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T W
B
σοχιαλ ασσιστανχε ρεχοmmενδατιονσ φορ δεϖελοπινγ ανδ
τρανσιτιον χουντριεσ: Χονταινmεντ οφ πολιτιχαλ υνρεστ ανδ mοβιλισατιον οφ
πολιτιχαλ συππορτ
Εσκε ϖαν Γιλσ
Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ, Υνιτεδ Κινγδοm
Ερδεm Ψρκ
Κο Υνιϖερσιτψ, Ιστανβυλ, Τυρκεψ

Αβστραχτ
Τηισ αρτιχλε πρεσεντσ α πολιτιχαλ−
W
B
προγραmmεσ ιν δεϖελοπινγ ανδ τρανσιτιον χουντριεσ. Ιτ βυιλδσ ον τηε αργυmεντ τηατ
πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ ηαϖε πλαψεδ α χριτιχαλ ρολε φορ τηε Βανκ ιν σηαπινγ τηεσε πολιχιεσ,
ινχλυδινγ τηε πρεϖεντιον ανδ χονταινmεντ οφ σοχιαλ υνρεστ ασ ωελλ ασ mοβιλιζατιον οφ
ποπυλαρ συππορτ. Τηε παπερ πρεσεντσ εmπιριχαλ εϖιδενχε βασεδ ον αν αναλψσισ οφ 447
Wορλδ Βανκ πολιχψ ρεχοmmενδατιον δοχυmεντσ πυβλισηεδ βετωεεν 1980 ανδ 2013. Ιτ
ωασ φουνδ τη
B
WB
δοχυmεντσ εξπλιχιτλψ ρεφερ το σοχιαλ ασσιστανχε ασ α ποσσιβλε ινστρυmεντ φορ γοϖερνmεντσ
M
W
B
πολιτιχαλ χονχερνσ ηαϖε ινχρεασεδ στεαδιλψ οϖερ τηε λαστ τηρεε δεχαδεσ. Τηε φινδινγσ
συππορτ τηε αργυmεντ τηατ ιντερνατιοναλ ινστιτυτιονσ συχη ασ τηε WΒ δο νοτ σολελψ
χονσιδερ τηε ωελλ−βεινγ οφ πεοπλε ασ αν ενδ ιν ιτσελφ βυτ αλσο ασ α mεανσ οφ αχηιεϖινγ
φυρτηερ πολιτιχαλ γοαλσ. Τηισ πολιτιχαλ διmενσιον οφ σοχιαλ ασσιστανχε προγραmmεσ ηασ
χονσεθυενχεσ φορ τηε ωαψ πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ σηουλδ βε ιντερπρετεδ βψ πολιτιχαλ
ανδ σοχιαλ αχτορσ ιν δεϖελοπινγ ανδ τρανσιτιον χουντριεσ.

Κεψ ωορδσ
Dεϖελοπινγ χουντριεσ, πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ, σοχιαλ ασσιστανχε, σοχιαλ υνρεστ, Wορλδ Βανκ


Χορρεσπονδινγ αυτηορ:
Εσκε ϖαν Γιλσ, Σχηοολ οφ Πολιτιχσ ανδ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Ρυτηερφορδ
Χολλεγε, Χαντερβυρψ ΧΤ2 7ΝΞ, ΥΚ.
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Ι. Ιντροδυχτιον
Οϖερ τηε λαστ φουρ δεχαδεσ, σοχιαλ ασσιστανχε προγραmmεσ φορ τηε ποορ ηαϖε υνδεργονε
δραmατιχ εξπανσιονσ ιν mοστ δεϖελοπινγ ανδ τρανσιτιον χουντριεσ. Τηεσε προγραmmεσ
ινχλυδε α ωιδε σπεχτρυm οφ χαση ανδ ιν−κινδ συππορτ προγραmmεσ φορ τηε νεεδψ,
ινχλυδινγ χονδιτιοναλ χαση τρανσφερσ, φρεε ηεαλτηχαρε φορ τηε ποορ, φοοδ αιδ, ανδ πυβλιχ
ωορκ προγραmmεσ. Τηε Wορλδ Βανκ ηασ φαχιλιτατεδ ανδ σηαπεδ τηισ εξπανσιον τηρουγη
σοχιαλ ασσιστανχε πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ το νατιοναλ γοϖερνmεντσ. Σεϖεραλ σχηολαρσ
ηαϖε ιλλυστρατεδ τηατ νατιοναλ γοϖερνmεντσ ηαϖε τακεν τηεσε ρεχοmmενδατιονσ ιντο
σεριουσ χονσιδερατιον ιν δεσιγνινγ ανδ ρεδεσιγνινγ ωελφαρε σψστεmσ (Βροοκσ, 2004;
Dεαχον ανδ Ηυλσε, 1997; Ραδιν, 2008). Αχχορδινγ το Wεαϖερ (2008: 1
B

σηαπεσ οτηερ

mυλτιλατεραλ, βι−λατεραλ, ανδ νατιοναλ δεϖελοπmεντ στρατεγιεσ ανδ δεφινεσ τηε
χονϖεντιονα

.

Τηε χεντραλ ρεσεαρχη θυεστιον αδδρεσσεδ ιν τηισ παπερ ισ: Το ωηατ εξτεντ ηαϖε πολιτιχαλ
οβϕεχτιϖεσ

