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BOKMÅL
Oppgave 1: Identifikasjonsspørsmål
Besvar kun 2 (teller 25 % hver). Bruk pensum og forelesningene og forklar betydningen av 2 av
følgende:
1.
2.
3.
4.

Gross National Cool
USA-Japan-alliansen
Sakuradamon-hendelsen
konvoi-system

Oppgave 2: Essayspørsmål
Besvar kun 1 av spørsmålene nedenfor (teller 50 %). Baser besvarelsen på pensum og
forelesningene.
1. Beskriv og analyser John Dowers argument om effekten av “revolusjonen ovenfra” på utviklingen
av etterkrigs-demokratiet. Hva er styrkene og svakhetene ved hans argument og hvor troverdig er det
i siste instans?
2. Til tross for framveksten av en antimilitaristisk etterkrigskultur har Japan opplevd vanskeligheter
med å gjenopprette tillit blant tidligere ofre for Japans ekspansjonisme før 1945. Forklar hvordan
denne politiske kulturen i etterkrigstiden har bidratt til og/eller stått i veien for å utvikle forbindelser
med asiatiske nasjoner.
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ENGLISH
Question 1.
Identifications: Based upon class readings and lectures, explain the significance of two of the
following. Each answer is worth 25%.
1.
2.
3.
4.

Gross National Cool
US-Japan Alliance
Sakuradamon Incident
Convoy system

Question 2.
Essay: Answer only 1 question based upon class readings and lectures. This answer is worth
50%.
1.
Describe and analyse John Dower’s argument about the impact the “revolution from above”
had on the development of post-war democracy. What are the strengths and weaknesses of his
argument and ultimately how credible is it?
2.
Despite the emergence of a post-war culture of anti-militarism, Japan has experienced
difficulty re-establishing trust with former victims of Japan’s pre-1945 expansionism. Explain how
this post-war political culture has aided and/or obstructed relations with Asian nations.
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