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Abstract 
 

 
USA:s biståndspolitik har främst använts strategiskt för att främja nationella intressen. Bi-
stånd kan vara ett effektivs sätt för en stat att utöva ekonomisk makt över en annan. USA har 
gett bistånd till Israel sedan början av 50-talet då USA:s stora population av judar har skapat 
ett närmast inrikespolitiskt intresse i landet. 
Egypten har efter att fredsföredrag skrevs med Israel 1979 erhållit stora summor i militärt 

och ekonomiskt bistånd från USA. Det har varit viktigt för USA att se till att Egypten håller 
freden med Israel samt att ha en av arabstaterna som allierad i Mellanöstern. Egypten har varit 
det land som, efter Israel, fått mest bistånd från USA. 
Pakistans geografiska läge har under perioder varit ytterst viktig för USA, framför allt på 

grund av hotet från Sovjetunionen under Kalla kriget. 
USA:s strategiska biståndspolitik förklarar vi utifrån realistisk teori inom internationell po-

litik. 
 
Nyckelord: Biståndspolitik, statecraft, USA, utrikespolitiska intressen, statliga relationer 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 

1.1 Syfte och Frågeställning. 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå hur USA har använt bistånd som medel för att nå sina 
utrikespolitiska mål. Vi har valt tre länder som verktyg för denna undersökning; Israel, Egyp-
ten och Pakistan. Vi har valt dessa länder på grund av flera anledningar. Det är de länder som 
USA gett mest bistånd till genom åren samt att grunderna till deras utrikespolitiska intressen i 
länderna är av en relativt komplex natur som vi finner fascinerande.  
Det är ingen hemlighet att USA länge använt sig av en strategisk biståndspolitik. Det som 

i Europa ofta göms bakom humanitära skäl står helt öppet i USA:s policy för biståndsgivande. 
Syftet med uppsatsen är därför inte om USA använder sig av strategiskt biståndsgivande utan 
snarare hur och varför de gör det och vilken effekt det har på mottagarländerna. Syftet är vida-
re att belysa olika sätt att utöva makt genom bistånd, efter hur fallen har sett ut, samt att se hur 
omfattande det strategiska användandet av bistånd är.  
Vi kommer att göra tre nedslag i historien; under Kalla kriget, efter Kalla kriget och efter 

11:e september. Detta är perioder i världshistorien där maktbalansen i världen har ändras och 
därav staters intressen i varandra. Vi lär se förändringar i hur USA har använt sitt bistånd ge-
nom dessa perioder. 
Uppsatsen fokuserar på världssystemet och den roll USA har haft däri sedan de blev en 

världsmakt efter 1945. Dess konflikter med Sovjetunionen har direkt eller indirekt har haft 
effekt på alla världens regioner. Vi kommer i uppsatsen främst att röra oss inom Mellanöstern; 
hur USA:s intressen i regionen har sett ut och påverkats av förändringar i systemet. Freden i 
Mellanöstern har länge varit en av grundstenarna i amerikansk utrikespolitik. Vi ska försöka 
utröna hur USA har använt bistånd för att nå sina utrikespolitiska mål i regionen, samt vilken 
framgång det har haft. 
Vi har valt att i vår uppsats besvara ett led av empiriska frågeställningar. Vi vill förklara 

USA:s strategiska användande av bistånd genom realistisk teori. De två första tjänar till att 
närma sig ett svar till den mer abstrakta, sista frågeställningen som främst kommer att förkla-
ras genom David A. Baldwins teori om bistånd som ekonomisk statecraft.  
 
Varför använder sig USA av strategiskt bistånd? 

Vilka tidpunkter och förändringar i världspolitiken har varit avgörande för USA:s intressen i 

Israel, Egypten och Pakistan och hur har detta visat sig i biståndet? 

 
Vi har till vår sista frågeställning höjt abstraktionsnivån; Vilket inflytande har USA, genom 

bistånd, skaffat sig i Israel, Egypten och Pakistan? 
 
 

1.2 Teori 
 
Denna uppsats kommer att bygga på David A. Baldwins teori om bistånd som en form av 
economic statecraft (1985) från hans bok med samma namn. Uppsatsen kommer även att 
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grundas på realistisk teori inom internationell politik. Dessa kommer att hämtas från John 
Baylis och Steve Smiths The Globalization of World Politics (2005).  
 
 

1.2.1 Baldwin om bistånd som ekonomisk statecraft 
 
Baldwins teori om ”statecraft”1 rör sig om hur regeringar använder ekonomisk makt för att nå 
sina utrikespolitiska mål. Ekonomisk statecraft är alla de ekonomiska medel politiska besluts-
fattare kan tänka sig använda för att påverka andra internationella aktörer. Ekonomiska statec-
raft kan ta sig former så som handel, sanktioner och bistånd.  
Enligt Baldwin är ekonomisk statecraft ett medel för att kommunicera mellan stater. Poli-

tiska beslutsfattare kan genom ekonomiska medel skicka signaler till andra stater om hur de 
anser att de borde agera på en världspolitisk arena. Den ekonomiska assistansen i form av 
bistånd, eller nekande om bistånd, kan, enligt Baldwin, vara ett användbart och betydande 
verktyg för att föra fram politiska hållningar, även om den ekonomiska betydelsen för motta-
garlandet i sig inte är stor.  
Baldwin beskriver bistånd enligt följande; ”Foreign aid is very much like an ordinary com-
mercial exchange transaction in that one party uses economic resources to get another party to 
change his behavior” (Baldwin, 1985, s 292). Biståndet kan, enligt Baldwin, bli ett verktyg 
vilket en stat använder som alternativ till hot med militära eftergifter. Med ekonomiska lock-
medel kan en stat få en annan att handla på ett önskat sätt. Enligt detta kan det ses som att en 
stat köper en annan stats foglighet (ibid., s 292).  
 
 
1.2.2 Baldwin om bistånd och inflytande 
 
För att besvara vår frågeställning om vilket inflytande USA, genom bistånd, har skapat sig i 
Israel, Egypten och Pakistan, kommer vi att använda Baldwins resonemang runt bistånd och 
inflytande.  
Vi kommer att försöka se om, och i så fall hur, mottagarlandet visat lojalitet gentemot gi-

varlandet, för att se graden av inflytande. 
Baldwin hävdar att inflytande inte bara kommer genom att ge bistånd. Att hota med att dra in 
biståndet eller att ge löften om nya kan var nog så effektivt. ”Influence derives not only from 
the giving of aid but also from promising to give it, cutting it off, and threatening to cut it off” 
(Baldwin, 1985, s 306). I enlighet med resonemanget lägger vi i uppsatsen speciell vikt till de 
situationer där USA eventuellt har dragit in bistånd eller lovat nya. 
Baldwin beskriver vidare att om givarens intressen i staten är tillräckligt starka förlorar de i 

trovärdighet när det kommer till att bryta biståndet;”other things being equal, the greater the 
donor’s gain from the aid relationship, the more dependent he is on maintaining the relation-
ship and the less able he is to make credible threats to forgo it” (ibid., s 306f).  
Baldwin hävdar att inlyftandet från biståndsgivaren kan bli betydande när mottagarlandet 

värderar relationen högt medan givarlandet inte gör det samma; ”[…] the larger the gains 
from aid, the larger the costs forgoing aid, and the greater the dependency on aid” (ibid., s 
306). Detta är en högst asymmetrisk relation mellan stater, dock är relationer mellan stater 
oftast grundade i många och varierande intressen, precis som sociala relationer i allmänhet 

                                                 
1 Då det inte finns någon svensk översättning till termen kommer den engelska att användas i uppsatsen. Den 
närmaste liknelsen till termen vi kan göra är ”utrikespolitiskt maktmedel”. Båda dessa termer kommer dock att 
användas i arbetet då översättningen aldrig kan bli exakt. Termen statecraft används främst då vi resonerar kring 
Baldwins texter.  



  STV102 
   

 6 

(ibid., s 306). Relationer mellan stater, hur de har tett sig historiskt och hur de ser ut idag, är 
av stor betydelse för att ta reda på vilka intressen länderna har för varandra och därmed hur 
maktsituationen ser ut. En stor del av vår uppsats kommer, i enlighet med detta, därför att 
handla om de händelser i Israels, Egyptens och Pakistans historia, där relationerna till USA 
blivit avgörande för utfallet. 
Baldwin hävdar att om en stat använder ett lika stort belopp i bistånd som brukar gå åt för 

militära aktioner, för att förespråka en viss politisk ståndpunkt, kan detta göra att biståndet 
blir ett betydande maktmedel. Problemet, enligt Baldwin, är att stater ofta inte spenderar lika 
stora summor i bistånd som de gör i militära aktioner. Hur stort biståndet är, påverkar, enligt 
Baldwin, hur effektivt det är som maktmedel (ibid., s 309). Därav blir våra siffror från USAID 
viktiga för att utröna biståndets betydelse som utrikespolitiskt maktmedel  
 
 

1.2.3 Realistisk teori  
 

De resonemang inom realistisk teori vi använder oss av i vår uppsats är grundläggande, de rör 
sig om hur suveräna stater i ett anarkistiskt system tävlar med varandra om säkerhet och infly-
tande. Detta på grund av att bistånd, enligt Baldwins resonemang, som form av statecraft eller 
utrikespolitiskt maktmedel, anger just detta. Biståndet är ett medel vilket stater kan använda 
för att söka säkerhet och inflytande i världssystemet.   
Realismen har lärt amerikanska ledare hur de ska tänka och agera inom utrikespolitik. Det 

handlar bland annat om att fred kan sökas genom styrka och fokus ligger kring att stater age-
rar kring det nationella intresset och inte kring någon ideologi. För en realist är en stats säker-
het aldrig garanterad eftersom militärt våld som kulminerar i krig är en legitim form av statec-
raft (Baylis & Smith, 2005, s 162).   
Realister anser att statsledare inte bör agera i tron att det finns någon universal moralprin-

cip och därmed försaka det nationella intresset. Med andra ord bör staten inte agera i etniskt 
grundade intressen om det står emot det som kan gynna statens säkerhet. Detta behöver inte 
betyda att realister är oetiska, de hävdar istället att ”it’s kind to be cruel” (ibid., s 163). Det är 
tydligt när vi ser på den biståndspolitik som förts i USA från 50-talet fram till idag att den till 
stor del är grundad på dessa realistiska ståndpunkter.  
”According to Realism, each state actor is responsible for ensuring their own well-being 

and survival” (ibid., s 164).  
 

 

1.3 Metod och material 
 
Vår uppsats är en förklarande, teorikonsumerande fallstudie över USA:s biståndspolitik. Vi 
har till vår undersökning använt tre länder som verktyg, Israel, Egypten och Pakistan.  
Det är vanligt förekommande att arbeten som behandlar biståndsfrågor får en normativ 

vinkling, detta är dock inte vår ansats. Vi tar i avhandlingen inte ställning till om USA gör rätt 
eller fel när de använder bistånd för att främja sina nationella intressen. Vi kommer dock i vår 
avslutande diskussion att beröra USA:s roll som stormakt i världssystemet och hur detta har 
kommit att påverka biståndspolitiken.  
Vi analyserar vidare USA:s biståndspolitik utifrån realistisk teori samt David A. Baldwins 

resonemang om bistånd som form av ekonomisk statecraft. Detta är en teorianvändande upp-
sats, vi gör inga försök på att utveckla teorin eller ifrågasätta den. Vi kommer vidare att leta 
förklaringar för utrikespolitiska förfaranden på systemnivå och till viss del även på statsnivå. 
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Siffror av det bistånd som USA har gett Israel, Egypten och Pakistan och de förändringar 
som skett kommer att utgå från främst tre viktiga perioder och händelser i USA:s historia; 
under Kalla kriget, efter Kalla krigets slut samt efter 11:e september 2001. Dessa perioder 
kommer även att vara utgångspunkt för våra analysländers roller i världssystemet. Siffror på 
bistånd kommer att jämföras med förändringar i historien och därefter sättas in under ett rea-
listiskt perspektiv. 
Vi har genomfört en kumulativ forskning där vi utgått från sekundära källor som har varit 

mer eller mindre objektiva.  
Av det material som behandlar amerikansk utrikespolitik har vi funnit förvånansvärt lite 

som behandlar biståndspolitiken. Därav har vi till den empiriska delen använt många och va-
rierade källor. Av flera källor har enbart små stycken använts. 
Det kvantitativa materialet över bistånd vi använder oss av kommer från USA:s statliga 

biståndsorganisation The United States Agency for International Developments (USAID) 
hemsida. 
De artiklar vi använt oss av kommer främst från väletablerade vetenskapliga tidskrifter, vi 

har ändå behövt använda en hög grad av källkritik då de vid tillfällen varit färgade av författa-
rens egna erfarenheter. De böcker som använts för historiebeskrivningar anser vi vara trovär-
diga. 
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2 USA: s biståndspolitik 
 
 
 
 
 
Vi kommer i detta avsnitt att gå igenom det som varit viktigast och mest typiskt för ameri-
kansk utrikespolitik från 60-talet fram till idag. Detta har vi delat in i tre tidsperioder; Kalla 
kriget, efter Kalla krigets slut och efter 11:e september. Vi börjar dock avsnittet med att be-
skriva det inrikespolitiska spelet som påverkat biståndspolitiken genom alla tidsperioder samt 
ett avsnitt om USAID:s policy för biståndsgivande. 
 
