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Seksjon 1

1 OPPGAVE

ST-102, forside
Emnekode: ST-102
Emnenavn: Internasjonal politikk
 
Dato: 2. juni 2016
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: LES OPPGAVENE NØYE!
Alle deloppgaver må bestås for at kandidaten skal bestå eksamen.
Besvarelsen vurderes samlet, men med stigende vekt på oppgavene fra oppgave 1 til 3.
 
LYKKE TIL! 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

ST-102, oppgave 1
Kortsvar: Svar kort på 2 av de 3 oppgavene nedenfor.
 
a) Hva menes med absolutte og komparative fortrinn?
b) Hva er en nasjon og en stat?
c) Hva er Folkeretten og hva er menneskerettighetene?
 

Skriv ditt svar her...

 

3 OPPGAVE

ST-102, oppgave 2
Redegjørelse: Svar noe mer utfyllende på 2 av de 3 oppgavene nedenfor.
 
a) Gjør rede for hva som menes med «det internasjonale samfunnet»?
b) Redegjør for forskjellen på internasjonalisering, regionalisering og globalisering
c) Gjør rede for teorien om den demokratiske freden
 

Skriv ditt svar her...

 

4 OPPGAVE

ST-102, oppgave 3
Drøfting: Svar utfyllende på én av oppgavene nedenfor.
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a) Internasjonalt samarbeid
Vi kan blant annet beskrive internasjonal politikk i lys av systemets anarkiske struktur; vi kan
fokusere på ulikhet og fordelingsproblematikk; eller vi kan fremholde utviklingen av internasjonale
normer, regler og avtaleverk. Gjør rede for hovedelementene i disse tre ulike beskrivelsene av
internasjonal politikk og drøft, i lys av teori, hvordan disse antas å ha konsekvenser for samarbeid
mellom stater.
 
b) Realpolitikk versus Idealpolitikk - Statlig suverenitet og humanitær intervensjon
Gjør rede for bakgrunn for og innhold i Responsibility to Protect doktrinen. På hvilken måte kan
humanitære intervensjoner sies å representere en endring i suverenitetsprinsippet? Drøft til sist i
hvilken grad doktrinen om «ansvar for å beskytte» blir fulgt opp i praktisk handling fra det
internasjonale samfunnets side. Drøft og eksemplifiser med bakgrunn i teori og aktuelle case.
 

Skriv ditt svar her...
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