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Med mangeårigbakgrunn fra utenrikspolitisk forskning og over 32 års
er det med en vissblasertnysgierrighetman
fartstid i norsk utenrikstjeneste,
gir segi kast med det blodferskeverket Norså utenrikspolitiskprahsli.Kan
det værenoe nytt ålæreher,da? Svareter et ubetingetia'
Hvor og hvordanformesnorsk utenrikspolitikk?Hvem er de viktigsteog
mektigsteaktørene?Hvordan skapesog opprettholdesden såkaltekonsensuseni norsk utenrikspolitikk, og når slår den sprekker?Ifølge forlagets
er detteden førstebokender en forsøkerå gi en samletoversikt
vaskeseddel
over norsk utenrikspolitiskpraksis.Pretensiøst,men greit nok til utvortes
bruk. Utstyrsmessiger ellers boken ikke mye å skryte av' men mellom de
dvaskeog gråheftedepermeneliggergodbitenepå lur'
Oppskriften er enkel: Redaktørtrioen(behøverman forrestenhele trø
omkring ett enkelt tema?)
redaktører for h få komponert en essaysamling
selvinn(redaksjonskollegiet
har hanketinn tilsammenL6 ressurspersoner
befattet)som har aufattetL2 lesverdigekapitler. Her belyseshovedtemaet
ulike fagligeståunder forskielligesynsvinkler,gitt ut i fra bidragsyternes
Hvert kapittelrundesav med et konkluderende
stederog erfaringsbakgrunn.
avsnitt,og et sammendragi form av en boks inneholdendeen håndfull kulepunkter.Dette gir en oversiktligfor ikke å si strømlinjetpresentasjonsform,
grep'
og fremstårsom et nyttig redigeringsmessig
Det vil føre for langt å referere,ennsikommentereet noenlunderepresenvurderingerog påstandersom fortativt utvalg av de funn, observasjoner,
giør at vi her skal avstå fra nætmerc
fatternebringer til torvs. Plasshensyn
omtaleav en rekke kapitler som hver isærog på innsiktsfullmåtetar for seg
vesentligesider av norsk utenrikspolitiskpraksis(sef.eks.kapitlene5, 6, 8
i EØS, utenrikspolitikog 1L som omhandler bl.a. beslutningsprosessene
kens forhold til norsk og internasjonalreft, forskningensforhold til utenaktørersrolle)'
rikspolitikkenog de transnasjonale
Noen smaksprøverskal likevel serveresfor å belysespennviddeni tematikk og tilnærming:I kap.2 (,,Stortingetsom utenrikspolitiskorgan") gir
Anders C. Sjaastaden soberbeskrivelseog analyseav Stortingetssæregne
i utenrikspolitiskesaker.Ikke uventetbærerfremstillinbeslutningspraksis
gen preg av forfatterenserfaringsbakgrunnsom mangeåriguinsidep kom-
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binert med forskerensanalytiskedistansetil materien.Leserenvil lete forgjeves etter dramatiske avsløringer, høytflyvende hypoteser eller
bombastiskepåstander.Derimot vil man finne detaljertog for mange(inkl.
denneanmelder)ny kunnskap,presentertpå en måte som gjør at selvmerkverdigheterav typen nDet diskuteres[...] ikke utenrikspolitikki utenrikskomiteen,,fremstårsom ikke baremeningsfylt,men som helt naturlig på grensen til det trivielle. Kapitlets sentrale element er beskrivelsenav den
utvidedeutenrikskomit6(DUUK), med spesiellvekt på komit6ensrolle som
konsensusorgan
- en rolle som Sjaastadlangt på vei også syneså tillegge
Stortingetsom helhet.Avslutningsvisstillesspørsmåletom Stortingetfortorgan i
satt kan klare å hegneom dagensrolle som et konsensusskapende
utformingenav norsk utenrikspolitikk.Noe svar i så måte får vi ikke, dog
mener forfatterenat <mye tyder likevel på at Stortingetsutenrikspolitiske
i hovedsakvil vedvare".
beslutningspraksis
Iver B. Neumannsnærgåendeomgangmed norsk utenrikstjerr.rt.l tilsier
at man leserhans kapitel 4 (sammenmed Nina Græger:oUtenriksdepartesom beslutningspolitiskeaktøter,') med
mentet og Forsvarsdepartementet
særlig inreresse.En kritisk leservil her finne enkeltefaktuelle unøyaktigheterav mer periferart. Noen vil ogsåstussenår det hevdes(om UD og FD)
er
litteraturenom disseto departementene
at ,.Densamfunnsvitenskapelige
sparsom>.Her nevnesriktignok Anders C. Sjaastadsavhandlingfra 1'968
i FD, mensJan G. Jøllesparallelleavhandlingfra
om beslutningsprosessen
i UD forbigåsi stillhet.Beggedissestusammeår om beslutningsprosessen
av den såkalteFIPdieneinngikk i et banebrytendearbeid med anvendelse
modellen som ble utviklet innenfor professor Nils Ørviks "ForskningsFlP-prosjektet).
gruppefor InternasjonalPolitikk, (deravogsåbenevnelsen
Noe relevantlitteratur turde ogsåå væreå finne i arbeider fta nyete tid.2
Men om nå Neumann og Grægerlikevel skulle ha en smulerett i at samhar forsømtsegmed hensyntil disseto departementene?
funnsvitenskapene
I så fall - nok en grunn til å hilsedenneboken velkommen.
