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Forord

Internasional Politikk tar i dette særnurlmeret
for seg de bl. a. for
Norge særdelesviktige spprsmårom utforskning
og utnyttelseav res_
sursenei Arktis, på havbunnenog kontinentatsotfeten
og de sikker_
hetspolitiske,@konomiske,
miljØmessige,organisasjonsmessige
og juridiske probremenesom dette reiser.Fridtjof N*rro-stiftersens
forskerteam på PolhØgdaved osro har i mange år gjort
et banebrytende
Srbeid når det gjelder nettopp disse spØrsmålåe, og Internasjanar
Polittkk er derfor meget tilfreds med å ha fått
oppåraget å presentere
en del av resultatenefra forskningsmiljøetomt<rinj podrøgAa_instituttet
i et egetsærnummer.
Denne artikkersamlingener byggetopp slik at
den kan lesessom en
vanlig bok, med en gradvis utvikling i probremstillinger
og emneområder fra introduksjonen til siste artikkll. Men samådig
utgjØr hver
artikkel et hele slik at den ogsåkan lesesisolert fra
de andre.r den grad
de1 naturlig og formålstjenlig er det i noteapparatet
fra de enkelte
1
artikler tatt med henvisningertil artikkelsamlingens
øvrige bidrag.
Forsker Østrenger medredaktØrav dette ,u*rnrr,
men hele staben
på Polh6gda lrar vært med på utformingen. Internasjonatporitikk
vil
gjerne bidra til å skapestØrredebatt om disseviktige
problemeneog
inviterer våre leseretil å bidra til tidsskriftetsfaste oebaitspatte.
Red.

rgtgfi,"+pjglle]-fpll!1Ku

nr,3 B * 1e?s"

Gunnar Skagestad

Småstateri internasionalpolitikk:
Et polarpolitisk perspektiv

Et prosjekt-orientert utgangspunkt
Småstats-studietpåkaller i stigendegrad forskernesoppmerksomhet,
og der foreligger etterhåndenen ikke ubetydelig litteratur på området.1Ikke desto mindre fortoner småstats-studiet
seg fremdelesi noen
grad og i flere henseendersom <upl@yet
mark>. Norsk Utenrikspolitisk
rnstitutt tok temaet opp til behandling ved en nordisk konferansei
januar t97L,2 og man fikk da avdekketen del av de grunnlagsteoretiske
svakhetersom studiet tildels har vært beheftetmed. Blant dissesvakheter skal i særdeleshslflsmheves at det har rådet atskiltig uklarhet
med hensyntil hva slagskriterier - f. eks. ressursmessige
vs. adferdsmessige- som bpr leggestil grunn for en fruktbar definisjon av småstats-begrepet
(og detsmotpol begrepet<<storstab).
Mer genereltsynes
det å være et visst behov for å anleggenye perspektiverpå småstatsstudiet.
Formålet med den foreliggendeartikkel er å bidra til å avhjetpe
dettebehov,samt å eksponerevissesider ved det forskningsarbeidsom
utfØres innen Fridtjof Nansen-StiftelsensuNye territorier-prosjekt>
og ved en del,av det resultatmaterialesom her foreligger.3Man har
innen det nevnteprosjekt arbeidetmed visseproblemstillingersom også
er av betydning for studiet av små stater i internasjonal politikk.
Prosjektetssiktepunkt er bI. a. å undersØkede internasjonaleinteraksjoner i områder hvor ganskespesiellebetingelsergjØr seg gjeldende
(de såkalte (nye territorieru; jfr. nedenunder),hvor man har å gjfie
med begrensedeantall aktgrer, og hvor spesieltsamarbeidsproblematikken står sentralt. Disse undersØkelserer relevante for småstatsstudiet fordi en del av de aktØrerman har å gjere med, er småstater.
Med dette utgangspunktvil det knytte segsærliginteressetil begrepet <nye territorier>.4Denne fellesbetegnelse
brukes om en del områdetyper hvis geografiskesærpregkombinert med visse dynamiske
faktorer gjdr det fruktbart å studeredem under en felles synsvinkel.
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Slike <nyeterritorier>>har vissefellestrekksom skiller dem fra eksisterende og anerkjentenasjonaleterritorier, og defineressom:s
Et geografisk område som (a) ikke tidligere er underlagt noen
stats herredømmeeller lagt under noen internasjonal organisasjonsmyndighet,og (b) er gjenstandfor en virksomhetsom skaper
behov for reguleringog kontroll av det som skjer i området.
Til de <nye territorier>>hfirer henholdsvisverdensrommetog fremmede himmellegemer,verdenshavene,havbunnen og polarområdene.
(r videste forstand kan man her også inkludere visse ikke-geografisk
avgrensede,faglig betonte saksområder.)I disseområdenefinner man
at særligto tildels kryssendehensynpreger aktØreneshandlemåterog
derved ogsåområdenespolitisk-dynamiskesituasjon,nemlig:6
1. AktØrenespraktiske utnyttelsesevne- deres kapabilitet.
2. Aktprenesbehov for en minstegrad av lov og orden - dvs. behovet for politisk regulering.
Det sentrale,ulgste problem m.h.t. de <nye territorier> gjelder altså
den aktuelle og fremtidige regulering,noe som reiser et sp/rsmål av
vital betydning såvelfor de enkelteberØrte aktØrersom i global sammenheng:Skal slik reguleringskje via konflikt eller via samarbeid?
Det må her presiseresat de konkreteproblemeri de forskjellige <nye
territorier> (f. eks. henholdsvisi Arktis og i Antarktis) ikke er identiske, men at problemtypenekan sies å være <<interchangeable>
i den
forstand at de kan innordnesi et felles analyseperspektiv.
På dennebakgrunnmener man bl. a. å kunne ØWekontureneav en
generell <storstat/småstat-balanse-modell>
som kan anvendespå de
forbkjellige problemtyper som gj@r seg gjeldende i henholdsvis de
nordlige og sydligepolarområder.
For bruken av uNye territorier-prosjektet>>
som innfallsport til studiet av små stater i internasjonalpolitikk, kan man ytterligere merke
segsærligto forhold:
I. Prosjekteter ikke primærtnoensmåstats-studie.
2. Prosjektet har en praktisk/politisk orientering, og er såledesikke
forankret i noen spesiellteori. Dette utelukker dog ikke på noen
måte at den forskningsom utfØresinnen prosjektet,kan gi grunnlag
for nye teoridannelse.

