FRA NATO-ØVELSE TIL
KRISEHJELP – kan den avblåste
NATO-øvelsen Joint Viking redde
Lofotfisket? Intervju med Norges
freds-minister I. Breines, tidligere
direktør i Unesco og tidligere
president i Det Internasjonale
Fredsbyrået (IPB)

Fredsminister I. Breines febr. 21
”Fredsministerens hjørne”
Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement.
Nå er det på tide med et fredsdepartement – slik de har i Nepal eller
Etiopia. Dagens mediabilde er så preget av militarisme, at vi mener det
trenges en motvekt.
Fredsbevegelsen ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPFNorge har bare startet opp, for å få fram hva vi tenker en fredsminister
ville sagt – om vi hadde én. Vi er flere som skriver under samme vignett –
med fokus på fredsminister som institusjon.

• Korona-karantenereglene skaper
store problemer for fiskerinæringen i
nord – som har blitt avhengig av
utenlandsk arbeidskraft. Du hadde en
idé? Ja, jeg føler meg trygg på at vår
forsvarsminister skjønner at
skreifisket er essensielt for
overlevelsen for folket i nord, ja, for
hele landet. Selve Nidarosdomen
skal sågar være bygd med penger fra
skreifisket. Nå er næringa i knipe.
Pandemien har avslørt hvor galt vi
har ordnet oss. Insentivene og
rekrutteringa til yrket har vært for
dårlig. Den store Nato-øvelsen i nord,
Joint Viking, måtte nå avlyses, på
grunn av pandemien.
• Og du lurte på om disse soldatene
nå kan få en annen type øvelse?
Ja - kunne de rett og slett bidratt til å
berge skreisesongen? Kan de
sendes til Lofoten og Vesterålen for å
bidra til å prekevere fisken? Kan de
få langt ullundertøy og sjøhyr og
gjøre en innsats for landsdelen? De
vil få et dypdykk i virkelighetens
verden, i en av de aller viktigste
sektorene for vår overlevelse. De vil
kunne trene styrke og utholdenhet.
Sannsynligvis vil det også bli en
opplevelse som vil gjøre dem til enda
bedre og gagns mennesker.
• Tror du det kan gå bra? Ja, hvis kun
de som tar en utfordring og forstår at
man må stille opp når det trengs
sendes; ikke de som bare vil komme
til å gå i veien. Forsvaret bør stille
opp når samfunnet trenger det. Her
er et akutt behov, og en
fleksibilitetstest. Kanskje kan man
sågar tenke seg at Forsvaret i
fremtiden kan inngå i et samarbeid
med sivil sektor nettopp for å hjelpe i
slike situasjoner. Denne gangen i en
sesongutfordring, en annen gang ved
helse- eller miljøkriser. På sikt ønsker
jeg selvsagt at en slik
samfunnstjeneste skal utvikles
parallelt med Forsvaret.