Noen vil trolig kunne nikke gjenkjennendenår Neumann og Græger
arnf.ører
at "UD har opplevdet funksjonstapde sistetiårene,særligtil fagdekontor, som en følgeav europeiseringen
partementeneog Statsministerens
- og de kravenedette stiller
(for eksempelEØS-avtalen)og globaliseringen
Enkelte vil kan hende også kunne slutte seg til
til spesialistkompetanse>.
forfatterneskonkluderendepåstandom at uDen indre kulturen i UD har
responspå endringenei omgivelsene.Etter tsunafprmet deBartementets
mien er kulturendringsatt på dagsordenen>.
kontor
Nils Morten Udgaardtar i sitt bidrag (Kap.3 - nstatsministerens

-'rninst, men mektigst?")utgangspunkti hansegenerfaringsom statssekretær ved sMK 1984-86.At han ogsåhar fulgt med i utviklingengjennomde
påfølgendedecennier,tilkjennegisved observasjonersom f.eks. følgende:
nOg det er liten tvil om at UD betrakterinternasjonalavdelingved SMK
som en konkurrent om viktig innflytelse:I sistedel av '1,990-fuene
sentraliserteUDs apparatsin kontakt til SMK, og avskar dervedkontoret fua en
direktekontakt til avdelingenei Utenriksdepartementet".
Såvet man d6t!
I kap. 7 ("Utvikling, frivillige organisasjonerog utenrikspolitikk,)
beskriverJon Harald SandeLie den norskestatsuttalte prosjektom å bli en
ohumanitærstormaktu, herunder fremvekstenav fenom6netDen norske
modellen. Forfatterensutgangspunkter det noe tvilsomme postulat at
"Med den kalde krigens slutt mistet UD sitt eksplisittesikkerhetspolitiske
mandat og sin relevansr,,hvilket utløste et behov for utenrikspolitisk
nytenkning,som påvirket forholdet mellom UD og frivillige organisasjoner.
Det hefter imidlertid ingen tvil ved treffsikkerhetenav den påfølgende
beskrivelseav et raskt voksendesamrØremellom stat og NGO-er,hvor man
i løpet av 'J"990-tallet
fikk utviklingen av et nærmestsymbiotisk forhold
knyttet til partenesgjensidigkonvergerende
agendaer.
Slik setthar Den norske modellenformalisertNGO-ene som en type utenrikspolitiskeaktører
Mens organisasjonene
tidligere nøt størrefrihet overfor staten,har staten
gjennom fremvekstenav Den norske modellenpå 1"990-talletsøkt å samkjøre NGO-enes aktiviteter med den utenrikspolitiskeintensjonenom å
giøre Norge til uen humanitær stormakto. Forfatterenunderslår ikke at
parter,men lesedenneutvklingenkan ha problematiskesiderfor begge/alle
ren sitter likevel igjen med det inntrykk at tingenestilstand er noe som parteneer komfortablemed.
Janne Haaland Matlary og Audun Halvorsen tar i kap.9 f.or seg det
krongleteformulertetemaet,rBarenår utenriksblir innenriks:utenrikspolitikken i partiene". Det begynnerikke helt bra: Alleredei åpningsavsnittet
prestererforfatterneen styggblemmeved å omtale Høyre og Arbeiderpartiet som (statsbærende"partier (et uttrykk som til overmål gjentasi sammendraget).Når skal vi klare å kvitte ossmed dette skrømtetfra Nasjonal
Forøvrig er kapitlet greit nok,
Samlingsabsurdespråkligeverktøykasse?3
informativt om enn ispedd en normativt preget virkelighetsforståelse.
På
grurinlag av bl.a. undersøkelserav norske partiprogrammersomtale av
utenrikspolitikkkonstatererforfatterneat utenrikspolitikkikke er et prioritert område for norske partier.Det skinner igjennomat forfatternegierne
ser at det skjer en endringi så måte,og muligheteneer tilstede:"Når UD
^t
har mistet sitt informasjonsmonopol
og andre aktørertiltar segegneroller,
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er partiene aktørersom absoluttburde spille en mer sentralrollen. Men vil
Forfatternestiller sin tvil til skue:"Muligpartienekiennesin besøkelsestid?
hetsrommet er der for de politiske partiene, men spørsmåleter om de evner
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å utnytte detn.
utenriksmakt")avkrefterHenrik Thune,TorI kap.10 ("Budbringerens
geir Larsenog Gro Holm de forestillingerenkelteav ossmåtte nærenår det
gjelder medienespåvirkning på utformingen av norsk utenrikspolitikk
("CNN-effektenni internasjonalterminologi).Forfatterneintrodusererher
begrepet,,doxar>i betydningenoppfatningerog forestillingersom tas for
I norsk samgitt, og som derfor ikke underkasteskritiske undersøkelser.
menhenger doxa kjennetegnetved bådeenighetom vissestyrendepolitiske
prinsipperog en enighetom at forvaltningenav politikken i seg selv bør
baserespå enighet.Media er ikke en autonompolitisk aktør,men snarereen
kommunikativforlengelseav utenrikspolitikkensdoxa, bådeved å væretradisjonsforvaltendeog ved å være innforstått med hensyntil dominerende
utsyn og vurderinger.Forfatterne peker på to hovedårsakertil medias
innflytelsepå utformingen av norsk utenrikspolitikk: For det
begrensede
førstepåleggertoneangivendenorskemedier segselv en grad av selvjustis.
