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NOK EN STORTTNGSMELDTNG
OM (NORDOMRADENED
I den siste stortingsrueldirugen o?n lrlordontrd,derue er 75 prosent
aa teksten innenrikspolitiske forhold. Forsaar"ets oppgaaer er aaspist
nted en snaLt halztside.
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egieringens stoningsmelding om

nordomradene og nordomr6depolitikken (Meld. St.9 (2020-2021)), sc:nt
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utenriksminister Ine Nlarie E.

u
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ble lagt frent 27 . november 2020, er et gildt

Meld. St. g

illustrert dokument med den opploftende
tittelen rA,lennesker, muligheter og norske
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interesser i nordr. Meldingen foyer seg inn

i en veritabel strom a\/ stadig mer bindsterke policy-dokumenter, hvor skiftende

Norges

viktigste "strategiske satsingsomrade,,
"interesseomrAde, eller nansvarsomrader.

vegne hadde lagt frem denne stor-

tingsmeldingen) og Ap-leder Jonas

G. Store (som i sin tid som utenriksminister hadde ven arkitekten
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bak og frontfiguren for den rodgronne regjeringens nordomrirde-
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politikk).
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regjednger siden 2005 har kappes om a
beskrive nordomradene som

Soreide (som pa regjeringens
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Begge understreket beqdningen av en (ny gir',: N,lens Store

etterlyste oen ny

l
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i nordonrrdde-

politikken, etter det som han mente

l

var r,flere ar med begrenset politisk
oppmerksomhglr, ftunne Soreide pre-

Begivenheten ble behorig markert av

Norsk Utenrikspolitisk Instirutt G\fUPD
og

Fndtjof Nansens Instirun (FItiI) ved

utgivelsen av et spesialnummer av tids-
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skriftet lntemasjonal Politikk, hvor en

opp en slik rny givr. Og mens Store
gjentok frasen om nordomradene som

.r'an viktigste strategiske satsingsom1idgr, valgte Soreide fomruleringen

bidrog med artikler

rNorges viktigstc srategiske ansvarsom-

temaet rNorge, nordomridene og

rader. Nyanser i vektlegging og retorikk

r-ekke fagpersoner

orl

sentere den nye meldingen som nett-

utenrikspolitikku. Utgivelsen ble

til uoss

19. januar fulgt opp med et bredt

rorende enighet om at nordomradene er

anlagt rveb-seminar (t1r'sUn61,))

Nordomradesenteret ved Nord Universitet i

Bodo. Blant bidrags.rterne/panelistene til
bade udsskrittet og til u'ebinaret finner vi

112a21

av den storste

61,s1

samme tema i regi av FNI i samarbeid med

- begge syntes 6 m6lbaere en

Nordomridemeidingene blir stadig mer
ordrike: Bondevik ll - regjeringens i 2005 var
pi 39 sider. Stoltenberg ll regjeringens var
132 sider. Solbergregjerings nordom16demelding er pi 189 sider.

vikighet for Norge.

(HIGH NORTH)

Hva er egentlig disse r,nordomradene,r som
politikeme (og enkelte andre) er sa glad i a
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snakke

om? I gamle dager kjente man geo-

NATO mmbers

gafiske begreper som rNord-Norge,) og
<Arktis,r, men ingen snakket om (nordornra-

'a

Uttrykket og begrepet kom inn i det
norske sprAk pi begl'r:rnelsen av 1970-tallet.

Alaska

dene,>.
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Den gang ble det lansert av forskere i
NUPl-milyoet som ramme om en diskusjon
som gjaldt den sikkerhetspolitiske

utviklin-

r:

I
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pi Kola-halvoya og den sovjetiske

stund et politisk, primert et sikkerhetspolit-

sidan var det ogsi et semorsk begrep: Det
var ikke alltid se lett 6 fd utenlandske sam-
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isk, snarere enn et geografisk begrep. Som
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Svalbard
NoRwAY

Kaliningrao
(Bairic Fiee+- HQ)

sesmonster. <,Nordomridene,) var fra fsrste

forstd hva som

Nofth.€.st

DENMARK

Nordflitens dramatisk uwidede ovel-
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NORWAY

beliggenhet i lys av den sovietiske opprust-

taleparmere til

D:_{

iircn

gnrnnen var Norges sArbare suategiske
ningen

DENHAR(

BRITAIN

gen i Svalbard-Barentshav-omr6det. Bak-

Nordomridene var opprinnelig et sikkerhetspolitisk begrep. NA er det blitt et honnorord som
har resultert i tallrike policydokumenter.

