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utveckling och humanitär hjälp
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Hur vanliga är naturkatastrofer, var inträffar de och har de blivit vanligare?
Tenderar ekonomisk tillväxt, en jämnare inkomstfördelning och demokratisering att göra folk mindre utsatta vid katastrofer? Vad är det som bestämmer om
katastrofoffer får internationell hjälp? Detta är de frågor som diskuteras i denna
uppsats, med hjälp av data från naturkatastrofer 1980 till 2004 och katastrofbistånd från OECD-länder 1995 till 2004. Uppsatsen bygger på Strömberg (2007).
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De humanitära och ekonomiska konsekvenserna av naturkatastrofer är
enorma. Mellan 1980 och 2004 dödades omkring 2 miljoner människor i
samband med omkring 7 000 naturkatastrofer, enligt data från Centre for
Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) vid Université Catholique de Louvain (Belgien). De direkta ekonomiska skadorna 1980–2004
uppskattas till ca 1 biljon (tusen miljarder) dollar.
Därför är det inte konstigt att naturkatastrofer och deras skadeverkningar har diskuterats i århundraden. I Europa startade exempelvis en livlig diskussion efter den jordbävning som 1755 drabbade Europas då fjärde största
stad, Lissabon. Jordbävningen ödelade staden. Vid det första skalvet öppnades fem meter djupa sprickor i statskärnan. Hamnen och stadens centrum
uppslukades av vågorna av den efterföljande tsunamin. I ﬂera dagar härjade
bränder i de områden som inte drabbats av tsunamin. Uppskattningsvis dog
60 000 av Lissabons 275 000 innevånare. I ett brev till Voltaire, daterat 18
augusti 1756, skriver Jean-Jacques Rousseau att medan jordbävningen var
ett naturens verk, så hade människan genom bostadsbyggande och boendemönster skapat förutsättningarna för katastrofen. Rousseau1 skrev:
Utan att avvika från ämnet Lissabon, medge, exempelvis, att det inte var
naturen som byggt tjugotusen sex-sjuvånings hus där, och om innevånarna i denna stora stad hade varit mer jämnt utspridda och haft enklare
bostäder, skulle skadorna ha varit betydligt mindre och utan betydelse.
[egen översättning]
På liknande sätt särskiljer nutida riskanalytiker (exempelvis Coburn m ﬂ
1994 och Mileti 1999) tre faktorer som bidrar till katastrofer: det utlösande naturfenomenet (såsom jordbävningen i Atlanten utanför Portugal); den
utsatta befolkningen (såsom Lissabons 275 000 innevånare); och befolkningens sårbarhet (högre för personer i sjuvåningshus).
1 Citerad av Dynes (1999, s 13) från Masters och Kelly (1990).
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1. Var inträffar naturkatastrofer och har dessa ökat
över tiden?
Naturkatastrofer inträffar när extrema naturliga fenomen såsom jordbävningar, översvämningar eller stormar leder till att människor förlorar livet,
eller att det uppstår annat mänskligt lidande eller omfattande egendomsskador. Jag kommer att använda data från Emergency Events Database (EMDAT) från Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)
vid Université Catholique de Louvain (Belgien).2 En händelse räknas där
som en katastrof om minst ett av följande kriterier är uppfyllt: 10 människor eller ﬂer rapporteras döda, 100 människor eller ﬂer rapporteras skadade
och/eller hemlösa; regeringen uttalar ett katastroftillstånd; eller regeringen
begär internationell hjälp. Jag kommer enbart att diskutera naturkatastrofer som förorsakats av geofysiska händelser såsom översvämningar och
jordbävningar eller hydrometeorologiska händelser såsom stormvindar och
jordskred. Därmed utesluter jag de epidemier, insektsangrepp och hungersnödskatastrofer som också ﬁnns i CREDs data.
Mellan 1980 och 2004 inträffade 6 028 sådana naturkatastrofer. De förorsakade ca 1,5 miljoner dödsfall och drabbade 4,7 miljarder människor.
Detta sammanfattas i tabell 1. Torka har varit den form av katastrof som
förorsakat ﬂest dödsfall, följd av stormvindar och ﬂodvågor (tsunamier),
medan översvämningar har påverkat störst antal människor.
2 Det ﬁnns två andra globala källor som sköts av privata försäkringsbolag, dvs Sigma från Swiss
Re och NatCat från Munich Re. Dessa är emellertid inte allmänt tillgängliga.
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Lissabon drabbades inte av några sjukdomsepidemier och blev snart
återuppbyggt. Det nya centrala Lissabon utformades för att stå emot framtida jordbävningar. En möjlig förklaring till de snabba och ändamålsenliga
åtgärderna var att Portugal var relativt rikt vid den här tiden och att betydande strukturella och politiska förändringar gett Portugal relativt moderna politiska institutioner (Dynes 1999).
I dag är antalet döda i katastrofer i genomsnitt högre i låginkomstländer och icke-demokratier. Det kan ﬁnnas många skäl till detta. Ett skulle
kunna vara att långinkomstländer och icke-demokratiska stater helt enkelt
kan vara mer utsatta för naturliga risker än andra länder. Nedan försöker jag
reda ut om så är fallet och i allmänhet vilka sambanden är mellan samhälleliga faktorer, såsom ekonomisk och politisk utveckling, och effekterna av
katastrofer.
Rousseau tar upp en annan viktig punkt i sitt brev; huruvida händelsen anses vara en katastrof tycks bero på vem som drabbas. I dag ﬁnns en
liknande diskussion om vad som ska räknas som en katastrof och vad som
bestämmer hur mycket bistånd som ges. Länder som kulturellt och geograﬁskt ligger långt ifrån de största potentiella bidragsgivarna kan missgynnas.
Bristande mediatäckning av katastrofer kan också minska biståndet. Jag tar
också upp dessa frågor.
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Typ av katastrof