For det andre er medieneen integrert del av norsk utenrikspolitiskkultur,
og er med på å ivaretaog bekrefterådendeutenrikspolitiskkonsensus.Det
empiriskematerialesom forfatterneskonklusjoner bygger på, synesi all
hovedsakå væreav nyeredato. Dermedmelderspørsmåletseg(for leseren,
ikke forfatterne):Var det noe annerledes"i gamle dager", dengangNorge
hadde en partipolitisk presse?Eller står vi overfor et fenom6nsom særlig
har utviklet seggjennomde sistefire decennier,hvor den journalistiskefrigjøÅngfra eksplisittepartipolitiskeståstedersamtidighar medførten større
grad av konformitet i den politiske journalistikk (reportasjersåvel som
kommentarstoff)generelt?
Med så mangeulike innfallsvinklerog med så storevariasjoneri bidragsyterneserfaringsbakgrunnog fagligeankerfester,vil en bok som dennelett
kunne gi et sprikendehelhetsbilde.Når så ikke er tilfelle, må ærenet stykke
på vei tilskrivesden redaksjonelleregi. Samtidigmå det bemerkesat svært
og betraktningergår igjen i en rekke av
mangeav de sammeobservasjoner
bokenskapitler,hvilket i bunn og grunn reflektererdet faktum at det hele
veiendreiersegom ett og sammehovedtema- det er den sammevirkelighet
man forholder segtil. For leserenkan det likevel være nyttig å få satt de
ulike enkeltperspektiver
inn i et bredere,sammenfattende
hele.Den oppgaven gir Torbjørn L. Knutsensegi kast med i avslutningskapitlet(kap.12*Politikk og praksisi historisk lys,). Knutsenstema er de endringeri norsk

utenrikspolitiskadferd som har skjeddi løpet av de siste15 årene- i kjølvannetav den kalde krigensslutt - samtendringenes
årsaker.Grunnpoenget
er at årsakenetil endringeri norsk utenrikspolitikk i all vesentlighetkommer utenfra. Med bred penn tegnerforfatterenopp de faktorer og trender
som har spilt inn og skapt nye utfordringer med endredehandlingsrom,
sammenbrudd,kommuligheterog prioriteringer.Stikkord: Sovjetunionens
munikasjonsrevolusjonen,
fremvekstenav nye, liberaleid6er og ideologier.
Mer spesieltrettesogsåsøkelysetmot denpragmatisketaushetensom omgir
Norgesforhold til EU. Dennebeskrivessom et forhold som har å giøre med
en ubehageliginkonsistensi Norgesforhold til verden,en dyperedikotomi i
norsk utenrikspolitikk mellom liberal teori og realistiskpraksis. Knutsen
pekerher på et problemsom vil væreet vedvarendetankekorsikke barefor
forståelsenav Norgesrolle i verden,men etter hvert ogsåfor den praktiske
utøvelseav norsk utenrikspolitikk.Om Kants moralfilosofi- som Knutsen
avslutningsvisantyder- kan væreen egnetinnfallsporttil å sortereut dette
dilemmaet,skal denneanmelderikke ha noenformeningom. Uansettstår vi
her overfor en problemstillingsom fortienerå tas alvorlig i den videreutenrikspolitiskediskurs.
Tilfeldige- eller selektive- smakebiterkan knapt yte en bok som denne
full rettferdighet.Forlagetkan fortelle at boken er skrevetfor studenteri
men egnersegogsåfor alle som vil holde segoppdatertpå
statsvitenskap,
i norsk utenrikspolitikk.Det er en partsoppsentralebeslutningsprosesser
gjerneslutter segtil.
fatning som undertegnede

Noter
i UD som hansforfatterskapav depar1 Ref. såvelNeumannsegentjenestegjøring
(2005).
tementetsruvendejubil6umsbokAktiu og auuentende
2 I såmåtekan man vel knapt kommeutenomTorbiøtn Knutsen'GunnarM.
Norgesutenrikspolitikk
Sørbøog SveinGjerdåkersstandard-referanseverk

(1.ee7).
3 Jfr. KunnskapsforlagetsStore Norske Leksikons presentasjonav oppslagsordet
.,Statsbærende
partin: oUnder den tyske okkupasjon av Norge utferdiget Vidkun
Quisling sn ulov om parti og stat> 12. mars 1,942,hvor Nasjonal Samling etter
tysk mønster ble kalt ndet statsbærendeparti" i Norge. I denne sammenehngble
det også fastsatt straff for å krenke eller angripe partiet".
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