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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

 

Kandidat 7177

ST-102 1 Internasjonal politikk Page 2 av 15



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...

BESVARELSE

 

 

DEL 1
a)
Teorien om absolutte fortrinn ble utarbeidet av Adam Smith, i hans bok The Wealth of Nations, som kom ut i

1776. Det er en del av Smiths teorier om frihandel. Et absolutt fortrinn er et fortrinn et land har i fordi det er

lokalisert der det er, har det klimaet det har, har et knippe med ressurser og så videre. Norge har et abolutt

fortrinn i det at vi har en lang kyst, noe for eksempel Tyskland ikke har. Dette har gjort det mulig å tjene

penger på å handle med fisk til utlandet, og å satse stort på skipsfart. Etter at grensene for hvor langt ut i

havet den norske suvereniteten strekker seg, har vi fått et absolutt fortrinn i det å ha olje. To land kan tjene på

frihandel med hverandre, hvis de selger sine abolsutte-fortrinns-varer til hverandre. 

 

Komparative fortrinn derimot, er en teori utviklet av David Richardo. Den går ut på at to land kan begge tjene

på å handle med hverandre, selv om et land kan produsere begge varene billigst, så lenge prisforholdene

mellom landene er ulikt. Si at Portugal kan produsere både vin og tøy billigere enn England. Portugal kan

også produsere vin billigere enn tøy, mens England kan produsere tøy billigere enn vin. Likevel vil det være i

begge statenes interesse å spesialisere seg i den varen de kan produsere billigst, for så å handle med

hverandre. 

 

 

b)
En nasjon kan være mange forskjellige ting. For mange er den en form for konstruert samfunn, som går ut på

at individer som deler språk, etnisitet, kultur og historie er en del av et samfunn. Det er ikke noe håndgripelig

som du kan "se", men mer en følelse av tilhørighet. Men for noen har en nasjon også vært det at du var et

medlem av nasjonen, selv om du ikke nødvendigvis delte den samme kulturen eller historien som de andre
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i nasjonen. Et eksempel på dette er Algerie mens de var en koloni under fransk styre. Ifølge franskmennene

var alle som var en del av det franske imperiet en del av den franske nasjonen. En kan også argumentere for

at nasjonen er de menneskene som bor innenfor et geografisk område, uavhengig av egen forståelse av

nasjonalitet. Dette betyr at for eksempel samer er en del av den norske nasjonen, selv om ikke alle samer

kanskje føler det slik. Det en kan være sikker på, er at de aller fleste vil føle en sterkere tilknytning til

najsonen enn til staten. 

 

Hva er så en stat? En stat defineres ved at det den har en fast territorial grense, og en fast befolkning som

bor innenfor denne grensen, da uavhengig av hvilken nasjonalitet de forskjellige menneskene har. Innenfor

den territorielle staten er det regjeringen som har øverste myndighet. Staten er altså suveren - det er ingen

overnasjonal myndighet som kan ta bestemmelser for den (selv om vi vet dette ikke er helt reellt). Staten har

såkalt voldsmonopol, en idé utviklet av Max Weber - Den er det eneste som har legal rett til å utøve vold mot

egen befolkning. I tillegg må staten bli anerkjent av andre stater for å bli legitim, og den må også klare å

forholde seg til andre stater. 

 

For mange har det vært et ønske om at en nasjon skal utgjøre en stat, for å danne en nasjonalstat. I

virkeligheten er det egentlig ingen stater som fullt ut kan si at staten kun består av én nasjon, selv om stater

som Island og Japan kan gjøre et godt argument. 
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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...

BESVARELSE

 

DEL 2
a) 
Det internasjonale samfunnet er et problemaisk begrep, men likevel et begrep som blir brukt til stadighet.

Etter freden i Westfalen 1648 ble det bestemt at suverene stater skulle utgjøre det internasjonale samfunnet.

Staten skulle være de primære aktørene når det kom til å regulere forholdet mellom stater, det var stater som

var de legitime maktsutøverne, og det var stater som kunne stilles til ansvar.

