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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. paragraf 9
2. Koizumi Junichiro
3. Keiretsu
4. DPJ

Oppgave 2: Essayspørsmål
Besvar kun 1 av spørsmålene nedenfor (teller 50 %). Baser besvarelsen på pensum og forelesningene.
1. Beskriv John Dowers argument om hvordan Japan ble demokratisert “ovenfra” under den amerikanske
okkupasjonen (1945-52). Beskriv hvordan det japanske demokratiet deretter fungerte og diskuter om dette
var påvirket av hvordan det ble innført “ovenfra”. Diskuter om reformer som ble innført etter 1990 har forandret det japanske demokratiets karakter.
2. Gi en kort sammenfatning av forskjellige beskrivelser av forholdet mellom myndighetene og bedrifter i
Japan. Hvordan har japanske myndigheter og bedrifter samarbeidet for å sikre at japanske bedrifter skaffer
seg teknologi? Hvordan har teknologipolitikk påvirket japansk utenrikspolitikk? Diskuter om konsekvensene
av samarbeidet mellom japanske myndigheter og bedrifter om teknologi har vært positive eller negative.
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ENGLISH
Question 1: Identifications
Answer two only (each is worth 25 %). Based upon class readings and lectures, explain the significance of two
of the following.
1. Article 9
2. Koizumi Junichiro
3. Keiretsu
4. DPJ

Question 2: Essay
Answer only 1 question based upon class readings and lectures. This answer is worth 50%.
1. Describe John Dower’s argument about how Japan was democratized “from above” during the US occupation (1945-52). Describe how the Japanese democracy operated thereafter, and discuss whether this was
influenced by the way that it was introduced “from above”. Discuss whether any reforms introduced after
1990 have changed the character of the Japanese democracy.
2. Give a brief summary of different descriptions of the relationship between the government and businesses
in Japan. How have the Japanese government and businesses cooperated to ensure that Japanese businesses
acquire technology? How has technology policy influenced Japanese foreign policy? Discuss whether the consequences of the cooperation between the Japanese government and businesses about technology have
been positive or negative.
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