
Ed. 381. Nefndarálit [17. mál]
um frv. til 1. um lagagildi varnarsamnings milli íslands og Bandarikjanna og um
réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess.

Frá minni hl. varnarsamningsnefndar (FRV).

Nefndin hefur ekki orðið sammála um þetta mál, enda er þess varla að vænta,
þar sem upplýst er, að 4 nefndarmenn hafa lofað atkvæði sinu með þvi fyrir 7
mánuðum.

Ég er málinu andvigur, þegar af þeirri ástæðu, að ég tel samninga þá, sem
samþykkja á með frv., ekki gerða með stjórnskipulegum hætti, þar sem í þeim felast
kvaðir á íslenzku landi og landhelgi, en slíka samninga má ekki gera samkvæmt
ótvíræðum ákvæðum 21. gr. stjórnarskrárinnar, nema með samþykki Alþingis.

Ég tel sjálfstæði og fullveldi íslands stórlega skert með þessum samningum.
Island er með þeim gert að hernaðarlegu verndarríki um ófyrirsjáanlegan tíma.

Ríki, sem felur öðru ríki hervarnir sínar í friði og ófriði og afsalar sér, svo
sem hér hefur verið gert, hluta af fullveldisrétti sínum í hendur margfalt stærra
ríki, hafa hingað til ekki verið talin í flokki fullkomlega sjálfstæðra og fullvalda
ríkja að þjóðarétti. Slik verndarríki eru nú orðin fá í heiminum, og i Vestur-Evrópu
eru þau engin, nema Ísland.

A Íslandi gilda nú tvenn lög, íslenzk og arnerisk. A þeim svæðum, sem hinn
ameríski her hefur þegar lagt undir sig eða kann að leggja undir sig - en þau
eru á engan hátt ákveðin í samningnum, - fara amerísk yfirvöld með lögsögu og
lögreglueftirlit, íslenzk yfirvöld sömuleiðis í sumum efnum, en þó hafa hin amer-
ísku yfirvöld oft forrétt til lögsögu, eins og nánar segir Í samningnum.

Staða Íslands er að þessu leyti líkust því ástandi, sem nú ríkir, þjóðréttarlega
séð, á Súez-svæðinu og i Súdan og Marokkó, enda eru sum ákvæði "varnar samn-
ingsins" frá 5. maí, t. d. uppsagnarákvæðin, nauðalík ákvæðum brezk-egypzka samn-
ingsins frá 1936,sem Egyptar eru nú að reyna að brjótast undan.



Ég mun á sérstöku þskj. flytja brtt. um, að "samningssvæðin", þar sem ísl.
yfirráðaréttur er takmarkaður og íslenzk lög verða að víkja fyrir amerískum, og
þannig er ekki lengur ísl. ríki, heldur eins konar samríki (coimperium) Banda-
ríkjanna og Íslands, verði ákveðin með lögum og Alþingi ákveði nú og framvegis,
hvaða hluta Íslands það leggi undir amerísk yfirráð.

íslendingar hafa ekki enn áttað sig á þVÍ til fulls, að þeir eru komnir Í tölu
þjóða, sem búa við þann háska, að erlent herveldi ágirnist land þeirra sem her-
bækistöð í friði og ófriði. Við erum enn í vímu yfir því að hafa borið fullkomið
sigurorð af Dönum með stofnun lýðveldisins 1944. Við höfum eigin þjóðhöfðingja
og formlegt sjálfstæði. En hinu má ekki gleyma, að smáríki, og þó miklu stærri
þjóðir en Íslendingar, hafa ratað í þær raunir nú á tímum að halda hvoru tveggja
þessu í fríði fyrir stórveldum, en glata þó raunverulega sjálfstæði og sjálfsforræði.
En sjálfsforræði, eigin stjórn allra okkar mála, er okkur nauðsyn, þvi að sagan
sýnir, að íslenzkum málum verður aldrei vel ráðið af útlendum mönnum, þótt þeir
kunni að vera okkur vitrari og stjórnsamari í sínu landi, og hversu vinsamlegir
sem þeir kunna að vera í okkar garð. Mun svo reynast um þau góðu ráð, sem koma
frá Washington, eins og um hin, sem áður komu frá Kaupmannahöfn. Þegar Banda-
ríkin báru fram kröfur sínar um herstöðvar á íslandi næstu hundrað árin í október
1945, urðu þáttaskil í sögu þjóðarinnar og íslenzkrar sjálfstæðisbaráttu. íslending-
um var þá, rúmu ári eftir stofnun lýðveldisins, gert tilboð um að halda formlegu
sjálfstæði, en glata raunverulegu sjálfsforræði næstu hundrað árin.

