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Mrr uaNcnÅnrc bakgrunn fra utenrikspolitisk

forskning og over 32 års fartstid i norsk utenriks-

tjeneste, er det med en viss blasert nysgjerrighet

man gir seg i kast med det blodferske verket Norsfr

utenrikspolitisk praksis. Kan det være noe nytt å

lære her, da? D6t vil det alltid være - så også her'

Hvor og hvordan formes norsk utenrikspoli-

tikk? Hvem er de viktigste og mektigste aktørene?

Ifølge forlagets vaskeseddel er dette den første

boken der en forsøker å gi en samlet oversikt over

norsk utenrikspolitisk praksis. Pretensiøst, men

greit nok til utvortes bruk...
tJtsryrsmessig er ikke boken mye å skryte av

(omslaget kan skremme fanden på flatmark), men

mellom de dvaske og grå heftede permene ligger

godbitene på lur.
Oppskriften er enkel: Redaktørtrioen (be-

høver man forresten hele tre redaktører fot 1fr

komponert en essaysamling omkring ett enkelt

tema?) har hanket inn tilsammen 16 ressursperso-

ner (redaksjonskollegiet selv innbefattet) som har

avfattet 12 leseverdige kapitler, hvor ternaet

beiyses under lbrskjellige synsvinkler, gitt ut fra

bidrapyternes ulike faglige ståsteder og erfarings-

bakgrunn. Blant for{atterne finner vi folk som

Anders C. Sjaastad, Nils Morten Udgaard og

Janne'Haaland Matlary - fbr å nevne noen av de

mest profilerre. Hvert kapitel rundes av med et

konkluderende avsnitt, og et sammendrag i form

av en boks inneholdende en håndfull kulepunkter

- et nyttig redigeringsmessig grep.

DEr vrr røm for langt å kommentere et noen-

lunde representativt utvalg av de funn, observasjo-

ner og påstander som forfatterne bringer til torvs.

Iver B. Neumanns nærgående omgang med uten-

rikstjenesten tilsier dog at man leser hans
(sammen med Nina Græger) kapitel4 <Utenriks-

departementet og Forsvarsdepartementet som

beslutningspolitiske aktørern med særlig interesse.

En kritisk ieser vil her finne enkelte faktuelle

unøyaktigheter av mer perifer art. Noen vil også

stusse når det hevdes (om UD og FD) at <Den

s amfunnsvitenskap elige litteraturen om dis s e to dep art e -
rnentene er sparcornr. Her nevnes riktiEnok Anders
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C. Sjaastads avhandling fra 1968 om beslutnings-
prosessen i FD, mensJan G.Jølles parallelle av-
handling fra samme år om beslutningsprosessen i

UD forbigås i stillhet. Begge disse studiene inn-
gikk i et banebrytende arbeid med anvendelse av
den såkalte FlP-modellen som ble uwiklet innen-
for professor Nils Ørviks <Forskningsgruppe for

Internasjonal Politikk> (derav også benevnelsen
FlP-prosjektet). Men kanskje har de rett i at sam-

funnsvitenskapene senere har forsømt seg med
hensyn til disse to departementene? I så fall -

nok en grunn til å hilse denne boken velkommen-
Noen vil trolig kunne nikke gjenkjennende

når Neumann og Græger anfører at (UD har opp'

leud etfunksjonstap de siste tiårene, særlig tilfagdepar'
tementene og Statsministerens kontor, som en følge au

europeiseringen (for eluempel EØS-avtalen) og globali'

seringen - og de krauene dette stiller til spesialistkompe-
tanseD, Enkelte vil kan hende også kunne slutte

seg til fofatternes konkluderende påstand om åt
<Den indre kulturen i UD harJortnet departementets

respons på endringene i omgivelsene, Etter tsunamien

er l<,ulturendring satt på dagsordenen>.
Udgaard tar i sitt bidrag (Kap.3 - <Statsministe-

rens kontor - minst, men mektigst?,)) utgangs-
punkt i sin egen erfaring som statssekretær ved

SMK 1984-86. At han også har fulgt med i ut-

viklingen gjennom de påfølgende decennier, til-

kjennegis ved observasjoner som f.eks. følgende:
oOg det er liten tvil om at UD betrakter internasjonal

audeling ved SMK som en konleurrent om viktig inn'

flyteke: I siste del av 7990-årene sentraliserte UDs

apparat sin kontakt til SMK, og auskar derued bontoret

fra en direkte l<ontakt til audelingene i Utenriksdeparte'
mentet)). Så vet man d6t!

Tirrsrorcn - eller selektive - smakebiter kan

knapt yte en bok som denne full rettferdighet.
Forlaget kan fortelle at boken er skrevet for stu-

denter i statsvitenskap, men egner seg o5å for alle

som vil holde seg oppdatert på sentrale beslut-

ningsprosesser i norsk utenrikspolitikk. Det er en

partsoppåtning som denne anmelder gjerne slut-

ter'seg til.
Og prisen? Kr.348,- er vel omtrent det en må

regne med å pUnge ut med.for et produkt av

denne art.
Odd Gunnar Skagestad
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