 

2.1 Det inrikespolitiska spelet 
 
För att bättre förstå politiken runt amerikanskt biståndsgivande kommer vi att försöka förstå 
hur det inrikespolitiska spelet ser ut.  
Eftersom klyftan mellan de svaga partierna och den reella makten i USA är så stor, får 

medlemmar av kongressen stort inflytande. Presidenten och hans närmaste män är generellt 
tillåtna att ta beslut i utrikespolitiska frågor utan att söka kongressens medgivande. Dock ser 
det annorlunda ut när det kommer till biståndspolitiken. Vi har flera gånger i vårt empiriska 
material sett att presidenten gått till kongressen när det kommer till att bevilja nya pengar till 
biståndsprojekt. Medlemmar av kongressen har olika krav för hur biståndet skall läggas, där-
för anpassas pengarna för att möta dessa krav. Vissa medlemmar söker ekonomiska fördelar 
för deras institutioner medan andra har krav grundade på värderingar. Denna senare grupp kan 
kallas för etniska lobbyister och inkluderar bland annat de som förespråkar staten Israel. Of-
tast står medlemmarnas intressen mot varandra, inte minst de olika etniska förespråkarna och 
koalitionsbildning blir därmed nödvändigt för att förslag ska gå igenom (Burnell, 1997, s 
153). 
Varje amerikansk administration har sin egen agenda när det kommer till biståndspolitik. 

Detta leder till olika stort stöd i kongressen. Långt fler demokrater än republikaner har genom 
åren stött biståndspolitiska förslag i kongressen (Lewis, 1984, s 24). Ingen president var helt 
framgångsrik i att få kongressens godkännande av sin biståndspolitik mellan åren 1960 och 
1984. Endast vid speciella omständigheter, till exempel vid naturkatastrofer eller krigsnödlä-
gen, kunde presidenten, utan för stora problem, få igenom sina propositioner. När det kom till 
långsiktig ekonomisk utveckling av ett avlägset land eller säkerhetshjälp till en allierad vars 
inrikespolitik ansågs vara oattraktiv var det dock mer problematiskt (ibid., s 28). 
 
 
2.2 USAID:s policy för biståndsgivande 
 
I USAID:s policy för biståndsgivande kan vi läsa om att amerikanskt arbete för utveckling i 
avlägsna länder rör sig om att främja den nationella säkerheten samt att öka möjligheten för 
amerikanska medborgare att resa fritt och studera utomlands och samtidigt känna sig säkra. 
Genom utvecklingen kan USA även skaffa sig nya allierade runt om i världen som delar 
USA:s syn på politisk frihet, ekonomisk öppenhet etc; ”For the United States to prosper and 
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be secure, the world must prosper and be secure” (Foreign aid in the national interest, 
USAID, s 2). 
USAID anser att ledare i biståndsmottagarländer som genomför bland annat politiskt och 

ekonomiskt svåra reformer bör uppmuntras med belöningar genom högre bistånd. Andra de-
mokratiska länder som arbetar mot korruption och ser till att lagar efterföljs skall bli belönade 
med skuldavskrivningar med mera. (ibid., s 10). Belöningen skall dock ges för det som fak-
tiskt görs och inte för det som sägs skall göras. Om en stat inte anses stödja ett demokratiskt 
statskick ska denna förlora USA:s statliga ekonomiska stöd (ibid.). 
Vi anser att denna policy stämmer in på det realistiska resonemang, om staters agerande, 

som vi tagit upp i teoriavsnittet. 
 
 

2.3 USA:s biståndspolitik; Kalla kriget 
 
1960 stod USA för ombesörjandet av närmare två tredjedelar av det ekonomiska biståndet till 
utvecklingsländerna. Mellan åren 1962 och 1989 gav de 172 miljarder i ekonomiskt bistånd, 
104 miljarder i militärt bistånd samt 66 miljarder i bidrag. Under dessa år gav USA bistånd till 
över 100 länder (Burnell, 1997, s 150 f). 
Under Truman-administrationen och skapandet av Marshallplanen började amerikansk bi-

ståndspolitik för första gången på allvar användas som ett redskap för nationell säkerhet (Ra-
delet, 2003, s 1ff). 
Sedan Marshallplanen blev kombinationen av utveckling och militär assistans utmärkande för 
amerikansk biståndspolitik och under sent 50-tal började USA att göra en tydlig skillnad mel-
lan ekonomisk utveckling och stöd utifrån säkerhetspolitiska mål (Burnell, 1997, s 151). 
Baldwin beskriver debatten om bistånd i USA som tudelad och har så varit sedan Andra 
världskrigets slut. Motståndarna till biståndsprogrammen skildrar deras arbete så som; ”thro-
wing money down a rathole”. Försvararna av biståndshjälp hävdar att det varken är ”bistånd” 
eller ”hjälp” då pengarna enbart går till att främja amerikanska nationella intressen (Baldwin, 
1985, s 291). USA byggde vid denna tid sin biståndspolitik på båda dessa utformningar, de 
använde bistånd för att främja ekonomisk utveckling men också för att främja den nationella 
säkerheten. Vi kan se att den nya utformningen var av en mer realistisk modell; där staten 
ansågs agera enligt säkerhetsmotiv och det som var bäst gynnade det nationella intresset, inte 
på etiska grunder (Baylis & Smith, 2005, s 163). 
Under 50-talet och 60-talet var stabiliseringen av anti-kommunist länderna det främsta 

målet för amerikansk biståndspolitik. 1961 skapade Kennedy-administrationen USAID som 
skulle administrera det amerikanska utvecklingsbiståndet (Burnell, 1997, s 152). 
Under tidigt 1970-tal stod USA fortfarande för ombesörjandet av ca en tredjedel av det 

ekonomiska biståndet till utvecklingsländerna, dock hade detta bara tio år tidigare varit två 
tredjedelar (ibid., s 152). Under sent 70-tal började bistånd på allvar användas för att stödja 
freden i Mellanöstern och biståndet till Egypten och Israel ökade signifikant (Radelet, 2003, s 
1ff ). Vi kan här se att USA alltmer börjar rikta in sitt bistånd på strategiskt utvalda länder där 
de har stora nationella intressen. Detta sker dock på bekostnad av biståndet som använts för 
att främja ekonomisk utveckling i fattiga länder. 
År 1979 skrevs ett fredsavtal mellan Israels premiärminister och Egyptens president. Un-

der året som följde erhöll de båda länderna 45 procent av allt bistånd från USA (Burnell, 
1997, s. 152). USA fick genom detta bistånd en nyckelroll i Mellanösterns fredsprocess då de 
gav det ekonomiska och militära stödet till båda länderna (ibid., s 125). 
Under 80-talet var inte bistånd det främsta verktyget för USA att säkra global räckvidd, 

istället formades omfattande program för att rusta upp militären. Större proportioner av det 
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bistånd som gavs var militär assistans. Under mitten av 80-talet var nästan två tredjedelar av 
allt amerikanskt bistånd militärt (ibid., s 152). 
 
 

2.4 USA:s biståndspolitik efter Kalla kriget 
 
Under kalla kriget, från 1945 till 1989, fanns två stormakter i världen; USA och Sovjetunio-
nen, tillsammans konstituerade de det bipolära systemet. I och med slutet på Kalla kriget och 
Sovjetunionens fall ändrades maktbalansen och världssystemet blev närmast unipolärt. Denna 
förändring i systemet ändrade även staters maktsökande beteenden. Enligt realismen tävlar 
stater i ett anarkistiskt system för att vinna säkerhet och inflytande (Baylis & Smith, 2005, s 
172). USA hade inte längre en lika uppenbar fiende, men tävlan mellan staterna var fortfaran-
de påtaglig. USA var tvungna att hålla kvar sin nyvunna roll som världens mäktigaste nation 
och därmed blev regionala subsystem så som Mellanöstern, extra viktiga. 
I och med slutet på Kalla kriget ändrades mycket av det som hade varit typiskt för ameri-

kansk biståndspolitik. I september 1992 uttalade sig den dåvarande presidenten George H. W. 
Bush inför FN:s generalförsamling följande om USAID; ”institution born in the Cold War 
[that] needs to be fundamentally and radically overhauled” (Radelet, 2003, s 2). Flera senato-
rer argumenterade för att institutionen skulle läggas ner eftersom USA hade vunnit kriget och 
hotet från kommunismen praktiskt taget var borta. Även Israel och Egypten hade varit i fred 
sedan fredsfördraget i Camp David 1979 och ansågs, av senatorerna, inte längre vara lika vik-
tiga (ibid., s. 2 ). 
USA:s biståndsprogram försökte finna en ny riktning. Dock hade inte någon administra-

tion lagt fram några nya mål eller visioner för hur amerikansk biståndspolitik skulle förhålla 
sig till nationella säkerhetsintressen och utrikespolitik. Intressen fanns fortfarande i Israel och 
Egypten så biståndet dit var fortfarande stort, dock inte lika som under tidigare årtionden. 
Andra biståndsprogram höll sig uppe på humanitära argument, men bara knappt. Stödet till 
fattiga länder sjönk med 25 procent i realiteten och med 50 procent som del av USA:s natio-
nella inkomster (ibid., s 3). 
USA:s biståndspolitik kom direkt efter Kalla krigets slut att fokuseras på två områden; 

främst att vidmakthålla Israel och Egypten men även att belöna de stater som gav USA sitt 
stöd under Kalla kriget (ibid., s 2). Stödet till Israel och Egypten var 1990 mindre än det var 
under kriget men fortfarande ansenligt. Pakistan hade vid tiden förlorat allt sitt ekonomiska 
stöd då regeringen planerade att ta fram kärnvapen (Greenbook). Vi tar upp mer om detta un-
der avdelningarna för respektive land. 
Undersökningar från början av 90-talet visade att en majoritet av amerikanarna var emot 

amerikanskt biståndsgivande. Clinton-administrationen försökte under början av sin första 
mandatperiod att övertyga befolkningen om att biståndsprogram som verkade för att bygga 
upp demokratier och främja ekonomisk utveckling skulle vara gynnsamt för den amerikanska, 
nationella säkerheten och gynna den ekonomiska tillväxten. Clintons visioner avbröts dock 
genom valen till kongressen 1994 när republikanerna fick majoritet. Detta ledde till att 
USAID:s budget minskade 1995. Biståndsprogrammen till Israel och Egypten skyddades dock 
från sänkningar och stod vid denna tidpunkt för 35 procent av USA:s totala bistånd (Burnell, 
1997, s 154). 
1997 eftersträvade Clinton återigen en ökning av budgeten för utrikespolitiska angelägen-

heter och för bistånd. Detta efter att utrikesministern Madelaine Albright varnat att ytterligare 
sänkningar av bistånd skulle vara det samma som en unilateral avrustning av de starka utri-
kespolitiska relationer som byggts upp genom decennier av bistånd. Detta skulle verka allt 
annat än till USA:s fördel (ibid., s 155). 
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Vi kan här se att de två olika regeringar USA hade under de 10 första åren efter Kalla kri-
gets slut hade olika synpunkter på hur amerikansk biståndspolitik skulle se ut. Den republi-
kanska regeringen under George H. W. Bush ansåg att biståndet inte längre var ett viktigt me-
del för att nå utrikespolitiska mål medan den demokratiska Clinton-regeringen ansåg att bi-
ståndet fortfarande var ytterst väsentligt. 
 