Antal

Antal döda
(tusental)

Torka
Storm
Flodvåg/ Brottsjö
Jordbävning
Översvämning
Extrema temperaturer
Vulkanutbrott
Jordskred
Okontrollerade bränder
Total

510
1 813
28
621
2 102
237
109
358
250
6 028

559
264
229
215
171
68
25
19
1
1 551

Antal drabbade
(miljoner)
1 590
537
2
78
2 490
11
3
6
4
4 710

Tabell 1
Humanitära följder
av naturkatastrofer
1980–2004

Källa: Strömberg (2007).

Det har skett en kraftig ökning av det totala antalet katastrofer som rapporteras världen över. Det årliga antalet rapporterade katastrofer är plottat
i ﬁgur 1, tillsammans med deras totala och genomsnittliga storlek. Sedan
1960 har antalet katastrofer ökat med i genomsnitt ca 5 procent per år och
antalet drabbade med 4 procent. Antalet döda har ökat med icke-signiﬁkanta 0,1 procent per år.
Vad förklarar den exponentiella ökningen i antalet naturkatastrofer?
För att svara på den frågan diskuterar jag i tur och ordning de ovannämnda
faktorerna som bidrar till naturkatastrofer (naturfenomen, utsatt befolkning
och sårbarhet), samt benägenheten att rapportera katastrofer.
Att de utlösande naturfenomenen blivit vanligare beror på en ökning av
antalet väderrelaterade naturkatastrofer såsom torka, översvämningar och
stormar. Enligt Intergovernmental Panel on Climate Change, har det troligen skett en ökad förekomst av riklig nederbörd och, i vissa regioner, en
ökning av den tropiska cyklonaktiviteten och extrema väderförhållanden
som förorsakat torka under perioden 1970–2000 (IPCC 2007).
Befolkningstillväxten sedan 1960 har också ökat den utsatta befolkningen som drabbas av de extrema naturfenomenen och därmed förmodligen
antalet naturkatastrofer. En storm eller översvämning i ett folktomt område är ingen naturkatastrof. För att få en grov uppskattning av denna faktors
betydelse analyserade jag i Strömberg (2007) hur antalet katastrofer i varje
land och under varje år från 1960 till 2004 beror på landets befolkningsstorlek. I genomsnitt är en befolkningsökning på tio miljoner förknippad
med en ökning av antalet katastrofer per år med 0,3 i Kina och Indien och
0,9 i andra länder. Mellan 1960 och 2000 ökade befolkningen med 1,2 miljarder i Indien och Kina och 1,8 miljarder i övriga länder. Denna ökning är
förknippad med omkring 200 extra katastrofer per år (0,3*120+0,9*180).
Alltså kan ungefär hälften av den totala faktiska ökningen av antalet naturkatastrofer som visas i ﬁgur 1 förklaras av befolkningsökningen.
En mer komplett rapportering är förmodligen också en starkt bidragande
naturkatastrofer, ekonomisk utveckling och humanitär hjälp
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Källa: Strömberg (2007).

