
  I 

 

 

Da båtflyktninger ble potensielle terrorister 
– En prosessorientert ideanalyse av den politiske 
prosessen som ga Australia «the Pacific Solution» 

 

 

Rachel Therese Stølan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i statsvitenskap 
Institutt for statsvitenskap  

 

UNIVERSITETET I OSLO 
Våren 2016 

 

 

Antall ord: 35 241 



 II 

 

  



  III 

 
 

 

Da båtflyktninger ble 
potensielle terrorister 

 

– En prosessorientert ideanalyse av den politiske  
prosessen som ga Australia «the Pacific Solution» 

  



 IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Rachel Therese Stølan 

 

2016 

 

Da båtflyktninger ble potensielle terrorister. En prosessorientert ideanalyse av den politiske 

prosessen som ga Australia «the Pacific Solution». 

 

Rachel Therese Stølan 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

  



  V 

 



 VI 

Sammendrag 
26. august – 26. september 2001 skjedde det en politisk prosess i Australia som resulterte i 

dramatiske asylpolitiske endringer. Det hele startet da et norsk lasteskip ved navn MS Tampa 

reddet 438 båtflyktninger fra drukningsdøden i det Indiske hav, men ble nektet å ta de i land 

av australske myndigheter. Under krisen som fulgte, mislyktes den australske regjeringen 

med å få gjennomslag for en asylpolitisk endring. Opposisjonen omtalte regjeringens forslag 

som det mest umenneskelige forslaget som noensinne hadde blitt fremmet i det australske 

parlamentet. Regjeringen ble også dømt i Australias føderale domstol for håndteringen av 

Tampa-krisen. På samme dag som dommen falt, 11. september 2001, skjedde Al Qaidas 

terrorangrep på USA. Dette ble et vendepunkt i den politiske prosessen. I den påfølgende 

uken ble dommen mot den australske regjeringen annullert og regjeringen gjorde et nytt 

forsøk på asylpolitisk endring, som var enda drøyere en sist. De fikk gjennomslag for ikke 

mindre enn syv lovendringer, der tre av dem dannet den asylpolitiske pakken som senere har 

fått navnet «the Pacific Solution». Endringene fratok båtflyktninger adgangen til å søke asyl, 

mens australske myndigheter ble gitt fullmakter til å taue båtflyktninger ut igjen på åpent hav 

og fengsle dem på ubestemt tid i leire på fattige stillehavsstater. Den asylpolitiske pakken ble 

vedtatt 26. september 2001, nøyaktig en måned etter MS Tampas redningsaksjon.   

 

Denne masteroppgaven søker å forklare hvorfor den australske regjeringen mislyktes i sitt 

forsøk på politisk endring i august 2001 – for så å få gjennomslag for enda større endringer i 

asylpolitikken knapt en måned senere. Ved å kombinere Kingdons (1984) flerstrømsteori og 

perspektiver fra ideanalyse, forklarer jeg dette ved hjelp av ideer. Jeg argumenterer for at 

terrorangrepet 11. september 2001 var avgjørende, fordi det utløste endringer i idestrukturer 

som angikk hvordan man forsto båtflyktningproblemet. Mye tyder på at det skjedde en 

endring i en overordnet ide relatert til menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser, 

hvor man gikk fra en tanke om universelle menneskerettigheter til oppfatninger om en ny æra 

der internasjonale forpliktelser måtte tilsidesettes til fordel for rikets sikkerhet. I tillegg 

argumenterer jeg for at regjeringen tilførte 9/11 som symbol i sin problemforståelse relatert 

til båtflyktningene, noe som dramatiserte situasjonen fordi det potensielle fremtidige tapet 

ved å ikke løse båtflyktningproblemet ble forstått som et terrorangrep på australsk jord. Slik 

gikk båtflyktninger fra å bli oppfattet som uønskede kriminelle til potensielle terrorister, noe 

som legitimerte «the Pacific Solution».  
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Forord 
Da jeg dro på utveksling til Australia våren 2015 hadde jeg ingen anelse om hvor ille det sto 

til med den australske asylpolitikken. Det var først når jeg stakk innom bokhandelen like før 

semesterstart at jeg ante at noe var galt, da McAdam og Chongs gule bok fra 2014 lyste mot 

meg i bokhyllen. Tittelen var som følger: 
 

 WHY SEEKING ASYLUM IS LEGAL 
 AND AUSTRALIA’S POLICIES ARE NOT 
 

Dette var den første av de mange sjokkartede opplevelsene som møtte meg det neste halvåret. 

Hver gang jeg trodde at australsk asylpolitikk ikke kunne høres verre ut, kom jeg over nye 

sjokkerende opplysninger om Australias behandling av asylsøkere. All måpingen ga meg 

nærmest kronisk hakeslepp. Det siste halvåret har jeg viet til å forklare Australias behandling 

av båtflyktninger ved å se nærmere på det største vendepunktet i australsk asylpolitikk – da et 

norsk lasteskips redningsaksjon satte i gang en politisk prosess som endte i dramatiske 

asylpolitiske endringer som i aller største grad er styrende den dag i dag. Det er snart femten 

år siden det hendte, men kriseretorikken og asylinnstramningene som har preget Norge og 

Europa det siste året har vitnet om at dette australske vendepunktet kanskje er mer aktuelt enn 

noensinne. Dette poenget vil forhåpentligvis min masteroppgave demonstrere.  

 

En takk til min veileder Anton Steen for tips og tommel opp. Jeg vil også gjerne takke Øivind 

Bratberg som alltid tar seg tid til å hjelpe studenter i nød, selv om det er utenfor hans ansvars-

område. Tusen takk for inspirasjon, engasjement og innspill!   

 

Jeg vil også rette en takk til Tina, Anna og Patrick for hjelp og støtte både under oppholdet i 

Sydney og etter at jeg dro. Thank you Patrick, for filling my knowledge gaps on Australian 

politics. Thank you Anna, for helping me access literature overseas. Og tusen takk Tina, for 

inspirasjon og støtte – og turen du tok på biblioteket for meg!  

 

Til slutt vil jeg gjerne takke min «manager» Alisa, som har inspirert meg til å tenke større og 

ikke latt meg glemme at det også er et liv etter masteroppgaven. Jeg vil også takke Mikael, 

som kanskje ikke helt har forstått hva jeg har drevet med, men allikevel har gitt sin 

ubetingede støtte og vært raus gjennom humørsvingninger og kaos. Takk for at du får meg 

ned på jorda igjen når jeg er i ferd med å sveve avgårde!   
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1 Introduksjon  
26. august – 26. september 2001 var en banebrytende måned i australsk historie. Det hele 

startet da et norsk lasteskip ved navn MS Tampa reddet 438 båtflyktninger fra å drukne i det 

Indiske hav. Nærmeste land var australsk territorium, men skipet ble nektet adgang av 

australske myndigheter. Dette utløste Tampa-krisen, en diplomatisk krise mellom Australia, 

Norge og Indonesia som varte over en uke. Samtidig igangsatte det en politisk prosess som 

nøyaktig en måned senere resulterte i dramatiske endringer i den australske asylpolitikken. 

Hele syv lovendringer ble vedtatt, der tre av disse dannet den asylpolitiske pakken som 

senere fikk navnet «the Pacific Solution» (Mathew 2002). Kort sagt, ble båtflyktninger fratatt 

adgangen til å søke asyl mens australske myndigheter ble gitt nærmest ubetingede fullmakter 

til å taue båtflyktninger ut igjen på åpent hav og fengsle dem på ubestemt tid i leire på fattige 

stillehavsstater. Siden har Australias behandling av flyktninger og asylsøkere vært gjenstand 

for omfattende kritikk fra FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner (Méndez 2015; 

McAdam and Chong 2014; UN Human Rights Committee 2013; Amnesty International 

2002; Human Rights Watch 2002). Det er blitt gjort forsøk på å avvikle deler av politikken, 

men forsøkene har vært forgjeves. På tross av anklager om alvorlige menneskerettighets-

brudd, har «the Pacific Solution» vist seg å være svært motstandsdyktig og støttes av begge 

blokker i politikken. MS Tampas redningsdåd blir av mange sett som et vendepunkt i 

australsk historie, som endret måten man forsto og omtalte båtflyktninger på i Australia 

(McDonald 2011; Davis 2008; Manne 2008; Jupp 2007; Marr and Wilkinson 2004). 

Hva som var pussig med den politiske prosessen, var at det ble gjort to forsøk på asylpolitisk 

endring. Den sittende Howard regjeringen presenterte deler av «the Pacific Solution» under 

Tampa-krisen i august. Da fikk de krass motstand av opposisjonspartiet, som hevdet at 

regjeringens forslag var det mest umenneskelige forslaget som noensinne hadde blitt fremmet 

i det australske parlamentet. De mente det både innebar brudd med demokratiske prinsipper 

og internasjonale forpliktelser. Ved å slå seg sammen med småpartiene, sørget opposisjonen 

for å stoppe regjeringens forslag i Senatet. Ikke bare mislyktes Howard regjeringen i sitt 

forsøk på asylpolitisk endring, de ble også dømt for sin håndtering av Tampa-krisen i 

Australias føderale domstol. Så skjedde et vendepunkt i den politiske prosessen. På samme 

dag som dommen over regjeringen falt, skjedde terrorangrepet i USA, 11. september 2001. 

Regjeringen anket dommen og ble frikjent knapt en uke senere. Dagen etter frikjennelsen 

fremmet regjeringen forslaget sitt på nytt, da som en del av «the Pacific Solution». Den 
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asylpolitiske pakken gikk på mange måter lengre enn forslaget opposisjonspartiet hadde 

slaktet i august. Allikevel ga opposisjonen denne gangen sin fulle, ubetingede støtte. Hvorfor 

ble Howard regjeringens forslag plutselig ok? Skjedde det en endring i regjeringens strategi 

eller endret opposisjonen sine oppfatninger? I denne oppgaven sammenligner jeg disse to 

forsøkene på asylpolitisk endring, for å søke å forklare den politiske beslutningsprosessen og 

dens utfall. Min problemstilling er som følger:  

 
 
 
 

Hvordan kan man ved hjelp av ideer forklare at Howard regjeringen først mislyktes i sitt 
forsøk på asylpolitisk endring i august 2001 – for så å få gjennomslag for enda større 
endringer i asylpolitikken knapt en måned senere? 1 

 
 
1.1 En prosessorientert ideanalyse 
Ideer spiller en viktig rolle i politiske beslutningsprosesser og verden generelt. Noen går så 

langt som å si at ideer er kjernen i politisk handling (Béland and Cox 2011). I denne 

oppgaven søker jeg å forklare den politiske beslutningsprosessen som skjedde i Australia 26. 

august – 26. september 2001 ved hjelp av ideer. Jeg gjør en prosessorientert ideanalyse – eller 

en prosess-sporing av ideer, der jeg kombinerer John Kingdons (1984) flerstrømsteori med 

teoretiske perspektiver fra ideanalyse. Flere har tatt til orde for en slik forening (Béland 2015; 

Bratberg 2014; Mehta 2011), men det er allikevel ingen som har gjort dette i en empirisk 

analyse, så vidt jeg har kjennskap til.2 Flerstrømsmodellen skisserer tre strømmer – politikk-, 

problem- og løsningsstrømmen. Politisk endring skjer når de tre strømmene sammenføyes av 

en politisk entreprenør i løpet av et flyktig tidsrom kalt et åpent mulighetsvindu. Disse tre 

strømmene kan forstås som tre ulike idenivåer – henholdsvis offentlig filosofi, problem-

forståelser og politiske løsninger (Mehta 2011). Slik blir politisk endring et resultat av 

sammenføyningen av tre ulike idenivåer, som politiske entreprenører har mer eller mindre 

kontroll over. Politiske løsninger er ideene politiske entreprenører forsøker å få gjennomslag 

for. For å lykkes, må de koble den politiske løsningen til et problem og en passende 

problemforståelse, som er det andre idenivået og består av ulike meningsbærende elementer 

som knytter seg til hvordan man forstår problemet. Politisk løsning og problemforståelse må i 

tillegg samsvare med mer overordnede idestrømninger, hvilket er det tredje idenivået. I 

                                                
1 Jeg gjør oppmerksom på at denne masteroppgaven bygger videre på en semesteroppgave skrevet av 
undertegnede i «dokumentbaserte undersøkelser» ved UiO med samme problemstilling (Stølan 2015) 
2 Bortsett fra overnevnte semesteroppgave (Stølan 2015), der jeg brukte samme teoretiske rammeverk 
og metode som jeg gjør i denne masteroppgaven.  
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analysen behandler jeg Howard regjeringens to forsøk på asylpolitisk endring som to ulike 

sammenføyningsforsøk og sporer ideene som var til stede i den politiske prosessen.  

 

Mitt primære datamateriale er parlamentsdebatter fra det aktuelle tidsrommet, hvor jeg gjør 

dokumentbaserte undersøkelser inspirert av prosess-sporing og ideanalyse. Slik søker jeg å 

spore ideer som kausalmekanismer i den politiske beslutningsprosessen, hvor underliggende 

premiss er at ideer driver handling. Analysens fokus ligger på uttalelser fra sentrale 

skikkelser i Howard regjeringen og opposisjonspartiet, Labor. Regjeringspartiene hadde kun 

flertall i et av to kamre og var avhengige av støtten til Labor-partiet for å få gjennomslag. 

Følgelig var det også primært dem regjeringen måtte overbevise. I analysen søker jeg å spore 

hvilke ideer regjeringen tok i bruk ved sine to sammenføyningsforsøk. Jeg undersøker også 

Labor-partiets ideer for å vurdere hvorfor de først nektet å gi sin støtte til regjeringens 

politiske løsning, for så å gi sin fulle støtte noen uker senere. Skjedde det en endring i 

aktørenes ideer, som kan forklare utfallet av den politiske prosessen? Jeg forsøker også å 

fange opp om det eksisterte noen mer overordnede idestrukturer som begrenset eller hjalp 

aktørene. Ved både å undersøke regjeringens mislykkede og vellykkede forsøk på politisk 

endring, som delvis dreide seg om samme politiske løsningsforslag og skjedde tett i tidsrom, 

gis et godt grunnlag for sammenligning. På denne måten kan jeg si noe om hva som endret 

seg fra første til andre sammenføyningsforsøk. For å berike tekstanalysen, har jeg supplert 

datamaterialet med avisartikler og uttalelser på radio og TV, i tillegg til litteratur på feltet. 

Dette brukte jeg blant annet til å skissere den bredere konteksten, som åpningen av 

mulighetsvinduer og de mer overordnede idestrukturene. Jeg argumenterer for at det skjedde 

sentrale endringer i idestrukturer i kjølevannet av terrorangrepet 11. september 2001, som 

kan bidra til å forklare hvorfor Howard regjeringen først mislyktes i sitt forsøk på asylpolitisk 

endring i august, for så å få gjennomslag for «the Pacific Solution» knapt en måned senere. 

Mye tyder på at det skjedde en endring i en overordnet ide relatert til menneskerettigheter og 

internasjonale forpliktelser, hvor man gikk fra en tanke om universelle menneskerettigheter 

til oppfatninger om en ny æra der internasjonale forpliktelser måtte tilsidesettes til fordel for 

rikets sikkerhet. I tillegg argumenterer jeg for at regjeringen tilførte 9/11 som symbol i sin 

problemforståelse relatert til båtflyktningene, noe som dramatiserte situasjonen fordi det 

potensielle fremtidige tapet ved å ikke løse båtflyktningproblemet ble forstått som et terror-

angrep på australsk jord. Slik gikk båtflyktninger fra å bli oppfattet som uønskede kriminelle 

til potensielle terrorister, noe som legitimerte «the Pacific Solution».  
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1.2 Hvorfor akkurat denne prosessen?  
En studie av den politiske prosessen som skjedde 26. august – 26. september 2001 i Australia 

er interessant i seg selv, fordi den representerer et vendepunkt i australsk historie og skapte 

en stiavhengighet som har vist seg vanskelig å snu. Prosessen er derfor sentral for å oppnå 

innsikt i Australias behandling av flyktninger og asylsøkere, som et av verdens strengeste 

liberale demokratier på dette området. En studie av prosessen er imidlertid også av verdi fordi 

den knytter seg til tematikk som etter det siste årets «flyktningkrise» i Europa kanskje er mer 

aktuell enn noensinne. Den store økningen i asylankomster kombinert med den overhengende 

terrortrusselen fra IS har skapt en opplevelse av krisetid i Europa, der de europeiske landene 

mer enn noensinne deltar i et kappløp mot bunnen i asylpolitikken. Formålet er å være streng 

nok til at flyktninger og asylsøkere avskrekkes fra å komme, som om problemet forsvinner 

bare de ikke kommer til «oss». Kombinasjonen av hastverk, fremmedfrykt og samarbeids-

problemer har det siste året ført til en svekkelse av asylinstituttet i Europa, hvor mange land 

gjør en iherdig innsats for å unngå sine menneskerettighetsforpliktelser så langt det går. 

Innvandringskritiske partier over hele Europa har hatt en unik mulighet til å få gjennomslag 

for asylpolitiske endringer som sannsynligvis ikke ville blitt godtatt for en tid tilbake. Solberg 

regjeringens hastevedtak som i november innførte politisk styring av UNE og returer av 

asylsøkere til Russland uten realitetsbehandling er et eksempel på dette. Oppgaven knytter 

seg til temaer som politisk endring i opplevd krisetid, utnyttelse av fremmedfrykt for 

ekspandering av statsmakt og svekkelsen av asylinstituttet i kjølevannet av terrorangrepet 11. 

september 2001. Det er nesten 15 år siden det norske Tampa-skipet utløste den politiske 

prosessen som ga Australia «the Pacific Solution», men fellestrekkene til dagens situasjon i 

Europa er mange – noe denne masteroppgaven forhåpentligvis vil demonstrere. Selv om 

studiens forskningsopplegg ikke gir potensiale for generalisering, men fokuserer på det 

kontekstuelle, håper jeg allikevel at funnene kan kaste lys over en større kontekst. Mitt håp er 

at jeg gjennom å identifisere mekanismene som førte fram en slik brutal asylpolitikk, vil 

kunne frembringe kunnskap som kan bidra til å ivareta flyktninger og asylsøkeres iboende 

menneskerettigheter. 
 

Borderline justice is marginal justice, justice which constantly disappears and constantly has 
to be fought for. For the individuals and families at the border as migrants or asylum seekers, 
justice is regularly transformed into injustice by political or economic imperatives of 
exclusion. The laws and administrative practices in this field, often conceived in haste in a 
spirit of punitive populism, are designed to ward of the strangers or drive them out; they 
exclude their targets from mainstream legal entitlements, suspend normal guarantees of 
freedom and the rule of law, and are enacted in wilful disregard of the consequences for those 
targeted (Webber 2012, 1). 
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1.3 Oppgavens struktur 
I neste kapittel gis bakgrunn til og hendelsesforløp for den politiske beslutningsprosessen. 

Der gjør jeg også kort rede for hvorfor prosessen var et vendepunkt i Australia og utviklingen 

i senere år. Deretter skisserer jeg oppgavens teoretiske rammeverk i kapittel 3, hvor jeg 

starter med å legge frem min forståelse av ideer og sentrale antakelser som det teoretiske 

rammeverket bygger på. Så tar jeg for meg elementene i Kingdons (1984) flerstrømsmodell 

knyttet opp mot ideteori. I kapittel 4 gjennomgår jeg metode og forskningsopplegg, hvor jeg 

presenterer oppgavens siktemål og forhold til teori, før jeg forklarer hvordan jeg har gått fram 

i analysen. Jeg legger fram analysens datamateriale og gjør en kritisk vurdering. Til slutt 

drøfter jeg analysens validitet og reliabilitet. I de tre neste kapitlene legger jeg frem empirien 

i lys av det teoretiske rammeverket og gjør den empiriske analysen. Først analyserer jeg 

regjeringens første og andre sammenføyningsforsøk hver for seg, henholdsvis i kapittel 5 og 

6. Her starter jeg med å gjøre rede for åpningen av mulighetsvindu i de to tilfellene. Deretter 

legger jeg frem regjeringens politiske løsning for så å spore regjeringens problemforståelse, 

der jeg bruker Houston og Richardsons (20000) skissering av problemforståelsens seks 

bestanddeler som utgangspunkt for analysen. Så sammenligner jeg opposisjonspartiets 

problemforståelse med regjeringens, før jeg til slutt drøfter tilstedeværelsen av overordnede 

ideer. I kapittel 7 sammenligner jeg regjeringens to sammenføyningsforsøk og oppsummerer 

analysens resultater. Jeg konkluderer med at det skjedde en endring i idestruktur fra første til 

andre sammenføyningsforsøk og at dette kan bidra til å forklare hvorfor Howard regjeringen 

først mislyktes i sitt forsøk på asylpolitisk endring i august 2001, for så å få gjennomslag for 

enda større endringer knapt en måned senere. I kapittel 8 avslutter jeg oppgaven med å dra 

linjer til den situasjonen vi har sett utspille seg i Norge og Europa i året som er gått, der jeg 

drøfter eventuell substansiell lærdom av funnene og gir forslag til videre forskning.   
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2 Bakgrunn 
Australia er på mange måter et isolert kontinent og hadde i lang tid vært skjermet mot 

verdens flyktningstrømmer. På 90-tallet kom det bare et par hundre båtflyktninger årlig, da 

hovedsakelig fra Kina og Sørøst-Asia (Manne 2003, 163). I 1992 etablerte Australia som 

første demokratiske land «mandatory detention», et system som innebar å plassere alle 

asylsøkere, voksne som barn, i lukkede interneringssentre under hele søknadsprosessen 

(McAdam and Chong 2014, 91). Interneringsystemet var svært ressurskrevende, men 

fungerte bra for Australia helt til indonesiske fiskebåter med asylsøkere fra Afghanistan, Irak 

og Iran startet å dukke opp på australsk fralandsterritorium rundt årtusenskiftet. Dette var en 

rute organisert av menneskesmuglere som tok de i båter til øyer som Christmas, Cocos, 

Ashmore og Cartier, som alle er nærmere Indonesia enn australsk fastland (Jupp 2007, 189). 

Dette førte til at asylsøkertallene tjuedoblet seg til nærmere 4,000 i 2001 (Philips and Spinks 

2013). Mangedoblingen sprengte kapasiteten til det australske asylsystemet, som kun var 

bygd for å håndtere to-tre hundre asylsøkere i året (Marr and Wilkinson 2004, 56). 

Demonstrasjoner, sultestreiker og rømningsforsøk ble stadig flere og problemet skapte uro i 

den australske befolkningen (Jupp 2007, 189). Dette ga grobunn til det innvandringskritiske 

partiet One Nation, som ble ledet av Pauline Hanson. I august 2001 nærmet valget seg med 

stormskritt. Meningsmålingene lovet ikke godt for den konservative regjeringskoalisjonen, 

men tydet på en stor velgerflukt til Hansons parti, noe som var gode nyheter for Labor-

opposisjonen. Flere av statsministerens partifeller skal ha forsøkt å påvirke John Howard til å 

ta et sterkere tak mot asylsøkerne, men statsministeren virket ikke overbevist om at bruk av 

makt var en god løsning (Marr and Wilkinson 2004, 59). Så sent som 17. august 2001, uttalte 

han at det var helt uaktuelt for et humanitært land som Australia å ta i bruk militærmakt mot 

båter med asylsøkere (Manne 2003, 164). Uken etter viste det seg å være aktuelt allikevel.  

 
Figur 2.1. Tidslinje over den politiske prosessen.  
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2.1 Tampa-krisen 
26. august 2001 mottok kaptein Arne Rinnan på det norske lasteskipet MS Tampa et mayday-

signal fra den australske kystvakten. En fiskebåt med båtflyktninger var i ferd å synke og 

Tampa var nærmeste fartøy. Mannskapet om bord MS Tampa reddet disse båtflyktningene, 

som viste seg å være 438 mennesker, hvorav de fleste av dem var fra Afghanistan. Dette ville 

vært den 29. båten med båtflyktninger som kom til Australia det året (Manne 2003, 164). 

Mottakssystemet var allerede sprengt. De hadde ikke plass til over 400 asylsøkere til (Marr 

and Wilkinson 2004, 61). Australske myndigheter beordret kapteinen om å ta de skipbrudne 

til Indonesia, på tross av at nærmeste land var Christmas Island, som var australsk 

territorium. Kapteinen gjorde som han ble bedt om og satte kursen mot Indonesia. Dette 

skapte fortvilelse blant flere av båtflyktningene og fem unge menn truet med å hoppe over 

bord om de ikke ble tatt til Christmas Island. Det var dit de hadde vært på vei da fiskebåten 

fikk motorproblemer og startet å ta inn vann. Kapteinen vurderte situasjonen som utrygg. 

Med et mannskap på 27 ville besetningen lett kunne bli overbemannet om båtflyktningene 

om bord fant det for godt å kapre skipet. Han skiftet derfor kurs og ba australske myndigheter 

om tillatelse til å ta de skipbrudne til Christmas Island. Responsen han fikk fra australske 

myndigheter var mildt sagt negativ. De nektet MS Tampa adgang til australske territorial-

farvann og truet med å fengsle kaptein Rinnan for menneskesmugling om han ikke lystret. 

Rinnan følte seg tvunget til å skifte kurs til Indonesia, men når asylsøkerne merket 

kursendringen truet de atter igjen med å hoppe over bord. Kapteinen så situasjonen som 

uholdbar og satte igjen kursen for Christmas Island. Deretter stoppet han skipet like utenfor 

australsk territorialfarvann i vente på at Australia, Norge og Indonesia skulle komme til 

enighet. MS Tampa var for lengst blitt storpolitikk (Svabø 2002, 72).  

 

Kapteinen var bekymret for passasjerene om bord. Tampa var sertifisert for rundt 40 personer 

og hadde verken tilstrekkelig med mat, vann eller medisiner. Passasjerene led av dysenteri og 

minst tolv av dem var bevisstløse. Situasjonen mellom Australia, Norge og Indonesia virket 

fastlåst. Indonesia nektet å ta ansvar for de skipbrudne og den australske regjeringen var klare 

på at de ikke under noen omstendigheter kom til å tillate båtflyktningene å gå i land på 

australsk territorium. Etter gjentatte anmodninger om umiddelbar humanitær og medisinsk 

bistand uten hell, valgte til slutt kaptein Rinnan å erklære unntakstilstand og entre Australias 

territorialfarvann på krisens fjerde dag, 29. august 2001 (Svabø 2002, 91). Dette utløste 

panikk i Canberra. På telefon til den norske statsministeren, Jens Stoltenberg, truet John 
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Howard med å ta i bruk militærmakt om norske myndigheter ikke sørget for å stoppe skipet. 

Stoltenberg gjorde det klart at Norge ikke kunne etterkomme dette kravet og Howard fulgte 

opp sine trusler. MS Tampa ble bordet av militære spesialstyrker som forlangte at kaptein 

Rinnan tok skipet ut igjen i internasjonale farvann. Kapteinen nektet å følge ordre. MS 

Tampa var igjen strandet, men denne gangen kun fire nautiske mil fra Christmas Island 

(Svabø 2002). Den ettermiddagen skisserte Howard omstendighetene i Representantenes hus 

før han forsvant fra spørretimen. Senere den kvelden presenterte han et lovforslag han hadde 

utformet i samråd med sine juridiske rådgivere. Dette lovforslaget hadde navnet the Border 

Protection Bill 2001 (Marr and Wilkinson 2004, 113). Det hørte ikke med noe forklarende 

notat og representantene fikk ingen kopi av lovforslaget, som tydelig var preget av hastverk. 

Statsministeren ba allikevel de folkevalgte innstendig om at lovforslaget skulle vedtas i begge 

hus før kvelden var omme. Lovforslaget tok sikte på å legitimere regjeringens håndtering av 

Tampa-krisen og ga i tillegg australske tjenestemenn utvidede fullmakter til å taue båter med 

asylsøkere tilbake ut på havet. Labor-opposisjonen ga umiddelbart klar beskjed om at de ikke 

ville støtte the Border Protection Bill 2001, som de mente var det mest umenneskelige 

forslaget som noensinne hadde blitt fremmet i det australske parlamentet. Regjeringens 

forslag brøt både med demokratiske og menneskerettslige prinsipper, mente opposisjonen 

(Beazley 2001a, 2). Regjeringspartiene hadde flertall i Representantenes hus, men ikke 

Senatet. Labor lyktes dermed med å stoppe forslaget i overhuset ved å slå seg sammen med 

småpartiene, demokratene og de grønne. Regjeringen valgte allikevel å stå på sitt. På krisens 

sjuende dag, 1. september 2001, kunngjorde statsministeren regjeringens politiske løsning. 

New Zealand og den lille stillehavsstaten Nauru hadde sagt seg villige til å behandle de 

skipbrudnes asylsøknader på Australias regning (Manne 2003, 164). Uten å noensinne sette 

sin fot på australsk territorium, ble båtflyktningene overført til marinefartøyet Manoora 3. 

september 2001. 77 prosent av den australske befolkningen støttet statsministerens avgjørelse 

(Betts 2001, 42).  

 

2.2  Terrorangrepet 9/11  
En gruppe australske advokater reagerte på regjeringens håndtering av de skipbrudne om 

bord MS Tampa. De tok saken opp for den føderale domstolen, hvor anklagen deres var at de 

skipbrudne var blitt anholdt ulovlig av de australske militærstyrkene. Dommen falt 11. 

september 2001, australsk tid. Dommeren ga advokatene medhold i at de skipbrudne om bord 

MS Tampa hadde blitt ulovlig anholdt av australske myndigheter og at det innebar et brudd 
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på det juridiske prinsippet habeas corpus. Det vil si at de hadde blitt frihetsberøvet uten fast 

tidsramme og uten å ha blitt stilt for en domstol. Regjeringen ble beordret om å hente de 

skipbrudne tilbake til Australia for behandling av deres asylsøknader (Rajanayagam 2002, 1–

2). Statsminister John Howard befant seg på statsbesøk i Washington D.C. den dagen 

dommen falt. Det var planlagt en pressekonferanse på morgenen, amerikansk tid, der Howard 

skulle gi sin respons på vegne av regjeringen. Mens journalistene ventet i hotellets presserom, 

kom tv-bilder av to fly som krasjet inn i World Trade Center. Da statsministeren møtte opp til 

pressekonferanse, var han tydelig rystet av hendelsen. Han erklærte at regjeringen hadde 

anket domsavgjørelsen. Samtidig benyttet han anledningen til å kritisere opposisjonen for å 

avvise the Border Protection Bill 2001 og dermed svikte Australias nasjonale interesse. Mens 

Howard snakket med journalistene skjedde terrorangrepet på Pentagon. Dette var såpass 

nærme hotellet der pressekonferansen fant sted at man kunne se flammene fra vinduet. 

Statsministeren ble hentet i en hast av en gruppe menn fra Secret Service og tatt til sikkerhet 

(Marr and Wilkinson 2004, 189–191).   

