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POLITYKA NORWEGII NA OBSZARACH PÓŁNOCY

Streszczenie: Punktem wyjścia analiz podejmowanych w artykule jest pytanie o charak-
ter polityki Norwegii na Obszarach Północy (norw. nordområdepolitiken, ang. High North),  
w szczególności, czy hasło jej oparcia na ideale współpracy jest politycznym kamuflażem, czy 
też jest to polityka, która rzeczywiście zmierza do realizacji tego ideału. Wyjaśnienie genezy 
i treści norweskiej polityki na Obszarach Północy, w tym relacji norwesko-rosyjskich, prowa-
dzi do wniosku, że jest to polityka, którą cechuje stabilność, ciągłość rozwoju, silna dynamika 
rozwojowa i trwałe powiązanie z interesami narodowymi w ramach polityki wewnętrznej. Te 
cechy pozwalają sądzić, że omawiana polityka rzeczywiście opiera się na ideałach współpracy 
między państwami.
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U progu drugiej dekady XXI wieku rząd Norwegii uznaje Obszary Północy (norw. 
nordområdene) za „strategiczny i główny obszar działań” („Utenrikspolitisk redegjørelse 
for Stortinget”, 2011) oraz „najważniejszy strategiczny obszar aktywności w polityce za-
granicznej” („Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: Visjon og vir-
kemidler”, 2011). Pojęcie „polityki na Obszarach Północy” (norw. nordområdepolitiken) 
stało się od początku XXI wieku odrębną, rozpoznawalną i coraz powszechniej stosowa-
ną kategorią norweskiego dyskursu politycznego. Występuje ona w szeregu dokumen-
tów norweskiego rządu. Jest kluczowym pojęciem, w oparciu o które buduje się „narra-
cje” (por. Łuszczuk, 2012) opisujące znaczącą część polityki norweskiego państwa. 

Polityka Norwegii na Obszarach Północy obejmuje nie tylko obszary polityki za-
granicznej, lecz także wewnętrznej. Poszukiwanie pewnej równowagi między tymi 
aspektami staje się, szczególnie w ostatnich latach, widocznym elementem działań rzą-
du norweskiego. Polityka zagraniczna Norwegii postrzegana również w kontekście jej 
uwarunkowań ze strony polityki wewnętrznej pozwala, jak się wydaje, w sposób bar-
dziej dogłębny analizować charakter relacji zewnętrznych Norwegii w regionie Arktyki.

Celem analiz podejmowanych w artykule jest wyjaśnienie genezy i treści działań 
rządu norweskiego prowadzonej pod hasłem „polityki na Obszarach Północy” oraz 
wskazanie na  sposób warunkowania przez tę politykę relacji zewnętrznych Norwe-
gii mieszczących się w spektrum polityki arktycznej i stosunków międzynarodowych  
|w regionie Arktyki. Pytając o rzeczywisty potencjał rozwoju tych relacji i biorąc jed-
nocześnie pod uwagę możliwość postrzegania tych działań jako dyplomatycznego ka-
muflażu, można postawić tezę, że nie są to działania pozorne i że są w rzeczywistości 
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ukierunkowane na współpracę i partnerstwo jako zasady relacji z innymi państwami. 
Co więcej, można zakładać, że zasady te występują w relacjach z partnerem najtrudniej-
szym, tj. Rosją, i ponadto, że w relacjach Norwegii z tym państwem potencjalne prze-
słanki współpracy są w praktyce relacji dwustronnych realizowane z sukcesem. 

W pierwszej części artykułu staram się wyjaśnić genezę kategorii „polityki na Ob-
szarach Północy” i jej znaczenie. W części drugiej omawiam najważniejsze etapy kształ-
towania koncepcji tej polityki i jej realizacji. W trzeciej, dokonuję, na podstawie aktual-
nie publikowanych dokumentów rządu norweskiego, oceny planowanych kierunków tej 
polityki w perspektywie dwudziestu lat, tj. do 2030 roku.

Geneza i znaczenie terminu

„Polityka na Obszarach Północy” to pojęcie, które do języka norweskiej debaty po-
litycznej weszło na dobre dopiero po 2003 roku. Ale w dokumentach norweskiego Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych termin ten pojawił się po raz pierwszy w opublikowa-
nym 8 listopada 1974 roku biuletynie informacyjnym (w grudniu 1977r. Ministerstwo 
poinformowało o powołaniu wewnętrznej grupy do koordynacji problemów z zakresu 
„polityki na Obszarach Północy”, zob. „Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget 
Nordområdene: Visjon og virkemidler”, 2011, s. 51). Warto zwrócić uwagę, że termin 
„polityka na Obszarach Północy” nie był w użyciu od końca lat osiemdziesiątych XX 
wieku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku uznawano bowiem, że termin ten niesie 
ze sobą silne skojarzenia z okresem zimnej wojny. W początkach lat dziewięćdziesiątych, 
a więc w okresie, w którym priorytetem politycznym Norwegii stawała się współpraca 
z Rosją, termin wydawał się niezbyt odpowiedni. Używano zatem określeń „współpraca 
Barentsa”, „polityka wobec Rosji”, albo „polityka wobec bliskiej zagranicy”1. Jeszcze in-
nym bliskim znaczeniowo terminem był termin „międzynarodowa polityka arktyczna”, 
który w swej treści odnosił się, obok odniesień do relacji Norwegia–Rosja, również do 
stosunków Norwegii z innymi państwami należącymi do Rady Arktycznej (Hønneland  
i Rowe, 2010, s. 16-17). 