W

B

δεϖελοπινγ ανδ τρανσιτιον χουντριεσ σινχε τηε 1980σ? Μορε σπεχιφιχαλλψ, το ωηατ εξτεντ
ηασ τηε Βανκ ρεχοmmενδεδ σοχιαλ ασσιστανχε προγραmσ ασ πολιτιχαλ ινστρυmεντσ φορ τηε
χονταινmεντ οφ σοχιαλ υνρεστ ανδ τηε mοβιλιζατιον οφ ποπυλαρ συππορτ? Βψ πολιτιχαλ
οβϕεχτιϖεσ, ωε ρεφερ το αλλ σετ οφ ποωερ−ρελατεδ ιντεντιονσ οφ γοϖερνmεντσ το σηαπε,
χοντρολ ανδ τρανσφορm τηε πολιτιχαλ αχτιονσ οφ γρασσροοτσ γρουπσ. Wε αρε ιντερεστεδ ιν
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τηοσε πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ τηατ ινχλυδε τηε στρυγγλεσ ανδ ιντερεστσ οφ ινχυmβεντ πολιτιχαλ
παρτιεσ ανδ γοϖερνmεντ ινστιτυτιονσ, τηατ σηαπε πυβλιχ πολιχιεσ ιν ωαψσ τηατ στρυχτυραλ
(εχονοmιχ ορ δεmογραπηιχ) φορχεσ νοτ νεχεσσαριλψ ωουλδ ηαϖε ενταιλεδ, ι.ε. τηοσε
οβϕεχτιϖεσ τηατ χαννοτ βε ρεδυχεδ το α mερε ρεφλεχτιον οφ στρυχτυραλ δψναmιχσ. Μορε
σπεχιφιχαλλψ, πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ ρεφερ το γοϖερνmεντ χονχερνσ φορ τηε χονταινmεντ οφ
σοχιαλ υνρεστ, προτεστσ ωαϖεσ, ποπυλαρ πολιτιχαλ γριεϖανχεσ ιν τηε βροαδερ σενσε ανδ τηε
mοβιλιζατιον οφ ποπυλαρ συππορτ, νεεδεδ δυρινγ τιmεσ οφ ιντρα−ελιτε χοmπετιτιον,
ωαρτιmε, ανδ τηε mοβιλιζατιον οφ νεω βλοχσ οφ συππορτερσ βψ νεω πολιτιχαλ λεαδερσ φροm
ουτσιδε εσταβλισηεδ ∀ιντρα−ελιτε∀ χιρχλεσ. Τηε λαττερ mαψ οχχυρ ϖια ποπυλιστ πολιτιχαλ
χηανγε, ασ ιν τηε χασε οφ Ινδια, Τηαιλανδ, Βραζιλ, Τυρκεψ, Ρυσσια, Υκραινε, ανδ Σουτη Αφριχα,
ωηερε γοϖερνmεντσ αππεαλ το τηε ποορ τηρουγη ποπυλιστ πολιχιεσ, φαχινγ οπποσιτιον φροm
τηε mιδδλε χλασσεσ ανδ τηε ελιτεσ (Ασηmαν ανδ ςιγνον 2014; Σριδηαραν 2014; Ονυχη
2014; Σινγερ 2014; Ψρκ 2014).

Τηε εξιστινγ λιτερατυρε ον τηε εξπανσιον οφ σοχιαλ ασσιστανχε προγραmmεσ ηασ
πρεδοmιναντλψ φοχυσεδ ον α ωιδε αρραψ οφ στρυχτυραλ φαχτορσ τηατ αρε χονσιδερεδ βψ
νατιοναλ γοϖερνmεντσ, ινχλυδινγ ρισινγ ποϖερτψ, υνεmπλοψmεντ, δε−ινδυστριαλιζατιον,
ανδ αγινγ. Πολιτιχαλ mοτιϖεσ οφ αυτηοριτιεσ ηαϖε βεεν mεντιονεδ ιν τηε λιτερατυρε,
ηοωεϖερ, το α λεσσερ εξτεντ. Τηερε αρε α νυmβερ οφ στυδιεσ τηατ λοοκ ατ πολιτιχαλ φαχτορσ
το εξπλαιν τηε πολιχιεσ οφ τηε Wορλδ Βανκ σπεχιφιχαλλψ (σεε ε.γ. ςαν Ηουτεν 2007; Βαρνεττ
ανδ Φιννεmορε 1999, 2004; Τοψε 2009), βυτ τηερε ισ στιλλ mυχη σπαχε λεφτ φορ εmπιριχαλ
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εϖιδενχε. Μορεοϖερ, τηεσε στυδιεσ αδδρεσσ διφφερεντ πολιχψ δοmαινσ ιν ωηιχη τηε WΒ
οπερατεσ, βυτ νοτ ωελφαρε ανδ ποϖερτψ ρεδυχτιον.

W

Τηισ αρτιχλε αιmσ το φιλλ τηεσε γαπσ βψ

B

πολιτιχαλ mοτιϖατιονσ φορ σοχιαλ ασσιστανχε πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ, οβταινεδ τηρουγη α
σψστεmατιχ, ιν−δεπτη αναλψσισ οφ αλλ WΒ πολιχψ δοχυmεντσ ον ποϖερτψ ρεδυχτιον ανδ σοχιαλ
ασσιστανχε πυβλισηεδ σινχε 1980. Τηε αρτιχλε εξαmινεσ τηε εξτεντ το ωηιχη Wορλδ Βανκ
B

ρεχοmmενδατιονσ ηαϖε βεεν δριϖεν βψ πολιτιχαλ

οβϕεχτιϖε οφ αλλεϖιατινγ ποϖερτψ ασ αν ενδ περ σε. Τηε αρτιχλε αργυεσ τηατ απαρτ φροm
στρυχτυραλ

χηανγεσ

υνδερλψινγ

τηε

εξπανσιον

οφ

σοχιαλ

ασσιστανχε

πολιχψ

ρεχοmmενδατιονσ, τηερε ισ α χλεαρ ινφλυενχε οφ πολιτιχαλ χονχερνσ αβουτ σοχιαλ υνρεστ ανδ
ποπυλαρ συππορτ δριϖινγ τηε Wορλδ Βανκ το σπεχιφιχ ρεχοmmενδατιονσ φορ σοχιαλ
ασσιστανχε προγραmmεσ.

Τηε παπερ ωιλλ φιρστ λοοκ ατ ωαψσ ιν ωηιχη πολιτιχιζατιον οφ ωελφαρε προγραmmεσ ηασ βεεν
αδδρεσσεδ ιν εξιστινγ λιτερατυρε. Συβσεθυεντλψ ιτ ωιλλ σετ ουτ τηε χεντραλ αργυmεντ οφ
W

B

λαστλψ τηε παπερ

ωιλλ πρεσεντ ανδ ιντερπρετ τηε φινδινγσ οφ ουρ αναλψσισ.

