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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...

BESVARELSE

Oppgave B
 

En nasjon kan sies å være et fellesskap av mennesker med sammenfallende identitet, kultur, språk, historie,

religion, også videre. Mennesker føler gjerne sterk tilknytning til og samhørighet med andre med samme

nasjonalitet. En stat kan sies å være et mer instrumentelt begrep som refererer til et avgrenset territorium,

med en fast befolkning og som har en overordnet myndighet som styrer over området. Selv om begrepene

ofte brukes om hverandre, så har de med andre ord litt forskjellig betydning. Likevel vil ofte det som vi i dag

omtales som stat, samtidig kunne sies å representere en nasjon. I Norge kan man godt si å ha en stat som

representerer en nasjon, nemlig den norske. Samtidig kan man ikke se bort i fra den samiske befolkningen,

som har en kultur, et språk og tradisjoner som ikke sammenfaller med det som kjennetegnes ved den norske

nasjonen. På den andre siden har man også stater som kan sies å representere flere nasjoner, slik som

India, hvor man finner et høyt antall ulike folkegrupper, språk og tradisjoner.

 

Oppgave C
 

Folkeretten innebærer en rekke normer, regler og institusjoner som regulerer forholdet mellom stater.

Folkeretten baserer seg på prinsippene opprettet ved freden i Westfalen fra 1648. Det første prinsippet,

"statehood", refererer til at det internasjonale samfunnet er delt inn i stater med et bestemt avgrenset

territorium, og at alle disse statene kan anses som like. Den andre prinsippet, som angår staters suverenitet,

hevder at det ikke finnes noen overordnet myndighet over staten. Det tredje og siste prinsippet er prinsippet

om ikke-intervensjon eller ikke-innblanding. Det internasjonale samfunnet kan i utgangspunktet sies å være

anarkisk, noe som innbærer at man ikke har noen form for overordnet myndighet eller bindende

internasjonale lover og normer. Folkeretten baseres på formelle traktakter og avtaler eller på uformelle

sedvaner, men på grunn av det internasjonale samfunnets anarkiske tilstand og prinsippet om suverenitet,

finnes det ikke noen mulighet for å forfølge stater som ikke følger avtalene i Folkeretten. Likevel anses

Folkeretten å ha stor legitimitet, og lovene følges i stor grad av statene. 
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Menneskerettighetene innebærer en rekke rettigheter som regulerer forholdet mellom stater og dens

befolkning. Menneskerettighetene tar utgangspunkt i en naturrettstankegang som tilsier at alle mennesker

har de samme rettighetene og den samme rett til å bli beskyttet mot overgrep på grunn av deres felles

menneskelighet. Disse rettighetene ble nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og det

er staters ansvar å sørge for at disse blir overholdt. I situasjoner hvor stater ikke er i stand til dette, kan

Folkerettens prinsipp om ikke-intervensjon bli tatt opp til vurdering, og prinsippet om "Responsibility to

Protect" kan bli tatt i bruk. 

 

Kandidat 7262

ST-102 1 Internasjonal politikk Page 4 av 10



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

Oppgave B
 

I dagens samfunn knyttes verden stadig tettere sammen og det foregår mer og mer samarbeid på tvers av

landegrenser. Politikkområder som tidligere ble ansett for å være enhver stats eget anliggende, som for

eksempel forsvar og sikkerhet, blir nå innlemmet i samarbeidsavtaler mellom flere land. Innenrikspolitikken

kan sies å bestemme hvordan vi lever, mens utenrikspolitikken kan sies å avgjøre om vi lever, og disse to

politikksfærene knyttes stadig tettere sammen. 

 

Internasjonalisering viser til hvordan en rekke områder innen ulike land ses i sammenheng og knyttes

sammen ved inngåelse av avtaler og utforming av institusjoner og regimer. Internasjonal betyr enkelt nok

"mellom nasjoner" og internasjonalisering kan vise til en rekke områder for samarbeid mellom ulike stater. Et

eksempel på dette kan være NATO, en forsvarsallianse som knytter flere lands sikkerhetspolitikk sammen,

hvis prinsipp er at "et angrep på én, anses som et angrep på alle". 

 

Globalisering kan sies å vise til en rekke verdensomspenndende endringer på en rekke områder i det

internasjonale samfunnet. En definisjon på globalisering er "the widening, deepening and speeding up of

global interconnectedness", noe som innebærer at verden knyttes stadig tettere sammen, med både økende

intensivering, akslerasjon og utvidelse. Globalisering kan på denne måten ses på som en prosess, samtidig

som den også kan ses på som en tilstand som preges av tilgjengelighet, oversiktelighet og samtidighet. Man

kan nesten snakke om en global landsby, hvor informasjon spres raskt og hele verden er innen rekkevidde.