Do dziś pojęcie „polityka na Obszarach Północy” nie posiada dokładnie zdefiniowa-
nej treści, jest pojęciem „elastycznym”. Można jednakże wskazać pewne punkty opar-
cia przy próbie wyjaśnienia jego treści. W aspekcie geograficznym odnosi się ono do 
najbliższych obszarów północy Norwegii – Morza Norweskiego, Morza Barentsa, Sval-
bardu2 oraz obszarów granicznych Norwegii i Związku Radzieckiego/Rosji („St.meld.  
nr. 22 (2008-2009): Svalbard”, 2009; Akselsen i Solberg, 2009). Jest to zatem pojęcie bę-
dące synonimem określenia „norweska polityka zagraniczna na bliskich obszarach pół-
nocnych”. Jeśli chodzi o aspekt stosunków międzypaństwowych, to panuje zgoda, że 

1  Do zakresu znaczeniowego tego terminu włączano relacje Norwegii z Wyspami Owczymi, Grenlan-
dią i Islandią.

2  Część norweskiej polityki na Obszarach Północy odnosząca się do Svalbardu cechuje się jednak pew-
ną odrębnością, o czym może świadczyć publikowanie odrębnych dokumentów rządowych i dokumentów 
parlamentu określających główne kierunki polityki na tym obszarze.
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głównym składnikiem treści tego pojęcia są stosunki Norwegii ze Związkiem Radziec-
kim/Rosją (Hønneland i Rowe, 2010, s. 10). Oprócz tych wyróżnionych dwustronnych 
relacji, odnosi się ono również do relacji Norwegii z innymi państwami w regionie ark-
tycznym, określanymi ogólnie jako „państwa zachodnie”.

Należy podkreślić, że pojęcie „polityka na Obszarach Północy” jest specyficzne co 
najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, pojawiło się jeszcze w okresie zimnej wojny,  
w latach siedemdziesiątych XX wieku, a więc w okresie odprężenia. Po drugie, jest uzna-
wane za rodzimy, norweski termin polityczny, który został ukuty dla potrzeb rodzimej 
norweskiej polityki zagranicznej i debaty o niej. Jak wskazuje Geir Hønneland, jest to 
termin o innych konotacjach niż termin „arktyczny” (Hønneland i Rowe, 2010, s. 10). 
Jest to zatem kategoria swoista. Norwegowie uważają ją za swoją narodową własność3. 

Polityka na Obszarach Północy łączy aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej. 
Można wskazać jej cztery podstawowe elementy. Pierwszy, należący do zakresu polity-
ki wewnętrznej, odnosi się do działań skierowanych do społeczności zamieszkujących 
północne terytoria Norwegii. Pozostałe trzy elementy należą do domeny polityki za-
granicznej. Element drugi to relacje z Rosją. Trzeci to relacje Norwegii z jej zachodni-
mi państwami sojuszniczymi. Czwarty zaś, to relacje z państwami „międzynarodowej 
wspólnoty arktycznej” (Hønneland i Rowe, 2010, s. 148).

Istotną cechą tej polityki jest jej wieloaspektowy charakter. Obejmuje ona pod wzglę-
dem przedmiotowym szereg odrębnych dziedzin, m.in.: politykę ochrony środowiska, 
politykę gospodarczą (takie dziedziny jak wydobycie ropy naftowej i gazu oraz rybołów-
stwo), ale także politykę naukową, politykę rozwoju regionalnego, politykę wobec grup 
etnicznych zamieszkujących Obszary Północy, itd. Obecnie można zauważyć, że po 
zasadniczej zmianie geopolitycznej, która miała miejsce na początku lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku, następuje relatywna autonomizacja rozwoju w ramach wskazanych 
dziedzin przedmiotowych. Wcześniej prymat posiadała polityka zagraniczna i polityka 
bezpieczeństwa. Współcześnie wymienione inne dziedziny (w szczególności kwestie go-
spodarcze) przesuwają się ku centrum zainteresowania. Zarazem bardziej jaskrawe staje 
się zagadnienie koordynacji działań politycznych w różnych obszarach i problemy re-
alizacji celów politycznych związane z koniecznością wypełniania tego zadania (Angell, 
2010, s. 39, 67-70).

Etapy rozwoju norweskiej polityki na Obszarach Północy

W okresie poprzedzającym obecny etap norweskiej „polityki na Obszarach Północy”  
G. Hønneland wyróżnia trzy wyraźne podokresy: okres „polityki polarnej” przed II 
wojną światową zdominowany przez problem Spitsbergenu, okres zimnej wojny zdo-
minowany przez problemy bezpieczeństwa i wzmacniania pozycji Norwegii w oparciu  
o Prawo Morza oraz okres prowadzonej w wielu obszarach „współpracy Barentsa” od koń-
ca lat osiemdziesiątych XX wieku (Hønneland i Rowe, 2010). Dzisiejsza polityka czerpie  

3  Wyraża się to również w braku dokładnych odpowiedników tego terminu w językach obcych. Nor-
weski termin nordområdene to w języku angielskim High North.
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z wcześniejszych doświadczeń i wykazuje w wielu przypadkach tak charakterystyczną 
dla podejścia norweskiego cechę, jaką jest stabilność i ciągłość rozwoju (zob. Kubka, 
2009, s. 37-38). Należy zaznaczyć, co jest istotne dla aktualnych ocen „polityki na Obsza-
rach Północy”, że w głównym jej wymiarze, tj. relacji norwesko- radziecko/rosyjskich, 
znajdziemy przykłady bardzo ścisłej i owocnej współpracy sąsiedzkiej jeszcze w okresie 
zimnej wojny. Chodzi tu o dwustronną współpracę w dziedzinie rybołówstwa, którą 
obydwa państwa podjęły w następstwie rozstrzygnięć prawnych trzeciej konferencji Pra-
wa Morza w 1975r., ustanawiając w 1978 roku, w związku ze sporem dotyczącym grani-
cy ich stref ekonomicznych, tymczasową „szarą strefę” i podejmując wspólnie zadanie 
zarządzania i ochrony zasobów ryb w Morzu Barentsa. Wspólna norwesko-radziecka 
komisja dla realizacji tego celu zebrała się po raz pierwszy w 1976r. Norweski badacz 
tych zagadnień pisze, że był to „[…] rzadki przykład współpracy między Wschodem  
i Zachodem na Obszarach Północy w okresie zimnej wojny” (Hønneland i Rowe, 2010, 
s. 13; zob. też Kubiak, 2012, s. 157-158).