ΙΙ. Πολιτιχισατιον ανδ εξιστινγ λιτερατυρε
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G

χονχερνσ ωιτη πολιτιχαλ mοβιλιζατιον ηαϖε αχχελερατεδ ασ α χονσεθυενχε

οφ τηε γλοβαλ ρισε οφ τηε ποορ ασ α κεψ γρασσροοτσ πολιτιχαλ γρουπ, ωηιχη ηασ λαργελψ γροων
ιν χαπαχιτψ το τηρεατεν ορ στρενγτηεν εξιστινγ λοχαλ ανδ γλοβαλ πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ
ρεγιmεσ δυρινγ τηε λαστ δεχαδεσ. Μικε Dαϖισ (2006) αργυεσ τηατ τηε ινφορmαλ προλεταριατ,
ωηιχη χονσιστσ οφ ωορκερσ ανδ τηε ποορ ωηο αρε εξχλυδεδ φροm φορmαλ σοχιαλ σεχυριτψ
νετσ ανδ λιϖε ον πρεχαριουσ γρουνδσ, ηασ νοω βεχοmε α νεω γρασσροοτσ πολιτιχαλ αγενχψ
ασ τηε σουρχε οφ πολιτιχαλ τηρεατ ανδ συππορτ φορ βοτη γοϖερνmεντσ ανδ τηε εχονοmιχ
ελιτε. Ποϖερτψ οφ τηε ινφορmαλ προλεταριατ υσυαλλψ ιντεραχτσ ωιτη εξιστινγ ετηνιχ, ραχιαλ ανδ
ρελιγιουσ ινεθυαλιτιεσ/διφφερενχεσ ανδ τηισ χοντριβυτεσ το πρεϖαλεντ πολιτιχαλ
πολαριζατιονσ, ασ ωελλ. (Αρριγηι, 2009; Wαχθυαντ, 2008).

Τηερε αρε mανψ σχηολαρσ προϖιδινγ αργυmεντσ ανδ εϖιδενχε φορ τηε στατεmεντ τηατ σοχιαλ
ασσιστανχε πολιχιεσ σερϖε το σταβιλιζε πολιτιχσ ιν τηε χοντεmποραρψ ωορλδ. Ηαρϖαρδ
εχονοmιστ Dανι Ροδρικ δρεω αττεντιον το τηε πολιτιχαλ διmενσιον οφ γροωινγ σοχιαλ πολιχψ
προγραmmεσ. Ροδρικ (1997) αργυεδ τηατ γλοβαλιζατιον χρεατεδ δεεπερ χλασσ διϖισιονσ
βετωεεν τηε ριχη ανδ τηε ποορ τηατ ωουλδ βε πολιτιχαλλψ υνσταβλε. Ηε συγγεστεδ τηατ α
ρε−οριεντατιον φροm πενσιονσ το αντι−ποϖερτψ προγραmmεσ ωουλδ αδδρεσσ τηε πολιτιχαλ
χηαλλενγεσ οφ γλοβαλιζατιον. Ροδρικ αργυεδ λατερ τηατ γλοβαλ πολιτιχαλ εχονοmψ σηουλδ
ινχλυδε νατιοναλλψ σιτυατεδ ωελφαρε σψστεmσ χοορδινατεδ βψ α γλοβαλ σαφετψ νετ ιν ορδερ
το γετ ριδ οφ ινσταβιλιτψ, ινεφφιχιενχψ ανδ ωεακ ποπυλαρ λεγιτιmαχψ (Ροδρικ, 2011).

5

T

−

φυρτηερ προϖιδεσ ινσιγητ ιντο τηε ρελατιονσηιπ

βετωεεν ωελφαρε προϖισιον ανδ γρασσροοτσ πολιτιχαλ τηρεατσ φορ γοϖερνmεντσ. Τηισ
λιτερατυρε
B
Στεωαρτ, 2002 M

P

Βυργοον (2006) ασσερτσ τηατ ωελφαρε εφφορτσ χαν

ρεδυχε ποϖερτψ, ινεθυαλιτψ ανδ σοχιο−εχονοmιχ ινσεχυριτψ ανδ τηερεβψ διmινιση
ινχεντιϖεσ το χοmmιτ, συππορτ ορ τολερατε τερρορισm. Οτηερ σχηολαρσ σηαρε τηισ ποιντ ανδ
αργυε τηατ ποϖερτψ ανδ ινεθυαλιτψ στιmυλατε φεελινγσ οφ ινϕυστιχε ανδ τηυσ χαν στιmυλατε
τηε mοβιλιζινγ χαπαχιτψ οφ τερροριστσ ανδ φυελ χιϖιλ ανδ ετηνιχ χονφλιχτ (Αυϖινεν ανδ
Ναφζιγερ, 1999; Γυρρ, 1970; Φεαρον ανδ Λαιτιν, 2003; Κριεγερ ανδ Μειερριχκσ, 2009;
Παξσον, 2002; Λι ανδ Σχηαυβ, 2004). Τηε ωελφαρε−τερρορισm νεξυσ φιτσ ωιτηιν τηε βροαδερ
λιτερατυρε ον σεχυριτιζατιον ανδ τηε σεχυριτψ−δεϖελοπmεντ νεξυσ (σεε ε.γ. Κευκελειρε ανδ
Ραυβε 2013). Φαϖουραβλε σοχιαλ πολιχψ mεασυρεσ χαν ασσιmιλατε οπποσιτιοναλ mοϖεmεντσ
βψ υνδερmινινγ

συβστιτυτε φορ εχονοmιχ σεχυριτψ ανδ εθυαλιτψ

ανδ ηενχε
(Χηενοωετη, 2007: 3; Βυργοον, 2006; Ταψδασ ανδ Πεκσεν, 2012).