Likevel kan det stilles spørsmålstegn ved hvor globalsert verden egentlig er i dag. Det er for det meste

vestlige, og spesielt amerikanske, verdier og ideer som spres, og denne kulturutvekslingen foregår mest

mellom de allerede utviklede landene. Noen av de fattigste og minst utviklede landene blir gjerne systematisk

holdt utenfor globaliseringsprosessen og dens goder, noe som spesifiseres i radikale teorier og

avhengighetsteori.
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Det er blitt satt spørsmålstegn ved om regionaliseringen kan være den neste etappen av globaliseringen,

nemlig verdier, normer, institusjoner og samarbeid som konsentreres i regioner, i stedet for å spres verden

om. På den andre siden kan regionalisering ses på i sammenheng med globalisering, og som en måte for

stater i ulike regioner å møte utfordringene ved globaliseringen på. Et eksempel på regionalt samarbeid er

EU, en union hvis ansvarsområde og myndighet utvides i økende grad. Nye saksfelt innlemmes i EUs

arbeidsområde, flere stater blir medlemmer og mer myndighet overføres fra statene til EU. Andre eksempler

på former for regionalisering er ASEAN (Association of South East Asian Nations) og AU (Afrikas Union). 

 

 

Oppgave C
 

Teorien om den demokratiske freden går ut på at stater med et demokratisk styresett har liten sannsynlighet

for å gå til krig mot hverandre. Dette kan sies å være fordi de har mye til felles og er klar over hvor mye de

har å tape på å gå til krig. Et demokrati innebærer visse juridiske, politiske og sivile rettigheter for

innbyggerne, og med full stemmerett og ytringsfrihet har gjerne borgerne en reell muliget til å påvirke

politikkutforming og det som settes på dagsordenen. Dersom befolkningen er i mot å gå til krig, vil det være

vanskelig for et demokratisk styresett å legitimisere en slik handling. 

 

Det finnes prinsipper som regulerer legitimiteten rundt krigføring, henholdsvis jus ad bellum og jus in bello.

Det første prinsippet, jus ad bellum, presiserer kriterier som må være tilstede for å kunne rettferdiggjøre å gå

til krig. Den andre prinsippet, jus in bello, omhandler hvordan man i krig kan handle på en legitim måte. Av og

til snakker man også om jus post bellum, som regulerer overgangen fra krig til fred. 

 

Den demokratiske freden påstår ikke at demokratiske stater ikke går til krig i det hele tatt, men at det

forekommer sjeldent mellom to stater som begge er demokratiske. Dersom det oppstår konflikt mellom to

demokratier vil det forsøkes å løses med forhandlingen og diplomati, og demokatier, som ofte har en rekke

felles verdier, interesser og institusjoner, vil ha lettere for å se øye til øye, enn i forhandlinger med stater med

autoritære eller totalitære styresett. 

 

Det skal som regel en del til for at demokratier går til krig, men dersom det forekommer, er det gjerne på

grunnlag av humanitære årsaker, eller med ønske om å innføre demokratiske verdier, regler og institusjoner,

slik som USAs krigføring i Vietnam, Afghanistan og Irak. I alle disse tilfellene var USA klart overlegen med

hensyn til utvikling, demokratiske goder og militær utrustning, noe som kan knyttes til RMA (Revolution in

Military Affairs). Den amerikanske overlegenheten førte til at motparten, slik som Vietnam, var nødt å benytte

seg av asymmetrisk krigføring, slik som bruken av geriljaer. Asymmetrisk krigføring innebærer at man

kjemper på egne premisser, men med liten tro på å kunne vinne, og heller fokuserer på å skape sympati og

motstand mot den andre parten. Slik krigføring var også aktuelt under for eksempel boerkrigen. 
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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

Oppgave B
 

"Responsibility to Protect" viser til et prinsipp som ble innført i 2005 og tatt i bruk av FN i 2011. Essensen i

prinsippet går ut på at man i noen tilfeller kan legitimisere en intervensjon på humanitært grunnlag, i

situasjoner hvor stater ikke selv er i stand til å beskytte sine egne borgere. Statssuverenitetsprinsippet går fra