Za szczególnie istotny z punktu widzenia konstruowania obecnie prowadzonej 
przez Norwegię polityki na Obszarach Północy należy uznać etap rozpoczynający się na 
początku lat dziewięćdziesiątych i trwający do pierwszych lat XXI wieku. Etap ten, który 
można nazwać umownie etapem „współpracy Barentsa”, ma kilka cech szczególnych. 
Po pierwsze, był to okres poszukiwań nowych koncepcji w polityce zagranicznej Nor-
wegii odpowiadających zmienionym uwarunkowaniom geopolitycznym, co było pro-
cesem relatywnie długotrwałym (zob. Kubka, A., 2009, 45-49). Po drugie, jest to okres 
wyjątkowy pod względem nasilenia i ukierunkowania relacji norwesko-radzieckich/
rosyjskich. Badacze norwescy skłonni są twierdzić, że był to okres odejścia od „stanu 
normalnego”, przedstawianego metaforycznie jako relacje między „wielkim niedźwie-
dziem i małą Norwegią” (Hønneland i Rowe, 2010, s. 27). Rozbudowa zakresu tych re-
lacji i poszerzenie płaszczyzn kontaktów Norwegii z jej sąsiadem miały często miejsce, 
co warto podkreślić, jeszcze przed sformalizowaniem tych relacji w postaci powołane-
go w styczniu 1993 roku Euro-Arktycznego Regionu Barentsa. Dotyczy to dwustron-
nej współpracy norwesko-radzieckiej w dziedzinie ochrony środowiska nawiązanej  
w 1988 roku, która znalazła wyraz w powołaniu wspólnej komisji ds. ochrony środowi-
ska (Hønneland i Rowe, 2010, s. 14). 

Współpraca Barentsa odbywała się na poziomie państwowym i regionalnym i na 
początku lat dziewięćdziesiątych koncentrowała się na problemach gospodarki, infra-
struktury i ochrony środowiska. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku nadrzęd-
ną wagę uzyskała w relacjach norwesko-rosyjskich współpraca w dwóch kolejnych ob-
szarach: bezpieczeństwa atomowego, tj. przede wszystkim bezpiecznego postępowania 
z odpadami radioaktywnymi, sformalizowana w postaci wspólnej komisji powołanej  
w 1998 roku, oraz ochrony zdrowia, sformalizowana w postaci programu ochrony zdrowia  
w 1999 roku (Hønneland i Rowe, 2010, s. 14-15). 

Okres lat dziewięćdziesiątych XX wieku był zatem okresem bardzo dynamicznej 
rozbudowy i poszerzenia kontaktów Norwegii z Rosją. Pod tym względem był to okres 
wyjątkowy. Wymogi wynikające z praktyki tych kontaktów powodowały, że nastąpił 
wzrost zainteresowania i poziomu wiedzy o Rosji wśród różnych kręgów społeczeństwa 
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norweskiego. Zarazem jednak stosunek do Rosji, znajdujący wyraz w publicznych deba-
tach, był szczególny, bowiem nacechowany przyjmowaniem założenia, że Rosja jest pań-
stwem potrzebującym pomocy i że istnieje potrzeba udzielania pomocy Rosji przez stronę 
norweską. Inną jeszcze cechą tych relacji był bardzo wysoki, z pewnością przesadnie wy-
soki, poziom ambicji Norwegii. Za cel działań pomocowych stawiano „gruntowną prze-
budowę” systemu społecznego Rosji na system demokratyczny (Hønneland i Rowe, 2010,  
s. 45). Mimo że działania Norwegii można było uznawać za altruistyczne, to towa-
rzyszyła im jednak swoista arogancja, co wywoływało sprzeciw po stronie rosyjskiej 
(Hønneland i Rowe, 2010, s. 46).

Z dzisiejszej perspektywy lata dziewięćdziesiąte XX wieku w norweskiej polityce na 
Obszarach Północy wydają się szczególnie ważne. Jeśli uznaje się, że po tej wyjątkowej 
dekadzie nastąpił na początku XXI wieku powrót do stanu „normalności” w relacjach 
norwesko-rosyjskich, czyli do stanu wyraźnej asymetrii w tych relacjach, to dzisiaj po-
wstaje problem korekty tych wyjściowych cech relacji norwesko-rosyjskich, o których 
była mowa wyżej. Problemem aktualnym staje się więc porzucenie „dyskursu pomocy”  
i przejście do etapu rzeczywiście równorzędnej współpracy. Badacze norwescy odnoto-
wują, że obraz Rosji jako kraju potrzebującego pomocy nie jest na etapie „normalności” 
dobrym punktem wyjścia do budowania takiej współpracy (Hønneland i Rowe, 2010,  
s. 48). 

Za cezurę początkową nowego etapu polityki Norwegii na Obszarach Północy na-
leży uznać rok 2003. W marcu tegoż roku koalicyjny rząd Kjell Magne Bondevika po-
wołał komisję ekspertów kierowaną przez dyrektora Norweskiego Instytutu Polarnego, 
Olava Orheima. W grudniu 2003 roku komisja przedstawiła swoje prace w formie ra-
portu komisji rządowej Norges offentlige utredninger („NOU 2003: 32 Mot nord! Utfor-
dringer og muligheter i nordområdene”, 2003). Raport ten zawierał kilka ważnych idei.  
W sformułowaniach odnoszących się do celów polityki na Obszarach Północy znajdzie-
my podkreślenie wagi współpracy międzynarodowej. Obszary Północy miały się stać 
„[…] obszarami przodownictwa w zrównoważonym rozwoju, gdzie kultura i natura 
tworzą fundamenty twórczej działalności gospodarczej i współpracy między narodami” 
(„NOU 2003: 32 Mot nord! Utfordringer og muligheter i nordområdene”, 2003, s. 9). In-
nym ważnym wskazaniem była sugestia, by podjąć inicjatywę poszerzenia współpracy 
z Rosją i ostatecznie zawrzeć dwustronną umowę regulującą wszystkie obszary aktyw-
ności w regionie Morza Barentsa. Wreszcie, komisja Orheima, biorąc pod uwagę wielość 
podmiotów zaangażowanych w działania na tych obszarach, proponowała, aby Norwegia 
koncentrowała swe działania na dwóch wybranych kierunkach, mianowicie – na aktyw-
ności w Radzie Arktycznej oraz na dwustronnej współpracy z Rosją (Hønneland i Rowe, 
2010, s. 18). Mniejszość członków komisji chciała, by rozwijano współpracę w ramach 
„Współpracy Barentsa” (zob. Angell, 2010, s. 41). Należy zaakcentować, że współpraca  
z Rosją miała się opierać na już zdobytych doświadczeniach współpracy z lat siedem-
dziesiątych (w rybołówstwie) i dziewięćdziesiątych (współpraca Barentsa) XX wieku. 