,,Antarktis-modellen"-

en del problemstillinger

I naturvitenskapeligekretser regnesAntarktis for å væreet veritabelt
forskningsmessig
laboratorium. Ogsåi internasjonalpolitisk henseende
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synesimidlertid situasjoneni Antarktis å ha et visst laboratorie-preg:
Et gitt antall stater av ulik stØrrelsesorden
har, utifra forskjellige forutsetninger,engasjertsegpolitisk i området.Graden og arten av deres
engasjementvarierer. Området er i en del henseenderregulert ved en
internasjonal avtale - lulaTktistraktaten - inngått i 1959 mellom
alle de berØrtestater.
Her skal kort gjØresrede for visse aspekterved de mellomstatlige
interaksjonersom finner sted innen rarnmenav Antarktistraktaten.T
Traktaten (som trådte i kraft 1961) har f@lgendehovedpunkter:
1. Demilitarisering og atomsprengnings-forbud,
med rett for traktatpartenetil å foreta ensidigeinspeksjoner.
Z. <Frysing> av de respektivetraktatparters posisjoner m.h.t. territoriale krav.
3. Forskningsfrihet og utstrakt grad av internasjonalt vitenskapelig
samarbeid.
4. Jevnligekonsultasjonermellom traktatpartene,og som fslge herav
en stadig sterkereutbygging av retningslinjer/regelverkfor nasjonal og internasjonalvirksomheti Antarktis.
Blant Antarktistraktatens12 medlemsstaterfinner man de to supermakter USA og SSSR,de mellomstore makter Storbritannia, Japan
og Frankrike, samt 7 mer eller mindre utpregedesmåstater:Norge,
Belgia, Argentina, Chile, Syd-Afrika, Australia og New Zealand.
Dessutenkan man dele de L2 stateneinn i to hovedkategorier;(1) de
stater som hevder territoriale krav i Antarktis, og (2) de stater som
ikke hevder slike krav og ikke anerkjennerde fØrstnermtes
krav. Til
den fØrste gruppe hØrer Storbritannia, Frankrike, Norge, Argentina,
Chile, Australia og New Zealand; til den annen gruppe hØrer USA,
SSSR,Japan,Belgiaog Syd-Afrika.
De internasjonalerelasjoner m.h.t. Antarktis danner således et
mØnstersomi grovetrekk ser slik ut:
På den eneside står en gruppebeståendegjennomgående
av mindre
stater, hvis nasjonaleinteresserkommer til uttrykk i deresrespektive
territoriale krav (som for et par tilfellers vedkommendeogsåer innbyrdesmotstridende).
På den annenside ståren gruppebeståendebl. a. av de to supermaktene, hvrs interesseri Antarktis (som er av relativt nyere dato, sammenlignetmed kravhavernes)kommer til uttrykk i ikke-anerkjennelse
av småstatenes
territorial-krav, og synesbest å kunne hevdesgjennom
internasjonalisering
av området.
Antarktistraktatensfunksjon har vært å sØkeavspenningog konl0 - Internasjonalpolitikk

