
sþ. 643. Nefndarálit [19. mál]
um till. til þál. um varnarsamninginn milli íslands og Bandaríkjanna.

Frá 3. minni hluta utanríkismálanefndar.

Tillaga þessi hefur verið rædd á nokkrum fundum í nefndinni.
Undirritaðir nefndarmenn leggja til, að málið verði afgreitt með eftirfarandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Svo sem fram kemur í sjálfum varnar samningnum, hefur það ætíð verið til-

ætlun Alþingis og ríkisstjórnar, að erlent varnarlið dveldi ekki lengur hér á landi
en nauðsynlegt væri vegna öryggis landsins, og þar með friðsamra nágranna þess,
að endanlegu mati íslenzkra stjórnvalda. Alþingi áréttar þennan vilja sinn og lýsir
yfir því, að það telur rétt, að hafinn sé nauðsynlegur undirbúningur þess, að svo
megi verða. Áður en ákvörðun um brottför varnarliðsins er tekin, þarf hins vegar
að athuga rækilega hvort tveggja, ástand og horfur í alþjóðamálum og hvernig fyrir
skuli koma margháttuðum úrlausnarefnum, er hér skapast af þessum sökum.

Meðal þess, sem athuga þarf í því sambandi, er:
Hefur ástand í alþjóðamálum raunverulega batnað eða aðeins á yfirborði?
Er nokkur sérstök hætta, sem vofir yfir íslandi?
Hvaða áhrif hafa ný vopn, svo sem eldflaugar, á hernaðarþýðingu Íslands?
Hvaða áhrif hefur brottför varnarliðsins frá Íslandi á varnarmöguleika og ör-

yggi aðildarríkjanna í heild?
Bætir það eða dregur úr friðarhorfum í heiminum, ef dregið er úr öryggi og

varnarmöguleikum Atlantshafsbandalagsins?
Geta íslendingar lagt til nægan mannafla til að tryggja öryggi Íslands eins og

nú stendur?
Er hægt að gera það án þess, að á herafla þurfi að halda?
Hversu mikinn mannafla þarf til þeirra starfa, sem fram komnar tillögur gera

ráð fyrir, að íslendingar taki að sér?
Hvers eðlis er sú gæzla varnarmannvirkja, sem tillögurnar ráðgera?
Hvernig fer með kostnað af þessum öryggisráðstöfunum?
Um engin af þessum atriðum eða öðrum, sem íhuga þarf, liggur nein greinar-

gerð fyrir, hvorki á Alþingi né innan ríkisstjórnarinnar.
Með tillögugerð þeirri, sem nú er til umræðu, á hins vegar að lýsa yfir brottför

liðsins, jafnvel áður en ráð Norður-Atlantshafsbandalagsins endurskoðar, hvort
lengur þurfi á að halda aðstöðu til varnar landinu, og er þó ótvíræð samningsskylda
að bíða slikrar endurskoðunar, áður en samningnum er sagt upp.

Slik málsmeðferð er i senn mjög hæpin og óhyggileg og er því fremur löguð til
að vekja tortryggni, sem utanríkisráðherra hefur hvorki gert ríkisstjórn, Alþingi né
almenningi grein fyrir hinum breyttu viðhorfum, sem um ræðir, enda virðist til-
lagan ekki komin frá honum, heldur flokksþingi framsóknarmanna, því að á síð-
asta ráðherrafundi Atlantshafsráðsins, hinn 16. des. s.l., sem nú er undir forsæti
utanríkisráðherra Íslands, var og gerð ályktun, sem mjög fór í aðra átt.

Að svo vöxnu máli er því ekki tímabært að afgreiða þær tillögur, er fyrir liggja,
heldur beina því til utanríkisráðherra, að hann láti rannsaka öll þau atriði, sem að
framan greinir, og önnur. er máli skipta, og leggi um þau fullkomna skýrslu fyrir
næsta Alþingi, og í trausti þess, að svo verði gert, tekur þingið fyrir næsta mál á
dagskrá.
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