 

Men verden er ikke den samme som den var i 1648, og det er ikke lenger bare stater som har mulighet til å

utøve politisk, økonomisk eller militær makt i verden i dag. Transnasjonale selskaper (TNCer), ikke-statlige

organisasjoner (NGOer), internasjonale ikke-statlige og statlige organisasjoner (INGOer og IGOer),

enkeltaktører (som Mark Zuckerberg og Osama bin Laden), og pressgrupper (terrorister eller politiske

bevegelser) har i løpet av det siste århundret fått stadig større makt. Både de statlige og ikke-statlige

aktørene er med på å utgjøre det internasjonale samfunnet. I dag har for eksempel noen TNCer, som Coca-

Cola, mer penger enn noen av de landene de er stasjonert i. Dette gjør at selskapene kan påvirke statens

politikk, ved for eksempel å true med å trekke seg ut, med mindre staten går med på deres premisser. I

tillegg har vi fått regionale overstatlige institusjoner som EU, som til og med påvirker politikken til land som

ikke er medlem, mellomstatlige organisasjoner som FN, og militære alliansesamarbeider som NATO. Alle

disse er med på å utvikle statens politikk, som gjør at staten ikke lenger kan ses på som helt suveren. 

 

Det er noen problemer som gjerne melder seg når det kommer til diskusjonen om det internasjonale

samfunnet. Den første har vi allerede vært inne på, nemlig diskusjonen om hvem det internasjonale

samfunnet egentlig utgjør. Det består av et utall forskjellige aktører, alle med motstrebende synspunkter og

interesser. Ettersom det er så mange forskjellige aktører som er med på å påvirke det internasjonale

samfunnet, blir det problematisk å karakterisere samfunnet som en enstemt enhet. Sannheten er at det
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internasjonale samfunnet sjelden enes om noe, og en kan derfor ikke se på det som et unisont samfunn. Et

tredje problem er at det internasjonale samfunnet ikke er en handlende enhet - det er enkeltaktører som

stater eller individer som utfører handlingene i verden, men det er likevel det internasjonale samfunnet som

får skylden. Dette fjerner ansvaret fra de som faktisk utøver handlingen. Og til slutt er det internasjonale

samfunnet blitt et positivt ladd begrep som oser av ideer om demokrati og rettferdighet. Derfor er det mange

som bruker begrepet hver gang det er snakk om handlingene til noen internasjonale enkeltaktører.

 

 

b)
Teorien om den demokratiske freden ble utformet av akademikeren Doyle, og har også blitt kalt den liberale

freden. Den går i all hovedsak ut på at demokratiske stater ikke går i krig med hverandre. Dette blir brukt som

et argument for at alle stater dermed burde bli demokratiske, og dermed sikre verdensfreden. Den

demokratiske freden er en sentral del av liberalisme-teorien, som vi skal se på i neste oppgave. 

 

Den demokratiske freden får det til å høres ut som demokratiske stater generelt er mindre aggressive og

voldelige enn det ikke-demokratier er. Men det burde også bety at det er mindre konflikt mellom demokratier

og ikke-demokratier. Desverre har ikke det vist seg å være tilfelle. Antallet konflikter mellom demokratier og

ikke-demokratier har ikke gått betydelig ned. 

 

Så hvorfor går ikke demokratier i krig mot hverandre? Vi har allerede bestemt at det ikke er fordi de er mindre

aggressive enn et totalitært eller ikke-demokratisk regime. En kan argumentere for at demokratier har en

tendens til å være rikere enn ikke-demokratier, og at de derfor vil ha mer å tape på å gå i krig, både av

internasjonalt omdømme, og av materielle verdier. Et annet syn er at ettersom demokratiers regjering er valgt

av folket, og er avhengige av folkets støtte, må de også høre på folket når det kommer til det å gå i krig. Og

folket er generelt mindre villige til å risikere krig enn det regjeringen er, mye fordi det er de som vil kjenne

krigføringen hardest på kroppen. Dette er særlig det synet Kant forfektet. Eller så kan grunnen til at

demokratier ikke går i krig med hverandre være noe så enkelt som at det som oftest er en viss grad av

vennskap mellom demokratiene. Om ikke det er direkte samarbeid, er det i det minste en form for aksept

og respekt for hverandre ganske enkelt fordi de til en viss grad er like hverandre. 
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4 OPPGAVE

ST-102, oppgave 3
Drøfting: Svar utfyllende på én av oppgavene nedenfor.
 
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...