Dyskusja po opublikowaniu tego raportu pokazała, że koncepcje polityczne dotyczą-
ce Obszarów Północy mogą budzić kontrowersje wewnątrz Norwegii. Ujawniły się one  
w dwóch płaszczyznach. Pierwsza odnosiła się do relacji między interesami lokalnymi  
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i regionalnymi (w szczególności między interesami regionalnymi reprezentowanymi 
przez polityków okręgu Finnmark) a interesami środowisk fachowych (Norweskim In-
stytutem Polarnym). Druga dotyczyła relacji między codziennymi interesami związany-
mi z pracą i życiem ludzi zamieszkujących te tereny a interesami grup zainteresowanych 
tylko wybranymi zakresami aktywności na tych obszarach, tj. eksploatacją zasobów na-
turalnych (Hønneland i Rowe, 2010, s. 19, 30-31). 

Różnice koncepcji prezentowanych przez różne ośrodki ujawniły się też wraz  
z opublikowaniem w kwietniu 2005 roku przedłożenia rządowego (stortingsmelding) 
przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pt. Możliwości i wyzwania 
na północy („St.meld. nr. 30 (2004-2005): Muligheter og utfordringer i nord”, 2005).  
W dokumencie proponowano budowanie dwóch głównych filarów polityki na Obsza-
rach Północy w postaci rozwoju dwustronnej współpracy z Rosją oraz tzw. dialogów  
z sojuszniczymi państwami zachodnimi. Treść dokumentu różniła się w wielu punktach 
od propozycji przedstawionych w raporcie komisji Orheima i odzwierciedlała tradycyj-
ne i utrwalone sposoby myślenia (Hønneland i Rowe, 2010, s. 19). 

Zasadniczy przełom w tym względzie nastąpił po wyborach parlamentarnych na je-
sieni 2005 roku, kiedy władzę przejął koalicyjny rząd Partii Pracy, Socjalistycznej Partii 
Lewicy i Partii Centrum (drugi rząd Jensa Stoltenberga). W dokumencie formalizują-
cym koalicyjną współpracę (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, 
2009). znalazło się sformułowanie, że Obszary Północy są najważniejszym strategicznym 
obszarem Norwegii w polityce zagranicznej. Głównym architektem nowej polityki został 
nowy Minister Spraw Zagranicznych Norwegii, Jonas Gahr Støre. Za ważne wydarzenie 
uznaje się jego wystąpienie na Uniwersytecie w Tromsø 10 listopada 2005 roku, w którym 
przedstawił konkretyzację nowych kierunków polityki Norwegii na Obszarach Północy. 
W doniesieniach prasowych podawano, że to wizjonerskie przemówienie Ministra wy-
wołało niemalże stan euforii (por. Hønneland i Rowe, 2010, s. 32). Z dużym entuzjazmem 
do tych nowych impulsów politycznych ustosunkowały się kręgi gospodarcze Norwegii,  
o czym świadczyły obrady dorocznej konferencji organizacji pracodawców norweskich 
(Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO), która odbywała się w styczniu 2006r. pod ha-
słem „Zadanie północ”. Oznaką wielkiego entuzjazmu były nadzieje, że Północ wkrótce 
stanie się „centrum” i że obszary te są tuż przed „startem” (zob. Angell, 2010, s. 43).

W marcu 2006r. rząd Norwegii opublikował „plan administrowania” na Morzu Ba-
rentsa („St.meld. nr. 8 (2005-2006): Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barent-
shavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)”, 2006)., dokument ważny ze 
względu na rozstrzygnięcia dotyczące wydobycia surowców na tym obszarze.

Strategiczną wizję polityki na Obszarach Północy rząd przedstawił w grudniu 2006 
roku („Regjeringens nordområdestrategi”, 2006). Określenie podmiotów w nią zaanga-
żowanych obejmowało administracyjne jednostki Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji 
zaangażowane we „Współpracę Barentsa”, państwa nordyckie, Stany Zjednoczone i Ka-
nadę działające w Radzie Arktycznej oraz UE w ramach „Wymiaru Północnego”. 

Cele polityki zagranicznej na Obszarach Północy ma być wykorzystanie możliwości 
rozwoju współpracy międzynarodowej tego terenu, biorąc pod uwagę jego zasoby we-
wnętrzne, przy wykorzystaniu zarządzania środowiskiem i badań naukowych w oparciu 
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o ściślejsze kontakty z rosyjskim sąsiadem oraz z europejskimi i północnoamerykańskimi 
partnerami. Cele polityki na płaszczyźnie międzynarodowej uzupełniały cele, które 
można uznać za cele polityki wewnętrznej: „Nadrzędnym celem polityki rządu jest 
tworzenie zrównoważonego wzrostu i rozwoju na Obszarach Północy. Celem jest 
tworzenie takich warunków, by ludzie na Północy mogli budować swój byt w zdolnych do 
rozwoju społecznościach lokalnych z posiadającymi perspektywę rozwojową miejscami 
pracy, dobrymi usługami zdrowotnymi i oświatowymi, w społecznościach bogatych  
w przeżycia kulturowe, których dostarcza natura” („Regjeringens nordområdestrategi”, 
2006, s. 7). 