 

Ti australske statsborgere ble drept i terrorangrepene. Statsministeren gjorde det klart at 

Australia sto sammen med amerikanerne i sorgen og ville gi sin støtte «because this is not 

just an assault on America, it’s an assault on the way of life that we hold dear in common» 

(Howard 2001f). Terrorangrepet 11. september 2001 utløste en bølge av vold mot muslimer i 

Australia. Det ble rapportert om angrep med bensinbomber, bombetrusler, vandalisme mot 

moskeer, barnehager, skoler og kontorer over hele Australia (The Australian 2001; Australian 

Associated Press 2001c). En av de mest alvorlige hendelsene skjedde 13. september, da en 

skolebuss med muslimske barn ble angrepet med stein og flasker i Brisbane (Australian 

Associated Press 2001b). I dagene etter terrorangrepet ble også en moske angrepet med flere 

bensinbomber på ulike tidspunkt (Doneman 2001) og et islamsk senter ble vandalisert med 

teksten «You will die… We will kill you all… We will kill you… Blood will be shed… We 

will kill all Arabs… Scum will die…» (Australian Associated Press 2001d). Som følge av 

9/11, ble australske holdninger til båtflyktninger enda mer fiendtlige enn før (Betts 2001). 

Terrorangrepet skjedde knapt to uker etter at Tampa-krisen hadde satt problemet med 

båtflyktningene øverst på den nasjonale dagsordenen. Selv om ingen av de involverte i 

terrorangrepet var flyktninger eller asylsøkere (Duffy 2015, 622), startet spekulasjonene fort 

å rulle. Mange antok en sammenheng mellom de to hendelsene. Hva om det kom terrorister 

med flyktningbåtene? (Davis 2008, 219)  
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Howard regjeringen brukte den innbilte korrelasjonen som oppsto mellom Tampa-krisen og 

9/11 aktivt i den påfølgende uken etter terrorangrepet. Forsvarsministeren var ute i media og 

mente regjeringen måtte ha fullmakter til å avvise og anholde asylsøkere, «[o]therwise it can 

be a pipeline for terrorists to come in and use your country as a staging post for terrorist 

activities» (BBC News 2015). Statsadvokaten brukte samme argumentasjon i regjeringens 

ankesak (Ross 2001). Mindre enn en uke etter 9/11 og den føderale domstolens bedømmelse 

av regjeringens handlinger mot de skipbrudne om bord MS Tampa, ble dommen annullert. 

Juryen konkluderte med at regjeringens frihetsberøvelse av de skipbrudne om bord MS 

Tampa ikke innebar et brudd på habeas corpus allikevel, fordi de i utgangspunktet ikke 

hadde noen lovmessig rett til å entre Australia (Mathew 2002, 662). Gruppen australske 

advokater som hadde reist saken mot regjeringen måtte betale 70 000 australske dollar, fordi 

saken hadde bidratt til «from a government perspective, promoting unlawful activity» (Marr 

and Wilkinson 2004). Dagen etter at de ble frikjent i den føderale domstolen, presenterte 

regjeringen tre lovforslag for de folkevalgte. Et av dem var en revidert versjon av the Border 

Protection Bill, som hadde blitt slaktet av opposisjonen et par uker tidligere. På mange måter 

var den asylpolitiske pakken regjeringen presenterte en forlengelse av den politiske løsningen 

de hadde foreslått i august. Endringene fratok båtflyktningene retten til å søke asyl, i tillegg 

til å gi australske myndigheter fullmakter til å taue båtflyktninger ut igjen på åpent hav eller 

fengsle dem på ubestemt tid i leire på fattige stillehavsstater. Den asylpolitiske pakken 

innebar brudd på en rekke menneskerettslige prinsipper. Labor-opposisjonen ga allikevel sin 

fulle støtte. Småpartiene ga samme protester som ved forrige anledning, men disse ble ikke 

hørt. 26. september 2001 blir regjeringens politiske løsning, som senere er blitt kjent som 

«the Pacific Solution», vedtatt med stort flertall i begge kamre – nøyaktig en måned etter MS 

Tampas redningsaksjon. 

 

2.3 Et vendepunkt  
Den politiske beslutningsprosessen som skjedde i Australia 26. august – 26. september 2001 

representerer et vendepunkt i australsk historie (Manne 2008). Aldri før hadde Australia 

fjernet asylsøkere fra territoriet med tvang før de hadde fått avslag på asylsøknaden og uttømt 

nasjonale rettsmidler. De hadde aldri overført asylsøkere til leire i tredjeland eller nektet 

flyktninger permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening. Inntil september 2001, 

hadde australsk asylpolitikk som formål å være i tråd med internasjonale forpliktelser, med 

FNs flyktningkonvensjon og tilhørende protokoll. Australia var anerkjent på verdensbasis 



 11 

som en pioner når det kom til effektiv multikulturalisme og som et humant liberalt demokrati 

som opp gjennom historien hadde gitt tusenvis av flyktninger beskyttelse. På en måned var 

dette ryktet blitt ødelagt (Jupp 2007, 191–192). Siden har behandlingen av flyktninger og 

asylsøkere vært en skamplett på Australias rykte. «The Pacific Solution» skapte en 

stiavhengighet som har vist seg vanskelig å snu. John Howard og hans konservative koalisjon 

ble gjenvalgt 10. november 2001. Howard forble statsminister helt til 2007, i elleve år. Hans 

statsministerperiode er blitt omtalt som mer nasjonsdefinerende enn noen annen i australsk 

historie (Davis 2008, 277). Mange ser han som statsministeren som stoppet båtene, da 

ankomsttallene (naturlig nok) stupte etter september 2001. Året etter kom kun én båtflyktning 

til Australia (Philips and Spinks 2013). Da Labor kom til makten, forsøkte den nye 

statsministeren å avvikle «the Pacific Solution» i 2008. I årene som kom økte ankomstene av 

båtflyktninger, noe som førte til at statsministeren ble erstattet av eget parti. Hans etterfølger 

innførte «the Pacific Solution II» (McAdam and Chong 2014, 116). Dette var like før den 

konservative koalisjonen vant tilbake makten i 2013, da med statsministerkandidat Tony 

Abbott og hans slagord «stop the boats». Siden har behandlingen av flyktninger og 

asylsøkere i Australia blitt verre enn noensinne. FNs spesialrapportør for tortur uttalte senest i 

fjor at Australias behandling av flyktninger og asylsøkere innebærer «tortur eller annen 

grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff» (Méndez 2015), hvor 

statsministerens offisielle respons var at Australia var «sick of being lectured to by the United 

Nations» (Cox 2015). Da han senere ble konfrontert med en rapport som fant seksuelt 

misbruk og selvskading blant barn i australske interneringssentre, svarte han at «occationally, 

I daresay, things happen […] But, look, the most compassionate thing we can do is stop the 

boats» (Hurst 2015). Da antallet båtflyktninger over Middelhavet nådde sitt foreløpige 

toppunkt i fjor høst, oppfordret Abbott Europa til å følge Australias eksempel «turning the 

boats around», da Australia var det eneste landet som hadde bekjempet menneskesmugling 

«– twice under conservative governments» (Abbott 2015).  
 

   
Figur 2.2. Australske kampanjer rettet mot båtflyktninger (J. Elder 2016; Whyte 2014) 
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3 Teoretisk rammeverk  
Mitt teoretiske rammeverk er basert på en kombinasjon av John Kingdons (1984) flerstrøms-

modell og teoretiske perspektiver fra ideanalyse (Béland 2015; Carstensen 2011; Mehta 

2011). Flere har tatt til orde for en slik forening (Béland 2015, 2; Mehta 2011), men det er 

allikevel ingen som har gjort dette i en empirisk analyse, så vidt jeg har kjennskap til. 

Flerstrømsmodellen skisserer tre strømmer – politikk-, problem- og løsningsstrømmen, der 

politisk endring skjer når en politisk entreprenør sammenføyer disse i løpet av et flyktig 

tidsrom kalt åpningen av et mulighetsvindu. Kingdons (1984) tre strømmer kan forstås som 

ideer på tre ulike nivåer – henholdsvis nasjonalt lynne, problemforståelser og politiske 

løsninger (Mehta 2011). På denne måten blir politisk endring et resultat av sammenføyningen 

av tre idenivåer, som politiske entreprenører har mer eller mindre kontroll over. Ideanalyser 

tar vanligvis for seg kun et eller to av disse idenivåene av gangen og blander de ofte sammen. 

Ved å skille mellom de tre strømmene fanges en større del av den politiske virkeligheten enn 

hva ideanalyser vanligvis gjør (Béland 2015, 5). Det får også tydeligere fram hvordan ideer 

både fungerer som verktøy og begrensning for politiske entreprenører, fordi de tre idenivåene 

kan kontrolleres i ulik grad. Flere av mine antakelser bygger på Zahariadis’ (2003) videre-

utvikling av Kingdon (1984), som tillegger politiske entreprenører en mer sentral posisjon i 

den politiske beslutningsprosessen.  

 

Jeg starter med å redegjøre for ide som begrep, der jeg legger fram Mehtas (2001) skissering 

av tre idenivåer og Carstensens (2001) teori om ideers mikrostruktur. Begge bygger på 

innsikter fra Kingdons (1984) arbeider. Etter det forklarer jeg sentrale antakelser som det 

teoretiske rammeverket bygger på – tvetydighet, manipulering og posisjon i debatten knyttet 

til forholdet mellom aktør og struktur. Så tar jeg for meg elementene i Kingdons (1984) 

flerstrømsmodell, knyttet opp mot teoretiske perspektiver fra ideanalyse. Jeg beskriver de tre 

strømmene, som jeg velger å se som tre ulike idenivåer – politikk-, problem- og løsnings-

strømmen. Deretter drøfter jeg hva som kjennetegner åpningen av et mulighetsvindu, altså 

tidspunktet der det åpnes for politisk endring, hvor jeg legger særlig vekt på betydningen av 

fokuserende hendelser og kriser. Til slutt redegjør jeg for politisk entreprenørskap og hvordan 

sammenføyningen av strømmene foregår. Der presenterer jeg tre manipuleringsstrategier, 

som Zahariadis (2003) mener politiske entreprenører tar i bruk for å lykkes å sammenføye de 

tre strømmene. Sammen utgjør det jeg presenterer i dette kapittelet rammeverket for den 

empiriske analysen.  
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3.1 Hva er en ide?  
Idebegrepet kan for mange virke noe svevende og abstrakt sammenlignet med begreper som 

egeninteresse og nyttemaksimering. Allikevel er det liten tvil om at ideer spiller en viktig 

rolle i politiske beslutningsprosesser og verden generelt. Noen går så langt som å si at ideer er 

kjernen i politisk handling (Béland and Cox 2011). Rasjonalitetsperspektiver kommer til kort 

i å forklare all politisk atferd (Mehta 2011, 24). Man kan vanskelig se for seg en selvmords-

bomber motivert av egeninteresse. Idebegrepet har lang fartstid i vestlig filosofi og det er 

derfor vanskelig å legge fram en definisjon som kan brukes i alle typer studier av ideer 

(Carstensen 2011, 600). Jeg kommer til å forholde meg til ideteori som er tiltenkt studier av 

offentlig og komparativ politikk. En del av denne litteraturen er klart inspirert av Kingdons 

(1984) arbeider. På grunn av hans forståelse av ideers rolle i offentlig politikk, er han blitt 

sagt å være «a true pioneer of ideational analysis» (Béland 2015, 2) og «the touchstone for 

any theoretical discussion about the role of ideas in the policy process» (Mehta 2011, 29).  

 

3.1.1 Typer av ideer 
I litteraturen kan det virke som at «ide» er et begrep (Mehta 2011, 27). Jal Mehta (2011) 

argumenterer for at det i realiteten er i hvert fall tre ulike nivåer av ideer som er relevante for 

å forstå den politiske prosessen – politiske løsninger, problemforståelser og offentlig filosofi.3 

Politiske løsninger er ideer i smaleste forstand. Slike ideer gir midlene for å løse et problem 

og nå en målsetting. Problem og målsetting er imidlertid ikke etablert, men ligger implisitt i 

ideen. En ide i form av politisk løsning er de politiske forslagene i seg selv, slik som 

fartsgrenser, dieselforbud eller kollektivfelt (Mehta 2011, 27). Problemforståelser er en 

spesiell måte å forstå den komplekse virkeligheten på, som er tettere knyttet opp om 

problemets natur. Det er mange ulike måter å tenke om et problem. Man kan for eksempel se 

de høye asylankomstene i Europa som er resultat av krig i Syria, europeiske velferdsstater 

eller menneskesmuglernettverk. Politisk debatt er ofte en konflikt på dette idenivået. Det er 

fordi problemforståelsen som vinner fram har store implikasjoner for hvilke politiske 

løsninger som blir valgt. Innenfor en gitt problemforståelse er det flere mulige handlingsvalg, 

men en problemforståelse vil ekskludere alle løsninger som ikke samsvarer med den 

virkelighetsforståelsen den legger frem. Dermed definerer problemforståelsen omfanget av 

potensielle beslutninger (Mehta 2011, 33). Offentlig filosofi er mer abstrakte ideer som går 

på tvers av politikkområder, som sier noe om hensikten med statlig styring eller offentlig 
                                                
3 Engelsk: policy solutions, problem definitions, public philosophies  
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politikk i lys av et sett antakelser om samfunnet og markedet. Denne typen ideer har stor 

innflytelse, men er vanskelig å studere fordi de er så tett forbundet med dominerende 

begivenheter i vår tid. Kingdon (1984) omtaler offentlig filosofi som nasjonalt lynne. 

Politiske beslutningsprosesser blir påvirket av offentlige filosofier på minst tre måter. For det 

første, påvirker offentlig filosofi hvem som blir valgt, som igjen har innflytelse på hvilke 

saker som blir overveid og hva som blir vedtatt. For det andre, fungerer offentlig filosofi som 

heuristikk for politiske aktører. De forteller dem hvordan de skal forstå ulike saker, som 

hvilke aspekter de skal fokusere på og hvilken side de skal ta. For det tredje, virker denne 

typen ide bestemmende på hvilke handlinger som ses som ønskelige og legitime. Politiske 

aktører henvender seg derfor ofte til disse ideene når de ønsker å fremme en politisk løsning 

for å gi den legitimitet i offentligheten (Mehta 2011, 42).  

 

3.1.2 Ideer og endring 
De fleste ideteorier konseptualiserer ideer som sammenhengende, stabile og veldefinerte 

enheter som primært trigger endring i krisetid (Carstensen 2011). Kingdon (1984) antar en 

mer inkrementell, transformativ endring av ideer. I senere arbeider drar han på molekylær 

biologi når han beskriver hvordan ideer flyter rundt i en politisk primalsuppe, hvor de «bump 

into one another and combine in various ways» (Kingdon 1994, 218). Som med molekyler, 

får også ideer noen ganger nye elementer introdusert (mutasjon) mens de andre ganger 

omformes ut ifra allerede eksisterende elementer (rekombinasjon) (ibid.). Dette samsvarer 

med nyere arbeid på feltet, som mener ideer er mer dynamiske og flytende enn hva mange 

ideanalytikere antar (Béland 2015, 9). Carstensen (2011) forfekter en ny konseptualisering av 

ideer, som han mener bedre forklarer inkrementell endring. Ved å hente inspirasjon fra blant 

annet Laclau og Mouffes (1985) diskursteori, utvikler han en teori som går på ideenes 

mikrostruktur (se figur 3.1). Han definerer ideer som «web of related elements of meaning» 

(Carstensen 2011, 600), altså nett av meningsbærende elementer. Ideenes mening blir 

bestemt av forholdet mellom de ulike meningsbærende elementene ideen består av og 

idemiljøet ideen er en del av, forstått som forholdet til andre ideer og mer abstrakte ideer på 

makronivå. Knyttet opp mot Mehtas (2011) tre idenivåer, kan man forstå ideene Carstensen 

(2011) omtaler som problemforståelser. Disse består av ulike meningsbærende elementer, 

som er ulike antakelser om verden og problemet man står ovenfor. En ide i form av en 

politisk løsning må «pakkes inn» i en problemforståelse som et meningsbærende element for 

å få gjennomslag. For å lykkes integrere en politisk løsning i problemforståelsen, må 
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entreprenøren ofte omrokere litt på de meningsbærende elementene – enten ved å introdusere 

nye elementer eller ved å endre styrkeforholdet på de elementene som allerede er der. Det 

bredere idemiljøet består av andre problemforståelser og mer abstrakte ideer av typen 

offentlig filosofi. Den offentlige filosofien vil begrense hvilke problemforståelser som blir 

tatt på alvor og hvilke politiske løsninger som vil bli sett på som legitime. Slik kan man si at 

disse mer abstrakte ideene i det bredere idemiljøet fastsetter et handlingsrom. Politisk endring 

skjer dermed som resultat av inkrementelle endringer i ideterrenget snarere enn som følge av 

total erstatning av en ide med en annen, slik mange ideteoretikere fremsetter (Carstensen 

2011).  

 
Figur 3.1. Modell på ideers mikrostruktur (hentet fra Carstensen 2011, 601)  

 
 

3.2 Antakelser 
Kingdons (1984) flerstrømsmodell og Carstensens (2011) teori om ideers mikrostruktur har 

til felles at de antar tvetydighet i politiske beslutningsprosesser. Zahariadis (2003) videre-

utvikler flerstrømsmodellen og tilføyer en teori om manipulering, der tvetydigheten gjør 

manipulering nødvendig for å gi verden mening. Jeg legger også frem flerstrømsmodellens 

antakelser om forholdet mellom aktør og struktur, som jeg mener samsvarer med Carstensens 

(2011) aktørmodell.  
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3.2.1 Tvetydighet 
Det finnes mange ulike måter å forstå verden på. Objektive tilstander eksisterer, men de er 

tvetydige (Carstensen 2011, 600). Tvetydighet kan beskrives som «the state of having many 

ways of thinking about the same circumstances or phenomena» (Feldman 1989, 5). Mens 

usikkerhet kan reduseres ved mer informasjon, er ikke dette tilfellet med tvetydighet. Dette er 

fordi tvetydighet dreier seg om subjektive virkelighetsoppfatninger som ikke nødvendigvis er 

verken rette eller gale, forenelige eller gjensidig utelukkende (Stone 1989, 283). Kingdons 

(1984) flerstrømsmodell forklarer politiske beslutningsprosesser under tvetydighet. Denne 

antakelsen bygger på «søppelbøttemodellen» (Cohen, March, and Olsen 1972), som beskriver 

beslutningsprosesser i organisasjoner der tvetydighet er til stede. Disse kjennetegnes av 

problematiske preferanser, uklar teknologi og flytende deltakelse. Folk vet generelt ikke hva 

de vil, men har ofte inkonsistente og dårlig definerte preferanser. Deltakerne i en beslutnings-

prosess har dessuten liten forståelse av sin egen rolle og helheten i prosessen, og de kommer 

og går, både fysisk og psykisk (Cohen, March, and Olsen 1972, 1). Søppelbøttemodellens 

hovedpoeng er å ta høyde for at den politiske verden er kompleks, dynamisk og kaotisk 

(Zahariadis 2014, 27).  

 

3.2.2 Manipulering 
Fordi verden er såpass kompleks som den er, kan mennesker umulig ta innover seg og forstå 

hele den politiske virkeligheten, noe som skaper forvirring og ambivalens (Zahariadis 2003, 

3). De bruker derfor ideer som heuristikker og tolkningsfiltre for å redusere den sosiale 

kompleksiteten til et nivå som gjør de i stand til å handle (Carstensen 2011, 600). Dette 

skaper ikke bare muligheter for manipulering, men gjør også manipulering nødvendig for å gi 

verden mening. Manipulering er i flerstrømsmodellen forstått som noe annet enn overtaling. 

Folk har som oftest ikke gjort seg opp en mening, fordi de generelt ikke vet hva de vil. Derfor 

vil ikke manipulering handle om å få folk til å ombestemme seg (Zahariadis 2003, 21). Det 

handler snarere om å presentere informasjonen på en måte som forenkler situasjonen og tilbyr 

folk  mening. Informasjon spiller her en avgjørende rolle. Informasjon er ikke verdinøytral, 

men vil alltid involvere en form for manipulering der noe informasjon blir inkludert og noe 

blir utelatt. Manipulering er definert som systematisk forvrengning, uriktig fremstilling eller 

selektiv presentasjon av informasjon. Manipulering er selve nøkkelen til å forstå politiske 

beslutningsprosesser, fordi «manipulation is the effort to manage ambiguity» (Zahariadis 
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2014, 29). På mange måter burde man heller se politiske beslutningsprosesser som fabrikk for 

mening heller enn en fabrikk for handling (March 1997, 23). 

 

3.2.3 Aktør-struktur 
Flerstrømsmodellen skiller mellom de som manipulerer og de som blir manipulert. De som 

manipulerer er forstått som politiske entreprenører, mens de som blir manipulert er alle andre. 

Politiske entreprenører utnytter mulighetene gitt av en tvetydig verden ved å manipulere 

informasjon for å få det som de vil, hvilket er å få gjennomslag for sin foretrukne politiske 

løsning. De manipulerer ikke fordi de ønsker å lure noen, men gjør det i «god tro» fordi de 

tror på saken (Zahariadis 2003, 20). Selv om manipuleringen kan involvere egeninteresse, er 

den primære hensikten å gi mening, oppklaring og identitet til politiske beslutningstakere og 

andre med problematiske preferanser (Zahariadis 2003, 22). Kingdon (1993) forfekter at 

ideer spiller en viktig rolle. Selv om interesser og ideer klart er to forskjellige ting, mener 

Kingdon det er umulig for forskere å gjøre et klart skille mellom dem. Dette er fordi at selv 

når atferd er motivert av egeninteresse, trenger mennesker å tillegge sin atferd mening. 

«Meaning is always present in action» (Kingdon 1993, 85). Flerstrømsmodellen inntar 

dermed en mellomposisjon i aktør-struktur debatten (Zahariadis 2003, 19) og kobler aktør og 

struktur i et og samme rammeverk (Zahariadis 2014, 43). Slik gir flerstrømsmodellen en 

mulighet for å undersøke ideers rolle i politiske beslutningsprosesser uten å benekte 

betydningen av egeninteresse (Zahariadis 2003, 165).  

 

Jeg mener Kingdons (1993; 1984) skissering av politiske entreprenører samsvarer med 

Carstensens (2011) aktørmodell. Han beskriver a-rasjonelle aktører som er strategiske og 

interesseorienterte. De er i stand til å kritisk evaluere systemet de er en del av og rollen de 

selv spiller i det, men er sjeldent er perfekt bevisst sine interesser og hvordan de kan 

maksimere dem. Derfor bruker de ideer som heuristikk for å identifisere sine interesser, skape 

innholdet i sine foretrukne politiske løsninger og legitimere dem. Dermed blir ideer brukt av 

aktører som et mektig politisk verktøy for å påvirke andre aktørers oppfatninger av verden, 

samtidig som aktørene også er avhengige av ideer for å håndtere tvetydighet og system-

kompleksitet. Samtidig kan ikke aktører bruke ideer som de selv vil, men må forholde seg til 

eksisterende idestrukturer som de ikke har kontroll over (Carstensen 2011, 603). Det å være 

a-rasjonell betyr at «there is no clear rational course of action in the absence of interpretative 

filters» (Parsons 2007, 98).  
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3.3 Tre idestrømmer 
Ved hjelp av flerstrømsmodellen kan man forstå staters offentlige politikk som et resultat av 

tre faktorer eller strømmer – politikk-, problem- og løsningsstrømmen, der sannsynligheten 

for at en politisk løsning vedtas er større når alle tre strømmene blir sammenføyd av en 

politisk entreprenør i løpet av et åpent mulighetsvindu (Zahariadis 2003, 153) (Se figur 3.2). 

Disse tre strømmene kan direkte kobles til Mehtas (2011) tre idenivåer – henholdsvis ideer 

som offentlig filosofi, ideer som problemforståelser og ideer som politiske løsninger. 

Forskere som gjør ideanalyse har en tendens til å kun fokusere på en eller to av disse 

strømmene av gangen og blander de ofte sammen. Ved å gjøre dette, risikerer man å miste 

grepet om den større politiske helheten (Béland 2015, 5). Flerstrømsmodellen gir et godt 

utgangspunkt for å undersøke hvordan ulike idenivåer påvirker hverandre og virker på ulike 

måter i politiske beslutningsprosesser (Mehta 2011, 27).  

 
Figur 3.2. Flerstrømsmodellen med strømmene forstått som tre nivåer av ideer.  

 
 

3.3.1 Løsningsstrømmen 
Løsningsstrømmen omtales som den politiske primalsuppen, som består av ideer som flyter 

rundt i politiske nettverk og konkurrerer om å vinne aksept. Ideer blir satt i gang, lovforslag 

blir introdusert, taler blir holdt. Forslag blir utarbeidet for så å bli endret som svar på 

opposisjon og satt i gang igjen (Kingdon 1984, 117). På mange måter er det en darwinistisk 

kamp der noen ideer overlever og lykkes, mens andre aldri kommer til overflaten – 
 

not because people are opposed to them, not because ideas are incompatible with prevailing 
ideological currents, but because people simply find the subjects intellectually boring 
(Kingdon 1984, 127).  
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Disse ideene er hva Mehta (2011) omtaler som politiske løsninger, som er ideer i smaleste 

forstand. Politiske løsninger inneholder implisitte antakelser om problem og målsetting, hvor 

ideen gir midlene for å løse problemet og oppnå målsettingen. Problem og målsetting er altså 

ikke etablert, men blir tatt for gitt. For at en ide i form av politisk løsning skal lykkes og få 

gjennomslag, må den passe inn i «the prevailing political winds» (Mehta 2011, 29) og ha en 

iherdig og helst mektig politisk entreprenør med gode kontakter som driver den frem. I tillegg 

må den oppfattes som en gjennomførbar løsning til et allerede eksisterende problem. Det er 

dette Kingdon (1984) sikter til når han legger fram at de tre strømmene må komme sammen. 

Dette må skje i løpet av et flyktig tidsrom, kalt mulighetsvindu (Mehta 2011, 27–32).  

 

Det blir ofte antatt at politiske løsninger blir vedtatt av beslutningstakere simpelthen fordi de 

er skikket til å løse et politisk problem (Mehta 2011, 30). Ved å dra på søppelbøttemodellen 

(Cohen, March, and Olsen 1972), fremsetter Kingdon (1984) at løsninger i realiteten ofte 

eksisterer forutfor problemet det er ment å løse. I kampen for å få gjennomslag for sine 

foretrukne politiske løsninger, er politiske entreprenører gjerne på leting etter problemer å 

koble de til. I denne prosessen vil politiske entreprenører kunne forsøke å redefinere 

problemer slik at de møter de pre-eksisterende løsningene. Dette er et av Kingdons viktigste 

bidrag til å forstå ideers rolle i politiske beslutningsprosesser (Mehta 2011, 29). Kingdon 

(1984) behandler politiske entreprenører som en del av politiske nettverk i løsningsstrømmen. 

Jeg kommer i denne oppgaven til å forholde meg til Zahariadis (2003), som konseptualiserer 

politiske entreprenører som selvstendige og relativt uavhengig de tre strømmene.  

 

3.3.2 Problemstrømmen 
Problemstrømmen består av ulike saker som befolkningen og politiske beslutningstakere 

ønsker å gjøre noe med, slik som bensinpriser, forurensning eller trygdemisbruk. Hvilke 

saker som blir sett som problem er ikke selvinnlysende og vil ha større sammenheng med 

folks ideer om hvordan verden burde være (Béland 2015, 5) enn saken i seg selv. Sakene har 

ikke iboende egenskaper som gjør det mer eller mindre sannsynlig at de blir oppfattet som et 

problem (Stone 1989, 282). Politiske problemer blir ofte synlige som en konsekvens av 

«mismatch between the observed conditions and one’s conception of the ideal state» 

(Kingdon 1984, 110). Institusjonelle strukturer gjør det mulig å gi fokus til flere av disse 

problemene samtidig, men det er allikevel en klar begrensning på hvor mange problemer som 

kan få oppmerksomhet. Politiske beslutningstakere har ikke bare begrenset oppmerksomhet, 
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men er også underlagt betydelig tidsbegrensninger. De må derfor «ration their attention» til et 

begrenset antall saker (Zahariadis 2003, 11).  

 

Beslutningstakere bruker blant annet indikatorer og fokuserende hendelser for å få rede på 

problemer. Indikatorer kan for eksempel være kostnader, arbeidsledighet eller asylankomster. 

De blir ikke kun brukt for å fastsette om problemet eksisterer, men blir først og fremst 

anvendt for å vurdere problemets omfang og for å fange opp eventuelle endringer i problemet 

(Kingdon 1984, 91). Indikatorer er allikevel sjeldent nok til å alene fange beslutningstakernes 

oppmerksomhet. De vil ofte trenge «et lite dytt», for eksempel i form av en fokuserende 

hendelse som ytterligere retter oppmerksomhet mot problemet. Kriser eller katastrofer er 

svært effektive i det henseende. Problembelastningen, det vil si hvor mange vanskelige 

problemer som har beslutningstakernes oppmerksomhet, vil på sin side ha en signifikant 

negativ effekt på effektivt nyttiggjørelse av informasjon. Dette vil også føre til større grad av 

manipulering, fordi få aspekter trekkes fram og mye informasjon faller fra. I tilfeller der 

problembelastningen er stor, har beslutningstakerne en tendens til å sentralisere prosessen for 

å konservere ressurser og kontrollere budskapet (Peters 2011). Det vil også gjerne føre til 

fokus på problemer de faktisk kan løse heller enn de som bør løses (Zahariadis 2014, 33).  

 

Måten problemet blir forstått vil ha stor betydning, både på hvorvidt det får oppmerksomhet 

og for politikken. Hvert problem har tilknyttet ulike problemforståelser. Problemforståelser 

kan forstås som bestående av ulike meningsbærende elementer (Carstensen 2011), som er 

ulike ideer om problemets natur. Houston og Richardson (2000) mener fullstendige problem-

forståelser består av seks bestanddeler. For det første, identifiser problemforståelsen en 

problematisk samfunnstilstand som krever politiske tiltak. For det andre, tilbyr problem-

forståelsen empirisk bevis på problemet som strategisk fokuserer på visse aspekter og 

ignorerer andre. For det tredje, gir problemforståelser en kausal teori om årsakssammenheng, 

som allokerer skyld og gir en forklaring på problemet. For det fjerde, foreslår problem-

forståelser et sett løsninger som følger av den kausale teorien. For det femte, innehar 

problemforståelser nøkkelverdier som sier noe om hvordan samfunnstilstanden ideelt burde 

være. Sist men ikke minst, har problemforståelser symboler som brukes til å dramatisere den 

samfunnsmessige tilstanden man ønsker å gjøre noe med, forenkle komplekse fenomener og 

skape empati (486). Problemforståelser dreier seg i stor grad om å forenkle en kompleks 

virkelighet (De Neufville and Barton 1987, 182) fordi «simple stories sell» (Neff 2012, 92). 

Kingdon (1984) legger selv vekt betydningen av hvordan problemet blir kategorisert. «You 
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may not be able to judge a problem by its category, but its category structures people’s 

perceptions of the problem in many important respects» (Kingdon 1984, 111). Det at Norges 

Innvandring- og Integreringsdepartement ble plassert under justis og beredskap heller enn 

barn og likestilling vil for eksempel ha stor betydning for hvordan problemet med flyktning-

situasjonen oppfattes.  

