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av en egen pårørendestrategi. 
Innsatsen som god omsorgsgi-
ver er et uvurderlig arbeid som 
fortjener respekt og anseelse. 

■■■ Derfor har den nye pårøren-
destrategien som mål at pårø-
rende skal kunne bevare sin 
egen helse og ha mulighet til å 
kombinere yrkes- og samfunns-
liv med omsorg for sine nære. Vi 

kan ikke risikere at de som gjør 
en fantastisk innsats som pårø-
rende skal bli skadelidende i for 
eksempel yrkeslivet.

■■■ Vi må erkjenne at selv om li-
kestillingen i Norge er kommet 
langt, har kvinnehelse ikke fått 
den oppmerksomheten den for-
tjener. 

En helhetlig blå økonomi er viktig, ikke minst for Alaska og Nord Norge
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■■■ Da jeg tidligere i mars deltok 
på Norges delegasjon til FNs 
kvinnekommisjon i New York, 
var kvinnehelse et av de mange 
viktige temaene som ble drøf-
tet. Jeg benyttet anledningen 
til å løfte problemstillingene 
rundt kjønnslemlestelse, sosial 
kontroll og kvinnehelse i mitt 
innlegg. De mange historiene 
jeg hørte fra kvinner rundt om 
i verden, fortalte meg at vi ikke 
må ta norsk kvinnehelse for gitt. 

■■■ I Norge har vi vært så heldige 
å ha Norske Kvinners Sanitets-
forening, som i over 120 år har 
fremmet kvinnehelse som tema. 
Men det er fortsatt mye å ta tak i 
for å bedre kvinners helse. Der-
for har Sanitetskvinnene innført 
23. mars som en markeringsdag 
for kvinnehelse. 

■■■ For meg er de følgende tre 
kampene innen kvinnehelse 
viktig å løfte frem: 

■■■ 1. Bekjempelse av kjønnslem-
lestelse
Nasjonalt Kunnskapssenter om 

vold og traumatisk stress rap-
porterte i 2014 om at flere tusen 
kvinner i Norge er blitt kjønns-
lemlestet. Dette er tall som må 
tas på alvor. Derfor går regjerin-
gen inn for å utvide varslings-
plikten mot blant annet kjønns-
lemlestelse. For de barna det 
gjelder, betyr denne utvidelsen 
mye. 

■■■ Med de nye endringer i straf-
feloven vil foreldre som har 
utsatt barna sine for kjønns-
lemlestelse, eller som ikke har 
forhindret denne typen over-
grep, bli straffet. Vi må tørre å 
erkjenne at foreldrene til enhver 
tid har ansvar for å følge opp 
sine barn. Det skal være trygt å 
vokse opp som ung jente i Nor-
ge, ikke helsefarlig.

■■■ 2. Hindre nedprioritering av 
«kvinnesykdommer»
Fremskrittspartiet vil sette 
kvinnehelse på dagsordenen. 
Historisk sett har det imidlertid 
vært mindre fokus på sykdom-
mer som i størst grad rammer 
kvinner. Nå lanserer regjerin-
gen seks konkrete punkter for å 
bedre kvinners helse. Dette er 
et stort skritt i retning av et hel-
sevesen og forskningsmiljø 
som prioriterer kvinners helse. 

■■■ Noen sykdommer rammer 

kun kvinner – for eksempel liv-
mor- og brystkreft. I regjering 
har FrP fått utformet og innført 
pakkeforløp på en rekke kreftbe-
handlinger, blant annet livmor-
kreft og brystkreft. Lovfestede 
tidsfrister i kreftbehandlingen 
gjennom såkalt pakkeforløp er 
noe FrP lenge har kjempet for. 
Det finnes også sykdommer som 
kan ramme kvinner og menn 
forskjellig, for eksempel hjer-
teinfarkt. Dette trenger vi mer 
kunnskap om. Derfor vil regje-
ringen styrke forskningsinnsat-
sen på kvinners helse gjennom 
Forskningsrådet. 

■■■ Fremskrittspartiet mener at 
økt brukermedvirkning er et 
nøkkelord. Altfor ofte har kvin-
ners egne synspunkter blitt ig-
norert i forskningen. Når bru-
kermedvirkning prioriteres, blir 
forskningsmiljøene nødt til å ta 
hensyn til kvinners erfaringer og 
opplevelser. Befolkningen skal 
sikres gode helsetjenester uav-
hengig av kjønn.

■■■ 3. Styrke pårørendes rettig-
heter
Historisk sett har kvinner tatt 
en større del av omsorgsbyrden 
i hjemmet, blant annet i pårø-
renderollen. En annen viktig 
del av regjeringens satsning på 
kvinnehelse er utarbeidelsen 
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■■■ Økonomiske utviklingsini-
tiativer i hav- og kystregionen 
knyttes stadig oftere til et pro-
sjekt som er under utvikling, 
kalt ‘den blå økonomien’. Det 
er en økonomi som innbefatter 
alle havbaserte aktiviteter. Den 
blå økonomien betyr i hovedsak 
å koble økonomisk utnyttelse av 
havet til bærekraftige og miljø-
messige økosystemer, noe som 
ikke minst er ment å komme be-
folkningen langs kysten til gode.

