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Suuerenitetog s0marbeide
Av Gunnar Skagestad

Mcd det tyvende århundres fremvekst av internasJonaleog overnasjonale organisasjonerer suverenitetsbegrepet kommet i søkelyset.
fnternasjonalt samarbeide byr på
fordeler, men kan vi nyttiggjøre oss
disse fordelene uten å gi avkall på
hevdvunnen nasjonal selvbestemmel,sesrett?Dette dilemrnaet trådte
tydelig frem ved Norges til,slutning
til F'N og NATO. Fra llell€smarked-debaiten i begynnelsen av
60-årene vil man huske at grunntemaet var: Skal vi selge landet
vårt?
Mens spgrsmål om suverenitet
setter slnnene I kok når de henger
sarnmenmed andre pofiltisk sen'kal€
saker, foregår der i våre dager på
dette felt, forholdsvirsubemerket, en
rivende utvlkling, knyttet til tradisjonelt mere ukontroversielle, teknlsk betonede saksområder. I vår
verdens periferl, i de (nye terrltorletr>>,vokser nye samalbeidsformer
frem på såvel det vitenskapelige
som det politiske plan, sa,marbeidsformer sorn v[ erurå ikke har den
fulle oversikt over følgene ov.
Sentralt i denne utvikling står en
særegen lnternastonal avtale,
Auharktis-trahatten, som i disse dager kan feire sitt 10-års Jubileum.
For Norge er traktaten dobbelt interessant fordi den aktualiserer det
kapitel av vårt lands politiske historie som omhandler vår polarpolitikk. Det e.r meget mulig at nettopp vår tillcrytni:rg fil Antarktistraktatren og vår deltagdlse i det
samarbeidesom der er under utvikling vil tvi:nge.frem en efterlengtet
avklaring i spørsmålet: Hva skal

være norsk polarpolitikks formål og
innhold?
Antarktis-traktaten
bile foranXediget av det vellykkede internasJonale samarbeidesom utspant segpå
def vitenskapelige plan under DEt
Internasjonale geofysiske år (1957
-58). Der var enighet om at forskningssamarbeidet måtte fortsette,
og ab forhoilderne måfbe legges til
rette for at så kunne skje. Man
6ynet mulighetene for sarntidig å
komme til forståelse mad hensyn til
spgirsmål &v mere politisk art, forbundet, med langvarlge og dypteående uoverensstemrmelseromkring
suverenitetsforholdene på Sydpollandet. En rekke land hadde her
satt frem suverenitets-krav av tildels motstridende karakter.
På initiativ av USA mØttes representanter for 12 stater, samUige
pelttiske eller på annen måte engasjert i Antarktis, til konferanse I
Washington hpsten 1959.Result'atet
var undertegnelsen av Anfia,rktistraktate.n den 1. desember saulme
år. Partene påtok seg herved en
rekke forpliktelser, hvorav. de viktigste gjefider deb frie forskningssamarbeide og demilitarisering. Suverenitetsspprsmålet fikk en original, om enn midlertidig l6nlng. Ivlan
ble enig om et Slags moratorium:
ingen fikk medhold, ingen måtte
fire, uoverensstemmelsene
ble så å
si <lagt på is> for avtaleperioden.
Denne ble satt til 30 år, hvorefter
traktalen vil være åpen for €v€rrtuell revisjon. Den ble endelg ratifisert i 1961,og skulle såledesgJelde
frem til 1991.
Stater med uoveren'sstemmelser

kunue altså komme overells.Forsåvidrt er dette bemerkelsesverdig
nok, iderfi,det her er ta],eom så forskjellige stater som f. eks. USA og
USSR, Norge og Syd-Afrika. Men
av ytterligere interesseer den nye
form fo'r internasjonarl samarbeidspraksis som har utviklet seg i lY av
Antra;rktis-traktafien. I henhold til
avtalens forutsetnlnger avholdes
jevnlrg konsulrtasjoner meillom par0ene. Parallelt foregår rådslagninger rnel,lom partenes vitenskaplige
representanter på det lkke-statlige
plan i SCAR, et organ oPprettet
s<rmfØ['g:eov Det geofysiske år for
å koordinere antarktisk forskni:rg.
For en utenforstående kan den
virksorntret tra,ktat-rna"ktene utfolder seg irn€fllom, synes letit forvirrende. <Antarktis-klubbenr er lngen organtsasjon I tradlsionell forstand, og det kanr være vanskeilig å
trekke skillet mellom hva som er
potitikk og hva som er vitenslcaP.
Poengeter imidlertid at her foregår
et splll, hvor nasjonale og fagltge
interesser fremmes og forfektes innen en r&rrune hvor stlkkordet er
sam& rbeide. Der er eta b le rte n
praXsis som avspeiler en tendens
ved vår tids mellomfolkeligB adferd. De,t er en tendens som uttrykker en funksJonell orienteri:rg,
hvorryed det tradisJonelle begrep
<suverenitet>får selskapav nye internasJonale fenomener. Suverenitet er noe udelelig, knyttet til den
enkelte stat og til et klart avgrenset
geografisk område. En såkalt <territorie-besittende internasJonalorganlsasjon> forutsetter et smidigere
suverenitetsbegrep. Et annet mo-

