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n ny runde med svada og floskler
om Nord-Norge ogArktis ventes
nf,r regieringen oppdaterer sin
nordomridepolitikk neste ir.

Regieringen vil i lopet av 2O2O

vie en ny stortingsmelding til nordomrA-
dene, til tross for at nordomrldene som
begrep og politikkomride er blitt vannet
ut til det ugien\iennelige siden den fsrste
nordomridemeldingen ble lagt frem i
2005.

Alle mulighetene
Utenriksminister Ine Eriksen Soreide har
allerede uttrykt at den kommende stor-
tingsmeldingen mi reflektere det folk i
Nord-Norge er opptatt av. Og folk i nord
er, som andre steder, opptatt avsfi mangt.

Med dette som utgangspunkt, og med
Kommunaldepartementet som Utenriks-
departementet$ nye medforfauer, er det
vanskelig f, se for seg at stortingsmeldin-
gen kan bli noe annet enn et rituelt frem-
legg om alle mulighetene som finnes i
Nord-Norge og Arktis, med innslag fra de
fleste politikkomrider, inkludert distrikts-,
utenriks-, narings-, forsknings-, samferd-
sels- og urfolkspolitikk.

Med en slik altomfattende tilnerming
til nordomridene blir det stadigvanskeli-
gere fl forst& hvorfor nettopp nordomr5-
dene en gang ble upekt som det viktigste
strategiske satsingsomridet i utenrikspo-
litikken.

To grep
Hvis regieringen skal lykkes med &$ore
nordomrAdepolitikken til nogvesentlig og
relevant igJen, og ikke bare holde liv i ri-
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tuell og vidloftig svada, bor den ta to upo-
pulere grep. Det forste grepet handler om
5 spisse politikkomrfldet. Det andre om I
jekke ned forventninger i nord.

1. Avgrensninger: <Nordomridene>
brukes i dag om ner sagt alt som rorer seg
i Nord-Norge og Arktis. Ni mi det tilbake
til sine rstter, bide geografisk og tematisk.
Begrepet, i sin tid en elegant sarnmentrek-
ning av <<naromrAdene> og <nord>, ble
forst tatt i bruk tidlig pa P7O-tallet som en
referanse til sikkerhetspolitiske utfordrin-
ger i vire nordlige naromrider. Og disse
omrfldene fortjener fortsatt fokusert sik-
kerhetspolitisk oppmerksomhet. Det er
her Norge er aller mest utsatt.

Vir s5rbarhet i disse naromridene er
ikke blitt mindre siden forrige nordomri-
demelding, somble fremlagl i 2011. En ny
verdensorden har vokst frem, der stor-
maktene tar seg mer til rette og utvider
sine interessesferer. Russland krever sta-
dig mer plass og oppEer mer selvhevden-
dei nord. Kinasnakker om etstyringsun-
derskudd i Arktis ogvil ha mer innflytelse
og tilstedevarelse. EU utsteder lisenser til
egne krabbefiskere utenfor Svalbard. Og
USAs sikkerhetsgaranti har mistet noe av
sin troverdighet. Den internasjonale retts-
ordenen, somer helt avgiorende for Nor-
ges sikkerhet og velferd, kan ikke lenger
tas for gitt.

Med en langt mer spisset nordomride-
politikk, geografisk si vel som tematisk,
vil regieringen blant annet kunne ta tak i
hvordan Norge eksponerer seg mot stor-
maktene i nord, for eksempel giennom
folk-til-folk-samarbeid med Russland og
forskningssamarbeid med Kina.

2. Forvenminger: Nordomridesatsin-
ger fra ulike regeringergiennom 15 frr har
ikke stf,u i stil med nordnorske forvent-
ninger. Folk flytter fortsatt fra regionen
som skulle bli Europas viktigste ener$pro-
vins.

Men det er ikke bare satsingene det har
vert noe galt med. Forventningene har
vart urealistisk hoye. Da nordomr&deeu-
forien var pfl sitt mest intense, rundt 2006,
var verdensmarkedene og r&vareprisene
et annet sted enn i dag. Gassprisene falt
dramatisk i 2OOB, til rundt dagens nivi.,
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og tral* med seg Sjtokmanevenfyret i fal-
let. For 15 6r siden stormet Russland frem
skonomisk og &pnet sine markeder for
utenhndske investorer. I dag pregs Rrus-
Iands gkonomiske samlcgem med on*".-
deren av giensidige sanlajoner Skips"tra-
fikk gpnnom Suezkanalen forblir upi-
virket av om isen i Arktis smelter.
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N{ m{ forventningene i nord justeres
ned. Problemet med oppblAste ogvidlof
tige forrrentninger er ikke bare atde gier-
ne etterfrlges av skuffelse. De forer ogsi
til enusunn
krever innpass og innflytelse.

Den nye stortingsmeldingen mfl derfor
tegne et mer realistiskbilde avde langsik-
tige okonomiske utsiktene i nord.

Svada eller skuffelse
Regjeringen stir overfor et ralg. Nordom-
ridepoliti}t<en kan fortsette i samme spor
som i dag og bli stadig mer altomfattende
og ukonsentrert. Meldingen vil kunne ffl-
les med svada ogfloskler med sikte pi i
skape en viss begeistring og et inntrykk av
at regieringen ser alle sider av samfunns-
Iiveti NoKFNorge samt utenriks- og innen-
rikspolitikk i en stsrre arktisk sammen-
heng.

Men det finnes ogsi et annet spor. En
mer spisset og fohsert nordomrfldemel-
di.r& som i storre grad konsentreres om
sikkerhetspolitiske utfordringer i vire
umiddelbare nordlige naromrfider, vil
kunne fremme en politikk som sikrer ro
og stabilitet og tryggere samfunn i nord.
Men denvil neppe skape begeistring.

Like fullt burde sistnevnte sporvalg va-
re klart i foretrekke.