Tak szerokie ujęcie celów polityki i jej obszarów pozwala twierdzić, że polityka na 
Obszarach Północy została w tym dokumencie zdefiniowana jako nowy wymiar norwe-
skiej polityki zagranicznej (por. Angell, 2010, s. 44). Należy też uznać za znaczące zarów-
no specyficzne sformułowanie celów zawarte w dokumencie, jak i fakt, że problematyka 
wydobycia ropy naftowej i gazu nie była w nim ani rozbudowana, ani silnie akcento-
wana. Jednocześnie jednym z bardziej konkretnych pomysłów była idea ustanowienia 
przemysłowo-gospodarczego obszaru współpracy z Rosją pod nazwą „Pomorsonen”.

W marcu 2009r. rząd Norwegii przedstawił nowe opracowanie strategii na Obsza-
rach Północy w postaci przedłożenia rządowego („Nye byggesteiner i nord: Neste trinn 
i regjeringens nordområdestrategi”, 2009). W swej treści dokument opiera się na doku-
mentach poprzednich. Prognozuje jednak większą elastyczność w sprawach finansowa-
nia przedsięwzięć i podkreśla długofalowość działań.

Podstawowe kierunki polityki na Obszarach Północy potwierdziła druga dekla-
racja rządowa koalicyjnego rządu Norwegii po wyborach parlamentarnych na jesieni 
2009 roku4. W listopadzie 2011 rząd opublikował kolejne przedłożenie pt. Obszary Pół-
nocy. Wizja i instrumenty działania („Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget 
Nordområdene: Visjon og virkemidler”, 2011). 

Analiza treści omawianych dokumentów wykazuje, że z biegiem czasu rozwija się 
spójna koncepcja polityki na Obszarach Północy. Jej cechą charakterystyczną jest po-
szerzanie pola przedmiotowego oraz ciągle postępująca konkretyzacja zadań. Prioryte-
ty pozostają jednak te same i można je odnaleźć jeszcze w dokumentach najwcześniej-
szych. Stopniowo wzmocniono koordynację (zarówno poziomą, jak i pionową) działań 
w różnych obszarach podlegających kontroli różnych ministerstw5, chociaż w dalszym 
ciągu koordynacja jest pewnym problem ze względu na szeroki zakres przedmiotowy 
(por. Angell, 2010, s. 68-70). Według niektórych ocen, polityka na Obszarach Północy 
obejmuje w 70% zagadnienia polityki wewnętrznej, w 30% zagadnienia polityki zagra-
nicznej (Angell, 2010, s. 70). To może sprawiać Ministerstwu Spraw Zagranicznych jako 
głównemu koordynatorowi trudności w realizacji zadań.

Rozwój omawianej polityki w ostatnim dwudziestoleciu jest oceniany jako „bardzo 
dynamiczny” („Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: Visjon 

4 Partyjny skład koalicyjnego rządu nie zmienił się. 
5 Nadrzędną koordynację sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Bezpieczeństwa i Ob-

szarów Bliskich, Sekcja Obszarów Północy, Zasobów i Rosji. 
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og virkemidler”, 2011, s. 13). Z przyszłością wiąże się jeszcze większe nadzieje i uznaje, 
że w drugim dziesięcioleciu XXI wieku dynamika może być jeszcze wyższa („Meld. St. 
7 (2011–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: Visjon og virkemidler”, 2011). Jed-
nocześnie podkreśla się, że sytuację polityczną cechują obecnie „stabilność i współpra-
ca”, a celem rządu norweskiego wobec przewidywanych dynamicznych zmian w przy-
szłości jest dążenie do utrzymania i wzmocnienia dzisiejszych dobrych relacji opartych 
na współpracy („Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: Visjon 
og virkemidler”, 2011, s. 30).

Istotnym składnikiem polityki Norwegii na Obszarach Północy pozostaje jak zaw- 
sze jej aspekt geopolityczny. Ostatecznie znajduje on odzwierciedlenie w relacjach Nor-
wegii i Rosji. Badacz norweski Thomas Nilsen uznaje relacje z Rosją za kluczowe i pisze: 
„Dobre stosunki sąsiedzkie z Rosją są całkowicie rozstrzygające dla dalszych postępów 
na Północy” (Nilsen, 2010, s. 321). Punktem wyjścia prowadzącym do takich ocen jest 
spostrzeżenie, że lądowa granica między Norwegią a Rosją o długości 196 km jest po-
strzegana jako granica pokoju, a Norwegia jest jedynym sąsiadującym z Rosją krajem 
europejskim, z którym Rosja nigdy nie toczyła wojny (Nilsen, 2010).

Współczesne relacje norwesko-rosyjskie mają silne oparcie w sukcesie „Współpracy 
Barentsa”, która miała swój początek w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i charak-
teryzowała się, m.in. szerokim wykorzystaniem instrumentów publicznej polityki za-
granicznej. Na początku 2010r. sekretariat Barentsa w Kirkenes obliczył, że realizowa-
no 3000 różnych projektów z tego zakresu we współpracy między północną Norwegią 
a północno-zachodnią Rosją (Nilsen, 2010, s. 322). Równocześnie podkreśla się jednak 
stan niepewności, co do przyszłości współpracy: „Przewidywanie dnia jutrzejszego Ro-
sji jest zadaniem nie do wykonania” (Nilsen, 2010, s. 324)

W tym kontekście zasadniczy dylemat polityki na Obszarach Północy norwescy 
badacze formułują następująco: „Wyzwanie geopolityczne można wyjaśniać biorąc za 
punkt wyjścia pozycję negocjacyjną w stosunku do Rosji. Czy wsparcie ze strony innych 
państw zachodnich daje nam gotowość do rywalizacji w relacjach z Rosją?” (Hønneland 
i Rowe, 2010, s. 126). To pytanie prowadzi do konieczności strategicznych rozstrzygnięć, 
które streszczają się w kolejnym pytaniu: „Wspólnota interesów Norwegii i budowanie 
aliansów w kierunku zachodnim (odstraszanie) czy dobre sąsiedztwo z Rosjanami na 
północy (uspokajanie)?” (Hønneland i Rowe, 2010, s. 126).

