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AntarKlstrakhte
HvavarNorgeslinje?

Antarktistraktaten ble undertegnet 1. desember 1959 og trådte i kraft 23. juni 196l'
etter at den var blitt ratifisert av samdige
l2 signaturstatei En av disse var Norge.
Temaet for denne artikkelen er - som det
fremgår av overslrriften - å drøfte hvilke
forutsetninger som lå til grunn for inngåelsen av traktaten, $amt mer spesielt, hva som
i denne sammenheng var norsk politikk.
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N-orse n:i lbr fblstc såtrg tatt .sklittct tirllt trr

. llr rlur firrslitte karaktcristikkeu"norsk po- og fienrmct .sttvcrcuirctskr'l' il<lic llarc tncd
larirnperialisrne"rieli<endc?l',llel tr.eltimot hcnsyn til små ant;trktishe (cllcl strb-rrlt-'rrk..'*ft1ir.politikk - met{ tiskc) o 1 ,cr , r ttctr ogsi l l a scl vc rl cr :ttl ti tl l <r:iktigeleå tirle om
",t
rilt I )cr lrritiskci t t t pc t it t t t rs/ it t t t v c l- tiske f:rstlan<l. [)et var ctr handling sonl Icllt
lrt' ns1,ne
(LiKs)
heqcnoui som Lef-eranseratntuer,rmirl<ic'lbaltval firranledigct ;tv tt-ttsscictrotn
dcs
og ledetråtl?iVlel nyanserendtbcskrivelsc et tl,sl< klar. p:i s:rtntrlc områdc hvor Nolge
kan fangc opp faseri rrtviklingen, trtcclcn lenge he<ltlc ansett scg ri ha ftrrtritrnsrctt [)ct
gradvis ovelgång fr;r en sterkt r:ilbakehol- var inridlcrtitl samtidig et trckk stxn ktur s1'ttres r-ntrlig lbrdi Norgc pii tlertc ticlsptrrrl<tvar
dende til cn mer aktiv politikk.
komtnet h'enr til lbrståclsc ()ur et modrts vi-

. Ir.rhoveduekl<vctl no*k politikk i Arrrall<ris vcr r cli r r r cd t.lK i spol sl l rål ct ol tr sttvel ctti tcfs
gjennom l'releperiotlen er at den fl"ernstår klav i i\ntarktis, noe st)lrl s:rr1ig klart kom til
uttr;4<k i den sterkt positive britiskc lcsPorls
sonr ct bilaterult nor"^k/trritisk anl ig*encle.
p:i Norgcs notifise ring av antreksjoncn' l)issc
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. Saken kan ha blitt oppåttet som ubekvem, kan hende omfattet med en viss
"berøringsangst"?'
. Forholdet til storpolitikkens aktører, hensynet til USA, frykten for å provosere
Sovjetunionen?
' Erterslepav tidligere tradisjonell tilbakcholdenhet i polarpolitikken - Stikkord: Fortsatt
Reaktiv politikk, ubesluttsomher?

tlet Internastonale
GeotysisfeÅr

Antarkisekspedisjonen 1898-1900. Bildet viser fiskearter, sjøstjemer og skjelett av et dy'rehode, antagelig
en seltype, Foto: Norsk Polarinsritutt