 

Hvilke problemforståelser som vinner fram er helt avgjørende for hva slags politikk som 

vedtas og implementeres. Når en problemforståelse først blir dominerende, ekskluderes 

politiske løsninger som ikke samsvarer med den måten å forstå problemet på. Det er mye som 

står på spill. «Some are helped and others are hurt, depending on how problems get defined» 

(Kingdon 1994, 110). Om man forstår fattigdom som et resultat av latskap og tafatthet, hvor 

den enkelte har skyld i sin egen fattigdom, vil dette for eksempel utelukke sosiale ytelser til 

fattige mennesker. Politisk debatt er derfor en kamp mellom problemforståelser (Mehta 2011, 

33), der ulike aktører søker definisjonsmakt til å forklare, beskrive, anbefale og overbevise 

om hvilke politiske løsninger som bør iverksettes (Houston and Richardson 2000, 486). 

Hvorvidt en problemforståelse vinner fram handler om hvor godt den passer med de bredere 

omgivelsene (Mehta 2011, 37). Ofte vil det dessuten ha større sammenheng med maktbalanse 

og politisk styrke «than by any statistical proof or causal logic» (Stone 1989, 297). Fordi 

verden er tvetydig, kan man forstå et problem på mange ulike måter som ikke nødvendigvis 

kan identifiseres som rett eller feil (Stone 1989, 283). Ved å selektivt velge hvilke deler av 

virkeligheten man legger vekt på, kan man stort sett «bevise» enhver problemforståelse.  

 

3.3.3 Politikkstrømmen  
Politikkstrømmen representerer det bredere idemiljøet, sammensatt av slikt som nasjonalt 

lynne, pressgruppekampanjer, valgresultater, ideologisk maktbalanse blant de folkevalgte og 

endringer i administrasjonen. Kingdon (1984) beskriver nasjonalt lynne som oppfatningen 

om at «a rather large number of people out in the country are thinking along certain common 

lines» (Kingdon 1984, 146). Mehta (2011) mener han her forsøker å beskrive overgripende 

ideer i form av offentlig filosofi eller zeitgeist, men at han velger å behandle det kun som én 

av flere faktorer nettopp fordi denne typen ideer er vanskelig å studere og sette ord på (40). 

Jeg har valgt å forholde meg til offentlig filosofi, som er definert som ideer om hensikten 

med statlig styring eller offentlig politikk sett i lys av et sett antakelser om samfunnet og 

markedet (27). Disse ideene er enklere å få tak på enn zeitgeist og er, slik jeg ser det, de 
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ideene Kingdon forsøker å beskrive. Jeg kommer i denne oppgaven til å omtale offentlig 

filosofi og nasjonalt lynne som det samme. 

 

De andre komponentene Kingdon lister opp som en del av politikkstrømmen vil kunne ses 

som resultater av denne typen overgripende ideer. Til syvende og sist, avgjør de hvem som 

blir valgt, maktbalanse, hvilke saker som får mest fokus, også videre. Offentlig filosofi 

fungerer som heuristikk både for politiske beslutningstakere og folk flest ved å virke 

veiledende for hvordan de skal forstå saker de får presentert, hva de skal fokusere på og 

hvilke sider de skal ta. Disse ideene virker dessuten bestemmende på hva slags handlinger 

som virker ønskelige og legitime. Dermed kan man si at offentlig filosofi også avgjør hvilke 

politiske løsninger og problemforståelser som i det hele tatt blir tatt på alvor. Politiske 

entreprenører henvender seg ofte til ideer i form av offentlig filosofi i sin innsats for å 

fremme en spesifikk politisk løsning for å oppnå legitimitet på politikkområder som er ukjent 

terreng for offentlighet og media (Mehta 2011, 42).  

 

Det nasjonale lynnet svinger fra tid til annen. Politiske beslutningstakere fanger opp 

forandringer i nasjonalt lynne gjennom meningsmålinger, mediedekning, interessegrupper og 

velgere. Alle viktige aktører i systemet, ikke bare politikere, bedømmer hvorvidt makt-

balansen i den politiske strømmen vil begunstige tiltak de ønsker å gjøre. De bedømmer også 

hvorvidt befolkningen som sådan vil tolerere retningen de ønsker å forfølge. Uten den 

toleransen, vil sannsynligvis straff på meningsmålingene uansett torpedere ideen før den 

vedtas (Kingdon 1984, 163). Regjeringsmedlemmer vil ofte bruke sin følelse av det nasjonale 

lynnet til å fremme saker som passer godt med lynnet og hindre oppmerksomhet til saker som 

ikke gjør det (Kingdon 1984, 163). De kan også bruke det nasjonale lynnet til å forhindre 

andre fra å komme til makten (Kingdon 1984, 147). Politikere tegner ofte et bilde av balansen 

mellom støtte og opposisjon. Dette bildet har ofte stor innvirkning på hvordan media og 

befolkningen som sådan oppfatter det nasjonale lynnet (Zahariadis 2003, 34).  

 

3.4 Mulighetsvindu 
Mulighetsvinduer er kritiske øyeblikk som kun er åpne over korte tidsrom. De kan være 

forutsigbare, som ved et regjeringsskifte, eller de kan være uforutsigbare, slik som plutselige 

katastrofer som retter fokus mot et problem. Kingdon (1984) definerer et mulighetsvindu som 

«an opportunity for advocates of proposals to push their pet solutions, or to push attention to 
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their special problems» (165). Store endringer i offentlig politikk er resultat av åpningen av 

slike mulighetsvinduer. Endringene skjer derimot ikke automatisk, men vinduet må benyttes 

av en politiske entreprenør for at ting skal skje. Fordi mulighetsvinduer er flyktige og lukker 

seg raskt, må politiske entreprenører være forberedt når de åpner seg og handle med det 

samme. Hvis ikke kan muligheten gå fra dem og de må vente helt til neste mulighet åpner 

seg. Dette kan ta tid, da mulighetsvinduer åpner seg relativt sjeldent (Kingdon 1984, 165–

166). Kingdon sammenligner dynamikken mellom politiske entreprenører og 

mulighetsvinduer med surfing. Surfere må ofte vente lenge på den riktige bølgen. De kan 

prøve seg på de mindre bølgene, men det vil sannsynligvis ikke gjøre nytten. De må være 

klare når den store bølgen kommer, hvis ikke kan det være lenge til neste (Kingdon 1984, 

165).    

 

Mulighetsvinduer kan åpnes i politikk- eller problemstrømmen. Hvor mulighetsvinduet åpnes 

er avgjørende for den politiske beslutningsprosessen. I problemstrømmen åpnes mulighets-

vinduer når beslutningstakere oppfatter at det er et påtrengende problem. I slike tilfeller 

strekker de seg inn i løsningsstrømmen etter et alternativ som rimelig kan sees som en 

løsning på problemet de står ovenfor. I politikkstrømmen åpnes mulighetsvinduer av 

hendelser som regjeringsskifte, endringer i forvaltning eller skifte i nasjonalt lynne. Da vil 

beslutningstakerne ofte ta et initiativ på et tema og se seg om etter ideer, noe som skaper et 

vindu for politiske entreprenører til å bringe frem sine politiske løsninger. Samtidig er 

mulighetsvinduene som åpnes i problem- og politikkstrømmen avhengige av hverandre. Om 

et mulighetsvindu åpnes på grunn av et påtrengende problem, vil løsningsalternativene som 

blir generert ha større sjanse for å lykkes om de også er politisk akseptable og føyer seg etter 

ideene i politikkstrømmen. Hvis ikke kan de fort ikke få nok støtte eller møte motstand i 

forvaltningen. Da kan de bli droppet, selv om de kanskje er logiske løsninger på problemet 

man har for hånden. På samme måte, når en politisk hendelse åpner et mulighetsvindu i 

politikkstrømmen, vil politiske entreprenører uansett måtte finne problemer som deres 

foreslåtte løsninger kan kobles til (Kingdon 1984, 174–175).  

 

Det er ikke selvinnlysende når et mulighetsvindu åpnes. I likhet med problemer, er 

mulighetsvinduer subjektive og eksisterer i stor grad i folks oppfatninger (Kingdon 1984, 

171). De vil derfor kunne manipuleres av politiske entreprenører som ønsker å skape et mer 

gunstig miljø for sine foretrukne politiske løsninger (Zahariadis 2003, 159). Dette kan gjøres 

ved å manipulere indikatorer, symboler og ordinære nyhetshendelser for å skape politisk rom 
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for en ny ide (Mehta 2011, 31). Slik kan politisk entreprenører forsterke eller hemme 

sjansene for suksessfull sammenføyning. I noen tilfeller kan det også være snakk om å mer 

eller mindre tvinge åpent et mulighetsvindu. Hvordan aktører oppfatter timingen for sine 

egne handlinger er også essensiell for å forstå prosessen fram mot et utfall (Béland 2015, 7).  

 

3.4.1 Fokuserende hendelser  
Fokuserende hendelser er en av nøkkeltriggerne til åpningen av mulighetsvinduer (Birkland 

2004, 180). De er plutselige, relativt sjeldne og uventede hendelser som påvirker mange og 

åpenbarer seg for politiske beslutningstakere og den øvrige befolkningen samtidig (Birkland 

2004, 181). Politiske beslutningstakeres personlige opplevelser og hendelsens tilknytning til 

mektige symboler er to faktorer som vil kunne ha en forsterkende effekt. Mektige symboler 

er spesielt effektive til å fange folks oppmerksomhet fordi de retter seg til temaer som er «on 

the minds of important people anyway» og «capture in a nutshell some sort of reality that 

people already sense in a vaguer, more diffuse way» (Kingdon 1984, 97–98). Flere hendelser 

av tilsynelatende samme karakter er også svært virkningsfullt. Det er vanskeligere å avfeie et 

problem når det skjer flere ganger (Kingdon 1984, 99). I noen tilfeller kan det være snakk om 

dannelsen av en innbilt korrelasjon, der det antas at to eller flere hendelser har med hverandre 

å gjøre uten at det nødvendigvis er slik. Dette hender gjerne om to hendelser skjer nært i tid. 

Fokuserende hendelser kan i seg selv også bli mektige politiske symboler ved å bygges inn i 

kausale historier (Stone 1997), noe som kan presse aktører til å adressere problemer assosiert 

med slike hendelser (Béland 2015, 6). 

 

Kriser er en type fokuserende hendelser som åpner mulighetsvinduer med særlig stort 

potensiale for store politiske endringer fordi de utløser en hastemekanisme (Keeler 1993, 

441). Kriser kjennetegnes av å forårsake stress som presser politiske beslutningstakere til å 

fatte hastige beslutninger, fordi det antas at problemet krisen identifiserer kan bli forverret 

om de ikke handler fort nok. Den varsomhet og risikoaversjon som politiske beslutnings-

takere normalt utviser vil derfor bli tilsidesatt. Man vil gjerne se etter en tilfredsstillende 

løsning her og nå fremfor en god løsning for fremtiden (Zahariadis 2003, 71). 

Hastemekanismen utløst i kriser gjør det vanskeligere for politiske beslutningstakerne å 

skjelne koblingen mellom sine beslutninger og det endelige utfallets langsiktige 

implikasjoner (Zahariadis 2003, 94). Kriser er «all in the eye of the beholder» (Boin, ’t Hart, 

and McConnell 2009, 83) og vil derfor kunne manipuleres. Hvorvidt en hendelse blir ansett 
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som en krise har større sammenheng med folks oppfatninger enn empiriske karakteristikker 

med hendelsen i seg selv. Språk spiller en helt sentral rolle. Det er fordi det er språket brukt i 

forbindelse med fokuserende hendelser som folk faktisk opplever, ikke hendelsen i seg selv 

(Edelman 1977, 104). For at en hendelse skal oppfattes som en krise må det være et 

tilstrekkelig antall overbevisende, hørbare stemmer som ser hendelsen som «big, bad and 

moreover urgent» (Boin, ’t Hart, and McConnell 2009, 86). I noen tilfeller kan politiske 

entreprenører ha interesse i å skape oppfatninger om at det er en krise blant befolkning og 

beslutningstakere. Det er fordi kriser genererer panikk som gir potensiale for politiske 

løsninger som ekspanderer statsmakt på bekostning av individuelle friheter, da gjerne spesielt 

på bekostning av friheter og rettigheter til marginale grupper (De Londras 2011, 19). I kriser 

kan man oppnå legitimitet og autoritet til politiske løsninger som ellers ikke ville blitt 

akseptert (Edelman 1977, 47). Noen fokuserende hendelser av spesielt unik karakter, slik som 

«black swan events». Det er hendelser ingen kunne forutse eller forestille seg på forhånd. 

Hadde man kunnet tenke seg risikoen i forkant, ville det ikke skjedd (Taleb 2007, xix).  

 

3.5 Politiske entreprenører 
Politiske entreprenører spiller en avgjørende rolle i flerstrømsmodellen. De er manipulatorer 

av tvetydigheten og defineres som  «advocates for proposals or the prominence of an idea» 

(Kingdon 1984, 122). Ideene de er talsmann for, er deres foretrukne politiske løsninger. 

Politiske entreprenører kan være individer eller kollektive aktører, slik som organisasjoner, 

partier eller regjeringer (Carstensen 2011, 606). Kingdon (1984) legger frem tre kvaliteter 

politiske entreprenører bør ha. Det første er retten til å bli hørt, enten på grunn av ekspertise, 

mulighet til å være talsmann for andre (for eksempel som leder i en mektig interessegruppe) 

eller en autoritativ posisjon i beslutningsprosessen. Den andre kvaliteten knytter seg til den 

entreprenørens politisk nettverk og forhandlingsferdigheter. Den kanskje viktigste kvaliteten 

er allikevel den tredje, som handler om den politiske entreprenørens villighet til å investere 

store deler av sine ressurser i saken – både tid, energi, rykte og penger. Mange aktører kan ha 

ekspertise og politiske ferdigheter, men det å være hardnakket og seig gjør ofte den store 

forskjellen (Kingdon 1984, 180–181). Mens andre aktører kjennetegnes av å ha 

problematiske preferanser og ikke vite hva de vil, har politiske entreprenører relativt klare 

preferanser ifølge Zahariadis (2003, 158). Dette skiller seg fra Kingdons (1984) opprinnelige 

konseptualisering, der også politiske entreprenører har problematiske preferanser. Jeg velger 

å ta utgangspunkt i Zahariadis’ (2003) korreksjon av flerstrømsmodellen.  
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For å lykkes fremme sin politiske løsning, må politiske entreprenører sammenføye løsning, 

problem og politikk i en enhetlig pakke. Før det første, må den politiske løsningen pakkes inn 

i en passende problemforståelse. Politiske entreprenører vil derfor «march around looking for 

problems that need their solutions» (Stone 1989, 298). For å kunne koble den politiske 

løsningen til problemforståelsen, må sistnevnte ofte justeres noe for å tilpasses eget formål 

(Mehta 2011, 32). Dette gjøres enten ved å endre styrkeforholdet mellom de meningsbærende 

elementene problemforståelsen består av eller ved å forsøke å introdusere et eller flere nye 

elementer, da i tillegg til den politiske løsningen (Carstensen 2011, 606). Dette er ikke en 

prosess den politiske entreprenøren har full kontroll over, snarere tvert imot. De må hele 

tiden forholde seg til de eksisterende idestrukturene og manøvrere seg i dette ideterrenget så 

godt de kan (Carstensen 2011, 603). Da både i forhold til andre ideer som problemforståelsen 

er relatert til og i forhold til det rådende nasjonale lynnet. Det siste er kanskje spesielt viktig 

fordi det avgjør hvilke problemforståelser som tas på alvor og hvilke politiske løsninger som 

er legitime (Mehta 2011). For å kunne lykkes å få gjennomslag for sin politiske løsning 

kreves også timing, i form av et åpent mulighetsvindu, og ferdigheter knyttet til manipulering 

av tvetydigheten. Politiske entreprenører må ikke bare være klare når den riktige bølgen 

kommer. De må også ha ferdighetene til å bruke kreftene i bølgen riktig for å oppnå suksess 

(Kingdon 1984, 183). Zahariadis (2003) fremsetter i sin utvidelse av flerstrømsmodellen tre 

manipuleringsstrategier som politiske entreprenører tar i bruk for å lykkes i sammenføyning 

av de tre strømmene: framing, symbolbruk og salamitaktikk (156).  

 

3.5.1 Framing 
Framing handler om å manipulere informasjon ved å strategisk belyse noen aspekter og 

bevisst overse andre. Målet er å påvirke politiske beslutningstakere ved å skape et bilde av 

virkeligheten som fremmer entreprenørens foretrukne politiske løsning (Zahariadis 2003, 89–

90). Framing er en del av kampen om problemforståelsen (Mehta 2011, 33). Entman (1993) 

gir følgende definisjon:  
 

To frame is to select aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described 
(52).  

 

Noe av det som får sterkest utslag er om den politiske entreprenøren framer situasjonen som 

tap eller vinning. Dette poenget knytter seg til Prospect Theory og uttrykket «losses loom 
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larger than gains», som fremsetter påstanden om at individer er mer tilbøyelige til å velge 

mer risikable alternativer når de blir konfrontert med tap og tryggere alternativer når de blir 

konfrontert med vinning (tapsaversjon). Om en politisk entreprenør ønsker å få gjennomslag 

for en risikabel politisk løsning, som gjerne representerer et stort avvik fra status quo, vil det 

være større sannsynlighet for suksess om vedkommende manipulerer informasjon på en måte 

som skaper oppfatninger av tap (Zahariadis 2003, 90) 

 

3.5.2 Salamitaktikk 
Salamitaktikk er en strategi hvor man manipulerer den politiske beslutningsprosessen 

sekvensielt. I tilfeller der en politisk entreprenør ønsker å få gjennomslag for en risikabel 

politisk løsning, vil han eller hun forvente å ikke få gehør. Vedkommende kan allikevel nå 

sitt mål ved å dele opp den politiske prosessen og presentere den politiske løsningen for de 

politiske beslutningstakerne steg for steg, uten å legge fram politikken i sin helhet. Dette gjør 

det mulig å oppnå enighet gradvis, ved å ta for seg en ting av gangen. Når beslutningstakerne 

til slutt innser at de er blitt manipulert, vil de som oftest ikke trekke seg, fordi de har investert 

mye tid og energi i prosessen. Slik ender politiske beslutningstakere opp med å stegvis 

akseptere et utfall, som de nok egentlig ville avvist om de fikk presentert den politiske 

løsningen i sin helhet. Vellykket salamitaktikk kan forklares av stiavhengighet, ugjenkallelige 

kostnader og legateffekten4. Stiavhengighet sikter til at tidligere beslutninger utelukker 

overveielsen av enkelte alternativer i fremtiden (Pierson 2000). Ugjenkallelige kostnader 

refererer til at folk generelt ikke er tilbøyelige til å ignorere investeringene de allerede har 

lagt ned i prosessen ved å trekke seg. Legateffekten knytter seg til individers verdsetting av 

egne eiendeler, hvor man systematisk vurderer hva man selv eier som mer verdifulle enn 

sammenlignbare gjenstander man ikke besitter. Det kan være en fordel om den politiske 

entreprenøren sitter høyt i systemet, da kontroll over dagsordenen og informasjonsasymmetri 

er store fordeler i salamitaktikk. Kriser vil også kunne veie positivt, fordi beslutningstakerne 

ofte gjør mer hastige beslutninger (Zahariadis 2003, 93–95). 

 

3.5.3 Symbolbruk  
Symboler er kanskje den mest virkningsfulle strategien en politisk entreprenør kan ta i bruk. 

De forenkler informasjon, vekker interesse, tilbyr mening og strukturerer konflikt. Man kan 

definere et symbol som «any stimulus object, the meaning or significance of which is socially 

                                                
4 Engelsk: the endownment effect  
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generated and cannot be inferred from its physical form» (C. D. Elder and Cobb 1983, 142). 

Dette kan være historier eller myter, men også objekter. Et symbol har ingen mening i seg 

selv, men gis mening av folks overbevisninger og verdier. Disse kan være knyttet til verden 

og hvordan den fungerer eller selvforståelse relativt til andre grupper i samfunnet. Symboler 

som knytter seg til organiseringen av samfunnet gir mening til mektigere symboler fordi de 

lettere engasjerer et større antall mennesker. De er også lettere å manipulere, fordi samfunns-

strukturer er tvetydige og handler mye om subjektive oppfatninger. Folk flest har ikke tid, 

energi eller interesse til å undersøke om hvorvidt selvforståelsen stemmer overens med 

virkeligheten. Mange ønsker dessuten ikke å vite sin egen samfunnsposisjon (Zahariadis 

2003, 98-99). Mange flere vil for eksempel forstå seg selv som en del av «middelklassen» 

enn hva SSBs statistikker fremsetter. 

 

Det er et hierarki av symboler, hvor «høyere ordens symboler»5 har størst påvirkningskraft i 

en manipuleringsprosess. Denne typen symboler kjennetegnes av å ha enhetlig mening for et 

stort antall mennesker på tvers av samfunnsgrupper og å holde bedre på folks 

oppmerksomhet over tid. Sjansen for suksessfull sammenføyning av de tre strømmene øker 

betraktelig når en politisk entreprenør kobler et høyere ordens symbol til sin foretrukne 

politiske løsning. Folks orientering til et symbol kan knyttes til affekt og kognitiv mening. 

Affekt dreier seg om retning og intensitet på en persons følelser knyttet til symbolet. Kognitiv 

mening viser til hvor mye kunnskap vedkommende har om saken symbolet er tilknyttet. Når 

affekten er høy og den kognitive meningen er lav, vil individer fremvise reaktiv tilknytning. 

Enkelt sagt, betyr dette en sterk følelsesmessig reaksjon av årsaker vedkommende ikke selv 

forstår. Dette gir et stort mulighetsrom for manipulering, fordi mennesker har større 

sannsynlighet for å gjøre som de blir bedt om når de ikke tenker klart, men har sterke følelser 

knyttet til saken. Reaktiv tilknytting kjennetegnes av atferd som er sterkt ekspressiv og lite 

instrumentell. Affekt er særlig høy ved symboler som er utledet fra nasjonal identitet og 

etablerer et skille mellom «oss» og «dem». Slike symboler skaper også mer sannsynlig en 

politisk diskurs som er følelsesmessig heller enn rasjonell (Zahariadis 2003, 12). Ved å bruke 

høyere ordens symboler kan derfor politiske entreprenører legge minst mulig anstrengelse i å 

forklare hva sin politiske løsning handler om (Zahariadis 2003, 102). 

 

                                                
5 Engelsk: higher order symbols 



 29 

4 Metode og forskningsopplegg   
Metodologisk har jeg latt meg inspirere av prosess-sporing og ideanalyse. Studien tar form av 

en prosess-sporing av ideer – eller en prosessorientert ideanalyse. Da jeg søker å avdekke 

ideers betydning i en politisk beslutningsprosess, er dette en naturlig metodekombinasjon 

(Parsons 2011, 135). Begge er metoder som med fordel kan kombineres med andre metode-

tilnærminger (Levy 2008, 11; Bergström and Boréus 2005, 157) og som er velegnet til å 

beskrive kausalmekanismer i politiske beslutningsprosesser. Kausalmekanismene jeg studerer 

er ideer på tre ulike nivåer, hvor underliggende premiss er at ideer driver handling (Bratberg, 

61). Ved å spore ideene som kom til uttrykk ved Howard regjeringens sammenføynings-

forsøk og sammenligne disse, søker jeg å forklare hvorfor de først mislyktes med sitt forsøk 

på asylpolitisk endring for så å lykkes med enda større endringer kun et par uker senere. 

Skjedde det en endring i ideer? I dette kapittelet går jeg nærmere inn på hvordan jeg har lagt 

opp den empiriske analysen. Først vil jeg gjøre rede for siktemålet med oppgaven, som både 

er forklaring og fortolkning, før jeg gjør rede for studiets forhold til teori. Deretter går jeg 

mer konkret inn på hvordan jeg har gått fram for å spore de ulike idenivåene. Dernest gjør jeg 

rede for studiens empiriske grunnlag, som i all hovedsak er parlamentsdokumenter, men også 

inkluderer supplerende kilder fra ulike medier og litteratur på feltet. Til slutt drøfter jeg 

studiens validitet og reliabilitet. 

 

4.1 Forklaring og fortolkning 
Med den språklige vendingen på tidlig 90-tall, skjedde en svekkelse i troen på lovmessighet 

og forskeres evne til å gjøre objektive observasjoner i samfunnsvitenskapene. Mange ønsket 

ikke lenger å etterstrebe standardisert datamateriale og allmenne årsakssammenhenger, men 

vendte seg mot de fortolkende vitenskapene der forskeren spilte en mer aktiv rolle. Man tok 

inspirasjon fra sosialkonstruktivisme, som forstår den sosiale verden som grunnleggende 

subjektiv og studier av sosial atferd som avhengige av tolkning (Bratberg, 13-14). 

Fortolkning er en vesentlig del av ideanalyse. Samtidig er ideanalyse også velegnet til å si 

noe om årsakssammenhenger og forklare politiske beslutninger ut ifra premisset om at ideer 

driver handling. Det er dette jeg ønsker å gjøre i min oppgave. Jeg stiller meg dermed i en 

midtposisjon i debatten om forklaring og fortolkning. Siktemålet med oppgaven er å forklare 

ideenes rolle i den politiske prosessen som ga Australia «the Pacific Solution» ved å gå 

bakenfor teksten og spore aktørenes ideer. Jeg har ingen ambisjon om å avdekke 
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lovmessigheter eller gjøre generaliseringer utover min case. Til det er studien min uegnet. 

Allikevel ønsker jeg å kaste lys over en bredere kontekst (Gerring 2007, 20). 

 

4.2 Forhold til teori  
Det teoretiske rammeverket brukes til å strukturere den empiriske analysen, uten ambisjoner 

om å utvikle teoretiske generaliseringer eller teste teori. Med utgangspunkt i Levys (2008) 

kategorisering av casestudier, kan min studie regnes som en teoretisk fortolkende casestudie 

(4). Ved å bruke teorien eksplisitt og strukturert i analysen, vil min studie ha et bedre 

potensial for forklaring av nøkkelaspekter enn ved rent induktive, a-teoretiske casestudier. 

Samtidig øker det risikoen for forutinntatthet, fordi jeg fokuserer oppmerksomheten på noen 

teoretisk spesifiserte aspekter ved virkeligheten og forsømmer andre (Levy 2008, 4-5). Denne 

risikoen vil imidlertid ikke elimineres ved å gjøre et induktivt forskningsdesign, da forskerens 

egen forutinntatthet vil få større spillerom. Mitt teoretiske rammeverk omfatter dessuten 

såpass mange faktorer, både i henhold til kontekst, timing og entreprenørskap, at det 

vanskelig skal gjøres at helt avgjørende aspekter utelates. Uansett vil det være umulig å fange 

hele virkeligheten. Man vil alltid vektlegge noen aspekter og overse andre (Zahariadis 2003), 

også i forskning. Det betyr ikke at funnene er mindre interessante eller sanne. Selv om 

oppgaven ikke har som målsetting å generere eller justere teoretiske antakelser, ser jeg ikke 

bort ifra at studien som bieffekt kan bidra til teoriutvikling. Analysen er på mange måter et 

prøveprosjekt for den kombinasjonen av Kingdon (1984) og ideanalyse som flere har 

foreslått (Béland 2015; Bratberg 2014; Mehta 2011), men som enda ikke er blitt gjort i en 

empirisk analyse, så vidt jeg har kjennskap til. Om dette viser seg å fungere godt, vil dette 

potensielt kunne bidra til teoriutvikling.  

 

4.3 Sporingen av ideer 
Ideanalyse kan defineres som «kvalitativ analyse av ideers tilstedeværelse i tekst, der 

fortolkning er en vesentlig side ved analysen» (Bratberg 2014, 57). Ideer er mer eller mindre 

abstrakte tankekonstruksjoner. Da studiets primære analyseobjekter er ideer, er det derfor 

svært viktig med en teoretisk klargjøring og presisering av begrepene. Vanligvis innebærer 

ideanalyser bruk av idealtyper eller dimensjoner, hvor man tar i bruk et deduktivt innrettet 

analyseskjema i den empiriske analysen (Bergström and Boréus 2005). Jeg har i stedet valgt å 

ta utgangspunkt i Kingdons (1984) tre strømmer, som kan defineres som ideer på tre ulike 

nivåer (Mehta 2011). Dette gjorde jeg rede for i kapittel 3. De tre idenivåene har ulik grad av 
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håndgripelighet og sporingen av dem har derfor krevd ulik fremgangsmåte. Sporingen av 

politiske løsninger, som er ideer i smaleste forstand, har vært ganske rett fram. Dette har jeg 

gjort kun ved å gjengi innholdet i regjeringens lovforslag ved de to sammenføynings-

forsøkene. Politiske løsninger innebærer kun politiske løsningsforslag i sin rene form. 

Hovedtyngden i analysen ligger i å spore problemforståelser, som er ideer bestående av ulike 

meningsbærende elementer som knytter seg til problemets natur. Det er på dette idenivåer det 

er størst rom for politisk entreprenørskap. Følgelig er det også på dette nivået det meste av 

politisk debatt foregår. Sporingen av Howard regjeringens problemforståelse ved de to 

sammenføyningsforsøkene innebærer å fange og filtrere de meningsbærende elementene som 

ideen består av. Disse ligger ikke nødvendigvis eksplisitte i teksten. Her har jeg som forsker 

måttet tolke utsagn som uttrykk for bestemte ideer (Bratberg 2014, 79). Jeg har valgt å bruke 

Houston og Richardsons (2000) skissering av problemforståelsers seks bestanddeler som 

utgangspunkt for analysen. Sporingen av regjeringens problemforståelse har dermed 

innebåret å gripe Howard regjeringens (1) beskrivelse av problemet, (2) kausale teori på 

årsaken til problemet og fordeling av skyld, (3) bevis på problem og årsak, (4) løsningslogikk 

som følger av den kausale teorien (5) verdier som sier noe om hvordan verden burde være og 

(6) symboler som bidrar til å dramatisere problemet. Jeg har også sporet Labor-opposisjonens 

problemforståelse ved de to ulike sammenføyningsforsøkene og trukket fram hvordan Labors 

ideer skilte seg fra regjeringens. Ved sporingen av problemforståelsene, har det også vært 

sentralt å vurdere ideens helhet og hvordan den stemmer overens med regjeringens foreslåtte 

politiske løsninger, fordi den politiske løsningen må kunne pakkes inn i problemforståelsen 

for å få gjennomslag. Det tredje idenivået, hva Kingdon (1984) omtaler som nasjonalt lynne 

og Mehta (2011) kategoriserer som offentlig filosofi, er vanskeligst å spore. Dette er de mer 

overgripende og abstrakte idestrømningene som aktørene er mer ubevisste målbærere av. 

