húsnæði sem
það þarf.

Í utanríkisráðuneytinu starfa nú 23 embættismenn og 17 aðrir starfsmenn, eða alls 40
manns.

Í fyrirsvari fyrir Ísland erlendis eru nú 12 sendiráð og fastanefndir, auk þeirra tveggja
heimasendiherra, sem vikið var að hér að framan og taldir voru með í starfsmannafjölda
ráðuneytisins. Í þessum sendiráðum starfa sendiherra og einn fulltrúi í Bonn, Genf,
Kaupmannahöfn, London, Osló, Moskvu og Stokkhólmi, en sendiherra og tveir fulltrúar í
New York, París (frá 1. apríl n.k.) og Washington, en í Brussel er sami sendiherra yfir
fastanefndinni hjá NATO og sendiráðsskrifstofunni (sem fyrst og fremst annast samskiptin
við Evrópubandalagið) og tveir fulltrúar á hvorri skrifstofu. Á öllum þessum skrifstofum
starfa einn eða tveir útsendir ritarar, auk þess sem þar eru einn eða tveir aðrir starfsmenn,
oftast ríkisborgarar þess ríkis þar sem sendiráðsskrifstofan er. Erlendis starfa samtals 28
embættismenn, 17 útsendir ritarar, 9 staðbundnir ritarar og 12 aðrir starfsmenn eða alls 66
manns. Starfslið utanríkisþjónustunnar er því samtals 106.

Á vegum Útflutningsráðs Íslands eru nú starfandi þrír viðskiptafulltrúar erlendis. Tveir
þeirra hafa aðsetur í sendiráðunum, annar í New York en hinn í Kaupmannahöfn. Sá þriðji
er með skrifstofu í Frankfurt. Þessir viðskiptafulltrúar hafa jafnframt aðstöðu í öðrum
íslenskum sendiráðum á þeim markaðssvæðum þar sem þeir starfa.

Utanríkisþjónustan hefur nær 200 ólaunað a ræðismenn í 54 löndum. Þeir inna af hendi
sín störf í samráði við og undir stjórn sendiherra Íslands í hlutaðeigandi landi. Mikið reynir á
ýmsa þessara ræðismanna við fyrirgreiðslu við Íslendinga og íslenska hagsmuni, bæði á sviði
viðskiptamála en þó einkum þegar slys eða hvers kyns önnur óhöpp ber að höndum. Verða
þessum fulltrúum Íslands seint fullþökkuð fórnfús störf.

Viðfangsefni utanríkisþjónustunnar eru mörg. Samkvæmt lögum um utanríkisþjón-
ustuna skal hún í hvívetna gæta hagsmuna Íslands gagnvart öðrum ríkjum, einkum að því er
snertir stjórnmál og öryggismál, utanríkisviðskipti og menningarmál. Hún skal annast
samningsgerðir við önnur ríki, nema þar frá sé gerð undantekning í lögum eða forsetaúr-
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skurði og hún skal veita íslenskum ríkisborgurum vernd og aðstoð gagnvart erlendum
stjórnvöldum, stofnunum og einstaklingum.

Á undanförnum árum hefur verið lögð mjög aukin áhersla á tvennt. Annað er
öryggismálin í víðum skilningi, þ.e. að fylgjast betur með störfum og búnaði varnarliðsins,
fylgjast með og taka þátt í meðferð fleiri málaflokka innan Atlantshafsbandalagsins, svo og
að verða virkari í starfsemi sem varðar afvopnun eða takmörkun vígbúnaðar og stuðlar að
auknu trausti milli þjóða, m.a. á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og Ráðstefnunnar um
öryggi og samvinnu í Evrópu. Hitt áhersluatriðið er utanríkisviðskiptin og nánara samstarf
og tengsl á ýmsum sviðum við ríki Vestur-Evrópu, eins og rakið hefur verið í þessari skýrslu.
Verður áfram lögð rík áhersla á þessa málaflokka eftir því sem hinn takmarkaði
starfsmannafjöldi utanríkisþjónustunnar frekast leyfir.
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Fylgiskjal I.