 

2.5 USA:s biståndspolitik efter 11:e september 
 
USA:s policy på hur ekonomiskt och humanitärt bistånd skulle användas skrevs om efter 11:e 
september 2001. USA befann sig nu i en för dem helt ny situation, de hade blivit attackerade 
på hemmaplan. Ett team av krischefer arbetade under 10 veckor med att skriva ett utkast på 
hur den nya biståndspolitiken skulle se ut. Det första steget som gjordes var att skicka 320 
miljoner dollar av ekonomiskt och humanitärt bistånd till Afghanistan för att täcka matbristen 
i landet (Shapley, 2002, s 32). 
Efter Afghanistan var Pakistan huvudmålet. Amerikanska ämbetsmän försökte övertala 

statsledare runt om i världen att stödja USA i kriget mot terrorismen. Till detta blev biståndet 
ett viktigt verktyg. Pakistan ansågs nu vara en ytterst viktig allierad för USA, främst på grund 
av sin geografiska position. Den 22:e september bad George W Bush kongressen om frihet att 
kunna häva ekonomiska sanktioner till länder vars stöd de nu behövde. Vi tar vidare upp detta 
under avsnittet om Pakistan (ibid., passim). 
George W Bush har hittills under sina mandatperioder kraftigt ökat på USA:s totala bi-

stånd, dock startade ökningen först efter terrorattackerna. Inte långt efter attackerna, deklare-
rade Bush att han tänkte starta ett nytt omfattande humanitärt biståndsprogram (ibid., s 32). I 
mars 2002 skapades Millennium Challenge Account (MCA) som skulle ombesörja 5 miljarder 
dollar per år till en grupp av länder med kriteriet; ”ruling justly, investing in their people, and 
establishing economic freedom” (Radelet, 2003, s 1). Hans förslag innebar att USA:s totala 
bistånd skulle öka med 50 procent på tre år. Bushs budget för 2004 innehöll även två nya fon-
der; en på 200 miljoner dollar för att bekämpa svält och en på 100 miljoner för olika kom-
plexa kriser. Om dessa fonder förvaltades rätt skulle det innebära att USA:s bistånd skulle öka 
från ungefär 11 miljarder 2002 till 18 miljarder 2006. Detta har setts som ett ovanligt och för-
vånansvärt beteende hos en president som är konservativ republikan, vars parti länge har visat 
på bestämd antagonism angående bistånd (ibid., s 1). För första gången sedan 60-talet ser vi 
här en ökning av USA:s totala bistånd, och även en ökning av bistånd grundade på humanitära 
motiv.  
Varför sker denna dramatiska förändring av amerikansk biståndspolitik nu efter 11:e sep-

tember? För att tolka USA:s förfaranden försöker vi hitta förklaringar på systemnivå. Ett 
lands beteenden beror främst på deras resurser. För att USA ska kunna ge bistånd måste de ha 
resurser. Hur det kommer att yttra sig beror i sin tur på olika normer. USA:s normer, som vi 
hittills kunnat se, baseras på realistiska principer, det kan dock även döljas av folkrättsliga 
termer. Vi har efter terrorattackerna sett att USA fortfarande använder bistånd som ett utri-
kespolitiskt maktmedel, främst då det bistånd som medgivits Pakistan samt att Israel och 
Egypten har behållit ett relativt oförändrat stöd, mer om detta i avsnitten för respektive land. 
USA:s nya biståndsprogram har inte däremot, som skulle ha kunnat förväntas, inriktats på 
fattiga och oroliga stater som lätt fostrar terrorism, även om detta också kan urskiljas. Presi-
dentens mål verkar vara bredare än så. Vi ska dock kanske inte förutsätta att denna förändring 
vilar på några sorts altruistiska eller solidariska motiv. Vår utgångspunkt är fortfarande realis-
tisk där stater främst agerar utifrån nationella intressen och säkerhet. USA, som är världens 
rikaste stat, med intressen och besittningar över hela världen har mest att förlora på global 
instabilitet. Det har från Washington efter terrorattackerna skapats en ny medvetenhet om hur 
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de bör använda sin makt. Hittills har den ”hårda” makt de använt inte säkrat fred i världen 
eller den amerikanska säkerheten. Därmed måste de även använda ”mjuk” makt, som denna 
nya biståndspolitik kan representera. Genom att världen blir fredligare blir den även tryggare 
för USA och de kan behålla sin plats som stormakt (Radelet, 2003, s 1). Biståndet fortsätter 
här att användas som ett utrikespolitiskt maktmedel även om det har börjat användas på ett 
litet annorlunda sätt än vi är vana att se från USA.  
       Baldwin hävdar att det alltid är bättre att en stat använder bistånd som utrikespolitiskt 
maktmedel än militär statecraft. USA kombinerar i tiden efter 11:e september militära medel 
med att sprida pengar över världen i form av humanitära biståndsprojekt. Dock kan vi se, med 
tanke på ur vilken situation de har skapats, att dessa projekt i likhet med tidigare decennier 
handlar om att påverka andra stater samt att främja den nationella säkerheten. Därmed kan 
även detta bistånd räknas som en form av ekonomisk statecraft eller utrikespolitiskt maktme-
del.  
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3 Israel 
 
 
 
 
 
3.1 Kalla kriget 
 
 
Under mitten av 1800-talet hade många judar tagit sig över Atlanten till USA på grund av 
förföljelser i Europa. Under andra världskriget flydde ännu fler till USA, bort från Hitlers 
utrotningsplan (Garfinkel, 1996, s 564). 
När andra världskriget var över började de judar som redan fanns i Palestina att yrka på en 

judisk stat i området. FN lade fram ett förslag om att dela Palestina i två delar, en del till pa-
lestinierna, och en till judarna. Sionisterna hade, i och med förintelsen, stora sympatier från 
världssamfundet medan palestinierna fick sympatier från de omkringliggande arabiska stater-
na där Egypten var mest framträdande. År 1947, när beslutet om delning av Palestina kom, 
stöddes det av både Sovjetunionen och USA (Stoessinger, 2005, s 192 f). 
Från USA:s sida började dock kritik snart resas mot resolutionen. Det amerikanska utri-

kesdepartementet ansåg att FN:s resolution stred mot lagen, och presidenten Harry S Truman 
började bli upprörd över att vissa sionistiska ledare hade använt sig av obefogat påtryck på 
amerikanska politiker, för att få ökat judiskt stöd. På grund av detta, avsades sig USA nu sin 
delaktighet i resolutionen (ibid., 194). 
Detta var ett hårt slag mot grundandet av den judiska staten. Sionisterna kände sig allt mer 

pressade och vände sig till två nära vänner till presidenten som i sin tur försökte övertala 
Truman att ändra sig. De rådde honom att inte ställa sig mot bildandet av en judisk national-
stat på grund av det orationella agerandet från vissa amerikansk-judiska ledare. Detta gav, 
från sionisterna, önskad verkan och president Truman gav sitt ord på att han skulle göra allt 
för att den judiska staten skulle kunna bildas och bli erkänd som en suverän stat (ibid., s 195). 
Den 14 maj 1948, utropade den sionistiske ledaren Ben-Gurion staten Israels födelse. Vid 

dagens slut hade både USA och Sovjetunionen erkänt den nya staten. Dagen efter invaderades 
Israel av Egypten, Jordanien, Libanon och Syrien. Till världens förvåning stod Israel som 
vinnare av kriget och kom att utöka det område som de ursprungligen hade erhållit om del-
ningsresolutionen hade trätt ikraft (ibid., 196 f). 
På grund av den stora inflyttningen av judar till USA kom den största judiska diasporan att 

finnas där, och stödet till Israel blev därmed betydande (Garfinkel, 1996, s 564). År 1948 var 
det val i USA och det fanns misstankar om att Truman egentligen inte stödde Israel, och att 
hans agerande endast var en metod för att vinna röster från den judiska befolkningen. Detta 
motbevisade han dock genom att gång på gång uttrycka sitt starka stöd till staten och därmed 
lades en grund av vänskap mellan Israel och USA (Alteras, 1993, s 8). 
Relationen mellan USA och Israel kan beskrivas som ett partnerskap och inte som en utta-

lad allians eftersom de aldrig riktigt har haft en gemensam fiende. Israels fiende har varit de 
arabiska staterna medan USA:s har varit Sovjetunionen. Deras partnerskap har dock baserats 
på att de har haft samma mål, nämligen Israels överlevnad. Det har däremot lett till att de 
båda, vid flera tillfällen, har agerat utifrån det nationella intresset trots att det har blivit obe-
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kvämt för den andra parten (Garfinkel, 1996, s 559 f). Till exempel, så förstod Truman snart, 
att det var viktigt för USA:s säkerhet att det fanns politisk och ekonomisk stabilitet i Mellan-
östern. Han ville visa välvilja gentemot både judar och araber, för att hålla Sovjetiskt infly-
tande i regionen borta. Därför stödde USA FN:s resolution om att de arabiska flyktingar som 
ville komma tillbaka till Israel och leva fridfullt med sina grannar, skulle få göra det så snart 
som möjligt. Detta var något som inte uppskattades av Israelerna (Alteras, 1993, s 11 f). 
 Under Kalla kriget, trots de starka banden mellan Israel och USA, grundades USA:s in-

tressen i Israel till stor del på nationella angelägenheter. Eftersom Israel låg som en liten de-
mokratisk ö bland annars auktoritära arabiska stater, varav många var allierade med Sovjet-
unionen, blev Israel en viktig del i USA:s kamp mot kommunisthotet från Sovjet (Garfinkel, 
1996, s 559). Israels betydelse för USA i regionen var något som påpekades av den israeliska 
premiärministern Ben-Gurion till den amerikanska ambassadören 1950. Premiärministern 
uttalade en önskan om att få träffa den amerikanska presidenten, samt utrikesministern och 
försvarsministern för att diskutera USA:s intresse i att ge mer stöd åt Israel då de, förutom 
Turkiet, var det ända landet i Östasien som var villiga att strida mot Sovjetunionen (Alteras, 
1993, s 18). 
År 1951 erhöll Israel för första gången bistånd från USA, 0,6 miljoner dollar. Året efter 

hade denna summa stigit till 511,7 miljoner (Greenbook). Vi kan genom biståndet se att USA 
lyssnade på den israeliska premiärministern om hur viktig Israel var för USA:s intressen i 
Mellanöstern. Det visar oss även att de båda staterna värderade relationen högt. Israel påpeka-
de hur viktigt det var för USA att de, som den enda demokratiska staten i regionen, fick stöd 
av USA. Vi förstår dock att Israel, av samma anledning, kände sig hotade i regionen och be-
hövde stöd av en annan demokratisk stormakt. Eftersom, enligt Baldwins resonemang, när 
mottagarlandet (Israel) och givarlandet (USA) värderar relationen lika högt, kan USA inte 
skaffa sig ett verkligt inflytande i Israel. Israel är medveten om att USA:s intresse i att ha kvar 
partnerskapet är så pass stort att de inte hur som helst kan överge det. 
När Dwight D. Eisenhower vann det amerikanska presidentvalet 1952 började Israelpoliti-

ken se annorlunda ut. Han valde, till skillnad från sin föregångare, en vänlig men oberoende 
inställning till både araberna och israelerna. Detta eftersom Mellanösterns arabländer satt på 
den, för västländerna, viktiga oljan. USA gjorde allt för att denna inte skulle hamna under 
Sovjetunionens kontroll. Även om Eisenhower stärkte relationen till araberna och minskade 
den till israelerna, var fortfarande stödet för Israels överlevnad den samma (Alteras, 1993, s 
21 f). 
Biståndet under 50-talet var oregelbundet. Från 1952 års bistånd på 511,7 miljoner dollar 

hade det vid decenniets slut nästan halverats (Greenbook). 
Under 60-talet fortsatte biståndet från USA till Israel att vara ostadig. Den första större för-

