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……………………………………………………………………… 

Alle må svare på både A og B. Det anbefales å bruke om lag like lang tid på hver. 

 

A Besvar kort sju av følgende ti spørsmål: 

 
1. Hvilke tre avtaler knyttet til fordeling av landområder inngikk Storbritannia under 1. 

verdenskrig?  
2. Hva menes med at Libanon har et konfesjonalistisk styresett? 
3. Hva var Kifaya-bevegelsen i Egypt? 
4. Redegjør kort for hvordan den såkalte «arabiske våren» slo ut i Bahrain. Hvordan 

forholdt de andre gulf-statene seg til dette? 
5. Hva slags styre ble innført i Iran etter revolusjonen i 1979? 
6. Hva menes med «den dype staten» i Tyrkia? 
7. Hva er salafisme? 
8. Hvordan forsøkte de rike gulf-monarkiene å påvirke Israel og Israels allierte under krigen 

i 1973? 
9. I senere år har kirkesamfunn etablert seg på den arabiske halvøy, for første gang på 

mange århundrer. Redegjør kort for hvordan myndighetene har forholdt seg til disse nye 
menighetene. 

10. Hva menes med begrepet renteniststat? 

 

B Besvar én av oppgavene: 

 
1. Redegjør kort for noen viktige årsaker til at de arabiske folkeopprørene brøt ut i 2010 og 

2011. Diskuter videre mulige årsaker til at opprørene så langt har fått svært forskjellige 
utfall i Tunisia og Egypt. 

 
2. Redegjør kort for utfallet av seksdagerskrigen i 1967, og diskuter deretter hvordan 

konsekvensene av krigen påvirker den israelsk-palestinske konflikten i dag. 

 
3. Redegjør kort for hvordan Frankrike og Storbritannia styrte mandatområdene de fikk 

tildelt i Midtøsten etter 1. verdenskrig, og diskuter hvordan mandatperioden hadde 
konsekvenser for de politiske systemene som skulle oppstå etter uavhengigheten. 

 

Den samlede besvarelsen bør ikke overskride 10 sider (i vanlig håndskrift). 

________________________________________________________________________ 

Sensuren publiseres i Studentweb innen 3 uker etter eksamen. 