Selv om de er vanskelig å fange, har jeg sett det som viktig å gjøre et forsøk, da disse ideene 

er helt avgjørende i politiske beslutningsprosesser. I analysen har jeg brukt Mehtas (2011) 

beskrivelse av offentlig filosofi for å forsøke å identifisere tilstedeværelsen av ideer som både 

regjering og opposisjon mer eller mindre tok for gitt i den politiske prosessen. Var det noen 

overordnede ideer som begrenset handlingsrommet for hva som var ønskelige eller legitime 

handlinger? Jeg har også kontrollert eventuelle funn opp mot avisartikler, meningsmålinger 

og sekundærlitteratur, for å identifisere om «a rather large number of people out in the 

country are thinking along certain common lines», slik Kingdon (1984, 146) skisserer 

nasjonalt lynne.  
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4.4 Datamateriale  
4.4.1 Parlamentsdokumenter 
Mitt primære datamateriale er parlamentsdokumenter (House Hansards og Senate Hansards) 

fra det aktuelle tidsrommet, 26. august til 26. september 2001. Disse ligger offentliggjort på 

det australske parlamentets hjemmesider (www.aph.gov.au). Mitt fokus har lagt på taler og 

debatter knyttet til regjeringens forslag til asylpolitisk endring i august og september. I tillegg 

har jeg undersøkt debatter og taler i forbindelse med Tampa-krisen og terrorangrepet 11. 

september 2001. Selv om jeg har lest hele debatter for å skape meg et helhetsbilde, har jeg 

nesten utelukkende basert analysen på utspill fra sentrale skikkelser i Howard regjeringen og 

Labor-opposisjonen. Dette har vært naturlig, da dette er aktørene som er sentrale for mitt 

forskningsspørsmål. Hensikten med oppgaven har vært å undersøke Howard regjeringens 

entreprenørskap ved de to sammenføyningsforsøkene, for å søke å forklare hvorfor de først 

mislyktes i sitt forsøk på asylpolitisk endring, for så å lykkes å få gjennomslag for enda større 

endringer i asylpolitikken et par uker senere. Howard regjeringens utspill har vært sentrale 

for å undersøke hvilke ideer de tok i bruk og lot seg styre av i den politiske prosessen, for å 

undersøke om det skjedde en endring fra første til andre sammenføyningsforsøk som kan 

forklare deres suksess med «the Pacific Solution» i september. Labor-partiets utspill er 

sentrale for å svare på oppgavens problemstilling fordi det var dem Howard regjeringen måtte 

overbevise. Regjeringspartiene hadde flertall i underhuset, men trengte Labor-opposisjonens 

støtte for å få forslagene gjennom Senatet. Labors ideer vil derfor være en viktig del av 

forklaringen, hvor et sentralt spørsmål er hvordan deres ideer endret seg fra første til andre 

sammenføyningsforsøk. 

 

Av hensyn til studiens formål, var parlamentsdokumenter et naturlig valg som datamateriale. 

Jeg er opptatt av den politiske beslutningsprosessen og ønsker å forklare hvorfor Howard 

regjeringen mislyktes da de introduserte the Border Protection Bill 2001, men lyktes å få 

gjennomslag for «the Pacific Solution». Parlamentsdokumentene gir meg en unik innsikt i 

hva som ble sagt og diskutert. Det er dette jeg er interessert i, ikke aktørenes refleksjoner om 

egen atferd i etterkant. Om man ønsker å undersøke bruk av ideer for å forstå og forklare 

politiske beslutningsprosesser, bør man finne tekster som er lokalisert innenfor konteksten 

prosessen fant sted (Finlayson 2007, 554). Parlamentarisk debatt har i tillegg tydelige 

rammer, som gjør dokumentene ryddige å forholde seg til. Det er kun visse mennesker som 

får uttale seg og de må snakke ut ifra prosessuelle regler (Finlayson 2007, 554). Parlaments-
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debatter kjennetegnes av at aktører må begrunne sine standpunkter, tolkninger og forslag 

(Faist 2007, 30). Dette gir et godt grunnlag for studier av aktørers ideer. Kommunikasjonen 

vil imidlertid være tvetydig. Dette kommer blant annet av medias sentrale rolle i velutviklede 

demokratier, hvor politiske aktører alltid er bevisst at media kan komme til å samle, spre og 

fortolke kommunikasjonen (Finlayson, 554). Det beste ville vært om jeg kunne observert 

aktørene som «flue på veggen», men det kan jeg naturligvis ikke. Derfor mener jeg at 

parlamentsdokumentene er mitt beste alternativ.  

 

4.4.2 Supplerende datamateriale  
Tekstanalyse bør alltid gjøres mot et bredere bakteppe og suppleres med annet datamateriale 

for å gi et mer fullverdig bilde av den politiske situasjonen (Bratberg 2014, 11). For å berike 

analysen har jeg derfor også brukt avisartikler og uttalelser på radio og TV, i tillegg til 

litteratur på feltet. Dette kildematerialet har vært nødvendig for å skissere den bredere 

konteksten, spesielt når det kommer til mulighetsvinduene som åpnet seg og det nasjonale 

lynnet i befolkningen. Ved Howard regjeringens andre sammenføyningsforsøk har jeg i noen 

grad også avhengt av aktørenes uttalelser i ulike medier, fordi parlamentsdokumentene 

inneholdt mindre debatt enn ved første sammenføyningsforsøk. Da Howard regjeringen 

introduserte the Border Protection Bill 2001 i slutten av august, hadde Labor-opposisjonen 

fått vite om lovforslaget 40 minutter før presentasjonen og de folkevalgte ble bedt om å 

stemme over forslaget før kvelden var omme. Følgelig får jeg tilgang på det meste av 

debatten gjennom parlamentsdokumentet. Fordi Labor motsatte seg forslaget, inneholder 

dokumentene også en omfattende debatt, hvor regjering og opposisjon forsøker å overbevise 

tilhørerne. Dette gir et godt grunnlag for å fange ideene som var til stede. Ved andre 

sammenføyningsforsøk var situasjonen en annen. Howard regjeringen og Labor-partiet hadde 

tydelig blitt enige «på gangen» og engasjerte seg derfor lite i parlamentsdebatten. Regjerings-

medlemmene brukte lite taletid på å overbevise, sannsynligvis fordi de allerede visste at de 

ville få gjennomslag for forslaget. Labor-partiet begrenset antall talere og brukte minimalt av 

taletiden på å kommentere «the Pacific Solution». Jeg har derfor i større grad måttet avhenge 

av uttalelser i ulike medier ved andre sammenføyningsforsøk, i tillegg til uttalelser i 

regjeringens ankesak tilknyttet håndteringen av de Tampa-skipbrudne. Avisartikler har jeg 

hatt bred tilgang på gjennom betalt-databasen Factiva. Ut ifra litteraturen på feltet, virker det 

imidlertid som at en større del av Howard regjeringens entreprenørskap skjedde på radio og 

TV i september. Her har jeg i noen tilfeller måttet stole på sekundærkilder og deres sitater, 



 34 

fordi jeg selv ikke har hatt tilgang til alle disse radio- og TV-sendingene. Dette kan være 

problematisk, både fordi jeg ikke har mulighet til å kontrollere sitatene og fordi jeg mister 

konteksten uttalelsene er sagt i.  

 

4.5 Validitet og reliabilitet  
4.5.1 Grunnlag for kausale slutninger  
Studien er lite egnet til å påvise kausaleffekter, slik som styrken på en eventuell årsaks-

sammenheng eller graden av usikkerhet knyttet til resultatet. Derimot er min prosess-sporing 

av ideer godt egnet til å si noe om kausalmekanismer (Gerring 2007, 43–44). I og med at jeg 

primært ønsker å forstå den politiske prosessen og dens utfall, er dette også det mest 

hensiktsmessige. For å rekonstruere kausalitet innenfor en case, avhenger man av 

kontekstuelt belegg og deduktiv logikk (Gerring, 172). Prosess-sporing som metode er en 

formålstjenlig måte å gjøre dette på, i tillegg gir mitt teoretiske rammeverk tydelige føringer 

på hva jeg leter etter. En velutført casestudie av denne typen vil kunne gi muligheten til å 

«peer into the box of causality to locate the intermediate factors lying between some 

structural cause and its purposed effect» (Gerring 2007, 45). Dette er det overordnede 

formålet med min studie, hvor kausalmekanismene jeg studerer er ideer i ulike former og på 

ulike nivåer. Denne typen empiri skal vanskelig gjøres å redusere til et standard datasett, noe 

som heller ikke ville vært særlig meningsfullt (Gerring 2007, 173). Ved å spore ideer i den 

politiske prosessen vil jeg allikevel kunne gjøre kausale antakelser om drivkreftene bak 

aktørenes beslutninger (Bratberg, 81).  

 

Det vil alltid være en fare for at man overser sentrale årsaker, spesielt når man utelukkende 

studerer et case. Potensielt er det mange forklaringsfaktorer og det er en fare for over-

determinering av ideenes betydning (Geddes 2003). Ved å sammenligne med flere case, kan 

denne risikoen minskes. Samtidig er det ofte vanskelig å finne et tilstrekkelig sammenlignbart 

case til at man kan tilskrive konkrete variasjoner til ideer (Parsons 2011, 136). Jeg har valgt å 

gjøre en sammenligning innenfor mitt eget case ved å sammenligne regjeringens to forsøk på 

politisk endring. De skjedde med korte mellomrom og i samme kontekst, involverte samme 

aktører og delvis samme lovforslag. Slik kan jeg sammenligne hvordan ideene endret seg fra 

første til andre tilfelle, noe som styrker min analyse. Det styrker funnene mine ytterligere at 

jeg sammenligner regjeringens ideer med Labor-opposisjonens (Parsons 2011, 137). Samtidig 

mener jeg også at mitt teoretiske rammeverk fanger opp en større del av bildet enn mange 
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ideanalyser, som kun fokuserer på et eller to av idenivåene eller blander de sammen (Béland 

2015). Jeg tar konteksten med i betraktningen og viser til bredere strømninger både i 

Australia og i verden. Dette er i det minste velegnet til mitt formål, som utelukkende er å 

forstå den politiske prosessen i Australia. Imidlertid er det viktig å presisere at det ikke er min 

intensjon å påvise at ideer tilbyr den hele og fulle forklaringen på prosessen og dens utfall.  

 

4.5.2 Generaliseringspotensiale  
Studien gir ikke grunnlag for generalisering til et «univers». Det var heller aldri ambisjonen. 

Den politiske prosessen jeg studerer er ikke representativ, men er et case av et mer generelt 

fenomen (Gerring 2007, 43). Min primære interesse er det unike og kontekstuelle, ikke å 

finne lovmessigheter. Samtidig er et case alltid et case av noe (Levy 2008, 4). Mitt case kan 

for eksempel forstås som et case av politisk endring i opplevd krisetid, utnyttelse av 

fremmedfrykt for ekspandering av statsmakt, svekkelsen av asylinstituttet i kjølevannet av 

9/11, osv. Selv om jeg studerer det unike, utelukker jeg ikke at funnene mine kan kaste lys 

over en større kontekst. På mange måter tar jeg i studien opp tematikk som er høyst relevant 

for situasjonen vi nå ser i Norge og Europa. Det er derfor ikke umulig at noen av mine funn 

er overførbare. Ved slike studier gir det uansett mer mening å snakke om overførbarhet enn 

generalisering, som kan forstås som å «etablere beskrivelser, begreper, fortolkninger og 

forklaringer som er nyttige på andre områder enn det som studeres» (Johannessen, Tufte, and 

Kristoffersen 2010, 231). Man kan også mene at det verken er «nødvendig, ønskelig eller 

mulig» å generalisere (Andersen 1997, 128). På mange måter er uansett ikke generalisering et 

spørsmål om enten eller, slik det ofte gis inntrykk av, men heller generaliseringsgrad (ibid.).  

 

4.5.3 Etterprøvbarhet  
Fortolkende studier vil ofte innebære reliabilitetsutfordringer, fordi det kan være vanskelig å 

etterprøve funnene. Det er viktig at man definerer klart hva man bruker som datamateriale og 

hvordan det analyseres (Bratberg 2014, 12). I tekstanalyse er det også viktig å vise til sitater 

og eksempler på hva du drar dine slutninger fra. Jeg har vært nøye på å referere underveis i 

analysen. Mine primærkilder, som er parlamentsdokumenter, ligger offentlig tilgjengelige på 

internett og jeg gir lenker til dokumentene i litteraturlisten. I analysen viser jeg til sitater, i 

tillegg til at jeg viser til dokument og sidetall underveis i teksten for å demonstrere hva jeg 

baserer argumentene mine på. Jeg har valgt å gjøre analysen i tre deler, der jeg i de to første 

delene går nøye igjennom, skritt for skritt, sporingen av ideer ved regjeringens to forsøk på 
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asylpolitisk endring. Dette er for å gjøre analysen mer gjennomsiktig, slik at det er tydelig 

hvordan jeg kommer fram til konklusjonen i del tre av analysen, der jeg sammenligner 

funnene. Som sagt, har jeg også supplert analysen med avisartikler som jeg har hatt tilgang på 

gjennom betalt-databasen Factiva. Dette datamaterialet vil være vanskeligere å få tak på, men 

ikke umulig. Selv om studien har en fortolkende komponent, der jeg som forsker spiller en 

aktiv rolle, er reliabiliteten til min studie sterkere enn hva som ville vært tilfellet om jeg 

bygde analysen på observasjoner, feltarbeid eller intervjuer. Samtidig vil det være tid-

krevende å etterprøve funnene mine, fordi de er basert på innstendig fordypning og 

bakgrunnskunnskap som er vanskelig å kontrollere. Flere av argumentene er basert på et 

helhetsinntrykk snarere enn fragmenter av enkelttekster. Dette er også en utfordring for 

studiens reliabilitet. Fortolkende studier vil alltid farges noe av forskeren som ser. Riktignok 

er dette en utfordring med alle studier av menneskelig atferd, fordi det uansett om man bruker 

kvantitativt eller kvalitativt materiale vil innebære tolkning (Bratberg 2014, 12).  
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5 Første sammenføyningsforsøk  
I dette kapittelet analyserer jeg Howard regjeringens første forsøk på asylpolitisk endring, 

som skjedde 29.– 30. august 2001 som følge av at MS Tampa erklærte unntakstilstand og 

entret australske territorialfarvann. Jeg starter med å beskrive hvordan Tampa-hendelsen 

åpnet et mulighetsvindu i problemstrømmen og forklarer hvordan regjeringen manipulerte 

dette mulighetsvinduet i språk og handling. Deretter redegjør jeg for innholdet i the Border 

Protection Bill 2001, som var den politiske løsningen Howard regjeringen forsøkte å få 

gjennomslag for. I hoveddelen av analysen prøver jeg å fange regjeringens problemforståelse 

ved å spore de seks bestanddelene skissert av Houston og Richardson (2000). Etter det gjør 

jeg rede for Labor-opposisjonens protester og hvordan deres problemforståelse skilte seg fra 

regjeringens. Til slutt drøfter jeg tilstedeværelsen av en ide i form av nasjonalt lynne eller 

offentlig filosofi, hvor jeg diskuterer hvorvidt en slik overordnet ide knyttet til menneske-

rettigheter og internasjonale forpliktelser la en begrensning på mulighetsrommet i prosessen. 

 

5.1 Mulighetsvindu åpnes i problemstrømmen 
Båtflyktninger ble allerede ansett som et problem da Tampa-krisen fant sted (Marr and 

Wilkinson 2004, 38). Asylankomstene med båt hadde hatt en eksplosiv økning og tjuedoblet 

seg fra et par hundre i året til nesten 4 000 i løpet av de første åtte månedene i 2001 (Manne 

2003, 164). Interneringssentrene var overbelastet og preget av uro. Bare i august hadde 

Christmas Island mottatt 851 asylsøkere (Australian Associated Press 2001a). De hadde ikke 

plass til 438 asylsøkere til i mottakssystemet. I tillegg nærmet neste føderale valg seg med 

stormskritt. Meningsmålingene lovet ikke godt for regjeringen, som så ut til å miste enda 

flere velgere til det innvandringskritiske partiet One Nation (Jupp 2007). Den australske 

befolkningen var misfornøyde med asylpolitikken. Man skulle kanskje tro at asylsøkernes 

desperasjon i interneringssentrene ville vekke sympati blant velgerne, men mye tyder på at 

det hadde stikk motsatt effekt (Jupp 2007). Flertallet ønsket ingen båtflyktninger i Australia i 

det hele tatt (Betts 2001). Indikatorene på problemet var altså til stedet; asylankomstene var 

høyere enn noensinne og mottakssystemet var kraftig overbelastet. Problemet trengte 

allikevel «et lite dytt» for at mulighetsvinduet skulle åpnes.  

 

Tampa-krisen fungerte som en fokuserende hendelse som ga dette «dyttet» og åpnet et 

mulighetsvindu i problemstrømmen. Det ga Howard regjeringen anledning til å vise muskler 
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og handlekraft. Samtidig var det en gyllen mulighet til å få gjennomslag for asylpolitisk 

endring. Tampa-krisen har blitt omtalt som den største muligheten i John Howards karriere 

(Clyne 2005; Maley 2004). Det ville vært vanskelig for regjeringen å rettferdiggjøre bruk av 

militærmakt for å nekte adgang til slitne indonesiske fiskebåter. MS Tampa derimot, var et 

stort, sjødyktig norsk lasteskip. Hendelsen tiltrakk seg fort betydelig oppmerksomhet i media 

og MS Tampa dominerte avisforsider, tv-nyheter og talkback radio. Tampa-krisen genererte 

flere innringere enn noen annen hendelse eller tema i 2001 (Ward 2002, 22). Trolig var 

Tampa-hendelsen så effektiv til å fange australiernes oppmerksomhet fordi den var knyttet til 

det Kingdon (1984) omtaler som mektige symboler. Tampa-krisen rettet seg til problemet 

med båtflyktninger som australierne allerede hadde i bakhodet og bekymret seg for (97-98). 

Samtidig fungerte MS Tampa-skipet som et symbol på australsk invasjonsangst (Marr and 

Wilkinson 2004, 48) som har dype historiske røtter (McDonald 2011; Clyne 2005; McMaster 

2002; Burke 2001). Jeg kommer tilbake til betydningen av dette symbolet under punkt 5.3.6.  

 

5.1.1 Manipulering av mulighetsvinduet  
Tampa-hendelsen fungerte uten tvil som en fokuserende hendelse. Samtidig var det lite ved 

MS Tampas redningsaksjon i seg selv som tilsa at hendelsen skulle få så stor oppmerksomhet 

som det den gjorde. Australske medier hadde ikke for vane å dekke slike redningsaksjoner 

(Jupp 2007). På mange måter var det nettopp Howard regjeringens håndtering av situasjonen 

som åpnet mulighetsvinduet og konsentrerte fokuset på hendelsen. Regjeringens beinharde 

respons var ingen selvfølge. MS Tampas redningsaksjon kunne blitt håndtert som et problem 

av humanitær art. Om ikke det, så kunne regjeringen avverget at MS Tampa entret territorial-

farvannet om de hadde gitt dem medisinsk assistanse, slik kapteinen hadde etterspurt og som 

regjeringen selv hadde gitt inntrykk av at de skulle gi (Howard 2001c, 1). Da regjeringen i 

stedet møtte situasjonen med militærmakt, ga de inntrykk av at situasjonen representerte en 

invasjon og en sikkerhetstrussel. Hadde de håndtert MS Tampa som et humanitært problem 

ville et annet type mulighetsvindu åpnet seg. Det ville kunne skapt problemer som i stedet 

satt regjeringen i et dårligere lys når det gjaldt mottakssystemet. Ved å håndtere situasjonen 

som de gjorde, ga Howard regjeringen et enormt fokus på hendelsen og manipulerte det til å 

dreie seg om grensekontroll og nasjonal sikkerhet.   

 

En viktig del av Howard regjeringens manipulering av mulighetsvinduet, var hvordan de 

dramatiserte alvorsgraden ved Tampa-situasjonen ved blant annet å omtalte omstendighetene 
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som enestående, ekstraordinære, ekstreme og svært seriøse (Howard 2001c; Hill 2001b). De 

underbygde dette ved blant annet å takke de militære spesialstyrkene for at de eksponerte seg 

for potensiell fare og informerte de folkevalgte om at de skipbrudne ikke var bevæpnet, som 

om det skulle vært naturlig for båtflyktningene å bære våpen. Statsministeren bedyret at 

regjeringen ville «take whatever action is needed» (Howard 2001c, 2) for å forhindre de 

skipbrudne om bord MS Tampa fra å gå i land på australsk territorium. Gjennom sin 

språkbruk skapte Howard regjeringen en «diskurs av nødvendighet» (De Londras 2011, 19). 

De uttrykte at deres håndtering av situasjonen var nødvendig og uunngåelig. Regjeringen 

hadde ikke hatt noe annet valg enn å borde MS Tampa med militære spesialstyrker (Howard 

2001c, 1). De brukte den påståtte alvorsgraden ved situasjonen til å legitimere at de ikke ga 

skriftlig informasjon om hendelsesforløp eller lovforslaget de la fram. Det var uhyre viktig at 

«the legislation be passed and that it be passed as a matter of urgency» (Hill 2001a, 1), helst 

før kvelden var omme. MS Tampa måtte bli møtt med en «very quick, comprehensive and 

unambiguous response» (Howard 2001b, 2). Parlamentsmedlemmene fikk beskjed om at det 

var en ekstraordinær situasjon og at de derfor ikke hadde tid til vanlige prosedyrer. Ved å 

omtale omstendighetene slik de gjorde, kan det virke som at regjeringen forsøkte å flytte den 

politiske prosessen ut av den normale, demokratiske sfæren til «panikk politikk» (Buzan, 

Wæver, and de Wilde 1998, 35). Wæver (1995) beskriver denne typen strategi, hvor politiske 

aktører konstruerer en sak som krise og sikkerhetstrussel for å forsøke å flytte prosessen ut av 

den demokratiske sfæren og få gjennomslag for krisetiltak som ved normale omstendigheter 

ikke ville blitt akseptert. Denne talehandlingen blir omtalt som «sikkerhetisering».  

 

Howard regjeringen gjorde en betydelig innsats for at mulighetsvinduet skulle være av 

sikkerhetsmessig og ikke humanitær art. Statsministeren påsto at kapteinen på MS Tampa 

erklærte unntakstilstand på grunn av trusler fra asylsøkerne og ikke på grunn av behov for 

medisinsk assistanse, slik skipets kaptein hadde oppgitt. Medisinsk hjelp hadde vært på vei, 

men asylsøkerne hadde truet med å hoppe over bord om de ikke fikk assistanse innen en 

urimelig tidsfrist, hevdet regjeringen. Da australske spesialstyrker hadde tatt kontroll over 

skipet og militærlegen hadde gjort sine undersøkelser, viste det seg derimot at «nobody – and 

I repeat: nobody – has presented as being in need of urgent medical assistance», sa stats-

ministeren (Howard 2001c, 1). Migrasjonsministeren støttet opp under dette inntrykket da 

han dagen etter la fram at det kun hadde blitt gjort medisinsk behandling av «a broken 

fingernail and a cut thumb» (Ruddock 2001e). Regjeringens ga et svært misvisende bilde av 

situasjonen. Da kaptein Arne Rinnan erklærte unntakstilstand var det av bekymring for 
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asylsøkerne om bord og ikke på grunn av trusler, slik Howard regjeringen påsto. Han baserte 

avgjørelsen på at minst ti av asylsøkerne var bevisstløse, hvor tre av dem ikke responderte på 

ytre stimuli (Svabø 2002, 87). Legesjekken som ble gjort av militærlegen tok litt over en 

time, altså ble det i gjennomsnitt gjort 20 sekunders undersøkelser av hver av de 438 

skipbrudne. Allikevel fant militærlegen at tilstanden var alvorlig for tre av personene, og en 

gravid kvinne ble gitt behandling (Svabø 2002, 129). Dette nevnte ingen av regjerings-

medlemmene. Snarere ga de inntrykk av at nødtilstanden var fabrikkert av kapteinen etter 

trusler og utpressing fra asylsøkerne (Howard 2001c, 2).  

 

I ettertid er det også kommet fram at regjeringen sensurerte media for å unngå historier eller 

bilder som kunne skape sympati for båtflyktningene (MacLellan 2002). På Tampa-krisens 

første dag lyktes en reporter å ta et bilde av asylsøkerne sittende på dekket til containerskipet. 

Bortsett fra bilder tatt av Tampa-mannskapet selv, er dette den dag i dag det eneste bildet 

man kan oppdrive av de skipbrudne om bord MS Tampa. Dette er fordi Howard regjeringen 

like etter bildet ble tatt, innførte en flyforbudssone. Fly med fotografer ble stoppet på 

rullebanen på Christmas Island og journalister som forsøkte å nå MS Tampa med båt ble truet 

med fengsling (ABC TV 2002). Journalistene ble fortalt at dette var av hensyn til 

asylsøkerne, for at de ikke skulle kunne identifiseres av eventuelle forfølgere i hjemlandet. 

Mye tyder derimot på at regjeringen hadde interesse av å ikke gi ansikt til båtflyktningene, 

for å unngå at situasjonen ble forstått som humanitær. En forsvarskorrespondent i den 

riksdekkende avisen Sydney Morning Herald uttalte dette i forbindelse med regjeringens 

sensurering:    
 

We were being told it was all to protect asylum seekers but we were also hearing from 
Defence PR that they were not to take humanising photographs (Craig Skehan i ABC TV 
2002) 

 

5.2 Regjeringens politiske løsning  
På ettermiddagen 29. august 2001, etter at MS Tampa hadde entret territorialfarvannet og 

blitt bordet av australske spesialstyrker, skisserte statsministeren omstendighetene for de 

folkevalgte før han forsvant fra spørretimen. Da han kom tilbake samme kveld, hadde han 

med seg et lovforslag han hadde utformet den ettermiddagen i samråd med sine juridiske 

rådgivere (Marr and Wilkinson 2004, 113). Regjeringens politiske løsning hadde navnet the 

Border Protection Bill 2001. Det hørte ikke med noe forklarende notat og representantene i 

underhuset fikk ikke utdelt kopier av lovforslaget. Derimot ble de innstendig bedt om å vedta 
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lovforslaget innen kvelden var omme (Howard 2001b, 2). The Border Protection Bill 2001 

tok sikte på å gi regjeringen myndighet til å stoppe båter med asylsøkere på vei inn i 

australske territorialfarvann og taue de ut igjen på åpent hav. Dette ville vært et tydelig brudd 

på prinsippet om non-refoulement, som legger ned forbud mot å returnere personer til land 

der de risikerer å bli utsatt for forfølgelse eller tortur. 

 

Det mest oppsiktsvekkende med lovforslaget var at tjenestemenn som handlet i tråd med 

lovgivningen ville være fritatt all rettsforfølgelse. Asylsøkere og skipsrederier ble fratatt 

retten til å ta sin sak til domstolene. Dermed ga the Border Protection Bill 2001 ubetinget 

myndighet til å stoppe båtflyktningene uten å ta ansvar for deres liv eller helse  (Mathew 

2002). Om ikke det var nok, var det også fastsatt at the Border Protection Bill 2001 ville gå 

foran all annen lovgivning. Da opposisjonen kritiserte dette punktet, svarte regjeringen at 

«[l]ike any other act, it would be administered and applied in a reasonable manner» (Ellison 

2001a, 1). Dette var imidlertid ikke inkludert i forslaget og regjeringen ville ikke definere hva 

rimelig maktbruk innebar. Regjeringens politiske løsning ville ha tilbakevirkende kraft til 

morgenen samme dag, altså før MS Tampa entret territorialfarvannet og Australia tok 

kontroll over skipet med militærmakt. Dermed ville det legitimere handlinger regjeringen 

allerede hadde gjort, i tillegg til å gi regjeringen myndighet til å fjerne MS Tampa fra 

australsk territorialfarvann. Samtidig ville the Border Protection Bill 2001 gi fullmakter til å 

stoppe alle fremtidige smuglerbåter med båtflyktninger.  

 

Regjeringen mente de allerede hadde den myndigheten som lovforslaget ga dem og at deres 

handlinger ovenfor MS Tampa var lovlig. De trengte ikke egentlig the Border Protection Bill 

2001. Lovforslaget ville kun bekrefte makten de allerede hadde og «ensure that there is no 

doubt about the government’s ability to order such vessels to leave our territorial waters» 

(Howard 2001b, 1). De forsikret om at the Border Protection Bill 2001 ikke var myntet på 

uskyldige flyktninger og at myndigheten kun ville brukes når det var mistanke om ulovlig 

innvandring. «I say it again: this is designed to deal with vessels that are exercising passage 

that is not innocent» (Ellison 2001a, 2). Da det i realiteten ikke eksisterte en lovlig måte å 

flykte til Australia på, ville imidlertid alle båtflyktninger være skyldige og ulovlige etter 

regjeringens definisjon. Regjeringen omtalte sin politiske løsningen som «unusual» (Howard 

2001b) og «very important legislation» (Ellison 2001a, 3–4).  
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Flerstrømsmodellen fremsetter at når mulighetsvinduet åpnes i problemstrømmen, vil den 

politiske entreprenøren strekke seg inn i løsningsstrømmen og ta tak i en pre-eksisterende 

løsning som rimelig kan sees som en løsning på problemet (Kingdon 1984, 174–175). Det var 

også dette Howard regjeringen hadde gjort før de presenterte the Border Protection Bill 2001. 

Pauline Hanson, fra det innvandringskritiske partiet One Nation, hadde allerede foreslått 

innholdet i regjeringens politiske løsning. Tidligere det året innledet hun sin kampanje i 

Queensland med å be regjeringen om å «turn the boats around» og be båtflyktningene «go 

back where they came from» (Marr and Wilkinson 2004, 58). The Border Protection Bill 

2001 eksisterte altså allerede i løsningsstrømmen. Mye tyder på at regjeringen ikke hadde 

bestemt seg før Tampa-krisen fant sted. Så sent som uken i forkant, hadde statsministeren 

uttalt at å avvise båtflyktninger med militærmakt ikke var et reelt alternativ. Hvorfor 

regjeringen ombestemte seg uken etter er vanskelig å si og ikke målet med denne oppgaven. 

Vi vet imidlertid at regjeringspartiene på dette tidspunktet hadde mistet mange velgere til 

Hansons parti. I tillegg fremsto the Border Protection Bill 2001 tilsynelatende som en 

plausibel løsning på Australias problem med båtflyktningene.  

 

5.3 Regjeringens problemforståelse 
Problemforståelsen Howard regjeringen forsøkte å koble the Border Protection Bill 2001 til 

kategoriserte båtflyktningproblemet, som MS Tampa representerte, som et sikkerhetspolitisk 

problem. The Border Protection Bill 2001 måtte vedtas i Australias nasjonale interesse, fordi 

båtflyktningene krenket det australske folks suverene rett til grensekontroll. Båtflyktningene 

var ulovlige migranter uten behov for beskyttelse. Årsaken til problemet var at Australia ble 

oppfattet som «soft touch», noe australske domstoler hadde mye av skylden for. Regjeringen 

manipulerte informasjon og indikatorer for å støtte opp om sin forståelse av problemet, der de 

både grovt selekterte informasjon og i noen tilfeller ga uriktige opplysninger. Australia måtte 

sende et tydelig signal til verden om at de ikke var «soft touch», slik at båtflyktninger og 

menneskesmuglere ble avskrekket fra å komme. Howard regjeringen fremstilte det som at 

båtflyktningene snek i den ryddige, rettferdige asylkøen og derfor selv ikke fortjente å bli 

behandlet rettferdig. Dette knytter seg til en kjerneverdi i australsk politisk kultur som knytter 

seg til at alle skal ha en «fair go». De spilte også på gammel invasjonsangst i den australske 

befolkningen, som båten er et symbol på. Jeg vil nå presentere de ulike elementene av 

Howard regjeringens problemforståelse skritt for skritt, som jeg strukturerer etter Houston og 

Richardsons (2000) skissering av problemforståelsens seks hovedbestanddeler.  
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5.3.1 Beskrivelse av problemet 
Regjeringens beskrivelse av problemet var noe fragmentert og abstrakt. De kategoriserte den 

eksplosive økningen i antall båtflyktninger som en sikkerhetstrussel, fordi de undergravde det 

australske folks suverene rett til selv å avgjøre hvem som ankom territoriet og under hvilke 

omstendigheter. Howard regjeringen forfektet at dette var en rettighet gitt dem av folkeretten 

(Howard 2001a). Hadde ikke regjeringen stoppet MS Tampa med militærmakt, ville det ha 

ført til the illegal entry of the persons on board into Australia, thus undermining Australia’s 

control over its sovereign territory» (Howard 2001b, 1). Problemet angikk Australias nasjonal 

interesse og suverenitet. Statsministeren mente båtflyktningproblemet oversvømte Australia. 

