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Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

BOKMÅL
Besvar 4 av følgende 5 spørsmål. Hvert spørsmål teller likt. Ved besvarelsen av spørsmålene så er det en fordel å trekke på pensum og forelesninger.

1. Ta utgangspunkt i et «realisme»-perspektiv fra feltet internasjonal politikk og drøft hvor mektig
USA er i dag. «Makt» er et mangefasettert konsept; sørg for at besvarelsen din tar i betraktning
maktens natur i en (IP-) realismekontekst.
2. USAs grunnlov deler statens makt – mellom de forskjellige grenene av staten på føderalt nivå, og
mellom den føderale regjeringen og delstatene – ved å legge myndigheten til å utføre spesifikke
oppgaver til disse. Hvordan er oppgavene som relaterer til utenrikspolitikk fordelt mellom
presidenten og kongressen? Er grunnloven alt du trenger å kunne for å forstå hvordan USAs
utenrikspolitikk blir til? Hvorfor/hvorfor ikke?
3. Sammenlign de utenrikspolitiske strategiene til Bush-regjeringen og Obama-regjeringen.
4. Beslutningsprosesser og -strukturer kan være betydningsfulle. De kan påvirke kvaliteten til
beslutningen som fattes. Sammenlign beslutningsprosessene i regjeringene til Bush og Obama.
5. I sin artikkel «power and weakness» påstår Kagan at USA på den ene siden og europeiske land på
den andre siden har forskjellige oppfatninger av verden, og at forskjellene har noe å si for
utformingen av deres respektive utenrikspolitiske perspektiver. Forklar. Hvilke andre kulturelle trekk
kan evt. bidra til å gi USA et særegent perspektiv?
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ENGLISH

Answer 4 of the following 5 questions. Each question counts equally. In answering these questions,
it is an advantage to draw explicitly upon the required readings and the lectures.

1. Discuss the status of US power today from an International politics “realist” perspective. In your answer be sure to consider the nature of power (which has several aspects) in the realist context.
2. The US constitution divides power among the various branches of the federal government (and between the federal government and the states) by distributing the authority to do specific acts among
these. How is authority related to the making of foreign policy distributed between the President and
the Congress? Is this all you need to know in order to understand how the US government works
with respect to foreign policy? Why or why not?
3. Compare the foreign policy strategies of the Bush and Obama administrations.
4. Decision-making structures and processes make a difference. They can impact the quality of the decision that is made. Compare decision- making in the Bush and Obama administrations.

5. Kagan argues in his article “Power and Weakness” that the United States on the one hand and
countries in Europe on the other see the world differently and that this impacts their respective
views on foreign policy. Explain. What other cultural factors might make the US distinctive
in its outlook?
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