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Seksjon 1

1

ST-102, generell info
E K S A M E N

Emnekode: ST-102
Emnenavn: Internasjonal politikk
                                    
Dato: 3. juni 2015
Varighet: 5 timer
                                                     
                          
Tillatte hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Merknader: 

Oppgavene vurderes samlet, med hovedvekt på drøftingen i oppgave 3.

Les oppgavetekstene nøye og disponér tiden godt.
Lykke til!                              
                                            

2 OPPGAVE

ST-102, oppgave 1
Kortsvar: Svar kort på 3 av de 4 spørsmålene under:

a) Hva menes med at globaliseringsprosessen kan være ujevn og/eller asymmetrisk?

b) Hvordan er FNs sikkerhetsråd sammensatt? Hvilke hensyn er denne modellen ment å ivareta?
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c) Hva er forskjellen på et internasjonalt regime, internasjonal organisasjon og et politisk
fellesskap?

d) Hva ligger i begrepet ‘kollektiv sikkerhet’?

Skriv ditt svar her...

3 OPPGAVE

ST-102, oppgave 2
Redegjørelse: Svar på én av de to oppgavene under:

a) I Stortingsmelding nr. 15 (2008-2009) «Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk
utenrikspolitikk» introduseres begrepet «utvidet egeninteresse». Hva menes med dette?

b) Alexander Wendts sitat «Anarchy is what states make of it» summerer kort opp hva som er
konstruktivismens teoretiske kjerne. Redegjør for kjernen i konstruktivismen.

Skriv ditt svar her...

4 OPPGAVE

ST-102, oppgave 3
Drøfting: Svar utfyllende på én av de to oppgavene under:

a) Hva går debatten mellom nyrealister og neo-liberalister om relative og absolutte gevinster ut
på? Hvilke konsekvenser har de ulike posisjonene for muligheten for mellomstatlig samarbeid?
Drøft og eksemplifiser.
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b) Noen hevder globaliseringsprosessene fører til svakere stater, mens andre mener at stater ikke
er nevneverdig svekket av disse prosessene. Drøft hvorvidt staten som politisk fellesskap og
viktigste utenrikspolitiske aktør er svekket av globaliseringsprosessene.

Bruk teoriene.

Skriv ditt svar her...
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