
sþ. 844. Nefndarálit [20. mál]
um till. til þál. um endurskoðun varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna.

Frá minni hl. utanríkismálanefndar.

Nefndin hefur rætt tillöguna á tveim fundum. Á fyrri fundinum var samþykkt
að skrifa utanríkisráðuneytinu og spyrjast fyrir um, hvort og að hversu miklu
leyti þau atriði, sem tillagan fjallar um, hafi verið tekin til meðferðar í samningum
þeim, sem staðið hafa yfir undanf'ar lö milli íslands og Bandaríkjanna. Nefndin
fékk ekkert svar við þeirri fyrirspurn, og hefur nefndin ekki heldur verið kvödd
til ráða um þá samningsgerð og enga skýrslu um hana fengið. Á síðari fundinum
samþykktu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins að leggja til, að
tillögunni sé vísað til ríkisstjórnarinnar, en fulltrúi Sósíalistaflokksins var fjar-
staddur sökum veikinda.

Þar eð ekkert hefur enn verið gert opinbert um fyrrnefnda samninga, en Alþingi
er nú senn að ljúka, tel ég fulla ástæðu til, að þingið samþykki viljayfirlýsingu
um málið. Tillaga þessi er slík viljayfirlýsing og er tvíþætt. Annars vegar fjallar
hún um ráðstafanir, sem nauðsynlegt er talið að gera þegar í stað. Hins vegar fjallar
hún um undirbúning að breyttri framtíðarskipun þeirra mála, sem hér er um að
ræða.

Ráðstafanirnar, sem lagt er til, að gerðar verði strax, eru þessar:
1) Að íslenzkir aðilar annist framkvæmdir, sem ákveðnar voru á grundvelli

varnarsamningsins frá 1951 og er enn ólokið.
2) Að sá hluti Keflavíkurflugvallar, sem eingöngu eða fyrst og fremst þarf að

nota í hernaðarþágu, sem og önnur varnarsvæði, séu girt og öll almenn umferð um
þau bönnuð.

3) Að herliðið dveljist eingöngu á þeim stöðum, sem það hefur fengið til um-
ráða, meðan það er i landinu.

Enn fremur er i tillögunni lagt til, að gerðar verði eftirtaldar ráðstafanir varð-
andi framtíðarskipun þessara mála:

1) Að ríkisstj órnin hefji þegar undirbúning þess, að Íslendingar taki í sínar
hendur rekstur, viðhald og gæzlu þeirra mannvirkja, sem byggð hafa verið eða
óbyggð eru á grundvelli varnarsamningsins frá 1951, en þjálfi þó aldrei íslend-
inga til neinna hernaðarstarfa.

2) Að ríkisstjórnin leiti samninga við stjórn Bandaríkjanna eða Norður-Atlants-
hafsbandalagsins um greiðslu kostnaðar, sem af þessu hlýzt.

3) Að varnarsamningnum verði breytt þannig, að Alþingi geti, þegar Íslend-
ingar hafa menntað starfsmenn til að taka að sér framangreind störf eða ráðið erlenda
sérfræðinga til að annast þau, ákveðið, með 3 mánaða fyrirvara, að herlið Banda-
ríkjanna skuli hverfa frá Íslandi.

Til þess ber brýna nauðsyn að endurskoða varnarsamninginn og þá skipun,
sem verið hefur á framkvæmd varnarmálanna undanfarið. Samningar þeir, sem
teknir voru upp af hálfu ríkisstjórnarinnar, eru skýr staðfesting þess. En það er
ekki nóg að taka framkvæmdaratriði til endurskoðunar. Einnig þarf að hefja þegar
í stað undirbúning að þeirri framtíðarskipan, sem taka á upp, þegar herliðið verður
látið hverfa úr landinu, því að allir flokkarnir, sem stóðu að samþykkt varnar-
samningsins, lýstu því yfir, að þeir telji það ekki eiga að vera hér lengur en öryggis-
nauðsyn krefjist. Um það má að sjálfsögðu deila og verður deilt, hversu lengi sú
nauðsyn sé fyrir hendi. En fyrir hinu verða allir að gera sér grein, hvað við á að
taka, þegar rétt verður talið að láta herinn hverfa á brott. Fyllilega tímabært virðist
að hefja nú þegar undirbúning að ráðstöfunum í því sambandi. Af þeim sökum er
sérstök ástæða til þess að samþykkja tillöguna, þótt ýmis af framkvæmdaratrið-
unum, sem hún fjallar um, kunni að hafa verið þáttur i fyrrnefndum samningum
milli Íslands og Bandaríkjanna.

Legg ég því til, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 12. april 1954.

Gylfi Þ. Gíslason.