derne faguttrykk, <ikke-territorial
fdderalisme>>,
står for samarbeide på
tvers av landegrensene Få felter
sorn ikke kJenner geografisk avgrensning:.Antarktis:traktaben er et
godt eksempel på den utvikling vi
her har å gJ6remed.
Traktatens videre betydning gJelder ikke bare iskontinentets fremtid, men også annen Jornfruelig
mark, som det ytre rom (hvor man
i 1966 fikk en avtale, bygget på
prinsipper,
Antarktis-rhraktatens
molflomUSA og USSR), og eve.ntuelt slike brenna,ktuelle, smetnyttiger felter som havbururenog fagllge sa,marbeidsformer.
Mot denne bakgturm er det vl må
betrakte Norges stllling I Antafktts.
Vi har polartradtsJoner å lvareta.
Vi SlØrkrav på land der syd, vi står
tilsluttet traktaten og deltar I den
virksomhet dette medfØrer. Man
kan spprre: Hva ønsker vl og for
hvilken pris? Fra Regjertngensslde
forelå det den 24. oktober iår et
prlrulppvedta,k, hvor retnhgslinjer
for Norges fremtidige aktivitet i
Antarktis trekkes opp. Vedtaket
vakte tilfredshet i kretser hvor man
beskJeftigerseg med dissesal<er,og
innevarsler muligensen ny og m6r3
målbevisst linJe fra våre myndigheter side. De sentrale spørsrnål
forblir imidlertid ubesvarb.
Av verdier som ,Ndqge ved sin
virksomhet søker å opfib ritler bevare, foreligger flere alternativer.
Fnr det fdrste ha,r vi den nasjonalistlske motlvering, som kommer tiil
uttrykk i henvisninger til prestisJemessigeog økonomiske verdier.
Det tør være et spPrsmål oln noe

slikt er realistislr å bygge på i dagens situasjon, så meget mere som
hovedårsaken ti,l vårt opprinnelige
engasjement, hvalfangsteventyret'
er-err. saga blott. En såledesmotivert polit-ikk ville forØvrig ha nØdvenciiggJort andre og mer effektive
forhold.sregler for å hevde våre suverenitetskrav og utvikle de økonomiske mullgheter. Vår Politikk
med hensyn til tra"ktaterl oB såF&rbeidsformeore vltle også ha må$teG
art'e seg anderledes.
En ann€n motivastonskilde er de
verdler soln ligger i utnyttelsen &v
Antarktts I forsknlngsvltenskapelig
øyemed. Disse skulle tilsl en Økni:rg
;v såvel egen forstsningsinnsøts
som av nYttGeJørelsen av de mullgheter deL lnternaslonale samarbelde
gir oss til å få del I forsknlngsresultater som vl ellers ville være avskåseb fra. Med en sl'ik målsett'ing
vil suverenltetsproblematikken' iallfatl t et mere kortsiktlg perspektlv,
tre noe I bakgrunnen'
Et tredJe mullg grunnløg for vår
Antarktts-politikk vtl være av indlrekte, men dog PrinsiPielt art:
hensynet til vår utenrllcspolitikk i
total sammenheng. Dette tilsier en
konsekvent llnte i samsvar med vår
' uteruikspolitikks generelle idealer'
både hvb angår vår Polarpolitiske
miikettlng og vår holdntng til t1terna.sjonålt samarbeide i sin al*66dtignet I videre fomtand gjelder det hva slags verdenssamfunn
vi ønsker og hvilken rolle vi vil at
Norge skal sPille innen dette.
TradisJonelt sYnes det som onr
argumenter av den fØrstnevnte vurderingstype har værb toneangiven-

de i å motivere Norges Antarktispotitikk. I de senere år har en
torskningsvltenskapelig begrunnelse
at' vår virksomhet kommet sterkere
i forgrunnen. Jeg våger den Påstand at i det lange løP vil bare en
politikk bygget
-den på helhetsbetrakttredje ovennevnte
ninger av
typ6, være holdbar. IIva en slik
Iaågsildtig målsgffting vil måtte inneblære,er ikke uten videre gitt' Et
nøkkelord i derure sammenheng er
h v ilk e n b e t Y d p rio rit e rin g ,
bør 't'illegge
myndigheter
våre
ning:

utvltrUngeni entarxtis' og hYilk9

ressurserman bØr være villig til å
s a t s e .E t a ru re te r k a P a b ilit e t '
hvitrke evner og muligheter Norge
har til å ivaretø sine lnteresser.
Vl er vidne tl0. en utvikling som
angår oss. Vi vet at andre arbelder
mafUevisst for å fremm'e slne saker'
Dette gjelder ikke minst vitenskapsmenn, hvis må[ 1 Antarktis i
nøy Srad har polittslc relevan's. En
f re-nrståenderepresentant f or vitenskapetrige interessegnrpper, lot qeaw dæ han slktsb ti} det Politisfå spiU som forcg$r lnne'n Anta,rktirs-[raktsJbensla,nrme denne bernerkning falle: <We aplt wittr mølicious forethoughtl>. Det' kan være
grunn till. å merke seg disse ordene'
A,t andre handler ut lfra en benlsst
måJsetting, skulle m"ane til selvra,lrsakelse. Ønsker vl en pdtitikk
som er tilnettelag[ av våre a,nsva;lige myndigheter, eller en som formes av utenforstående krefter?
Mon det ikke var På tlde at, vi kom
til. klarhet' om hva slaæ <<forethoughts> Norge for fremtiden skal
ha,ndleut i fra?

