Aspirantopptaket 2017
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
Norge og Kina undertegnet 19. desember 2016 en felleserklæring om normalisering av
det bilaterale forholdet, etter drøyt seks år uten politiske forbindelser. Gi en kort
vurdering av betydningen av normaliseringen for norske økonomiske interesser.
Diskuter deretter hvilke politiske dilemmaer felleserklæringen reiser.

Oppgave 2
Les den vedlagte teksten. Trekk ut to-tre målsettinger for norsk politikk i Arktis.
Diskuter hvilke virkemidler som på en effektiv måte kan realisere disse målsettingene.
Legg i diskusjonen vekt på hvilke geopolitiske, økonomiske og/eller juridiske føringer
som legger rammer for norsk arktiskpolitikk.
«Erna Solbergs innledning til ‘Nordkloden’ publisert av UD i 2014. Hver gang jeg
besøker Nord-Norge, blir jeg inspirert av den sterke drivkraften som kjennetegner
menneskene og næringene i landsdelen. Det gjør meg trygg på at vi skal lykkes med
målet om å videreutvikle Nord-Norge som en av landets mest skapende og

bærekraftige regioner. Vi må løse viktige oppgaver i dag, for å ruste nordområdene for
fremtiden. Nordområdenes stolthet og historie handler om naturen, ressursene og
menneskene som bor her. I samspillet mellom tradisjonelle næringer og moderne
teknologi ligger et stort potensial for verdiskaping. Regjeringen vil bidra til at
næringslivet i regionen kan realisere dette, basert på kunnskap og sterke utdanningsog forskningsmiljøer. Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske
interesseområde. Vi er pådrivere i det internasjonale nordområdediplomatiet, og
samarbeider nært med andre land og organisasjoner om hvordan vi best skal utvikle
regionen. Vårt mål er å sikre fortsatt stabilitet, forutsigbarhet og en fredelig utvikling.
De sikkerhetspolitiske endringene i Europa den siste tiden understreker viktigheten av
denne linjen i forvaltningen av noen av de rikeste, men også mest sårbare
naturområdene på jorden. Konsekvensene av klimaendringene er spesielt synlige i
nord. De alvorlige utfordringene må møtes med kunnskap, ansvarlighet og
forpliktende, internasjonalt samarbeid. Samtidig åpner det seg nye muligheter.
Smeltende polis åpner for økt skipstrafikk langs Nordøstpassasjen mellom Europa og
Asia. De antatt store olje- og gassforekomstene i Barentshavet kan bidra til å møte
verdens stadig økende energibehov. Økt menneskelig aktivitet i en region preget av
store avstander og hardt vær stiller store krav til infrastruktur, miljøvern, beredskap og
søk- og redningstjenestene. Dette er realiteter regjeringen er opptatt av å håndtere på
en forsvarlig måte. Norges interesser og ansvar i nordområdene betyr at vi må være til
stede og at vi må ivareta både rettigheter og plikter i regionen. Kystvakten er særlig
viktig i denne sammenhengen. Regjeringen vil sikre at Forsvaret har god
situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord. Vår innsats i nordområdene bygger
videre på det grundige arbeidet som er gjort av tidligere regjeringer. Fremover
prioriterer regjeringen følgende områder: Internasjonalt samarbeid, Næringsliv,
Kunnskap, Infrastruktur, Miljøvern, Sikkerhet og beredskap. Vi skal gå fra ord til
handling i nordområdepolitikken. Hva regjeringen gjør, og hva vi allerede har oppnådd,
kan du lese mer om i denne rapporten som vi har kalt nordkloden. God lesning!»

Oppgave 3
Norge bistod under forhandlingene som førte fram til en fredsavtale mellom
colombianske myndigheter og Farc-geriljaen. Norge har vært og er engasjert også i
andre fredsforhandlinger. Drøft om Norge har særlige forutsetninger for å bistå i fredsog forsoningsprosesser.