786
fliktlpsning ved å skape et modus vivendi og modus operøndimellom
kravhavereog ikke-kravhavere,mellom små og store stater.som f@lge
av Antarktistraktaten har interaksjonenemellom disse statenei det
drøy" decenniumsom er forlØpt, i vesentriggrad tatt form av et tildels h@ytutviklet internasjonaltsamarbeid.Dette må på lang sikt formodeså fremme en utvikling i retning av internasjonalisering,og altså
virke til fordel for stormaktenesog til ulempefor de (flesteav de) små
staterserklærteposisjoner
Det spesiellemellom-statligeinteraksjonsm/nsteri Antarktis, som
kort er presentert i det foregående,vil i det f@lgendebli benevnt
<Antarktis-modellen>.Med utgangspunkti det foranståendekan vi
oppsummere<<Antarktis-modellens>
relevansfor småstatsproblematikken slik:
1. Problematikken kan studeresinnen et avgrensetområde hvor det etablertesamarbeidtil tross - forutsetningenesyneså ligge tit
rette for et utpreget konflikt- eller spenningsforholdhvor nettopp
konstellasjonenstor-liten syneså være et fremtredendeelement.
En spesiellinteresseknytter seg til den omstendighetat man her
kan tale om et to-dimensjonaltspenningsforhold,hvor det må skilles mellom (a) spenningsforholdetmellom de innbyrdesnasionale
interesser,spesieltmellom henholdsvisde store og de små staters
respektivenasjonaleinteresser,og (b) spenningsforholdetmellom
henholdsvisnasionaleog internasionalemåilsetninger
og interesser.
De to spenningsfelterkombineresriktignok ved at de to supermakter har et internasjonalt interessefeltog de små overveiendehar
nasjonalistiskemålsetninger.Forholdet aksentueres
videreved at de
to store har kapabilitet til å operereover hele Antarktis, mens de
små bare har kapabilitet til å opererei begrensedeområder. Det
forhold at naanhar et slikt dobbelt spenningsfeltsom skissertovenfor, medfører imidlertid at <Antarktis-modellenugir studiet en
ekstra dimensjonsom tradisjonellesmåstats-studier
har manglet.
2. Modellen har en videre; mer generellinteressefor såvidt som den
ikke er bundet til det spesielle,geografiskavgrensedeområdeAntarktis, men kan appliserespå analogefelter hvor forholdet mellom
stater av forskjellig st/rrelse er av betydning. Det tenkes her på
den <nye territorier>-problematikksom ble skissertinnledningsvis.
SpesieltanalogienAntarktis/Arktis er nærliggende,idet ogsåtilfellet Arktis kan oppfattessom en utpregetstor-liten konstellasjon(på
den ene side supermaktene
usA og sssR, på den'annenside den
mellomstoremakt Canadaog småstateneNorge og Danmark).

