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Oppgave: Ta utgangspunkt i en «varm» konflikt i enten Asia, Afrika eller Midtøsten. 

Diskuter i hvilken grad den kalde krigen og antikolonialisme/nasjonal frigjøring påvirket 

utbruddet av og dynamikken i konflikten. 

Dette er en ganske åpen oppgave fordi kandidatene kan velge én av en rekke «varme 

konflikter». Bortsett fra å luke ut Latin-Amerika, lar oppgaven kandidaten selv velge hvilken 

«varm konflikt» han/hun skal fokusere på. Oppgavetekstens spesifikke referanse til 

antikolonialisme og nasjonal frigjøring påvirker også utvalget. For at valget av konflikt skal 

være adekvat, må kandidatene ha en forståelse for hva en «varm konflikt» er og de bør 

skjønne at dette begrepet er valgt nettopp fordi konteksten er den «kalde krigen.» Basert på 

pensum, samt konfliktenes størrelse og betydning, vil det være mest naturlig om en av de 

følgende konfliktene velges: Korea, Vietnam, Kina-USA, Afrikas Horn (Sudan, Etiopia og 

Somalia), frigjøringskriger i sørlige Afrika og Kongo-krisen (1960-65) og en av de mange 

konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omliggende arabiske landene. Kandidater vil 

ikke bli trukket hvis de velger en annen konflikt, men jo mindre sentral konflikten er, jo 

viktigere er det at kandidaten begrunner fokuset sitt. I alle tilfeller er det viktig at kandidaten 

evner å vise en forståelse for hva som menes med lokal agens, det vil si lokale aktørers evne 

til å utforme egen politikk etter egne interesser. Det kreves at kandidaten reflekterer over dette 

både i sin diskusjon av utbruddet av den valgte konflikten og i konfliktens videre dynamikk. 

Besvarelser må, med andre ord, både vise hvordan/hvorfor den valgte konflikten startet (hvem 

var partene, hva slags allianser hadde de, hva var startskuddet for krigen osv.) samt hvordan 

den utviklet seg (skiftet konfliktbildet seg underveis, endret alliansestrukturer seg, hvordan 

forholdt ekstern aktører seg til konflikten osv.). Gode kandidater bør kunne vise en forståelse 

for at den kalde krigens globalt dominerende rammeverk medførte at lokale aktører, som 

primært hadde lokale agendaer, kunne påkalle ekstern støtte ved å sette konflikten inn i den 

globale konteksten uten at det betydde at konflikten primært var drevet av kaldkrigs-

dynamikk. 

For at sensor kan få et case-spesifikt eksempel å forholde seg til, vil en oppgave om Vietnam 

vise til at den USA-ledede Vietnam-krigen var en fortsettelse av en borgerkrig i Sør-Vietnam, 

som i sin tur hadde sin bakgrunn i at en kommunistledet nasjonal frigjøringskrig mot 

Frankrike hadde ført til deling  av Vietnam i et kommunistisk Nord-Vietnam og et anti-

kommunistisk Sør-Vietnam. USA «arvet» krigen fra Frankrike ved å overta som 

beskyttelsesmakt for den antikommunistiske staten Frankrike hadde skapt i sør. Så vel den 

franske som den amerikanske krigen ble svært omfattende fordi supermakten USA engasjerte 

seg på den ene siden mens den andre mottok omfattende støtte fra Kina og Sovjetunionen. 

Kambodsja og Laos ble dessuten trukket inn i begge krigene. Kandidater vil forventes å kunne 

reflektere over hvordan konflikten sett nedenfra kunne handle om nasjonal frigjøring, mens 

den sett utenfra (særlig fra Washington, Beijing og Moskva) var en kaldkrigs-konflikt, der det 

gjaldt å stanse eller fremme kommunismens fremmarsj i Asia. 

 


