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Besvar både del I og del II. Del I teller 60 % av den samlede karakteren, del II teller 40 %. 

 

Del I (60 %)  

Besvar én (1) av oppgavene nedenfor: 

(a) Drøft påstanden om at næringslivsaktører (engelsk: business actors) er i en «privilegert 

posisjon» sammenlignet med andre interessegrupper i internasjonal miljøforvaltning. 

Gjør deretter rede for Faulkners neo-pluralistiske perspektiv på næringslivsaktørers rolle 

i internasjonal miljøforvaltning. Drøft til slutt, med utgangspunkt i Faulkners perspektiv, 

hvilke faktorer som kan påvirke om næringslivsaktører blir pådrivere eller bremseklosser 

for internasjonal miljøregulering. Overskrift: Næringslivsaktører 

(b) Scott Barrett skiller mellom fem kategorier av internasjonale samarbeidsproblemer. Hva 

kjennetegner hver av disse kategoriene? I hvilke(n) kategori(er) vil du plassere (a) 

forvaltning av fiskebestander utenfor nasjonal jurisdiksjon, (b) reduksjon av 

menneskeskapte klimaendringer, og (c) ulike bestrebelser på å gjøre internasjonal 

skipsfart mer miljøvennlig? Begrunn svarene! Overskrift: Internasjonale 

samarbeidsproblemer 

Del II (40 %)  

Besvar tre (3) av oppgavene nedenfor: 

(a) «Overholdelse» (engelsk: compliance) og «effektivitet» er begreper som i blant benyttes 

for å vurdere internasjonale regimer. Forklar hva disse begepene betyr og forskjellene 

mellom dem. Overskrift: Overholdelse og effektivitet 

(b) Noen analytikere har tatt til orde for at miljøforringelse representerer en nasjonal 

sikkerhetsrisiko på linje med trusselen om vold fra eksterne aktører. Det hevdes også at 

miljøforringelse kan forårsake økt risiko for voldelige konflikt. Begge disse perspektivene 

er blitt kritisert, f.eks. av Deudney og Gleditsch. Nevn noen hovedpunkter i deres kritikk. 

Overskrift: Miljøsikkerhet 

(c) Hva er innholdet i prinsippet om at landene har «felles, men differensierte, ansvar og 

respektive muligheter» i det FN-baserte klimaregimet? Hvilke regler og andre 

virkemidler innenfor regimet er viktige i gjennomføringen av dette prinsippet? 

Overskrift: CBDR&RC 

(d) Vitenskapelig kunnskap spiller en sentral rolle i internasjonal miljø- og 

ressursforvaltning. Hvilke egenskaper ved slik kunnskap gjør den, i henhold til et 

rasjonalistisk perspektiv, spesielt egnet som grunnlag for politisk handling på dette 

saksområdet? Hvilke innvendinger kan rettes mot et slikt perspektiv på vitenskapelig 

kunnskap? Overskrift: Vitenskapelig kunnskap 


