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Nordlendinger må ta
grep og ikke la sentrale
østlandsmiljøer sette dagsordenen for hvordan landsdelen
skal utvikle seg
I den anledning er det én
ting som har falt LO-lederen tungt for brystet. At KrF og
Venstre fikk gjennomslag for ikke
å konsekvensutrede oljeutvinning
i Lofoten og Vesterålen.
– Det er vi lei oss for. Vi har et
kongressvedtak i ryggen der vi mener at konsekvensutredning er viktig, for deretter å ta stilling til saken med alle fakta på bordet. Nå
tenker jeg at det politiske miljøet i
Nord-Norge burde bruke tiden sin
framover på å få synliggjort hva
slags ringvirkninger som faktisk
ligger i olje- og gassaktivitet.
Hun nevner Hammerfest.
Aker Solutions i Tromsø. Abel i
Harstad. De gode historiene er
det mange av, mener Kristiansen.
– Det gjør at det for meg er et
paradoks at dem som sier «nei, nei,
nei», er dem som har vunnet kampen om folks synspunkter.

Fylkeskrangel
Selv om Kristiansen har jobbet i
Oslo i en årrekke, følger hun med i
nord. Får med seg kranglingen
mellom fylkespolitikere, mellom
Tromsø og Bodø.
– Jeg forstår godt at man mellom
fylkene vil prøve å dra ting til seg
når det gjelder næringsutvikling.
Men – og det er et stort men for
Kristiansen:
– Det er mange, mange områder
der Nord-Norge som landsdel er
nødt til å ta grepet. Spesielt gjelder
dette utdanning for å sørge for at

unge mennesker blir værende i
landsdelen, tilrettelegging slik at
bedrifter vil etablere seg – ikke bare
fly inn sitt personell. Der har vi
noen fellesoppgaver vi bør løse felles.

– Valg er valg
En parallell til hennes eget organisasjonsliv kan kanskje være av nytte. Da LO-kongressen møttes i mai,
slo riksavisene opp krigstyper om
den potensielt bitre lederstriden.
– For meg er valg, valg. At man
har prosesser der fronter står hardt
mot hverandre underveis, skulle da
bare mangle. Det endte opp med
meg, og det er jeg glad for. Begge
kandidatene sitter i dag i toppen av
LO, og vi samarbeider godt. For
meg er det helt udramatisk.
Blant de 20 mest innflytelsesrike nordlendingene, er det kun
fire kvinner. Kristiansen unngår
riktignok ikke å legge merke til at
Nordlys’ jury utelukkende selv
består av mann, men det er nok
andre samfunnskrefter i sving,
tror hun.
– Vi har rømt sørover, sier hun
og flirer.
– Nei, det er faktisk sant! Kvinneuniversitetet i Steigen gjorde for
sju-åtte år siden en undersøkelse
som viste at det ikke var noen
«prinsesser» igjen i Nord-Norge.
Det er kanskje en morsom tittel,
men faktum er at jentene drar sørover for utdanning, mens guttene
blir igjen.

PR-makt i sør
«Hovedstadsoffentlighet» er et begrep statsviter Kjell Arne Røvik
lanserte da Nordlys skulle kåre
makten. Det betyr en offentlighet
dominert av PR-byråer og tankesmier, et Oslo-nettverk der nordlendingene glimrer med sitt fravær.
Slik trenger det ikke nødvendigvis å være, mener Kristiansen. Men
det er i stor grad opp til Nord-Norge
selv, understreker hun.
– Nordlendinger må ta grep og
ikke la sentrale østlandsmiljøer sette dagsordenen for hvordan landsdelen skal utvikle seg.
Agenda med agenda
Hun er selv styremedlem i den nystartede, sosialdemokratiske tankesmien Agenda. Tanken er å ta
opp kampen mot størrelser som
høyresidens Civita, anført av tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.
– Forskjellen på Agenda og
mange andre tankesmier, er at det
vår målsetting er å klare å skape
miljøer rundt omkring i hele landet.
Da tenker jeg at også Nord-Norge
skal være sentrale, sier Kristiansen
og legger til:
– Uansett er det ikke slik at disse miljøene skal være viktige i seg
selv. Politikken er det de politiske
partiene som må utforme. At de
får bidrag til dette, er helt greit,
men til sjuende og sist er de selv
som må ta grepet. Akkurat som
Nord-Norge.
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