Ved å beskrive det båtflyktningene som «the rising flood of unauthorised arrivals»  (Howard 

2001b, 2) ga han inntrykk av at problemet var ute av kontroll og i ferd med å renne over. 

Problemet var akutt.  

 

Det ville vært vanskelig å rettferdiggjøre regjeringens politiske løsning om de i problem-

forståelsen tok innover seg at det var snakk om mennesker på flukt. Regjeringen virket svært 

opptatt av å ikke anerkjenne båtflyktninger som flyktninger eller asylsøkere. Da Labor-

opposisjonen kom med begjæring på hvordan regjeringen skulle håndtere Tampa-krisen, var 

regjeringens eneste innvending til teksten at de måtte skifte ordet «asylsøkere» med «de 

skipbrudne» (Bolkus 2001a). Howard regjeringen mente båtflyktningene nesten utelukkende 

var kriminelle og lykkejegere uten reelt behov for beskyttelse – ikke genuine flyktninger. 

Migrasjonsministeren fikk det til å virke som at båtflyktningene kun søkte beskyttelse av 

banale grunner som å ikke lykkes å få «the job of his choice in his home country which 

benefits his qualifications» (Ruddock 2001a, 2), noe Ruddock forfektet at (selvsagt) ikke 

burde regnes som forfølgelse. Howard regjeringen la stor vekt på at asylsøkerne som kom 

med båt representerte ulovlig innvandring og omtalte dem konsekvent som «illegals». I stedet 

for å velge å søke gjennom Australias «generous and orderly humanitarian program» (Hill 

2001b, 1) tok de den ulovlige bakdøren. De siktet her til kvoteflyktningprogrammet til 

UNHCR. Regjeringslederen i Senatet, Robert Hill, var svært tydelig på dette:  
 

So we are not talking about those who have been prepared to seek entry to Australia as 
refugees or under some humanitarian category; we are talking about those who seek to enter 
Australia illegally (Hill 2001b, 1) 

 

Båtflyktningene kom ikke bare ulovlig og krenket Australias suverenitet, de stjal også 

«asylplasser» fra de virkelig trengende flyktningene som satt i flyktningleirene og ventet på 
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sin tur. Dermed gikk det ikke bare utover australiere, men også flyktningene selv. Det var 

ikke godt for noen. Båtflyktningene utnyttet det australske asylsystemet med fullt overlegg 

(Howard 2001b, 2). De brukte trusler og press for å få det som de ville. Migrasjonsminister 

Ruddock beskrev problemet slik:  
 

It is a very tragic situation when people believe that they can put pressure on us, as we are now 
seeing people being put under pressure, under duress, in relation to being trafficked into 
Australia: ’If you do not give us what we want, we will threaten you or we will threaten 
ourselves.’ (Ruddock 2001a, 2).  

 

5.3.2 Årsakssammenheng 
Hovedårsaken til problemet med økte asylankomster var i følge regjeringen at Australia var 

«soft touch». Regjeringen tegnet et bilde av Australia som en helgen internasjonalt. Australia 

tok imot flere flyktninger enn noe annet land (Howard 2001c, 2). Ikke bare det, men de tolket 

også sine folkerettslige forpliktelser mer generøst enn noen andre, inkludert UNHCR. «The 

law develops here in a way it does not develop elsewhere», påsto migrasjonsministeren 

(Ruddock 2001a). Australias tolkning av flyktningkonvensjonen resulterte i at grunnløse 

asylsøkere fikk innvilget opphold og beskyttelse (Ruddock 2001b, 1). Dagens system 

belønnet asylsøkere som kom ulovlig med båt ved å la de ta plassen til de reelle flyktningene 

som ventet på tur i flyktningleirene, som ikke hadde råd til å gjøre det samme.6 I tillegg var 

Australia et rikt samfunn med velferdsgoder som inntektstilskudd og universell helsehjelp. 

Dette bidro til ryktet om at Australia var «soft touch», som fungerte som pull-faktor for 

skruppelløse lykkejegere uten reelt beskyttelsesbehov (Ruddock 2001b, 1). Asylsøkerne som 

kom med båt var de med frihet og ressurser til å hyre menneskesmuglere. Hadde de vært 

genuine flyktninger ville de i stedet brukt Australias «generous and orderly humanitarian 

program» (Hill 2001b, 1). Australia var en «warm, generous recipient of refugees» som ble 

utnyttet fordi dagens system belønnet uønsket atferd  (Howard 2001b, 1). Båtflyktningene 

kom fordi de visste at de ville få et bedre utfall ved å ta den ulovlige bakveien med båt enn 

ved å stille seg i køen, forstått som UNHCRs kvoteordning. 

 

Skylden for problemet lå først og fremst på australske domstoler, i følge regjeringen. De 

mente de allerede hadde myndigheten til å avvise skip og anholde asylsøkere, slik de hadde 

gjort med asylsøkerne om bord MS Tampa. «But, as every member of this House will know, 

the law is often an unpredictable thing», sa statsministeren (Howard 2001b, 2). Man kunne 
                                                
6 Australia har i mange år fulgt en praksis der de har en fastsatt kvote på antall flyktninger de tar imot, 
hvor asylsøkere som kommer på egenhånd regnes som en del av denne kvoten (Jupp 2007, 179).  
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ikke stole på domstolene. Regjeringen fremstilte ikke bare domstolene som uforutsigbare, 

men som et demokratisk problem. De økte asylankomstene krevde rask og utvetydig respons. 

Domstolene undergravde regjeringens evne til å beskytte Australias yttergrenser ved å så tvil 

om regjeringens myndighet i slike saker. Det var alltid en risiko for at noen ville «rush off to 

the court» (Ruddock 2001d, 2), noe som skapte unødvendig usikkerhet i saker som gjaldt 

asylsøkere. Migrasjonsministeren framholdt at han var Australias mest saksøkte minister og 

at over 2000 saker var oppe for retten på det tidspunkt (Ruddock 2001d, 2). Dette tok tid, 

energi og ressurser han i stedet burde brukt på å beskytte nasjonale interesser og yttergrenser. 

Domstolene bidro til å forsinke og motarbeide regjeringens arbeid ved å blande seg i saker de 

ikke hadde noe med. Den suverene retten til grensekontroll tilhørte det australske folk alene, 

ikke domstolene, og folkets representanter var regjeringen og de folkevalgte (Howard 2001b, 

1). Regjeringens evne til å drive grensekontroll uforstyrret og «getting the job done» 

(Ruddock 2001d, 2) var helt essensielt for å kunne opprettholde av australsk suverenitet:  

 

It is in the national interest that the courts of Australia do not have the right to overturn 
something that rightly belongs to the determination of the Australian people, as expressed 
through their representatives in this parliament (Howard 2001b, 2) 

 

Ikke bare var domstolene et demokratisk problem, de ga også grønt lys til menneskesmuglere 

og asylsøkere uten beskyttelsesbehov fordi de underbygde bilde av Australia som «soft 

touch» og et lett bytte. Regjeringen mente domstolene ga beskyttelse til asylsøkere som i 

realiteten ikke var flyktninger ved å bruke en mer generøs fortolkning enn UNHCR selv. 

Asylsøkeres rett til rettslig overprøving ble dessuten brukt av ulovlige migranter for å 

«maintain themselves here in Australia» og trenere utsendelse, mente migrasjonsministeren 

(Ruddock 2001b, 2). Det forsinket prosessen, noe som både var fryktelig dyrt og som 

ytterligere forsterket bildet av Australia som «soft touch». De som motsatte seg regjeringens 

politiske løsning ville underbygge dette og dermed ikke bare motarbeide Australias nasjonale 

interesse, men også representere en trussel mot rikets sikkerhet (Ellison 2001a, 4). 

 

5.3.3 Bevis på problemet  
Regjeringen var svært selektive, og til dels direkte misvisende, i sin framing av problemet de 

mente Australia sto ovenfor. De dramatiserte situasjonen ved å bruke statistiske indikatorer 

på hvor mange de mente var på vei. Migrasjonsministeren mente 10,000 var på vei til 

Australia. 900 hadde planlagt å komme bare den uken, hevdet regjeringen (Ellison 2001a, 3; 

Ruddock 2001e, 4). 2,000 befant seg i Indonesia og hadde planer om å dra til Australia snart 
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(Ellison 2001a, 3). Ifølge ABC News, kunne det være så mange som 5,000 (Ruddock 2001e, 

4). Det sier seg selv at dette var ganske usikre tall, da de umulig kunne vite hvor mange som 

var på vei til Australia. Ved å allikevel bruke disse tilsynelatende statistiske indikatorene, ga 

regjeringen inntrykk av at det fremtidige potensielle tapet for Australia var stort. For et land 

som var vandt med to-tre hundre asylsøkere i året og som helst ikke ville ha noen, var 5,000–

10,000 svært mange. De ga inntrykk av at de skipbrudne om bord MS Tampa bare var toppen 

av isberget. Regjeringen skapte et bilde av at tusenvis av asylsøkere «satt på gjerdet» og 

fulgte med på den australske debatten i påvente av grønt eller rødt lys til å ta til båtene. Om 

regjeringen ikke fikk ubetinget støtte til sine politiske løsninger rettet mot båtflyktningene, 

ville tusener komme over de neste ukene. Migrasjonsministeren sa dette om de 900 som 

regjeringen mente hadde planlagt å komme nettopp den uken:  
 

The fact is that the information available to us is that the vessels with 900 people on them 
have delayed their departure to see how this issue is resolved. If these people were to enter 
Australia now, it would be seen as a sign for all of them to continue coming in the way in 
which they are (Ruddock 2001e, 4).  

 

For å støtte opp om sin forståelse av Australia som «soft touch», viste statsministeren først til 

at Australia var verdens mest generøse land når det kom til å ta imot flyktninger de siste 50 

årene (Howard 2001a). Deretter modererte han påstanden til de siste 20 årene (Howard 

2001c, 2). Ingen av påstandene stemte. I realiteten tok Australia imot svært få flyktninger 

sammenlignet med andre land. Statsministerens påstand knyttet seg utelukkende til inntak av 

kvoteflyktninger. Da stemte det at Australia var et av de mest generøse landene, men Canada 

var på topp. Om man tok tall på asylsøkere med i betraktningen, var bildet derimot et annet. 

På grunn av geografisk plassering, var det naturlig nok få asylsøkere som tok ruten til 

Australia sammenlignet med Europa (Mares 2001, 149). Når det gjaldt Australias altfor 

generøse tolkning av folkerettslige forpliktelser, viste regjeringen flere ganger til prosentvis 

innvilgelse av afghanske asylsøknader gjort av UNHCR i Indonesia sammenlignet med 

samme tall i Australia.  
 

[…] if you have people from Afghanistan, or who claim to be Afghani but may in fact be 
Pakistani, who arrive in Australia without documentation, which we know they have had, and 
make their claims, they have an 84 per cent chance of being accepted; but if those same 
groups with documents are being assessed elsewhere, 14 per cent of the assessments by the 
UNHCR are accepted. That is a significant difference, and it applies not only to Afghani; it 
applies to Iraqi and Iranian, and that is the fact (Ruddock 2001b, 1) 

 

Regjeringen mente dette var et tydelig bevis på at Australia ga asyl til mennesker uten reelt 

beskyttelsesbehov. De ga inntrykk av at dette var et eksempel på en generell trend som også 
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gjaldt om man sammenlignet Australias praksis med andre land, og om man så på asyl-

søknader fra andre folkegrupper enn afghanere. Disse prosentene var svært misvisende. 

Indonesia hadde ikke ratifisert flyktningkonvensjonen og ga ikke permanent beskyttelse. De 

innvilget kun asyl på bakgrunn av at andre land, som Australia, tok de imot. Forholdene i 

Indonesia var (og er) svært dårlige og mange asylsøkere ventet i årevis. Følgelig var det 

mange asylsøkere som «forsvant» før asylsøknaden var avgjort. I regjeringens statistikk, tok 

de ikke høyde for dette. Den virkelige innvilgelsesprosenten for afghanske asylsøknader 

behandlet av UNHCR i Indonesia var 70.7%, som jo er mye nærmere det australske nivået. 

Om de hadde sett på irakiske asylsøknader ville innvilgelsesprosenten vist det samme, hvor 

UNHCR i Indonesia godkjente 74% mot Australias 80%. I realiteten innvilget ikke Australia 

prosentvis flere søknader enn UNHCR i Indonesia (Lindsey 2001). Regjeringen fremstilte det 

allikevel som at majoriteten av innvilgede asylsøknader i Australia i virkeligheten ikke var 

genuine flyktninger. Allikevel hadde de vanskeligheter med å returnere de få som fikk avslag 

fordi de trenerte utsendelse ved å anke avgjørelsen i domstolene. De viste til at kostnaden av 

dette ville overstige 15 millioner australske dollar i 2001 (Ruddock 2001b, 1).  

 

Eksempler på båtflyktningers atferd ble brukt for å understøtte regjeringens påstand om at de 

ikke var genuine flyktninger, men bedragerske og sleipe kriminelle. Truslene fra de fem 

mennene om bord MS Tampa, som truet med å hoppe over bord, ble brukt som bevis på at 

båtflyktninger brukte trusler og press for å få det som de ville. Statsministeren la fram at det 

var et vanlig problem at båtflyktninger brukte trusler om å hoppe over bord som pressmiddel 

for å få komme til Australia (Howard 2001b, 1). I tillegg kastet de drivstoff og vann over 

bord (Ruddock 2001e, 4). Regjeringen la stor vekt på at de fleste ikke var ærlige om hvem de 

var og hvor de kom fra. Mange av båtflyktningene som kom i 2001 var fra Afghanistan. Ved 

hver anledning afghanere ble omtalt, presiserte regjeringsmedlemmene at man måtte «bear in 

mind they may not be Afghanis» (Ruddock 2001a, 1). Sannsynligvis var de pakistanere 

(Ruddock 2001b, 1). Regjeringen påsto at alle båtflyktninger hadde tatt fly til Indonesia før 

de kom med båt til Australia, noe som beviste at de hadde hatt identitetspapirer. Problemet 

var at båtflyktningene kvittet seg med papirene sine før de kom til Australia. Migrasjons-

ministeren viste til et eksempel der 242 afghanere som hadde blitt stoppet på vei til Australia 

av kambodsjanske myndigheter. Mange av dem hadde pass «which they would have 

destroyed before arrival, if they had come to Australia, in order to hide their identities» 

(Ruddock 2001c, 2). De hevdet å være fra Afghanistan, men viste seg å være fra Pakistan, sa 

Ruddock, som virket å mene at dette var en regel heller enn et unntak.   
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5.3.4 Løsningslogikk 
Regjeringens løsning på problemet med båtflyktningene var å redusere Australias relative 

attraktivitet i forhold til andre land (Ruddock 2001b). De måtte sende et signal til verden om 

at Australia ikke lengre var «soft touch». Selv om Australia var et humanitært, anstendig 

land, var de ikke en nasjon som lot sine suverene rettigheter bli tråkket på (Howard 2001a). 

Båtflyktningene og menneskesmuglerne måtte avskrekkes fra å komme, noe som kun ville 

lykkes om Australia ga de Tampa-skipbrudne og alle båtflyktninger etter dem en utvetydig og 

streng behandling. «The handling of this issue [Tampa] very much determines the way in 

which Australia will be perceived» (Ruddock 2001e, 4). Alle måtte tas ut av australske 

territorialfarvann med makt for å sikre at ingen ble belønnet for å komme ulovlig. Om dette 

skulle kunne gjennomføres måtte det forhindres at regjeringen ble blokkert og undergravd av 

australske domstoler. Ved å forsinke, trenere og oppheve regjeringens beslutninger 

oppmuntret domstolene båtflyktninger til å fortsette å komme. Det skapte også usikkerhet 

blant tjenestemenn når det alltid var en overhengende fare for å bli straffet for å beskytte 

Australias nasjonale interesse. Domstolene var regjeringens største hindring for å effektivt 

stoppe båtflyktningene. Regjeringslederen i Senatet formulerte det slik:    
 

[T]he important thing is that the government has the power that is necessary at the time to act 
promptly and to act with confidence to ensure that its officials, when they are so acting, may not 
be threatened in the Australian courts for doing so (Hill 2001b, 3) 

 

Regjeringen fokuserte utelukkende på pull-faktorer og ga ingen oppmerksomhet til push-

faktorene som naturlig nok også spilte inn på problemet, slik som Taliban i Afghanistan. 

Løsningslogikken bygde tydelig på en antakelse om båtflyktninger som nyttemaksimerende 

individer som kun svarte på incentiver og avskrekking. Regjeringens forståelse av problemets 

løsninger kan tydelig kobles til en rasjonell aktør-modell der båtflyktningene ble beskrevet 

som nyttemaksimerende individer, perfekt bevisst sine interesser og hvordan de skulle 

maksimere dem. Det virket som at Australias problem med økt antall båtflyktninger kun 

hadde med Australias relative attraktivitet å gjøre. Økt konfliktnivå i Midtøsten virket helt 

irrelevant for Howard regjeringen, som ikke nevnte dette en eneste gang.  

 

Det var imidlertid begrensninger på hvor strenge løsningene på problemet kunne være. 

Regjeringen var tydelige på at de mente legitime løsninger måtte forholde seg til folkeretten. 

Australia måtte være så streng som overhodet mulig, slik at båtflyktningene og menneske-

smuglerne ble avskrekket fra å komme, men handlingene måtte være i tråd med Australias 
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internasjonale forpliktelser. Regjeringen forsikret stadig om at deres håndtering av MS 

Tampa og the Border Protection Bill 2001 var i samsvar med både australsk lovgivning og 

internasjonale konvensjoner. Statsminister John Howard hevdet seg såret over opposisjonens 

beskyldinger om noe annet. Migrasjonsministeren mente at «to bring it into question in this 

way says more about those who raise these questions […] than it says about us» (Ruddock 

2001d). Regjeringen ga hele veien uttrykk for at de ønsket å balansere nasjonale interesser og 

internasjonale og humanitære forpliktelser. Howard beskrev regjeringens intensjoner slik:  

We hope that, by the action taken in relation to the Tampa, we have not only upheld the 
principles of international law and acted in Australia’s national interests but also sent a 
message of concern to the rest of the world, the international community, regarding the 
situation that has developed (Howard 2001c, 2–3)  

 

5.3.5 Verdier 
Howard regjeringens problemforståelse inneholdt noen nøkkelverdier knyttet til den Anglo-

australske forståelsen av rettferdighet (Clyne 2005, 184) som er en viktig del av den politiske 

kulturen i Australia (Gelber 2003, 26). «The fair go» regnes av mange som en kjerneverdi i 

australsk politisk kultur. Den innebærer at alle skal ha lik mulighet til å delta og forbedre seg 

i livet. Det å være australsk er for mange nettopp å tro på «the fair go» (Sauders 2004, 4–5). 

Knyttet til denne verdien har man kø-analogien – «first come, first served» (Clyne 2005, 

184). I moderne byråkratiske demokratier representerer køen upartisk beslutningstaking der 

sosiale og økonomiske karakteristikker slik som velstand, klasse, rase, kjønn eller helse er 

irrelevant (Gelber 2003, 25). Køen er rasjonell og rettferdig (Every and Augoustionos 2008, 

573). Den som kommer først må stå i køen lengst, men innsatsen blir belønnet av at de mottar 

den service eller det produktet de har ventet på før andre. Denne verdien ligner Webers regler 

for byråkratiet som er implementert i vestlige liberale demokratier (Gelber 2003, 25–26). En 

viktig del av problemet var at båtflyktningene «snek i asylkøen», mente regjeringen. 

Båtflyktningene undergravde Australias ryddige og rettferdige asylsystem: 
 

Something has to be done internationally to ensure that people who seek to be treated as 
refugees are commonly, fairly and equitably assessed, and that is not happening now. We 
stand ready to shoulder our burden in relation to refugees – we always have and we always 
will – but it must occur in a fair and proper fashion, and plainly what is happening with 
people-smuggling is that the principle of fairness is being grossly violated (Howard 2001c, 2).  

 

I stedet for å benytte seg av «generous and orderly humanitarian program» (Hill 2001b, 1), 

det vil si å søke plass som kvoteflyktning gjennom UNHCR, valgte båtflyktningene å ta seg 

til Australia ulovlig. En grunnleggende antakelse var at asylsøkerne hadde all mulighet til å 

handle rettferdig, der kvoteflyktningsystemet representerte «the fair go», men bevisst brøt 
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med «principles of fairness». Båtflyktningene var de med nok frihet og ressurser til å hyre 

menneskesmuglere på bekostning av de ekte, genuine flyktningene som forholdt seg til køen 

og høflig ventet på sin tur i flyktningleirene. Dette innebar klare brudd på prinsippet om 

upartiskhet. Derfor fortjente ikke båtflyktningene å få beskyttelse i Australia, uansett om de 

var reelle flyktninger eller ei. Det var noe grunnleggende urettferdig ved at båtflyktningene 

under dagens system fikk asyl framfor de som ventet på tur og ikke hadde friheter og 

ressurser til å hyre menneskesmuglere. Ved å bruke kø-analogien skapte regjeringen et bilde 

av at de var rettferdighetens forkjempere. Regjeringen ønsket å ta vare på de flyktningene 

som trengte det mest, som respekterte australske verdier om rettferdighet: 
 

I have to say that the people who are inside their borders are the people who have no prospect 
of joining the people smuggler route. They have no money to pay at all. They are not free 
enough to travel. They are the ones without identification. They have no money to pay 
somebody to produce fraudulent documentation to help them on their way […]. I find it 
lamentable when I know that the people who are coming her on boats are those who were free 
enough to travel (Ruddock 2001e, 2).  

 

På denne måten, skapte regjeringen et skille mellom verdige og uverdige flyktninger. De 

fremstilte det også som at dagens båtflyktninger var annerledes enn migranter og flyktninger 

som kom «før i tiden», som i følge regjeringen forholdt seg til køen og australske 

rettferdighetsprinsipper. Slik kunne Howard regjeringen legitimere å internere og ekskludere 

båtflyktninger samtidig som de unngikk beskyldninger om rasisme (Clyne 2005, 185). 

Båtflyktningene var uforenelige med australske verdier, som var en «fair go»-nasjon. Howard 

regjeringen hevdet de ønske å avvise og straffe båtflyktningene nettopp av hensyn til de 

virkelige flyktningene som trengte og fortjente beskyttelse. «Nobody is lacking compassion 

for genuine refugees», sa statsministeren (Howard 2001c, 2). Regjeringen skapte et tydelig 

skille mellom «’fair Australians’ and ’unfair asylum seekers’» (Every and Augoustionos 

2008, 574). Dette bygde blant annet på ideen om «the Aussie battlers» som var 

hardtarbeidende og tålmodig ventet på sin tur (Clyne 2005, 184). Båtflyktningene var 

simpelthen uforenelige med australske verdier. En underliggende antakelse var dessuten at de 

som selv ikke handler rettferdig ikke fortjener å bli behandlet med rettferdighet (Every and 

Augoustionos 2008, 574). 

 

5.3.6 Symboler  
MS Tampa fungerte som et mektig symbol, både fordi det fanget en bekymring som allerede 

var til stede i befolkningen (Kingdon 1984, 97–98) og fordi det hadde en sterk tilknytning til 

australsk invasjonsangst (McMaster 2002, 279). Australierne hadde aldri bekymret seg for 



 51 

asylsøkerne som kom med fly – selv om de snek i samme kø, hadde mindre sannsynlighet for 

å være genuine flyktninger og var mange flere i antall enn de som kom med båt. Flere har 

hevdet at australierne bekymret seg uforholdsmessig mye for båtflyktninger fordi båten 

symboliserte en frykt innebygget i den australske psyken fra gammelt av – frykten for en 

invasjon fra nord (McDonald 2011; Clyne 2005; McMaster 2002; Burke 2001). Siden 1800-

tallet hadde Australias største trussel kommet fra Kina, som ligger relativt nærme og har en 

enormt mye større befolkning. Da flere tusen kinesere innvandret til australske gullgruver på 

1850-tallet, trigget dette usikkerhet i de nyankomne europeerne for å ende i mindretall (Jupp 

2007, 8). Manne (2003) beskriver den australske invasjonsangsten slik:  
[T]he sense of geographic insecurity felt by a thinly spread and newly arrived European 
people, occupying and claiming for itself a vast continent, experiencing deep fear that, unless 
it were ever-vigilant, alien people to the north might take from them what they had so recently 
acquired (Manne 2003, 166–167) 

 

Det var med bakgrunn i denne frykten at «White Australia»-politikken ble utarbeidet i 1880-

årene, som innebar ekskludering av underlegne raser fra Australia ved lov (Jupp 2007, 9). 

«White Australia»-politikken ble offisielt avskaffet i 1972, men fortsatte å prege Australia 

(Jupp 2007, 11). Da båtene med asylsøkere startet å komme med større intensitet rundt 

årtusenskiftet, symboliserte de for mange australiere invasjonen fra nord. Som et svært isolert 

kontinent, var dette omtrent det nærmeste Australia hadde kommet en invasjon. Mye tyder på 

at Howard regjeringen var bevisst denne symbolikken og brukte MS Tampa strategisk som 

symbol. I motsetning til andre båter som rommet asylsøkere, var MS Tampa et stort, norsk 

containerskip som minnet mer om en invasjon enn lekkende, indonesiske fiskebåter. 

Statsministeren la fram MS Tampa som en metafor på det større problemet Australia stod 

ovenfor (Howard 2001b, 2). MS Tampa, eller «båten», minner om det Zahariadis (2003) 

omtaler som et høyere ordens symbol. Det hadde en svært enhetlig mening for australierne, 

på tvers av samfunnsgrupper. Som symbol hadde var det utvilsomt også mange følelser 

knyttet til det (høy affekt). Frykten for invasjon fra nord var (og er fortsatt) en del av 

australiernes nasjonale identitet og etablerer et tydelig skille mellom «oss» og «dem». 

Samtidig hadde folk flest i Australia levd skjermede liv og hadde lite kunnskap og forståelse 

knyttet til flyktninger og deres situasjon (lav kognitiv mening) (Jupp 2007, 177). Slike 

symboler skaper gjerne sterke følelsesmessige reaksjoner av årsaker folk selv ikke forstår. 

Fordi mennesker er mer tilbøyelige til å gjøre som de blir bedt om når de ikke tenker klart, 

men har sterke følelser til saken, gir dette gode muligheter for manipulering. Howard 

regjeringen fikk stor støtte i den australske befolkningen for sin håndtering av Tampa-krisen 
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(Betts 2001), kanskje nettopp fordi de spilte på denne symbolikken. Det var verken rasjonelt 

eller nødvendig å møte de skipbrudne om bord MS Tampas behov for humanitær hjelp med 

militærmakt. Derimot underbygde denne handlingen trolig oppfatninger i befolkningen om at 

båtflyktningene representerte en invasjon fra nord. Supplert med regjeringens kriseretorikk 

ble MS Tampa et mektig og svært effektivt symbol i regjeringens sammenføyningsforsøk. 

Regjeringen ga minst mulig anstrengelse ned i å forklare hva the Border Protection Bill 2001 

handlet om og valgte i stedet å appellere til tilhørernes følelser (Howard 2001b). De svarte 

ikke noen av de 26 spørsmål opposisjonen stilte som knyttet til lovforslaget (Hill 2001b).  

 

5.4 Opposisjonens protest   
Labor-opposisjonen hadde fram til kvelden 29. august 2001 gitt sin fulle støtte til 

regjeringens håndtering av MS Tampa, som de mente både var nødvendig og i tråd med både 

australsk og internasjonal lovgivning. Opposisjonslederen ga Howard regjeringen ros og 

anerkjennelse for å håndtere en veldig vanskelig situasjon. I disse omstendighetene var «a 

carping opposition» det siste Australia trengte, erkjente han. Hva landet nå hadde behov for, 

var en opposisjon som forsto de vanskelige omstendighetene som regjeringen befant seg i. 

Kim Beazley forsikret om at han ville gjøre sitt aller beste som opposisjonsleder for å sørge 

for en forståelsesfull og støttende opposisjon (Beazley 2001b, 1). Denne tillitserklæringen ble 

gitt på ettermiddagen 29. august. Da statsministeren senere den dagen presenterte the Border 

Protection Bill i underhuset, snudde stemningen drastisk. Talen fra opposisjonen var klar: 

«Whatever particular political advantage you think it gives you, we will not be in it» 

(Beazley 2001a, 2). Labor var ikke nådige i sin kritikk av regjeringens politiske løsning. Ikke 

bare var the Border Protection Bill 2001 ekstremt slurvete utarbeidet og dårlig gjennomtenkt 

(Faulkner 2001a, 1) – den ville innebære en fundamental omveltning av australsk asylpolitikk 

(Beazley 2001a, 2). På tross av dette, forsøkte regjeringen å presse de folkevalgte til å vedta 

lovforslaget innen kvelden var omme, uten å verken ha fått en kopi av forslaget eller et 

forklarende notat. Dette var ikke slik demokratiske prosesser skulle fungere og var helt 

uaktuelt for opposisjonen å gå med på:  
 

What we are not prepared to consider for one minute is a legislative solution which claims to 
alter the regime that applies now, entirely on the basis of three hours consideration in this 
parliament this night. This is extraordinary, and we will not be going along with it (Beazley 
2001a, 2).  
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Opposisjonen gikk så langt som å kalle lovforslaget «the most draconian piece of legislation 

ever raised in an Australian parliament» (Bolkus 2001b, 3). De hadde ikke blitt involvert i 

utarbeidelsen av forslaget og hadde blitt varslet kun 40 minutter før statsministeren 

introduserte det i Representantenes hus. Opposisjonslederen fant Howard regjeringens 

behandling av Labor direkte respektløs etter at de hadde gitt dem sin fulle støtte gjennom 

Tampa-krisen. De beskyldte regjeringen for å drive politisk spill. I stedet for å forsøke løse 

problemet Australia sto ovenfor, hadde statsministeren vært «all over the airwaves» (Beazley 

2001a, 1) og brukt situasjonen for å øke populariteten fremfor det kommende valget 

(Faulkner 2001a, 1). Opposisjonslederen mente Howard regjeringen forsøkte å vinne 

politiske poeng ved å skape splittelse:  
 

What is going on here is not dealing with a substantial problem for this country; it is wedge 
politics (Beazley 2001a, 1) 
 
 

5.4.1 Situasjonens alvor 
Labor var enige i at Australia hadde et seriøst båtflyktningproblem som krevde tiltak, men sa 

seg uenige i regjeringens forståelse av alvorsgraden ved Tampa-situasjonen. «We do not face 

in these circumstances a national catastrophe; we face a serious problem. There is a 

difference between those two things» (Beazley 2001a, 1). Howard regjeringen ga 

gjennomgående uttrykk for at Australia var inne i en nasjonal krisesituasjon som krevde at 

Parlamentet vedtok the Border Protection Bill 2001 umiddelbart. Ved å stille spørsmål ved 

lovforslaget ville man kunne sette landets nasjonale sikkerhet i fare (Howard 2001b, 2). 