Sá maður, sem manna bezt veit, hvers eðlis þessar kröfur voru, því að hann
tók á móti þeim, en birti þær aldrei, var Ólafur Thors, þá forsætisráðherra. Hann
hefur lýst þeim á þessa leið:

"Í fyrra báðu Bandaríkin okkur um Hvalfjörð, Skerjafjörð og Keflavík. Þau
fóru fram á langan leigumála, kannske 100 ár, vegna þess að þau ætluðu að leggja
i mikinn kostnað. Þarna áttu að vera voldugar herstöðvar. Við áttum þarna engu
að ráða. Við áttum ekki svo mikið sem að fá vitneskju um, hvað þar gerðist. Þannig
báðu Bandaríkin þá um land af okkar landi til þess að gera það að landi af sínu
landi. Og margir óttuðust, að síðan ætti að stjórna okkar gamla landi frá þeirra
nýja landi." (Alþt. 1946, aukaþing, B. 140.)

Þegar Bandaríkin höfðu þessar skuggalegu fyrirætlanir um að misnota Ísland,
gera það að hluta af sínu landi og stjórna því næstu 100 árin, var engin ófriðar-
hætta og krafan var þá ekki borin fram i þágu neinna alþjóðasamtaka, heldur
aðeins vegna hernaðarlegra eiginhagsmuna Bandaríkjamanna einna. Öryggi Íslend-
inga var þá ekki einu sinni haft að yfirskini. Hershöfðingjar Bandaríkjamanna,
sem þá eins og nú réðu utanríkisstefnu þeirra, að byggja herveldi þeirra á atóm-
stöðvum víða um heim, höfðu komið auga á ísland sem heppilegustu stöðina í
Norðvestur-Evrópu og voru ráðnir í að tryggja sér hana næstu 100 árin. Þessari
stefnu mótmæltu 100 brezkir þingmenn þegar í stað, og sænska stjórnin mótmælti
henni í Washington. íslenzkir stjórnmálamenn mótmæltu líka - fyrir kosningar -.
En allt, sem síðan hefur gerzt í viðskiptum Bandaríkjamanna og Íslands, Kefla-
víkursamningur, þátttaka Íslands í Atlantshafssamningi og þessi "varnarsamning-
ur", er afleiðing af þessari stefnu og áfangar að því yfirlýsta markmiði amerísku
hershöfðingjann a að hafa herstöðvar á Íslandi einungis vegna eiginhagsmuna Banda-
ríkjanna og til stuðnings hervæðisstefnu þeirra.

Skylt er að taka það fram, að ameríska þjóðin, sem vitanlega er ein merka sta
þjóð í heiminum, stendur ekki einhuga að þessari stefnu hershöfðingja og auð-
jöfra og á ekki sök á henni. Hin frjálslyndu öfl i Ameríku, sem Roosevelt forseti
kynnti heiminum bezt á þessari öld, gagnrýna hana og reyna að hamla gegn henni,
en hafa lotið i lægra haldi i bili.

A sama hátt berjast nú stórir hópar og heilir flokkar frjálslyndra manna,
áhrifamikil flokksbrot, samtök og blöð jafnaðarmanna (sósial-demokrata), auk
vinstri sósíalista og kommúnista, í hverju einasta landi Evrópu og víða um heim



gegn því, að stríðsæðið, sem hershöfðingjunum og stríðsflokki þeirra hefur tekizt
að vekja í Bandaríkjunum, taki ráðin af heilbrigðri skynsemi þjóðanna og leiði
þær út í styrjöld, sem allir vita, að leiðir aðeins til ósigurs fyrir alla og hruns
heimsmenningarinnar. Allt tal í sambandi við þennan samning um skyldur íslands
til þess að taka við amerískum her vegna þátttöku íslands í Atlantshafsbandalagi,
þar sem nú séu ófriðartímar, um aukið öryggi Íslendinga, um yfirvofandi hættu
á árás á Ísland o. s. frv. er yfirskinsvaðall og blekking ein.