BESVARELSE

DEL 3
a)
I internasjonal politikk er det tre teorier som melder seg som de mest sentrale - realismen, liberalismen og

marxismen. De har alle hatt varierende relevans opp gjennom tiden, men en kan kanskje si at det er

realismen som har vært den ledende teorien innen internasjonal politikk. Selv om teoriene er enige om

enkelte trekk ved det internasjonale samfunnet, skiller de seg likevel fra hverandre på grunnleggende måter. 

 

Aller først kan vi si at det internasjonale samfunnet er et anarki - det er ingen bindende lover som gjelder for

alle stater, og det finnes ingen overnasjonal domstol, regjering eller parlament som tar beslutninger på vegne

av statene. Dette betyr likevel ikke at anarkiet gjør at det internasjonale samfunnet kollapser i krig og kaos,

det betyr bare at det ikke er et bindende makt som står over de suverene statene. Det at det er et

internasjonalt anarki er noe alle teoriene enes om, men de er uenige i hvordan stater oppfører seg på grunn

av dette anarkiet. 

 

 

Realismen 
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Realisme-teorien har vært den ledende politiske teorien opp gjennom tiden. Den gjorde seg særlig gjeldene

på 1900-tallet, da verden var preget av kald krig mellom USA og Sovjetunionen. Realisme-teorien bygger på

ideen om at samfunnet er anarkisk, og at det derfor hele tiden pågår en drakamp om makten mellom de ulike

statene. De har et grunnleggende negativt menneskesyn, som sier at mennesket i bunn og grunn er egoistisk

og ute etter å maksimere sin egen makt. Dette viser seg også internasjonalt - stater er for det meste opptatt

av å maksimere sin politiske og økonomiske makt i verden. Realister ser på stater som de sentrale aktørene i

internasjonal politikk. Statene er rasjonelle - de vil alltid søke etter å gjøre det som er det beste for egen stat

og egen sikkerhet. Fordi dette gjelder for alle eksisterer det en maktbalanse i verden som holder verden i

sjakk. En endring i maktbalansen vil kunne føre til krig. 

 

En realist ser på krig som den naturlige tilstanden i verdenssamfunnet. Verden er i følge realisten Thomas

Hobbes, som levde i England på 1600-tallet, konstant i en "state of war", hvor statens suverenitet aldri vil

være garantert. Realister er tilhengere av begrepet fred i negativ forstand - fred er bare fravær av

konflikt. Krig kan bryte ut når som helst, og det er derfor alltid best å være forberedt på den. For å forberede

seg bør en stat derfor maksimere sin økonomi, og bygge opp en sterk militærmakt. Det militære er den

viktigste nøkkelen stater har i forholdet til andre stater. Realister er med andre ord tilhengere at konseptet

hard makt - for å sikre seg selv må en stat være sterkere enn de andre, og må ha evnen til å ha makt over

andre. Ettersom dette er noe alle stater søker etter, får vi et sikkerhetsdilemma, som ender i en

rustningsspiral.

 

Sikkerhetsdilemmaet går ut på at en stats økt sikkerhet vil bety usikkerhet for alle andre stater. Dette fører til

en rustningsspiral, hvor en stat (A) ser på en annen stat (B) som en trussel. Stat A begynner dermed å ruste

opp for å beskytte seg mot stat B. Men stat B ser på As opprustning som en potensiell fare for egen

sikkerhet, og begynner dermed selv å ruste opp. Stat A tar dette som en bekreftelse på egen mistanke, og

ruster dermed opp enda mer. Og sånn går det rundt og rundt. Det var akkurat dette som var tilfellet under

den kalde krigen, hvor både USA og Sovjetunionen konstant rustet opp mer og mer i tilfelle den andre parten

hadde mer våpen enn dem selv, før de til slutt satt med så mye våpen at de ikke lenger kunne gå i krig, for

krigen kunne kanskje betydd slutten for menneskeheten. I følge realister er sikkerhetsdilemmaet noe som

ikke kan løses, og en stat kan derfor aldri bli helt frie fra trusselen om krig. 