Labor-opposisjonen impliserte langt på vei at regjeringen forsøkte å utnytte situasjonen ved å 

konstruere en krise som ikke eksisterte. Det hastet ikke så mye som regjeringen skulle ha det 

til. Parlamentsmedlemmene både kunne og burde ta seg tid til grundig vurdere regjeringens 

lovforslag. Konsekvensene av en hastig, uriktig beslutning ville være mye mer fatal. Uansett 

om regjeringen hadde rett i sin vurdering av situasjonen som en krise, ville det være feil å 

fatte en så hastig beslutning med så lite informasjon om lovforslaget og dets implikasjoner. 

Opposisjonslederne ba de folkevalgte holde hodet kaldt og tenke seg godt om (Beazley 

2001a; Faulkner 2001a; Cook 2001):  
	

Serious problems require cool heads and good hearts in pursuing the solution to those 
problems. I am sure that the Australian people want both a clear and cool-headed government 
and a good-hearted government (Beazley 2001b, 1).  
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5.4.2 Årsak og løsning   
Opposisjonen sa seg også uenige i at the Border Protection Bill 2001 var en løsning på 

problemet Australia sto ovenfor. «[T]his bill will not fix the problem» (Cook 2001, 3). Dette 

bunnet i en uenighet opposisjonen hadde når det gjaldt årsakssammenhengen. Mens Howard 

regjeringen så Australias rykte som «soft touch» som hovedårsaken til problemet, mente 

Labor at det var svekkede relasjoner til naboland som hadde skyld i de økte ankomstene av 

båtflyktninger. «[R]elationships in this region have fallen apart, and that is the principal 

challenge we must be able to deal with» (Beazley 2001a, 3). Forholdet til Indonesia var 

spesielt viktig, mente opposisjonen, fordi smuglerbåtene opererte fra indonesisk territorium. I 

spørretimen hadde det kommet fram at statsministeren ikke hadde vært i kontakt med den 

indonesiske statsministeren, noe Labor fant sjokkerende.     
 

If you wanted to solve this problem, rather than put yourself about Australia on talkback radio 
dramatising all these issues for electoral purposes, you would have picked up the telephone and 
spoken to the President of the country of the port of origin from which this vessel came and you 
would find a solution to the problem (Cook 2001, 1) 

 

Løsningen på båtflyktningproblemet måtte innebære diplomati og internasjonale relasjoner, 

ifølge Labor. Dette var the Border Protection Bill 2001 det stikk motsatte av. Australias 

forhold til Indonesia var allerede på vaklende grunn og hadde blitt ytterligere svekket i løpet 

av Tampa-krisen. «[I]t will take more than a block of King Island brie from […] to get that 

relationship back on track» (Bolkus 2001b, 4). Om Australia startet å taue båtflyktningene 

tilbake ut på havet, slik the Border Protection Bill 2001 fremsatte, ville det i praksis bety å 

dumpe problemet tilbake på Indonesia, noe som ville føre til en ytterligere forverring av 

forholdet. Problemet ville dermed ikke løses, men vokse seg større. Menneskesmugling og 

økning i antall asylsøkere var et globalt problem som krevde internasjonalt samarbeid. 

Australia kunne ikke spille solo og la være å forholde seg til resten av verden.   
 

Government senators might say, ’So what.’ Well, ’so what’ is not a responsible way to 
respond to that because at the end of the day, when we have to interact with the rest of the 
world, when we want the pressures of unauthorised boat arrivals taken off Australia, we have 
to work with [them] (Bolkus 2001b, 2) 

 

5.4.3 Internasjonale forpliktelser 
Sist, men kanskje viktigst, mente opposisjonen at regjeringens politiske løsning brøt med 

både demokratiske og menneskerettslige prinsipper (Beazley 2001a, 2). The Border 

Protection Bill 2001 ville tillate å taue båter ut igjen på åpent hav, senke den og la 

menneskene om bord dø – «drag the boat out, sink it, people die» (Beazley 2001a, 1). 
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Regjeringen hadde forsvart forslaget med at ingen australsk minister ville finne på å gjøre 

slike handlinger. Opposisjonen så dette som irrevant, da det var det forslaget tillot. Spesielt 

sjokkerende var det at lovforslaget tok sikte på å gå foran all annen lovgivning, i tillegg til å 

frita regjeringen og dens tjenestemenn fra all rettsforfølgelse. The Border Protection Bill 

2001 ble av opposisjonen omtalt som det mest umenneskelige, udemokratiske forslaget som 

noensinne var blitt fremmet i det australske parlamentet (Bolkus 2001b, 3–4). Den tidligere 

migrasjonsministeren for Labor gikk så langt som å si at «what we have got here is 

legislation, behavior and conduct which would befit the likes of Mugabe» (Bolkus 2001b, 4). 

Regjeringens politiske løsning ga dem «all sorts of powers which intrude on human rights» 

(Cook 2001, 1). Labor hevdet the Border Protection Bill var et ekstraordinært lovforslag, 

men ikke på en god måte: 
 

I have never ever seen a provision in any law in this nation which overrides completely every 
other law and removes the rights of individuals under every other law (Cook 2001, 3).  

 

På mange måter var the Border Protection Bill 2001 i strid med den nasjonale interessen som 

regjeringen hevdet å beskytte, mente opposisjonen (Bolkus 2001b, 2). Regjeringen forsto 

ikke selv betydningen og rekkevidden av sitt eget forslag, men virket kun å se en mulighet til 

å vinne politisk terreng før valget (Beazley 2001a, 3). Opposisjonslederen i Senatet spurte 

regjeringen hele 26 spørsmål om lovforslaget (Faulkner 2001a), men fikk ingen svar av 

regjeringslederen (Hill 2001a). I følge opposisjonen sto Howard regjeringen i fare for å gjøre 

«a political try-on and stunt which can damage the national interest and put Australia in a 

pariah camp internationally» (Cook 2001, 2). Labor fremmet gjentatte ganger for parlaments-

medlemmene at the Border Protection Bill 2001 ikke bare var umenneskelig, men totalt 

unødvendig. «We do not need to go down this particular road» (Beazley 2001a, 1). De sa seg 

allikevel villige til å vurdere et lignende lovforslag om det utelukkende henvendte seg til 

Tampa-krisen og var i tråd med Australias internasjonale forpliktelser.  
 

[W]e are prepared to consider the circumstances that you might put forward that would deal 
with the Tampa situation specifically, that would ensure that the people who are associated 
with that live up to their international obligations» (Beazley 2001a, 3) 

 

5.5 Begrensning i nasjonalt lynne?  
Henvisninger til Australias internasjonale forpliktelser gikk igjen i argumentasjonen til både 

regjering og opposisjon. En av opposisjonens hovedinnvendinger var at regjeringens politiske 

løsning representerte et brudd på internasjonale forpliktelser. Enkelte av Labor-politikerne ga 

uttrykk for at internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter var et gode i seg selv, som 
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burde følges med bakgrunn i normativ overbevisning (Bolkus 2001b). Andre hadde en mer 

instrumentell oppfatning og så the Border Protection Bill 2001 som et risikofylt alternativ, 

fordi det brøt med internasjonale forpliktelser og derav ville svekke Australias rykte i det 

internasjonale samfunnet (Cook 2001). De så det som unødvendig å bryte internasjonale 

forpliktelser, når man like gjerne kunne la være og allikevel løse problemet. «We do not need 

to go down this particular road», uttrykte opposisjonslederen (Beazley 2001a, 1). Howard 

regjeringen på sin side, insisterte hardnakket på at the Border Protection Bill 2001 var i tråd 

med Australias internasjonale forpliktelser (Ellison 2001a, 2) og brukte dette aktivt for å 

legitimere sin politiske løsning. De fremstilte det som at de selv var flyktningkonvensjonens 

forkjempere fordi de ønsket å «restore the intention of the refugee convention» (Ruddock 

2001b, 1). De var også opptatt av å understreke at de som Australias regjering var gitt 

rettigheter av internasjonale konvensjoner, slik som retten til grensekontroll og retten til å 

avvise båtflyktningene (Howard 2001b). Argumentasjonen ga ikke alltid mening, men det var 

ingen tvil om at regjeringen viste til internasjonale forpliktelser for å skape legitimitet til sin 

politiske løsning. For eksempel proklamerte statsministeren at han ville fortsette å nekte de 

skipbrudne om bord MS Tampa adgang til Australia, «consistent with our humanitarian 

obligations» (Howard 2001c, 3). Med dette ga han inntrykk av at regjeringen med sine 

handlinger forsvarte disse forpliktelsene i kampen mot de skipbrudne om bord MS Tampa.  

 

Mye tyder på at både Labor-opposisjonen og Howard regjeringen brukte en ide av typen 

offentlig filosofi som meta-problemforståelse ved første sammenføyningsforsøk, som knyttet 

seg til Australias internasjonale forpliktelser. Ut ifra argumentasjonen som ble brukt, virket 

det å være en rådende oppfatning om at legitime løsningsalternativer måtte være i tråd med 

internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter. Selv om både regjering og opposisjon 

var negative til båtflyktningene og var enige om at nasjonal interesse var en viktig prioritet, 

var de også enige om at dette hensynet måtte balanseres med internasjonale forpliktelser av 

humanitær og menneskerettslig art. De var innforståtte med at menneskerettigheter var 

universelle og derfor også var gitt båtflyktningene. Slik kan man si at det var en overordnet 

ide om universelle menneskerettigheter som begrenset mulighetsrommet til handlings-

alternativer som var i tråd med Australias internasjonale forpliktelser. Det var naturlig for 

både regjering og opposisjon å forstå the Border Protection Bill 2001 i forhold til Australias 

internasjonale forpliktelser. For opposisjonen avgjorde det også hvilken side de tok i 

debatten. Med internasjonale forpliktelser som rettesnor, var ikke regjeringens politiske 

løsning verken ønskelig eller legitim.  
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I praksis ble det ord mot ord. Regjering og opposisjon var enige om at internasjonale 

forpliktelser måtte overholdes, noe regjeringen påsto hardnakket at de gjorde og opposisjonen 

protesterte på. Når alt kom til alt, hadde opposisjonen rett – regjeringens politiske løsning 

brøt med internasjonale forpliktelser og var tydelig verken ønskelig eller legitim om man tok 

internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter med i betraktningen. Regjeringens 

påstand om at the Border Protection Bill 2001 var i samsvar med Australias internasjonale 

forpliktelser holdt ikke vann. De innrømmet motvillig at lovforslaget kunne tillate 

menneskerettighetsbrudd, men holdt fortsatt fast ved at det umulig ville bli implikasjonene av 

lovgivningen, fordi ingen australsk minister ville gjort noe slikt (Howard 2001d). 

Regjeringens argumentasjon impliserer at de ikke så det som et alternativ å fremme en 

politisk løsning som ikke var i tråd med Australias internasjonale forpliktelser, eller i hvert 

fall utga seg for å være det. De ble styrt av en ide om at internasjonale forpliktelser måtte 

overholdes. Når det nå ikke stemte at the Border Protection Bill 2001 var i tråd med disse, 

ble det en helt avgjørende svakhet i Howard regjeringens første sammenføyningsforsøk. 

Opposisjonen ga uttrykk for at det var totalt uaktuelt å støtte en politisk løsning som innebar 

brudd på Australias internasjonale forpliktelser.  
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6 Andre sammenføyningsforsøk  
I dette kapittelet analyserer jeg Howard regjeringens andre forsøk på asylpolitisk endring, 

som skjedde i kjølevannet av terrorangrepet i USA 11. september 2001. Jeg starter med å 

beskrive hvordan 9/11 åpnet et mulighetsvindu i problemstrømmen. Fordi terrorangrepet 

skjedde like etter Tampa-krisen, ble det dannet en innbilt korrelasjon mellom de to 

hendelsene. Jeg forklarer hvordan Howard regjeringen manipulerte mulighetsvinduet ved å 

overføre krigen mot terror til den australske konteksten. Så gjør jeg rede for «the Pacific 

Solution» som politisk løsning, før jeg kommer til hoveddelen av analysen. Der sporer jeg 

igjen de seks bestanddelene av regjeringens problemforståelse (Houston and Richardson 

2000) og undersøker i hvilken grad den endret seg fra første sammenføyningsforsøk. Deretter 

gjør jeg rede for hvordan Labor-opposisjonens ideer samsvarte med regjeringens denne 

gangen, hvor jeg søker å spore endringer også her. Til slutt drøfter jeg hvorvidt det skjedde 

en endring i nasjonalt lynne fra første til andre sammenføyningsforsøk.   

 

6.1 Mulighetsvindu åpnes i problemstrømmen 
Terrorangrepet på USA 11. september 2001 representerer en historisk fokuserende hendelse 

(Birkland 2004) som åpnet et unikt mulighetsvindu for politisk endring i den vestlige verden 

(Duffy 2015, 901). Filmen av flyene som krasjet inn i World Trade Center ble vist på TV-

skjermer verden over og lå på alles netthinne. 9/11 var hva man kan kalle en «black swan 

event». Det var en hendelse ingen kunne forutse eller forestille seg på forhånd (Taleb 2007). 

Terror i seg selv var ikke noe nytt, men Al Qaida representerte en ny type terrortrussel. De 

var «more organised, more fanatical, less discriminating, more ruthless, more ideological and 

(crucially) willing to give their lives in suicide attacks» (De Londras 2011, 14). Terroren 

kunne ramme hvem som helst og hvor som helst. Det var umulig å sikre seg helt. 9/11 brakte 

terrorisme hjem til «oss» (Birkland 2004, 183). Terroristene hevdet å angripe vestlige verdier 

og levesett, noe som skapte en kollektiv offerfølelse i liberale, vestlige demokratier. Det er 

blitt sagt at terrorangrepet 11. september 2001 endret folks måte å tenke på (Birkland 2004, 

182). Mange kjente på følelsen av en ny og skremmende æra. På pressekonferansen som ble 

holdt dagen etter angrepet, sa den australske statsministeren følgende om omstendighetene:  
 

[I]t’s different, it feels different, and it’s something that we have to accept may be different 
(Howard 2001f).  
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Da terrorangrepet skjedde, var John Howard på statsbesøk i Washington D.C. Statsministeren 

hadde en personlig opplevelse med angrepene da det ene flyet traff Pentagon. Det skjedde i 

løpet av statsministerens pressekonferanse om Tampa-dommen, som var såpass nærme at 

man kunne se flammene fra vinduet (Marr and Wilkinson 2004, 189–191). Timingen på 9/11 

i den australske konteksten var unik. Terrorangrepet skjedde ikke mer enn en uke etter 

Tampa-krisen, som hadde satt båtflyktningproblemet øverst på den nasjonale dagsordenen. 

Ikke bare det, 9/11 skjedde på samme dag som dommen over regjeringen falt i den føderale 

domstolen. Båtflyktningene som hadde kommet til Australia de siste årene var i all hovedsak 

fra den muslimske verden – Afghanistan, Irak og Iran. Howard regjeringen hadde allerede 

spilt på australiernes fordommer og mistenkeliggjort båtflyktningene. 9/11 fungerte som 

bekreftelse på australiernes fordommer knyttet til «de muslimske andre». Selv om ingen av 

de involverte i terrorangrepene var asylsøkere (Duffy 2015, 622), antok mange en 

sammenheng mellom Tampa-krisen og 9/11. Det ble dannet en innbilt korrelasjon mellom de 

to hendelsene. Allerede morgenen etter, kunne man høre spekulasjoner på talkback radio som 

koblet terroristene i USA med muslimske båtflyktninger som tvang seg inn i Australia (Marr 

and Wilkinson 2004, 194). Den australske befolkningen som allerede var svært negative til 

båtflyktningene, ble enda mer fiendtlige (Betts 2001; Steketee 2001). I den australske 

konteksten fungerte derfor 9/11 som en fokuserende hendelse som ga ytterligere 

oppmerksomhet til båtflyktningproblemet.  

 

6.1.1 Manipulering av mulighetsvinduet 
Selv om terroristene hevdet å angripe vestlige verdier, var det ingen selvfølge at befolkningen 

i Australia skulle føle seg så truet som de gjorde. Som et isolert kontinent i nedre hjørne av 

verden, var Australia sannsynligvis ikke terroristenes hovedmål. Howard regjeringen 

fremstilte allikevel terrorangrepet som krise og sikkerhetstrussel for Australia på lik linje med 

USA og Europa. Terroristene angrep også Australia, mente regjeringen, fordi de angrep 

verdisett de hadde felles med amerikanerne og som nasjonen var bygget på. Statsministeren 

hadde selv opplevd terroren på nært hold og hadde en stor følelsesmessig intensitet i sine 

uttalelser (Holland 2010, 650–651). John Howard gikk langt i å postulere at krisen til George 

W. Bush også var hans krise (Gleeson 2014, 44). På pressekonferansen dagen etter angrepet 

sa han at «this is not just an assault on America, it’s an assault on the way of life that we hold 

dear in common» (Howard 2001f). John Howard og hans regjering bidro til å overføre krigen 

mot terror til den australske konteksten (Gleeson 2014).  
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På grunn av timingen med Tampa-krisen, åpnet 9/11 et mulighetsvindu av en litt annen art i 

Australia enn i andre land. Det påtrengende problemet som 9/11 satte fokus på var nytt og 

svært tvetydig. Var det et problem knyttet til sikkerhetsrutiner på flyplassene? Den 

muslimske verdens annerledeshet? Utenforskap og problemer knyttet til inkludering i vestlige 

samfunn? Tvetydigheten skapte gode muligheter for manipulering. I Australia smeltet det nye 

terrorproblemet delvis sammen med båtflyktningproblemet som allerede var høyt på den 

nasjonale dagsordenen, selv om det i realiteten ikke var noen logisk sammenheng mellom 

båtflyktningproblemet og terrorisme. Det var høyst usannsynlig at terroristene ville velge 

lekkende, indonesiske fiskebåter for å ta seg til Australia, for så å tilbringe ubestemt tid 

fengslet i australske interneringssentre. Allikevel var dette for mange australiere en naturlig 

kobling, fordi regjeringen allerede hadde kategorisert båtflyktningproblemet som sikkerhets-

politikk og grensekontroll. Uten at Howard regjeringen på noen måte kunne ha forutsett det, 

kom 9/11 tilfeldigvis og dramatiserte problemforståelsen de hadde lagt fram. I stedet for å 

avkrefte den innbilte korrelasjonen som oppsto mellom Tampa-krisen og 9/11, valgte 

Howard regjeringen å bruke den strategisk og bidro til å manipulere mulighetsvinduet til å 

dreie seg om båtflyktningproblematikken. 

 

6.2 Regjeringens politiske løsning  
Dagen etter at Howard regjeringen ble frikjent i den føderale domstolen, 18. september 2001, 

presenterte de sin politiske løsning i Representantenes hus. Denne gangen var lovforslagene 

gjennomarbeidet og representantene fikk både kopi av forslagene og forklarende notat. 

Regjeringens politiske løsning var en asylpolitisk pakke på tre lovforslag, som senere er blitt 

kjent som «the Pacific Solution». Et av disse lovforslagene var en forbedret versjon av the 

Border Protection Bill 2001, som hadde fått massiv motstand kun et par uker tidligere. 

Lovforslaget gikk denne gangen under navnet the Border Protection (Validation and 

Enforcement Powers) Act of 2001. Det tok ikke lenger sikte på å gå foran all annen 

lovgivning, men ga fortsatt myndighet til å tvinge skip med asylsøkere ut på åpent hav 

(Mathew 2002, 663). De to andre lovforslagene som utgjorde «the Pacific Solution» var the 

Migration Amendment (Excision from Migration Zone) Act of 2001 og the Migration 

Amendment (Excision from Migration Zone) (Consequential Provision) Act of 2001. 

Førstnevnte lovforslag tok sikte på å fjerne øyer som Christmas, Cocos, Ashmore og Cartier 

fra Australias «migrasjonssone». Disse øyene er australsk territorium som ligger nærmere 

Indonesia enn australsk fastland og derfor også var populære destinasjoner for båtflyktninger. 
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Ved å gjøre dette grepet, ville regjeringen fjerne adgangen til å søke asyl fra disse øyene. 

Båtflyktninger som ankom øyene utenfor migrasjonssonen ville kun ha mulighet til å oppnå 

midlertidig oppholdstillatelse, uten rett til familiegjenforening, og de ville nektes muligheten 

til å noensinne oppnå permanent beskyttelse. Sistnevnte lovforslag introduserte «offshore 

processing». Det ga adgang til å sende alle personer som ankom øyene utenfor migrasjons-

sonen uten visum, det vil si båtflyktninger, til lukkede interneringssentre i tredjeland mens 

eventuelle visumsøknader ble behandlet. I praksis ble dette fattige stillehavsstater som lot seg 

bestikke. Regjeringen lyktes å gjøre avtaler med Papa New Guinea og Nauru i løpet av de to 

neste månedene. Samlet kan man si at regjeringens politiske løsning var avskrekking, 

ekskludering og straff av båtflyktninger.  

 

«The Pacific Solution» innebar en rekke menneskerettighetsbrudd. For det første, brøt den 

reviderte versjonen av the Border Protection Bill 2001 fortsatt med prinsippet om non-

refoulement, som legger ned forbud mot å returnere personer til land der de risikerer å bli 

utsatt for forfølgelse eller tortur. Dette prinsippet regnes som internasjonal sedvanerett og er 

blant annet kodifisert i Flyktningkonvensjonen art. 33 (Duffy 2015, 528). Alle er beskyttet av 

dette prinsippet, også terrorister og krigsforbrytere. Regjeringens politiske løsning innebar 

ikke direkte refoulement, men ville kunne resultere i kjede-refoulement. Det vil si å returnere 

personer til et sted der de kan returneres videre til forfølgelse eller tortur, noe som også er 

forbudt etter Flyktningkonvensjonen (Crawford and Hyndman 1989, 171). For det andre, 

innebar «the Pacific Solution» brudd på art. 31 i Flyktningkonvensjonen, som forbyr stater å 

straffe flyktninger som ankommer landet ulovlig. Regjeringens politiske løsning tok sikte på 

å straffe båtflyktninger for å ankomme øyer utenfor migrasjonssonen uten visum ved å nekte 

dem adgang til å søke asyl og fengsle dem i tredjeland. Howard regjeringen forsøkte å omgå 

denne internasjonale forpliktelsen ved å kalle båtflyktningene «offshore entry persons», fordi  

man vanligvis ikke kan søke asyl «offshore», det vil si uten å være til stede på landets 

territorium. «The Pacific Solution» impliserte også brudd på retten til familieliv (art. 17 i SP) 

og diskriminering på grunn av fluktrute (art. 26 i SP) (Mathew 2002, 673-675).  

 

Som ved forrige sammenføyningsforsøk, åpnet mulighetsvinduet seg i problemstrømmen. 

Igjen hadde regjeringen tatt tak i pre-eksisterende løsninger i løsningsstrømmen, som også 

denne gangen var generert av Pauline Hanson og det innvandringskritiske partiet One Nation. 

Som sagt, var det Hanson som hadde tatt til orde for å avvise båtflyktningene og ta de tilbake 

«dit de kom fra». Det var også Hansons parti som opprinnelig var forkjempere av å kun gi 
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båtflyktningene tilgang til midlertidig beskyttelse (Jupp 2007, 134). I et radiointervju 31. 

august 2001, altså under Tampa-krisen, hadde hun også foreslått å fjerne Christmas Island og 

andre australske øyer fra migrasjonssonen (Jupp 2007, 190). Hva som var ulikt fra forrige 

sammenføyningsforsøk, var at regjeringen hadde funnet disse pre-eksisterende løsningene før 

det andre mulighetsvinduet hadde åpnet seg. De hadde hentet lovforslagene fra løsnings-

strømmen for å løse problematikken knyttet til MS Tampa og båtflyktningproblemet. Da 9/11 

inntraff skulle man tro at dette ville dra fokuset bort fra båtflyktningproblemet og over på 

terrorisme. I stedet skjedde en mutasjon, der terrorelementet ble kombinert med båtflyktning-

problemet. Selv om mulighetsvinduet åpnet seg i problemstrømmen også denne gangen, ble 

derfor sammenføyningslogikken en annen enn hva Kingdon (1984) fremsetter. På en måte 

fant Howard regjeringen et problem til sin foretrukne politiske løsning – ikke et helt nytt 

problem, men en justert problemforståelse med et nytt meningsbærende element.  

 

6.3 Regjeringens problemforståelse  
Regjeringens problemforståelse ved andre sammenføyningsforsøk var nesten den samme som 

i august. Riktignok hadde de gjort noen små, men helt avgjørende justeringer. Beskrivelsen 

av problemet var mer konkret. Problemet var Australias manglende kontroll over sine 

maritime grenser, som innebar at de ikke hadde kontroll over hvem som entret territoriet. Det 

var fortsatt et sikkerhetspolitisk problem, noe som etter 9/11 virker mer realistisk enn 

tidligere. Årsaken til problemet var fortsatt at Australia ble oppfattet som «soft touch», men 

regjeringen fokuserte denne gangen mer på faktorer som ga næring til menneskesmuglings-

nettverk. Den store syndebukken var nå Labor-opposisjonen, fordi de hadde blokkert the 

Border Protection Bill 2001 og skapt en tvetydighet som styrket bildet av Australia som «soft 

touch». Regjeringens beviser bar ikke like mye preg av manipulering, bortsett fra at de 

åpenbart støttet seg på den innbilte korrelasjonen mellom 9/11 og Tampa-krisen. Da de 

framet et terrorangrep på australsk jord som potensielt fremtidig tap, var dette alt bevis de 

egentlig trengte. Løsningslogikken gikk ut på å ta tilbake kontrollen over hvem som entret 

australsk territorium, noe som blant annet innebar å behandle alle båtflyktninger som 

potensielle terrorister. Det lå fortsatt samme underliggende verdier om rettferdighet til grunn, 

som legitimerte å straffe båtflyktninger – selv de som ikke var terrorister. 9/11 fungerte ikke 

kun som fokuserende hendelse, men var også et mektig symbol som ble introdusert i 

regjeringens problemforståelse. Som symbol relaterte det seg til og tilførte mening til alle de 

andre meningsbærende elementene.  
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6.3.1 Beskrivelse av problemet 
Howard regjeringens beskrivelse av den problematiske tilstanden hadde endret fokus fra 

første til andre sammenføyningsforsøk. Mens de ved første sammenføyningsforsøk beskrev 

den problematiske tilstanden noe abstrakt, som krenkelse av Australias suverenitet, ble den 

ved andre sammenføyningsforsøk mer konkret. Problemet var at Australia ikke hadde 

kontroll over sine maritime grenser. De hadde ikke kontroll over hvem som ankom australsk 

territorium – de kunne være kriminelle, de kunne være krigsforbrytere, de kunne være 

terrorister. Regjeringen la denne gangen også større vekt på menneskesmuglernes del av 

problemet. Australia hadde hatt problemer knyttet til båtflyktninger tidligere, men det 

problemet Australia nå sto ovenfor var av en annen art. Før kom det båter med flyktninger fra 

Vietnam, Kambodsja og Kina – land hvor Australia kan anses som første asylland. Disse 

båtflyktningene var få i antall og hadde reelt behov for beskyttelse. Denne gangen var de økte 

ankomstene av båtflyktninger et symptom på fremveksten av «organised criminal gangs of 

people smugglers» (Ruddock 2001g, 1). Slik det var nå, var det menneskesmuglerne som 

kontrollerte Australias maritime grenser og det sa seg selv at disse ikke kunne stoles på:  
 

The smugglers don’t care what happens to the people who get on boats arranged by them. 
They don’t care what happens to the boats themselves. They don’t check to see whether the 
people being smuggled are criminals or genuine asylum seekers (Ruddock 2001g, 2). 

  

Australia hadde blitt målskive for store menneskesmuglernettverk, som levde på «people who 

are unwilling, for whatever reason, to go through normal procedures for entry to the country 

of destination» (Ruddock 2001g, 1). De solgte turer til mennesker som enten ikke hadde noe 

beskyttelsesbehov eller som hadde omgått effektiv beskyttelse i land som lå nærmere 

hjemlandet. Menneskesmuglernes kunder var privilegerte mennesker som hadde Australia 

som «their preferred migration outcome» (Ruddock 2001g, 1). Australia visste ikke hvem de 

var bortsett fra at de var villige til å betale tusenvis av dollar for å komme til Australia 

ulovlig. Australias maritime grenser og flyktningsystem var i en integritetskrise fordi 

territorialgrensene ble «crossed at will» (Ruddock 2001g, 3). Regjeringen klassifiserte 

fortsatt problemet som sikkerhetspolitisk, men hadde denne gangen en tydeligere kobling til 

beskrivelsen av problemet. Problemet ble ikke lenger beskrevet som en invasjon av 

småkriminelle som krenket australiernes suverenitet. Slik tilstanden var nå, ville sjøveien i 

ytterste konsekvens kunne fungere som «pipeline for terrorists to come in and use our 

country as a staging post for terrorist activities» (BBC News 2015).  
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6.3.2 Årsakssammenheng 
Hovedårsaken til problemet var fortsatt at Australia hadde rykte på seg for å være «soft 

touch», men denne gangen fokuserte Howard regjeringen på hvordan dette fungerte som pull-

faktor for menneskesmuglerne heller enn båtflyktningene. Australia var blitt målskive for 

menneskesmuglerne fordi de ble oppfattet som et lett bytte. Menneskesmugling innebar stor 

profitt og liten risiko for smuglerne selv. Strafferammene for menneskesmugling var lave og 

fengselsforholdene så milde at et fengselsopphold fungerte mer som ferie enn som straff. 

Fengsling i Australia styrket menneskesmuglerne i stedet for å virke avskrekkende (Ruddock 

2001i, 3). Regjeringen mente at Australias ubesluttsomhet under Tampa-krisen hadde sendt 

tvetydige signaler som underbygde Australias rykte som «soft touch». Howard regjeringen 

hadde forsøkt å gi et klart signal til menneskesmuglerne under Tampa-krisen. Dette hadde 

ifølge regjeringen funket om ikke Labor-opposisjonen hadde motsatt seg the Border 

Protection Bill 2001 og om ikke den føderale domstolen hadde dømt regjeringen for 

handlinger gjort for å beskytte Australias nasjonale interesse. Menneskesmuglerne hadde 

fulgt nøye med under krisen og tok Australias tvetydighet som et grønt lys for å fortsette å 

komme. Migrasjonsministeren sa følgende om dommen som først ble gjort mot regjeringen 

11. september 2001:  
 

[W]e know the people smugglers are very conscientiously following the debates here. When there 
was a single judge decision in relation the Tampa, it was portrayed as green light to them and the 
people they were seeking to traffic to Australia (Ruddock 2001j, 1) 

 

Domstolene fikk fortsatt mye av skylden for den problematiske tilstanden, men regjeringens 

hovedfokus hadde endret seg. Nå var det primært Labor-partiet som fikk gjennomgå og som 

ble forstått som syndebukken. Hadde ikke Labor motarbeidet the Border Protection Bill 

2001, ville heller ikke den føderale domstolen hatt noen sak mot regjeringen. Om Labor-

opposisjonen bare hadde gitt sin støtte til regjeringens politiske løsning, ville regjeringen 

sluppet å bruke tid og ressurser i ankesaken og i stedet fått has på problemet. Dermed var det 

nå primært Labors skyld at Australia fremsto som «soft touch» fordi de sto for vinglingen i 

båtflyktningspørsmålet. Howard regjeringen fremstilte Labor som tåkefyrster og vingle-Petter 

som endret mening fra dag til dag og fra time til time. Labor hadde egentlig vært enige med 

dem hele tiden, hevdet regjeringen, men ønsket kun å sabotere regjeringens suksess før 

valget. De beskyldte Labor-partiet for å spille politisk spill på bekostning av Australias 

nasjonale interesse, på tross av at det var tydelig at Labors motstand mot the Border 

Protection Bill 2001 hadde kostet dem mange velgere. Selv om opposisjonen denne gangen 
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sa at de ville støtte regjeringens lovforslag, ville skaden allerede være gjort.. Det skapte 

nesten bare enda mer tvetydighet når Labor-opposisjonen nå støttet regjeringens politiske 

løsning etter å ha slaktet den et par uker tidligere: 

Part of the problem is that ambiguity does arise for a number of reasons. It arises when people 
see legislation that might deal with particular issues opposed, and even when they see it later 
supported (Ruddock 2001j, 1).   