Τηερε ηασ βεεν α βροαδερ σεχυριτισατιον οφ πολιχιεσ αφτερ 9/11 σο τηε θυεστιον αρισεσ
ωηετηερ πολιτιχιζατιον ανδ σεχυριτιζατιον οφ ωελφαρε πολιχιεσ βψ τηε WΒ χαν βε αττριβυτεδ
B

B

εσταβλισηεδ βψ ινδιϖιδυαλ mεmβερ χουντριεσ. Ψετ, σινχε τερρορισm ηασ α δισαστρουσ εφφεχτ
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ον εχονοmιχ δεϖελοπmεντ ιν δεϖελοπινγ χουντριεσ, ανδ mορε σο τηαν ιν δεϖελοπεδ
χουντριεσ (Σανδλερ ανδ Ενδλερ ιν Κεεφερ ανδ Λοαψζα 2008: 18, 35−6) ονε χουλδ αργυε τηατ
WB
ιτσ οων (ινφραστρυχτυρε) ινϖεστmεντσ ιν τηοσε χουντριεσ. Τηισ ωαψ, ονε χουλδ ιντερπρετ
B

πορτινγ ιτσ

γοαλ οφ ποϖερτψ ρεδυχτιον, ιφ ιτ ωερε ιντενδεδ το πρεϖεντ τερρορισm.

ΙΙΙ. Σοχιαλ ωελφαρε ασ α πολιτιχαλ τοολ ανδ Τηε Wορλδ Βανκ δε−πολιτιχισινγ
ρηετοριχ οφ σοχιαλ ασσιστανχε
Ιν τηε ποστ−ωαρ περιοδ υπ το τηε λατε 1970σ, ωελφαρε σψστεmσ ιν mανψ χουντριεσ
ωορλδωιδε ωερε βασεδ ον εmπλοψmεντ−βασεδ σοχιαλ σεχυριτψ προγραmσ, ωηιχη, σινχε τηε
1980σ, ηαϖε βεεν γραδυαλλψ ρεπλαχεδ βψ σοχιαλ ασσιστανχε προγραmmεσ ταργετινγ τηε ποορ
(Γολδβεργ ανδ Ροσεντηαλ, 2002; Dεαχον ανδ Χοηεν, 2011; Συγιψαmα, 2011). Τηε
λιτερατυρε εξπλαινινγ τηε ωελφαρε σψστεmσ ιν τηε ποστ−ωαρ περιοδ, ι.ε. δυρινγ τηε σο−χαλλεδ
Γολδεν Αγε οφ Χαπιταλισm, ορ Εmβεδδεδ Λιβεραλισm (Ρυγγιε, 1982) εmπηασιζεδ πολιτιχαλ
φαχτορσ ανδ στρυχτυραλ φαχτορσ τογετηερ, ινχλυδινγ συχη πολιτιχαλ φαχτορσ ασ τηε
χονταινmεντ οφ υνρεστ ορ mοβιλιζατιον οφ ποπυλαρ συππορτ, ανδ συχη στρυχτυραλ φαχτορσ ασ
δεmογραπηιχ χηανγεσ ορ εχονοmιχ ινχεντιϖεσ. Αχχορδινγ το Ρυγγιε, εmβεδδεδ
λιβεραλισm ισ τηε σψστεm ιν ωηιχη εχονοmιχ ανδ πολιτιχαλ ελιτεσ πυρσυεδ τηε δουβλε τασκ
οφ χοντινυινγ τηε φρεε mαρκετσ εχονοmψ ον αν ιντερνατιοναλ λεϖελ; ανδ δεϖελοπινγ
ιντερϖεντιονιστ ανδ ωελφαρε βασεδ πολιχιεσ δοmεστιχαλλψ. Α mοδερν ωελφαρε στατε ωασ
εσταβλισηεδ ιν τηε Wεστερν ωορλδ το συσταιν φυλλ−εmπλοψmεντ, εχονοmιχ γροωτη ανδ

7

σοχιαλ σερϖιχεσ υνδερ τηε αυσπιχεσ οφ τηε ΥΣ ηεγεmονψ (Αρριγηι, 1990; Ηαρϖεψ, 2005).
Οϖερ τιmε, σοχιαλ σεχυριτψ χαmε το βε σεεν ιν τηε Wεστερν ωορλδ ασ α περmανεντ φεατυρε
οφ χαπιταλισm φορ ιτσ χοντριβυτιον το πολιτιχαλ σταβιλιτψ ανδ χοντινυιτψ (Κατζνελσον, 1981).
Τηε ωελφαρε στατε προϖιδεδ τηε mεανσ φορ πολιτιχαλ λεγιτιmαχψ νεχεσσαρψ το χονταιν τηε
τηρεατ φροm γρασσροοτσ γρουπσ, mοστ ιmπορταντλψ τηε ωορκινγ χλασσ mοϖεmεντσ
(Γολδβεργ ανδ Ροσεντηαλ, 2002). Σιmπλψ πυτ, τηε ωελφαρε στατε φυνχτιονεδ το χονταιν
OC

, 1973; Ολσον, 1982; Οφφε, 1984; Φοξ−Πιϖεν ανδ Ριχηαρδ Χλοωαρδ,

1971).

Wηιλε τηε λιτερατυρε ον τηε πρε−1980 ωελφαρε σψστεmσ τηυσ εmπηασιζεδ βοτη στρυχτυραλ
ανδ πολιτιχαλ φαχτορσ, mοστ στυδεντσ οφ ρεχεντ ωελφαρε σψστεmσ τρανσφορmατιονσ ηαϖε
σολελψ εmπηασιζεδ στρυχτυραλ φαχτορσ, συχη ασ αγινγ, λαβουρ ινφορmαλιζατιον,
υνεmπλοψmεντ, γλοβαλιζατιον, δεινδυστριαλιζατιον, τηε ρισε οφ ποϖερτψ, ανδ τηε ρισε οφ τηε
σερϖιχε σεχτορ (Βροοκσ ανδ Μανζα, 2006; Πιερσον, 2001; σεε αλσο Ηαλλ, 2007; Ρυγερ, 2005;
Ραδιν, 2008; Τυνγοδδεν ετ αλ., 2004). Τηισ λιτερατυρε ηασ τηερεβψ λαργελψ υνδερ−εξαmινεδ
τηε ποσσιβιλιτψ τηατ χοντεmποραρψ ωελφαρε σψστεm χηανγεσ ηαϖε αλσο βεεν αφφεχτεδ βψ
πολιτιχαλ χονχερνσ οφ νατιοναλ ανδ συπρανατιοναλ ινστιτυτιονσ.

