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um bann við ferðum og vist erlendra hermanna utan samningssvæða.

Flm.: Jónas Árnason, Magnús Kjartansson.

Alþingi ályktar, að á meðan erlendur her dvelst í landinu, skuli hermönnum
óheimil öll ferðalög og vist í frítíma sínum utan yfirlýstra "samningssvæða", og felur
ríkisstjórninni að sjá um, að þessari ályktun sé framfylgt.

Greinargerð.

Laugardaginn 4. þ. m. gáfu yfirvöld bandaríska hersins á Keflavíkurflugvelli
út tilkynningu þess efnis, að framvegis hefðu óbreyttir hermenn leyfi til að fara
borgaralega klæddir til Reykjavíkur eða annarra þeirra staða, sem þeir eyða á frí-
tíma sínum. Tveim eða þrem dögum síðar lét ríkisstjórnin blöð og útvarp flytja þá
fregn, að Islendingum hefðu verið tryggður mikill sigur í baráttu þeirri um þjóðerni
sitt og menningu, sem þeir eru af sérstökum ástæðum neyddir til að heyja við eina
svonefnda vinaþjóð sína; bandarísku heryfirvöldin mundu sjá til þess, að óbreyttir
hermenn væru framvegis farnir burt úr höfuðstaðnum fyrir kl. 10 sex kvöld vik-
unnar og kl. 12 hið sjöunda.

Þetta gefur tilefni til margvíslegra hugleiðinga.
Er þá fyrst að athuga spillingu þá, sem viðgengizt hefur hér í Reykjavík á vegum

hernámsins. - Á öndverðum síðastliðnum vetri brá svo við, að sjoppur og önnur
veitingahús og danshúsin í Reykjavík tóku hvert af öðru að setja bann við aðgangi
hermanna. Þótti flestum þetta horfa mjög til hins betra um siðferðið í bænum og
verndun hinnar uppvaxandi kynslóðar gegn óhollum áhrifum En því miður leið
ekki langur tími, unz banninu hafði verið aflétt víðast hvar, og álíta margir, að þar
hafi valdið fyrirskipun eða tilmæli frá æðri stöðum. Innan skamms var svo komið,
að allar sjoppur bæjarins og öll danshúsin að einu undanskildu stóðu hernum
opin, - og þannig er þetta enn.

Í sjoppunum og danshúsunum hafa hermennirnir haft hina beztu aðstöðu til að
komast í kynni við íslenzkan æskulýð og leiða hann í þá spillingu, sem allir virðast
á einu máli um, að samfara sé slíkum kunningsskap, enda blasa fljótt við manni
hin ljótu dæmin, þegar skyggnzt er ofurlítið inn í ástandið.

Fólk, sem fær sér kvöldkaffi í sjoppum, þar sem gestkvæmt er af hermönnum,
hefur orðið vart við unga menn íslenzka, sem haga sér næsta grunsamlega. Menn
þessir koma kannske á staðinn í fylgd með ungum stúlkum og leiða þær þar til
borðs, en snúa svo jafnskjótt út aftur. Innan stundar má þó búast við, að þeir komi
á nýjan leik og að þessu sinni í fylgd með hermönnum, jafnmörgum og stúlkurnar
eru við borðið. Þeir kynna stúlkurnar fyrir hermönnunum, kveðja síðan og eru
þar með horfnir.

Milligöngumenn um útvegun kvenna til saurlifnaðar hafa látið mikið til sín
taka í stórborgum víða erlendis, en hér mun lengstum lítið hafa á þeim borið, sem
betur fer. Með hernáminu breyttist þetta þó, eins og svo margt annað, mjög til hins
verra, og nú mun orðinn æði stór hópur þeirra, sem gefa sig að slíkri milligöngu.
Eflaust gerir lögreglan allt, sem í hennar valdi stendur, til að uppræta þennan ófögn-
uð, en þó er svo að sjá sem hún hafi ekki enn þá komið lögum yfir einn einasta
þessara manna, hvað sem veldur.

Hermennirnir og ungu stúlkurnar hverfa burt af sjoppunni eftir stundarkorn.
Hvert?

