
sþ. 7. Tillaga til þingsályktunar [7. mál]
um ferðafrelsi.

F'lm.: Magnús Kjartansson.

Alþingi ályktar að skora á utanríkisráðherra að tryggja fulla gagnkvæmni i
samskiptum við önnur ríki að því er varðar ferðafrelsi. Skal stefna Íslenskra stjórn-
arvalda vera sú að ryðja úr vegi öllum hindrunum á ferðafrelsi. Vilji önnur ríki
ekki fallast á þá skipan, heldur leggi hömlur á ferðir íslendinga, skulu þegnar
þess ríkis sæta sömu tálmunum ef þeir kjósa að ferðast til Islands.

Greinargerð.
Þær reglur, sem hér er gerð tillaga um, eru almennar í samskiptum íslendinga

við önnur ríki og raunar í samskiptum flestra ríkja heims. Þegar undan er skilin
sú stefna að hafa frjálsræðið sem mest. Á þessu er þó ein veigamikil undantekning.
Bandaríki Norður-Ameríku kappkosta að tryggja þegnum sínum óskert freðafrelsi
í öðrum löndum, en neita þegnum annarra þjóða um hliðstæð réttindi í Bandaríkj-
unum. Þannig þurfa bandarískir þegnar engin leyfi íslenskra stjórnarvalda til ferða-
laga eða langdvalar hérlendis, en íslendingar þurfa leyfi bandarískra stjórnarvalda
til að stíga fæti inn fyrir landamæri Bandaríkjanna. Var þessum hömlum á ferða-
freIsi íslendinga beitt af mikilli hörku um langt árabil og leyfisveitingar háðar
njósnum um skoðanir manna. Þetta eftirlit hefur verið mildað síðustu árin, en þó
er því enn beitt á furðulegan hátt. Er skemmst að minnast erfiðleika sem sendi-
nefnd Alþingis íslendinga varð fyrir í Bandaríkjunum í sumar á leið sinni til Kanada
í boði kanadíska þingsins. Virtist sú framkoma bera vott um óvild til Alþingis
íslendinga og íslensku þjóðarinnar.

Með þessari tillögu er því beint til íslensku ríkisstjórnarinnar að hún kanni
hvort bandarísk stjórnarvöld eru reiðubúin til að tryggja íslendingum fullt ferða-
freIsi í Bandaríkjunum. Haldi Bandaríkin hins vegar fast við hömlur sínar á ferðum
íslendinga, verði hliðstæðar hömlur settar á ferðir Bandaríkjamanna til íslands.
Sjálfstæði ríkis er m. a. háð fullu jafnrétti í samskiptum við önnur ríki.