 

Realisters syn på det internasjonale samfunnet og trusselen de andre statene representerer, får også utslag i

deres økonomiske ideer. Fordi et land heller bør maksimere egen økonomi, er merkantilisme en økonomisk

politikk som passer teorien. Den går ut på at et land bør drive proteksjonistisk virksomhet, som å satse på

egen-industri og produksjon, og sette opp tollbarrierer og avgifter for å svekke frihandelen. Det er viktig for en

stat å ikke bli for avhengig av andre stater, ettersom det fort kan skje at staten står i et fiendeforhold med de

andre. 

 

I realisme-teorien er det særlig tre S'er som står sentralt - statism, survival og self-help. Statism går ut på at

det er de suverene statene som er de sentrale aktørene i internasjonal politikk. De tar vare på befolkningens

interesser, og søker etter å øke statens sikkerhet så mye som mulig. Survival går ut på at statens sentale
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anliggende er å overleve det internasjonale anarkiet. Ettersom krig alltid er en mulighet, må staten være villig

til å overse selv moral og etikk hvis det betyr at det vil sikre statens overlevelse. Denne ideen ble først

utformet av Machiavelli på 1500-tallet - fyrsten kunne ikke ta moralske hensyn hvis han var ute etter å

beholde makten sin. Overlevelse går foran alt annet. Den siste S'en, self-help, går ut på at staten ikke kan

stole på noen andre enn seg selv når det kommer til å opprettholde egen sikkerhet. Det hjelper derfor ikke å

inngå i allianser eller gjøre avtaler med andre stater - til syvende og sist står du alene, og det er kun egen

militærmakt du har å støtte deg til. 

 

Som sagt er krig alltid en mulighet for en realist - det er til og med den naturlige tilstanden. Men innad i

realisme-teorien er det uenighet om hvordan krig oppstår. Klassiske realister, som Hobbes og

Machiavelli, sier det er menneskets natur som er skyld i krigen. Det egoistiske mennesket vil maksimere sin

egen stats makt, og går derfor til krig i et forsøk på å gjøre dette. Strukturrealister derimot, som Kenneth

Waltz og Rousseau, sier det ikke er på grunn av menneskets natur at det blir krig, men heller på grunn av

den generelle mistilliten som eksisterer mellom stater i det internasjonale anarkiet. 

 

 

Liberalismen 

En annen politisk teori som har vist seg som gjeldende opp gjennom historien er liberalismen. Den var særlig

populær etter avslutningen av første verdenskrig, og etter Berlinmurens fall i 1989. Kjente personer som John

Stuart Mill, Immanuel Kant og Woodrow Wilson er blant liberalismens talsmenn. Liberalismen er både en

teori om hvordan en skal føre politikk innad i et samfunn, og utad. Den er opptatt av ideer som

menneskerettigheter, demokrati og frihandel. Liberalister legger betydelig mer vekt på institusjoner enn det

realister gjør. Ifølge en realist bør ikke en stat legge for mye lit til institusjoner, ettersom konseptet om self-

help sier at en stat ikke kan stole på andre enn seg selv. Men liberalister sier at det er nettopp gjennom

institusjoner og samarbeid at freden kan sikres. 

 

Liberalister er opptatte av samarbeid og avhengighet. Gjennom å bygge opp institusjoner, øke det

økonomiske samarbeidet mellom stater, bli mer avhengige av hverandre og få et sett med normer, regler og

avtaler alle kan enes om, vil det bli fred og stabilitet i verden. Liberalister legger dermed heller vekt på fred i

positiv forstand, som går ut på harmoni, enighet og samarbeid mellom aktørene. Liberalister er enige med

realister i at det internasjonale samfunnet er et anarki, men ifølge dem er det heller et moderert anarki. Stater

kan nemlig leve med hverandre i et samfunn, og de kan enes om et sett med normer og regler. De er også

enige med realister i at stater er sentrale, men liberalister enes om at en stat kan øke sin sikkerhet hvis den

lar noe av egen suverenitet bli overført til over- eller mellom-nasjonale institusjoner, som EU eller FN. 

 

Liberalister stresser konseptet om kompleks økonomisk avhengighet. Tanken er så enkel om ideen om at du

kapper ikke av greina du sitter på. Hvis stater blir økonomisk og miliært avhengige av hverandre, vil det

innebære en for stor risiko for dem å gå i krig med hverandre, og de vil heller søke å finne svar på konflikter

på fredelig vis. Til forskjell fra realister er liberalister tilhengere av konseptet om myk makt, som heller ser på

diplomati, samtaler og forhandlinger som bedre midler for å komme til enighet. Men ettersom stater er
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avhengige av hverandre, er det vanskelig å forutsette rasjonalitet. En stats handlinger vil ha innvirkning på

andre stater. 