å vektlegge at stater er i stand til å kontrollere sine innbyggere, til at staten er i stand til å beskytte dem. Dette

kan knyttes til naturrettstankegangen, som tidligere nevnt; på grunnlag av alles felles menneskelighet, har

alle den samme rett til å bli beskyttet mot overgrep og urettferdighet. Det kan utpekes 6 kriterier som må

være tilstede for at "Responsibility to Protect" skal kunne tas i bruk. For det første må det forekomme grov

utbytting og nok urettferdighet for å kunne forsvare en intervensjon. For den andre må FNs formål være å

stoppe denne utbyttingen og å redde menneskeliv. For det tredje må alle andre ikke-militære midler være

forsøkt. For det fjerde må det være en reell sjanse for å kunne stoppe krigen og redde liv. For det femte må

ikke intervensjonen være mer omfattende enn nødvendig, for å ikke undergrave statens suverenitet i for stor

grad. For det sjette og siste er det kun FNs sikkerhetsråd som har myndighet til å ratifisere en humanitær

intervensjon på grunnlag av "Responsibility to Protect". USAs intervensjon i Irak under president Bush hadde

ikke blitt godkjent i FN, og har møtt mye kritikk. Ettersom FN ikke juridisk sett er en overnasjonal
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organisasjon, og USA nærmest har en hegemoniske stilling i verdenssamfunnet, har man likevel ikke noen

måte å forfølge den fortredelsen på. 

 

Det kan sies at legitimiseringen av humanitære intervensjoner kan være med på å utfordre prinsippet om

staters suverenitet. Det internasjonale samfunnet i dag baserer seg i stor grad på Folkeretten og på

prinsippene fra Westfalen freden, henholdsvis prinsippene om alle staters likhet, eller "statehood", prinsippet

om staters suverenitiet, og prinsippet om ikke-intervensjon. Dersom man går i mot det siste prinsippet, nemlig

det om ikke-intervensjon, vil dette gå i mot både prinsippet om alle staters likhet og prinsippet om staters

suverenitet, som innebærer at staten er den øverste myndighet. Her kan det understrekes at man med

Folkeretten opplever et moralsk dilemma, nemlig mellom de motstridene hensiktene om å skape orden og

rettferdighet i samfunnet. Folkerettens prinsipper baserer seg i utgangspunktet på å skape orden mellom og

sikkerhet for stater i et anarkisk internasjonalt samfunn. I de senere år har det på den andre siden blitt større

fokus på sikkerheten til befolkningen, slik som med innføringen av begrepet "Human security" på 90-tallet.

"Human security" kan sies å innebære både økonomisk, politisk, sosial og mijlømessig sikkerhet for

mennesker.  Med et fornyet fokus på menneskets velvær og sikkerhet, kunne man legitimisere humanitære

intervensjoner, noe som innebærer en svekkelse av suverenitetsprinsippet. FN, som tidligere kun ville

godkjenne intervensjoner på grunnlag av en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, kan nå ta i bruk

"Responsibility to Protect" som en begrunnelse for humanitær intervensjon.

 

På samme måte som Folkerettens dilemma utspiller seg mellom prinsippene om orden og rettferdighet,

oppstår det en konflikt mellom staters real- og idealpolitikk. Realpolitikk kan sies å være politikk som angår

forsvar, sikkerhet, økonomi og omdømmesatsing, mens idealpolitikken, eller engasjementspolitikken, angår

bistand, fattigdomsbekjempelse og utvikling. Selv om idealpolitikken, med sin moral og menneskelighet, ofte

vil prege en stats politikk, vil ofte realpolitikken med egeninteresser veie tyngre. Det kan man se tydelig i

Norges utenrikspolitikk, som tradisjonelt har lagt mye vekt på idealpolitikk. Norge har som en småstat med få

egeninteresser ofte hatt mulighet til å drive forhandlinger og opptre som mekler, samtidig som man har

oppnådd troverdighet hos alle parter. Norge har, som et lite land med få ressurser og få muligheter til å bruke

hard makt, heller tatt i bruk myk makt, som diplomati og forhandlinger, for å kunne påvirke internasjonal

politikk i ønsket retning. Likevel ser man at idealpolitikk ikke bli ilagt like stor vekt dersom det skaper konflikt

med andre allierte, stormakter eller nabostater. 

 

Legitimisering av humanitær intervensjon og prinsippet om "Responsibility to Protect" har vært i søkelyset og

under mye diskusjon de siste årene. Under den kalde krigen og i perioden med avkolonisering, var

intervensjon vanskelig å legitimisere, og staters suverenitet stod sterkt. Det var først på 1990-tallet man rettet

fokuset mot humanitær intervensjon, samtidig som man fikk innført begrepet om menneskelig sikkerhet. Det

ble i løpet av dette tiåret tatt i bruk humanitær intervensjon flere ganger, men et betydelig unntak var krigen i

Rwanda, hvor FN ikke var i stand til å gripe inn, og konflikten mellom de to folkegruppene hutu'er og tutsi'er

førte til massivt blodbad. Selv om man kan se et økt antall humanitære intervensjoner de siste tjue årene,

kan det likevel poengteres at disse intervensjonene ofte var mer effektive til å stoppe den umiddelbare
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konflikten og drapene, enn til å sørge for en langvarig fred, ettersom de underliggende spenningene og

konfliktene ikke ville forsvinne like raskt. 