787
<<Antarktis-modellen>
syneså fremby et temmeligklart motsetningsforhold mellom små og store stater, og innbyrdes interessefellesskap
innen hver av de to grupper. Her skulle man derfor muligens vente å
finne et interaksjonsm@nster
preget av blokk-opptreden fra de små
statersside, som et middel til å hevde sine respektivenasjonalesmåstats-interesser
mot stormakts-intervensjonog -dominans.Noe slikt er
imidlertid ikke tilfelle; Antarktis-samarbeidetfungerergjennomgående
harmonisk,og de divergensersom har gjort seggjeldende,har ikke tatt
form av noen fellesopptredenfra de små statersside. De faktiske interaksjonerbærer i det hele tatt lite preg av noe motsetningsforhold
mellom liten og stor.
Hvordan kan detteha seg?
En nØkkelfaktor her er usA's politikk. Den amerikanskestrategi
går åpenbartut på å tilstrebe en eller annen form for internasjonalisering,om ikke de iure så iallfall de facto. Dette vil i tilfelle gi usA,
som den ledendemakt m.h.t. ressurserog kapabilitet, best muligheter
til å kunne lede utviklingen med frie hender i hele Antarktis, og er
f@igeligi landetsnasjonaleinteresse.Utifra ren maktbalanse-tenkning
eller andre konfliktorienterte betraktningsmåterskulle man kanskje
vente at den amerikanskestrategiville ha avstedkommeten dominanseller <<splitt-og-hersk>-taktikk.
Den amerikanskepolitikk synesi virkelighetenå værevesenfligmer subtil og nyansertenn som så. På den
ene sidehar man nok fra amerikanskside søkt å redusereden praktiske
verdi av de små statersterritorial-krav. Parallelt med dette har imidlertid UsA Øyensynligogså sett en styrkelseav de smås kapabilitet
som en positiv faktor for sine egnelangsiktigepolitiske målsetninger.
Et middel her har vært generlse tilbud om bilaterale samarbeidsprosjekter med de små stater.Dette har gitt gjensidigefordeler; USA har
vunnet småstatenes
(riktignok noe nØlendeog motstrebende)medvirkning til dets egne langsiktigemål og vunnet deresgood-will med på
kjØpet; småstatenehar på sin side kunnet få del i forskningsresultater
sop de med sine egnebegrensederessurserellersikke ville kunne oppnå.
Når usA's politikk i Antarktis overfor de angjeldendesmå stater
har kunnet bli såvidt vellykket, må dette sesi sammenhengmed fØlgendemomenter:
1. De praktiske fordeler de små stater har av Antarktis-samarbeidet,
veier tungt overfor de forventede resultater av eventuelt å forfekte
sine respektivesmåstats-interesser
gjennom blokkopptreden.Dette
reiser et spØrsmålav en mer generell rekkevidde: Vil småstaters
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behov for et eventuelt innbyrdes samarbeidbasert på rene småstats-interesser,svekkes hvis de integreresi en mer omfattende
samarbeids-struktur,som også inkluderer stormakter? Vil m.a.o.
et <maxi-samarbeid>fjerne forutsetningenfor et eventuelt <minisamarbeid>?
2. De små statersvalg av handlingsalternativerhar i høy grad måttet
bli basert på deres vurderinger av egne aksjonsmuligheter,alene
eller sammen,vis-å-vis de mulighetersom samarbeidmed de stØrste kan gi dem. Spesieltden britiske Antarktis-politikk tØr være
illustrerende i så måte. Storbritannia, som i denne sammenheng
(spesielti forhold til USA) må regnessom småstat,har åpenbare
nasjonalistiskemålsetninger å ivareta i Antarktis. Samtidig har
imidlertid britenes egen'urdering av hvordan disse målsetninger
optimalt kan fremmes, fØrt til at Storbritannia har kunnet t/ye
seg meget langt i sin godtagelseav tiltak som peker i retning av
internasjonalisertesuverenitetsrettigheter.
3. De småstaterdet her er tale om, utgjsr en notså heterogengruppe
m.h.t. geografisk,historisk og kulturell bakgrunn. Dette kan forklare den manglendeutvikling av noe blokkfellesskap:Hadde det
gruppe)>av stater,ville fordreiet segom en mer ensartet,<<naturlig
som kunne
modentligogsåforutsetningenefor et interessefellesskap
ivaretasgjennom en småstats-blokk,væretilstede i stØrregrad.
En slik konklusjon som den ovenfor anførte,åpner interessanteperspektiver i en videre sammenheng,spesieltm.h.t. Arktis. Den hypoteseat småstatenes
innbyrdes <nærheb (geografisk,kulturelt m. v.) er
avgjgrendefor hvorvidt felles opptredenvil væreaktuelt, tilsier at det
i Arktis er ganskeannerledesgunstigebetingelserfor noe slikt enn i
Antarktis. I Arktis synesnettopp de nordiske land å utgj@reen slik
vis-å-vis de store
ensartetgruppe med et naturlig interessefellesskap
makter(jfr. egetavsnitt om dettesenere),
Hele den foregåendeanalyse og argumentasjonbygger imidlertid
på det postulat at det er fruktbart og realistiskå opereremed dikotomien stor-liten i studiet av internasjonalpolitikk generelt.Et slikt utgangspunkttØr imidlertid være noe tvilsomt, noe også en forsker på
området som J. J. Holst er inne på når han bemerker at:
<<Smallness
is in and of itself an irrelevant basis on which to
establishallegiances,coalitions and commitmentsin international
relations>.8
som er selve den foreliggendediskusjonsSmåstatsproblematikken,
ramme,forutsetterat man stipulererat det i det internasjonalesamfunn
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er innslygget et motsetningsforholdmellom store og små stater.f studiet av internasjonalekonflikter kan en slik <approach>)
synesrimelig,
men hva med de mellomstatligeinteraksjoner som ikke primært er
konflikt-betonte?
som vi har å gjØremed i <AntM.h.t. slik samarbeidsproblernatikk
arktis'modellen>>,
er det ikke uten videre gitt at de små stater, qua
småstater,har felles interesseri et slagsmotsetningsforholdtil de store.
I Antarktis ser man hvordan stormaktenes- i fØrsterekke USA's <imperialistiske>politikk er selvegrunnlagetfor en fruktbar symbiose
mellom store og små stater. Det er da også tegn som tyder på at et
harmoniskog fruktbaft samarbeidlettere vil kunne finne sted mellom
store og små stater enn mellom små stater innbyrdes. Dette henger
sammenmed de betydeligeforskjeller mellom store og små stater
m.h.t. ressurserog kapabilitet; noe som innebærerat samarbeidmellom
en stor og en liten stat vil gi den lille stat fordeler som den ikke ville
kunne oppnå om den var henvist til å samarbeidemed andre småstater med like knappe ressursersom den selv. Her spiller ogsåkonkurinn: Samarbeidmellom flere små stater vil lett kunne
ranse-momentet
som skal få gjØrehva> med de begrenmedfØredrakamp om <<hvem
sederessurser,og dervedvirke konfliktfremmende.I et samarbeidmellom den lille og den store stat vil slik rivaliseringikke væreaktuell, og
mulighetenefor rasjonell arbeidsdelingtil begge parters fordel, vil
kunne foreligge.
Det er de synspunktersom er utviklet i det ovenstående,som kan
sammenfattesi hva vi forelppig, i mangel på et smidigereuttrykk og
i påventeav å nå opp på et hØyerepresisjonsnivå,har kalt en <<storVi kan merke oss at de hypotesersom
stat/småstat-balanse-modell>>.
her kommer til uttrykk, har vissetrekk til felles med A.F.K. Organski's balanse-og konflikt-teori.eEt sentralt momenti denneteorien er
nettopp at jevnbyrdighet befordrer konflikt, mens et rent stormaktshegemoni fremmer harmoni og balanse i det internasjonalesystem.
I Organski'smodell består altså motsetningeneikke hovedsakeligmellom de småog de store,men mellom de jevnlike.
Mot dennebakgrunnkan det væregrunn til å stille et spØrsmålstegn
ved den gjengseantagelseat konflikten stor-liten alltid er en aktuell
problemstillingfor studiet av internasjonalerelasjoner.