orsak till det ökade antalet kända naturkatastrofer. Trots att antalet jordbävningar som drabbat bebodda områden inte har ökat sedan 1970 (Peduzzi 2005), uppvisar antalet rapporterade jordbävningskatastrofer samma
femprocentiga ökning under 1960–2004 som katastrofer generellt. Skälet
kan vara att benägenheten att rapportera jordbävningar har ökat i grovt sett
denna takt. Under perioderna 1970–79, 1980–92, och 1993–2003, rapporterade EM-DAT 11, 25 respektive 31 procent av de jordbävningar som drabbade befolkade områden och detta drevs inte av demograﬁska förändringar
(Peduzzi 2005). Under samma tre perioder var det genomsnittliga antalet
rapporterade jordbävningar per år i EM-DAT 10, 23 och 27.
Notera i ﬁgur 1 att det inte ﬁnns någon trend i antalet döda sedan 1960.
Alla de faktorer vi hittills diskuterat borde leda till en ökning av antalet
dödsfall: att extrema naturfenomen blivit vanligare, att världens befolkning
dubblerats och att katastrofrapporteringen blivit mer fullständig. Förklaringen till att antalet döda inte ökat trendmässigt måste vara att sårbarheten
minskat. För att studera detta närmare går vi nu vidare till den geograﬁska
fördelningen av naturkatastrofer.
Jag beskriver först hur de extrema naturfenomen som kan utlösa en
naturkatastrof fördelas geograﬁskt. Dilley m ﬂ (2005) har sammanställt
globala data, i huvudsak för perioden 1980–2000, för de utlösande naturfenomenen: 4 000 fall av vulkanisk aktivitet som kategoriserats som måttlig
eller högre; 1 600 stormspår (regioner där stormar är mest koncentrerade
är kända som ”storm tracks”); jordbävningar av storleken 4,5 eller högre
på Richterskalan; torka; översvämningar; och risk för jordskred baserad på
jordfuktighet, nederbörd, seismologisk aktivitet och temperatur.
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Figur 1
Antal katastrofer och
deras storleksordning
1960–2005

Figur 2
Geograﬁsk spridning
av naturliga risker,
1980–2000
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Källa: Strömberg (2007).
Anm: Styrkan i de extrema naturfenomenen som utlöser katastrofer, främst för perioden
1980–2000 beräknades av Dilley m ﬂ (2005) för rasterpunkter om 2,5’ × 2,5' (5 × 5 km vid ekvatorn). Grafen visar de rasterpunkter som ligger högst upp i de tre top decilerna för utsatthet för
torka, hydrologiska eller geofysiska risker.

Figur 3
Geograﬁsk spridning
av dödlighetsrisken
till följd av naturliga
risker, 1980–2000

Dödlighet i naturkatastrofer:
All-Hazard Mortality
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Källa: Strömberg (2007).
Anm: Dödlighetsrisken, baserad på händelser 1980-2000, beräknades av Dilley m ﬂ (2005) för
rasterpunkter 2,5’ × 2,5' (5 × 5 km vid ekvatorn). Grafen visar de rasterpunkter som ligger i de
tre och fem högsta decilerna av riskfördelningen.

Den globala fördelningen av naturliga risker visas på ett rutnät i storleken 2,5 latitud × 2,5 longitud (5 × 5 kilometer vid ekvatorn) i ﬁgur 2. Grafen visar områden där risken för att utsättas för jordbävningar, vulkaner,
torka, översvämningar, stormar och jordskred är särskilt stor (risken ligger i de högsta tre decilerna av riskfördelningen). Intressant nog ﬁnns det
inget uppenbart samband mellan ekonomisk utveckling och utsatthet för
naturliga risker. Höginkomstområdena i Europa, Nordamerika och Japan
är utsatta för naturliga risker och så är även fallet med låginkomstområdena
i Afrika och Asien.
Den geograﬁska fördelningen av dödsfall ser helt annorlunda ut. Figur 3
naturkatastrofer, ekonomisk utveckling och humanitär hjälp
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2. Sårbarhet
Detta visuella mönster bekräftas i tabell 2 som jämför utfallet i hög- och
låginkomstländer (enligt Världsbankens klassiﬁcering).3 Låg- och höginkomstländer drabbades av ett jämförbart antal katastrofer under perioden
1980–2000. Dessutom har de liknande sammanlagd befolkning som är
utsatt för en hög katastrofrisk. Trots detta dog mer än tio gånger ﬂer människor i naturkatastrofer i låginkomstländer.
Jag kommer nu att diskutera fyra faktorer som kan påverka sårbarheten
vid naturkatastrofer: hur rika länder är, hur jämnt fördelade deras inkomster är, om de är demokratiska och om de har en statsapparat som är effektiv.
För det första verkar det troligt att rika samhällen mer effektivt kan begränsa
effekterna av naturkatastrofer. De kan bekosta byggnader som bättre motstår jordbävningar och översvämningar, konstbevattna jordbruksområden
vid torka, utveckla varningssystem för orkaner, ordna medicinsk hjälp och
matleveranser samt massevakueringar. Då staten typiskt hanterar eller reglerar många av dessa åtgärder kan katastrofernas effekter också lindras mer
i länder med effektiva och ansvariga regeringar. Ekonomisk ojämlikhet kan
också öka sårbarheten, då ojämlikhet ökar andelen mycket fattiga och denna grupp är speciellt sårbar (Chou m ﬂ 2004). Fattiga människor har typiskt
sett sämre hälsa, bor i bostäder av sämre kvalitet, har mindre besparingar
och lägre försäkringar.
För att undersöka hur dessa faktorer påverkar dödsfall analyserade jag i
Strömberg (2007) de ca 3 200 naturkatastrofer som inträffade under perioden 1980–2004 och för vilka jag har bakgrundsdata. Rikare länder har färre dödsfall, även om man tar hänsyn till faktorer som katastrofslag, landets
befolkningsstorlek och den andel av varje lands befolkning som utsattes för en
hög sannolikhet för naturliga risker under 1980–2000. Dock ﬁnns det inget
samband mellan dödsfall och hur jämlikt inkomsterna är fördelade inom landet. Kahn (2005) ﬁnner trots detta att ojämlika länder har ﬂer dödsfall. Detta
beror på att Kahn använder ett udda mått på ekonomisk ojämlikhet vilket bl a
anger att Brasilien och Argentina är mer jämlika än Belgien. Resultatet försvinner när man använder de vanliga måtten på ekonomisk jämlikhet.
3 Världsbankens ofﬁciella analytiska klassiﬁceringar (juli 2006).
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visar de beräknade genomsnittliga dödsfallen i naturkatastrofer 1980–2000.
Risken att avlida är påtagligt lägre i länder med utvecklade ekonomier. USA
är anmärkningsvärt i detta avseende. En tredjedel av dess befolkning bor i
områden med hög risk att utsättas för extrema naturfenomen. Samtidigt är
risken att dö i katastrofer utlösta av dessa fenomen bara hög inom en procent av dess landareal (Dilley m ﬂ 2005). Däremot har många människor
dött i naturkatastrofer i Centralafrika utan att dessa områden är speciellt
utsatta för naturliga risker. Detta mönster tyder på att rika länder har kunnat skydda sig mot dödsfall i naturkatastrofer.