i dene

uttqrkket, ner man fra norsk side snakket
om <The High North,r (som etter hvert ble

ni

Solberg-regjeringens beist av et doku-

engelskspriklige oversettelse av uttryk-

flere politiske saksomrAder og vist

ogsi et dynamisk, fleksibelt og elastisk
begrep, med en skiftende vektlegging -

mer omskiftelig geografi. Fremfor alt ser vi

-

alt etter hva som

mefte slnes politisk hensiktsmessig.

l7

sider utgjor kapitlet <,Norsk utenriks-

tiendepart av teksten, og av denne beskjedne
Gradvis har <,nordomridener inkludert stadig

ket r,nordomr6dene'r). Det ble med tiden

rematisk og geografisk

sine

og sikkerherspolitikk i nordu godt under en

ment p& hele 189 sider.

norske myndigheters og fagmiiioers <,ofisie1le,r

ITED

STATES

Creerdand

til en stadig

delen er Forsvarets oppgaver og virksomhet
avspist med en snau halvside.

en kiar dreining i reming av innenrikspolitik-

Det kan vere grunn til 6 sporre om hva slags

ken. Et annet pafalende forhoid er at de

behov vi egentlig har hatt for enda en nord-

mange temaene som far en stadig storre plass

omrAdenrelding? Dette si meget mer som

i nordomridepolitikken, allerede er behorig

Solberg-regjeringens overordnede mAl for

Eaer irhundreskiftet uwiklet nordomridebegrepet seg 6 bli en retorisk overbygning

dekket opp av andre stortingsmeldinger og

nordomrAdepolitikken

sektoromrider. Dette har ven en uheldig

identisk med de tilsvarende mAlene som bie

over en stadig storre ansamling av ulike

urvikling. Mens rsikkerhet,r o g <'interessenr

presentert i den forrige nordomride-

tema- og saksomrider som kunne kn6es til

som begrep gjennom en arrekke er blitt

meldingen (Stoitenberg Il-meldingen fra

himmelretningen r,nord,r, og som det kunne
synes politisk opporrunt 6 skape blest om.

det og utvannet i norske suategidokumenter,
er tradisionell sikkerhetspolitikk

-

de vitale interessene suverenitet,

(NORDOMRADENE, ET HONNORORD
<NordomrAdeneu bie et honnorord:

integritet og politisk handlefrihet

Det

utvi-

knyttet til

territoriell

-

mer udor-

sA

i si ord for ord er

november 2011), med to tilfoyelser: Henholdsvis (tettere samvirke mellom naringsliv
og kunnskapsinstitusjonen samt <,bo-attrakivitet,r. Et hyggelig budskap, og oyens5'r:lig

drende enn p6 lenge. Nordomridepolitikken

ment e opplyse om at det skai bli triveligere

urviklet seg eo egen nordomr6de- <diskurs,r
med en forblommet retorikk og en nordom-

burde utnykke og gienspeile qdelige og ikke

bo og virke i Nord-Norge, men god nok

ride-eufori som kom til uttrykk i tallrike

utenriks- og sikkerhetspolitiske

policy-dokumenter som omhandlet nord-

en overordnet plass i nordomrAdepolitikken,

ferskeste policy-dokumentet (en betimelig
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beskrivelse som det synes vanskelig e slufte

NordomrAdene ble ogs& et vekst-tema: Bon-

I den nyeste stortingsmeldingen omhandler

seg

devik Il-regieringens nordomrAdemelding i

nerrnere 75 prosent av teksten stort sett

omrAde- r,satsingenr, sikalte
<,strategier,r og

diffi:se sikkerhetspolitiske prioriteringer, og

mil

burde ha

nordomride-

nordomride-t politikken,r.

gmnn til en ny stortingsmelding? Stoningets saksordforer Ingjerd Schou kaller.lette

melding om nordomr6dene,r. Det er en
til.

2005 var en beskieden blekke pA 39 sider; i

innenrikske forhold. Disse delene kunne like

Odd Gunnar Shagestad er tidligere forcker og

Stoltenberg ll-regjeringens melding i 201I

gjeme sammenfanes under en felles over-

diplonnt. Han har blant annet xceft norsk

skrift r,NeringsuMkling i Nord-Norge,r. Med

generalkonsul i Munnansk.

var temaets omfang est ut
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