Aspirantopptaket 2020
Skriftlig prøve (5 timer)
I denne skriftlige delen av utvelgelsesprosessen ønsker vi å teste dine evner til å
analysere problemstillinger som er relevante for norsk utenrikstjeneste. Du må gjerne
trekke veksler på din eventuelle akademiske fagbakgrunn. Du står fritt til å fortolke og
avgrense oppgaven, så lenge du gjør dette klart innledningsvis.
Ved siden av din evne til å drøfte og analysere den valgte problemstillingen vil vi i
bedømmelsen også vektlegge at du skriver klart og tydelig samt at du har god norsk
rettskrivning. Bedømmelsen vil være basert på vanlig standard for bedømmelse av
vitenskapelige arbeider ved universitet og høgskoler - med det unntak at det her ikke
foreligger noe pensum besvarelsen skal relateres til.
Oppgaven er todelt:
A) Essay-oppgave
B) Oppsummering: Essay-oppgaven skal avsluttes med en oppsummering av
hovedpoengene i besvarelsen din på ca. en halv side (inntil ca. 1600 tegn inkludert
mellomrom).
OPPGAVE: Essay. Besvar kun én av de tre oppgavene.
Oppgave 1
Flere norske borgere og andre personer med tilknytning til Norge har reist til Syria og
Irak som fremmedkrigere eller for på annen måte å knytte seg til ISIL. Noen av disse
har også hatt med seg barn eller fått barn under oppholdet. Det er en sentral målsetting
i norsk utenrikspolitikk å bekjempe straffrihet for alvorlige forbrytelser og sikre
internasjonale menneskerettigheter. Det er også en kjerneoppgave for norske
myndigheter å ivareta nasjonal sikkerhet. Diskuter de generelle utenrikspolitiske og
rettslige dilemmaer situasjonen reiser.

Oppgave 2
Siden den andre verdenskrig har bærebjelken i det internasjonale handelssamarbeidet
vært multilaterale institusjoner som GATT og senere WTO. Under Donald Trumps
ledelse har USA undergravet tvisteløsningsmekanismen i WTO, ved å hindre
oppnevnelsen av nye dommere. Trump har også truet med å trekke USA helt ut av
organisasjonen. Samtidig har USA innført eller forsterket bruken av økonomiske
sanksjoner mot en rekke land, reforhandlet handelsavtalen med Canada og Mexico, og
ikke minst startet en handelskrig mot Kina, som riktignok har endt med et første skritt i
retning av en bilateral handelsavtale.
Hva mener du er de sentrale forskjellene på et internasjonalt handelssystem preget av
ensidige handelstiltak og bilaterale handelsavtaler sammenlignet med et multilateralt

handelssamarbeid? Diskuter de økonomiske og politiske konsekvensene av en
tiltagende bilateralisering av internasjonal handel.

Oppgave 3
Norge er kandidat til å bli medlem av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-22.
Hvilke nasjonale interesser mener du Norge kan ivareta gjennom å være medlem av
FNs sikkerhetsråd? I hvilken grad mener du det kan være kostnader forbundet med å
sitte i FNs sikkerhetsråd? Diskuter til slutt hva Norge kan forvente å oppnå på det
internasjonale plan i løpet av den planlagte medlemskapsperioden.