Sendiráð Íslands og fastanefndir - og umdæmi þeirra.
Hinn 5. febrúar s.l. var undirritaður forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá

alþjóðastofnunum og sendiræðisskrifstofur. Helstu breytingar frá síðasta forsetaúrskurði eru
þær að tvær skrifstofur verða í Brussel, önnur fyrir sendiráðið í Belgíu og Luxembourg hjá
Efnahagsbandalagi Evrópu og hin fyrir fastanefnd Íslands hjá Norður-Atlantshafsráðinu,
Grikkland flyst frá sendiráðinu í Brussel til sendiráðsins í Bonn sem að auki fær
Vatikanríkið. Kúba og Bahamaeyjar flytjast frá sendiráðinu í Washington til fastanefndar-
innar í New York. Fer forsetaúrskurðurinn hér á eftir:

FORSETI ÍSLANÐS
gjörir kunnugt: Samkvæmt fyrirmælum 4. gr. laga nr. 39 frá 16. apríl 1971 um utanríkisþjón-
ustu Íslands eru hér með sett eftirfarandi ákvæði:
1. Íslensk sendiráð skulu vera í Kaupmannahöfn, Ósló, Stokkhólmi, London, París,

Moskvu, Bonn, Brussel og Washington. Fastanefndir skulu vera í Genf og New York, og
aðalræðisskrifstofa í New York.

2. Umdæmi stofnana þeirra sem nefndar eru í 1. lið hér að framan skulu vera sem hér segir:
a. Kaupmannahöfn. Auk Danmerkur skal umdæmi sendiráðsins vera Ítalía, Tyrkland og

Ísrael.
b. Ósló. Auk Noregs skal umdæmi sendiráðsins vera Alþýðulýðveldið Pólland og

Alþýðulýðveldið Tékkóslóvakía.
c. Stokkhólmur. Auk Svíþjóðar skal umdæmi sendiráðsins vera Finnland, Sambandslýð-

veldið Júgóslavía, Albanía og Saúdí-Arabía.
d. London. Auk Stóra-Bretlands og Norður-Írlands skal umdæmi sendiráðsins vera

Lýðveldið Írland, Holland og Nígería.
e. París. Auk Frakklands skal umdæmi sendiráðsins vera Grænhöfðaeyjar , Spánn og

Portúgal. Forstöðumaður sendiráðsins skal vera fastafulltrúi Íslands hjá Efna-
hagssamvinnu- og þróunarstofnuninni (OECD) og hjá Menningarmálastofnun Sam-
einuðu þjóðanna (UNESCO).

f. Moskva. Auk Sovétríkjanna skal umdæmi sendiráðsins vera Alþýðulýðveldið Búlgar-
ía, Alþýðulýðveldið Rúmenía, Alþýðulýðveldið Ungverjaland, Þýska alþýðulýðveldið
og Alþýðulýðveldið Mongólía.

g. Bonn. Auk Sambandslýðveldisins Þýskalands skal umdæmi sendiráðsins vera Austur-
ríki, Sviss, Grikkland og Vatikanríkið.

h. Brussel. Auk Belgíu skal umdæmi sendiráðsins vera Luxembourg.
Forstöðumaður sendiráðsins skal vera sendiherra hjá Efnahagsbandalagi Evrópu og
fastafulltrúi í Norður-Atlantshafsráðinu.
Tvær skrifstofur skulu vera í Brussel:
1) fyrir sendiráðið í Belgíu og Luxembourg og hjá Efnahagsbandalagi Evrópu,
2) fyrir fastanefnd Íslands hjá Norður-Atlantshafsráðinu.

i. Washington. Auk Bandaríkja Ameríku skal umdæmi sendiráðsins vera Kanada,
Mexíkó, Brasilía, Argentína, Chile, Perú, Kólombía, Venezuela og Barbados.

j. Genf. Forstöðumaður fastanefndarinnar í Genf skal vera fastafulltrúi hjá Evrópu-
skrifstofu Sameinuðu þjóðanna og öðrum alþjóðastofnunum sem aðsetur hafa íGenf.
Hann skal einnig vera fastafulltrúi hjá Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og auk
þess sendiherra í Kenýu, Tansaníu, Egyptalandi og Eþíópíu.

k. New York. Forstöðumaður fastanefndarinnar í New York skal vera fastafulltrúi
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Íslands hjá höfuð stöðvum Sameinuðu þjóðanna og auk þess sendiherra á Kúbu og
Bahamaeyjum.

3. Ráðherra getur ákveðið að sendiherra í utanríkisþjónustunni með búsetu í Reykjavík
skuli vera sendiherra í fjarlægum löndum, fyrst og fremst Asíu og Afríku eftir því sem
nauðsyn kann að krefja.