 

6.3.3 Bevis på problemet 
Howard regjeringen var også denne gangen svært selektive i informasjonen de la fram, men 

brukte på mange måter mer realistiske indikatorer og eksempler. Migrasjonsministeren viste 

til den eksplosive økningen i antall båtflyktninger de siste årene for å demonstrere problemet 

– fra 921 på et år i 1998-1999 til 1,212 bare i august det året (Ruddock 2001g, 1). Når det 

gjaldt Australias generøsitet i forhold til andre land, hadde de nedjustert sine indikatorer. 

Mens de ved første sammenføyningsforsøk hevdet å være verdens mest generøse land de siste 

50 årene når det kom til å ta imot flyktninger, var nå påstanden at «[o]n a per capita basis, 

Australia is second only to Canada in its generosity to refugees» (Ruddock 2001g, 3). Noe 

som var korrekt, om man kun så på inntak av kvoteflyktninger. I sin fremstilling av Australia 

som «soft touch», la de denne gangen større vekt på straffepraksis i forhold til menneske-

smuglere og brukte dette som bevis på at Australia fungerte som pull-faktor for kriminelle 

nettverk. Ifølge regjeringen fikk menneskesmuglerne betalt opptil 16,000 amerikanske dollar 

per person (Ruddock 2001i, 1). Når menneskesmuglernes strafferammer og soningsforhold i 

Australia var så milde som de var, lønte det seg derfor med menneskesmugling selv når de 

ble tatt. Heller enn avskrekkende fungerte straffen nærmest som en bonus, mente regjeringen:   
 

[F]or first offenders the courts have generally imposed penalties of only two years, and with 
remissions that has been less than a year. With the earnings that people can make while they 
are in jail, and with the medical attention and dental treatment that they receive there, people 
often go back in a considerably advanced position (Ruddock 2001i, 3).   

 

Ved forrige sammenføyningsforsøk hadde Howard regjeringen hatt vanskeligheter med å 

bevise at båtflyktningproblemet var en alvorlig sikkerhetstrussel. Etter terrorangrepene 11. 

september 2001, var det få som stilte spørsmål ved regjeringens kategorisering av problemet. 

Australierne hadde selv dratt koblingen mellom terrorisme og båtflyktninger. Regjeringen 

utnyttet dette og brukte 9/11 som bevis på at båtflyktningene var et sikkerhetspolitisk 

problem. I regjeringens ankesak uttalte David Bennett, the Solicitor General, at «Today, 

invasions don’t have to be military. They can be of diseases, they can be unwanted migrants» 

(Marr and Wilkinson 2004, 194). På denne måten ble også terrorangrepet 11. september brukt 
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i framingen av det potensielle fremtidige tapet av å ikke løse båtflyktningproblemet – et 

terrorangrep på australsk jord. Som bevis på risikoen for at det kunne komme terrorister i 

flyktningbåtene, brukte regjeringen blant annet andelen afghanske flyktninger. Den store 

andelen afghanske flyktninger hadde regjeringen bagatellisert under Tampa-krisen ved å 

hevde at de sannsynligvis var pakistanere. Nå brukte de heller de afghanske båtflyktningene 

som bevis på at det kunne være terrorister i flyktningbåtene. I et TV-intervju 19. september 

2001 sa finansminister Peter Slipper følgende:   

there is a connection between illegals and terrorists and we ought to consider that many of the 
people that claim to be refugees and people who come from Afghanistan […] It’s not beyond 
the realms of possibility that the Taliban regime could well be sending people to Australia as 
terrorists under the guise of illegals (Gelber and McDonald 2006, 283) 

 

Howard regjeringen brukte også 9/11 som bevis på at Labor-opposisjonen hadde gjort et 

grovt feilsteg da de avviste the Border Protection Bill 2001. Terrorangrepene i USA beviste 

at sikkerhetstrusselen de hadde lagt fram var høyst reell og at deres foreslåtte politiske 

løsning hadde vært nødvendig. Det ble ikke sagt eksplisitt, men det lå underforstått i 

regjeringens problemforståelse at om Labor motsatte seg regjeringens politiske løsning denne 

gangen, ville et eventuelt terrorangrep i Australia være deres skyld. Justisministeren beskrev 

Labors beslutning om å avvise the Border Protection Bill 2001 slik:  
 

That was short-sighted, and we have seen how short-sighted it was with the effluxion of time 
and the events that have occurred since (Ellison 2001b, 2).  

 
 
6.3.4 Løsningslogikk 
Regjeringens løsningslogikk var noe mindre rett fram ved andre sammenføyningsforsøk, noe 

som hadde sammenheng med at deres politiske løsning denne gangen var sammensatt av tre 

ulike lovforslag. Allikevel ga regjeringen selv inntrykk av at lovforslagene alle tjente samme 

formål, som var «to ensure that Australia has control over who crosses our maritime borders» 

(Ruddock 2001h, 1; Ruddock 2001f, 1). Løsningen på problemet var å ta tilbake kontrollen 

over hvem som krysset Australias maritime grenser. Måten de skulle gjøre dette på var todelt. 

For det første, måtte det innebære å gi regjeringen mer ubegrensede fullmakter i møte med 

båtflyktningene. De måtte ha fullmakter til å avvise, fjerne og anholde båtflyktninger uten å 

risikere å bli tatt til retten. Ved å fjerne retten til rettslig overprøving kunne regjeringen ta 

tilbake kontrollen over hvem som entret australsk territorium (Ruddock 2001h, 1). For det 

andre, måtte de irregulære ankomstene stoppes en gang for alle ved å avskrekke menneske-

smuglere og potensielle asylsøkere fra å komme. Howard regjeringen ga inntrykk av at de 
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primært var ute etter å ta menneskesmuglerne, men dette stemte ikke overens med innholdet i 

deres politiske løsning. De økte strafferammen for menneskesmugling til 5-8 år, noe de 

mente ville sende «a very important red light to would-be people smugglers» (Ruddock 

2001g, 2). Rent bortsett fra denne endringen, innebar løsningen tiltak som utelukkende var 

rettet mot båtflyktningene. Regjeringens politiske løsning straffet båtflyktninger ved å frata 

dem retten til å søke asyl. Fordi de hadde ankommet Australia ulovlig med båt, kunne de nå 

kun få midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening. Det var også båtflyktninger 

regjeringen tok sikte på å sende til lukkede interneringssentre i tredjeland, ikke menneske-

smuglerne. Selv om tiltakene tydelig innebar straff av båtflyktningene, fremstilte Howard 

regjeringen det som at de kun reduserte båtflyktningenes insentiver ved å slutte å belønne 

dem for å bryte loven (Ruddock 2001h, 1). Regjeringen mente deres løsning skapte:  
 

disincentives to unauthorised arrival in Australia by those who seek to use people smugglers 
to achieve a resettlement place they may well not need – a place taken from refugees with no 
other options available to them (Ruddock 2001h, 1) 

 
Underliggende lå det en antakelse om at båtflyktningene ikke egentlig trengte eller fortjente 

beskyttelse. Denne antakelsen hadde også vært rådende ved første sammenføyningsforsøk. 

Forskjellen var at Howard regjeringen i august også ga uttrykk for at de hadde humanitære 

forpliktelser. De anerkjente at også båtflyktningene hadde menneskerettigheter, som satt 

begrensninger på hvordan problemet kunne håndteres. Denne gangen påsto aldri Howard 

regjeringen direkte at deres politiske løsning var i tråd med internasjonale forpliktelser, slik 

de gjentatte ganger hadde gjort ved forrige sammenføyningsforsøk. De snakket ikke lengre 

om å balansere nasjonal interesse og internasjonal lovgivning (Howard 2001c, 2–3). Selv om 

nasjonal interesse, suverenitet og sikkerhet også hadde blitt tillagt stor vekt i august, virket 

disse hensynene å veie tyngre enn de internasjonale forpliktelsene denne gangen. Regjeringen 

fremsatte at de ville «continue to honour our international protection obligations» (Ruddock 

2001g, 3), men de kunne ikke gå på bekostning av Australias rett til grensekontroll som var 

«an idea that goes back to ancient times and is something which is quite rightly in the 

province of any sovereign nation» (Ellison 2001b, 1). På mange måter var regjeringens 

løsningslogikk at alle båtflyktninger måtte behandles som potensielle terrorister. Regjerings-

advokaten argumenterte for dette i regjeringens ankesak. På tiltalepunktet om at regjeringen 

kun hadde myndighet til å nekte båtflyktninger adgang i krigstid svarte han følgende:  
 

 Suppose there was a vessel with terrorists and weapons on board and no stats of war exits. 
They are to be regarded as friendly aliens (if the Government has no power to expel them). 
The people who did what happened in New York the other day are friendly aliens (Ross 2001) 
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Både båtflyktninger og terrorister var i utgangspunktet «friendly aliens», men regjeringen 

visste ikke hvem de var. Båtflyktningene var en type innvandring Australia ikke hadde 

kontroll over, fordi de ikke hadde søkt visum på forhånd og meldt sin ankomst. Det var helt 

nødvendig at regjeringen tok kontroll over Australias maritime grenser og stoppet de 

irregulære ankomstene.  

 

6.3.5 Verdier 
Regjeringens problemforståelse inneholdt samme nøkkelverdier som ved sammenføynings-

forsøket i slutten av august. Australia var et rettferdig land som ønsket at alle skulle ha en 

«fair go». Det lå fortsatt en antakelse til grunn om at det eksisterte «a fair, balanced and 

evenly applied assessment procedure» (Howard 2001e, 2), men at båtflyktninger var 

«unwilling, for whatever reason, to go through normal procedures for entry to the country of 

destination» (Ruddock 2001g, 1). Den ideelle samfunnstilstanden var at ingen asylsøkere 

kom med båt og at Australia hadde full kontroll over innvandringen. Kun inviterte 

flyktninger, som hadde gått igjennom rettferdige prosedyrer og ventet i kø, var velkomne. 

«[W]e will continue to welcome those whom we invite» (Ruddock 2001b, 3). Idealtilstanden 

regjeringen skisserte minnet om innvandringskontrollen Australia hadde hatt under «White 

Australia»-politikken. De hadde sagt det hyppig under Tampa-krisen og ga uttrykk for det 

også nå, at det var opp til dem, på vegne av det australske folk, å avgjøre hvem som fikk 

komme til Australia (Ruddock 2001h, 1). Regjeringen bedyret at dette ikke hadde med 

ekskludering eller rasisme å gjøre. Deres motiv var å behandle alle rettferdig ved at alle ble 

bedømt etter samme standard. De som kom til Australia ulovlig, det vil si båtflyktninger, 

burde ikke dømmes etter en mildere standard enn de som valgte å handle «rett» og søkte 

beskyttelse gjennom UNCHR i flyktningleirene:  
 

We seek to have a fair and balanced process whereby all those who are entitled to be 
considered for refugee places made available by Australia are judged according to the same 
standard and not judged according to a softer standard if you can get to Australia illegally 
(Howard 2001e, 1). 

 

Båtflyktningene hadde ved forrige sammenføyningsforsøk blitt fremstilt som uforenelige med 

australske verdier fordi de brøt med australske «principles of fairness» ved å snike i køen. De 

sto i motsetning til «the Aussie battlers», som var hardtarbeidende og tålmodig ventet på tur. 

Det at båtflyktningene også i all hovedsak kom fra den muslimske verden gjorde ikke saken 

noe bedre. Allerede før 9/11, var det mange australiere som oppfattet at muslimer hadde en 

fiendtlig innstilling til australske, konvensjonelle verdier (Jupp 2007, 116). Flere så muslimsk 
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identitet og religiøs praksis som en trussel mot den eksisterende samfunnsordenen (Bleiker 

2005, 435). Terroristene som sto bak 9/11 bekreftet denne virkelighetsforståelsen, da de 

hevdet å angripe vestlige verdier og levesett. De bekreftet australiernes mistanke om at 

muslimer var uforenelige med australske verdier. Ikke bare det, men de hadde erklært krig 

mot menneskerettigheter og frihet. Menneskerettigheter kunne ikke gjelde slike mennesker, 

som ikke engang «trodde på» menneskerettigheter selv, men forsøkte å bekjempe dem (De 

Londras 2011). Båtflyktningene kom fra terroristenes hjemland. Det betydde ikke at alle var 

terrorister, men sa allikevel noe om verdigrunnlaget deres. Det at de tok den ulovlige 

bakdøren med båt, uten å ta hensyn til de trengende flyktningene i flyktningleirene, sa noe 

om dem. Dette var muslimene uten skrupler og rettferdighetssans, noe som ikke akkurat talte 

deres sak.  

 

6.3.6 Symboler 
Terrorangrepet 11. september 2001 er et eksempel på en fokuserende hendelse som selv ble 

et mektig politisk symbol. Angrepet var rettet mot nøkkelsymboler for politisk, økonomisk 

og militær makt – henholdsvis det hvite hus, World Trade Centre og Pentagon (Bleiker 2003, 

433). Det hadde skjedd mye større katastrofer i andre byer til andre tider, men det var ingen 

kameraer i Dresden, Hamburg eller Hiroshima (Boal et al. 2005, 26). Terrorangrepene i USA 

ble svært godt dokumentert. Bildene av de to flyene som krasjet inn i World Trade Centre ble 

kringkastet verden over. Man kunne se «the flailing jumpers, the crumbling buildings, the 

plumes of smoke and debris engulfing one of the world’s greatest cities» (Gleeson 2014, 31). 

Symbolikken var slående. 9/11 dramatiserte splittelsen mellom Vesten og den muslimske 

verden. Mediedekningen minnet mer om krigsrapportering enn det som typisk er forbundet 

med katastrofer eller tragedier (Berrington 2002, 49–50). Avisoverskrifter som «America 

under attack», «War on America» og «September 11» prydet medier verden over (Gleeson 

2014, 32). På samme dag som Howard regjeringen introduserte «the Pacific Solution», 

erklærte USAs president «krigen mot terror» (Gleeson 2014, 33). Både i USA og i Australia 

ble «krigen mot terror» fremstilt som en kamp mellom de gode og de onde, de siviliserte og 

de usiviliserte. Statsminister John Howard mente terrorangrepet representerte «an attack on 

the civilised world» (Howard i Gleeson 2014, 98). Hadde terrorangrepet blitt kategorisert 

som en forbrytelse, ville det vært naturlig med detaljerte prosesser og spørsmål knyttet til 

årsakssammenheng. Ved å kategorisere 9/11 som en krigshandling, unngikk man dette. Den 
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australske statsministeren brukte mye samme retorikk som sin amerikanske kollega og mente 

USA var berettiget til å hevne seg:  
 

I certainly believe that what was done yesterday was an act of war against the United States 
and the Americans are entitled to, having properly identified those responsible, are entitled to 
retaliate (Howard 2001f) 

 

Som symbol hadde 9/11 mange av kjennetegnene til hva Zahariadis (2003) omtaler som et 

«høyere ordens symbol». Det utløste utvilsomt en reaktiv tilknytning i den australske 

befolkningen, som vil si sterke følelsesmessige reaksjoner av årsaker de selv sannsynligvis 

ikke forsto. Australiernes sterke følelser knyttet til terrorangrepet ble reflektert av alt fra 

leserinnlegg og innringere på radio til voldsbølgen mot australske muslimer. Symbolet ble 

utledet av australiernes nasjonale identitet som rettferdige, siviliserte og gode mennesker, der 

terroristene symboliserte motsatsen – de urettferdige, usiviliserte og onde menneskene som 

stereotypisk ble sett som unge muslimske menn. Samtidig visste folk fortsatt lite om Al 

Qaida og terrorangrepet var uttrykk for et komplekst problem som var vanskelig å ta innover 

seg og forstå. Som symbol forenklet 9/11 informasjon og tilbød folk mening. I realiteten var 

terrortrusselen umulig å sikre seg mot. Ved å forstå 9/11 som en krigshandling, ble det noe 

man kunne håndtere – en kamp man kunne vinne. Hendelsen ble plassert i en kontekst folk 

forsto. Som symbol hadde 9/11 de elementene Howard regjeringen trengte for å få gjennom-

slag for sin foretrukne asylpolitiske løsning. Det ble tilført regjeringens problemforståelse 

som meningsbærende element, som relaterte seg til og tilførte mening til de eksisterende 

elementene som problemforståelsen besto av. Symbolikken var todelt. For det første, skapte 

det en opplevelse av krigstilstand, noe som underbygde regjeringens kategorisering av 

problemet som sikkerhetspolitisk. Det dramatiserte også det potensielle fremtidige tapet svært 

effektivt og ga styrke til regjeringens framing av båtflyktningsituasjonen som en krise og 

nasjonal sikkerhetstrussel. For det andre, dramatiserte det skillet mellom «oss gode, vestlige, 

siviliserte» og «de onde, muslimske, usiviliserte», som Howard regjeringen hadde forsøkt å 

utnytte ved forrige sammenføyningsforsøk.  

 

6.4 Opposisjonens ombestemmer seg  
Da Howard regjeringen introduserte «the Pacific Solution» i midten av september, var det en 

markant endring i opposisjonens respons. Labor omtalte regjeringens politiske løsning som 

en «very important package» (Faulkner 2001c, 1) og «good law» (Beazley 2001d, 2). De 

hadde ikke noe problem overhodet med at regjeringen introduserte the Border Protection Bill 
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2001 på nytt, i revidert versjon (Sciacca 2001; Beazley 2001b; Faulkner 2001a). Den 

reviderte versjonen hadde «no resemblance beyond the title», hevdet Labor (Beazley 2001d, 

1). De sto for kritikken de hadde gitt the Border Protection Bill 2001, som de fortsatt omtalte 

som «flawed, draconian and unacceptable» (Sciacca 2001, 1). Labor mente den nye versjonen 

var grundig utarbeidet og hadde tatt innover seg Labors kritikk. Det var nå et lovforslag som 

de med letthet kunne gi sin fulle støtte (Sciacca 2001, 1). Hadde det blitt presentert i august, 

ville forslaget fått Labors velsignelse fordi det var i Australias nasjonale interesse (Beazley 

2001d, 1). Opposisjonen erkjente at de hadde tatt imot «a lot of heat and pain» (Sciacca 2001, 

2) ved å avvise det originale lovforslaget, men ga seg selv ros for å presse regjeringen til å 

komme med en mer akseptabel pakkeløsning. De gikk så langt som å ta æren for regjeringens 

nye politiske løsning:  
 

The concerns that were expressed by the Labor Party caucus in our resolution of Thursday, 30 
August, have been met by the new package. This is, I believe, a credit to the Labor caucus. […] 
The fact is that, by taking that stance, we have ensured that, without compromising what the 
government was trying to do, we now have a bill which is acceptable and takes into consideration 
what we said were the problems (Sciacca 2001, 2) 

 

Selv om Labor hadde rett i at regjeringen hadde moderert og forbedret the Border Protection 

Bill 2001, var hovedtrekkene fortsatt de samme. Det var pussig hvordan de kunne gå fra 

avsky for forslaget til å gi sin fulle støtte. Howard regjeringen beskyldte Labor for å snu i 

spørsmålet kun av egennytte og ikke av bekymring for Australias nasjonale interesse. De 

mente Labor hadde bestemt seg for å støtte regjeringen allikevel etter å ha vært vitne til 

regjeringens enorme støtte under Tampa-krisen, mens de selv falt på meningsmålingene. 

Opposisjonslederen brukte taletiden nesten utelukkende til å protestere på beskyldningene om 

Labors intensjon, men unnlot å kommentere detaljene i regjeringens asylpolitiske pakke. 

Beazley forfektet at Labor ga sin støtte «because it is in the national interest» og «because it 

is legal, because it is workable and because it will be effective» (Beazley 2001d, 1). Det 

hadde skjedd tydelige endringer i opposisjonens problemforståelse, men store deler var også 

som før. Opposisjonen snakket med to tunger. På den ene siden ga de sin fulle støtte. 

Samtidig ga de uttrykk for at regjeringens politiske løsning ikke ville løse problemet, men at 

de følte de ikke hadde noe annet valg enn å støtte forslagene.  

 

6.4.1 Situasjonens alvor 
Siden sist, hadde opposisjonen endret sin forståelse av situasjonens alvorlighetsgrad. Da 

Howard regjeringen ved forrige sammenføyningsforsøk skisserte MS Tampa og båtflyktning-
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problemet som krise, hadde opposisjonen protestert: «We do not face in these circumstances 

a national catastrophe; we face a serious problem» (Beazley 2001a, 1). Nå hadde Labor 

ombestemt seg. I løpet av et relativt kort innlegg, omtalte opposisjonslederen i Senatet 

regjeringens politiske løsning som «urgent» åtte ganger (Faulkner 2001c). Han forsikret om 

at Labor ville gjøre sitt ytterste for at regjeringens politiske løsning skulle vedtas så fort som 

mulig, blant annet ved å «minimising the number of opposition speakers» (Faulkner 2001b, 

2). Terrorangrepet 11. september 2001 hadde endret opposisjonens forståelse av alvoret ved 

situasjonen. Nå var det uhyre viktig at opposisjon og regjering sto sammen i saker som 

angikk «the nation and the security of the nation» (Sciacca 2001, 1). Opposisjonen virket å ha 

latt seg påvirke av frykt i den australske befolkningen, som de la som sentral grunn til at 

omstendighetene nå var mer alvorlige. Skyggeministeren for migrasjon innledet sitt innlegg 

ved å vise til befolkningens fornyede bevissthet rundt problematikk knyttet til ulovlig 

innvandring og grensekontroll etter at terroren rammet USA:  
We naturally need to be vigilant in hard times such as this. We know, of course, about what 
happened in the United States only last week. People become far more aware of the matters 
involved in illegal immigration and the integrity of border issues when they see sorts of 
unspeakable horrors which occurred in the United States (Sciacca 2001, 1).  

 

Ved forrige sammenføyningsforsøk hadde opposisjonen også sagt seg uenige i regjeringens 

kategorisering av båtflyktningproblemet som et sikkerhetspolitisk problem. I sine innlegg 

nevnte de ikke nasjonal sikkerhet med et ord, bortsett fra i sammenheng med kritikk av 

regjeringens dramatisering av situasjonen og problemet. Nå hadde Labor snudd og nevnte 

Australias nasjonale sikkerhet hyppig i taler og debatter. De var nå enige med regjeringen om 

at menneskesmugling var et «significant national security problem» (Sciacca 2001, 4).  

 

6.4.2 Årsak og løsning 
Selv om Labor denne gangen støttet regjeringens politiske løsning umiddelbart, talte de med 

to tunger og var tvetydige i sin kommunikasjon. Regjeringen hadde i stor grad videreutviklet 

sin politiske løsning fra august, da Labor hadde vært dypt uenig i antakelser knyttet til 

årsakssammenheng og løsningslogikk i regjeringens problemforståelse. Disse uenighetene 

var fortsatt høyst til stede. Opposisjonen mente fremdeles at svekkede relasjoner til naboland, 

Indonesia spesielt, var hovedårsaken til båtflyktningproblemet. Smuglerbåtene opererte fra 

Indonesia og samarbeid med den indonesiske regjeringen var derfor helt avgjørende, mente 

Labor. De beklaget at Howard regjeringen var ute av stand til å lappe sammen dette forholdet 

(Sciacca 2001, 3). Australia måtte gjøre en større diplomatisk innsats i Indonesia, slik at de 
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fikk i stand en avtale som sikret at de kunne returnere båtflyktninger dit. Labor stod fast ved 

at Australia var avhengig av gode relasjoner til verdenssamfunnet: «we can have no security 

or certainty as a nation without building sound international relationships» (Beazley sitert av 

Sciacca 2001, 3). I tillegg foreslo opposisjonen å opprette en nasjonal kystvakt (Beazley 

2001e). De forfektet at Australia ikke hadde råd til å sende marinen for å stoppe alle 

båtflyktninger, slik regjeringen hadde gjort under Tampa-krisen. Marinen var fortsatt 

utplassert og opposisjonen beskyldte regjeringen for å gjøre dette kun for å vinne popularitet 

innfor valget i november (Sciacca 2001, 2). Samtidig som de ga sin støtte til regjeringens 

politiske løsning, sa de også at løsningen ikke ville løse problemet Australia sto ovenfor:  
 

The regime about to be put in place by this new package of immigration bills will not deal 
with the problem at the source (Sciacca 2001, 2) 

 

Opposisjonslederne i over- og underhuset ga allikevel sin fulle og ubetingede støtte. Andre 

sentrale Labor-politikere hadde imidlertid vært i mediene og gitt uttrykk for at de ville endre 

lovforslagene når de selv kom i regjering (Ellison 2001b, 2). Den tidligere migrasjons-

ministeren, Nick Bolkus, var en av få senatorer fra Labor som fikk taletid. Han uttrykte 

bekymring for hvor «the Pacific Solution» ville ta Australia og mente det var «whiff of race 

issues in the air». Bolkus leste et utdrag fra en bok om australsk fremmedfrykt, der Australia 

gjentatte ganger i historien hadde stengt ikke-hvite raser ute. Nå var Australia der igjen, 

mente Bolkus – «unfortunately this time it is Muslim Australia that is the target» (Bolkus 

2001c, 1). Skyggeministeren for migrasjon, Con Sciacca, ga på sin side uttrykk for at den 

politiske prosessen de nå var inne i ville sees tilbake på om ti år som da regjeringen risikerte 

Australias multikulturelle samfunn simpelthen for å vinne popularitet innfor det kommende 

valget (Sciacca 2001, 3). Det var tydelig at Labor ikke egentlig syntes at «the Pacific 

Solution» var en god løsning på problemet: 
 

We now find ourselves in a position where this parliament, I believe, does not have an option but 
to support this legislation, recognising full well that this is not the best way to go (Bolkus 2001c, 
4).  

 

6.4.3 Internasjonale forpliktelser 
Selv om regjeringens politiske løsning utvilsomt også denne gangen brøt med Australias 

internasjonale forpliktelser, var ikke dette et tema. Mye tydet på at den delen av Labor-partiet 

som hadde en instrumentell oppfatning av menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser 

hadde vunnet fram. Denne delen av partiet hadde ved forrige sammenføyningsforsøk sett 

regjeringens politiske løsning som et risikofylt alternativ, fordi det brøt med internasjonale 
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konvensjoner. Når de da ikke så situasjonen som så alvorlig som regjeringen fremstilte den, 

mente de the Border Protection Bill 2001 var unødvendig, blant annet fordi det ville svekke 

Australias rykte i det internasjonale samfunnet (Cook 2001). Opposisjonslederen hadde under 

Tampa-krisen sagt at the Border Protection Bill 2001 var egnet for mer ekstreme situasjoner 

enn det Australia sto ovenfor, slik som nasjonale sikkerhetstrusler eller terrorisme:   
 

[…] extreme circumstances arising with a possible threat to the security of a nation […] in 
circumstances in which it is necessary to save people who are subject of terrorist threat – an 
order of issue and problem miles higher than the problems that we happen to be dealing with 
here (Beazley 2001c, 1). 

 

Nå hadde opposisjonens forståelse av problemets alvor endret seg. Ikke bare var det et 

sikkerhetspolitisk problem, det ga uttrykk for at den sikkerhetspolitiske virkeligheten hadde 

endret seg. Det var ikke lenger utelukkende snakk om å forberede seg på krig mot andre 

stater. Etter terrorangrepet 11. september 2001 hadde det blitt klart at man måtte ha en 

bredere forståelse av sikkerhet. De kunne bli angrepet av ikke-statlige aktører, hvor som helst 

og når som helst. Kanskje var det derfor Labor-opposisjonen ikke nevnte internasjonale 

forpliktelser denne gangen, fordi de nå så det som nødvendig å bryte med internasjonale 

konvensjoner. De ekstreme omstendighetene som måtte til for å vedta den typen politiske 

løsninger som regjeringen hadde foreslått var nå til stede. Det virket som at Labor mente 

regjeringens politiske løsning var nødvendig «to save people who are subject to terrorist 

threat» (Beazley 2001c, 1), som ble oppfattet å være den australske befolkningen. Det kunne 

virke som at de var redde for å få skylden for et eventuelt terrorangrep på australsk jord, om 

ikke de godtok Howard regjeringens forslag til politiske løsning. Opposisjonslederen 

skisserte regjeringens ansvar for å beskytte den australske befolkningen slik:  
 

The first task of a government is to provide for the security of the communities they serve, not 
simply when a crisis erupts or when a political opportunity presents itself; it is a permanent 
task of government. Security of the nation these days— especially since the terrible events of 
11 September—has to be conceived of in a broad way. National security is not simply a 
matter any longer of preparing to fight against other states or securing international 
arrangements with other states. It is also about protecting communities from threats which 
have no clear state base. We need new agencies and structures to deal with the more 
sophisticated security problems we face this century (Beazley 2001e, 1). 

 

6.4.4 Kritikk av retorikk  
Selv om Labor-opposisjonen mente at omstendighetene var alvorlige, kritiserte de Howard 

regjeringen for å spre panikk i befolkningen. Skyggeministeren for migrasjon, Sciacca, viste 

til forsvarsministerens uttalelser i media om at terrorister kunne komme til Australia med 

smuglerbåtene. Dette var latterlig å anta, mente ministeren. Terroristene som sto bak 9/11 
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hadde hatt pilotundervisning i USA og kom enten lovlig eller med falske pass. Terrorister var 

velfinansiert, fremsatte Sciacca. De ville aldri ha valgt å ta den livsfarlige veien om lekkende, 

indonesiske fiskebåter for å komme seg til Australia. «Terrorists usually come in good suits, 

and they sit in seat 2A in front of the plane» (Sciacca 2001, 5). Det å komme med slike 

påstander egget opp uroligheter og frykt i befolkningen, mente skyggeministeren. Han viste 

til angrep på australske muslimer den siste uka: «The last thing we need is to have this awful 

situation of people throwing petrol bombs at mosques» (Sciacca 2001, 6). Australia var et 

multikulturelt samfunn med over 200 ulike nasjonaliteter. Det siste de trengte var en 

regjering som bidro til mistenkeliggjøring og etniske konflikter. Opposisjonen ba regjeringen 

om å være mer forsiktig i sine uttalelser:  
 

We support the bills, but we ask the government to be a little bit more sensitive to the fact that 
this is a multicultural country and not to use these issues simply for venal political point 
scoring (Sciacca 2001, 6) 

 

6.5 Endring i nasjonalt lynne?  
Mye tyder på at en overordnet ide, i form av offentlig filosofi (Mehta 2011) eller nasjonalt 

lynne (Kingdon 1984), hadde endret seg fra første til andre sammenføyningsforsøk. 