Landinkomstkategori
Hög
Låg

Antal
katastrofer

Antal
dödade

Befolkning
(miljoner)

Utsatt
befolkning
(miljoner)

BNP
per capita

Demokrati
index

1 476
1 533

75 425
907 810

828
869

440
496

23 021
1 345

9,5
3,2

Tabell 2
Jämförelse mellan
höginkomst- och låginkomstländer
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Källa: Strömberg (2007).
Anm: De två första kolumnerna innehåller antalet naturkatastrofer och antalet dödade
1980-2004 per inkomstgrupp. De fyra följande kolumnerna innehåller karakteristika för
1996. ”Utsatt befolkning” är den befolkningsandel i varje land som bor i områden i de tre
högsta decilerna av riskutsättning för vulkanisk aktivitet, jordbävningar, stormar, översvämningar, jordskred eller torka, multiplicerat med landets befolkning, summerat över länderna
i inkomstgruppen. ”Demokratiindex” är det genomsnittliga befolkningsviktade POLITY IV
Democracy-indexet.

Hur många ﬂer skulle ha dött i naturkatastrofer om varje land hade
stannat på den inkomstnivå per capita som det hade 1960? Det visar sig att
ekonomisk utveckling inte alls har bidragit till att minska det förväntade
antalet döda i Afrika. Skälet är att den reala ekonomiska tillväxten i Afrika
1960–2000, viktat för dödsfall i katastrofer under 1960 till 2000, enbart är
sju procent. Framför allt är tillväxten noll eller negativ i vissa länder med
många katastrofrelaterade dödsfall, i synnerhet Sudan och Mozambique.
Däremot beräknas den ekonomiska tillväxten i Europa och Afrika ha minskat antalet katastrofrelaterade dödsfall med 30 procent. De höga tillväxtnivåerna i Kina, Indonesien och Indien svarar för en stor del av den beräknade
minskningen av antalet döda i Asien, vilket i viss utsträckning balanseras av
den svaga ekonomiska utvecklingen i Bangladesh. Den beräknade minskningen är ca 10 procent i Nord- och Sydamerika.
Är demokratier bättre lämpade att hantera naturkatastrofer än andra
politiska system? Sen (1990) framförde denna teori och jämförde det demokratiska Indien med det odemokratiska Kina. Indien har inte haft någon
svältkatastrof sedan det blev oberoende 1947, till skillnad från Kina som
1958-61 drabbades av en av de värsta svältkatastroferna i historien med
uppskattningsvis 20–30 miljoner dödsoffer. Å andra sidan noterar Sen att
demokratier kan försumma problem som inte är så dramatiska att de genererar mediatäckning. Kronisk undernäring är ett större problem i Indien
än i Kina. Den förväntade livslängden är också längre i Kina, kanske för att
landet har bättre offentlig sjukvård.
För att studera denna fråga använder jag ett mått på hur demokratiskt ett
land är (POLITY IV, 2004) och ett mått på hur effektiv dess statsapparat är
(Kaufmann m ﬂ 2006). Det senare är ett enkätbaserat index som syftar till
att mäta kvaliteten på samhällsservice, infrastruktur och civilförvaltningen
som skapats av IBRD/Världsbanken. Som man kan förvänta sig är Indien
mer demokratiskt än Kina, medan den kinesiska statsapparaten tycks vara
mer effektiv, med våra mått mätt.
naturkatastrofer, ekonomisk utveckling och humanitär hjälp
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3. Katastrofhjälp
De ﬂesta offren för naturkatastrofer bor i låginkomstländer, med begränsade resurser för att mildra effekterna. Följaktligen kan internationell hjälp
från rikare länder spela en stor roll.