W przeszłości Norwegia była aktywna na obu płaszczyznach. Ważnym elementem 
składowym jej działań były rozmowy z zachodnimi partnerami, tzw. „dialogi na temat 
Obszarów Północy” (nordområdedialoger). Uznaje się, że ten strategicznie ukierunkowa-
ny instrument polityki zagranicznej zajmował centralne miejsce w polityce na Obsza-
rach Północy („Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: Visjon og 
virkemidler”, 2011, s. 47). Norwegia zamierzała w ten sposób aktywnie wpływać na agen-
dę dnia, przedstawiać stanowisko i interesy Norwegii i zyskiwać zrozumienie dla nich. 
Dialogi były również zorientowane na współpracę. W szczególności Norwegia zamie-
rzała przeciwdziałać postrzeganiu działań na obszarach Arktyki jako „wyścigu” i przed-
stawiać wizję relacji na tym obszarze jako pokojowych, stabilnych, przewidywalnych  
i uregulowanych w oparciu o zasady prawa międzynarodowego („Meld. St.  7 (2011– 
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–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: Visjon og virkemidler”, 2011). Rozmowy 
te były prowadzone w różnych formach i w różnych kręgach – nie tylko polityków, lecz 
także publicystów, administratorów, naukowców, itp. Najważniejszymi tematami były 
zagadnienia dotyczące klimatu, w tym konsekwencji zmian klimatycznych, żeglugi oraz 
wydobycia surowców („Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: 
Visjon og virkemidler”, 2011, s. 48). 

Bardzo intensywne rozmowy Norwegia prowadziła i prowadzi z państwami członka-
mi Rady Arktycznej. Za szczególnie ważne uznaje się rozmowy z USA i Kanadą. W maju 
2011r. na spotkaniu ministrów Rady Arktycznej w Nuuk na Grenlandii ustalono kryteria 
uczestnictwa w pracach Rady Arktycznej dla przyszłych państw obserwatorów. Norwegia 
zamierza intensyfikować „dialogi” również z tymi państwami. W początkowej fazie owe 
„dialogi” miały charakter ogólny. Z czasem nastąpiło uściślenie zakresów zainteresowań, 
np. w stosunkach z Rosją są to rybołówstwo, środowisko, wydobycie ropy naftowej i gazu, 
ze Szwecją i Finlandią transport surowców naturalnych, z Kanadą rybołówstwo, rodzime 
grupy etniczne, badania naukowe, zarządzanie na obszarach morskich, wydobycie ropy  
i gazu. Z wieloma państwami prowadzony jest dialog na tematy bezpieczeństwa.

Ponadto, Norwegia prowadzi dialog z innymi państwami: Francją, Wielką Bry-
tanią, Niemcami, Hiszpanią, Polską, Holandią i Włochami. Za najważniejsze uznano 
rozmowy z Niemcami, Francją i Unią Europejską. W rozmowach z Niemcami i Fran-
cją centralnym obszarem jest energia („Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget 
Nordområdene: Visjon og virkemidler”, 2011, s. 49). 

W rozmowach z USA Norwegia przyjmowała założenie, że są one zainteresowane 
politycznym dialogiem, chociaż w rzeczywistości tak nie było (Offerdal, 2008, s. 349-
-372). Ten brak zainteresowania wynikał z wielu czynników, ale najważniejszym było 
postrzeganie Norwegii jako stabilnego i pewnego dostarczyciela energii, z którego dzia-
łaniem nie wiążą się problemy.

Według K. Offerdal, również Unia Europejska nie wykazywała w przeszłości 
bardziej aktywnego politycznego zainteresowania Obszarami Północy w okresie, który 
badała, tj.  w  latach 2005-2008. Rozmowy Norwegii z UE były w istocie kampanią 
informacyjną, w której Norwegia nie potrafiła wskazać ewentualnych korzyści zaanga-
żowania się UE na Obszarach Północy i ostatecznie skłonić UE do większego zaangażo-
wania (Hønneland i Rowe, 2010, s. 129).

Jednakże zainteresowanie Obszarami Północy wzrosło po umieszczeniu na dnie 
morskim latem 2007r. flagi rosyjskiej. Wytworzyło to, zdaniem badaczy norweskich, 
błędne wrażenie wyścigu i zaostrzonej rywalizacji w Arktyce. W istocie rzeczy według 
Norwegów tak nie jest. W szczególności wskazują oni, że większość zasobów naturalnych 
znajduje się na obszarach, co do których nie ma żadnych sporów. Są to zasoby albo na lą-
dzie, albo w obrębie strefy 200 mil morskich. Na szelfie kontynentalnym, poza dwustu-
milową strefą i poza szelfem państwa arktyczne uznają postanowienia Konwencji Prawa 
Morza (Hønneland i  Rowe, 2010, s. 131-132). Wrażenie wzrostu poziomu rywalizacji  
w Arktyce jest według Norwegów pozorne, powzięte bez żadnych merytorycznych pod-
staw. Przypadkiem pomogło osiągnąć cel, jaki miały norweskie „dialogi o Obszarach 
Północy” z innymi państwami, tj. dostarczyło okazji do zwrócenia uwagi na rzeczywiste 
problemy tej części świata. 
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Przyszłość polityki na Obszarach Północy

W przedłożeniu z listopada 2011r. pt. Obszary Północy. Wizje i środki działania rząd 
norweski podsumował rezultaty działań podjętych w poprzednim okresie i przedstawił 
szereg strategicznych priorytetów na okres 2011-2030. Koncentrują się one wokół trzech 
pojęć, które były obecne już w pierwszej strategii rządowej z 2006 roku „Regjeringens 
nordområdestrategi”. Mają one wyznaczać najbardziej ogólne kierunki strategii. Tymi 
pojęciami są: wiedza, aktywność i obecność. 