Australias internasjonale forpliktelser var denne gangen gitt en mindre betydning i 

problemforståelsen til både regjering og opposisjon. Howard regjeringen hadde ved forrige 

sammenføyningsforsøk stadig nevnt folkerettslige forpliktelser for å legitimere sin politiske 

løsning og håndteringen av de skipbrudne om bord MS Tampa. Nå var henvisningene langt 

færre. Ikke én gang uttalte Howard regjeringen direkte at deres politiske løsning var i tråd 

med internasjonale forpliktelser. Det var den jo heller ikke, men det hadde ikke stoppet dem 

fra å påstå dette ved forrige anledning. Sist hadde opposisjonen gitt brudd med internasjonale 

forpliktelser som hovedgrunn til sin avvisning av the Border Protection Bill 2001. 

Regjeringen hadde i stor grad videreutviklet sin politiske løsning fra forrige gang. Allikevel 

kom det denne gangen ingen protester fra opposisjonen når det gjaldt samsvar med 

internasjonale forpliktelser. Hva både regjering og opposisjon derimot snakket mye om, var 

hva den australske befolkningen forventet av dem – som var sikkerhet og kontroll. Labors 

skyggeminister for migrasjon startet sitt innlegg med å snakke om hvordan befolkningen 

hadde blitt mer bevisst saker som gjaldt ulovlig innvandring og grensekontroll etter at 

terroren rammet USA (Sciacca 2001, 1). Regjeringens migrasjonsminister innledet også sitt 

innlegg med å vise til 9/11 og la stor vekt på at det var dette – hva regjeringen foreslo – som 

den australske befolkningen forventet av dem: 
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The Australian public has a clear expectation that Australian sovereignty, including in the matter 
of entry of people to Australia, will be protected by this parliament and the government (Ruddock 
2001g, 1).  

Gjennom presentasjonen av «the Pacific Solution» tegnet migrasjonsministeren et bilde av 

det nasjonale lynnet som ikke bare gagnet, men krevde regjeringens politiske løsning. I 

hvilken grad stemte dette? Som tidligere nevnt, ble den australske befolkningen dypt berørt 

da terroren rammet USA. 9/11 fikk bred dekning i australske medier, hvor temaer som 

Australias delte verdigrunnlag med USA, behovet for utvetydig militær respons og 

muligheten for at det kunne vært «oss» – den australske befolkningen – som var under angrep 

(Gleeson 2014, 44). Meningsmålinger som ble gjort i dagene etter terrorangrepet viste at så 

mange som 70 prosent ønsket å støtte USA militært i krigen mot terror (Goot 2007, 261). De 

viste også at folks holdninger til båtflyktninger hadde blitt enda mer fiendtlige enn før 

terrorangrepet (Betts 2001). Lederartikkelen i den riksdekkende avisen the Daily Telegraph 

17. september 2001 kom med en oppfordring til regjeringen, samme dag som de skulle 

introdusere «the Pacific Solution»: 
 

With the threat of terrorist counter-attacks against any nation that aids the United States, 
Australia must be vigilant, particularly in maintaining the sovereignty of its borders. It is for 
this reason Mr Howard should reintroduce the Border Protection Bill […] many of the illegal 
immigrants come from Afghanistan […] these are unprecedented times and call for Australia 
to have the moral courage to make decisions that are the best interests of the Australian 
people (McMaster 2002, 288).  

 

Sårbarheten vestlige befolkninger følte etter terrorangrepet 11. september 2001 skapte i 

mange land en populær etterspørsel etter sikkerhet for å berolige denne sårbarheten (Duffy 

2015; De Londras 2011; Ignatieff 2002). Terrorisme er blitt sagt å være en av de største 

testene på et samfunns velvilje til å overholde menneskerettslige forpliktelser, spesielt til de 

som blir ansett som «andre» enn majoritetsbefolkningen (Ignatieff 2002, 1138). Mange 

opplevde at 9/11 markerte en ny æra, der menneskerettighetene enten ikke gjaldt lengre eller 

måtte nedjusteres for å bedre passe de nye realitetene som ble gitt av global terrorisme (De 

Londras 2011, 5). Statens internasjonale forpliktelser ble i større grad opplevd å være på kant 

med sikkerhetshensyn, der mange mente nasjonal sikkerhet måtte trumfe folks friheter og 

rettigheter. I mange land ble terrorisme brukt som rasjonale for å ekspandere statsmakt for å 

beskytte majoritetsbefolkningen på bekostning små, mistenkte grupper i samfunnet (De 

Londras 2011, 4). Denne typen avkortning av rettigheter er lett å rettferdiggjøre politisk når 

en terrortrussel oppfattes å sette befolkningen i fare, fordi det kan gjøres med liten direkte 

kostnad for majoritetens friheter og rettigheter (Ignatieff 2002, 1138). Slik utfordret 9/11 
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universaliteten ved menneskerettighetene (Ignatieff 2002, 1139). Mye tyder på at dette var 

tilfellet i Australia, der den små mistenkte gruppen dette gikk ut over var båtflyktningene, 

som primært var unge menn fra den muslimske verden. I følge avisen the Australian, var 

dette et av de mer moderate leserbrevene de hadde mottatt etter 11. september 2001:  
 

Human rights to not attach to the inhuman fanatics who demolished the NY Trade Center. We 
must never let them in and if the genuine refugees have to suffer temporarily while the 
activists are weeded out, then so be it (Steketee 2001).  

Mye tyder på at en endring i offentlig filosofi, der legitime løsninger ikke lenger måtte være i 

tråd med internasjonale forpliktelser. Statens primære oppgave ble nå forstått som å beskytte 

sin egen befolkning. Det var ikke lenger nødvendig å forstå politiske løsninger i forhold til 

internasjonale forpliktelser for å oppnå legitimitet. Labor-opposisjonen var tydelig preget av 

dette skiftet i nasjonalt lynne. Måten de forsto og kommenterte på Howard regjeringens 

politiske løsning tydet på at det hadde skjedd en endring i den overordnede ideen de brukte 

som meta-problemforståelse. Opposisjonslederen ga tydelig uttrykk for at befolkningens 

sikkerhet var statens primære oppgave:  
 

The first task of a government is to provide for the security of the communities they serve, not 
simply when a crisis erupts or when a political opportunity presents itself; it is a permanent 
task of government. […] especially since the terrible events of 11 September (Beazley 2001e, 
1). 
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7 Sammenligning 
Så: Hvordan kan man ved hjelp av ideer forklare at Howard regjeringen først mislyktes med 

sitt forsøk på asylpolitisk endring i august 2001 – for så å få gjennomslag for enda større 

endringer i asylpolitikken knapt en måned senere? Svaret på problemstillingen er selvsagt 

komplekst og alt annet enn rett fram. Jeg ønsker allikevel å trekke frem tre aspekter som jeg 

mener hadde særlig betydning, sett i lys av mitt teoretiske rammeverk. Først vil jeg peke på 

de politiske løsningenes forenelighet med ideer av typen nasjonalt lynne eller offentlig 

filosofi. Jeg argumenterer for at det overordnede ideterrenget endret seg fra første til andre 

sammenføyningsforsøk og at dette fikk betydning for hvorvidt Howard regjeringens politiske 

løsning ble sett som ønskelig og legitim. Deretter trekker jeg fram regjeringens framing av 

potensielt framtidig tap, hvor jeg argumenterer for at introduksjonen av 9/11 som symbol og 

nytt meningsbærende element i problemforståelsen kraftig dramatiserte oppfatninger av det 

potensielle fremtidige tapet av å ikke løse båtflyktningproblemet. Så sammenligner jeg 

Howard regjeringens forsøk på krisekonstruksjon i august og september, der jeg ser nærmere 

på hvorfor de mislyktes med å overbevise opposisjonen om at Australias var i krise i august, 

men fikk de til å endre mening i september. Til slutt oppsummerer jeg poengene ved å 

konkret se på endringene i idestruktur fra første til andre sammenføyningsforsøk. Jeg 

argumenterer for at disse endringene var avgjørende for at Howard regjeringen først 

mislyktes med å introdusere the Border Protection Bill 2001 for så å få gjennomslag for «the 

Pacific Solution» noen uker senere.  

 

7.1 Forenelighet med nasjonalt lynne  
Brudd med internasjonale forpliktelser ble lagt fram som en avgjørende grunn til at Labor-

opposisjonen valgte å gå imot the Border Protection Bill 2001. Regjeringens politiske løsning 

ble ikke sett som ønskelig eller legitim fordi den ikke var forenelig med rådende oppfatninger 

om at staten måtte overholde sine internasjonale forpliktelser. Lovforslaget ble mottatt med 

vantro og australske parlamentsmedlemmer ga uttrykk for at det var helt uaktuelt å vedta et 

slikt forslag. Det er grunn til å tro at det eksisterte en overordnet ide som virket veiledende 

for hvordan Labor forsto situasjonen, hva de fokuserte på og hvilken side de tok (Mehta 

2011, 42). Howard regjeringen henvendte seg også hele veien til internasjonale forpliktelser 

for å legitimere sin politiske løsning, selv om the Border Protection Bill 2001 ganske opplagt 

innebar brudd på det menneskerettslige prinsippet om non-refoulement, som både er sedvane 
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og inkorporert i flyktningkonvensjonen. På denne måten kan man også si at regjeringen 

brukte et språk som fremkalte assosiasjoner til menneskerettslige idealer. Slik gjorde de seg 

selv en bjørnetjeneste, fordi de minnet tilhørerne på å se lovforslaget i lyset av ideen om 

universelle menneskerettigheter (Lakoff 2014). Dette var ikke særlig flatterende for deres 

politiske løsning, fordi den slettes ikke samsvarte med denne ideen. Ideen om universelle 

menneskerettigheter var til stede i problemforståelsen til både regjering og opposisjon. De 

virket å ta som en selvfølge at også båtflyktningene hadde krav på menneskerettigheter, som 

alle andre, og at forslag og handlinger måtte rettferdiggjøres deretter. Selv om Howard 

regjeringens politiske løsning rimelig kunne sees som en løsning på problemet Australia sto 

ovenfor, var den ikke politisk akseptabel og føyde seg ikke etter ideene i politikkstrømmen. 

Dette demonstrerer Kingdons (1984) poeng om at mulighetsvinduene som åpnes i problem- 

og politikkstrømmen er avhengige av hverandre (175).  

 

Etter terrorangrepet 11. september 2001 skjedde det en endring i overordnede ideer i politikk-

strømmen. Språket som ble brukt både i Australia og internasjonalt omtalte terrorangrepet 

som en krigshandling heller enn en forbrytelse. Uken etter var krigen mot terror blitt realitet. 

Australias statsminister, John Howard, bidro til å bringe krigen mot terror inn i den australske 

konteksten. Australske medier ga inntrykk av at 9/11 også var et angrep på Australia og 

fokuserte på deres felles verdigrunnlag med amerikanerne. Meningsmålingene viste at et 

overveldende flertall av australierne ønsket å støtte USA i krigen mot terror, noe som tydet på 

at folk opplevde tiden i etterkant av 9/11 som en krigstilstand. I krig er det unntakstilstand og 

egne regler. Da er det ikke lenger menneskerettighetskonvensjonene, men internasjonal 

humanitær rett man må forholde seg til. Dette bidro trolig til en endring i den overordnede 

ideen som ved forrige sammenføyningsforsøk hadde satt kjepper i hjulene på regjeringen. 

Mange oppfattet at det var en ny æra som krevde at menneskerettigheter måtte nedjusteres. 

Statens primært oppgave ble i større grad sett som å beskytte sin egen befolkning, blant annet 

fra slike terrorangrep som man hadde sett i USA. Terror ble forstått som brudd på 

australiernes menneskerettigheter, som måtte forhindres ved å kompromisse med 

båtflyktningenes menneskerettigheter. Selv om Howard regjeringens politiske løsning ved 

andre sammenføyningsforsøk på mange måter var en videreutvikling av forslaget som hadde 

blitt slaktet av opposisjonen i august, fikk «the Pacific Solution» ubetinget støtte. Fordi det 

hadde skjedd en endring i det bredere idemiljøet, ble regjeringens politiske løsning nå sett 

som spiselig. Det som måneden før var uakseptabelt, var nå blitt et ønskelig og legitimt 

handlingsalternativ som føyde seg etter ideene i politikkstrømmen (Kingdon 1984, 175).  
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7.2 Framing av potensielt fremtidig tap  
Ved første sammenføyningsforsøk ga flere sentrale Labor-politikere uttrykk for at de så the 

Border Protection Bill 2001 som en risikabel løsning fordi den innebar brudd på Australias 

internasjonale forpliktelser, noe de fryktet ville ødelegge Australias rykte internasjonalt. I 

stedet for å gi uttrykk for at menneskerettigheter burde tas hensyn til på grunn av normativ 

overbevisning om at det var «det rette å gjøre», fokuserte de på konsekvensene for Australia. 

Opposisjonslederen la fram at løsninger som den regjeringen foreslo var bedre egnet til 

situasjoner som involverte krig eller terrortrusler, altså som hadde et større potensielt 

fremtidig tap. Howard regjeringen hadde forsøkt å skremme parlamentsmedlemmene med tall 

på hvor mange båtflyktninger som potensielt var på vei til Australia, om problemet ikke ble 

løst. Hva tapet innebar for Australia var riktignok uklart. De beskrev det potensielle tapet 

som ulovlige ankomster til Australia, som betydde en krenkelse av australiernes suverene rett 

til å selv avgjøre hvem som entret territoriet og under hvilke omstendigheter (Howard 2001b, 

1). Det å taue båtflyktningene ut igjen på havet uten å ta ansvar for deres liv eller helse virket 

ikke som en proporsjonal respons til det potensielle fremtidige tapet. Dette knytter seg til 

teoriens poeng om individers tilbøyelighet til tapsaversjon. Om en politisk entreprenør ønsker 

å få gjennomslag for en risikabel politisk løsning, som representerer et stort avvik fra status 

quo, vil vedkommende ha større sannsynlighet for suksess om den klarer å skape en 

oppfatning av et skremmende potensielt fremtidig tap (Zahariadis 2003, 90). Dette lyktes 

ikke Howard regjeringen med ved første sammenføyningsforsøk. 

 

Etter terrorangrepet 11. september 2001 fikk regjeringens problemforståelse introdusert 9/11 

som symbol og nytt meningsbærende element, som relaterte seg til og tilførte ny mening til 

de eksisterende elementene problemforståelsen besto av. Dette er hva Kingdon (1984) 

omtaler som mutasjon (124). Fordi det oppsto en innbilt korrelasjon mellom 9/11 og Tampa-

krisen, fungerte terrorangrepet som et mektig bevis på det potensielle fremtidige tapet ved å 

unnlate å løse problemet med båtflyktningene, som ble forstått som et terrorangrep på 

australsk jord. Som symbol var 9/11 tydelig visualisert gjennom TV-bildene og fremsto som 

svært skremmende. Terroren kunne ramme hvem som helst, når som helst og ville innebære 

en fryktinngytende død. Det var et potensielt tap som fremsto mye mer skremmende enn det 

abstrakte tapet regjeringen hadde framet ved forrige anledning. Nå som båtflyktningene 

potensielt var terrorister, var det mer nærliggende å forstå dem som en sikkerhetstrussel. Mye 

tyder på at Labor-opposisjonen lot seg påvirke av denne endringen. Delen av partiet med 
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instrumentell oppfatning av Australias internasjonale forpliktelser virket å være overbevist. 

De sa det ikke eksplisitt, men det virket som at Labor nå oppfattet det potensielle tapet såpass 

stort og skremmende at de oppfattet det som nødvendig å bryte internasjonale forpliktelser. 

Mens de ved forrige sammenføyningsforsøk hadde gjentatt om og om igjen at regjeringens 

politiske løsning var unødvendig, var de nå til like stor grad overbevist om det motsatte. 

Båtflyktningproblemet ble nå omtalt som et «significant national security problem» (Sciacca 

2001, 4). 

 

7.3 Forsøk på krisekonstruksjon  
Under Tampa-hendelsen forsøkte Howard regjeringen å konstruere situasjonen som krise og 

sikkerhetstrussel. Håndteringen deres av situasjonen minner om hva Wæver (1995) omtaler 

som sikkerhetisering, som er en talehandling hvor aktøren forsøker å flytte den politiske 

prosessen ut av den demokratiske sfæren for å få gjennomslag for krisetiltak som vanligvis 

ikke blir akseptert. Dette er fordi kriser forårsaker stress som presser politiske beslutnings-

takere til å fatte hastige beslutninger, fordi det blir antatt at problemet som krisen identifiserer 

vil bli forverret om de ikke handler fort nok. Dermed blir varsomhet og risikoaversjon 

tilsidesatt (Zahariadis 2003, 71). Howard regjeringen visste sannsynligvis at the Border 

Protection Bill 2001 var en risikabel løsning som opposisjonspartiene vanligvis ikke ville 

akseptert. Da de presenterte lovforslaget, la de stor vekt på at det hastet å vedta forslaget fordi 

Australia var i krise. På mange måter lyktes de med sin krisekonstruksjon, noe som kom til 

uttrykk i mediedekningen og meningsmålinger som viste at det store flertallet i befolkningen 

støttet regjeringens håndtering av Tampa-krisen (Betts 2001). De klarte allikevel ikke å 

overbevise den politiske opposisjonen, som var uenige i regjeringens fremstilling av 

situasjonen. «We do not face in these circumstances a national catastrophe; we face a serious 

problem» (Beazley 2001a, 1). Det virket som at opposisjonslederen mente at regjeringens 

politiske løsning hadde vært akseptabel om krisen var reell, noe han mente den ikke var.  

 

Den krisen Howard regjeringen hadde forsøkt å konstruere under Tampa-hendelsen i august, 

fikk på mange måter den kraftinnsprøytningen den trengte da terroren rammet USA et par 

uker senere. Mediebildet og meningsmålinger fra uken etter terrorangrepet vitnet om at 

Australia oppfattet det (nesten) like mye som et angrep på dem som på amerikanerne (Goot 

2007; Betts 2001). Labor-opposisjonen var tydelig preget av omstendighetene. Mens 

regjeringsmedlemmene til stor grad unngikk å omtale 9/11 direkte i parlamentsdebatten (og 
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heller gjorde disse uttalelsene i mediene), bar opposisjonens taler tydelig preg av terror-

angrepet. Den tidligere migrasjonsministeren ga uttrykk for at Labor følte seg presset til å 

støtte forslaget på tross av at det ikke var «the best way to go» (Bolkus 2001c, 4). Det var et 

element av hva Zahariadis (Zahariadis 2003, 93) omtaler som salamitaktikk i regjeringens 

strategi. Under Tampa-krisen hadde de oppnådd støtte for sin håndtering av de skipbrudne 

om bord MS Tampa steg for steg. The Border Protection Bill 2001 var på mange måter et 

skriftlig dokument på hva regjeringen allerede hadde fått samtykke til å gjøre, men når 

opposisjonen så forslaget i sin helhet, oppfattet de det som uakseptabelt. Da opposisjonen 

avviste lovforslaget, foreslo regjeringen å heller gjøre den til en solnedgangslov. Hadde de 

foreslått the Border Protection Bill 2001 som en solnedgangslov først og ikke etterpå, er det 

grunn til å tro at Labor hadde støttet forslaget. Opposisjonen avviste allikevel regjeringen. 

Dette har sannsynligvis sammenheng med hvor hard medfart opposisjonen ga regjeringens 

forslag. Det ble vanskelig å rettferdiggjøre å støtte lovforslaget med tidsbegrensning etter å 

ha beskyldt forslaget for å bryte med demokratiske og menneskerettslige prinsipper (Beazley 

2001a; Cook 2001; Faulkner 2001a). Labor-opposisjonen fikk mye kritikk for å avvise the 

Border Protection Bill 2001 på tross av at de støttet regjeringens håndtering av MS Tampa. 

Det ble vanskelig for Labor å trekke seg fra den politiske prosessen som var igangsatt. De 

forsøkte å styre prosessen i en annen retning, men støtten de hadde gitt regjeringen under 

Tampa-krisen hadde skapt en stiavhengighet som på mange måter utelukket overveielsen av 

enkelte alternativer (Pierson 2000). Da 9/11 inntraff og dommen mot regjeringen ble 

annullert, ble det lagt ytterligere press på Labor om å støtte regjeringens politiske løsning. 

Labor-opposisjonen var presset opp i et hjørne.  

 

7.4 Endring i idestruktur 
Alle de tre aspektene jeg nå har trukket fram som avgjørende i den politiske prosessen, har 

sammenheng med to konkrete endringer som ble gjort i idestrukturen fra første til andre 

sammenføyningsforsøk: (1) Utvidelse i mulighetsrom for legitime politiske løsninger og 

problemforståelser som følge av endringen i en overordnet ide av typen offentlig filosofi eller 

nasjonalt lynne. (2) Introduksjon av 9/11 som symbol og meningsbærende element som 

tilførte mening til de eksisterende elementene og samtidig dyttet elementet som knyttet seg til 

internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter ut i periferien av problemforståelsen. 

Figur 7.1 og 7.2 illustrerer disse to endringene, som begge kom som følge av terrorangrepet 

11. september 2001 i USA.  
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Figur 7.1. Idemodell første sammenføyningsforsøk.

 
 
Figur 7.2. Idemodell andre sammenføyningsforsøk.

 
 

Førstnevnte endring var trolig avgjørende fordi det gjorde regjeringens politiske løsning 

ønskelig og legitim. Mens opposisjonen ved forrige anledning hadde latt seg styre av en ide 

om at det var statens oppgave å følge internasjonale og menneskerettslige forpliktelser, lot de 

seg i september styre av en ide om at staten primært skulle beskytte egen befolkning og måtte 

nedjustere menneskerettslige forpliktelser til den nye æraen som var gitt av krigen mot terror. 

Denne endringen i hva Mehta (2011) omtaler som offentlig filosofi og Kingdon (1984) som 

nasjonalt lynne, utvidet mulighetsrommet for legitime løsninger og problemforståelser. Dette 

hadde sannsynligvis betydning for regjeringens gjennomslag for «the Pacific Solution» i 

september 2001, som høyst sannsynlig ikke ville fått medhold i august.  
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Sistnevnte endring var antakelig utslagsgivende fordi den styrket regjeringens problem-

forståelse ved å dramatisere de eksisterende meningsbærende elementene og tydeligere binde 

de sammen. Introduseringen av dette nye meningsbærende elementet, er hva Kingdon (1984) 

omtaler som mutasjon av ideen (124). Mutasjonen av problemforståelsen styrket særlig 

oppfatningene om det potensielle fremtidige tapet av å unnlate å løse problemet knyttet til 

båtflyktningene, som nå ble forstått som et terrorangrep på australsk jord. Følgelig ble også 

situasjonens alvor oppfattet som mer dramatisk. Den krevde nye løsninger og det kjapt. Dette 

skapte et debattklima der Howard regjeringen la lite anstrengelse i å forklare hva «the Pacific 

Solution» handlet om og der opposisjonen ikke turte annet enn å gi sitt samtykke nærmest 

uten diskusjon. Da regjeringen først forsøkte å få gjennomslag for politisk endring i august, 

hadde et viktig poeng for opposisjonen vært nettopp dette – at Australia ikke var i krise, men 

møtte et seriøst problem (Beazley 2001a, 1). Det hang også sammen med at regjeringens 

framing av det potensielle fremtidige tapet var at flere båtflyktninger ville komme og krenke 

australiernes suverenitet, noe som både var vagt og noe mindre skremmende. The Border 

Protection Bill 2001 og «the Pacific Solution» var begge risikable løsninger. Framingen av 

potensielt fremtidig tap ble derfor avgjørende for å få beslutningstakerne til å tilsidesette den 

varsomhet og risikoaversjon de vanligvis utviste.  

 

Dette demonstrerer Carstensens (2011) poeng om at aktører bruker ideer som politisk verktøy 

for å påvirke andre, men samtidig må forholde seg til eksisterende idestrukturer som de ikke 

har kontroll over (603). Utfallet av de to sammenføyningsforsøkene kan forklares ved en 

kombinasjon av ferdigheter, tilfeldigheter og kontekst. Howard regjeringen brukte ideer 

aktivt i sine to forsøk på asylpolitiske endring. De henvendte seg til overordnede ideer for å 

legitimere sin politiske løsning, som de også brukte som heuristikk, og formet en problem-

forståelse som de forsøkte å pakke sin politiske løsning inn i. Samtidig hadde de ikke full 

kontroll over idestrukturene, som også levde sitt eget liv. De måtte manøvrere seg i ide-

terrenget som best de kunne. Eksisterende ideer om statens ansvar for å overholde universelle 

menneskerettigheter stod i veien for asylpolitisk endring i august. Tilfeldigheter gjorde at 

idestrukturene endret seg til regjeringens fordel, da 9/11 tilfeldigvis hendte midt i den 

politiske prosessen som ble satt i gang av Tampa-krisen to uker tidligere. På mange måter 

fikk Howard regjeringen muligheten på sølvfat, men det krevde allikevel ferdigheter å 

manøvrere muligheten dit de ønsket det. Samtidig må man anerkjenne at regjeringen neppe 

hadde kunnet lyktes med det samme i Norge i september 2001, fordi den australske 

konteksten som lå til grunn også var avgjørende for utfallet av den politiske prosessen.  
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8 Avslutning 
Selv om det snart er 15 år siden det norske Tampa-skipet utløste den politiske prosessen som 

ga Australia «the Pacific Solution», har det siste årets «flyktningkrise» i Europa demonstrert 

at tematikken kanskje er mer aktuell enn noensinne. Med den overhengende terrortrusselen 

fra IS, eksplosiv økning i asylankomster og oppfatninger av krisetid i Europa, åpnet det seg i 

fjor høst et kjærkomment mulighetsvindu for innvandringskritiske partier. Mange av disse 

partiene hadde i lang tid opplevd flyktninger og asylsøkere som et påtrengende problem og 

hadde generert politiske løsninger som var tilpasset denne forståelsen av situasjonen. Når 

også «resten av Europa» opplevde asylankomstene som et påtrengende problem, ga dette 

innvandringskritiske partier mulighet til å fremme sine foretrukne, pre-eksisterende politiske 

løsninger. I motsetning til andre, mer menneskerettighetsorienterte aktører, hadde de generert 

politiske løsninger som var tilpasset den krisetilstanden «resten av Europa» nå opplevde. Da 

mulighetsvinduet åpnet seg i problemstrømmen, strakk politiske beslutningstakere seg inn i 

løsningsstrømmen etter eksisterende alternativer som rimelig kunne anses som løsning på 

«flyktningkrisen». Situasjonen opplevdes akutt og de allerede eksisterende løsningene var i 

stor grad generert av innvandringskritiske partier, slik tilfellet også var i Australia i 2001. 

Som Kingdon (1984) og søppelkassemodellen (Cohen, March, and Olsen 1972) fremsetter, 

vil løsninger ofte eksistere forutfor problemet de er ment å løse. Situasjonen i Australia i 

2001 og Europa det siste året, har demonstrert viktigheten av å generere politiske løsninger 

som er tilpasset «krisetilstand» – men ivaretar menneskerettigheter – før problemet oppleves 

som påtrengende. Hvis disse løsningene ikke eksisterer, kan man få inntrykk av at menneske-

rettigheter ikke gjelder ved unntakstilstand og krise, selv om det nettopp er slike situasjoner 

menneskerettighetene er laget for (Ignatieff 2002, 1139).  

 

Hva vi har sett utspille seg i Norge det siste året har påfallende fellestrekk med den politiske 

prosessen som hendte i Australia i 2001. Fremskrittspartiet hadde ventet i mange år på at det 

riktige mulighetsvinduet skulle åpne seg for deres foretrukne asylpolitiske løsninger. Selv om 

de fortsatt møter motstand, har Solberg regjeringen fått samtykke til politiske endringer som 

sannsynligvis ikke ville blitt godtatt for en tid tilbake. Hastevedtaket som i november innførte 

politisk styring av UNE og returer av asylsøkere på Storskog uten realitetsbehandling er et 

eksempel på dette. Sylvi Listhaug mente at Norge måtte sende tydelige signaler for at 

innvandringen ikke skulle komme helt ut av kontroll (Kagge 2016). Asylforliket og Solberg 

regjeringens påfølgende forslag til asylinnstramninger har blitt koblet til en problemforståelse 
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som minner om den Howard regjeringen tok i bruk i 2001, hvor hovedfokuset ligger på pull-

faktorer. Norge må redusere sin relative attraktivitet i forhold til andre land slik at asylsøkere 

blir avskrekket fra å komme. I offentligheten ytres det bekymring for at asylsøkere fra 

muslimske land vil være vanskelig å integrere i Norge (Fuglehaug 2016). Mange mener den 

norske befolkningen må beskyttes fra asyl- og flyktningstrømmen. Underliggende ligger 

terrortrusselen fra IS og dramatiserer det potensielle fremtidige tapet ved å miste kontrollen 

over asylpolitikken, selv om problemene ennå ikke har smeltet sammen slik de gjorde i 

Australia i 2001. Debatten i forbindelse med Solberg regjeringens asylinnstramninger minner 

også om protestene Howard regjeringen møtte i 2001. Venstre avviste hele pakken i april på 

bakgrunn av at regjeringens innstramningsforslag var slurvete gjennomført og innebar brudd 

på internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter. Listhaug på sin side, uttalte at dette 

ikke var «tiden for å vingle, men å styre med stø hånd» (Hanssen and Bjerkan 2016). Da 

Stortinget ba om en pause i Storskog-returene i januar, mente hun at partienes vingling ville 

kunne føre til en farlig situasjon (NTB 2016).  

 

Selv om jeg kun har hatt som ambisjon å forklare den politiske beslutningsprosessen som 

skjedde i Australia 26. august – 26. september 2001, er det liten tvil om at funnene kaster lys 

over en større kontekst. Videre forskning som tar i bruk Kingdon-inspirert ideanalyse på 

lignende asylpolitiske beslutningsprosesser i andre land, for eksempel Solberg regjeringens 

forsøk på asylinnstramning, vil kunne bidra til å avdekke hvorvidt slike politiske prosesser 

kjennetegnes av noen felles, mer allmenne mekanismer. Et verdifullt bidrag ville vært å også 

studere endringsforsøkene som slo feil, da det er en svakhet ved idelitteraturen at det nesten 

utelukkende fokuseres på politiske løsninger som til slutt blir politikk (Mehta 2011, 31). Om 

Solberg regjeringen mislykkes med å få gjennomslag for innstramningsforslagene i sin 

helhet, ville dette kunne være en interessant case å se nærmere på. Ellers kunne det vært 

verdifullt for videre forskning å studere stiavhengigheten skapt av «the Pacific Solution» og 

søke å forklare hva som har gjort ideen såpass styrende den dag i dag. En svakhet ved 

Kingdons (1984) teori er nettopp at han legger lite vekt på hvem som holder ideene oppe i 

periodene frem til noen kobler strømmene på nytt (Bratberg 2014, 65). Det er selvsagt mye 

annet man også kunne tatt tak i. På mange måter har studien min av den politiske prosessen 

som skjedde i Australia august – september 2001 gitt flere spørsmål enn svar. Men én ting er 

allikevel sikkert: Ideer hadde en betydning.  
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