Vem ger bistånd, vem får bistånd och hur mycket?
De två viktigaste källorna till data rörande internationellt katastrofbistånd
är Development Assistance Committee (DAC) i OECD och the Financial
Tracking System (FTS) i FNs Ofﬁce for the Coordination of Humanitarian Affairs. DAC rapporterar de årliga utgifterna för akut katastrofhjälp för
parvisa givar- och mottagarländer. Dessa data är relativt omfattande, men
innefattar andra akuta situationer än naturkatastrofer. FTS är mer speciﬁkt; de för register över hur mycket internationell katastrofhjälp som gavs
till enskilda naturkatastrofer. Men FTC data är långt ifrån heltäckande,
då rapporteringen är frivillig. Av detta skäl kommer vi främst att använda
DAC-data och begränsar oss till de år då det inträffade naturkatastrofer.
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I en regression av antalet dödsfall i naturkatastrofer på dessa variabler
ﬁnner jag att länder med en effektiv statsapparat har lägre antal dödsfall,
medan demokratier har högre (sedan jag kontrollerat för inkomstnivå, typ
av katastrof, befolkningsstorlek och andel av befolkningen som utsatts för
hög risk för naturkatastrofer). Det kan emellertid vara så att fördelarna med
demokrati går via en effektivare statsapparat. Om man jämför länder med
lika effektiv statsapparat, kan det högre antalet dödsfall i demokratier spegla att demokratier är mer benägna att rapportera dödsfall.
Denna typ av systematiska skillnader i rapportering gör det svårt att
bedöma hur politiska faktorer påverkar effekterna av katastrofer. Man kan
tydligt se hur statistiken förändras med förändringar i ländernas ledning.
Till exempel rapporterades i genomsnitt mindre än en kinesisk naturkatastrof per år under perioden 1960–79 (under Mao Zedong och Hua Guofeng), men aldrig mindre än 6 katastrofer per år efter 1980 (då Deng Xiaoping tog över). Detta speglar knappast den faktiska förekomsten av naturkatastrofer.
Naturkatastroferna påverkar i sin tur ekonomin. I teorin är naturkatastrofers inverkan på BNP oklar. Uppmätt BNP kan öka, då återuppbyggnadsansträngningar utgör en del av BNP, medan de direkta förlusterna i
människoliv och fysiskt kapital inte gör det. Å andra sidan kan BNP minska
till följd av förlusten av produktivt kapital. Det visar sig att realinkomsttillväxten inte skiljer sig signiﬁkant mellan år då katastrofer inträffar och ett
genomsnittligt år. Detta resultat bekräftades i våra data av en regression av
den procentuella förändringen i BNP per capita på en dummyvariabel som
indikerar katastrofår och som inkluderar årliga och landsspeciﬁka intercept; se Albala-Bertrand (1993), Charvériat (2000) och Rasmussen (2004)
för andra studier av detta samband.
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Enligt DAC-data uppgick nettoutbetalningarna för akut- och katastrofhjälp 1995-2004 till ca 4,6 miljarder dollar per år (till 2004 års konstanta
dollarpriser). Ett fåtal bidragsgivare tillhandahåller det mesta av den hjälpen; i själva verket bidrar 11 länder med 90 procent. USA är den absolut
största bidragsgivaren och står för ca en tredjedel av biståndet. De europeiska länderna som grupp står emellertid för 57 procent av biståndsmedlen.
Bland dessa är Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Norge, Tyskland
och Frankrike de största bidragsgivarna och bidrar med 6-9 procent vardera. Andra stora bidragsgivande länder är Kanada, Japan och Australien.
Huvuddelen av biståndet ges till Afrika (40 procent), Asien (35 procent)
och Europa (19 procent).

