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utfordringer
Arktiske
Tii tross for et glorete forsidebilde som gir assosiasjoner til Guantånamo lla;r, er Arktkke utftrdringer
en seriøs trykksak. Fra sitt faglige utsiktspunkt ved
Fridtjof Nansens Institutt (FNI) har Geir Hønneland i en årrekke vært en flittig bidragsyter til den
såka1te<nordområde-diskursen))- et komplekst
begrepslandskaphvor også vårt eget departement
har og har hatt en sentral rolle, både som aktør og
som studieobjekt. Flere av hans publikas.;onerhar
tidligere vært anmeldt i UDposten. Enkelte av
leserne vil kanskje særlig huske boken Den nye
for vei fire år siden, hvor
nordområde.politikken
(sammen
med sin medforfatter Leif
Hønneland
ChristianJensen) foretok en frilynt og tankevekkende dissekering av vår særnorskenordområdepolitikks premisser, retorikk, innhold og retning.
Denne gang løfter Hønneland blikket fra det
snevrere nordområdeperspektivet og tar steget ut
på den bredere arktiske arena. Her byr han på en
veritabel tour d'horizon som syneså åvne det
meste.Tematikken er gitt en kapitelinndeling sorrl
følger: (1)Arktis: befolkning, historie, politikk; (2)
Miljø, ressurserog transport i Arktis; (3) Hvem
eier Arktis?; (4) De arktiske samarbeidsordningene;
og (5) Nasjonale strategier og konfliktpotensial i
Arktis.
Alf sammen ryddig, strukturert og informativt,
med underkapitler som systematisktar for seg enkelttemaer som f.eks. <Norsk nordområdepolitikk
ogArktis>, <Levende marine ressurser)og <Delelinjekonfliktene i Arktisr. Samt - ikke å forglemme: Leseren vil også finne et avsluttende
Kap.6, som nettopp er viet bokens hovedtema, i
tillegg forsynt med et spørsmålstegn: <Arktiske utfordringer?'>
Og her blir det etter denne anmelders syn
nokså rynt. Ikke så underlig, egentlig, for hele den
forutgående fremstilling bærer langt på vei bud
om at dette er en del av verden hvor det meste er
i grei gjenge.Diverse miljøurfordringcr omtales
riktignok som <betydelige>,dog uten at fofatteren formidier dette budskapet på noen overbevisende alarmistisk måte.
Dette er ikke boken ibr- den som soker etter
eiettde påstandereller
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spørsmål glimrer ved sitt {iavær. Oppleste og vedtatte forestillinger utfordres ikke. Som korrektiv til
ofilsiell norsk politikk har boken derfor begrenset
verdi.
Den er likevel ikke et dårlig produkt. Å pakke
så mye nyttig informasjon og innsikt inn i en såpasstynn blekke, er en bragd sorn det står respekt
av. Bokens frernste fortrinn er dens solide åktaformidling. Ulike rettslige og politiske problemstillinger fremstilles på en grei og rimelig kyndig
for ikke å si <politisk korrektr>måte. Dette er
tradisjonell folkeopplysning. Selv om boken åpenbart er skrevet for et noe bredere publikum (fortrinnsvis studenter), vil også uDs mange vitebegjærlige medarbeidere kunne ha nytte av den.
Gjerne som et oppslagsverk,for repetisjon, bekreftelse eller dobbeltsjekking av kunnskaper som
man har eller som man trodde at man var i besit-
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telse av.
At boken også har skjønnhetspletter, skal ikke
stikkes under sto1.Et irriterende eksempel er den
gientatte formuleringen (s.43 og s.92) om at
fiskebestander i Barentshavet forvaltes av Norge
og Russland <iJellesskapr.Yihar riktignok et omfattende og tildels velfungerende satnarbeidinnen
fiskeriforvaltningen, rnen det er sgu ikke det
samme.Deler av boken t'eflektereren giennomgående ukritisk aksept av politisk baserte
forestillinger om hvordan klimaet vi1 uwikie seg.
Foråtteren avslører en rekke steder (f'eks. s'73,
s.74, s.80 og s.116) en selsom vankunne eller ren
forvirring hva angår himmelretningene Øst og
Zest (Nord symeså være enklere å forholde seg til,
og Syd er rimeligvis hinsides bokens tematiske
perimeter). På den annen side ufviser Hønneland
en fortjenstfuli (og ellers sjeldent forekommende)
ryddighet i bruken av de to meningsforskjellige
b etegnelsene <N ordøstpassasjeu og (det russisk(se bl.a. s.16, s'66,
sjørctte>
inspirerte) <Den n.ordlige
s.108 og s.118).Bare d6t er grunn nok til å anbeåle boken!
tJtstyrsrnessig er ikke boken ali r,'erden å skryte
av (såkalt<limfrest/lettbind>), men innholdsmessig
ve1r,erd utsalgsprisen,som opplyses å beløpe seg
til beskiednekr. 298.-. o
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