ändringen kom 1962 då biståndet nästan fördubblades från året innan, summan var nu drygt 
400 miljoner dollar. Mellan åren 1963 och 1965 växlade biståndet från 373,3 miljoner dollar 
som högst till 177,9 miljoner som lägst. Israel hade sedan 1959 börjat få militärt stöd som 
erhölls i lån. Även detta var växlande, 1961 och -64 lånades inte något alls och åren däremel-
lan lånades runt 130 miljoner. Detta var dock inte en stor del av det totala biståndet (ibid.) 
År 1966 märktes en stor skillnad i biståndet. Israel erhöll 586,9 miljoner dollar, en skillnad 

på lite drygt 295 miljoner från året innan. Även en skillnad i det militära stödet märktes, då 
den största delen av biståndet från och med nu gick till militära ändamål (ibid.). 
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År 1967 startade stridigheter mellan Israel och de ledande arabstaterna. Detta kom att kal-
las för sexdagarskriget (Stoessinger, 2005, s 208 f). 2 I samband med detta sågs en stor skill-
nad i biståndet till Israel, det sjönk till 58,7 miljoner dollar för att året efter, vara 332,6 miljo-
ner och året efter det ca 500 miljoner. Detta kan ses som ett mindre straff för sexdagarskriget 
då nekande, eller hot om nekande av bistånd, är ett effektivt sätt att utöva ekonomisk statec-
raft. Dock kunde inte USA helt dra in på biståndet eftersom de värdesatte relationen för högt. 
År 1971 skedde en enorm förändring i Israels bistånd från USA. År 1970 var biståndet 

279,2 miljoner dollar, 1971 hade siffran ökat till 2,247 miljarder varav ca 2 miljarder var lån 
för militära ändamål. Från och med nu hamnade inte USA:s bistånd till Israel under 1,4 mil-
jarder dollar (Greenebook). 
I oktober 1973, kom så vedergällningen när Egypten och Syrien attackerade Israel. Några 

dagar senare påstod den israeliska försvarsministern att man hade vetat om att attacken skulle 
äga rum men att de av politiska skäl valt att inte slå det första slaget. Israels regering ansåg att 
detta skulle te sig bättre inför omvärlden. När kriget hade lagt sig hade Israel lyckat ta sig ur 
striden segrandes. De hade behållit stora delar av områdena de erövrat -67 (Stoessinger, 2005, 
s 212 ff).3 
Den amerikanska utrikesministern Henry Kissinger började nu med att försöka få fram ett 

fredsavtal som skulle fungera för både Egypten och Israel. Han fick USA att ge en generöst 
summa statsbidrag till Israel på nästan 5 miljarder dollar varav 4,785 miljarder var för militära 
ändamål. Det var det första militära statsbidraget som Israel fick av USA och efter 1974 er-
hölls det årligen. Bortsett från 1975, då det rent ekonomiska bidraget var betydligt större än 
det militära, så gick minst hälften av beloppen till militära ändamål (Greenbook). 
I september 1978 bjöd president Carter in Egyptens president Sadat och den israeliske 

premiärministern Menachem Begin till Camp David där de efter långa diskussioner kom fram 
till att Israel skulle dra sig tillbaka från Sinaihalvön och i mars 1979, efter ytterligare förhand-
lingar på Camp David, lyckades de skriva under ett permanent fredsavtal (Stoessinger, 2005, s 
221). Detta belönades Israel för genom att bli tilldelade drygt 10 miljarder dollar i bistånd. 
Därefter höll sig biståndet strax över eller under 4 miljarder fram till 1985 (Greenbook). 
Från och med 1985 bestod hela Israels bistånd av statsbidrag. De fick detta år lite drygt 5 

miljarder dollar, varav nästan hälften gick till militära ändamål. Under resten av 80-talet sjönk 
dock biståndet till 3,9 miljarder 1989 (Greenbook). 
 
 
3.2 Efter kalla kriget 
 
År 1988 startade palestinierna ett uppror i Gazaremsan och på Västbanken. I det israeliska 
makthavande Likudpartiets ögon sågs inte upproret som palestiniernas sätt att få en egen stat i 
de ockuperade områdena, utan som ett försök att få ett slut på Israels existens. USA:s utri-
kesminister visade intresse att medla mellan parterna, Likud tyckte dock att det endast gick att 
föra en hård politik mot upproret (Stoessinger, 2005, s 225f). 
Yasir Arafat, ledaren för PLO, förklarade självständighet för staten Palestina i slutet av 

1988 vilket erkändes av FN. Arafat erkände samtidigt staten Israel för att visa god vilja, vilket 
ledde till att USA nu var villiga att träffa med den palestinske presidenten. Israel vägrade, att 

                                                 
2 Vi tar upp mer om sexdagarskriget i Egyptenavsnittet. 
3 Vi tar upp mer om oktoberkriget i avsnittet om Egypten. 
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under några omständigheter, förhandla med PLO. Detta gav palestinierna ett politiskt övertag 
(ibid., s 226 f). 
Efter kalla krigets slut, drog USA ner på sitt sammanlagda bistånd. Dock förändrades inte 

biståndsflödet till Israel detta trots Israels ovilja att förhandla med PLO (Greenbook). 
Under 90-talet yttrades vänskapsrelationen mellan USA och Israel genom att USA i FN:s 

säkerhetsråd lade ett veto mot en resolution om att Israel skulle upphöra med att ockupera 
palestinsk mark i Jerusalem. USA:s val att använda vetot har beskrivits som överraskande då 
de vid flera tidigare tillfällen framfört att Israels handlande stred mot Genèvekonventionen 
(Noyes, 1997, s 146 f). Dock sjönk biståndet stadigt från att ha varit 4,65 miljarder dollar 
1991 till att 1999 vara ca 3,2 miljarder (Greenbook).  
År 1999 då Ehud Barak blev vald till premiärminister i Israel hade spänningarna mellan Is-

rael och Palestina ökat. Dock lyckades inte Barak, år 2000, i Camp David få fred med Arafat, 
trots att han lovade att ge tillbaka 96 procent av de, av Israel, ockuperade områdena (Stoes-
singer, 2005, s 228 ff). År 2000 ökar Israels bistånd till drygt 4 miljarder dollar (Greenbook). 
Detta kan tydas som en belöning för den, på Israels initiativ, återupptagna fredsprocessen. 
 
 
3.3 Efter 11 september 
 
Den judiska befolkningen i USA har ett stort politiskt inflytande. Speciellt när det kommer 

till den israeliska lobbyverksamheten som det amerikanska demokratiska partiet är mycket 
beroende av för att vinna valröster. Det har därför ansets att en republikansk regering i USA, i 
samband med en Likud regering i Israel, skulle leda till betydligt sämre relationer länderna 
emellan eftersom republikaner inte är lika beroende av amerikan-judarnas röster som demo-
kraterna, samt att Likud är mer oförsonligt inställd till fredsprocessen än vad Israels Labour-
parti är (Garfinkel, 1996, s 574). 
Bilden ändrades dock 2003 då den amerikanske presidenten George W Bush försökte med-

la i konflikten mellan Israel och Palestina. Innan USA gick i krig mot Irak 2003, hade de lagt 
fram ett förslag för fred mellan israeler och palestinier. Efter Saddams tillfångatagande börja-
de förslaget bearbetas (Stoessinger, 2005, s 232 ff). 
Från 2001 och 2002 låg biståndet runt 3 miljarder dollar, 2003 hade dock summan blivit 

nästan 3,7 miljarder (Greenbook). 
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4. Egypten 
 
 
 
 
 
Egyptens geografiska läge har gjort att dess stabilitet och politiska situation länge varit bety-
delsefullt, både för regional utveckling och för relationer mellan stormakter. Egypten har, 
efter Israel, varit det land som erhållit mest bistånd från USA. En kollaps av den nuvarande 
egyptiska regeringen skulle kunna verka förödande på den arab- israeliska fredsprocessen som 
har varit en av grundstenarna för USA:s utrikespolitik i Mellanöstern. Även landets olja gör 
att USA har intresse för att hålla den egyptiska regeringen, idag under ledning av president 
Muhammad Hosni Mubarak, stabil (Chase, et al., 1996). 
Vi kommer i det här stycket, genom att se till historiska händelser, presentera USA:s in-

tressen i landet och hur bistånd eventuellt har använts för att främja dessa. 
 
 

4.1 Kalla kriget 
 
 

4.1.1 Sexdagarskriget 1967 
 
Siffror av det militära och ekonomiska bistånd som USA har gett Egypten genom åren visar 
tydligt hur USA:s intresse för landet har förändrats. Från år 1950 fram till 1978 erhöll inte 
Egypten något militärt bistånd från USA överhuvudtaget. Det ekonomiska biståndet har fram 
till 1975 varit relativt lågt samt olika från år till år.  1955 erhöll Egypten 377,9 miljoner dollar 
från USA, året före var denna summa 23 miljoner. 1957 var siffran nere på enbart 5,4 miljo-
ner. Två år senare ökades biståndet till 229,2 miljoner. På detta sätt går biståndet från USA 
upp och ner till år 1968 då det helt upphör. Under perioden 1968-71 ges inte något bistånd 
från USA till Egypten (Greenbook).  
Egypten hade sedan utropandet av staten Israel 1948 legat i bittra strider med judarna. 

Egypten blev ledande för arabländerna som kämpade för arabernas rätt till det heliga landet 
och mot staten Israel. Upprinnelsen till sexdagarskriget 1967 var en konfrontation mellan is-
raeliska och syriska trupper, efter åratal av spänningar mellan judarna och arabvärlden. I maj 
bestämde den egyptiska presidenten Gamal Abdel Nasser att de skulle bistå Syrien i striderna. 
Under denna tid pågick våldsamma demonstrationer mot sionismen i nästan alla arabländer. 
Den 2 juni deklarerade ledaren för PLO, Ahmed Shukairy, heligt krig för befriandet av Pales-
tina. Den 5 juni startade sexdagarskriget mellan Israel och flera arabländer. Sex dagar senare 
hade de egyptiska, syriska och jordanska arméerna förlorat striderna. Detta var även en förlust 
för Sovjetunionen då det mesta av de militära medel de skickat till arabländerna förstördes i 
striderna, USA stod dock på den vinnande sidan (Stoessinger, 2005, s 204 ff).  
      USA gav under perioden 1968-71 inte något bistånd till Egypten, vi kan anta att detta var 
en direkt reaktion på sexdagarskriget. USA kunde på detta sätt visa sitt missnöje gentemot 
Egypten. Som vi har tagits upp i teoriavsnittet anser Baldwin att nekande om bistånd kan vara 
ett effektivt sätt för en stat att utöva ekonomisk statecraft. På grund av detta skulle USA vid 
denna tid kunnat börja skaffa sig inflytande i Egypten.  
Sexdagarskriget, där fördelningen av resurser låg starkt till arabkoalitionens fördel, ledde 

ändå till att Israel, den svagare sidan, krossade fienden och vann territorium (Baylis & Smith, 
2005, s 173). Nasser hade länge haft ambitionen att bli ledare för alla araber (Stoessinger, 
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2005, s 247). I och med förlusten i kriget, visade Israel och USA vilka som hade den ekono-
miska och militära makten. Detta kan ha varit en anledning till att arabländerna, efter förlus-
ten, har haft så svårt att alliera sig och samarbeta. 
 