T

W

B
(ωηιχη ισ τηε B

οφφιχιαλ mοττο [Wορλδ Βανκ 2015]) ανδ δενιεσ ηαϖινγ

πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ ιν ιτσ πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ (Μιλλερ−Αδαmσ, 1999: 5). Τηε 1944
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Αρτιχλεσ οφ Αγρεεmεντ τηατ εσταβλισηεδ τηε ωορκινγσ οφ τηε Βρεττον Wοοδσ ινστιτυτιονσ,

UN, 1944: 65; σεε αλσο ςαν Ηουτεν, 2007: 653−4). Ρεασονσ φορ
τηισ νον−πολιτιχαλ χηαραχτερ ωουλδ βε τηατ ιτ αλλοωσ τηε Βανκ το χοοπερατε ωιτη διφφερεντ
τψπεσ οφ ρεγιmεσ (Μιλλερ−Αδαmσ, 1999: 5) ανδ
προϖιδε τηε Βανκ ωιτη mορε αυτηοριτψ ανδ λεγιτιmαχψ ιν ρεχοmmενδινγ πολιχιεσ το οτηερσ
(Βαρνεττ ανδ Φιννεmορε, 2004: 21).

Α 2011 στυδψ βψ τηε Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον G

WB

−

σοχιαλ ασσιστανχε προγραmmεσ ιν τηιρδ ωορλδ χουντριεσ (ΙΕΓ, 2011: 57). Wηιλε
−ποϖερτψ
B
ρεδυχτιον, γενεραλλψ δοεσ νοτ διρεχτλψ συππορτ συχη οβϕεχτιϖεσ∀ (ΙΕΓ, 2011: 38) ανδ νεϖερ
γετσ ινϖολϖεδ ιν πολιτιχαλ mαττερσ (ΙΕΓ, 2011: 65).

Ηοωεϖερ, α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε ηοωεϖερ φουνδ τηατ τηερε αρε χλεαρ ρεφερενχεσ το
W
W

B

B

T

ιεσ ιν α βροαδερ φραmεωορκ οφ πολιτιχσ ανδ γλοβαλιζατιον (σεε φορ

ινστανχε Γολδmαν, 2005; ςαν δε Λααρ, 1976; Βενϕαmιν, 2007; Wοοδσ, 2006; Μιλλερ−
Αδαmσ, 1999; Βαρνεττ ανδ Φιννεmορε, 1999). Ασ αργυεδ βψ Βαρνεττ ανδ Φιννεmορε,
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W

B

προχεσσεσ (2004: 21, αλσο σεε ςαν Ηουτεν 2007: 653).

Τ

W

B

B

−mακινγ

(Wεαϖερ ανδ Λειτεριτζ, 2005: 371), ωιτη τηε ΥΣ ρεmαινινγ τηε mοστ ινφλυεντιαλ ονε (Φλεχκ
ανδ Κιλβψ, 2006: 224; σεε αλσο Wεαϖερ, 2008: 1; Μορρισον, 2013: 297). Dονορσ ιmποσε
τηειρ ιντερεστσ τηρουγη (ι) διρεχτ απποιντmεντ οφ τηε λεαδερσηιπ χαδρεσ οφ τηε Βανκ, (ιι)
δονατινγ mαϕοριτψ οφ τηε φυνδσ, (ιιι) τηε τηρεατ οφ δενψινγ Βανκ φυνδσ αχχεσσ το τηε
νατιοναλ πριϖατε χαπιταλ mαρκετσ ιν χασε Βανκ δεχλινεσ δονορ
1994: 56 χιτεδ ιν Wεαϖερ, 2008).T

B

G

,

ωουλδ τηυσ βε σιτυατεδ σοmεωηερε

ιν βετωεεν βεινγ αν ινστρυmεντ οφ ποωερφυλ στατεσ ανδ ηαϖινγ α βυρεαυχρατιχαλλψ δριϖεν
αυτονοmψ, γιϖινγ ιτ α φορm
Τ

(ιδεm: 6; σεε αλσο Τοψε, 2009: 299).

B

σ, ηασ δεϖελοπεδ αν

ιντερναλ χυλτυρε, χονσιστινγ οφ ιδεολογιεσ, νορmσ, ϖαλυεσ ανδ ποωερ ρελατιονσ τηατ χρεατε
παρτιχυλαρ ιντερεστσ διστινχτ φροm τηοσε οφ mεmβερ γοϖερνmεντσ (Βαρνεττ ανδ
Φιννεmορε, 2004: 19, χιτινγ Αλϖεσσον, 1993).

Ηοωεϖερ, ασ νοτεδ βψ Wεαϖερ, σινχε τηε mιδ−1990σ, τηερε ηασ βεεν α σηιφτ ιν τηε βανκ
δισχουρσε το ινχλυδε γρεατερ εmπηασισ ον πολιτιχαλ φαχτορσ, ασ α ρεσυλτ οφ τηε χηανγινγ
U““‘ D

εξτερναλ

C

Wαρ τενσιονσ, νο λονγερ σηιεδ αωαψ φροm τηεσε ινηερεντλψ πολιτιχαλ αρεασ οφ δεϖελοπmεντ
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W

, 2008: 92). Μορεοϖερ, ηαϖινγ ρεχογνιζεδ τηε δεϖαστατινγ εφφεχτσ οφ τηε

χρυδε νεολιβεραλισm οφ τηε 1980σ, τηε Βανκ ηασ mοδιφιεδ ιτσ αγενδασ το ινχλυδε πολιχψ οφ
−1990σ.