seg som meningsberetrigetpart i saken). Den
manglende oppslutning gjorde at det amerikanske forslagetstilltiende ble skrinlagr.
'På den hjemlige norske arena hadde man
på detre tidspunkter såvidt begynt å overveie
-man
hva
burde gjøre med den nye rilveksren
til Kongeriket, - spesielt med henblikk på
spørsmålet om eventuelle norske tiltak i fall
det skulle bli fremsarrnye krav fra andre land.
Svaret på sistnevnte ble blant anner år rnan
burde styrke det norske krav gjennom vitenskapelig forskningsvirksomhet, noe som
førte til Maudheim-ekspedisjonen 194952. Det hører imidlertid med til historien at
grunnet pengemangel kunne den ikke gjennomføres sorn en ren norsk ekspedisjon, og
"Maudheim" ble i stedet er norsk-svensk-britisk fellesforetagende.
I mellomtiden var norske myndigheter også
begynt å vurdere spørsmålet om formalisering av der annekteme territoriets forhold til
Kongeriket - m.a.o. dets statsrettsligesdlling.
Dette skjedde ved at Utenriksdepartementet
i januar/februar 1948 tok et iniriativ overfor
Justisdepartmentet, som 28. mai I948 fremmet en tilrådning i saken.Denne ble godkjent
ved kgl. resolusjon samme dag, og lagt frem
for Srortinget som Ot.prp. nr.70 (1948).
USAs note 9. august 1948 førrc imidlenid
til at behandlingeni Stortinger ble ursatr. I
Innst.O. nr.l17 het det såledesar man hadde
"funnet å burde innhente vissesupplerende
opplysninger om forholdene i Antarktis forinnen den realitetsbehandlerproposisjonen".
Dette ble vedtatt av Odelstinget 23. juni
1949.
Hvorfor sakenble utsatt synesuklat. Det er
grunn til å tro at det forelå meningsfiorskjeller på ledendepolitisk hold, men mindre klarr
hva disse bestod i. Hensynet til forholder til
USA kan ha vært utslagsgivende,men også
forholdet til Sovjetunionen spilte muligens
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inn. Det var imidlertid meningen at Ot.prp.
nr.70 (1948) skulle fremme,si statsråd3' mars
1950, men nok en gang ble behandlingenutsatt. I l95l ble sakenutsatt påny, denne gang
fordi komitden mente saken ikke burde fremmes pga. striden mellom UK og Argentina.
I de påfølgende år ble saken ikke tatt oPp
ril realitetsbehandling. Da omslaget inntraff,
skjedde det på foranledning av forberedelsene
til Det InternasionaleGeofrsiske År (lGY,
1957-55). Den rådende oppåtning var nå at
saken burde bringes i orden før IGY tok ril l.
irli 1957. Den tidligere proposisjon fra 1948
ble såledesfremmet pånytt som Ot.prp. nr.64
(1957), og godkjent ved Kronprinsregentens
resolusjon av 12. april 1957. Som kronen
på verket ble endelig - 21. juni 1957 - Lov
om endring i Lov av 27. februat 1930 om
Bouvetøya og Peter I's Øy sanksjonert.
Dermed fikk også Dronning Maud Land formell status som norsk "biland" - drøyt 18 år
etter at Norge haddeannektertterritoriet.
Det kan synes nærliggende å spørre hvorfor det tok så lang tid før Norge omsider fikk
somlet seg til å fastsetteog formdisere territoriets statsrettsligeog konstitusjonelle stilling.
Tilsynelatende dreide det s€g om en nokså
enkel sak, hvor det forelå en grei presedens
i den fremgangsmåten som var benyttet for
Bouvetøyasog Peter I's Øys vedkommende'
Burdc ikke dermed Dronning Maud Lands
status kunne håndteres på en måte som nå
måtte kunne ansessom rutinemessig?
. Noe entydig og samtidig fullt dekkende
svar kan neppe gis, men det synesnaturlig
å peke på ffere forhold som kan anryde mulige delforklaringer, herunder:
. Sakensperifere satus i norsk politikk, som
tilsa at spørsmålet rett og slett ikke ble
prioritert.
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(tg$7'58)
Gjennomføringen av IGY kan
uten videre karakteriseressom den viktigste
enkeltbcgivenhet i utviklingen av det antarktiske internasjonalesamarbeidsmønster,
inkludert selveAntarktistraktaten. Dette gjelder både med hensyn ril (l) forutsetningene
for inngåelsenav traktaten (tilretceleggelse);
(2) traktatens tilblivelsesprosess;og (3) dens
innhold, - prinsipielt såvel som materielt
(virksomheter).
IGYs essensielle
karakteristikaer blitt beskrevet stikkordmessigsom følger:
- Tiltakets ukompliserte organisasion
- Dets fieksibilitet mht. å møte nye muligheter
- Dets frihet fra politiske sidebetraktninger
- Dets appell til nasjonalstolthet
- Den ånd som preget tilnket
Fremfor alt må imidlertid bemerkesat IGY
var etforkerdrcuet (dvs. i utgangspunktet ikke
politisk) initiativ. Initieringen av prosjektet
skjedde på en måte som skulle få skjellsettende virkninger bådefor 6jennomføringen av
IGY isolert sett, men også for den videre utviklingen av det bredereog institusjonaliserte
antarktiske samarbeidsmønster.I så måte skal
følgende fremheves:
' ProsjektetsinitiativtagerICSU (lnternational Council of Scientific Unions) nedsatte
en spesialkomitd CSAGI (Comit6 SpCciale
de I'Annie G€ophysique Inrernationale) for
å fioreståden praktiske gjennomføring av
tiltaket.
. Det såkalte 'gentlemen's
agreernent":En unom at intet som ble forederhåndsforståelse
tatt i forbindelse med IGY skulle ha noen
innvirkning på suverenitetsforholdenei
Antarktis, Forståelsenfremkom som følger:
. Ved CSAGIs møte i Paris 6.-10. juli 1955
bie franskmannen l.aclavåre valgt til president, og følgende uttalelse instemmig
vedtatt: "The Antarctic Conference (dvs.
CSAGI-møæI - min anm,) entirety endor'
scsM. Laclavire's ttatelnent of puryoset of the
opening session,and sperifcally h;s afirna'