 

4.1.2 Oktoberkriget 1973 
 
Under 70-talet skedde dramatiska förändringar i hur egyptiskt bistånd från USA såg ut. Den 
första stora händelsen som kom att ändra relationen mellan de båda länderna, och som än idag 
är gällande, startade med Oktoberkriget mellan Israel och Egypten. 
I John G. Stoessingers bok Why Nations Go to War (2005) beskrivs den amerikanska utri-

kesministern Henry Kissinger roll i oktoberkriget 1973 mellan Egypten och Israel som bety-
dande. USA hade under oktoberkrigets inledning bistått Israel med vapen, ammunition och 
flygplan som ett svar på att Sovjetunionen bistått Egypten militärt. Kissingers agerande under 
denna tid, har beskrivits, som varken pro-egyptiska eller pro-israeliska. Före kriget hade 
Kissinger, som sett Israel som den starka parten, verkat för ballans mellan de båda staterna 
och bett Israel att hålla sig från Egypten. När Egypten dock attackerade Israel, som kom att bli 
startskottet för Oktoberkriget, vände Kissinger Egypten ryggen, för att åter vara på deras sida 
när Israel fick övertaget i striderna. Sovjetunionen, ivriga att skydda deras allierade Egypten, 
ville samarbeta med USA i att få länderna till vapenvila. Förhandlingarna med länderna gick 
skakigt, varvid Sovjet föreslog ett de och USA gemensamt skulle arbeta för en fred i Mellan-
östern, ett förslag som nekades av USA. När Sovjetunionen då planerade att agera på egen 
hand sågs detta som ett hot av den amerikanska presidenten Richard Nixon, som gjorde sina 
militära styrkor beredda på att gå in i konflikten (Stoessinger, 2005, s 212ff). Detta kom aldrig 
att leda till en konfrontation mellan amerikanska och sovjetiska styrkor, dock kan vi se hur 
viktigt det var för USA att hålla Sovjetunionen på avstånd i Mellanösternkrisen och därmed 
förhindra en sovjetisk domination i området. 
Israel stod som slutlig segrare i Oktoberkriget, de hade dock lidit stora förluster (ibid., s 

212ff). 
Kissinger satte efter Oktoberkrigets slut upp en steg- för- steg -plan att skapa fred i Mel-

lanöstern. Det första steget var att få Egypten och Israel att lägga ner vapnen, samt att bygga 
en bas av förståelse mellan rivalerna i Mellanöstern. Detta hoppades han i sin tur skulle leda 
till att Saudi Arabien skulle komma att lätta på sina oljeembargon och att kompromisser skul-
le kunna tas mellan Israel och palestinierna. USA skulle göra allt för att hålla araberna borta 
från Sovjetunionen och istället alliera sig med USA (Stoessinger, 2005, s 219ff). Att Kissin-
gers planer sattes till verket syntes inte minst på att USA 1972 började ge Egypten bistånd 
igen. Egypten hade inte erhållit något bistånd från USA mellan åren 1968-71 (Greenbook).  
1972 börjar biståndet anlända till Egypten igen, dock i små summor, 5,4 miljoner och 2,7 

året efter. 1974 hade det stigit till 68 miljoner. Under mitten av 70-talet inträffade många för-
ändringar i Egypten, både politiskt och ekonomiskt. Bland annat började den privata sektorn 
spela en större roll i den ekonomiska aktiviteten och Egypten började gradvis att integreras i 
ett kapitalistiskt världssystem (International planning studies; 1998). I januari 1974 lyckas 
Kissinger att ordna eld upphör mellan Israel och Egypten samt att 1975 skrivs det så kallade 
”Sinai agreement” mellan de båda länderna. Denna gick ut på att Egypten inte skulle hota 
eller anfalla den judiska staten samt att judarna fick lova att återge vissa territorier, det var 
dock en bit kvar till ett genuint fredsfördrag. Biståndet från USA ökade detta år markant; 
1975 erhöll de ca 1 miljard dollar, av dessa skulle 700 miljoner gå till att främja den egyptiska 
ekonomin (Greenbook).  
Henry Kissinger var i grunden akademisk realist som sagt följande, ”a nation’s survival is 

its first and ultimate responsibility; it cannot be compromised or put at risk” (Baylis & Smith, 
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2005, s 174). Vi kan därav anta att hans arbeten för att få igenom en fred i Mellanöstern 
främst handlade om att främja den amerikanska säkerheten. Som tidigare tagits upp i uppsat-
sen anses en sådan fred av flera orsaker vara viktig för USA. Vi kan även se att på grund av 
de förändringar i biståndet som skedde under hans steg- för- steg- program, där Egypten när 
de närmade sig en fred med Israel 1975 fick rejält ökat bistånd, att biståndet blev ett verktyg 
för att nå dessa mål. För USA var det viktigt att skaffa sig allierade i Mellanöstern. Enligt 
realismen söker stater, som vill öka sin säkerhet i ett anarkistiskt system, allierade för att kon-
trollera och ballansera makten gentemot hotande stater (Baylis & Smith, 2005, s 175). Under 
1970-talet var Sovjetunionen den absolut mest hotfulla staten gentemot USA. Det var därför 
essentiellt för USA att Sovjet inte hade fler allierade i en så pass viktig region som Mellanös-
tern. Egypten hade länge varit allierad med Sovjet så detta var den absolut viktigaste staten 
för USA att få med på sin sida. 
1977, när Jimmy Carter blev USA:s nya president blev det tydligt att Kissingers steg- för- 

steg program dött ut (Stoessinger, 2005 s 219f). Biståndet från 1975 hade fördubblats till år 
1978, ca 2,2 miljarder. 1979 är ett viktigt år när man ser till relationen mellan Egypten och 
USA, det var då Israels premiärminister Begin och Egyptens president Sadat skrev på ett 
fredsfördrag på Camp David i USA, ett fördrag som gäller än idag. Detta var dock inte helt 
oproblematisk, Syrien, Jordanien och Saudi Arabien var mer än tveksamma till fördraget och 
många, framförallt Syrien, såg Sadat som en förrädare. 1981 mördades Sadat av muslimska 
fundamentalister (ibid., s 222). För första gången erhöll Egypten även militärt bistånd från 
USA och summan var stor; ca 3,3 miljarder. Sammanlagt detta fick Egypten drygt 5,6 miljar-
der i bistånd (Greenbook). 
Efter fredsföredraget 1979 har biståndet från USA fördelats 60/40, där den största delen 

gått till Israel (The Economist, 24 aug, 2002, s 1). 
I den litteratur vi har bearbetat till denna uppsats beskrivs Egypten, före samt under Okto-

berkriget, som Sovjetunionens allierade i Mellanöstern. Efter kriget kan vi dock se en föränd-
ring i litteraturen, Egypten beskrivs nu som USA:s allierade. Oktoberkriget var tydligen en 
vändpunkt för Egyptens relationer till de båda stormakterna. Vi har kunnat se att biståndet 
från USA till Egypten, under denna period stigit avsevärt. Egyptens mottagande av bistånd 
verkar här ha gått parallellt med landets skifte i internationellt alliansbildande. Det ser nu ut 
som att USA vid denna tidpunkt skaffat sig inflytande i Egypten genom bistånd. 
Under hela 80-talet ligger biståndet till Egypten på runt 3,5 miljarder dollar per år (Green-

book). Under denna period motiverades den höga biståndsnivån från USA främst av politiska 
skäl, det andra motivet var ekonomiskt, och det tredje rörde sig kring utveckling. Det gällde 
för USA att ballansera de olika aspekterna väl. Det var viktigt, för att kunna hålla kvar Egyp-
ten som allierad, att förhindra revolutionära omvälvningar inom landet och samtidigt förhind-
ra att Egypten skulle återta en dominant och hotfull roll gentemot de svagare, konservativa 
oljestaterna i regionen. Under 80-talet gick det allt sämre för den egyptiska ekonomin, bland 
annat på grund av minskade privata investeringar samt ökad korruption. Detta gjorde att den 
egyptiska regeringen blev ytterst beroende av det amerikanska biståndet, de visste dock att i 
utbyte förväntades de stödja amerikanska utrikespolitiska mål i regionen (International Plan-
ning Studies, 1998). 
Enligt Baldwin, när det är tydligt att en quid pro quo (this for that) är förväntad skall bi-

ståndet inte ses som en gåva utan snarare som ett köp eller en muta (Baldwin, 1985, s 293f). 
När vi ser till biståndet från USA till Egypten från 70-talet fram till kalla krigets slut är det 
tydligt att en quid pro quo är förväntad. USA förväntar sig att Egypten, genom att de bistår 
dem med stora summor pengar samt militärt materiell, att de står på deras sida gentemot Sov-
jetunionen samt att de håller freden med Israel. Enligt Baldwins resonemang kan det, om för-
väntningarna besvaras, sägas att USA köper Egyptens samarbete.  
 



  STV102 
   

 20 

 

4.2 Efter Kalla kriget 
 
Vi kan se på Saddams invasion av Kuwait 1990 att USA, även efter Kalla krigets slut och 
Sovjetunionens fall, fortfarande var i behov av allierade i Mellanöstern. President George H. 
W. Bush lyckades under Gulfkriget med att få ihop en imponerande koalition av 30 länder, till 
detta fick han stor hjälp av Egypten. President Murbarak lyckades, under ett möte i Kairo, att 
övertala de 21 medlemmarna av the Arab League, däribland Syrien, att skicka militära styrkor 
för att hjälpa USA i kriget mot Irak (Stoessinger, 2005, s 259). 
1991, mitt under Gulfkriget, skrevs en egyptisk skuld på 6,7 miljoner dollar till USA av. 

Detta var pengar för amerikanska vapen som den egyptiska regeringen köpte på kredit mellan 
åren 1979 och 1984. Amerikanarna hade nu under lång tid varit generösa mot Egypten och 
denna lånavskrivning var en belöning för att de hade skyddat USA mot Irak. Egypten besk-
revs som ”the glue that holds the Arabs together” (The Economist, 15 dec., 1990). Under 90-
talet reducerades låndelen i Egyptens bistånd för att 1997 helt försvunnit. Från detta år fram 
till idag har inget av det bistånd som USA gett Egypten varit lån (Greenbook). 
George H. W. Bush har, som vi tidigare tagit upp i uppsatsen, uttalat sig negativt om bi-

stånd och de eventuella amerikanska intressen de skulle kunna främja nu efter Sovjetunionens 
fall. Vi kan dock se på biståndet att intressen i Egypten fortfarande är mycket stora, även om 
beloppen inte är lika stora som under 80-talet. För det är ändå så att i och med Kalla krigets 
slut behövde USA inte längre oroa sig för att Egypten skulle alliera sig med Sovjetunionen. 
Intressena i Mellanöstern finns dock fortfarande kvar; oljan och freden till Israel inte minst. 
Genom Egyptens agerande under Gulfkriget visar de andra staterna i systemet att de står på 
USA:s sida. USA har troligen vid denna tid skaffat sig inflytande i Egypten. Det kan vi även 
se på att Egypten, genom att hålla fred med Israel, får stora delar av arabvärlden mot sig, då 
framförallt religiösa fundamentalister. 
 
 

4.3 Efter 11:e september  
 
USA har före 11:e september valt allierade i arabvärlden när de uppfyller främst fyra kriterier; 
nationell stabilitet, antiradikalism, oljan samt att de håller freden med Israel. Egypten uppfyl-
ler alla dessa krav och har räknats som den viktigaste allierade i Mellanöstern för USA. Län-
derna har dock inte alltid uppfyllt kraven på mänskliga rättigheter samt att valen till parlament 
ofta har varit korrumperade. Dock är USA:s intressen i regionen för starka för att ge upp på 
grund av humanitära motiv (The Economist, 24 aug, 2002). Detta förfarande från USA stäm-
mer in på det vi tidigare tagit upp i teoriavsnittet; att statsledare, enligt realismen, inte bör 
agera utifrån moralprinciper som kan försaka det nationella intresset och säkerheten.  

