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SVALBARD OG I\TORGE

For 50 år siden kom stormaktenesgavmildhet Norge til del: Yed en tr,aktat
inngått i Paris den 9. februar 1920 ble Svalbard.lagt under Norges ufulle og
uinnskrenkede høyhetsrett ) .

Det ville være i drøyeste laget å påstå at $ve,lkd'
traktaton karxristar*dfor våre blå øynes skyld. ØVgwppensomdengangble betraktetsomingenrnannsland;'h*dde i lengretid vært en potensiellkilde til iriksjon mellom
makter.Dissevar gladtil for å få løst
en rekkeinteresserte
da anledningtil å få giort dette
suverenitets-spørsmålet
bød segefter den 1. verdenskrigsopphør-Tyskland og
Ententen,
Russlandvar da ute av spillet,og seierherrene,
grepchansen.
At valgetfalt på Norge,var rimelig nok, sett såvelfra
et nasjonaltsom fra et internasjonaltsynspunkt.Somden
ledendenasjonmed hensyntil bådeutforskning og økonomisk ut{ryttelse,haddevi størreinteresserpå Svalbard
enn noen annenstat. Utenrikspolitiskvar det lille' nøytrale Norge et godt papir; et velegnetvalg i en kompromiss-løsning.
Men, - gaver forutsetter stundom mot-ytelser.For
Svalbardsvedkommendevar dette helt eksplisitt' De
Svalbard-traktatensatteopp, giorde Norges
betingelsene
<fulleog uinnskrenkedehøyhetsretbnærtnestillusorisk,
idet landetble nødt til å gi avkall på en rekke rettigheter
sorn en selvstendigstat i henholdtil folkerettenhar på
egetterritorium.Avtalenslo bl.a. fast at øygruppenskulle
forbli demilitarisert og nøytralisertoog at andre lands
borgereskulle være likestillet med norske og med'den
i all utøvelseav økonomiskvirksomhet''
norske.stat
Som det treffendeer blitt uttrykt, ga Paris-avtaleni
1920 Norge (vaktmester-stattrsrpå Svalbard. Norge
giordesegriktignok gieldende
(Betenkeligheter
aksepterte.
med hensyntil de eventuelleuønskedeføl.gerdet'kunne
få om rnan lot seg påprakke en såvidt ålmputert uhøyhetsretbr.Dette fremgårikke minst av stortingsdebattene
lg24-25 om formen for den norske overtagelseav øygruppen.Utfallet ble at Venstre,med Arbeiderpartiets
sffite, vant flertall for sitt ønskeom en intim formell tilFannønd I l/4-70

knytning, og Svalbrd ble erklært å være en <delav Kongeriket Norgo,. Dette betydde at den norske sta* for
Svalbardsvedkommendepåtok segforpliktelser ikke bre
overfor utlandet, men også overfor oss sglv. Å ive;reta
norske borgeresrettigheter og interesser,på Svalbard sono
i riket forøvrig, ble Statenskonstitusjonelle plikt.