Podstawowe znaczenie przypisuje się wiedzy o Obszarach Północy dla potrzeb tych 
obszarów i tworzonej na tych obszarach. Ambicje polityczne streszczają się tu w haśle 
przodownictwa. Aktywność oznacza również przodownictwo w „głównych obszarach 
wytwórczości” na Północy oraz zajmowanie pozycji „przodującego” administratora 
„środowiska naturalnego i zasobów”. Obecność oznacza ambicję utrzymywania stanu 
zamieszkiwania, życia gospodarczego, administracji, pracy i kultury na całym teryto-
rium Północnej Norwegii, lądowym i morskim. Ma to być obecność zarówno w posta-
ci obecności cywilnej, jak i wojskowej („Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget 
Nordområdene: Visjon og virkemidler”, 2011, s. 19-20). 

Według najnowszego dokumentu norweskiego MSZ, polityka na Obszarach Półno-
cy obejmuje siedem pól problemowych. Są to:

1. pogłębienie i odnowa stosunków dwustronnych z Rosją;
2. poszerzanie działań dyplomatycznych w odniesieniu do Obszarów Północy;
3. rozwój wiedzy i kompetencji;
4. administrowanie zasobami morza;
5. kształtowanie regionu wydobycia ropy naftowej i gazu;
6. urzeczywistnianie zasad Prawa Morza; 
7. kształtowanie sieci różnorodnych form współpracy.
Analogicznie do historycznego i „statycznego” wskazania obszarów tematycznych 

polityki na Obszarach Północy, rząd Norwegii wyznacza (również siedem) kierunków 
działania na przyszłość. Są to:

1. budowa nowego regionu energetycznego w Europie;
2. zapoczątkowanie nowego etapu rozwoju przemysłowego na Północy;
3. budowa wzorcowego systemu administrowania zasobami morza;
4. zagospodarowanie Morza Polarnego;
5. stworzenie globalnego banku wiedzy o środowisku, klimacie i społeczeństwie;
6. wzmocnienie współpracy na Północy;
7. stworzenie nowego centrum geopolitycznego na Północy („Meld. St. 7  

(2011–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: Visjon og virkemidler”, 2011, s. 13-18).
Przyszłość „polityki na Obszarach Północy” Norwegowie wiążą z odejściem od orien-

tacji na udzielanie pomocy partnerom rosyjskim. Zauważają, że obecnie taka pomoc jest 
już mniej potrzebna i że „wyraźny norweski altruizm” natrafia po stronie rosyjskiej na 
różnego rodzaju podejrzenia. Pojawia się tu także zasadnicze pytanie, jakie powinny 
być granice pomocy, rozumianej jako interwencja w wewnętrzne priorytety innego pań-



Artykuły 73

stwa? Norwegowie zauważają także, że Półwysep Kola to jeden z najlepiej rozwiniętych 
obszarów Rosji o relatywnie wysokim standardzie życia ludności (Hønneland i Rowe, 
2010, s. 145; zob. Nilsen, 2010, s. 332-333). Myśląc o przyszłości, Norwegowie poszuku-
ją także szerszego repertuaru środków oddziaływania (Nilsen, 2010, s. 28), wskazując 
m.in. na ułatwienia wizowe (Nilsen, 2010, s. 334) w wymianie turystycznej. 

Ogólna ocena „polityki na Obszarach Północy” formułowana przez badaczy nor-
weskich jest pozytywna. Podkreślają oni znaczenie stabilności i konsekwencji w dzia-
łaniach Norwegii w oparciu o prawny fundament, jakim jest Prawo Morza. Często 
przywoływanym przykładem stabilnego rozwoju współpracy norwesko-rosyjskiej są 
działające od połowy lat siedemdziesiątych komisje ds. współpracy w rybołówstwie  
i ochronie środowiska. Zakres tej dwustronnej współpracy uległ znacznemu poszerzeniu 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a sama współpraca została wzmocniona na po-
czątku XXI wieku. Za osiągnięcie uznaje się przejście do etapu współpracy wielostron-
nej w ochronie środowiska, jak też w  relacjach norwesko-rosyjskich, transgraniczną 
współpracę gospodarczą i kontakty międzyludzkie. Wyraża się pogląd, że współpraca ta 
może być nawet „punktem odniesienia dla innych transgranicznych form zapobiegania 
konfliktom w Europie” (Nilsen, 2010, s. 336). Całokształt relacji norwesko-rosyjskich 
uznaje się za sukces i wyróżnia w szczególności „współpracę Barentsa”. Nawiązując do 
tej pozytywnej oceny, T. Nilsen pisze, że „Sukces we współpracy Barentsa jest być może 
najważniejszym produktem eksportowym Norwegii w polityce zagranicznej” (Nilsen, 
2010, s. 336).

Ocena „polityki na Obszarach Północy” byłaby niepełna bez uwzględnienia aspek-
tu bezpieczeństwa. Pozwoliła ona zbudować Norwegii solidne płaszczyzny kontaktu  
z rosyjskim sąsiadem, poznać jego kulturę działania w różnych sferach życia, co stwarza 
warunki do właściwego rozumienia jego działań. W kształtowaniu „polityki na Obsza-
rach Północy” rząd norweski starał się urzeczywistniać hasło „High North – low ten-
sion”. W okresie zimnej wojny oznaczało to stosowanie zasad pragmatyzmu w relacjach 
ze Związkiem Radzieckim. Dzisiaj istotne jest to, że doświadczenia z tamtego okresu są 
przywoływane jako pewien wzorzec działań pozytywnych i uznawane za wskazanie na 
przyszłość (zob. „Meld. St. 7 (2011–2012): Melding til Stortinget Nordområdene: Visjon 
og virkemidler”, 2011, s. 18).