b

{'f":

I;F
Antarktiselapedisjonen 1898-1900' Foto: Norsk Polarinstitutt

iloil that the oaer-all ainn ofthe Confercnce
are entirvb sdentifc".

De positive erfaringenesom ble høstet- fremfor alt i Antarktis'skapte entusiasmeut over
de vitenskapeligekretser.

Antarktlstraklaten Initiativettil fremfor-

handlingen av AntarktistraLtatenble tatt av
USA, som våren 1958 rettet en oppfordring
til de 12 parter som hadde deltatt i IGYsom rilfelNår IGY kunne bli en slik sukse.ss
(dvs' de q'v kravshaveresamt
samarbeidet
let ble - og da spesieltmed hensyn til pro- De prattiske / forcknlngsmcsslge
i
Belgia,
investeringer
av
Japan, Sovjetunionenog Syd-Afrika
sjektets videre konsekvenserfor den politiske henSyn: Full utnyttelse
USA selv) om forhandlinger med
fo.ut"n
forskningsmeskreve
ville
materiell
og
og folkerettsligeuwikling i Åntarktis - rnå yt- baser
"ag'eement an ong tbenselues
sig aktivitet ut over den korte lGY-perioden' formål å oppnå'
terligere to forhold påpekes,- henholdsvislrr
the continxation of the
insure
on
to
a Pragnn,
politithe kontekst <tgdepraktis&e/forskningsntes' Dette aktualisertespørsmåletom forlengelse/
afier the end of
cooperation
stientift
samarbeid,
fivitfil
videreføring av det vitenskapelige
sigehensyn.
møter
hvilket igien aktualiserte behovet for å å på the IGY". filsammen 60 forberedende
sted i løpet
fant
nr.m.)
kunne
som
{underhåndsdrøftelser
råmlne
en
hensiktsmessig
Den polltlske ltonlekst - sPorel plass
fra amerificm mot t'entraklal forAnlar*$st': holde de politiske problemer adskilt fra spør's- av 1958-59. De prernissenesom
forhandlinfor
til
gnurn
lagt
ble
kansk
side
Bakteppet- faren og frykten for ar Antarktis mål som angikk det praktiske vitenskapelige
gene (og som i der store og hele om enn ikke
skulle bli trukket inn i den kalde krigen - er et samarbeid.Allerede i slutten av 7957 nedsatte
uforbeholdent ble akseptert av de øvrige parå
vurdere
for
poeng som det er lett å glemme idag. Denne derfor ICSU en spesialkomit6
koter), gikk ut på "å utarbeideen traktat med
Denne
[GY.
over
ut
virksomhet
fortsatt
frykten var reell - verden befant segdengang i
(opprinnelig følgendefredeligeformå1":
en av den kalde krigens mer kjølige åser, pre- mitien fikk betegnelsenSCAR
ger ev atomopprustningkappløp og ØstlVest- Special Committee on Antarctic Research'
til virenskapeligutforskning over hele
konflikt. Men i Antarktis - og innen rammen senere endret til Scientific Committee orr ' Frihet
for borgere, organisasjonerog reviken
Antarktis
å
spille
til
kom
og
av IGY - kunne statersom ellersfremstod som Antarctic Research),
gjeringer av alle land; og en fortsettelseav
rivaliserendeparter, møtes i gjensidig fordel- tig rolle i den videre utvikling av Antarktisog
å.t ini.tttoslonale vitenskapeligesamarbeid
akrig samarbeiduten sikkerhetspolitisk risiko. samarbeidet - både på det I'itenskapelige
"som såvellykket utføres under der innevæI en periode preget av internasjonalspen- på det politiske plan (samt både før og etter at
rende InternasjonaleGeofrsiskeAr"'
element. traktaten var på plass)'
ning kom ICY som et nyskapende
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Videre hadde landet på denne tid etablert seg
med en lederstilling i Antarkris med hensyn
til kapabilitet, frsisk og teknologisk overlegenhet, samt med hensyn til forskningsinnsars.
Samtidig fremstod det sorn en formidabel utfordring å forlike de forskjellige forhandlingsparters ulike posisjoner:Argentina, Australia,
Chile og Frankrike yar mest tilbakeholdende
med hensyn til eventuell oppgivelseav nasjonale suverenitetskrav,på motsatt lløy var Nen'
Zealand rede til å godta et lirllstendig internasjonalt regime. De to resterendekravshavereNorge og UK - inntok i så måte en slagsmelBelgia,Japan,
lomstilling. Ikke-kravshar,erne
Sovjetunionenog Syd-Åfrika åvoriserre større
eller mindre grad av intemasjonalisering.
Norge og Syd-Afrika var de enestesom uforbeholdent akseptertede prinsippenesom USA
la til grunn for forhandlingene.
Norges holdning til forhandlingssituasjonen ble utmeislet på grunnlag av regjeringens
revurdering februar/mars 1958 av landets
Antarkris-politikk, noe som kom til uttrykk
som følger:

