Tentamen Recht, bestuur en beleid van 26 april 2011

Naam:
Registratienummer:

•
•
•

Bij de beoordeling van uw beantwoording speelt de motivering van uw antwoord een zware rol.
Motiveer daarom zorgvuldig.
Het tentamen is open boek. Dat betekent dat alleen de literatuur die in de studiewijzer wordt
genoemd bij het tentamen mag worden gebruikt. Eigen aantekeningen en sheets niet.
Type uw naam/antwoorden steeds in de box en houd u aan het maximaal aantal regels.

1.
Leg uit wat de volgende begrippen inhouden met behulp van een voorbeeld uit McCarthy’s artikel over
palm olie plantages op Sumatra.
A.
B.

Semie-autonoom sociaal veld
Forum Shopping

Antwoord 1A (max. 10 regels) (10 punten)

Antwoord 1B (max. 10 regels) (10 punten)

2.
In het artikel van Clover en Eriksen worden twee perspectieven op de relatie tussen landrechten en
ontwikkeling besproken, het neo-liberale en het politiek-ecologische perspectief
A.
B.

Leg zonder voorbeeld uit wat het verschil is tussen deze twee perspectieven.
Laat het verschil tussen deze twee perspectieven zien aan de hand van een voorbeeld uit het
artikel van Clover en Eriksen.

Antwoord 2A (max. 10 regels) (10 punten)

Antwoord 2B (max. 15 regels) (10 punten)
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Naam:

3.
Het artikel ‘Regulating biofuels in the name of sustainability or the right to food’ laat zien dat de
beleidsontwikkeling van de FAO op het terrein van biobrandstoffen wordt gekenmerkt door verschillende
initiatieven en sporen.
a)
b)

Wat zijn de 2 belangrijkste verschillen tussen de in dit artikel beschreven beleidskaders?
Verwijzen deze twee beleidskaders naar rechtspluralisme of eerder de eerste fase van een
complex besluitvormingsproces? Motiveer je antwoord.

Antwoord 3A (max. 10 regels) (5 punten)

Antwoord 3B (max. 15 regels) (15 punten)

4.
Is de werking van het recht van de Ronde Tafel over Verantwoorde Soja wel of niet beperkt tot een
bepaald territorium (een land, een gebied, soja-velden)?
a)
b)

Illustreer je antwoord aan de hand van het artikel van Hospes over ‘Feed Security Contested’.
Zou je het recht van de Ronde Tafel over Verantwoorde Soja willen omschrijven als globaal
recht of juist niet? Licht je antwoord toe.

Antwoord 4A (max. 10 regels) (10 punten)

Antwoord 4B (max. 15 regels) (10 punten)

Naam:

5.
a)
b)

‘Het liberalisme is bang voor de tirannie van de meerderheid’, wordt gesteld. Waarvoor is men
dan bang?
In Azië en Afrika wil men de gemeenschap vaak voorrang geven op het individu. Habermas
brengt hier tegenin dat de regeringen daar dit argument vaak gebruiken om daarmee het eigen
autoritaire karakter te verdoezelen. Wat bedoelt hij hiermee?

Antwoord 5 (max. 5 regels) (5 punten)

Antwoord 5B (max. 5 regels) (5 punten)

6.
De wereld heeft een morele verantwoordelijkheid om voor hulp te zorgen voor klimaatvluchtelingen
wanneer een bepaalde drempel is overschreden, zeggen Byravan en Rajan. Leg uit waaruit die drempel
bestaat (max 10 regels).

Antwoord 6 (max. 10 regels) (10 punten)