Små og store statersdeltagelsei utviklingen i Arktis
Hvis man sammenlignersituasjoneni Arktis med den man finner i
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Antarktis, vil man finne likhetspunkter såvel som vesentligeforskjeller. Felles for beggeområdeneer deresØkendebetydning,hovedsakelig som forskningsområder,men i stigendegrad også som Økonomisk
potensielt viktige deler av vår klode. Begge områder tiltrekker seg
oppmerksomhetfra en mindre gruppeinteressertestater,både store og
små. I beggeområder tØrer de klimatiske forhold til at fast bosetning
er vanskeligog at alle operasjonerbyr på spesielleproblemer.
Hva ulikhetene angår, har man for det fØrste de rent sikkerhetspolitiske omstendigheter:Mens Antarktis er et forholdsvislite sensitivt
område i sikkerhetspolitiskhenseende,er Arktis et sikkerhetspolitisk
spenningsfeltav fØrsterang bl. a. p.g.a. beliggenhetenmellom supermaktene.loDernest har man den ulikhet som består i at alt land og
flyer i Arktis, i motsetningtil i Antarktis, er underlagtubestridt nasjonal suverenitet,og såledesbl. a. ikke kan henregnestil de <nye territorien>.Såvelav praktiskegrunnersom for analyseformåI,kan det derfor syneshensiktsmessigå innfØre en soneinndetingav Arktis i tre områdetyper:11
Sone I Sone II -

