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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: Bistand og klima 
Det historiske, og i stor grad tverrpolitiske, hovedmålet for norsk bistand har vært 
fattigdomsbekjempelse basert på en endringsteori om at det er gjennom utdanning, 
helse, styresett og næringsutvikling man mest effektivt bekjemper fattigdom. I 
Hurdalsplattformen erklærer imidlertid Regjeringen at «(k)limakrisen er vår tids 
største utfordring.» og at «(k)lima og natur skal være en ramme rundt all politikk.». 
Regjeringen vil «forene klima- og utviklingspolitikken» og fremhever innsats i blant 
annet fremvoksende økonomier og partnerskap med privat sektor som viktige for å nå 
klimamålene. På hvilken måte kan dette perspektivet ha betydning for Norges 
utviklings- og bistandspolitikk i årene som kommer? Diskuter hvilke konsekvenser 
dette kan ha for tematiske og geografiske prioriteringer, og for hvilke kanaler og 
partnere for bistanden man velger. 

Oppgave 2: Utfordringer i Europa  
Europa gjennomgår urolige tider. Situasjonen i Ukraina, Hviterussland og på Vest-
Balkan utgjør sikkerhetspolitiske utfordringer for kontinentet. Polen og Ungarn 
utvikler seg i en autoritær retning og utfordrer dermed de grunnleggende prinsippene 
for europeisk samarbeid, som rettstat og demokrati. Transatlantiske forbindelser har i 
senere år vært under press, samtidig som verden utvikler seg i en stadig mer multipolar 
verden med økt kinesisk innflytelse, noe som også reiser spørsmålet om Europas rolle 
globalt. Økonomisk står europeiske land overfor en krevende oppgave i å sikre 
fremtidig konkurranseevne og EU har betydelige ambisjoner mht. grønn og digital 



omstilling. Samtidig har pandemien svekket landenes statsfinanser. Diskuter hvilke 
utfordringer som i dine øyne er de viktigste Europa står overfor, og hvordan Norge kan 
bidra til fred, stabilitet, velstand og trygging av grunnleggende verdier i Europa. 

Oppgave 3: Sportsvasking og dilemmaer i utenrikspolitikken 
Mange autoritære land har de siste årene tatt på seg store, internasjonale sports- og 
kulturarrangementer, som f.eks. fotball-VM i Qatar og vinter-OL i Kina. I Norge ble 
«sportsvasking» kåret til årets ord i fjor. Begrepet viser til at landene også har store 
menneskerettighetsutfordringer. Diskuter hvordan Norge bør forholde seg til disse 
landene, og til disse arrangementene, gitt at arbeidet for fremme av 
menneskerettighetene er blant de aller viktigste norske utenriks- og utviklingspolitiske 
prioriteringer, og gitt at Norge også har store nærings- og energipolitiske hensyn å 
ivareta i utlandet. Er bilateralt samarbeid, kontakt og dialog alltid mulig i fremme av 
norske utenrikspolitiske mål? 
 
 