4. Starfsmaður utanríkisþjónustunnar með búsetu í Reykjavík skal vera fastafulltrúi Íslands
hjá Evrópuráðinu.

5. Úrskurður þessi skal taka gildi við undirskrift og um leið fellur úr gildi forsetaúrskurður
nr. 17 frá 8. febrúar 1980.

Gjört í Reykjavík, 5. febrúar 1987.

Vigdís Finnbogadóttir.
(L. S.)

Matthías Á. Mathiesen.

Sendiherrar með búsetu í Reykjavík gegna embættum í eftirtöldum ríkjum: Japan,
Kína, Indlandi, Pakistan, Bangladesh, Alþýðulýðveldinu Kóreu, Kóreulýðveldinu, Indó-
nesíu, Thailandi, Íran, Írak, Kýpur, Túnis og Ástralíu.
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Fylgiskjal II.

Skrá um helstu alþjóðasamtök sem Ísland er aðili að.

Sameinuðu þjóðirnar og sérstofnanir þeirra.
Sameinuðu þjóðirnar (UN).
Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO).
Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO).
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO).
Alþj óðavinnumálastofnunin (ILO).
Alþjóðaveðurfræðistofnunin (WMO).
Alþj óðahugverkastofnunin (WIPO).
Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO).
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO).
Alþjóðafjarskiptasambandið (lTU).
Alþjóðapóstsambandið (UPU).
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF).
Alþjóðabankinn (IBRD).
Alþjóðalánastofnunin (IFC).
Alþjóðaframfarastofnunin (IDA).
Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATI).
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (IAEA).

Önnur alþjóðasamtök.
Atlantshafsbandalagið (NATO).
Evrópuráðið (Council of Europe).
Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin (OECD).
Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA).
Norðurlandaráð (Nordic Council).
Norræna póstsambandið (Nordic Postal Union).
Kjarnfræðistofnun Norðurlanda (NORDITA).
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga (International Union for the Publication of Custom

Tariffs).
Alþjóðahafrannsóknaráðið (International Council for the Exploration of the Sea).
Alþjóðahvalveiðiráðið (International Whaling Commission).
Norður- Atlantshafslaxverndunarstofnunin (NASCO).
Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunin (Northwest Atlantic Fisheries Organization).
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin (North-East Atlantic Fisheries Commission).
Alþjóðas jómælingastofnunin (International Hydrographic Organization).
Alþjóðagerðardómurinn í Haag (Permanent Court of Arbitration, The Hague).
Tollasamvinnuráðið (Customs Co-operation Council).
Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International Criminal Police Organization,

INTERPOL).
Alþjóðanáttúruverndarsambandið (International Union for Conservation of Nature

and Natural Resources).
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Fylgiskjal III.

Ályktanir á 42. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem Ísland var meðflytjandi að.

Atkvæða-
Ál.nr. Dsl. Efni greiðsla

Allsherjarþingið:
Þst. 3 Kjörbréf Ísraels 80-39-10
42/3 24 Kampútsea 117-21-16
42/20 32 Hafréttarmál 142-2-6
42/23G 33 Suður-Afríkusjóður sþ. 149-2-4
42/23H 33 Aðgerðir gegn kynþátta aðskilnaði S.á.a.

Fyrsta nefnd:
42/27 50 Bann við tilraunum með kjarnavopn 143-2-8
42/37C 61 Efna- og sýklavopn S.á.a.
42138C 62 Upplýsingaskylda um kjarnavopnatilraunir 147-1-8
42/381 62 Óhlutdræg ar upplýsingar um hermál 133-4-12
42/38K 62 Vígbúnaðarkapphl. á hafinu og afvopnun 154-1-2
42/38M 62 Efndir samninga um takmörkun

vígbúnaðar og afvopnun S.á.a.
42/42F 66 Afvopnunareftirlit S.á.a.
42/42K 66 Skýrsla afvopnunarnefndarinnar í Genf 127--0-28

Önnur nefnd:
421201 86 Aðstoð við jaðarríki Suður-Afríku 154-0--1

Þriðja nefnd:
42/136 12 Mannréttindi í Íran 58-22-42
42/60 95 Samningur um afnám alls misréttis

gegn konum S.á.a.
42/101 100 Samningur um réttindi barna 154-0--1
42/103 101 Mannréttindasáttmálar S.á.a.
42/108 103 Framlenging UNHCR S.á.a.
42/109 103 Flóttamannafulltrúi sþ. S.á.a.
42/122 107 Sjóður vegna fórnarlamba pyntinga S.á.a.
42/123 107 Alþjóðasamningur gegn pyntingum S.á.a.
42/141 12 Skyndiaftökur S.á.a.