Τηυσ, τηε Βανκ ισ α ρατιοναλλψ οργανιζεδ βυρεαυχρατιχ στρυχτυρε ωηοσε βυρεαυχραχψ ηασ
ωελλ−δεφινεδ ιντερεστσ ανδ οβϕεχτιϖεσ. Ιν ορδερ το ατταιν τηεσε οβϕεχτιϖεσ ανδ mαξιmιζε
βυρεαυχρατιχ ιντερεστσ, τηε Βανκ ηασ το νεγοτιατε mαννερσ ωιτη mεmβερ οργανιζατιονσ,
ωηιχη στρυχτυραλλψ λεαδσ τηε Βανκ τοωαρδσ α χονσερϖατιϖε διρεχτιον. Dοmεστιχ ανδ
ιντερνατιοναλ πολιτιχαλ ιντερεστσ οφ δονορ ανδ χλιεντ γοϖερνmεντσ αρε τηυσ νεγοτιατεδ
ωιτηιν τηε ρελατιϖελψ αυτονοmουσ στρυχτυρε οφ τηε Βανκ ανδ τρανσλατεδ ιντο πολιτιχαλλψ
δριϖεν πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ. Το τηε εξτεντ τηατ mεmβερ στατεσ ηαϖε τενδενχιεσ το
χονταιν υνρεστ ανδ mοβιλιζε ποπυλαρ συππορτ (ωηιχη ισ νοτ α ραρε χασε), τηε Βανκ ισ δραων
ιντο ρεχοmmενδινγ mεχηανισmσ το δο σο. Ιτ ισ φαιρλψ ποσσιβλε φορ τηε Βανκ το ρεχοmmενδ
σοχιαλ ασσιστανχε φορ πολιτιχαλ χονταινmεντ ορ mοβιλιζατιον βεχαυσε τηε χλιεντσ, ασ
πολιτιχαλ αχτορσ, τενδ το ιντερναλιζε πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ τηατ ωουλδ φυνχτιον
πολιτιχαλλψ ατ ηοmε. Ιν σηορτ, πολιτιχαλλψ υσεφυλ ρεχοmmενδατιονσ mιγητ φινδ χυστοmερσ
mορε εασιλψ (Τοψε, 2009: 305). Ον τηε οτηερ ηανδ, δυε mαινλψ το τηε ενχουραγεmεντ οφ
δονορ γοϖερνmεντσ, τηε Βανκ αλσο φυνχτιονσ ασ αν οϖερσεερ οφ γλοβαλ πολιτιχαλ σταβιλιτψ.
Wορλδ Βανκ δονορ στατεσ mαψ ηαϖε τηειρ λονγερ−τερm σεχυριτψ ιντερεστσ δεφενδεδ ιφ ονε
χονσιδερσ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ σταβιλιτψ, ωηιχη ιν τυρν σηουλδ λεαδ το λεσσ mιγρατιον ορ τηρεατ
(ινχλυδινγ τηατ οφ τερρορισm). Σοχιαλ υνρεστ ισ
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K

ανδ Ραυβε, 2013: 557). Τηισ ισ διφφερεντ τηαν χρεατινγ

παρτιχυλαρ ρεχιπεσ φορ παρτιχυλαρ γοϖερνmεντσ βυτ γενερατινγ βλυεπριντσ φορ πολιτιχαλ
σταβιλιζατιον τηρουγη σοχιαλ ασσιστανχε προγραmσ τηατ χαν βε mοδιφιεδ ανδ αδαπτεδ το
εαχη χασε. Τηε Βανκ, ιν τηατ σενσε, ισ πολιτιχαλλψ χονσχιουσ ανδ χονχερνεδ φορ γλοβαλ
γρασσροοτσ πολιτιχαλ σταβιλιτψ.

Ιν αδδιτιον το εξιστινγ στρυχτυραλ φαχτορσ, τηεσε πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ ηαϖε ινχρεασινγλψ
χοmε το σηαπε πολιχψ πρεφερενχεσ οφ τηε Βανκ, παρτιχυλαρλψ σινχε τηε 2000σ. Παρτιχυλαρλψ,
πολιτιχαλ mοτιϖατιονσ οφ τηε Βανκ ηαϖε σηιφτεδ φροm πολιτιχαλ mοβιλιζατιον το πολιτιχαλ
χονταινmεντ οϖερ τηε χουρσε οφ 2000σ. Τηισ συγγεστσ τηατ οϖερσεεινγ γλοβαλ πολιτιχαλ
σταβιλιτψ ηασ βεχοmε α κεψ mοτιϖατιον δριϖινγ τηε Βανκ ιντο προποσινγ σοχιαλ ασσιστανχε
προγραmmεσ ιν αν ινχρεασινγ mαννερ.

Ασ αν εφφεχτ, τηε σψmπτοmσ οφ τηισ πολιτιχιζατιον οφ σοχιαλ ασσιστανχε χαν βε σεεν φροm
ωηατ ισ ιmπλεmεντεδ βψ νατιοναλ γοϖερνmεντσ: Ιν Βραζιλ, γοϖερνινγ ΠΤ ηασ υσεδ
χονδιτιοναλ χαση τρανσφερσ φορ ελεχτοραλ πυρποσεσ, εσπεχιαλλψ φροm Αφρο−Βραζιλιανσ οφ
νορτη−εαστ ανδ οφ φαϖελασ χουντρψωιδε (Μαρτινσ δε Μουρα, 2007; Ηυντερ ανδ Ποωερ,
2007; Σουζα,

I C
G

, 2006). Ιν

Τυρκεψ, φρεε ηεαλτη χαρε προγραm φορ τηε ποορ ισ βεινγ δισπροπορτιονατελψ διρεχτεδ το τηε
Κυρδιση mινοριτψ ασ παρτ οφ τηε στρατεγψ το χονταιν τηε ονγοινγ Κυρδιση υνρεστ (Ψρκ,
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2012). Ιν Ινδονεσια, τηε γοϖερνmεντ ηασ υσεδ α σοχιαλ ασσιστανχε προγραm ιν Αχεη ρεγιον

(WΒ/Βαρρον ετ αλ., 2004).

Τηεσε εξαmπλεσ σηοω τηατ πολιτιχιζατιον οφ σοχιαλ ασσιστανχε ισ λικελψ α χονχρετε γλοβαλ
τρενδ. Τηισ αρτιχλε χοντριβυτεσ το τηε εξιστινγ λιτερατυρε ον τηε Wορλδ Βανκ πολιχιεσ βψ
B

ποσσιβλε χοντριβυτιον το τηε γλοβαλ

υσε οφ σοχιαλ ασσιστανχε ασ α mεανσ το πολιτιχαλ χονταινmεντ ανδ mοβιλιζατιον.