 

Liberalister er også uenige med realister i hvordan krig oppstår. Liberalister ser ikke på krig som et resultat av

det internasjonale samfunnet, eller som et resultat av menneskets iboende egoisme. Selv om liberalister til

en viss grad er enige i at mennesker aller helst vil hevde seg selv og sin posisjon, har de et mer positivt syn

på mennesket enn det realister har. Mennesket kan nemlig innse at samarbeid og arbeid mot det felles beste

heller vil tjene både dem selv og samfunnet mer enn det maksimering av personlig makt vil. Krig er heller et

uttrykk for urettferdighet i verden, udemokrati eller imperialisme. Å spre menneskerettigheter, demokrati og

gode verdier gjennom samarbeid, avhengighet og frihandel er derfor liberalismens fremste anliggende.

Gjennom samarbeid kan også sikkerhetsdilemmaet, som realister så på som et uungåelig probelm, løses. 

 

Har frihandel og institusjonsbygging fungert eller ikke? Det finnes både argumenter for og mot at liberalismen

har bidratt til økt sikkerhet, men også for at den har bidratt til mer ustabilitet. Ifølge Human Security Report fra

2005, har antall kriger, folkemord og terroraksjoner gått ned. En av forklaringene på dette kan være

utviklingen av FN som forum for dimplomati og samtaler, hvor stater heller blir enige ved å snakke sammen,

heller enn å invadere hverandre. På den annen side har frihandel ikke hatt like positiv virkining på fattige

lands økonomier som en hadde forventet. Riktignok har mange fattige land blitt rikere, men de rikeste

landene har blitt enda rikere i forhold, så forskjellen mellom fattig og rik i verden har økt. Dette har ført til økt

ustabilitet i verden, og kanskje ha bidratt til utviklingen av mer radikale terrorgrupper. Spredningen av

liberalisme og demokrati kan også ses på som en "vestliggjøring" av verden, der vesten påtvinger andre

stater sine egne verdier, og at vi dermed er på vei mot en ny form for imperialisme. 

 

Marxismen

Den siste av de viktigste teoriene i internasjonal politikk er marxismen, som er en av de radikale teoriene i

internasjonal politikk. Marxismen skiller seg mer ut fra realismen og liberalismen enn det liberalismen og

realismen skiller seg fra hverandre. Marxismen er enig i at staten er den sentrale aktøren i internasjonal

politikk, men argumenterer for at staten er kontrollert av kapitalistiske elitegrupper. Kapitalen styrer politikken.

Marxismen er en materialistisk teori, i at den ser økonomien som drivkraften bak historien. Det er gjennom

forskjellige økonomiske prosesser og systemer verden blir drevet fremover. 

 

Marxister er også enige i at det internasjonale samfunnet er et anarki, men argumenter for at det kan gjøres

ganske stabilt når en hegemon makt har store deler av kontrollen, som det USA hadde etter at Sovjetunionen

falt i 1991. For marxister står ikke de største motsetningenen i det internasjonale systemet mellom stater,

men heller mellom klasser. Marxismen fokuserer på ulikhetene og skjevfordelingen av goder og ressurser i

verden, og ser på dette som et resultat av det globale kapitalistiske systemet som har utviklet seg etter den

industrielle revolusjonen. I det kapitalistiske systemet vil det alltid være noen som utnytter andre.

Hovedmotsetningene i verden vil derfor stå mellom de utnyttede og de utnyttende, altså mellom arbeidere og

kapitalister. 
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Dette forholdet mellom utnyttede og utnyttende kan man også se i forholdet mellom stater. I følge marxister

kunne man først dele verden inn i to kategorier - kjernen og periferien. Men under Wallerstein ble denne

teorien utvidet med enda et begrep - semi-periferien. Ideen er at periferien, som regel karakterisert av lave

lønninger, ikke-demokrati, lav levestandard, høy råvare-eksport og høy import av ferdigprodukter, blir utnyttet

av både semi-periferien og kjernen. Kjernen er de rike, vestlige landene, som har demokrati, høye lønninger,

eksport av ferdigprodukter og import av råvarer, og høy levestandard. Semi-periferien faller midt mellom

begge kategoriene. De har som regel autoritære regimer og middels lave lønninger, driver både import og

eksport av både råvarer og ferdig produkter, og er veldig attraktive land for transnasjonale selskaper å slå

seg ned i. Begge tar de arbeidskraft og ressurser fra periferien, og suger ut rikdommene den har. Resultatet

blir at de rike blir rikere og de fattige blir fattigere. 

