
Áskorun til ríkisstjórnar Ísland um að lýsa Ísland kjarnaorkulaust 

svæði, segja upp aðild Íslands að Nató og að setja ákvæði í 
stjórnarskrá landsins um að Ísland sé herlaust land.  
(Áskorunin var send öllum þingmönnum og fjölmiðlum þann 5. mars 2009) 

Aðalfundur Menningar- og friðarsamtakanna MFÍK haldinn í Friðarhúsi fimmtudaginn 12. 
febrúar felur stjórn MFÍK að koma eftirfarandi áskorun til ríkisstjórnar Íslands:  

Menningar- og friðarsamtökin MFÍK skora á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að:  

a) lýsa nú þegar Ísland kjarnorkuvopnalaust svæði. 

Á Allsherjarþingi SÞ í desember var Ísland meðal þeirra þjóða sem greiddu atkvæði með 

nýrri ályktun um kjarnavopn.  

Yfirgnæfandi samstaða í þessari atkvæðagreiðslu (141 með, 34 sátu hjá og 4 á móti) ber 

vott um áhyggjur alþjóðasamfélagsins af afleiðingum geislavirkra málma ekki einungis á 

stríðstímum heldur einnig að stríði loknu. Full ástæða er til að vara við áhrifum þess að 

geyma geislavirk efni í jörð. 

Nýlegur árekstur kjarnorkukafbáta í Norður-Atlantshafi sýnir einnig svo ekki verður um 

villst að nú ríður á að koma í veg fyrir umferð slíkra háskafleyta í lögsögu landsins til að 

forða óafturkræfum slysum.  

Kannanir meðal almennings, sem og afdráttarlaus viðbrögð hagsmunaaðila í 

sjávarútvegi, bera þess ljóst vitni að yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar vilji sjá Ísland 

kjarnorkuvopnalaust svæði. Við fögnum því þess vegna að Ísland hafi tekið þessa afstöðu 

á Allsherjarþingi SÞ og lítum á það sem skilaboð til stjórnvalda um að grípa til ráðstafana 
gegn kjarnorkuvánni.  

b) segja tafarlaust upp aðild Íslands að NATO.  

60 ára þátttaka í hernaðarbandalaginu hefur einungis rýrt trúverðugleika þjóðarinnar sem 

friðelskandi þjóðar og auðveldað ótraustverðu yfirvaldi að taka þátt í hernaði gegn vilja 

þjóðarinnar.  
MFÍK telur að 30.mars 2009 væri táknræn tímasetning til að tilkynna slitin.  

 

c) við endurskoðun stjórnarskrár Íslands verði sett inn ákvæði um að Ísland sé 

herlaust land og muni aldrei fara með ófriði gagnvart öðrum. Þetta væri liður í því 

að vinna aftur traust umheimsins á Íslendingum sem friðsamri þjóð.  
 