 

Konflikten mellom realpolitikk og idealpolitikk, og mellom suverenitetsprinsippet og humanitær intervensjon,

gjenspeiler seg i ulike teorier om det internasjonale samfunnet. Den realistiske tradisjonen legger vekt på

samfunnet som et anarkisk system av suverene stater, hvor statene er rasjonelle aktører drevet av

egeninteresse. I følge realister vil ikke stater intervenere kun på humanitært grunnlag, og heller ikke risikere

sine egne borgere for å redde noen i et fremmed land. Statene vil foreta rasjonelle vurderinger av absolutte

og relative gevinster, og kan foreta en intervensjon dersom de selv tjener noe på det. Her kan det trekkes en

rød tråd til radikale teorier, som understreker at en stat ikke er en selvstendig institusjon, men representerer

de overlegne og kapitalistiske interessene i samfunnet. Det vil med andre ord være vanskelig å kunne

rettferdiggjøre en intervensjon, ettersom stater ofte har egne interesser som kan være vanskelige å avdekke.

Den liberalistiske teorien hevder, på den andre siden, at det internasjonale samfunnet har en modifisert

anarkisk struktur med komplekse aktører, noe som gjør det vanskelig å forutsette rasjonalitet. Liberalister

vektlegger felles verdier, regler, normer og institusjoner, og hevder at stater bør oppgi litt av sin suverenitet til

institusjoner for å kunne samarbeide og sameksistere fredfullt. Man kan skille mellom en proaktiv liberalisme

som fokuserer på sterkere institusjonsbygging og mer intervensjon, og en mer liberal tilnærming som

vektlegger frihet og ikke-innblanding. 

 

Konflikten i Syria er et aktuelt tema som er mye debattert i de siste årene. Hvorvidt det foreligger grunnlag

nok for humanitær intervensjon og "Responsibility to Protect" er også under opphetet debatt. Syriakrigen,

som nå er inne i sitt sjette år, har sitt opphav i den arabiske våren 2010 hvor unge stod opp mot Assad-

regimet og talte for demokrati og menneskerettigheter. Mer enn halve Syrias befolkning er nå på flukt som

følge av urolighetene. Videre kan det identifiseres flere konfliktlinjer i landet. For det første er det konflikt

mellom de som støtter Assad og de som støtter frigjøringshæren. For det andre finnes det en sekterisk

konflikt mellom sunni- og shiamuslimer. I tillegg finnes det konflikt mellom sunnimuslimer, og de som støtter

al-Qaida og de som støtter IS. Dessuten kan konflikten i Syria sies å være stedsfortrederkrig (proxy war) med

tanke på at USA, Frankrike, Tyrika og Saudi Arabia med flere støtter den syriske frigjøringshæren, mens

Russland, Kina, Iran og Hisbollah i Libanon støtter Assad-regimet. 

 

Det internasjonale samfunnet har på forskjellige måter forsøkt å dempe konflikten i Syria. Det foregår for

eksempel fredsforhandlinger (Genève 1 og 2) og man har innsatt fredelige observasjonsstyrker. Det er

dessuten blitt foreslått både humanitær intervensjon, og at krigsforbrytere blir stillt for den internasjonale

straffedomstolen, men begge disse forslagene ble møtt med veto i Sikkerhetsrådet i FN. Russland og Kina

har spesielt vært motstandere av intervensjon og har ønsket å verne om suverenitetsprinsippet. Likevel ble

man enige om resolusjonen; "Threats to international peace and security due to terrorist acts", noe som kan

henge sammen med at et russisk charterfly ble skutt ned og at det første kinesiske gisselet ble tatt av IS. 

 

Man kan gjerne stille spørsmåltegn ved hva man kan gjøre og hva som kan bli utfallet av Syriakrigen. Man

kan støtte frigjøringshæren og kjempe for å få avsatt Assad-regimet, eller man kan velge å godta Assad som
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et nødvendig onde. Videre kan man innføre flyforbudssoner og "safe areas", eller dele landet mellom 4 til 5

parter. Et annet alternativ er å forsette slik som nå, med mekling og fredsforhandlinger. Det er vanskelig å si

hva som kan være løsningen på konflikten og om bruken av humanitær intervensjon kan legitimieres. Det ble

sagt for noen år siden at Syriakonflikten var "a problem from hell", og at ettersom politikerne ikke benyttet seg

av de mulighetene som lå foran dem, så har konflikten "moved to an even darker place". 

 

Det finnes flere andre tilfeller hvor man kan diskutere om man burde ta i bruk "Responsibility to Protect", slik

som Somalia, Burundi, Yemen og Den sentralafrikanske republikk. Det vil likevel fortsette å oppstå konflikt

mellom ulike interesser og verdier idet Folkerettens moralske dilemma mellom orden og rettferdighet,

suverenitet og humanitær intervensjon står mot hverandre. 
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