,"{;ff
ik
Y'

'å

'*

-Schumacher i meteorologi avdelingen, Maudheim-ekspedisjonen til Antarktis l949lJ2-Foto: Norsk
Polarinstitutt

r Internasjonal enighet fnr å sikre at Åntarktis
bare blir brukt for fredelige FormåI.

. Årtiktel VII - inspeksjonsordningen og en
nærmesttotal gjensidig opplysningsplikt.

' Hvilke som helst andre fredelige formål om
ikke er i strid med F'Ns Charter.

. Arrikkel IX - konsulta$jonsordningen.
Denne ordningen, med de traktatfestede
konsultative møter som Partene senerehar
avhcldt ("Åntarctic Treaty Consultative
meetings", fbrk. ATCM), var en såvidt
original nyskapning at Antarktistraktaten
skulle bli betegnetsom "en ny rype internasjonal organisasjon".Av spesiell interessemht. det traktatfestede vitenskapelige
samarbeid, r'ar også den funksion som de
konsultative møter skulle få i forhold til
SCAR - hvor siscnevnte(r'itenskapelige)organisasjonlangt på vei konr til å spille rollen
som saksfbrberederrdeog tttøvende organ
("sekretariat"-funksjonen) for det politiske
sarnarbeidet.(l og med etableringeni 2004
av et eget ATCfuI-sekretariat er imidlertid
SCARs rolle i så rnåte bortålt).

Den avsluttende forhandlingsrunden var
Washington-konferansen 15. okrober - l.
desember1959, og sorn nunnet ut i undertegnelsen l. desember 1959 av Antarktistraktaten. Traktaren trådte i krafr 23. juni
196l da den var blitt rarifisen av alle 12
Pafter.
Antarktistraktatens subsransielleinnhold
skal ikke omtales nærmereher. Følgendenøkkelbestemmelserskal likevel kort nevnes:
. Artikkel I - "denilitarisering" av iskontinentet (dvs.alt områdesyd for 60"S.).
. Artikkel IV - suvereniretsspørsmålene
ble
"lagt på is" (den politisk semåperbarr mest
signifikarrte av rraktatbestemmelsene).

ilOrges llnle? Norges rolle i forhandlingene frem mot inngåelsenav Antarktistraktateu
. l)et vitenskapeligesamarbeid:Prinsippene bærer preg av at forholdet til USA var et vikfra lGY-samarbeidet opphøyet til politig bakenforliggendehensyn' I denne forbintisk program i Årtikkel II, Artikkel III og delse må spesielt USAs nøkkelstilling bemerArtikkel VIL
kes: Som initiativtager kunne amerikanerne
langt på vei definereforhandlings-situasjonel.
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. I revurderingeninntok regjeringenen positiv holdning til de muligheter for å å til
en tilfredsstillende internasjonal ordning
som de arnerikanskeunderhåndsdrøfielsene
[orespeilet.
o I motsetning til f.eks. New Zealand hevdet
ikke Norge noe forutinntatt offisielt standpunkt til fordel for en vidtgående internasjonalisering,og stod derved i en relativt
åpenog fri forhandlingsposisjon.
. I likhet med Nerv Zealand gav Norge imidlertid under forhandlingene uttrykk ftrr
beredvillighet ril å gi avkall på sine krav, forutsatt at de andre land gjorde der samme.
Norge synes ikke å ha spilt noen spesielt
aktiv rolle i forhandlingene,men kan i noen
grad sieså ha utøvet en meglendefunksjon.
Norges hor.edmålsettinglater til å ha r'ært å
bidra til at det ble skapt en løsning som alle

