
sþ. 862. Nefndarálit [192. mál]
um till. til þál. um áskorun til Bandaríkjastjórnar vegna vetnissprengna o. fl.

Frá meiri hl. utanríkismálanefndar.

A fundi sínum i dag ræddi utanríkismálanefnd tillögu þá til þingsályktunar,
er að framan greinir, og um leið brtt. þá á þskj. 719, sem lögð hefur verið fram
við þingsályktunartillöguna.

Ekki náðist samkomulag i nefndinni um afgreiðslu málsins. Fyrsti flm. (EOl)
að þingsályktunartillögunni taldi sig geta fallizt á brtt. á þskj. 719, ef ekki næðist
samkomulag um aðaltillöguna. Annar nefndarmaður (GÞG) kvaðst aðhyllast brtt.
á þskj. 719.

Svo sem ljóst er af aðaltillögunni, er með henni ætlazt til, að áskorun Alþingis
sé beint að einu ríki, Bandaríkjum Norður-Ameríku, vegna vetnissprerigna o. f'l.,
en brtt. á þskj. 719 vill beina henni einnig að Sovétríkjunum og Bretlandi, auk
Bandaríkjanna. Er einnig skorað á þessi ríki að hætta frekari tilraunum með
vetnissprengjur og önnur kjarnorkuvopn.

Meiri hlutinn telur, að raunhæfasta leiðin til þess að bægja frá heiminum hinum
geigvænlegu vítisvopnum nútímans, hverju nafni sem þau nefnast, þar með talin
kjarnorkuvopn og vetnissprengjur, sé allsherjarafvopnun undir alþjóðlegu eftirliti.
Líklegustu og öflugustu alþjóðasamtökin til að hafa forgöngu í þessu efni eru
Sameinuðu þjóðirnar, og er því hendi næst og áhrifamest að skora á þær að freista
þess með því að koma á allsherjarafvopnun að koma í veg fyrir notkun kjarnorku
og vetnissprengna og annarra vítisvéla. Með allsherjarafvopnun væri grafið svo sem
unnt er fyrir rót þessara og annarra tortímingarafla. sem nú ógna mannkyninu.

Samkvæmt því, er hér að framan greinir, leggur meiri hlutinn til, að þáltill.
verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skora á Sameinuðu þjóðirnar að
beita sér af alefli fyrir allsherjarafvopnun, sem tryggð verði með raunhæfu
alþjóðlegu eftirliti, enda er það öruggasta ráðið til þess að koma í veg fyrir
framleiðslu og notkun kjarnorkuvopna og vetnissprengjunnar í hernaði, en til-
raunir Bandaríkjanna og Sovétríkjanna með þau vopn hafa sýnt, að í þeim
felst geigvænleg og yfirvofandi hætta fyrir mannkynið og framtíð þess, ef
ekki tekst með alþjóðlegum samtökum að hindra, að ný heimsstyrjöld brjót-
ist út.

2. Fyrirsögn þáltill. orðist svo: Tillaga til þingsályktunar um áskorun á Samein-
uðu þjóðirnar varðandi allsherjarafvopnun.

Alþingi, 13. april 1954.

Jóhann Þ. Jósefsson, Jörundur Brynjólfsson, Hermann Jónasson.
form., frsm. fundaskr.

Jóhann Hafstein. Gunnar Thoroddsen.