Hægt væri að tilfæra ótal ummæli æðstu hershöfðingja og ráðherra Atlantshafs-
rikjanna, sem sýna, að þeir telja enga yfirvofandi stríðshættu næstu 2-3 árin, því
síður, að nú þegar séu komnir ófriðartímar.

Þessi samningur er beint framhald af Keflavíkursamningnum. Bandaríkin vildu
fá hann gerðan í vor, vegna þess að Keflavíkursamningurinn gat fallið úr gildi þá
og þegar, um leið og formlegu hernámi Þýzkalands yrði aflétt. Það hefur staðið
til síðan í fyrra, en dregizt vegna ósamkomulags um formið á nýrri hervæðingu
Þjóðverja. Það var yfirvofandi hætta á, að Keflavíkursamningurinn félli úr gildi,
en ekki "yfirvofandi ófriðarhæUa", sem olli því, að þessi samningur var gerður.

í herverndarsamningnum frá 1941 lofuðu Bandaríkin að hverfa burt af íslandi
með allan herafla sinn "undireins og ófriðnum væri lokið". Ófriðnum lauk í
Evrópu í maí 1945.Bandaríkin neituðu að fara burt með ber sinn og gerðu kröfur
til langvarandi herstöðva. Samkvæmt "skilningi" þeirra er síðasta ófriði ekki lokið
enn. Herstöðvakröfurnar voru látnar niður falla í bili gegn því, að Keflavíkur-
samningurinn væri gerður. Þegar hætta varð á, að hann félli niður, var þess kraf-
izt, að þessi samningur yrði gerður. Hann hefur verið gerður, og Íslendingar eru
samkvæmt honum skuldbundnir til þess að hafa herstöðvar og her í landi sinu i
friði og ófriði um ófyrirsjáanlegan tíma. Spurningin er því, eins og nú er komið,
aðeins sú, hvernig þessi samningur verður haldinn, og þá sérstaklega, til hvers
þessar herstöðvar verða notaðar í ófriði. Það er sagt, að þær eigi aðeins að nota
til varnar íslandi. í yfirlýsingu ríkisstj. frá 7. maí í vor er sagt, að "aðilar samn-
ingsins séu sammála um, að ætlunin sé ekki að koma hér upp mannvirkjum til
árása á aðra, heldur eingöngu til varnar". Ég flyt á sérstöku þskj. brtt. um, að þetta
komi orðrétt inn í frv. sjálft, svo að Alþingi sýni einnig vilja sinn í þessu efni.

Í fullu samræmi við yfirlýstan tilgang hinna fyrirhuguðu varnarráðstafana og
anda samningsins sem varnarsamnings eru einnig aðrir liðir brtt. minna, að engar
árásir sé heimilt að gera frá Íslandi, nema landið eða íslenzk skip eða flugför hafi
áður orðið fyrir árás, og að alveg sérstaklega sé óheimilt að gera flugárásir frá
Islandi á önnur lönd með kjarnorkuvopnum, nema landið hafi áður orðið fyrir
slíkri árás.

Í Bretlandi er nú vakin öflug hreyfing fyrir því, að lýst verði yfir afdráttar-
laust af hálfu hrezkra stjórnarvalda, og væntanlega sett í lög, samkvæmt yfirlýs-
ingu Churchills, að stöðvar í Bretlandi verði ekki notaðar til kjarnorkuárása á önnur
lönd, þótt til ófriðar komi. Báðir aðalflokkarnir og forustumenn þeirra virðast
sammála um, að þetta sé nauðsynlegt og sjálfsagt vegna öryggis brezku þjóðar-
innar.

Ég tel alveg sjálfsagt og nauðsynlegt, að Alþingi setji einmitt í þessi lög um
varnarsamning milli Íslands og Bandaríkjanna skýlaust bann við kjarnorkuárásum
frá Íslandi, eins og Bretar eru ráðnir í að setja hjá sér. Þótt láðst hafi að setja
þetta í samninginn, hefur það tvímælalaust stoð í honum sem samningi um varnir
einungis og fullkomið gildi jafnframt ákvæðum hans. Vil ég ekki trúa því að
óreyndu, að Alþingi taki á sig þá ábyrgð að fella þetta sjálfsagða ákvæði.

Alþingi, 7. des. 1951.

Finnbogi R. Valdimarsson,


