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Frumvarp til laga 

um breytingu á varnarmálalögum, nr. 34/2008.

Umsögn Samtaka hemaðarandstæðinga

Þegar lögin um V amarmálastofhun lágu á sínum tíma fyrir Alþingi, veittu Samtök 
hemaðarandstæðinga umsögn þar sem lagt var til að lagafrumvarpinu yrði vísar frá í 
heild sinni. Tvenn meginrök lágu að baki þessari afstöðu SHA:

i) að tilvist stofnunarinnar væri óþörf, kostnaðarsöm og að drjúgur hluti fyrirhugaðra 
viðfangsefha hennar væri í besta falli tilgangslaus en í versta falli skaðlegur. Þá var 
bent á að sjálfstæðar ríkisstofnanir hefðu tilhneigingu til að skapa sér ný verkefni og 
þvi væri hætta á að tilvist stofhunarinnar ein og sér gæti orðið til að ýta undir 
hervæðingu í íslensku samfélagi.

ii) að ef Alþingi kæmist að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir allt bæri að stofna 
Vamarmálastofiiun, væri þó skömminni skárra ef slíkri stofnun yrði fundinn staður 
annars staðar en undir utanríkisráðuneytinu. Bent var á að í nágrannalöndunum þætti 
innanríkisráðuneyti líklega réttasti vettvangurinn og að ef til vill væri skynsamlegt að 
koma slíku á legg hér á landi.

Af lestri frumvarpsins verður ekki annað séð en að sjónarmið SHA í málinu hafi loks 
náð fram að ganga. Vamarmálastofhun verður samkvæmt því lögð niður og ýmsum 
verkefnum hennar fundinn staður tímabundið uns innanríkisráðuneyti lítur dagsins 
ljós.

Samtök hemaðarandstæðinga hljóta því að fagna því að afstaða þeirra í málinu fái svo 
rækilega uppreisn æru. Finna má þó að því að í frumvarpinu fái utanríkisráðherra of 
víðtækar heimilidir til að vela um málaflokkinn -  raunar svo víðtækar heimildir að 
óþolandi mætti telja ef lögin verða í gildi lengur en til bráðabirgða.

Það er ósk Samtaka hemaðarandstæðinga að íslensk stjómvöld beri við komandi 
endurskoðun málaflokksins gæfu til að marka sér nýja stefnu sem byggist á 
borgaralegu en ekki hemaðarlegu öryggishugtaki.
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