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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Storleken på det offentliga utvecklingsbiståndet i OECD-länderna varierar markant. FN:s rekommendation om att biståndsgivarna ska allokera
0,7 procent av sitt BNP till u-länderna, har inte uppnåtts av de flesta OECD-länder, utan majoriteten av givarna allokerar under 0,3 procent av sitt
BNP till utvecklingsbistånd. Syftet med denna avhandling är att undersöka vad dessa olikheter i biståndsallokering beror på. Orsakerna bakom de
varierande biståndsnivåerna under 1980- och 1990-talen, undersöks genom att jämföra biståndsgivarna utifrån fem modeller. Den första
modellen undersöker om givarländernas ekonomiska välstånd inverkar på utvecklingsbiståndets nivå. Den ser på ekonomin i givarlandet i termer
av BNP per capita samt ett s.k. misärindex, som mäter graden av inflation och arbetslöshet i landet. Den andra modellen undersöker om olika
inhemska aktörer har haft en inverkan på utvecklingsbiståndets nivå. Modellen ser på partiernas, den allmänna opinionens samt på de kvinnliga
riksdagsledamötenas inverkan i biståndspolitiken. Den tredje modellen undersöker om de sociala värderingarna i givarländerna kan förklara
olikheterna i utvecklingsbiståndets nivå. De sociala värderingarna i OECD-länderna undersöks genom att se hur omfattande socialpolitik landet
har, samt genom att se hur effektivt denna socialpolitik leder till inkomstjämlikhet i landet. Den fjärde modellen undersöker om biståndsgivarnas
öppenhet mot andra länder och kulturer inverkar på utvecklingsbiståndets nivå. Modellen mäter ländernas öppenhet utomlands genom att se på
öppenheten i flykting- och handelspolitiken. Den femte modellen undersöker om OECD-ländernas storlek i termer av folkmängd inverkar på
deras biståndsnivå. Materialet för avhandlingen är tagen ifrån olika internationella organisationers statistiska verk samt från tidigare studier som
gjorts om ämnet. Som metod har använts både kvalitativ och kvantitativ analys med hjälp av spridningsdiagram, korrelation och regression.
Resultaten av studien visar att länder med en hög biståndsnivå har starkare och mer solidariska sociala värderingar. Detta kan ses från den stora
andel sociala utgifter av BNP som högbiståndsgivarna har, den jämnare inkomstfördelningen, den större andelen beviljade uppehållstillstånd för
flyktingar samt den större andelen kvinnliga riksdagsledamöter. Flyktingpolitiken och kvinnornas inflytande kan därav ses som mått på landets
sociala värderingar. Den allmänna opinionen och folkmängden i givarlandet har en svag inverkan på utvecklingsbiståndet, medan givarlandets
ekonomi, partifördelning och handelspolitik inte uppvisar några starka samband med utvecklingsbistånd.
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