*
Dobbeltstillingensomtjenerog herrebar i segkimentil
vanskeligheter,
somhellerikke har uteblitt. Mest hodsbry
har forholdettil russernevoldt, tiltross for at Sovjet-Unionen anerkjenteSvalbard-traktatende facto i l9Z4 og
dejure i 1935.Klimaks kom vinteren 1944-45med de
vidtgåendesovjetiskekrav, som foranledigetden famøse
norskenotenav 9. april 1945om en revisjonav Svalbardtraktatentil fordel for et norsk-sovjetisk<felles-forsvar>
av øygruppen(en plan som riktignok ikke ble realisert).
De ansvarligemyndigheters
håndteringav dennesituasjonenble først kjent for offentligheten
i 1947,og sakenvekte da straks stor oppmerksomhetbåde i inn- og utland.
I den debatt om vår Svalbard-politikksom fulgte, kon.staterte <Farmand>(i artikkelen <polare unnlatelsessynderro
nr.24, 1947)at:
<Vi har bare halweis hevdet vår førstefødselsrett
til Svalbard,medfølgenat detteområdebareer norsk
med innskrenketsuverenitet,- og vi har vgd en på
det avgiørendepunkt enestående
unnlatelsespoli.ttkk
latt fremmedemakter få innpasspå Svalbard.Følgen
er at dette områdenå er blitt Norges mest ømtålfue
utenrikspolitiskeproblem.>
Svalbardppotensiellebetydning,- økonomisk,railitærstrategiskpg politisk
neppeblitt mindre siden
den gangde ovenforsitertelinjer ble skrevet.Når området idag vel ikke kan sies g*v-æf-e_
v_q$
-lglgg!.gmtålrge
utenrikspolitiskeproblemr,kan dettei noen grad tilskrives at myndighetenei den forløpne tid har tilstrebet å
forhindre at Svalbardskulle bli noen brikke i det storpolitiske spill. Dette har man søkt å oppnåved å svmbevisestormakteneom Norgesevne og vilje til å åfterlevesinefolkerettsligeforpliktelser,m.a.o.ved på en troverdigmåteå leveseginn i <vaktmester-rolleor.
(At høa.
synettil det <godeforholdp til USSR i stort monn har
vffit norlttgiveradofor donne politikk, sku,$lodet .v.,æe
wrødvendigå understreke.).

Det står ir,nidl€rtid ikke til å nekte at norske ege*interesserderveder blitt skadelidonde.Et eksernpelpå døtæ
er treneringpnav flyplass-saken,som alleredefor 15 å'r
sidenvar modenfor å løses.Våre myndigheterhar nektet
de nordmennsom har ønsketå anleggehelårsflyplasspå
Svalbard,itgtrøtedette.Men Statenhar ikke funnetå benytte seg av dette faktiske monopol (og implisitte forpliktetse)som den såledeshar tilvendt seg,til selvå bygge flyplassen.Fordi det kunnebli oppfattetsom en trusel
Lot Sovjet-Unionen,er planeneorn et slikt anleggikke
blitt satt ut i livet. I henhold til uttalelse sist høst fra
Svalbard-utvalgets formann, statsråd Schweigaard
Selmer,skulle det dog nu værehåp om å få dennesaken
rodd vel i havn.
Svalbardstår på flere måter i en særstillingblant Norges oversjøiskebesittelser.I motsetrtingtil våre antartiske områder er Svalbard bebodd,og i motsetningtit
demer ået itt<eet ubiiandr,"-"n ttåin ti statussom cdel
av Kongeriket Norgo. Til dette kommer de åpenbare
økonomiskemuligheteneog den strategiskviktige beliggenhet.
Men nettoppdennesærstilling,som giør øygruppentil
den ubetingetmest betydningsfulleav våre polarbesittelser,er samtidigeh nøkkelstilling.Svalbard-politikkener
og blir det sentraleelementi Norges politikk i polarområdene.Svalbardkan tjenetil å aktualiseredet som er
solve kjerneproblemeti vår polarpolitikk: På den ene
' sidenhva vi ønsker,på den annensidehva vi evner.Når
der klages over mangelenpå langsiktigeretningslinjeri
vår polarpolitikk, er det ikke minst fordi disse forhold
ikke er blitt tilfredsstillendeavklaret. Heri ligger formodentlig megetav årsakentil det som har vært kalt
.
<unnlatelses-politikkem
Der er imidlertid tegn som kan tyde på at visseendringer er i ferd med å finne sted.I en stortingsmeldingsom
ble lagt frem i statsrådden 6. mars 1970bebudesopprettelsenav et (lengeefterlengtet)Polar-rtH. For dette Rådet
må det væreen oppgaveav høyesteprioritet å få klarlagt
hvordan Norge bør og lennskiøtte sinepltkter og hevde
sirc rettigheterpi Svalbard.
av ensmålsetningog muligheter
En bevissterkjennelse
er forutsetningenfor en vellykket politisk linje. Femti års
er,hrirlg som Svalbardsforrnynderhar ikke gitt Norgo noe
gra*mtagfor å dispenserefra dennelære.

