
sþ. 17. Tillaga til þingsályktunar [17. mál]
um varnarsamningi nn milli Íslands og Bandaríkjanna.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Gylfi Þ. Gíslason, Hannibal Valdimarsson,
Guðmundur 1. Guðmundsson, Emil Jónsson, Eggert Þorsteinsson.

Með tilvísun til 7. gr. varnarsamnings milli fslands og Bandaríkjanna, frá 5. maí
J951, og með hliðsjón af því, að samningaviðræður ríkisstjórna Íslands og Banda-
ríkjanna fyrr á þessu ári leiddu ekki til viðunandi breytinga á nefndum samningi,
ályktar Alþingi að fela ríkisstjórninni, að undanfarinni tilkynningu til Bandaríkja-
stjórnar, að fara þess á leit við ráð Norður-Atlantshafsbandalagsins, að það endur-
skoði, hvort lengur þurfi á að halda aðstöðu þeirri, sem Bandaríkjunum er veitt á
Íslandi með samningi þessum. Við endurskoðunina skal ríkisstjórnin m. a. leggja
áherzlu á eftirfarandi atriði:
1. íslenzkir aðilar annist allar framkvæmdir, sem ákveðnar voru á grundvelli

varnarsamningsins frá 1951 og enn er ólokið
2. Sá hluti Keflavíkurflugvallar, sem eingöngu eða fyrst og fremst þarf að nota

í hernaðar þá gu, skal þegar i stað girtur og öll almenn umferð um hann bönnuð.
Hið sama á við um þau varnarsvæði önnur, sem þegar hafa verið látin i té.

3. Ríkisstjórnin skal þegar hefja undirbúning þess, að Íslendingar taki í sínar
hendur rekstur, viðhald og gæzlu allra þeirra mannvirkja, sem byggð hafa
verið eða óbyggð eru á grundvelli varnarsamningsins frá 1951, en leita skal
samninga við stjórn Bandaríkjanna eða Norður-Atlantshafsbandalagsins um
greiðslu kostnaðar, sem af því hlýzt, og enn fremur um það, að íslendingum
verði látin í té nauðsynleg aðstoð til þess, að þeir læri sem fyrst þau störf, sem
hér er um að ræða. Ekki skal þó þjálfa Íslendinga til neinna hernaðar starfa.

4. Þegar Íslendingar hafa sérmenntað starfsmenn til þess að taka að sér þau störf,
sem um ræðir í 3. lið, eða ráðið erlenda sérfræðinga til að annast þau, getur
Alþingi ákveðið með 3 mánaða fyrirvara, að herlið Bandaríkjanna skuli hverfa
frá Íslandi. Meðan það er enn í landinu, skal það eingöngu dveljast á þeim
stöðum, sem það hefur fengið til umráða.
Fáist ekki fullnægjandi samkomulag um þessar breytingar innan þess tíma,

sem i 2. málsl. 7. gr. varnarsamningsins greinir, skal ríkisstjórnin fylgja málinu eftir
með því að segja samningnum upp samkv. 7. gr. hans.

Greinargerð.
A siðasta Alþingi var af hálfu Alþýðuflokksins flutt till. til þál. um endur-

skoðun varnarsamningsins milli íslands og Bandaríkjanna. Í tillögu þessari var
lagt til:

1. Að Íslenzkir aðilar skyldu annast allar framkvæmdir á grundvelli varnarsamn-
ingsíns.

2. Að sá hluti Keflavíkurflugvallar, sem notaður er Í hernaðarþágu. skyldi girtur
og öll almenn umferð um hann bönnuð.

3. Að þegar skyldi hafinn undirbúningur þess, að Íslendingar tækju í sínar hendur
rekstur, viðhald og gæzlu þeirra mannvirkja, sem byggð hefðu .verið eða óbyggð
væru á grundvelli varnarsamningsins, án þess þó að Íslendingar væru þjálfaðir
til neinna hernaðarstarfa.

4. Að Alþingi gæti kveðið á um brottflutning herliðsins með 3 mánaða fyrirvara,
þegar Íslendingar væru reiðubúnir til þess að taka fyrrgreind störf í eigin
hendur.

5. Að meðan liðið væri enn í landinu, skyldi það eingöngu dveljast á þeim stöð-
um, sem það hefði þegar fengið til umráða.
Tillaga þessi náði ekki fram að ganga.
Þar eð samningaviðræður þær, sem fram fóru snemma á þessu, ári milli stjórna

íslands og Bandaríkjanna, leiddu ekki til viðhlítandi breytinga it skipan þessara
mála og horfur í alþjóðamálum virðast nú friðvænlegri en um langt skeið, telur
Alþýðuflokkurinn rétt, að Alþingi feli ríkisstjórninni i samræmi Við 7. gr. varnar-
samningsins, að fara þess á leit við ráð Norður-Atlantshafsbandalagsins, ,að það
endurskoði, hvort lengur þurfi á að halda aðstöðu þeirri, sem Bandaríkjunum var
veitt fyrir hönd Norður-Atlantshafsbandalagsins með samningnum. Við endurskoð-
un þá, sem 7. gr. samningsins gerir ráð fyrir, að þá fari fram, telur Alþýðuflokk-
urinn, að afstaða ríkisstjórnarinnar eigi að miðast við þá stefnu, sem mörkuð var
i fyrrgreindri till. til þál. Fáist ekki fullnægjandi samkomulag um þessar breyt-
ingar innan þess tíma, sem 7. gr. samningsins gerir ráð fyrir, þ. e. 6 mánaða, skal
ríkisstjórn, til þess að fylgja kröfum þessum eftir, segja samningnum upp, og fellur
hann þá úr gildi 12 mánuðum siðar.