Fjórða nefnd:
42/76 111 Menntunar- og þjálfunaráætlun

fyrir suðurhluta Afríku S.á.a.

Fimmta nefnd:
42/219 122 Friðhelgi starfsmanna sþ. S.á.a.
42/223 125b Fjármögnun UNIFIL 133-3-9
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Sjötta nefnd:
42/154
42/156

133 Öryggi stjórnarerindreka
135 Skýrsla alþjóðalaganefndarinnar

S.á.a.
S.á.a.

Skýringar:
Ál.nr.: Númer ályktunar.
Þst.: ÞingskapatiIIögur.
Dsl.: Númer dagskráriiðar.
Atkvæðagreiðsla: Meðatkvæði-mótatkvæði-hjásetur.
S.á.a.: Samþykkt án atkvæðagreiðslu.

Fylgiskjal IV.

Þingsályktun
um stefnu Íslendinga í afvopnunarmálum.

Alþingi ályktar að brýna nauðsyn beri til að þjóðir heims, ekki síst kjarnorkuveldin,
geri með sér samninga um gagnkvæma alhliða afvopnun þar sem framkvæmd verði tryggð
með alþjóðlegu eftirliti.

Ennfremur telur Alþingi mikilvægt að verulegur hluti þess gífurlega fjármagns, sem nú
rennur til herbúnaðar, verði veittur til þess að hjálpa fátækum ríkjum heims þar sem tugir
milljóna manna deyja árlega úr hungri og sjúkdómum.

Alþingi fagnar hverju því frumkvæði sem fram kemur og stuðlað getur að því að rjúfa
vítahring vígbúnaðarkapphlaupsins.

Alþingi ályktar að beina því til ríkisstjórnarinnar að styðja og stuðla að allsherjarbanni
við tilraunum, framleiðslu og uppsetningu kjarnavopna undir traustu eftirliti, svo og
stöðvun á framleiðslu kjarnakleyfra efna í hernaðarskyni, jafnframt því að hvetja til
alþjóðlegra samninga um að árlega verði reglubundið dregið úr birgðum kjarnavopna. Þessu
banni og samningum um niðurskurð kjarnorkuvopna verði framfylgt á gagnkvæman hátt
þannig að málsaðilar unni því og treysti enda verði það gert í samvinnu við alþjóðlega
eftirlitsstofnun.

Leita verður allra leiða til þess að draga úr spennu og tortryggni milli þjójða heims og
þá einkum stórveldanna. Telur Alþingi að Íslendingar hljóti ætíð og hvarvetna að leggja
slíkri viðleitni lið.

Um leið og Alþingi áréttar þá stefnu Íslendinga að á Íslandi verði ekki staðsett
kjarnorkuvopn hvetur það til þess að könnuð verði samstaða um og grundvöllur fyrir
samningum um kjarnorkuvopnalaust svæði í Norður-Evrópu, jafnt á landi, í lofti sem á
hafinu eða í því, sem liður í samkomulagi til að draga úr vígbúnaði og minnka spennu. Því
felur Alþingi utanríkismálanefnd að kanna í samráði við utanríkisráðherra hugsanlega
þátttöku Íslands í frekari umræðu um kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum og skili
nefndin um það áliti til Alþingis fyrir 15. nóv. 1985.

Jafnframt ályktar Alþingi að fela öryggismálanefnd, í samráði við utanríkisráðherra, að
taka saman skýrslu um þær hugmyndir sem nú eru uppi um afvopnun og takmörkun
vígbúnaðar , einkum þær sem máli skipta fyrir Ísland með hliðsjón af legu landsins og aðild
þjóðarinnar að alþjóðlegu samstarfi. A grundvelli slíkrar skýrslu verði síðan leitað samstöðu
meðal stjórnmálaflokkanna um frekari sameiginlega stefnumörkun í þessum málum.

Samþykkt á Alþingi 23. maí 1985.
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