
sþ. .•70. Tillaga til þingsályktunar [215. mál]
um sjónvarp frá Keflavíkurflugvelli.

Flm.: Gunnar Guðbjartsson, Bergur Sigurbjörnsson, Alfreð Gíslason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að þær tæknibreyt-
ingar verði nú þegar gerðar á sjónvarpsútsendingum frá Keflavíkurflugvelli, að
ekki sé mögulegt að ná sjónvarpsdagskránni í viðtökutæki utan flugvallarsvæðisins.

Greinargerð.
Sextíu þjóðkunnir Íslendingar, núverandi og fyrrverandi forustumenn þjóðar-

innar á sviði menningarmála og félagsmála, hafa sent Alþingi erindi, þar sem bent
er á og varað við þeirri margvíslegu hættu, sem þjóðínni stafar af einhliða útlendum
sjónvarpsútsendingum á framandi tungu eins og þeim, sem nú fara fram frá her-
bækistöðinni á Keflavíkurflugvelli.

Ljóst er af nöfnum þeirra, sem undir þetta erindi rita, að þetta mál er hafið
yfir öll einstrengingsleg flokkasjónarmið og afstaðan til þess, með eða móti, því
ekki stefnumál neins eins flokks. Fullvíst má telja, að meiri hluti alþingiskjósenda
sé andvígur því, að erlendur aðili, hver svo sem hann er, hafi aðstöðu til að nota
þetta skæða áróðurstæki í Íslenzku þjóðfélagi. Þegar svo er í pottinn búið, hlýtur
það að teljast óviðunandi með öllu, að Alþingi hlutist ekki til um það nú þegar,
að á þessu vandamáli verði skjót bót ráðin.

Sá mikli vandi, sem íslenzkri þjóð hefur að höndum borið með sjónvarps-
útsendingum frá Keflavíkurflugvelli, hefur verið ræddur svo mikið að undanförnu,
m. a. í aðalmálgagni ríkissjórnarinnar, að þarflaust virðist að fjölyrða um það í
greinargerð. Hins vegar þykir flutningsmönnum rétt að birta erindi hinna sextíu
þjóðkunnu borgara til Alþingis sem fylgiskjal með þessari þáltill.



Leitað var til þingmanna úr Sjálfstæðisflokknum og Alþýðuflokknum um
stuðning við flutning á tillögu þessari, en sá stuðningur fékkst ekki.

Fylgiskjal.

Eftirfarandi áskorun til Alþingis Íslendinga undirrituðu sextíu alþingiskjós-
endur dagana 20. febrúar til 12. marz, og var hún send forseta sameinaðs Alþingis
13. marz 1964. Að sjálfsögðu hafa þeir, sem undir skjalið rituðu, gert það sem ein-
staklingar, en ekki Í embættisnafni né fyrir hönd stofnana þeirra eða samtaka, sem
þeir starfa fyrir.

Vér undirritaðir alþingiskjósendur teljum á ýmsan hátt varhugavert, auk þess
sem það er vansæmandi fyrir Íslendinga sem sjálfstæða menningarþjóð, að heimila
einni erlendri þjóð að reka hér á landi sjónvarpsstöð, er nái til meiri hluta lands-
manna. Með stofnun og rekstri íslenzks sjónvarps teljum vér, að ráðizt sé í svo
fjárfrekt og vandasamt fyrirtæki með örfámennri þjóð, að nauðsynlegt sé, að það
mál fái þróazt í samræmi við vilja og getu þjóðarinnar, án þess að knúið sé fram
með óeðlilegum hætti.

Af framangreindum ástæðum viljum vér hér með skora á háttvirt Alþingi að
hlutast til um, að heimild til rekstrar erlendrar sjónvarpsstöðvar á Keflavíkurflug-
velli sé nú þegar bundin því skilyrði, að sjónvarp þaðan verði takmarkað við her-
stöðina eina.
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