oY !
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Snarlry fager mat i friluft. Maudheim-elspedisjonen
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parter kunne enesom. For såvidt kan Norges
rolle under disse forhandlingene betraktes
som en lojal støttespillerfor USA, samtidig
som dette først og fremst var et uttrykk for
landets egne nasjonaleinteresser
Det innenrikspolitiskeetterspill:Spørsmålet
orn Norges ratifiseringav Antarktistraktaten
fikk en sur behandlingi Stortinget pga. slurlllant annet var det i
vere saksforberedelse.
første omgang (i den opprinnelige proposisjon om ratifisering)ikke blitt opplyst at ratifi kasjon nødvendiggjorde lovendring, heller
ikke hadde man nrkket å la utenriks- og kon.stitusjonskomitdenIå ferdigbehandlesaken.
Sakenkom imidlertid på et vis i havn, og 2.
juni 1960 kunne KongFnsanksjonereLov nr.
17 om endring i Lov av 27. FebruarI 930 om
Bouvetøya, Peter I's Øy og Dronning iVlaud
Land, hvilket gjorde det mulig å ratifisere
traktaten.

Epllog:Antarktistraktatenseffolt
på norckpolllikk - I'souepute'r
el-

Ier Insplraslofl? ovennevnte
remaligger
utenfor ramm€n for min fremstilling,og skal
derfor ikke gjøresgjenstandfor nærmeredrøftelseher. Det må imidlertid bemerkesat ved

sine anneksjoneri syd hadde Norge pådratt
seget mørkcringsbehoa- behovet for å vise oss
selv og andre at vi tok råre krav alvorlig, og
gjennom handling synligg.iørevår seriøsitet
som internasjonal aktør.
Med Antarktistraktaten på plass var noe åv
presseti så måte $ernet. Norge kunne puste
lettet ut, og slappeav i forvissningenom at
vår posisjon i Antarktis ikke stod overfor loen
umiddelbare trusler eller utfordringer.
F,llerkunne vi egenrlig det? Traktaten gav
ikke bareet pust€rornrned hensyn til suverenitetsspørsmålene,den påla også traktarpartene
konkrete, omfatcendeog kostbarearbeidsoppgaver - fremfor alt knyttet til de forskningsVar
vitenskapeligesarnarbeidsvirksomhetene.
dette en side ved traktaten som skulle bli en
inspirasjon til fornyer og forsterket aktivitet?
Som illustrasjonpå temaetsrelevansog videre aktualiret for studiet av norsk Antarktispolitikk skal gjengis flg. utdrag fra Norsk
av I 973:
Polarinstitutts Perspektivanalyse

i feltomfidene mul fy fø andre m$ouer. Vårt
wmarbeid har aer€ntlig urertned USA. Dette et
den desi dert bi Iligstefor nt for antarhtisfon k ning,
men det er ogsåden somgir minst nationnl pre'
stisje,og ton nin$ styrharuårcsuuercnitetskruu.
vn ren rttiniEn slik imuatt nfi learukteriset'es
mnntsaktiaitet, son ihhe i lengden ail gi Norge
plass uedÅutat'ktisstøtenesrå/sbord".
Hvordan Norge senerehar taklet disseutfordringene,skal ikke drøftesnærnrereher' Det
kan irnidlerrid trygt leggestil grtrnn ilt dentre
problematikken ikke var - eller er - et !iærnorsk anliggende. Spørsmåletom hvorvidt
Antarktistraktaten er blitt en soveputeeller
en utfordring er et tema som berører samtlige
kravshaverlandsAntarktis-politikk. Det tør
også være et intcressantog velegnet tema for
studium. I
et nær'mere

"Etter 1960 har Narye ikhe sendt ,$ e,l enestt
selurendig ekspedisjontil Antarhtis. I enhelteår
hør nindre grupper eller enhehperconerdeltatt i
ardte lands ehspeditioner eller blitt faktet inn
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