Należy jednak odnotować występowanie rozbieżności między retorycznymi i pro-
pagandowymi aspektami omawianej polityki i jej realnym wyrazem. W szczególności 
analiza nakładów budżetowych oraz analiza procesu instytucjonalizacji w jej ramach 
wykazują, że poziom realizacji zamierzeń jest znacznie niższy od poziomu ambicji wy-
rażanych w dokumentach rządowych (Angell, 2010, s. 71). Symptomatyczny jest też fakt, 
że w warstwie implementacyjnej najważniejszym obszarem działań państwa norweskie-
go jest polityka w dziedzinie wydobycia ropy naftowej i gazu, o czym świadczą nakła-
dy finansowe, podczas gdy w warstwie retorycznej problematyka ta jest pozostawiana 
na dalszym planie i przedstawiana często dosyć niejasno (Angell, 2010, s. 73). Zaznacza 
się więc specyficzna logika wewnętrzna polityki na Obszarach Północy, która polega na 
silnym akcentowaniu priorytetów politycznych w warstwie retorycznej i propagandowej 
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oraz prowadzeniu rzeczywistych działań przede wszystkim w sferze gospodarki (An-
gell, 2010, s. 73).

W perspektywie badaczy norweskich, podstawowe problemy „polityki na Obsza-
rach Północy” i interesów Norwegii tamże są nieco odmienne niż te, które są często 
umieszczane na pierwszych miejscach w dyskusjach i debatach publicznych i prasowych 
o problemach Arktyki. Koncentrują się one najczęściej na zmianach klimatu, topnieniu 
lodów w Arktyce, powstawaniu nowych dróg transportu i odkrywaniu nowych zaso-
bów ropy naftowej i gazu. Norwegowie definiują swoje problemy nieco inaczej, patrząc 
w przyszłość bardzo pragmatycznie. Twierdzą, że zmiany klimatu mogą spowodować 
zmianę warunków naturalnych w Północnej Norwegii i na Svalbardzie i otworzyć nowe 
możliwości działalności gospodarczej. Ocieplenie wód Morza Barentsa może zmienić 
drogi wędrówki ryb (np.  na  wschód) i być przesłanką do prób ponownego ustalania 
kwot połowowych przez Norwegię i Rosję. Nowe drogi transportowe mogą oddziaływać 
na rozwój norweskich portów i powiązanej z nimi działalności gospodarczej. Norwesko-
-rosyjski spór o przebieg granicy na Morzu Barentsa został ostatecznie rozstrzygnięty, 
ale w dalszym ciągu, z perspektywy norweskiej, kierunek rozwoju sytuacji wewnętrznej  
w Rosji generuje pewien zakres niepewności (Hønneland i Rowe, 2010, s. 147).

Głównym problemem pozostaje jednak kwestia sporu prawnego o status wód wo-
kół Svalbardu. Niektórzy norwescy badacze dochodzą do wniosku, że istnieje większe 
prawdopodobieństwo naruszenia istniejącego prawnego status quo przez zachodnich 
sojuszników Norwegii (przede wszystkim Wielką Brytanię) niż przez Rosję, która, po 
pierwsze, ma własne olbrzymie zasoby surowcowe na własnym terytorium, i po drugie,  
w jej interesie leży dobre zarządzanie zasobami ryb w tym regionie. W przypadku urze-
czywistnienia się scenariusza, w którym jedno z sojuszniczych państwa zachodnich pró-
buje jednostronnie realizować swoje prawa w regionie, powstawałaby możliwość uzyski-
wania wsparcia dla Norwegii ze strony Rosji. Badacze ci zauważają, że po zakończeniu 
zimnej wojny, taki właśnie scenariusz stał się bardziej prawdopodobny (Hønneland  
i Rowe, 2010, s. 148; Kubiak, 2012, s. 289-291).

Zakończenie

Odnosząc się do pytania, czy norweska „polityka na Obszarach Północy” odzwier-
ciedla rzeczywisty potencjał współpracy, czy jest raczej „dyplomatycznym kamufla-
żem”, można stwierdzić na podstawie zaprezentowanych analiz, że przypuszczenie o 
„dyplomatycznym kamuflażu” należy odrzucić. Tezę tę można poprzeć co najmniej 
czterema argumentami. 

Po pierwsze, niektóre składniki tej polityki (w szczególności relacje ze Związkiem 
Radzieckim/Rosją) mają solidne fundamenty historyczne, oparte na rzeczywistym roz-
woju współpracy zapoczątkowanej i rozwijanej jeszcze w okresie zimnej wojny. Współ-
praca uległa poszerzeniu i intensyfikacji w formie współpracy w regionie Morza Barent-
sa w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Można więc mówić o ciągłości i stabilności 
podstawowych kierunków „polityki na Obszarach Północy”.
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Po drugie, ma miejsce ciągłe i w niektórych okresach dynamiczne poszerzanie spek-
trum dziedzin obejmowanych współpracą. Towarzyszą temu współcześnie składane de-
klaracje otwartości na włączanie do polityki opartej na zasadzie współpracy kolejnych 
dziedzin.

Po trzecie, istnieje ścisłe powiązanie tej polityki ze strategią rozwoju całego kraju. 
Jest to polityka, która nabrała cech stabilności, stała się ważną częścią norweskiej polity-
ki zagranicznej i wewnętrznej. Jest poszerzana pod względem zakresu merytorycznego, 
obejmuje zagadnienia wykraczające poza problemy polityki zagranicznej.

Po czwarte, rzeczywisty potencjał współpracy wzmacniają dotychczasowe sukcesy 
w  rozwiązywaniu trudnych problemów. Współcześnie można również wskazać ewi-
dentne przykłady sukcesów tej polityki, m.in. ostateczne rozwiązanie sporu granicznego 
między Norwegią i Rosją.
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NORWAY’S HIGH NORTH POLICY

Abstract: The starting point of the analysis in the article is the notion of Norway’s High North 
policy (nordområdepolitiken) and the profile of it. What is under investigation is the question, 
whether this policy is founded on the ideals of cooperation or whether it is rather to be 
conceived as a disguise. The explanation of the sources and essence of the policy, including 
Norwegian-Russian relations, suggest that it is characterized by stability, continuity, dynamism 
and strong ties with Norway’s interests in the domain of domestic policy. These qualities 
justify the conclusion that Norway’s policy in the High North is really based on the ideals of 
cooperation between the states. 

Keywords: Norway, High North, foreign policy, Norwegian-Russian relations. 