Það er á allra vitorði, að hér í bænum eru nokkur hús, þar sem bandarískir
hermenn fá leigð herbergi til skamms tíma í senn. Bílstjórar margir kunna frá að
segja, er þeir hafa verið látnir aka hermönnum og ungum stúlkum að einhverju



þessara húsa og beðnir að sækja sömu farþega aftur eftir nokkra hríð. Fullyrða
þeir, að herbergi séu þarna stundum leigð aðeins 1-2 klukkustundir. Dæmi eru
um svo mikinn hávaða frá drukknum hermönnum og lagskonum þeirra í húsum af
þessu tagi, að nágrannarnir sáu sig tilneydda að hringja í lögregluna og biðja hana
að skakka leikinn. En því miður virðist lögreglan ekki hafa tekið mál þetta nógu
föstum tökum til að sanna sök á hendur neinum þeirra manna, sem nota hús sín
í þessum líka þokkalega tilgangi, - og má það næsta furðulegt heita.

Í eitthvert þessara húsa gæti maður hugsað sér, að hermennirnir hafi farið með
hinar nýju vinstúlkur sínar af sjoppunni. Einnig má vera, að þeir hafi farið með
þær til gleðskapar suður á Keflavíkurflugvelli, og minnkar þá enn til muna vitneskja
umheimsins um afdrif stúlknanna, eftir að þær eru þar alveg komnar inn fyrir
gaddavírsgirðingar verndarinnar. Blöð segja að vísu stundum frá óhugnanlegri spill-
ingu, sem barnungar stúlkur hafa lent í á Keflavíkurflugvelli, en opinberar upplýs-
ingar um ástandið þar eru ekki miklar. Barnaverndarnefnd hefur til dæmis ekki
fengið eina einustu skýrslu þaðan, síðan landið var hernumið fyrir hálfu öðru ári.

Já, en nú eiga hermennirnir að vera komnir úr bænum kl. 10 öll kvöld í viku
nema eitt. Er ekki vandamál þetta þar með úr sögunni?

Þegar höfð eru í huga viðbrögð ríkisstjórnarinnar í sambandi við hina nýju
reglugerð um dvalartíma hermanna í Reykjavík, mætti raunar halda, að hún teldi,
að öll spilling Í þessum efnum hæfist kl. 10 að kvöldi. Fyrir þann tíma væri allt
saklaust. Þó mun hún skilja það eins og aðrir, að hin nýja reglugerð getur í hæsta
lagi haft þau áhrif að flýta daglegri spillingu hér af völdum hersins um tvo tíma.
Það, sem áður gerðist fyrir miðnætti, mun nú gerast fvrir kl. 10 - öll kvöld vik-
unnar nema eitt. Ákvæðið um þetta eina kvöld er hin; vegar vert að athuga ofur-
lítið sér í lagi.

Í ljós hefur greinilega komið, að ríkisstjórnin telur það mikinn ávinning til
verndar siðferði æskunnar og þjóðernisþreki að fá þessa nýju reglugerð um, að
óbreyttir hermenn skuli vera horfnir úr bænum kl. 10, en ekki undir miðnætti, eins
og áður viðgekkst, og þar með viðurkennir hún, að hinn fyrri háttur hafi haft í för
með sér álverlega spillingu. Engu að síður fellst hún á, að hermenn þessir fái leyfi
til að vera áfram í bænum til miðnættis á miðvikudögum. Með öðrum orðum: Eitt
kvöld í viku verður að leyfa hernum með sama hætti og áður að stofna í voða
siðferði æskunnar. Á miðvikdögum má vera spilling.

Hér við bætist sú staðreynd, að í her er einn maður settur yfir annan, allt frá
þeim, sem f1ysjar kartöf'lurnar, og upp í þann, sem öllu ræður, og margur ber þar
einhvern titil, sem kann að veita honum tilkall til að heita yfirmaður, svo að
útkoman getur orðið sú, að "óbreyttir hermenn" verði í lllinni hluta fyrir hinum.

