
Online-kurs om Latin-Amerikas rolle i den internasjonale geopolitikken 

LAG utveksling 2020 

FORMÅL 
Dette kurset har som mål å skape en grunnleggende forståelse av den internasjonale 
geopolitikken og Latin-Amerikas rolle i denne. Dette vil gjøres ut fra et dialektisk perspektiv 
av forholdet og konflikten mellom hegemoni og mot hegemoni, imperialisme og kampen for 
frigjøring, samt den historiske rollen til internasjonalismen i kampen mot hegemoniet til de 
dominerende kreftene. 

Geopolitikken vil bli sett på med utgangspunkt i konkurransen om makt (forstått som 
politikk) i det territoriale rommet (forstått som Geo), alltid formidlet av den skiftende 
dynamikken i kapitalakkumulering. Geopolitikk antas her fra en marxistisk forståelse (analyse 
av kapitalutviklingen) og leninistisk (historisk prosess med konsolidering og utvidelse av 
imperialismen). 

 

METODE:  

1. Forberedelse til forelesninger 

2. Forelesninger 40 minutter 

3. Debatt mellom deltakerne 60 minutter 

 

DAG OG TIDSPUNKT: 

Siste tirsdag i hver måned 

11:00 til 13:00 – brasiliansk tid 

09:00 til 11:00 – colombiansk tid 

08:00 til 10:00 – guatemalansk tid 

16:00 til 18:00 – norsk tid 

 

KOORDINERING: MST og ENFF  

PROGRAM 

 Dato og tid  Tema  Formål  Foreleser 

 Tirsdag 25/08 Introduksjon til 
konseptet om 
Geopolitikk 

 - Bli kjent med de ulike 
konseptene av 
geopolitikk fra 1800-tallet og frem 
til i dag; 
- Skape et konseptuelt rammeverk 
og en analysemetode som vil lede 
kurset videre. 

  



- Se på forskjellige oppfatninger om 
geopolitikk som fantes på ulike 
historisk tidspunkt. 

 Tirsdag 29/09 Fremveksten av USAs 
imperialismen som 
verdens makt senter 

- Forstå imperialisme som konsept. 
- Gi et historisk perspektiv på 
fremveksten og konsolideringen av 
USAs imperialismen. 

  

 Tirsdag 27/10 Latin-Amerikas 
geopolitiske rolle i 
verden 

- Forstå sammenhengen mellom 
strategiske ressurser på 
kontinentet, militarisering, 
motstand og konflikter som 
bestemte elementer i 
konkurransen om verdens 
hegemoniet. 
- Bruke eksempler fra Colombia, 
Brasil og Guatemala. 
- Bruke eksempler på hvordan 
norske investeringer er brukt i 
utnyttelsen av naturressurser i 
Latin-Amerika.  

  

 Tirsdag 24/11 Latin-Amerika: 
Revolusjon og 
kontrarevolusjon i et 
geopolitisk perspektiv.  

- Forstå den dialektisk-historiske 
dynamikken i tvistene mellom 
revolusjon og kontrarevolusjon i 
Latin-Amerika 
- Forstå betydningen av disse 
tvistene i den globale geopolitiske 
konkurransen. 

  

  
 