Varför ger länder katastrofbistånd?
Skillnaderna i biståndsinsatser kan vara stora. I juli 2001 ledde kraftiga
regn till översvämningar i Polen som dödade ca 30 personer och drabbade
ytterligare 15 000. För detta ﬁck Polen internationellt bistånd uppgående
till totalt ca 15 miljoner dollar, enligt FTS. Samma år dödades 100 människor och 450 000 drabbades av en översvämning i Thailand, medan en översvämning i Angola dödade 50 och drabbade 40 000 personer och en översvämning i Brasilien dödade 50 och drabbade 2 200. De dokumenterade
biståndsinsatserna innebar att Thailand ﬁck 25 000 dollar, Angola 75 000
dollar och Brasilien 230 000 dollar. Kan skälen varför länder ger katastrofbistånd bidra till att förklara så vitt skilda gensvar?
Man kan tänka sig ﬂera olika skäl till att länder ger katastrofbistånd:
humanitära, ekonomiska och geostrategiska. Humanitärt är det förmodligen motiverat att ge mest bistånd till större katastrofer i låginkomstländer.
Ekonomiskt och geostrategiskt kan det vara motiverat att ge bistånd till
vänligt sinnade länder där bidragsgivarna har större ekonomiska intressen.
Bistånd kanske också ges till katastrofer som täcks i media och till katastrofer i geograﬁskt och kulturellt näraliggande länder. Man måste vara
medveten om en katastrof för att kunna bidra med hjälp och därför kanske
mediatäckning genererar bistånd. Folk kanske upprörs mer av lidande på
nära håll, geograﬁskt eller kulturellt, och kanske därför vill bidra mer till att
hjälpa dessa offer. Geostrategiska och ekonomiska intressen är också sannolikt viktigare i närliggande länder.
Jag kommer att diskutera hur katastrofbistånd påverkas av katastrofens
storlek, det drabbade landets inkomst, handelsrelationer, mediatäckning,
geograﬁska avstånd, ett gemensamt kolonialt förﬂutet och gemensamt
språk. Detta angreppssätt ligger i stor utsträckning i linje med forskningen
om allmänna biståndssﬂöden, såsom i Alesina och Dollar (2000).