Egypten erhöll 2001 1,77 miljarder dollar av USA i ekonomiskt och militärt bistånd. 
Detta var en nedgång från året före då de tog emot 2,17 miljarder (Greenbook). Biståndet till 
Egypten sjönk alltså en hel del vid millennieskiftet, senast beloppet var så lågt som under 
2001, var under tidigt 70-tal. Vi får dock tänka på, att även om biståndet sjunkit, handlar det 
fortfarande om otroligt stora summor. År 2002 ökades dock biståndet igen till 2,2 miljarder. 
Denna ökning var antagligen en direkt reaktion på händelserna 11:e september 2001. I en tid 
när terrororganisationer som al-Qaida, som har USA som främsta mål, frodas i den muslimska 
världen, vore det nog dumdristigt av USA att försaka sina allierade i Mellanöstern. USA har, 
efter ofantliga summor bistånd, skaffat sig inflytande i Egypten. Detta har visats, genom att 
Egyptens regering vid flera tillfällen, visat lojalitet gentemot USA. Före detta ”aid administra-
tor” J. Brian Atwood har uttalat att bistånd för politiska ändamål aldrig är bortkastade, som 
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exempel tar han Egypten; ”Without our assistance, Egypt would have been on its back now” 
(Shapley, 2002, s 36). 
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5 Pakistan 
 
 
 
 
 
5.1 Kalla kriget 
 
Allt sedan Pakistan och Indien blev självständiga från Storbritannien 1947 har det utkämpats 
krig mellan de båda länderna som i sin tur har färgat deras relationer med andra stater. Under 
Kalla kriget var regionen ett viktigt konfliktområde då Indien fick sympatier av Sovjetunionen 
och Pakistan av USA (Stoessinger, 2005, passim). Pakistan var ytterst viktigt för USA att 
kontrollera, främst för att hindra Sovjetunionen från att inta en dominant roll i regionen. Un-
der 60-talet gav USA mycket stora summor i bistånd till Pakistan. 
Pakistans och USA:s relation har genom historien främst handlat om att de hjälps åt att 

skydda varandra mot för dem hotfulla stater. Detta har tagit sig uttryck genom bland annat 
militära transaktioner. Under 1950 talet blev Pakistan medlem av flera USA-ledda, internatio-
nella organisationer. Pakistan ansåg att alliansbildande med västvärlden skulle göra dem säk-
rare från Indien (Ahmed, 1999, s 181). År 1958 grep militären, ledd av överbefälhavare Mo-
hammad Ayub Kahn, makten i Pakistan. Militärmakten hade då länge varit missnöjd med 
deras enbart indirekta kontroll av regeringsmakten (ibid.). Under denna tid kan vi dock inte se 
några stora förändringar i USA:s ekonomiska eller militära stöd till landet. Biståndet till Pa-
kistan låg på dryga 1 miljard dollar om året under största delen av 60-talet, ibland även så 
högt som 2 miljarder (Greenbook). 
Under 1960 talet blev Pakistans relation till Indien allt sämre och kritik riktades mot mili-

tärregeringens undermåliga ekonomiska politik som gagnade Västpakistan över Östpakistan. 
För att leda uppmärksamheten från inrikespolitiken gick militärregimen 1965 i krig mot Indi-
en för att åter försöka köra landet ut ur Kashmir (Ahmed, 1999, s 182). Detta ledde till att 
USA dramatiskt minskade sitt militära stöd till landet, från 159,7 miljoner dollar 1964 till 7,2 
miljoner 1966 (Greenbook). Det militära stödet ökade sedan 1967 till 22,4 miljoner dollar 
men var redan 1969 nere på 0,4 miljoner. Under hela 70-talet erhöll Pakistan ca 0,5 miljoner 
per år i bistånd från USA. År 1980 och -81 gavs inte något bistånd (Greenbook). Detta på 
grund av att USA inte stödde det faktum att Pakistan började undersöka möjligheterna för att 
ta fram kärnvapen 1972 då de kände ett växande hot från Indien. Detta främst på grund av att 
Indien stödde Östpakistan i inbördeskriget för deras självständighet. I kriget, som kom att leda 
till bildandet av Bangladesh, erhöll Indien starkt militärt stöd av Sovjetunionen. Vid denna tid 
stödde USA dock inte Pakistan (Ahmed, 1999, s 183). Pakistan tyckte därmed att de hade rätt 
till att framställa kärnvapen för att skydda sig mot det militärt starkare grannlandet. När sedan 
Indien provsprängde en kärnvapenspets 1974 ansåg Pakistan sig tvungna att börja framställa 
kärnvapen (ibid., s 184). 
1980 invaderade Sovjetunionen Pakistans grannland Afghanistan. I och med detta behövde 

USA lätta på sin hårda linje gentemot Pakistans kärnvapenprogram då det nu var essentiellt 
för dem att ha Pakistan, främst på grund av sin geografiska position, som allierad (ibid., s 
186). USA kunde, med hjälp av den pakistanska regeringen, mycket lättare spionera på Sov-
jets förehavanden i grannlandet. Det militära biståndet gick från 1 miljon dollar 1982 till 
425,6 miljoner året efter. Detta ledde till en ökning på 538,2 miljoner dollar i det sammanlag-



  STV102 
   

 23 

da ekonomiska och militära biståndet mellan -82 och -83 från USA till Pakistan (Greenbook). 
Pakistan blev på så vis den tredje största mottagaren av amerikanskt bistånd (Schaffer, 2002, s 
170). 
Under resterande 80-tal erhöll Pakistan alltjämt ett högt bistånd av USA, detta trots att Re-

agan-administrationen, gång på gång, fick rapporter om Pakistans samarbete med Kina för att 
öka deras möjligheter till kärnvapen. Den amerikanska kongressen hotade nu regeringen med 
att införa ekonomiska och militära sanktioner mot Pakistan om president Reagan inte kunde 
bevisa att Pakistan inte hade kärnvapenprogram. Reagan varnade därför Pakistan om att de 
inte fick överskrida 5 procent uranförädlingsgraden och trots att detta skedde svor den ameri-
kanska presidenten på att Pakistan inte hade kärnvapen. Detta eftersom han var ovillig att stö-
ta sig med den pakistanska presidenten som, om USA stoppade sitt bistånd, skulle sluta att gå 
deras ärenden i Afghanistan (Ahmed, 1999, s 187). USA och Pakistan hade på så sätt, enligt 
Baldwins resonemang, ett quid pro quo -förhållande (Baldwin, 1985, s 292). Pakistan hjälpte 
USA att samla information i Afghanistan medan USA gav bistånd till Pakistan samt ignorera-
de Pakistans kärnvapenprogram. 
 
 
5.2 Efter Kalla kriget 
 
Efter Kalla kriget och Sovjetunionens fall blev Pakistans geografiska läge inte längre lika vik-
tigt för USA:s utrikespolitiska intressen och i och med detta började åtgärder tas för att krossa 
Pakistans kärnvapenprogram. Först gick varningar till Pakistans regering ut om att de ome-
delbart skulle upphöra med sin militära atomverksamhet och efter det lades ekonomiska och 
militära sanktioner på landet (ibid., s 189 f). Detta gjorde att det militära biståndet som 1990 
varit uppe i 241,5 miljoner dollar helt försvann året därpå. Det höll sig så till och med 2001 
med undantag från 1992 då Pakistan erhöll 6,1 miljoner och 1999 då de fick hela 120,2 miljo-
ner. Det ekonomiska biståndet höll sig under 60 miljoner dollar från 1992 till och med 2000 
med undantag från 1999 då de fick 87,9 miljoner (Greenbook). För Pakistans del kom sank-
tionerna inte direkt som någon chock. De hade väntat sig att det skulle ske i och med att Kalla 
kriget tog slut. Dessutom fanns det inte någon internationell samstämmighet om kärnvapen-
spridning så Pakistan förväntade sig att de skulle kunna vända sig till andra industriländer för 
lån och bidrag samt för att köpa avancerade vapensystem (Ahmed, 1999, s 190) 
När Indien i maj 1998 provsprängde kärnvapenspetsar startades våldsamma debatter i Pa-

kistan. I rädsla för sitt starka grannland diskuterades om de skulle genomföra en egen prov-
sprängning som svar på Indiens. USA gjorde allt de kunde för att förhindra det, de erbjöd sig 
även att återinföra det militära biståndet samt att öka det ekonomiska. Den 28:e och 30:e maj 
1998 provsprängde Pakistan fem kärnstridspetsar (ibid., s 195). Världssamfundet fördömde 
både Indiens och Pakistans provsprängningar och även de införde sanktioner mot de båda 
länderna. Detta skadade allvarligt Pakistans redan då spröda ekonomi, då de inkomstkällor de 
haft sedan kalla krigets slut nu avlägsnades (ibid., s 196). Pakistan började därav närma sig ett 
beslut om att skriva under ickespridningsavtalet, även om Indien inte skulle göra det samma, 
om USA i sin tur lättade på sina sanktioner. I november 1998 lyfte Bill Clinton delvis på 
sanktionerna mot både Pakistan och Indien under ett år. Världsbanken gjorde även de ett un-
dantag under samma period (ibid., s 201). Därav biståndet på 120,2 miljoner dollar från USA 
till Pakistan 1999 (se ovan). 
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5.3 Efter 11:e september 
 
Terrornätverket al-Qaida, som låg bakom attackerna i New York och Washington den 11:e 
september, hade sin bas i Pakistans grannland Afghanistan. Detta ledde till att Pakistans geo-
grafiska läge återigen blev betydelsefullt för USA i det krig de skulle komma att utkämpa i 
Afghanistan. Återigen släpptes sanktionerna mot Pakistan (Schaffer, 2002, s 173). USA 
skickade därmed drygt 1 miljard dollar i bistånd för år 2002 som jämfört med de 92,9 miljo-
ner av humanitärt bistånd från 2001 skilde sig dramatiskt. Av det biståndet de nu fick var 
311,5 miljoner dollar militärt stöd, tillskillnad från 0 dollar året innan, 2001 (Greenbook). 
Den 20 september 2001 meddelade Pakistans ledare Pervez Musharraf att de skulle stödja 

USA i kriget mot terrorismen. Detta snabba agerande från Musharrafs håll har beskrivits så 
som förvånande eftersom USA vid flera tillfällen dragit in biståndet till landet. Pakistan hade 
före detta inte erhållit något bistånd från USA sedan 1998, då det avskars på grund av att re-
geringen hade genomfört provsprängningar av kärnvapen (Shapley, 2002, s 33). 
Musharraf försvarade sitt beslut inför sin kritiska befolkning med att det var det bästa för 

landets säkerhet, ekonomi och även en möjlighet att säkra sitt kärnvapen och därmed kampen 
för Kashmir. Denna sista punkt var något som USA inte skulle stödja då det skulle öka risken 
av ett kärnvapenkrig mellan Pakistan och Indien (Schaffer, 2002, s 173). 
USA har, som vi nu sett, vid flera tillfällen under de senaste decennierna, dragit in bistån-

det till Pakistan. Enligt Baldwins resonemang, där hot om att dra in bistånd eller löften om 
nya kan vara ett effektivt sätt för en stat att skaffa sig makt över en annan, skulle detta age-
rande från USA ha gjort att de haft möjlighet att skaffa sig en maktposition över Pakistan. 
Bara någon dag efter attackerna den 11:e september deklarerade Pakistans president att de 
tänkte stödja USA i kriget mot terrorismen. Det snabba agerandet från den pakistanska presi-
dentens håll har beskrivits så som förvånande eftersom Pakistan borde känna illvilja gentemot 
USA som har ”svikit” dem. Agerandet stämmer dock in på Baldwins resonemang om infly-
tande, detta kan ha varit ett tecken på att USA skaffat sig inflytande över Pakistan. Att hävda 
att USA, genom bistånd, har skaffat sig inflytande i Pakistan är dock problematiskt. Vi kan 
vid tidigare tillfällen se att Pakistan, även om de erhållit bistånd från USA, agerat motsatt till 
USA:s önskningar och därmed påvisat att andra intressen för dem varit starkare, till exempel 
så tog rädslan för Indien över i uppförandet av kärnvapen.  
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6 Avslutande diskussion  
 
 
 
 
 