Det sentralePolhav.
<<Grensesoner>
med omdiskutert status,så som havområder hvor stater gjør krav på visse regulerenderettigheter o. l.
Sone III - Anerkjente nasjonaleterritorier: Land, Øyer,nasjonaltsjØterritorium og kontinentalsokler.
Videre skiller havområdeneseg fra hverandre, idet havområdenei
Arktis har, og ser ut til å få, en helt 4nnen transport- og kommunikasjonsmessigbetydning enn Sydishavet.Ikke minst den optimisme som
hersker rundt mulighetenefor å finne olje på kontinentalsokkeleni
Arktis, understrekerdette.l2
Også de småstatersom har interesseri Arktis, skiller seg fra dem
man finner engasjerti Antarktis. De er mer homogenebåde med hensyn til geografisk beliggenhet, kulturell og Økonomisk bakgrunn og
politisk struktur enn de stater som for tiden deltar i samarbeidet i
Antarktis. Det kan heller ikke sies å finnes noen vesentligeuoverensstemmelsermellom dem vedrØrendederesrespektivearktiske interesser.
Felles for beggepolarområdeneer at den teknologiskeog Økonomiske utvikling har fØrt til at stormaktenepå en helt annen måte enn
de små stateneer istand til å forsvaregamleog hevde nye rettigheter.
Stormaktenekan alenesetteigangen utvikling som måberØrede små-

