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Del I, oppgave 1: 

Hvilke egenskaper ved (a) det internasjonale politiske system og (b) klimaendring som 

politisk utfordring gjør effektivt internasjonalt samarbeid om å begrense menneskelige utslipp 

av klimagasser vanskelig å få til? 

Den mest åpenbare kapasitetsbegrensende egenskap ved det internasjonale politiske system er den 

grunnleggende beslutningsregelen: konsensus. En dyktig student vil kanskje peke på at konsensus 

tross alt er et noe mer fleksibelt krav enn enstemmighet, og det er en riktig observasjon. En god 

besvarelse bør i tillegg få frem et par andre viktige kjennetegn; for eksempel at systemet preges av 

sterkt asymmetriske maktrelasjoner statene imellom (særlig når vi kommer til «basisspillene», dvs. de 

aktivitetssystemene forhandlingene gjelder), enorme forskjeller i levestandard (som slår ut i ulike 

interesser og prioriteringer), konkurranse om posisjoner, og til dels store forskjeller i kulturell 

«identitet». For en organisasjon som bygger på den nest mest krevende beslutningsregelen som finnes, 

blir slike asymmetrier og kontraster lett overveldende. Pensumdekningen for denne delen av 

oppgaven må sies å være god. 

Om klimaendring som politisk utfordring bør en student få frem at siden jordens klimasystem preges 

av komplekse samspillseffekter med global rekkevidde vil konsekvensene av stadig større utslipp av 

klimagasser merkes (om enn på til dels forskjellige måter) i alle deler av verden. I dette perspektivet 

kan tiltak for å begrense utslipp altså sees som forsøk på å skaffe til veie et globalt kollektivt gode. En 

god student bør få frem hvilke implikasjoner godets kollektive karakter har for enkeltaktørers nytte-

/kostnadsvurderinger. I tillegg bør en god besvarelse få frem at klimapolitikk kjennetegnes av 

ekstremt lange tidsspenn – ofte over generasjoner – mellom forebyggende tiltak (som innebærer 

kostnader) og effekter av disse tiltakene (som forventes å være positive). Så lange tidsspenn innebærer 

bl.a. at kostnadene ved forebyggende tiltak kan forutsees med betydelig større sikkerhet enn 

gevinstene, og at de som vil bli mest berørt av klimaendring (kommende generasjoner) ikke kan være 

med i viktige beslutningsprosessene som former deres livsvilkår. Pensumlitteraturen har ikke mye å si 

om klimapolitikkens asymmetrier, og vurderingene av besvarelsene må ta hensyn til det. Likevel bør 

vi kunne forvente at oppvakte studenter selv kan resonnere seg frem til den konklusjon at utslipps-

reduserende tiltak av de dimensjoner Paris-konferansens målformuleringer legger opp til, 

representerer en meget krevende politisk utfordring – særlig hvis tiltakene skal forhandles frem 

gjennom globalt konsensusorientert konferansediplomati.        

 

Del I, Oppgave 2: 

Hvilke regler er nedfelt i FN-pakten om bruk av militærmakt? Hvor godt fanger disse 

bestemmelsene inn de former for væpnet konflikt som i dag pågår i land som Syria og Irak? 

Første spørsmål i denne oppgaven kan tolkes på to måter. Den ene tolkningen gjør spørsmålet 

gjeldende for (enkelt)staters bruk av militærmakt. For denne tolkningen finnes de viktigste 

elementene av et svar i artiklene 2 og 51. Den andre tolkningen kopler spørsmålet til FNs egen bruk 

av militærmakt. Her finnes de viktigste svarene i kapitlene som omhandler Sikkerhetsrådet. Da jeg 



formulerte oppgaven, hadde jeg den førstnevnte tolkningen i tankene, men vi bør akseptere også den 

sistnevnte tolkningen som legitim.   

Slik FN-pakten er formulert, er det rimelig å tolke artiklene som omhandler bruk av militærmakt slik 

at de (primært) omhandler stater. De former for væpnet konflikt som det andre spørsmålet i oppgaven 

refererer til, skiller seg fra krig mellom stater ved å ha tunge innslag av sub- og/eller transnasjonal 

krigføring. De utspiller seg gjerne i land der befolkningen er splittet i grupper med ulike forestillinger 

om kollektiv identitet og hvor statsmakten er svekket (i noen tilfelle så mye at karakteristikken «failed 

states» synes rimelig). Lokale, sub- eller transnasjonale parter i slike konflikter vil sjelden se seg 

forpliktet av FN-paktens bestemmelser; enkelte vil endog utmerke seg ved en særlig brutal fremferd. I 

Syria, Irak og flere andre tilfelle har så andre stater etter hvert engasjert seg militært for å uskadelig-

gjøre fiendtlige «terrorister» eller støtte opp om «vennligsinnede» grupper. En god besvarelse bør 

inneholde en rimelig beskrivelse av hovedtrekkene ved denne typen konflikter. Besvarelsen kan 

kanskje også knytte an til Kaldors betraktninger om «new wars» eller til (andre) studier som 

analyserer former for og effekter av globalisering, men også andre tilnærmingsmåter som viser 

forståelse av mekanismer bak eller konsekvenser av denne utviklingen bør honoreres.        

 

 