Vi har i vår uppsats sett hur viktigt det är för USA att hålla fred i Mellanöstern, förutom det 
närmast inrikespolitiska intresset i Israel har mycket rört sig kring oljan. Sexdagarskriget och 
oljekrisen kan ses vara två slag i samma långa band, där USA vann den första och OPEC (Or-
ganization of Petroleum Exporting Countries) den andra. USA och Israel visade arabländerna 
när de gick segrande ur sexdagarskriget att tillsammans var de den militärt starkaste sidan. 
Svaret var OPEC:s sammanslutning under 70-talet, en maktdemonstration som ledde till olje-
krisen. Denna kom att påverka hela världen, inte minst USA. OPEC visade nu, att om USA 
tillsammans med Israel hade den militära makten så hade de den ekonomiska. Oljekrisen vi-
sade USA tydligt hur viktigt det var för dem att hindra arabländerna från att gå ihop och sam-
arbeta. Mellanöstern behövde hållas lugnt, och framförallt behövde de en stark allierad, Egyp-
ten var den perfekta. USA, genom sitt starka vänskapsband till Egypten hindrar arabländerna 
från att gå ihop och därmed utgöra ett hot mot både Israel och USA samt en ny oljekris. 
USA:s biståndsgivande i Mellanöstern kan sägas, kanske inte arbetar för att skapa osämja 
men i alla fall att förhindra en enighet. De ger i samma regionala subsystem olika länder olika 
förmåner. Detta gör att de får svårare att samarbeta; ”söndra och härska”. 
USA som stormakt kan, och har till viss del, tagit på sig rollen som fredsväktare och ”sto-

rebror” i världssystemet. Det är världens rikaste nation och de kan därmed påverka andra na-
tioner och aktörer i systemet ekonomiskt. Närmare 50 procent av USA:s sammanlagda bistånd 
har under perioder gått till vissa länder i Mellanöstern där USA haft starka utrikespolitiska 
intressen. Detta har de fått mycket kritik för, även inom landet. Amerikanarna har traditionellt 
sett varit emot att regeringen gett stora summor i bistånd till avlägsna länder. Kritiken utanför 
landets gränser har främst handlat om att USA ger förhållandevis lite bistånd till världens 
mest fattiga länder, då framförallt till de i Afrika. 
USA:s ekonomiska överlägsenhet och dess stormaktsroll skapar många åsikter om hur de-

ras biståndspolitik bör se ut. De anses ha bäst möjlighet, bland annat genom bistånd, att på 
allvar förbättra. USA handlar i sin biståndspolitik främst utifrån det som är bäst för det natio-
nella intresset och säkerheten, de är idag världens ledande stormakt, en position de har skaffat 
sig genom tidvis hårda metoder. Det är ett krigiskt land och det kan ses som att efter 11:e sep-
tember att deras förfaranden slog tillbaka mot dem. Hur stort ansvar borde USA ta för att för-
hindra till exempel fattigdomen i världen? Hade USA överhuvudtaget varit en stormakt om de 
inte främst handlade utifrån egenintresset? Detta kan vi självklart aldrig få något svar på, vi 
kan dock se, av Bushs nya biståndspolitik efter 11:e september, att de nu försöker öka sin sä-
kerhet genom samma mål men nya metoder. Kanske kan denna, kombinationen av ”humani-
tärt” bistånd och bistånd som form av statecraft, vara ett mer effektivt sätt för USA att använ-
da bistånd, för allas bästa. 
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7 Slutsatser och sammanfattning 
 
 
 
 
 
Vi har i vår uppsats, utifrån realistisk teori om internationell politik och David A. Baldwins 
teori om ekonomisk statecraft visat hur USA har använt bistånd som ett utrikespolitiskt 
maktmedel i Mellanöstern och Pakistan. Den realistiska teorin har hjälpt oss tolka USA:s be-
vekelsegrunder och förfaranden då stater drivs av ett maktsökande beteende. Etiska motiv får 
inte stå i vägen för det nationella intresset och säkerheten. Alliansbildandet är ännu ett sätt för 
stater att utöva makt i det internationella systemet. Detta har vi sett vara grunderna för USA:s 
handlanden. Vi har vidare tagit upp olika anledningar till varför USA har så stora intressen i 
dessa regioner och hur dessa har modifierats genom förändringar i världssystemet och inri-
kespolitiken. Vi har vidare resonerat kring vilket inflytande USA har skapat sig, genom bi-
stånd, i Israel, Egypten och Pakistan. 
I USA:s relation till Israel har vi sett att de båda värderar relationen mycket högt, vilket 

har gjort att de aldrig riktigt har kunnat sänka biståndet till landet, även om Israel ibland har 
handlat mot USA:s önskningar. USA:s relation till Israel har grundats i närmast inrikespolitis-
ka intressen på grund av den stora mängden judar i USA. Detta är den främsta anledningen, 
som vi har tagit upp, till varför USA använt sig av strategiskt bistånd till landet. 
Fredsfördraget 1979 mellan Israel och Egypten var avgörande för främst USA:s relation 

till Egypten, som vi har kunnat se i biståndet. Efter detta har vi sett i litteraturen att Egypten 
beskrivits så som allierad med USA. USA skaffade sig här en unik position i Mellanöstern, då 
de fick båda ärkefienderna i regionen som allierade. För Egypten var freden med Israel något 
som uppretade hela arabvärlden och de sågs som förrädare. Skyddet från USA blev för Egyp-
ten viktigare än vänskapen med de andra arabstaterna. Stödet till Egypten är än idag mycket 
stort och de har vid flera tillfällen stött USA i deras utrikespolitiska mål. Deras stöd verkar gå 
parallellt med biståndet. Efter Camp David gick 45 procent av USA:s sammanlagda bistånd 
till Israel och Egypten. Genom detta kan vi se hur USA skaffat sig inflytande i Egypten. 
Vi har funnit att Kalla krigets slut och 11:e september varit avgörande för USA:s bi-

ståndspolitik i Pakistan. Efter Kalla kriget kunde USA lägga sanktioner på Pakistan som ett 
straff för deras kärnvapen då deras geografiska läge ej längre var lika betydelsefullt. USA:s 
agerande i Pakistan har, som i de båda andra länderna, utgått från den nationella säkerheten. 
Denna har däremot inte varit lika hotad i Sydasien som den varit i Mellanöstern och därmed 
har USA kunnat sätta mer press på Pakistan. 
 Pakistan har vid flera tillfällen handlat mot USA:s önskningar och fått sitt bistånd bortta-

get. Här har andra intressen varit starkare för Pakistan än stödet från USA. De handlade dock 
likt Egypten när de efter 11:e september, gick mot sin befolkning, och i viss del den muslims-
ka världen, när regeringen valde att stödja USA i kriget mot terrorismen. Det kan ses som ett 
bevis på USA:s inflytande. 
Vi har genom realistisk teori bättre kunnat förstå varför USA handlat som de gjort och 

vilka motiv som varit styrande. David A Baldwin gav oss vår ansats som legat parallellt under 
hela arbetet, nämligen att bistånd kan vara ett effektivt sätt för en stat att utöva ekonomisk 
makt över en annan. Baldwin hävdade att om en stat använder lika stora summor som är bruk-
ligt i militära aktioner blir bistånd ett mycket betydligt utrikespolitiskt maktmedel. Vi har ge-
nom våra siffror från USAID sett att de siffror som erhållits våra länder varit mycket stora. Vi 
kan därav anta att biståndet från USA blivit ett betydande maktmedel. 
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Bilaga 1. 
 

Israel 

in $US millions, constant 

Source: US Overseas Loans & Grants [Greenbook] 

 

Program and Ac-
count Names    for-
mat idname $150. 
_1950.0 _1951.0 
_1952.0 _1953.0 
_1954.0 _1955.0 
_1956.0 _1957.0 
_1958.0 _1959.0 
_1960.0 _1961.0 
_1962.0 _1963.0 
_1964.0 _1965.0 
_1966.0 _1967.0 
_1968.0 _1969.0 
_1970.0 _1971.0 
_1972.0 _1973.0 
_1974.0 _1975.0 _1950D0 _1951D0 _1952D0 _1953D0 _1954D0 _1955D0 _1956D0 _1957D0 _1958D0 _1959D0 

Economic & Mili-
tary Assistance 
Loans and Grants 

0.0 0.6 511.7 428.1 429.5 300.4 282.2 218.9 318.0 257.3 

>   Economic & 
Military Assistance 
Loans 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.6 195.5 116.7 259.2 201.5 

>   Economic & 
Military Assistance 
Grants 

0.0 0.6 511.7 428.1 429.5 124.8 86.6 102.2 58.7 55.8 

 

_1960D0 _1961D0 _1962D0 _1963D0 _1964D0 _1965D0 _1966D0 _1967D0 _1968D0 _1969D0 _1970D0 _1971D0 

281.5 239.7 413.4 373.3 177.9 291.7 586.9 58.7 332.6 504.0 279.2 2,247.0 

213.8 148.5 377.9 344.1 154.9 268.5 582.8 56.1 330.4 501.5 277.6 2,245.8 

67.7 91.2 35.5 29.2 23.1 23.2 4.2 2.7 2.2 2.5 1.6 1.1 

 

_1972D0 _1973D0 _1974D0 _1975D0 _1976D0 _1976D9 _1977D0 _1978D0 _1979D0 _1980D0 _1981D0 _1982D0 

1,443.5 1,427.4 8,084.8 1,887.3 5,968.4 727.8 4,368.0 4,209.4 10,414.
2 
3,569.9 3,939.7 3,758.9 

1,263.5 1,255.0 3,135.1 602.8 2,666.7 335.9 1,885.6 1,801.4 6,446.5 1,521.0 1,638.5 1,448.4 

180.0 172.4 4,949.7 1,284.5 3,301.7 391.9 2,482.4 2,408.0 3,967.7 2,048.8 2,301.2 2,310.6 

 



  STV102 
   

 30 

_1983D0 _1984D0 _1985D0 _1986D0 _1987D0 _1988D0 _1989D0 _1990D0 _1991D0 _1992D0 _1993D0 _1994D0 

4,055.3 4,107.7 5,106.6 5,394.1 4,355.4 4,222.5 4,064.6 3,902.2 4,650.0 3,742.3 4,192.5 3,722.1 

1,550.3 1,337.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,505.0 2,770.0 5,106.6 5,394.1 4,355.4 4,222.5 4,064.6 3,902.2 4,650.0 3,742.3 4,192.5 3,722.1 

 

_1995D0 _1996D0 _1997D0 _1998D0 _1999D0 _2000D0 _2001D0 _2002D0 _2003D0 

3,546.4 3,414.1 3,336.2 3,293.2 3,214.7 4,015.7 2,936.5 2,842.9 3,695.6 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3,546.4 3,414.1 3,336.2 3,293.2 3,214.7 4,015.7 2,936.5 2,842.9 3,695.6 

 
 

Israel 

in $US millions, constant 

Source: US Overseas Loans & Grants [Greenbook] 

 

Program and Ac-
count Names    for-
mat idname $150. 
_1950.0 _1951.0 
_1952.0 _1953.0 
_1954.0 _1955.0 
_1956.0 _1957.0 
_1958.0 _1959.0 
_1960.0 _1961.0 
_1962.0 _1963.0 
_1964.0 _1965.0 
_1966.0 _1967.0 
_1968.0 _1969.0 
_1970.0 _1971.0 
_1972.0 _1973.0 
_1974.0 _1975.0 _1950D0 _1951D0 _1952D0 _1953D0 _1954D0 _1955D0 _1956D0 _1957D0 _1958D0 _1959D0 

Military Assistance 
Loans and Grants 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

>   Military Assis-
tance Loans 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

>   Military Assis-
tance Grants 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

_1960D0 _1961D0 _1962D0 _1963D0 _1964D0 _1965D0 _1966D0 _1967D0 _1968D0 _1969D0 _1970D0 _1971D0 

2.5 0.0 65.0 64.7 0.0 61.0 416.6 31.4 108.3 352.0 117.8 2,038.3 

2.5 0.0 65.0 64.7 0.0 61.0 416.6 31.4 108.3 352.0 117.8 2,038.3 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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_1972D0 _1973D0 _1974D0 _1975D0 _1976D0 _1976D9 _1977D0 _1978D0 _1979D0 _1980D0 _1981D0 _1982D0 

1,071.4 1,051.8 7,920.5 866.9 4,042.9 522.5 2,507.4 2,349.3 8,696.4 1,998.9 2,548.8 2,385.6 

1,071.4 1,051.8 3,135.1 577.9 2,021.5 261.2 1,253.7 1,174.6 5,870.1 999.4 1,638.5 1,448.4 

0.0 0.0 4,785.4 289.0 2,021.5 261.2 1,253.7 1,174.6 2,826.3 999.4 910.3 937.2 

 

_1983D0 _1984D0 _1985D0 _1986D0 _1987D0 _1988D0 _1989D0 _1990D0 _1991D0 _1992D0 _1993D0 _1994D0 

2,774.3 2,675.5 2,134.1 2,566.1 2,613.2 2,533.5 2,438.8 2,341.3 2,320.7 2,268.5 2,751.4 2,311.3 

1,550.3 1,337.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1,223.9 1,337.8 2,134.1 2,566.1 2,613.2 2,533.5 2,438.8 2,341.3 2,320.7 2,268.5 2,751.4 2,311.3 

 

_1995D0 _1996D0 _1997D0 _1998D0 _1999D0 _2000D0 _2001D0 _2002D0 _2003D0 

2,164.7 2,058.4 2,003.8 1,976.7 2,045.2 3,008.4 2,067.4 2,109.9 3,098.2 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,164.7 2,058.4 2,003.8 1,976.7 2,045.2 3,008.4 2,067.4 2,109.9 3,098.2 
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Bilaga 2. 
 