Þá er eftir að athuga það, sem á var minnzt í upphafi greinargerðarinnar,
tilkynninguna um, að hermennirnir skuli framvegis hafa leyfi til að eyða frítíma
sínum í Reykjavík og annars staðar óeinkennisbúnir. Síðan hún var gefin út, hafa
þeir, sem vel fylgjast með á götum úti og í veitingahúsum, t. d. bílstjórar og fram-
reiðslufólk, veitt því athygli, að stöðugt fjölgar í bænum andlitum borgaralega
klæddra manna, sem áður höfðu oft sézt Í bandarískum hermannabúningí. Að sjálf-
sögðu flytja menn þessir með sér jafnmikla spillingu, hvort heldur' þeir klæðast
borgaralegum fötum eða einkennisbúningi bandaríska hersins. Aftur á móti verður
það miklu meiri erfiðleikum háð fyrir lögregluna að ganga eftir fullri hlýðni þeirra
við settar reglur og brottför úr bænum og annað slíkt, eftir að þeir eru komnir í
borgaraleg föt. Það mun tiltölulega auðvelt að láta einkennisbúna hermenn hlýða
þessum reglum, en lögreglan getur ekki á sama hátt gengið að borgaralega klæddum
manni og rckið hann suður á Keflavíkurflugvöll kl. 10. Þetta kann að vera Banda-
ríkjamaður af einhverju flutningaskipinu, frjáls af öllum her aga, þarf raun~r ekki
einu sinni að vera Bandaríkjamaður. kannske er þetta bara réttur og sléttur Islend-
ingur ; það getur nefnilega orðið ótrúlega lítill útlitsmunur á vernduðum og vernd-
ara, þegar burtu eru gylltu hnapparnir.



Af öllu þessu má hver maður sjá, að lausn málsins hefur ekkert færzt nær við
hina nýju reglugerð um dvalartíma hermanna í Reykjavík. ÞÓ svo að hermennirnir
væru ávallt í sínum réttu fötum, gæti hún engu breytt nema í hæsta lagi að flýta
um tvo tíma daglegri spillingu af völdum þeirra. En með leyfi því, sem hermennirnir
hafa fengið til að klæðast borgaralegum fötum, er þessi margrómaða reglugerð bein-
línis gerð hlægileg. Að vísu hefur enn þá ekki nema nokkur hluti hermannanna
getað notfært sér leyfið, og stafar það af því, að hinir eiga eftir að útvega sér
borgaralegu fötin. En vissir klæðskorar eru nú sagðir önnum kafnir við að sauma
á þá; og innan skamms má búast við, að enginn hermaður komi til bæjarins öðru-
vísi klæddur en eins og hver annar venjulegur borgari.

Niðurstaða þessara athugana getur sem sé ekki orðið önnur en sú, að setja
verður algert bann við ferðum hennanna til Reykjavíkur eða annarra staða, þar
sem návist þeirra ógnar siðferði æskunnar og særir þjóðarstolt Íslendinga. Og í
samræmi við þessa staðreynd flytja sósíalistar ofanskráða þingsályktunartillögu.
Má ætla, að Alþingi sé þegar orðið nægilega ljóst, hver alvara er hér á ferðum, og
beri því gæfu til að samþykkja tillöguna. Jafnframt verður að ætlast til þess af
ríkisstjórninni, að hún láti yfirvöld hersins afturkalla leyfið, sem hermenn hafa
fengið til að eyða frítíma sínum óeinkennishúnir, og mætti gjarnan í þVÍ sambandi
vitna til þess, að hér á Islandi hefur það ætíð verið kallað heldur lítilmótlegt, er
menn koma ekki til dyranna eins og þeir eru klæddir.

Að lokum skal lögð áherzla á, að mál þetta þolir ekki mikla bið. Bandaríski
herinn virðist nefnilega síður en svo hugsa sér að draga úr dvöl sinni í Reykjavík
á næstunni og mun t. d. að undanförnu hafa verið að leita hér eftir lóð undir hús
fyrir lögreglu sína. Hús þetta er tilbúið í f'lekum og ~rði reist á örskðmmum tíma.
Þá væri komin bandarísk lögreglustöð Í höfuðborg Islands.


