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Eksamensoppgave: Gi en oversikt over de viktigste krigene i Øst-Asia i årene 1945–79. 

Redegjør deretter for regionens overgang til en relativt fredelig periode. Drøft noen ulike 

forklaringer på at en så konfliktfylt region kunne bli så pass fredelig. Gi til slutt en kort 

oversikt over de viktigste truslene mot freden i Øst-Asia i dag. 

Sensurveiledning: 

Overordnede krav: Dette er en oppgave som har et godt grunnlag i pensum og som bygger på 

Stein Tønnessons forelesninger. Alle kandidater bør ha noe å komme med når oppgaven 

omfatter en så stor del av verdenshistorien i perioden. Utfordringen for mange vil være å 

disponere. En god disposisjon må derfor premieres. Kandidatene skal kunne gjøre rede for 

Den kinesiske borgerkrigen, Koreakrigen, Indokinakrigen, Vietnamkrigen, helst også 

Vietnams invasjon av Kambodsja og Kinas invasjon av Vietnam i 1979 og gjerne nevne at 

det også var interne væpnede konflikter mellom regjeringshær og kommunistiske opprørere i 

andre sørøst-asiatiske land. De bør også kunne tidfeste de største konfliktenes avslutning. I 

annen del skal gode kandidater kunne argumentere for én eller flere forklaringer på den 

regionale overgangen til relativ fred: Endring i den internasjonale maktbalansen gjennom 

tilnærming mellom USA og Kina i 1970-årene, økonomisk integrasjon og gjensidig 

avhengighet gjennom handel, investeringer og trans-nasjonale produksjonsnettverk, viktige 

regjeringers beslutninger på ulike tidspunkter om å prioritere nasjonal økonomisk vekst og 

derfor unngå krig og konflikt, opprettelsen av ASEAN i 1967 og organisasjonens konsensus-

kultur, de 5 prinsippene for fredelig sameksistens og Kinas doktrine om fredelig utvikling. 

Kandidatene bør ta fatt i Japans rolle som pioner i fredelig økonomisk fremvekst og ta for seg 

de endringene som skjedde i Kina da Deng Xiaoping fikk makten i 1978. Den siste delen skal 

være kort. Alle kandidater bør der fremheve den økende rivaliseringen mellom USA og Kina 

og kan ellers gjerne nevne USAs alliansesystem, Kinas konflikt med India, Kinas partnerskap 

med Russland, Koreakonflikten, konflikten i Taiwan-stredet og eventuelt interne konflikter i 

Myanmar, Thailand og Filippinene. 

Formålet med denne oppgaven er først og fremst at kandidatene skal få vise at de har skaffet 

seg oversikt over noen av de største endringene i verdenspolitikken siden 2. verdenskrig. 

Dernest skal dyktige kandidater få anledning til å demonstrere årsaksdrøftingens kunst. Til 

slutt får kandidatene en tilleggspremie hvis de følger så godt med at de også har en oversikt 

over dagens konfliktbilde i Øst-Asia. 

 