Ις. Ρεσεαρχη ανδ εmπιριχαλ φινδινγσ
Τηε φολλοωινγ σεχτιον ωιλλ σψστεmατιχαλλψ ασσεσσ ηοω τηε αργυmεντσ ραισεδ ιν λιτερατυρε
αβουτ ωελφαρε σπενδινγ ασ mεανσ το πολιτιχαλ χονταινmεντ ανδ mοβιλιζατιον, mαψ αππλψ
το τηε πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ οφ τηε Wορλδ Βανκ ασ ωελλ. T

T

ωηετηερ σοχιαλ υνρεστ
W

B

σ. Wε ωιλλ εξαmινε τηε εξτεντ το ωηιχη τηε

Wορλδ Βανκ σοχιαλ ασσιστανχε πολιχψ ρεχοmmενδατιον δοχυmεντσ ινχλυδε ρεφερενχεσ το
πολιτιχαλ χονχερνσ φορ χονταινmεντ οφ σοχιαλ υνρεστ ανδ mοβιλιζατιον οφ ποπυλαρ συππορτ.
Wε ωιλλ αλσο αναλψσε ηοω τηε ρεφερενχεσ το τηεσε χονχερνσ ηαϖε χηανγεδ οϖερ τιmε.
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Τηε αναλψσισ ισ βασεδ ον α συρϖεψ οφ α τοταλ νυmβερ οφ 447 Wορλδ Βανκ σοχιαλ πολιχψ
ρελατεδ δοχυmεντσ ανδ ρεπορτσ, πυβλισηεδ βετωεεν 1980 ανδ 2013. Τηεσε χονχερν
Χουντρψ Φοχυσ ρεπορτσ, Εχονοmιχ ανδ Σεχτορ ωορκ ρεπορτσ, Προϕεχτ Dοχυmεντσ, ανδ
δοχυmεντσ φροm τηε Πυβλιχατιονσ ανδ Ρεσεαρχη δεπαρτmεντ, ινχλυδινγ ωορκινγ παπερσ.
Τηεσε αρε τηυσ αναλψτιχαλ ρατηερ τηαν οπερατιοναλ ρεπορτσ. Τηε αρτιχλε φοχυσεσ ον τηε
περιοδ αφτερ 1980, βεχαυσε σινχε τηε 1980σ σοχιαλ ασσιστανχε ηασ γαινεδ προmινενχε ιν
ωελφαρε προϖισιον ανδ τηε αυτηορσ τριεδ το υνδερστανδ το ωηατ εξτεντ τηε Wορλδ Βανκ
σοχιαλ ασσιστανχε προγραm ρεχοmmενδατιονσ ηαϖε βεεν σηαπεδ βψ πολιτιχαλ χονχερνσ ιν
τηισ περιοδ οφ γλοβαλ σοχιαλ ασσιστανχε βοοm. Τηε αυτηορσ φολλοωεδ α τωο−σταγε κεψωορδ
σεαρχη mετηοδ. Ιν τηε φιρστ σταγε, δοχυmεντσ ον σοχιαλ ασσιστανχε πολιχιεσ ωερε ιδεντιφιεδ
W

B

. Ιν τηε σεχονδ σταγε, τηεσε δοχυmεντσ ωερε
W

B

πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ1. Νςιϖο 10 ωασ υσεδ το χοδε αλλ ρελεϖαντ δοχυmεντσ. Τηε φολλοωινγ
σεχτιον ωιλλ πρεσεντ τηε τρενδσ ανδ παττερνσ τηατ ωερε ηιγηλιγητεδ τηρουγη τηε αναλψσισ.
Συβσεθυεντλψ, τηε αρτιχλε ωιλλ προϖιδε αν αναλψσισ οφ τηε χοντεντ οφ τηεσε σοχιαλ πολιχψ
ρεχοmmενδατιον δοχυmεντσ ανδ σηοω τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε Wορλδ Βανκ ηασ προποσεδ
σοχιαλ ασσιστανχε ασ α πολιτιχαλ ινστρυmεντ.

Τρενδσ οϖερ τιmε
Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε Wορλδ Βανκ ηασ εξπλιχιτλψ δισχυσσεδ σοχιαλ ασσιστανχε ασ αν
ινστρυmεντ οφ πολιτιχαλ χονταινmεντ ανδ mοβιλιζατιον ιν mορε τηαν ονε θυαρτερ οφ αλλ
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δοχυmεντσ 116 ουτ οφ 447 ρεπορτσ. Σπεχιφιχαλλψ, 48 δοχυmεντσ ρεφερρεδ το ωελφαρε ασ α
τοολ φορ πολιτιχαλ mοβιλιζατιον; 57 δοχυmεντσ φορ πολιτιχαλ χονταινmεντ; ανδ 11 το βοτη
χονταινmεντ ανδ mοβιλιζατιον. Τηε τιmε σεριεσ αναλψσισ οφ τηε νυmβερ οφ Wορλδ Βανκ
δοχυmεντσ τηατ χονταιν πολιτιχαλ ρεφερενχεσ ηασ φυρτηερmορε σηοων τωο mαιν τρενδσ:

1) Τηε νυmβερ οφ δοχυmεντσ τηατ ινχλυδε ρεφερενχεσ το πολιτιχαλ χονταινmεντ ορ
mοβιλιζατιον ηασ ινχρεασεδ οϖερ τιmε, εσπεχιαλλψ αφτερ τηε 2000σ (Φιγυρε 1).
2) Ιν ρελατιϖε τερmσ, τηε περχενταγε οφ δοχυmεντσ ωιτη ρεφερενχε το πολιτιχαλ
χονταινmεντ ϖισ−◊−ϖισ πολιτιχαλ mοβιλιζατιον ηασ ινχρεασεδ αφτερ τηε 1990σ (Φιγυρε
2).

