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og politisk diskurs er
I Nonsr sAMFUNNSDEBATT
merkelappeneenkle eller lettvinteløsningerfor
fy-ord å regne- her skal det være komplisert og
tungvint, måvite! Redaktørene av boken Russlandsbiiderstarterderfor ut med gedigent selvpåført handicap:Her har de valgt den nrestlettvinte av alle løsninger,nemlig opptrykk av allerede publisert stoff
Boken bestårganskeenkelt av tilsammen25
kronikker og andreartikler som har ståttpå prent
i et representativtuwaig norske aviseri tidsrommet 2001-2006, hver artikkel riktignok for aniedningen utstyrt med et nyskrevetkommenterende forord. Av de ialt 12 forfatterne har de
aller flestetilknytning til Russlands-og nordomved Fridtjof NansensInstitutt
rådeprogrammet
(FNI), hvilket i og for segskulle borge for fagiig
soliditet. I forordetopplysesat ambisjonenmed
utgivelsener å korrigere det biide av Russlandog
russernesom man mener har vært fremherskende
i norsk offentlighet. Prisverdig,men kan dette
gamle oppkoket egentlig bringe noe særlignytt?
vil formoDen eventuellenyhetsopplevelse
dentlig bero på leserenskunnskapsgrunnlag'Det
som slårdenneanmelder,er først og fremststoG
fets vedvarendeaktualitet- det gielder ogsåbehandlingenav de problemstiliingersom var akutt
fremme i nyhetsbildetfor 5-6 år siden. Likeledes
byr de flesteav artiklene på såvidtmegen innsikt
at stoffet fremstårsom lesverdigogsåidag, - notabeneogsåfor et publikum som med noen rett
kan mene å betrakte segselv som <insidere>i den
foreliggendematerie.
Tematisker stoffet greit og oversikdig organlsert i tre hovedbolker,henholdsvisen mer gene-

r8

reil Del I (<,Hvemer lvan?>)med vekt på de kulturelt betingedeåktorer i russisksamfunnsliv,
herunder en politisk kultur som er grodd ut av
en (for mange av oss)fremmedartetvirkelighetsforståelse,dernesten Del II om fiskeriforvaltning
samten Del III
og jurisdiksjoni Barentshavet,
i nord.
energisamarbeid
helseog
om miljø-,
javel. DessutenvelskreEu rttrvrNr publikaslon,
vet og lettlest. Om noen enkeltav de drøyt to
dusin artiklenefortjener noen særskiltanbefaiing?
Noen vil kanskjesåvidt erindre JørgenHolten
januar 2004 :
JørgensensAftenposten-kronikk 4.
nØnskerNorge å presseRusslandbort fra Svalog la segpirre av opplysningenei forordet
bard?>,
(Få
FNl-kronikker har de senereår skapt
om at
rabalder
som denne. (...) Kronikken avsåmye
i
fra en statssekretær
irettesettelse
fødte en skarp
kan
anmelder
Denne
UtenriksdepartementetD.
nå som den gangvanskeligse at angieldendeartikkel var noe særligå slengerøven i taket for,
men kroniennsikastebort tid på å (irettesette>,
fange
7.juniå
av
altså
fornøyelsen
fikk
køren
oppmerksomhet.
plassens
En lJD-ieserkretsvil derimot med utvilsomt
utbytte kunne fordype segi kronikken <Trenger
vi en helhetlig nordområdepolitikk?>fra Nordlys
23. mal:s2006,hvor parhesteneGeir Hønneland
og JørgenHolten Jørgensenforetaren betimelig
disseksjonav den fremherskendenordområderetorikken og densunderliggendesubstans.
Bokensutstyr og utseendeer akkuratsåpauvert som vi er vant til fra Fagbokforlaget,men de
114 sideneforsvarervel en pris på kroner 149,-'
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I Nonsr sAMFUNNSDEBATT
og politisk diskurs er
merkelappeneenkle eller letwinre løsninger for
fli-ord å regne - her skal der være komplisert og
tungvint, måvite! Redaktørene av boken Russ_
landsbilder srarrerderfor ur med gedigent selvpåført handicap: Her har de valgt den mest lertvinre av alle løsninger, nemlig opprrykk av allerede publiserr sroff
Boken bestårganskeenkelt av tilsammen 25
kronikker og andre artikler som har stått på prent
i et representativtuwalg norske aviseri tidsrommet 200I-2006, hver artikkel rikrignok for anledningen utsryft med et nyskrevetkommenterende forord. Av de ia,ltL2 forfatterne har de
aller fleste tilknytning til Russlands-og nordområdeprogrammetved Fridtj of NansensI nsritutt
(FNI), hvilket i og for seg skulle borge for faglig
soliditet. I forordet opplysesat ambisjonen med
utgivelsen er å korrigere det bilde av Russland og
russernesom man mener har vært fremherskende
i norsk offentlighet. Prisverdig,men kan detre
gamle oppkoket egentlig bringe noe særlignytt?
Den eventuellenyhetsopplevelsevil formodentlig bero på leserenskunnskapsgrunnlag.Det
som slår denne anmelder,er først og frernst stoffets vedvarendeakrualiter- der gjelder ogsåbehandlingen av de problemstiliinger som var akutr
fremme i nyhetsbilderfor 5-6 år siden. Likeledes
byr de fleste av artiklene på såvidt megen innsikt
at stoffet fremstår som lesverdig også idag, - notabene ogsåfor et publikum som med noen rerr
kan mene å betrakte segselv som <insidere>i den
foreliggende materie.
Tematisk er stoffet greit og oversiktlig organisert i tre hovedbolker,henholdsvisen mer gene-

I8

rell Del I (<rHvemer lvan?>)med vekt på de kulturelt betingede faktorer i russisksarnfunnsliv,
herunder en politisk kultur som er E;roddut av
en (for mange av oss)fremmedartet virkelighetsforståelse,dernest en Del II orn fiskeriforvaltning
og jurisdiksJon i Barentshaver,samr en Del III
om nriljø-, helse- og energisamarbeidi nord.
EN rrrrvrNr publikasjon,javel. Dessurenvelskrevet og lettlest. Om noen enkelt av de drøyr co
dusin artiklene fortjener noen særskiltanbeåling?
Noen vil kanskje såvidt erindreJørgen Hoken
JørgensensAft enposten-kronikk 4. januar 2004 :
<Ønsker Norge å presseRussland bort fra Svalbard?>,og la seg pirre av opplysningenei forordet
om at <FåFNl-kronikker har de senereår skapt
så mye rabaldersom denne. (...) Kronikken avfødte en skarp irettesettelsefra en statssekretær
I
Utenriksdepartementeo. Denne anmelder kan
nå som den gang vanskeligse at angjeldendeartikkel var noe særligå slengerØven i raket for,
ennsi kastebort tid på å <irettesette)),
men kronikøren fikk altsåfornøyelsen av å fange 7.juniplassensoppmerksomhet.
En UD-leserkrets vil derimot med uwilsomt
utbytte kunne fordype seg i kronikken <Trenger
vi en helhetlig nordområdepolitikk?>fra Nordlys
23.mars 2006, hvor parhesteneGeir Hønneland
og Jørgen Holten Jørgensenforerar en betimelig
disseksjonav den fremherskendenordområderetorikken og dens underliggende subsrans.
Bokens utsfyr og utseendeer akkurat så pauvert som vi er vanr til fra Fagbokforlaget, men de
114 sideneforsvarervel en pris på kroner l4g,-.

