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Arktis er viktig,
både for regionens
innbyggere og de
som bor utenfor.
For innbyggerne i
denne enorme
regionen er det her
de finner sitt
livsgrunnlag og sitt
daglige ve og vel.

BERLEVÅG: Arktis har blitt gjenstand for økende oppmerksomhet i senere år – inkludert fra Den europeiske union. Her er glimt nordlys over
Berlevåg en vinternatt. Berlevåg er forøvrig kjent som et godt sted å drive kystfiske ut i fra. ARKIVFOTO: PER THRANA

Hvorfor Arktis
er så viktig?
F

or de som bor lenger unna er
Arktis ikke bare nøkkelen til et
stabilt globalt klima, men også
et område med betydelig ressursrikdom, fra fisk og andre marine ressurser til mineraler, olje og gass. Det
er derfor ikke overraskende at Arktis
har blitt gjenstand for økende oppmerksomhet i senere år – inkludert
fra Den europeiske union. Arktis er
hjemsted både for EU-borgere og
EU-baserte selskaper, samtidig som
den gjensidige påvirkningen mellom
EU og Arktis også er tydelig på mange andre måter.
EU kan bidra konstruktivt til å imøtekomme regionens utfordringer og
investere i dens fremtid – som også er
vår egen – og det gjør vi. I EUs globale
sikkerhetsstrategi understrekes det
hvor avgjørende det er å beholde Arktis som en region med lav geopolitisk
spenning, som igjen bidrar til stabilitet
og sikkerhet i nærområdene.
EUs engasjement i området er sterkere enn noensinne. Den er basert på
en helhetlig strategi hvor det slås fast
at vi, sammen med våre partnere, som
Norge, er forpliktet til å ytterligere
styrke vår allerede betydelige innsats
for et trygt, bærekraftig og fremgangsrikt Arktis.
Et av våre prioriterte saksområder
er å bidra til å håndtere klimaendringene som påvirker Arktis og
menneskene som bor der, og å beskyt-

te den arktiske naturen. Vi investerer
i smarte løsninger, eksempelvis gjennom EUs sterke engasjement i arbeidet
under FNs klimakonvensjon; finansiering av klimaforskning og annen vitenskapsproduksjon i Arktis; og støtte
til det internasjonale arbeidet med å
begrense utslipp av kortlevde klimaforurensere som metan og sot.
En annen hovedprioritering er å fremme bærekraftig utvikling i bredere forstand i og rundt Arktis. Omtrent fire
millioner mennesker bor og arbeider i
Arktis, og regionen trenger bærekraftig
økonomisk utvikling. Derfor ønsker EU
en balansert tilnærming som støtter
opp om bærekraftige og innovative løsninger som kan skape økonomisk framgang for alle som bor i denne svære
regionen, uten at det går på bekostning
av det arktiske miljøet. Dette innebærer
å sikre at regionens naturressurser forvaltes på en ansvarlig måte, basert på
beste tilgjengelige forskning og til fordel
for fremtidige generasjoner.
En tredje hovedpillar i EUs arktiske
strategi er sterk støtte til internasjonalt
samarbeid i regionen. En slik samarbeidsbasert tilnærming er helt avgjørende for oss. Mange av de viktigste
spørmålene og utfordringene regionen
står ovenfor kan håndteres langt mer
effektivt gjennom regionalt og multilateralt samarbeid, og EU ønsker å
bruke sin tyngde og innflytelse internasjonalt til å fremme dette målet.

Et av våre prioriterte
saksområder er å bidra til å
håndtere klimaendringene
som påvirker Arktis og
menneskene som bor der
Slikt samarbeid innebærer også at
de arktiske innbyggerne selv involveres
i alle ledd. Her er det spesielt viktig å
fokusere på ungdommen. Dette innebærer for eksempel å legge til rette for
partnerskap og allianser mellom de
yngre generasjonene innad i regionen
og med verden utenom, for å øke bevisstheten rundt utfordringene, mulighetene og egenarten Arktis byr på.
EU verdsetter vårt konstruktive samarbeid med Norge på det arktiske området svært høyt. Dette er et bredt
samarbeid som foregår både i arktiske
organisasjoner som Arktisk Råd og
Barentsrådet, og i andre regionale fora
slik som Den nordlige dimensjon (et
partnerskap mellom EU, Island, Norge
og Russland). EU arbeider naturligvis
også tett med Norge i multilaterale fora
om saker med stor betydning for Arktis, som for eksempel innsatsen i FN
for å begrense klimaendringer.
Til slutt: Konferansen Arctic Frontiers i Tromsø har utviklet seg til å bli
et viktig arrangement som tar for seg
det brede spekteret av arktiske saksområder og tiltrekker seg betydelig
interesse fra hele verden. Årets tema,
«Connecting the Arctic», er svært passende. Å forbedre infrastruktur og
kommunikasjon både mellom innbyggerne i regionen og med partnere utenfor vil bidra til å ytterligere understreke hvor viktig Arktis er, både for EU og
for verden.
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nordområdekonferanse som arrangeres
årlig i Tromsø. I år foregår konferansen
fra 21. til 26. januar.
I en serie kronikker fremover vil
Fiskeribladet kaste lys over denne viktige
nordområdekonferansen.
Bak konferansen står 38 nasjonale og
internasjonale partnere, blant dem
AkvaplanNiva, Utenriksdepartementet,
UIT – Norges arktiske universitet, Troms
fylkeskommune, Forskningsrådet,
ConocoPhillips og forskningsnettverket
Arctos.
En rekke storpolitiske navn har meldt sin
ankomst til konferansen - deriblant
utenriksminister Ine Eriksen Søreide,
Finlands transportminister Anne Berner,
Sveriges innovasjonsminister Mikael
Dambarg og fiskeriministeren i Danmark,
Karen Elleman.
Konferansen har flere parallelle sesjoner
med en rekke kjente navn på
innlederlisten, blant dem kronikkskribent
Nina Jensen, leder for forsknings- og
ekspedisjonsskipet REV (Research
Expedition Vessel).
Neste kronikk kommer mandag 22.
januar, og er skrevet av utenriksminister
Ine Eriksen Søreide.