 

Lik liberalistene er marxistene opptatt av økonomisk avengighet mellom stater. Men marxister ser ikke på

avhengighet som noe positivt, noe som vil øke flere staters velstand. For marxister er fattigere land blitt

avhengig av de rike landene på en negativ måte. Dette har skjedd gjennom lån og bruk av utenlandsk kapital.

Fattige land er også avhengige av rikere land som marked for sine råvarer, og de er avhengige av dem for å

få importert ferdigprodukter, maskiner, teknologi og kunnskap. Så lenge de rike landene sitter med makten,

og så lenge de ikke er villige til å gi de fattige landene den hjelpen de trenger for å komme seg ut av

avhengighetsforholdet, vil den beste løsningen for et fattig land være å bryte med verdensmarkedet. 

 

Marxister er skeptiske i synet på de andre teoriene. Liberalister og realister legitimerer bare verden slik den

er, mens marxister og andre radikale heller vil søke etter å endre den. Ifølge marxismen er det vestlige

akademikere som har skapt de andre teoriere, og en må derfor spørre hva som var meningen bak teorien.

Den har vært skapt for noen, og for en hensikt. Realismen og liberalismen søker etter å forklare verden på en

sånn måte at den skal bli opprettholdt slik den er. Selv om realister og liberalister ser at det er ulikhet i

verden, prøver de bare å forklare hvordan ulikheten har blitt skapt, men sier også at den kan bli borte

gjennom reformer innenfor det allerede eksisterende systemet. Marxister er uenige i dette, og sier den

eneste måten å forbedre tilstanden til de utnyttende er ved en total omveltning av samfunnet - en revolusjon. 

 

 

 

Så hvordan påvirker de forskjellige teoriene samarbeidet mellom stater? Aller først er det viktig å påpeke at

dette bare er teorier - det er ikke fullverdige beskrivelser av hvordan verden fungerer, men de gir en viss

pekepinn på forskjellige måter en kan forholde seg til andre stater på. 

 

Samarbeid mellom stater er en viktig del av verden i dag. Stater har gått sammen i organisasjoner som FN,

EU, NATO, ASEAN og MERCOSUR for å øke sine sjangser til å fremme egeninteresse innen politikk,

økonomi og det militære. For liberalister er det nettopp dette som vil føre til fred. Samarbeid mellom stater vil

føre til avhengighet, som vil føre til at stater ikke vil gå til krig mot hverandre for de vil ha for mye å tape på

det. En realist vil heller se på samarbeid i institusjoner som en falsk trygghet, for den anarkiske strukturen

fordrer mistillit mellom statene, så før du vet ord av det kan stater du er avhengig av komme i konflikt med
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deg. Derfor bør en heller satse på å maksimere egen makt, så en er sikker på at en kan overleve en

potensiell konflikt. For en marxist er samarbeid mellom stater bare en måte for de rike kapitalelitene å spre

kapitalisme og vestlige ideer. Samarbeidet søker ikke å hjelpe de som sitter på bunn, men helle utnytte dem

enda hardere.

 

Et særlig problem i samarbeidet mellom stater er det forskjellige synet realister og liberalister har på hva en

kan vinne ut av samarbeidet. Realister setter abolutte gevinster for samarbeid over de relative. De stresser at

en stat (A) bare vil gå inn i et samarbeid med en annen hvis statdn A tjener mer på det enn det stat B gjør.

