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<Den beste løsnirrg ville være åpne sar,nS+*rt åpn€ gre.nsor * futrI,, &pen
inspeksjon. Men til forslag i den retning har Sovjet a{ltid sva,rt e't, urokkelig
konse,{qv,Er*t enjet>, skriver *Farrnaadr i en kqmmsfltar ttl- 6.a ru$+ilt s:koh
f,eransen SA,LT. Åtøå"r,*.tis.+røktqt:en er uilntag€lsen sosr b*,r,efter reEpJsn.,ftrer
er oden beste løsni+grr satt ut i livet - og den fu.,ryrer y rlig.

Relætivt,upåsk$et går ea intorna'sj'onal ovenons'kwr--l;S

hw og fyNer,år, - ri*t*'gdok Wra ti: Der{ l. dnæ-d*Sff

195:9 ble Antarktistraktaten undertegnet i WashinSon,

D.C. Traktatens karakter er så spesiell og dens implika-

sjoner såtankevekkende, at et tilbakeblikk er på sin Pltaso:
Det som skjedde var at en rekke nasjoner (ialt tolv,

heriblarrt også Norge) giorde opp sitt mellomværerrde'

A,l,}e hådde <vested interestsn, som til syvende. og siot

bunnet i spørsmål om suverenitet: Hvem - om noen -
skulle herske i Antarktis?

Problemene var av gammel dato, og hadde fra ti'd ti'l

arilnen tilspisset seg til regulær konflikt. Mellom britø og

arrg€oti,nere lrorn dot fæks, ti'l åpora skuddvekslir'rg' Tidlig-

ere bestre'belser på å løse flokøne lr'adde strandet på til

oy-.,qbmtonda u,foirenli'ge nrcts€t{*i'Beer. Forsøilr pA å A pnu,r'

tii å gri,p€ inn var qn& mæd {lasko.
Omslaget kom med det Geofysiske År (1957-58). $o,ml

fø,lge av et <gentlemen's agreementn nasjonene imellonr;
foregikk det på denne tid en livlig vitenskapelig fo$eil(.

ningsvirksomhet i Antarktis, basert på internasjonalt
sa,marbeide uhindret av kryssende nasjonale krav. De vetr-
lykkede erfaringer førte til at USA tok initiativet til de.s
tolvmakts-konferanse som unnfanget Antarktistrakta&rr.

' Det umiddelbare formål var å sikre fortsatt viternsh4mø
lig utforskning av Antarktis i overensstemrnelse med''dbf,l;
$a.rnarbeids-praksis sorn var etablert smde? de.t Geofyt$
År. Men rnan gikk lenger onfl,sio(il så. tlete verdondd{w
ble gitt status sor,n dor'rlilii'tariscrt, atørla.fr.i sgao. 'Sbr"'&'



overvåke bestemmelsene, ble retten til å foreta insidige
inspeksjoner knesatt.

Avtalen skulle gielde i 30 år fra den var blitt endelig
ratifisert (dette skjedde i l96l ). Spørsmål om territoriale
krav ble tacklet behendig; intet i traktaten skulte her
virke forstyrrende inn, intet skulle kunne oppfattes for
eller mot noen av maktenOs standpunkter. suverenitets-
spørsmålet ble, populært sagt, <lagt på isn.

At Antarktistraktaten overhode ble til, var en triumf
for amerikansk statsmannskunst. I de år avtalen har vært
i kraft, har den vdrt en ubetinget suksess. Sydpollandet
er blitt et fredens kontinent, hvor så vidt forskjellige
partnere som de Forente Stater og Sovjet-Unionen, Norge
og Syd-Afrika, Storbritannia og Argentina, samarbeider
i en atmosfære av åpenhet og velvilje.

Dette er i seg selv oppsiktsvekkende. Men når verdens-
delen idag er gienstand for politisk forskning, skyldes det
at bak den åpenbare idyll synes man nu iøyne mere vidt-
rekkende følger av traktaten og samarbeidet. Hva vil
f.eks. skje når de 30 år er omme? Vil gamle stridigheter
blusse opp, vil samarbeidet ha ført til full internasjonali-
sering, eller hva? Og hvilke følger vil erfaringene få for
utviklingen i andre otkant-strøk>, som Arktis, havbun-
nen, verdensrommet? (Hva sistnevnte angår, inngikk
USA og SSSR i 1966 en rom-traktat, som bygget direkte
på Antarktistraktaten på vesentlige punkter, som f.eks.
inspe k sj on sordn i ngen).

Endelig bør vi for Norges vedkommende være opp-
merksomme på Antarktis-samarbeidets virkninger for
vårt lands fremtid i polar-egnene, i nord såvel som i syd.
Har kanskje traktaten virket som en sovepute, som har
tillatt våre myndigheter å utsette spørsmålet om å ta vår
polar-polit ikk opp ti l  prinsipiell vurdering? på den annen
side hevdes det at vår tilknytning til Antarktis-samarlrei-
det nettopp aktualiserer denne saken. Av særlig interesse
er derfor Regjeringens beslutning den 24. oktober iår
om retningslinjene for Norges Antarktis-politikk. I sin
omtale av begivenheten skrev <Aftenpostenr på leder-
plass: aFor første gang har en norsk regiering avgitt noe
som må kunne kalles en prinsipperklæring om hva vi

t
{*,



ø{+skef, og akter å giøre på rner tangaikfq besis i det eaesæ
ftemmede ko,ntinqnt hvor vi hcvder rett til noe Grri-
tsri*lln r [*vis- ,,Å&cnp€s.tensu karaktef*sti.t<k er dekleende;
uttrykker regieringsbeslutningen en viktig kursendring i
nomk polarpolitikk, bort fra det som har vært kalt
<<unnlatelses-politikkerur .

hdot denne bakgrunn bør Antarktis interessere i en grad
sorn går langt utover hva en ti-års milepel skulle ti*.si.
Det er derfor neppe å undres orier at man i fagkr.etser
omfatter utviklingen der syd med adskillig oppmerksom-
het. [Ier til lands har for tiden Fridtjof Nansen-stiftelsen
på Fblhøgda gående et prosjekt hvor et forsker-team
$øker å utrede de politiske konsekvenser av det intern&sjb-
nale samarbeide i Antarktis.

tilvilken betydning Antarktistraktaten vil få på larag
sikt, gienstår å se. Den forsstående ti-års dag er i alle fall
Et$rbileum som peker fremover.
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