I
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stater som har interesseri områdene.Dette er ogsåsituasjonenfor de
nordiske land hva Arktis angår.En vesenttigutvidet aktivitet i Arktis
fra stormaktenesside vil ikke kunne unnlate å påvirke interessersom
de nordiske land, i fØrsterekke Danmark og Norge, tradisjonelt har
hatt. Sp@rsmålet
er om man skal forbli passiveoverfor en aktivitetsøkning, eller om man på en eller annenmåte bedre kan ivareta nasjo.
nale interessergjennomselv å deltai utviklingen.l3
Mot den bakgrunnsom her i grove trekk er skissert,tØr det væreav
interesseå vurdere hvorvidt de storstat/småstat-betraktninger
som ble
anfØrti det foregående,ogsåhar aktualitet når det gjelder de nordiske
land og deresdeltagelsei den utvikling som er under oppseilingi Arktis. En del forhold som i dennesåmms1foeng
er av grunnleggendeart,
er alleredegjort gjenstandfor systematiskbehandlingav W. Østreng
i en nylig gjennomfØrtstudie.laØstrengsarbeid er fØrst og fremst en
undersØkelse
og analyseav aktuellesamarbeidsbehov
og muligheterfor
de skandinaviskeland i den videre utforskning og utnyttelseav arktiske områder.
For storstat/småstat-problematikken
er disseforhold av umiddelbar
interesse.I videsteforstand står man overfor den generelleproblemstillingen nasjonal kontroll/internasjonalt samarbeid. Mer konkret,
med utgangspunkti den generelleteknologiskeog Økonomiskeutvikling som har gjort Arktis til et potensielt meget viktig område, men
hvor en rekke juridiske og politiske problemerennåer ulØste,står man
overfor spØrsmåletom behovet for og /nskeligheten av å etablereet
småstats-samarbeid
i et område hvor der finnes etablerte stormaktsinteresser.
De nordiske land vil være direkte berØrt av utviklingen i Arktis.
For disseland må det være et spØrsmålverdt å analysereom de kan
ivareta sine interesserbedre gjennom samarbeidenn dersom de står
alene,og om de har fellesinteressersom gjØr innbyrdessamarbeidnaturlig og n@dvendig.
På den ene side har man her de konkrete samarbeidsbehovsom vil kunne oppstå av forskningsmessig,teknologisk/
Økonomiskog politisk art. På den annenside har man spØrsmåletom
mulighetenefor hvert enkelt land til å engasjeresegi dennetype samarbeid, på bakgmnn av deres generelleutenrikspolitiskeorientering.
(Her kommer det forhold inn at mens de nordiske land er ganske
homogenei geografisk,historisk og kulturell forstand, er de mer heterogene m.h.t. alliansetilknytning.)Som et forhold av avgjØrendebehar man imidlertid spØrsmåletom behov
tydning i dennesammenheng
og muligheterfor å sØkealternativesamarbeids-partnere
og -mØnstre.
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Fire muligheter synesåpne for de nordiske land i den nåværende
situasjon:ls
1. De kan mØtesituasjonenog densutfordringerpå egenhånd og hver
for seg,uten å samarbeide
med noen.
2. De kan samarbeidehver for segmed stormaktene.
3. De kan samarbeidesegimellom, på småstats-nivå.
4. De kan samarbeideseg imellom, i et utvidet samarbeidmed stormaktene.
De små land som har interesseri Arktis, har det til felles at de hver
især stort sett kan makte det de andre små kan. Det noen ligger foran
i med hensyntil erfaring fra virksomhet i disseområder,vil de andre
kunne ta igjen gjennom en forholdsvis begrensetØkonomiskog personellmessig
mobilisering.
Hovedhensiktenmed ethvert internasjonaltsamarbeid- sett fra de
respektivenasjonale aktØrersside - må være å sØkeå fremme de
nasjonaleinteresser.Den type samarbeidman velger å engasjeresegi,
vil derfor gjenspeileen oppfatning av de midler man @nskerå ta i
bruk for å fremms disseinteressene.Få bakgrunn av en slik vurdering
kan det ogsåi dennesammenheng
væreinteressantå vurdere hvorvidt
inndelingen i grupper av store og små stater sier noe vesentlig om
hvilken form for samarbeidde små med fordel b/r engasjere seg i
i området.
Et eventueltnordisk samarbeidpå småstatsnivåi Arktis kan fØre til
en konkuffanse om hvem som skal væreden fremste blant likemenn.
Selv om ressurseneslås sammen,er man ikke dermedgaranterten tilfredsstillendegevinst, dette være seg i form av forskningsresultater
eller Økonomiskefordeler. Det kan tenkes at et bilateralt samarbeid
rned en stormakt vil fremme de nasjonaleinteresserbedre. I et slikt
samarbeidvil ikke den store oppfatte den lille som en brysom rival,
men som en verdifull samarbeidspartner.
Det vil ikke kunne bli tale
om like ytelser. Men til gjengjeld for sin deltagelsei et slikt samarbeidsforhold, kan den lille staten oppnå vesentligefordeler som den
ellers ikke ville kunne oppnå, hverken alene eller i samarbeidmed
andre småstater.I en slik situasjoner småstats-rollenet middel til h
fremmenasjonaleinteresser,hvilket ligger noe på sidenav den vanlige
oppfatningen som fremhever ulenpene ved å være liten i det internasjonalesystemet.En slik politikk som her er antydet,har imidlertid
også sine mer betenkeligesider, sett utifra hensynettil den lille stats
interesser.Her skal spesieltpåpekesden risiko for å bli dominert, sam
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en småstatlfiper dersom den utelukkendesatserpå bilateralt samarbeid med 6n stormakt.
Tilsvarende betraktningsmåter som i foregående avsnitt vit også i
noen grad kunne gjØresgjeldendeved vurdering av det fjerde handIingsalternativetsom ble nermt; samarbeidsmåstaterimellom innenfor
et utvidet samarbeidmed stormaktene.Her kommer imidlertid spØrsmålet inn om hvor formålstjenlig det er å kombinere samarbeidpå
ulike nivåer, jfr. det som foran er anfØrt om <<maxi>>vs. <minisamarbei$>.r denne sarnmenhengvil utvilsomt det saksområdedet
eventueltskal samarbeidesom, være en viktig faktor. Når det gjelder
de nordiske lands situasjon i Arktis, vil det i saker av rent politisk
karakter (så som harmoniseringav synsmåter,langsiktige mål o. l.)
kunne syneshensiktsmessigmed et innbyrdes samarbeidpå småstatsnivå (<mini-samarbeid>).r saker av praktisft, <operasjonell>karakter,
vil formodentlig forholdene ligge bedre til rette for en eller annen av
de former for <<maxi-samarbei&>
som vi har drØftet i det foregående.
r et slikt dualistisk samarbeidsmØnster
lkger ogsåen sikring: For den
lille stat vil satsingpå forskjellige samarbeidskombinasjoner
på flere
nivåer kunne virke som en form for <risiko-spredning>>,
som igjen vil
kunne virke som motvekt mot den dominøns-truselsom et rent bilateralt stor/liten-forholdkan innebære.
Som man vil se, har et slikt interaksjonsm@nster
mellom små og
store statersom er drØftetovenfor, interessantelikhetspunktermed det
samarbeidsbildesom man finner i <Antarktis-modellenn(se foran).
Det er i dag ikke realistiskå regnemed at <Antarktis-modellen>uavkortet kan appliseresi nord, dertil er de to polarområderfor forskjellige bl. a. i sikkerhetspolitiskhenseende.l6Fra et småstats-synspunkt
må likevel det internasjonalesamarbeidsmØnster
som er det fremherskendei Antarktis, ogsåfortone seg som det ideelle i arktisk sammenheng.

