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Umsðgn um frumvarp til laga um almannavarnir

Samtök hemaðarandstæðinga hafa kynnt sér efni frumvarps til nýrra laga um almanna- 
vamir og tekið afstöðu til þess. Samtökin vara við þeirri öfugþróun sem vart hefur orðið 
við á undanfömum árum, þar sem hefðbundnum æfíngum almannavama og björgunar- 
sveita hefur verið blandað saman við heræfingar erlendra sveita hér á landi. I þessu sam- 
hengi er m.a, vísað til 1. gr. frumvarpsins um hemaðaraðgerðir o.fl.

Einnig viljum við benda á þá tilhneigingu til miðstýringar sem felst í 7. gr frumvarpsins 
þar sem ríkislögreglustjóra er falið næstum allt vald á sviði almannavama. Með tilliti til 
19., 20., 21. og 22. gr. frumvarpsins getur hann með samþykki dómsmálaráðherra komið 
á herskyldu allra borgara í landinu á aldrinum 18 til 65 ára. Ennfremur má benda á 27. gr. 
frumvarpsins þar sem rætt er um hemaðaraðgerðir o.fl.

í þessu sambandi má vísa til ályktunar sem samþykkt var á landsfundi SHA fyrr í þessum 
mánuði. Þar segir:

"Landsfundur SHA haldinn laugardaginn 24. nóvember 2007 varar sterklega við þeirri 
tilhneigingu sem orðið hefur vart á síðustu misserum að spyrða saman borgaralegar 
öryggisstofnanir samfélagsins, svo sem almannavamir, landhelgisgæslu, lögreglu og 
björgunarsveitir við hemaðarlega starfsemi -  eins og gert hefur verið m.a. í tengslum við 
heræfingar. Til dæmis hafa heræfingar erlendra sveita hér við land verið réttlættar með 
vísan til slysavama, viðbragða við mengunarslysum og annars álíka -  sem augljóslega er 
þó á verksviði borgaralegra aðila."

Með vísan til þessa hvetja Samtök hemaðarandstæðinga til þess að í tengslum við yfir- 
standandi endurskoðun laga um almannavamir verði bætt inn ákvæði þar sem skýrt komi 
fram að þeim borgaralegu stofnunum sem sinna eiga almannavömum sé óheimilt að taka 
þátt í heræfingum eða öðrum æfingum erlendra heija hér á landi sem annars staðar.
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