■■■ I Alaska har den blå øko-
nomien blitt hyllet som selve 
fremtida for statens økonomis-
ke utvikling.  Alaskas tilgang til 
havene er unik blant de ame-
rikanske statene, og Alaska er 
hjem for en av verdens ledende 
globale havindustrier. Fiskere 
fra Alaska står for eksempel for 
nesten to tredjedeler av landets 
årlige høsting av sjømat. Hvis 
Alaskas havindustri hadde vært 
proporsjonal med de tilgjengeli-

ge havområdene, ville den være 
verdt nærmere 100 milliarder 
dollar – mer enn tolv ganger den 
verdiskapingen som Alaska står 
for i dag. Overgangen fra enkel 
ressursutvinning og eksport til 
diversifisering og bærekraftig 
utvikling av havet innebærer 
dermed et formidabelt poten-
sial for Alaskas fremtidige øko-
nomiske utvikling.

■■■ Norske beslutningstakere har 
så å si alltid vært engasjerte i ha-
vet, og det å få fram de mange 
mulighetene for økonomisk ut-
vikling som ressursene i havet 
gir. Nesten 70 prosent av Nor-
ges eksportinntekter kommer 
fra havbaserte økonomiske ak-
tiviteter og ressurser, og en hel-
hetlig og bærekraftig blå øko-
nomi i nordområdene er derfor 
særdeles viktig for Norge. Det 
er verdt å merke seg at omtrent 
80 prosent av de maritime om-
rådene er i Nord-Norge; knyttet 
til Nordland, Troms og Finn-
mark fylker, i tillegg til Svalbard. 
Vi trenger kunnskap for å være 
sikre på at disse ressursene utvi-
kles på en best mulig økonomisk 
og bærekraftig måte. Nordom-
rådesenteret ved Nord univer-
sitet i Bodø har vært blant de le-
dende institusjonene i å utvikle 

kunnskap om potensialet i den 
blå økonomien. Etableringen av 
Senter for hav og Arktis i Tromsø 
er et ytterligere skritt for å styrke 
fokuset på viktigheten av kunn-
skap om den blå økonomien.

■■■ På grunn av den blå økonomi-
ens viktighet trenger vi å utvi-
kle en økonomisk modell hvor 
potensialet i denne økonomien 
blir mye tydeligere enn det som 
er tilfelle i de modeller som er i 
bruk i dag. Som et utgangspunkt 
trenger vi å:
l■Utvikle en klar definisjon av 
hva den blå økonomien er og 
omfatter. En slik definisjon kan 
anvendes for å gi operative mål 
og også for å definere midler for 
nå disse målene.
l■ Utvikle et sett av strategier 
som over tid kan gi grunnlag 
politiske beslutninger og utvi-
kle program for å realisere po-
tensialet i den blå økonomien.

■■■ For å utvikle en fungerende 
og operativ definisjon av hva 
den blå økonomien kan være i 
nordområdene, er det viktig å 
bygge så vel på den kunnskap 
som de aktive aktørene i hav-
industrien har som det som er 
bygd opp over lang tid av lokal 
og tradisjonell kunnskap knyt-

tet til ressursene i havet. Det er 
også viktig at en god definisjon 
makter å inkludere elementer og 
forhold som kan gi rom for helt 
nye industrier og helt nye tilpas-
singer. Når en har klart å utfor-
me en god definisjon av hva er 
den «blå økonomi i nordområ-
dene» er, er det mulig å utforme 
strategier som kan gi grunnlag 
for politiske beslutninger om 
hvordan en kan anvende res-
sursene og utforme aktivitete-
ne knyttet til havet for å sikre 
en bærekraftig og økonomisk 
attraktiv fremtid.  Et treårig pro-
sjekt ved Nordområdesenteret 
har fått i oppdrag å identifisere 
kjernetemaene som kan gi ‘blå 
svar’ til disse to nordområde re-
gionene. AlaskaNor-prosjektet 
har som mål å forbedre kunn-
skapsdeling om potensialet i 
den blå økonomien i disse to 
nordområdene regionene.

■■■ Alaska og Nord-Norge som 
geografisk ligger langt fra hver-
andre, har mange likheter men 
også betydelige forskjeller. Lik-
hetene er særlig knyttet til regio-
nenes avhengighet av maritime 
industrier så vel som potensialet 
for blå økonomisk utvikling. Det 
har Imidlertid så langt ikke vært 
delt mye kunnskap mellom dis-

se regionene om mulighetene 
for å ta vare på de mangefaset-
terte mulighetene relatert til å 
utvikle den blå økonomien.

■■■ Norges honorære konsul i 
Alaska Lise Kristiansen Falskow 
ser et stort potensial i tettere 
samarbeid mellom Nord Norge 
og Alaska. «Alaskas økonomi er 
primært basert på oljeinntek-
ter som står for hele 85 prosent 
av Alaskas budsjett. Å se etter 
vekstmuligheter innenfor den 
blå økonomien ville ikke bare 
være bra for Alaska, men også 
for forholdet mellom Alaska og 
Nord-Norge. Jeg ser mange lik-
heter mellom Alaska og Nord-
Norge og er veldig begeistret for 
dette prosjektet og potensia-
let for partnerskap som ligger i 
det». 

■■■ AlaskaNor vil ikke bare øke 
kunnskapen blant relevante 
interessenter og beslutningsta-
kere; prosjektet vil også bidra 
til å føre de to regionene tette-
re sammen og utarbeide en vei 
for fremtidig samarbeid mellom 
næringer på begge sider av Pol-
havet.
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