De ser på verden som en kake som skal deles - det én får vil ingen andre få. Verdenspolitikken er dermed et

null-sum spill, hvor det lureste er å dra til seg så mye som mulig. Dette fordrer ikke godt internasjonalt

samarbeid. Liberalister er heller opptatt av å se på de relative gevinstene. Istedenfor å prøve å fordele kaka

så likt som mulig, søker liberalister heller etter å utvide den. De spør ikke "Hvor mye kan jeg vinne på dette i

forhold til de andre?", de spør heller "Hvor mye kan vi begge vinne på dette samarbeidet sammen?". En

realist ville ikke gått inn i et samarbeid med mindre den absolutt hadde noe å tjene på det, og med mindre

dens egen stat fikk mer igjen for samarbeidet enn andre. En liberalist kunne derimot vært åpen for et

samarbeid, hvis den anså de relative godene staten kunne vinne utfra samarbeidet som gode nok. 

 

Realismen er deskriptiv, den forklarer verden som den er, mens liberalismen er normativ, og beskriver verden

som den bør være. Marxismen sier heller at begge teoriene bare legitimerer sitt eget samfunnssyn. Ettersom

realismen sier at stater har mistillit til hverandre, vil realismen legitimere det å ha mistillit til andre. Den vil da

legitimere sikkerhetsdilemmaet, og legitimere rustningsspiralen. Selv om økt militær spenning ikke er noe en

nødvendigvis ønsker, kan det gi en viss grad av stabilitet, slik det gjorde under den kalde krigen. De fleste

kan vel likevel enes i at den formen for spenning ikke er noe å søke etter. Men ettersom realismen sier at det

bare er sånn verden er, er den med på å legitimere det. Dette gjør samarbeid mellom stater i bunn og grunn

umulig. 

 

Selv om liberalister absolutt er åpne for samarbeid, og til og med promoterer det, er selv de forsiktige i måten

de ordlegger seg på. De sier at stater kan leve i harmoni med hverandre, men under forutsening av at staten

oppgir en viss grad av suverenitet for å få det til. Den liberale freden går ut på at demokratiske stater ikke går

i krig med hverandre, og dermed bør alle stater være demokratiske. Men som allerede nevnt er ikke

demokratiske stater noe mindre aggressive enn ikke demokratiske stater. I tillegg er det verdt å spørre seg

om det er vestens "rett" å "pålegge" andre stater å bli demokratiske. Vi har sett at Human Security Report

melder om at antall kriger i verden og antall drepte i konflikt har gått ned, men samtidig kan vi også se at

ulikhet i verden har gått opp. Mye av forklaringen bak dette kan ligge i at FN har gjort en god jobb i å sikre

fred, men at andre vestlige institusjoner, som WTO og IMF med sin frihandelsideologi og sine

strukturtilpasningsprogrammer, har gjort at samarbeidet har vært ufordelaktig for de fattigste landene. 

 

Samtidig ser marxistene på fra sidelinjen, og sier at samarbeidet mellom stater egentlig bare er samarbeid

mellom kapitalistiske grupper, og at den internasjonale politikken styres av økonomien. Samarbeidet er med

på å gjøre det vanskeligere for fattige land og fattige arbeidere i verden, og at samfunnstrukturen da heller
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må endres, slik at de fattige får mer politisk og økonomisk makt i det internasjonale samfunnet. Ettersom

kapitalistene ikke kommer til å gi fra seg makten sin frivillig, kan dette bare skje gjennom revolusjon. 

 

Så hvor står vi nå? Foreløpig virker det som liberalismen har forrang foran de andre teoriene, hvertfall for

øyeblikket. Gjennom samarbeid i FN, gjennom diplomati og gjennom globalisering er verden blitt mer og mer

avhengig av hverandre, og er blitt tettere og tettere integrert. Men etter finanskrisen i 2008, og på grunn av

flyktningskrisen er det internasjonale samarbeidet truet. Stadig flere land velger å vedta proteksjonistiske

tiltak for å sikre sine egne interesser. Det er nå et spørsmål om ikke realismen igjen kommer til å få et

oppsving, særlig hvis motsetningene mellom vesten og den arabiske verden øker, slik Huntington forutså.

Det blir spennende å følge utviklingen videre i internasjonal politikk, og se hvor vi kommer ut på den andre

siden, enten om vi ender opp i en multipolar maktbalanse lik den som fantes før første verdenskrig, eller om

vi ender opp i en "global landsby", hvor alle er avhengige av hverandre, eller om vi rett og slett får en totalt

endret verdensorden som et resultat av revolusjon. 
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