Egypt 

in $US millions, constant 

Source: US Overseas Loans & Grants [Greenbook] 

 

Program and Ac-
count Names    for-
mat idname $150. 
_1950.0 _1951.0 
_1952.0 _1953.0 
_1954.0 _1955.0 
_1956.0 _1957.0 
_1958.0 _1959.0 
_1960.0 _1961.0 
_1962.0 _1963.0 
_1964.0 _1965.0 
_1966.0 _1967.0 
_1968.0 _1969.0 
_1970.0 _1971.0 
_1972.0 _1973.0 
_1974.0 _1975.0 _1950D0 _1951D0 _1952D0 _1953D0 _1954D0 _1955D0 _1956D0 _1957D0 _1958D0 _1959D0 

Economic & Mili-
tary Assistance 
Loans and Grants 

0.0 0.6 7.1 75.0 23.0 377.9 185.0 5.4 3.1 229.2 

>   Economic & 
Military Assistance 
Loans 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.8 73.3 0.0 0.0 114.6 

>   Economic & 
Military Assistance 
Grants 

0.0 0.6 7.1 75.0 23.0 335.2 111.6 5.4 3.1 114.6 

 

_1960D0 _1961D0 _1962D0 _1963D0 _1964D0 _1965D0 _1966D0 _1967D0 _1968D0 _1969D0 _1970D0 _1971D0 

333.1 366.3 988.0 713.9 459.3 461.4 127.8 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

256.3 186.4 695.3 607.3 409.7 401.4 75.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

76.8 179.9 292.7 106.6 49.5 60.0 51.8 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

_1972D0 _1973D0 _1974D0 _1975D0 _1976D0 _1976D9 _1977D0 _1978D0 _1979D0 _1980D0 _1981D0 _1982D0 

5.4 2.7 68.0 1,069.5 1,251.4 1,443.3 2,276.1 2,215.9 5,627.7 2,333.2 3,060.8 3,352.2 

5.4 0.0 30.3 863.5 947.9 1,158.8 1,998.0 1,872.7 4,306.3 1,130.0 1,624.9 1,639.2 

0.0 2.7 37.6 206.0 303.5 284.5 278.2 343.2 1,321.4 1,203.3 1,436.0 1,713.0 

 

_1983D0 _1984D0 _1985D0 _1986D0 _1987D0 _1988D0 _1989D0 _1990D0 _1991D0 _1992D0 _1993D0 _1994D0 

3,805.6 3,888.6 3,763.1 3,782.4 3,363.8 3,061.2 3,075.1 3,121.2 2,895.5 2,744.7 2,465.3 2,268.6 
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_1983D0 _1984D0 _1985D0 _1986D0 _1987D0 _1988D0 _1989D0 _1990D0 _1991D0 _1992D0 _1993D0 _1994D0 

1,857.5 1,790.2 325.8 323.9 278.2 215.3 203.8 251.9 201.5 49.6 0.0 6.2 

1,948.1 2,098.4 3,437.3 3,458.5 3,085.5 2,845.9 2,871.2 2,869.3 2,694.0 2,695.1 2,465.3 2,262.4 

 

_1995D0 _1996D0 _1997D0 _1998D0 _1999D0 _2000D0 _2001D0 _2002D0 _2003D0 

2,621.7 2,401.3 2,345.3 2,341.4 2,342.3 2,168.8 1,770.8 2,234.7 1,753.4 

0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,621.7 2,393.6 2,345.3 2,341.4 2,342.3 2,168.8 1,770.8 2,234.7 1,753.4 

 
 

Egypt 

in $US millions, constant 

Source: US Overseas Loans & Grants [Greenbook] 

 

Program and Ac-
count Names    for-
mat idname $150. 
_1950.0 _1951.0 
_1952.0 _1953.0 
_1954.0 _1955.0 
_1956.0 _1957.0 
_1958.0 _1959.0 
_1960.0 _1961.0 
_1962.0 _1963.0 
_1964.0 _1965.0 
_1966.0 _1967.0 
_1968.0 _1969.0 
_1970.0 _1971.0 
_1972.0 _1973.0 
_1974.0 _1975.0 _1950D0 _1951D0 _1952D0 _1953D0 _1954D0 _1955D0 _1956D0 _1957D0 _1958D0 _1959D0 

Military Assistance 
Loans and Grants 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

>   Military Assis-
tance Loans 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

>   Military Assis-
tance Grants 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

_1960D0 _1961D0 _1962D0 _1963D0 _1964D0 _1965D0 _1966D0 _1967D0 _1968D0 _1969D0 _1970D0 _1971D0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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_1972D0 _1973D0 _1974D0 _1975D0 _1976D0 _1976D9 _1977D0 _1978D0 _1979D0 _1980D0 _1981D0 _1982D0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3,262.0 1.7 1,002.8 1,537.6 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,261.2 0.0 1,001.3 1,192.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 1.7 1.4 344.8 

 

_1983D0 _1984D0 _1985D0 _1986D0 _1987D0 _1988D0 _1989D0 _1990D0 _1991D0 _1992D0 _1993D0 _1994D0 

2,165.4 2,150.9 1,793.7 1,855.9 1,889.9 1,831.9 1,763.4 1,692.9 1,639.1 1,598.5 1,563.3 1,545.2 

1,468.7 1,416.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

696.7 734.4 1,793.7 1,855.9 1,889.9 1,831.9 1,763.4 1,692.9 1,639.1 1,598.5 1,563.3 1,545.2 

 

_1995D0 _1996D0 _1997D0 _1998D0 _1999D0 _2000D0 _2001D0 _2002D0 _2003D0 

1,498.0 1,469.8 1,444.6 1,427.3 1,408.8 1,380.9 1,346.9 1,324.7 1,292.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1,498.0 1,469.8 1,444.6 1,427.3 1,408.8 1,380.9 1,346.9 1,324.7 1,292.8 
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Bilaga 3. 
 

Pakistan 

in $US millions, constant 

Source: US Overseas Loans & Grants [Greenbook] 

 

Program and Ac-
count Names    for-
mat idname $150. 
_1950.0 _1951.0 
_1952.0 _1953.0 
_1954.0 _1955.0 
_1956.0 _1957.0 
_1958.0 _1959.0 
_1960.0 _1961.0 
_1962.0 _1963.0 
_1964.0 _1965.0 
_1966.0 _1967.0 
_1968.0 _1969.0 
_1970.0 _1971.0 
_1972.0 _1973.0 
_1974.0 _1975.0 _1950D0 _1951D0 _1952D0 _1953D0 _1954D0 _1955D0 _1956D0 _1957D0 _1958D0 _1959D0 

Economic & Mili-
tary Assistance 
Loans and Grants 

0.0 2.5 63.4 638.6 134.0 852.2 1,835.1 1,293.0 1,279.3 1,477.0 

>   Economic & 
Military Assistance 
Loans 

0.0 0.0 0.0 87.2 0.0 165.9 158.3 278.9 380.8 472.1 

>   Economic & 
Military Assistance 
Grants 

0.0 2.5 63.4 551.3 134.0 686.3 1,676.8 1,014.2 898.5 1,004.9 

 

_1960D0 _1961D0 _1962D0 _1963D0 _1964D0 _1965D0 _1966D0 _1967D0 _1968D0 _1969D0 _1970D0 _1971D0 

1,635.7 1,064.4 2,455.2 2,008.6 2,052.1 1,709.3 702.4 1,055.6 1,300.5 461.8 824.6 404.2 

712.1 227.2 1,214.2 1,026.4 1,257.1 1,010.8 650.4 982.5 1,078.3 395.5 730.0 222.9 

923.6 837.2 1,241.1 982.3 795.0 698.5 52.1 73.1 222.2 66.3 94.6 181.3 

 

_1972D0 _1973D0 _1974D0 _1975D0 _1976D0 _1976D9 _1977D0 _1978D0 _1979D0 _1980D0 _1981D0 _1982D0 

590.0 609.6 325.6 523.5 549.0 168.5 272.3 184.1 110.6 117.1 139.8 342.2 

360.3 558.2 264.8 403.1 517.5 147.6 259.8 178.1 98.3 94.9 86.5 138.9 

229.6 51.3 60.8 120.4 31.5 20.9 12.4 6.0 12.3 22.1 53.3 203.3 

 

_1983D0 _1984D0 _1985D0 _1986D0 _1987D0 _1988D0 _1989D0 _1990D0 _1991D0 _1992D0 _1993D0 _1994D0 

880.4 957.1 1,014.0 995.7 965.7 1,022.7 789.9 708.5 127.5 29.3 59.9 58.3 
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_1983D0 _1984D0 _1985D0 _1986D0 _1987D0 _1988D0 _1989D0 _1990D0 _1991D0 _1992D0 _1993D0 _1994D0 

611.2 664.9 707.4 639.9 661.1 557.4 103.0 99.3 0.0 0.0 48.0 47.0 

269.3 292.2 306.6 355.8 304.5 465.3 687.0 609.2 127.5 29.3 11.9 11.3 

 

_1995D0 _1996D0 _1997D0 _1998D0 _1999D0 _2000D0 _2001D0 _2002D0 _2003D0 

19.7 18.6 47.8 30.4 208.1 6.3 92.9 1,095.9 365.7 

0.0 11.3 38.9 11.0 134.1 0.0 0.0 10.2 10.0 

19.7 7.3 9.0 19.4 74.0 6.3 92.9 1,085.7 355.7 

 
 

Pakistan 

in $US millions, constant 

Source: US Overseas Loans & Grants [Greenbook] 

 

Program and Ac-
count Names    for-
mat idname $150. 
_1950.0 _1951.0 
_1952.0 _1953.0 
_1954.0 _1955.0 
_1956.0 _1957.0 
_1958.0 _1959.0 
_1960.0 _1961.0 
_1962.0 _1963.0 
_1964.0 _1965.0 
_1966.0 _1967.0 
_1968.0 _1969.0 
_1970.0 _1971.0 
_1972.0 _1973.0 
_1974.0 _1975.0 _1950D0 _1951D0 _1952D0 _1953D0 _1954D0 _1955D0 _1956D0 _1957D0 _1958D0 _1959D0 

Military Assistance 
Loans and Grants 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 226.9 926.4 372.9 454.3 312.3 

>   Military Assis-
tance Loans 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

>   Military Assis-
tance Grants 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 226.9 926.4 372.9 454.3 312.3 

 

_1960D0 _1961D0 _1962D0 _1963D0 _1964D0 _1965D0 _1966D0 _1967D0 _1968D0 _1969D0 _1970D0 _1971D0 

196.3 221.8 467.5 248.9 159.7 65.9 7.2 22.4 22.1 0.4 0.7 0.6 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 21.7 0.0 0.0 0.0 

196.3 221.8 467.5 248.9 159.7 65.9 7.2 0.0 0.5 0.4 0.7 0.6 
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_1972D0 _1973D0 _1974D0 _1975D0 _1976D0 _1976D9 _1977D0 _1978D0 _1979D0 _1980D0 _1981D0 _1982D0 

0.4 1.1 0.8 0.8 1.1 0.3 0.8 1.3 1.0 0.0 0.0 1.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.4 1.1 0.8 0.8 1.1 0.3 0.8 1.3 1.0 0.0 0.0 1.0 

 

_1983D0 _1984D0 _1985D0 _1986D0 _1987D0 _1988D0 _1989D0 _1990D0 _1991D0 _1992D0 _1993D0 _1994D0 

425.6 473.4 496.9 464.7 455.3 367.1 312.9 241.5 0.0 6.1 0.0 0.0 

424.3 472.2 495.4 463.3 453.7 323.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 1.2 1.5 1.4 1.7 43.4 312.9 241.5 0.0 6.1 0.0 0.0 

 

_1995D0 _1996D0 _1997D0 _1998D0 _1999D0 _2000D0 _2001D0 _2002D0 _2003D0 

0.0 0.0 0.0 0.0 120.2 0.0 0.0 311.5 226.2 

0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 311.5 226.2 

 