Katastrofens storlek och nyheter
För att studera hur bistånd är relaterat till katastrofens storlek och medias
inﬂytande diskuterar jag fördelningen av amerikanskt bistånd, i huvudsak följandes Eisensee och Strömberg (2007). USA är den största enskilnaturkatastrofer, ekonomisk utveckling och humanitär hjälp
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Givar-mottagarrelationer
För att undersöka effekterna av givar-mottagarrelationer använder jag
data över bilateralt bistånd. Det betyder att vi t ex kan jämföra hur mycket
USA och Frankrike gav till Thailand respektive Polen 2001. Biståndsﬂödena är uttryckta i konstanta 2004 US dollar. Framställningen följer åter
i huvudsak Strömberg (2007) och de resultat som presenteras diskuteras
mer utförligt där.
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da bidragsgivaren och jag studerar bistånd från USAIDs Ofﬁce of Foreign
Disaster Assistance (OFDA) mellan 1968 och 2002.
Det humanitära motivet verkar starkt vägledande för USAIDs bistånd.
Mer bistånd går till katastrofer med ﬂer döda och till fattigare länder. OFDA
ger bistånd till 11 procent av de katastrofer som har mindre än 100 döda, till
30 procent av de katastrofer som har 100-1 000 döda, och 60 procent av de
katastrofer som har mer än 1 000 döda. Skillnaderna kvarstår i stort i en
regressionsanalys som tar hänsyn till (ﬁxa effekter för) kontinent, befolkningsstorlek och månad.
Nyhetstäckning kan också öka chansen att få bistånd. Eisensee och
Strömberg (2007) har mätt vilka katastrofer som bevakades i TV-nyheterna
hos något av de största amerikanska TV-bolagen (ABC, CBS, NBC och
CNN). Exempelvis bevakade Dan Rather översvämningen i Polen 2001 på
CBS kvällsnyheter, men inget TV-bolag bevakade översvämningen i Angola. Det är dock inte helt enkelt att utifrån denna typ av information dra slutsatser om nyheternas effekter på bistånd. Naturligtvis är det så att en större
andel (29 procent) av de katastrofer som är med i nyheterna får bistånd än
de som inte är med i nyheterna (13 procent). Men skillnaden i dessa andelar
mäter inte effekten av mediatäckning på bistånd. Den speglar främst att
stora katastrofer (som tsunamin i Thailand 2004) både får bistånd och täcks
av media.
Eisensee och Strömberg (2007) använder en annan metod för att mäta
om mediatäckning påverkar biståndet. Vi studerar vad som händer när
katastrofnyheter trängs ut från nyhetssändningar av andra händelser. Med
andra ord frågar de huruvida det är mindre sannolikt att en naturkatastrof
erhåller bistånd om den inträffar samtidigt som t ex OS, en Oscarsgala eller
O J Simpson-rättegången. De ﬁnner att katastrofer som inträffar samtidigt som andra stora mediahändelser täcks mindre av media och får mindre
bistånd. Slutsatsen är att mediatäckning av en naturkatastrof signiﬁkant
ökar chansen att dess offer får bistånd.
Genom sin effekt på bistånd snedvrider media hjälpen till fördel för katastrofer med större nyhetsvärde, t ex jordbävningar och katastrofer i Europa.
Exempelvis beräknar Eisensee och Strömberg (2007) att för varje person
som omkommer i en vulkankatastrof måste mer än 2 000 personer dö i en
torka för samma förväntade täckning i amerikansk TV. På samma sätt får
katastrofer i Europa eller på de amerikanska kontinenterna större täckning
än liknande katastrofer i Asien, Afrika eller Stillhavsområdet.
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Kolonialhistorien är uppenbarligen viktig. Enligt Strömberg (2007)
ökar en gemensam kolonialhistoria4 den skattade sannolikheten för att
erhålla bistånd med 18 procentenheter om bidragsgivaren är lokaliserad i
de latinspråkiga länderna i Sydeuropa (Frankrike, Spanien, Portugal och
Italien) och 8 procent i övrigt. Dessa siffror är mycket höga, givet att den
genomsnittlige bidragsgivaren enbart ger bistånd till 20 procent av mottagarländerna. På den nivån dubblerar en ökning med 18 procentenheter
grovt sett chansen att erhålla bistånd. Om man inkluderar såväl den ökade möjligheten att få bistånd som det ökade beloppet när bistånd ges, kan
tidigare kolonier i de latinspråkiga länderna i Sydeuropa förvänta sig nästan fyra gånger så höga utgifter från deras tidigare kolonialmakt än andra
bidragsmottagare.
Bidragsgivare ger också ca 50 procent mer biståndsmedel till länder med
ett gemensamt språk. Jag deﬁnierar gemensamt språk som att minst 9 procent av befolkningen i båda länderna talar ett gemensamt språk. Kanada har
t ex ett gemensamt språk med 46 procent av mottagarländerna, där franska
eller engelska talas av minst 9 procent av befolkningen.
Geograﬁskt avlägsna länder får mindre bistånd. Det är enligt skattningarna 11 procent mindre troligt att ett land på andra sidan jorden erhåller
bistånd än ett land helt nära. Ett land på andra sidan jorden får också 45
procent mindre bistånd när bistånd ges. Totaleffekten är att länder på andra
sidan jorden får en tredjedel av de medel som ett land som ligger helt nära
erhåller.
Katastrofbiståndet ökar också med handelspartnerns betydelse. Då
det bilaterala handelsﬂödet mellan bidragsgivaren och mottagaren ökar
med en faktor på 10, så ökar den skattade sannolikheten att erhålla bistånd
med 8 procentenheter och mängden bistånd ökar med 24 procent (Data
har tillhandahållits av UNComtrade). Detta kan tolkas som att ekonomiska intressen påverkar biståndet. Men mönstret kan också uppstå av
att handel och bistånd drivs av liknande faktorer, såsom geograﬁsk och
kulturell närhet.
Slutligen undersöker vi huruvida utrikespolitiska motiv ökar biståndet till vänligt inställda regeringar. En enkelt mått på regeringsvänlighet
är huruvida bidragsgivaren har en formell allians med landet, vilket kan
spåras med Correlates of War Formal Interstate Alliance Data Set (Gibler
och Sarkees 2003, v3.03). Ett annat mått är likheten mellan bidragsgivarens
och mottagarens röstningsmönster i Förenta Nationerna (Gartzke 2006).
Inget av dessa mått på regeringsvänlighet är av betydelse för katastrofbistånd i mina data. Andra studier, i synnerhet Alesina och Dollar (2000) och
Drury m ﬂ (2005), har funnit att bistånd har ett positivt samband med dessa
mått på regeringsvänlighet. Skillnaden i resultaten kanske speglar att min
urvalsperiod ligger efter det kalla kriget.
4 Från datasetet dist_cepii, tillhandahållet av Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations
Internationales.
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Vilka blir effekterna om man aggregerar det förväntade biståndet från alla
givarländer och tar hänsyn till avstånd, koloniala band och gemensamt
språk? Skillnaderna är stora. I jämförelse med en katastrof som inträffar
i Europa tyder beräkningarna på att det förväntade biståndet till en jämförbar katastrof i Asien är 36 procent lägre, i Afrika 21 procent lägre och i
Amerika 16 procent lägre.
De enskilda medel- och låginkomstländer som kan förvänta sig mest
bistånd är belägna i Östeuropa (framför allt stater såsom f d Jugoslavien, de
baltiska länderna, Polen och Tjeckien) och stater i Mellanöstern och Nordafrika (Libanon, Jordanien, Algeriet och Marocko) och karibiska öar (Anguilla, St Kitts och Nevis och Montserrat). Till exempel är Libanons läge
gynnsamt då det ligger geograﬁskt nära de stora europeiska bidragsgivarna,
har koloniala band med Frankrike och språkliga band med såväl franskspråkiga som engelskspråkiga bidragsgivare.
Bland de länder som kan förvänta sig minst bistånd ﬁnner man geograﬁskt avlägsna öar i Södra Stilla Havet, såsom Tonga, Tuvalu och Solomonöarna. I denna grupp ﬁnns även tidigare portugisiska kolonier, framför
allt Östtimor, men även Angola, Brasilien och Mozambique samt asiatiska
länder utan koloniala band, såsom Nepal, Bhutan och Thailand. Dessa länder saknar normalt språkliga band till de största bidragsgivarna och deras
koloniala band är mindre värdefulla eftersom Portugal är en obetydlig
bidragsgivare. Den beräknade effekten är att avståndet till bidragsgivare
gör att katastrofer i Polen erhåller 2,5 gånger mer än liknande katastrofer
i Östtimor.
Vilken är den humanitära kostnaden för dessa skillnader i bistånd? Vad
jag vet så ﬁnns det inte några beräkningar av nettoeffekterna av att ﬂytta
biståndsmedel från en katastrof till en annan. Det är enkelt att studera den
typ av bistånd som ges: hur mycket pengar som spenderas per capita, mängden ﬁltar, mat och rent vatten som tillhandahålls. Det är svårare att beräkna
dess effekter: i vilken utsträckning räddade bistånd liv eller förbättrade
hälsa och näringstillförsel? En jämförelse av graden av dödsfall mellan offer
som har och inte har erhållit bistånd kommer uppenbarligen inte att mäta
detta, eftersom bistånd antagligen gavs till de offer som fortfarande är vid
liv och vars hälsa var föremål för störst risk.

