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    Með hliðsjón af grundvallarbreytingum 
sem orðið hafa á öryggisumhverfinu í 
Evrópu og á Norður-Atlantshafinu í kjölfar 
endaloka kalda stríðsins, og í samræmi við 
tvíhliða varnarsamninginn frá 1951, hafa 
ríkisstjórnir Bandaríkjanna og Íslands átt 
viðræður um viðeigandi viðbúnað í 
Keflavík til varnar Íslandi. Eftirfarandi 
samkomulag hefur náðst: 
 
    1. Bandaríkin staðfesta skuld-
bindingar sínar samkvæmt tvíhliða varnar-
samningnum frá 1951.  
 
    2.     Íslendingar staðfesta að Bandaríkin 
og herir bandalagsríkjanna skuli áfram 
vera í Kefla víkurstöðinni á Íslandi.  
 
    3.    Fyrir hönd Atlantshafs-
bandalagsins og í samræmi við skyldur 
sínar samkvæmt Norður Atlantshafs-
samningnum staðfesta Bandaríkin þá 
skuldbindingu sína að gera ráðstafanir 
varðandi varnir Íslands með fyrirvara um 
þau skilyrði sem sett eru fram í Norður-
Atlantshafssamningnum og í tvíhliða 
varnarsamningnum frá 1951.  
 
    4.     Til varnar Íslandi og því svæði sem 
heyrir undir Norður-
Atlantshafssamninginn munu Íslendingar 
láta í té þá aðstöðu á Íslandi sem 
gagnkvæmt samkomulag er um að 
nauðsynleg sé samkvæmt tvíhliða 
varnarsamningnum frá 1951.  
 
    5. Báðar þjóðir staðfesta þá 
skuldbindingu sína að hafa með sér náið 
samráð varðandi ör yggismál, bæði á 
tvíhliða grundvelli og innan NATO, 
meðan Bandaríkin og bandalagið laga sig 
að nýjum varnarþörfum í kjölfar endaloka 
kalda stríðsins.  
 
    6. Ríkisstjórnir Íslands og 
Bandaríkjanna telja að nýleg þróun 
heimsmála geri mögulegt að gera 
breytingar á herafla til þess að uppfylla 
sameiginlegar skuldbindingar sínar 
varðandi öryggi og varnir. Þess vegna hafa 
Ísland og Bandaríkin, samkvæmt 
varnarskuldbindingum sínum, sbr. 3. mgr., 
komist að samkomulagi um eftirfarandi:  

 
    –     að fækka orrustuflugvélum en halda 
a.m.k. fjórum til þess að viðhalda virkri 
loft varnagetu með bækistöð á Íslandi,  
 
    –     að viðhalda í Keflavík viðbúnaði og 
stoðveitum sem nauðsynlegar eru til þess 
að halda úti orrustuflugvélum,  
 
    –     að viðhalda björgunarsveitinni,  
 
    –     að viðhalda flugstöð flotans,  
 
    –     að viðhalda loftvarnakerfi Íslands,  
 
    –     að halda áfram heræfingunum 
Norðurvíkingur (Northern Viking) á 
tveggja ára fresti,  
 
      –     að leggja niður tvær litlar 
flotaeiningar á þeim tíma sem báðar 
ríkisstjórnir koma sér saman um.  
 
    7.      Báðir aðilar samþykkja að gera 
það sem í þeirra valdi stendur til þess að 
minnka kostnað við rekstur 
Keflavíkurstöðvarinnar.  
 
    8.      Ríkisstjórnirnar munu taka aftur 
upp samráðsfundi með það fyrir augum að 
endurskoða og komast að sameiginlegum 
niðurstöðum um skilmála þessa 
samkomulags í lok tveggja ára tímabils er 
hefst 1. janúar 1994. Áður en sá tími er 
liðinn skulu ríkisstjórnirnar skuldbinda sig 
til þess að kanna leiðir til þess að Ísland 
taki á sig aukna ábyrgð á sviði 
björgunarmála.  
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