
sþ. 265. Breytingartillögur [118. mál]
við till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að fullgilda viðbótarsamning við
Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Sambandslýðveldisins Þýzkalands.

Frá Gils Guðmundssyni og Hermanni Jónssyni.

1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að fara þess ft leit við aðildarríki

að Norður-Atlantshafssamningi þeim, sem gerður var Í Washington 4. apríl
1949,að íslandi verði veitt heimild til að segja sig úr Norður-Atlantshafsbanda-
laginu nú þegar, og ákveður því að fresta ákvörðun um viðbótarsamning við
Norður-Atlantshafssamninginn um að veita Sambandslýðveldinu Þýzkalandi að-
ild að bandalaginu, þar til niðurstöður þeirrar málaleitunar liggja fyrir.

Ályktar Alþingi að fela ríkisstjórninni að rökstyðja þessa málaleitun m. a.
með eftirfarandi:
1) Aðild Sambandslýðveldisins Þýzkalands að Norður-Atlantshafsbandalaginu

mundi breyta í mikilvægum atriðum grundvelli þeim, sem byggt var á við
stofnun bandalagsins, og skapa innan þess á komandi tímum ný viðhorf og
vandamál, sem ekki var unnt að sjá fyrir né taka tillit til, er Ísland gerðist
aðili þess.

2) Frá íslenzku sjónarmiði er aðild Sambandslýðveldisins Þýzkalands að Norð-
ur-Atlantshafssamningnum, samfara hervæðingu þess, varhugavert spor, sem
gæti haft í för með sér vaxandi viðsjár og vígbúnaðarkapphlaup á megin-
landi Evrópu, einkum þegar tekið er tillit til þess, að Þýzkaland er klofið
í tvö ríki. Má í því sambandi minna á afstöðu þýzkra jafnaðarmanna, annars
stærsta stjórnmálaflokks Vestur-Þýzkalands, sem berst harðlega gegn því,
að þetta spor sé stigið eins og nú er ástatt. Bendir flokkurinn á þá hættu, að
slík ákvörðun geti jafnvel leitt til borgarastyrjaldar í Þýzkalandi.

3) Á hinn bóginn telja Íslendingar, sem eru óvígbúin þjóð og þess vegna í
reyndinni óvirkur aðili að Norður-Atlantshafsbandalaginu, ekki eðlilegt, að
þeir taki á sig þá ábyrgð að hindra með neitunarvaldi sínu það, sem her-
veldi bandalagsins kunna að telja sér nauðsynlegt í vígbúnaðarmálum sínum.

2. Fyrírsögn orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um lausn íslands úr Norður-Atlantshafsbanda-

lagi.