Sluttbemerkninger
I det foregåendeer sØktgjort gjeldendeen del betraktningsmåter,
både
av generellog av spesiellart, omkring små statersstilling i internasjonal politikk. siktepunktethar vært dobbelt; på den ene side å diskutere
de praktisk/politiske muligheter og begrensningersom småstatenes
situasjon innebærer,på den annenside å bidra til et forbedret teoretisk
grunnlagfor studietav småstats-problematikk.
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Våre sentralefus11sfttningsmåter,
som forsøksviser gitt rammebetegnelsen <storstat/småstat-balanse-modellen>>,
er utviklet utifra et polarpolitisk perspektiv. Erfaringsmaterialeter hovedsakeligden utvikling
som har funnet sted i Antarktis; dessutener den arktiske situasjon
trukket inn som et supplementog for å gr en komparativ bakgrunn.
Den aktuelle diskusjonog teoretiseringer imidlertid ikke bundet til
det rent polarpolitiske utgangspunkt.Grunnlaget for betraktningene
omkring småstat/storstat-relasjonene
o.v., er vesentlig å finne på to
plan, som vi stikkordmessigkan henvisetil som:
L uNyeterritorier>-problematikken.
2. Samarbeidsproblematikken.
På beggedisseplan finner vi dessuteninnebyggetdet dobbeltespenningsfeltmellom på den ene side ulike nasionaleinteresser,på den annen sidemellom nasionaleog internasionalemålsetningerog interesser.
De spesiellesamarbeidsbehov
som vil EjØreseggjeldendei <nyeterritorier>, vil ogsåvirke inn på det mØnsterman vil finne for adferdsmuligheter og -begrensningerhos stater av forskjellig stØrrelsesorden.
Det synesimidlertid ikke å væregrunn til å anta at <<storstat/småstatbalanse-modellen>
utelukkendeer relevant m.h.t. de <nye territorier>.
Som det springendepunkt gjenstårda samarbeidsproblematikken:
Det
vil hovedsakeligvære de typer samarbeidsbehov
som man har å giØre
med, som også vil tilsi i hvilken grad våre betraktningsmåterkan
kommetil anvendelse.
Oktober1973
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