4. Slutsatser
Även om de extrema naturfenomen som orsakar naturkatastrofer inte är allvarligare i utvecklingsländer är konsekvenserna det. Avsevärt ﬂer personer
dödas i samband med naturkatastrofer i låg- än i höginkomstländer. Skälet
tycks i huvudsak vara att ekonomisk tillväxt lindrar katastrofernas effekter.
Mina beräkningar tyder på att antalet döda skulle ha varit ca 20 procent
högre i dag utan någon ekonomisk tillväxt sedan 1960. Detta genomsnitt
döljer kraftiga regionala skillnader, med dubbelt så stora minskningar av
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antalet döda i Europa och Asien och inga minskningar i Afrika. Om man
blickar framåt utlovar de nuvarande kraftiga tillväxttakterna i Kina och
Indien ytterligare minskningar av dödssiffrorna i naturkatastrofer. Dessa
två länder har mer än en tredjedel av världens befolkning och tre fjärdedelar
av alla människor som drabbades av katastrofer 1980–2004.
Internationellt bistånd tycks i hög utsträckning vara drivet av humanitära behov; mer bistånd ges till naturkatastrofer med många döda och
drabbade i fattiga länder. Emellertid drivs biståndet också av andra faktorer. Mediatäckningen verkar driva på katastrofbiståndet. Bidragsgivare ger
också mer till länder som ligger närmare och med vilka de delar ett gemensamt språk och koloniala band. Dessa effekter är avsevärda. För att exempelvis ha samma möjlighet att erhålla bistånd från en viss bidragsgivare måste
ett land på andra sidan jorden ha råkat ut för över 200 gånger så många
dödsfall som ett land omedelbart intill biståndsgivaren. Ett land utan koloniala band till biståndsgivaren måste ha råkat ut för 50 gånger ﬂer dödsfall i en katastrof för att landet ska ha samma möjlighet att erhålla bistånd
som en tidigare koloni. Av dessa skäl missgynnas länder som ligger långt
ifrån de stora bidragsgivarna systematiskt när det gäller katastrofbistånd.
Aggregerat över bidragsgivare tyder de beräknade kombinerade effekterna
av avstånd, koloniala band och gemensamt språk på att en katastrof i Polen
eller Algeriet förväntas erhålla 2,5 gånger så mycket bistånd som liknade
katastrofer i Östtimor eller Tonga.
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