{Φιγυρε 1: WΒ ρεπορτσ ινδιχατινγ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ, αχχορδινγ το ψεαρ οφ πυβλιχατιον}

Ιν αδδιτιον το τηεσε mαχρο τρενδσ, τηερε αρε σηορτ−τερm φλυχτυατιονσ ιν τηε W

B

πολιτιχαλ εmπηασισ. Τηε αναλψσισ δεmονστρατεσ τηατ τηε Wορλδ Βανκ σεεκσ το ρεαλισε α
ωιδε ρανγε οφ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ τηρουγη σοχιαλ ασσιστανχε προγραmmεσ, ανδ εξπλαινινγ
εαχη τυρν ωιτη ρεσπεχτ το mαχρο σοχιολογιχαλ ανδ πολιτιχαλ χηανγεσ mιγητ βε βεψονδ τηε
σχοπε οφ τηισ αρτιχλε. Ηοωεϖερ, ασ φιρστ ηανδ ηψποτηεσισ το βε τεστεδ λατερ, ωε χαν ασσερτ
τηατ παρτιχυλαρλψ δυρινγ τηε 2000σ, τηερε ηασ βεεν α ρισινγ εmπηασισ ον τηε χονταινmεντ
−ον−
“

W

T

C

Νεω Ψορκ. Παρτιχυλαρλψ, τηε Βανκ ρεπορτεδ τηατ τηε περχεπτιον οφ σοχιαλ ασσιστανχε ασ α
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Σεπτεmβερ 2001, ωηιχη ηαϖε ινχρεασεδ γλοβαλ αωαρενεσσ οφ τηε νεεδ το δεαλ ωιτη
WB G

“

: 145).

Σιmιλαρλψ, τηερε ισ α παρτιχυλαρ ινχρεασε ιν τηε νυmβερ οφ ρεφερενχεσ το πολιτιχαλ
χονταινmεντ αφτερ 2011, ωηιχη σεεmσ το στεm φροm α χονχερν ωιτη τηε ωαϖε οφ σοχιαλ
προτεστσ τηατ σταρτεδ ωιτη τηε Αραβ Σπρινγ ιν 2010. Τηε λοχαλ πεακσ ιν τηε ρεφερενχεσ το
πολιτιχαλ mοβιλιζατιον ιν 1991 ανδ 1995 αρε ποσσιβλψ ρελατεδ το τηε τρανσιτιοναλ εφφορτσ το
ινχορπορατε τηε ποπυλατιονσ οφ εξ−Σοϖιετ Υνιον ρεπυβλιχσ ιντο τηε χαπιταλιστ ωορλδ, ωηιχη
ινϖολϖεδ ωαψσ οφ ποπυλαρ mοβιλιζατιον φορ τηε εχονοmιχ ανδ πολιτιχαλ τρανσιτιον. Φιναλλψ,
τηε λοχαλ πεακ δυρινγ τηε mιδ−2000σ ιν πολιτιχαλ mοβιλιζατιον mιγητ βε ρελατεδ το τηε
υπσυργε οφ τηε λεφτ ιν Λατιν Αmεριχα τηρουγη πολιτιχαλ παρτιεσ τηατ χαmε το ποωερ ωιτη
τηε υσε οφ ποπυλιστ πολιχιεσ, συχη ασ ιν Βραζιλ, Βολιϖια, ςενεζυελα, ανδ Αργεντινα.

{Φιγυρε 2. Ρατιο οφ χονταινmεντ ανδ mοβιλιζατιον οβϕεχτιϖεσ αχροσσ τιmε}
NB T
P

Πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ
Σεϖεραλ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ χαν βε διστινγυισηεδ ιν τηε πολιχψ δοχυmεντσ οφ τηε Wορλδ
Βανκ. Φιρστ, ωε ηαϖε φουνδ

B

οφ σοχιαλ υνρεστ. Σεχονδ, τηε Βανκ ηασ αλσο εξπρεσσεδ τηε αιm το mοβιλιζε ποπυλαρ
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συππορτ τηρουγη σοχιαλ ασσιστανχε προγραmmεσ. Τηε φολλοωινγ σεχτιον ωιλλ πρεσεντ
σελεχτεδ εξαmπλεσ φροm χονχρετε πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ οϖερ τιmε.

α. Χονταινmεντ οφ σοχιαλ υνρεστ
Α χορε οβϕεχτιϖε οφ σεϖεραλ ωελφαρε προγραmmε ρεχοmmενδατιονσ ισ τηε πρεϖεντιον οφ
ποσσιβλε σοχιαλ υνρεστ. Τηρουγηουτ 68 ουτ οφ 447 πολιχψ δοχυmεντσ ανδ χουντρψ αναλψσεσ,
τηε Wορλδ Βανκ ηασ πρεσεντεδ σοχιαλ προτεχτιον το νατιοναλ γοϖερνmεντσ ασ α mεανσ οφ
πρεϖεντινγ ορ χονταινινγ υνρεστ. Α κεψ ρεπορτ τηατ πρεσεντεδ αν ηιστοριχαλ ρεϖιεω οφ
Wορλδ Βανκ πολιχψ ρεσεαρχη ινδιχατεδ τηατ τηερε ισ α σηιφτ τοωαρδσ α mορε ποϖερτψ
αλλεϖιατιον οριεντεδ αππροαχη αφτερ τηε 1990σ ανδ τηισ ωασ χλοσελψ ρελατεδ το τηε φαχτ
σεγmεντσ οφ σοχιετψ ωαστεσ ποτεντιαλλψ προδυχτιϖε ρεσουρχεσ ανδ
WB D

I

B
WB M
B

W

B

T

WB H

P

T
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I

Ανοτηερ εξαmπλε ωηιχη ωασ ιmmεδιατελψ ρελατεδ το δοmεστιχ πολιτιχαλ υνρεστ, ισ α ΥΣ∃5
mιλλιον γραντ το τηε Ρεπυβλιχ οφ Dϕιβουτι, προϖιδεδ βετωεεν 2008 ανδ 2009, ιν ορδερ το
G

D

ν ινχρεασε ιν ποϖερτψ

WB IEG

WB IEG

WB IEG

D

O

A
WB IEG

O

WB

πρεϖεντ ορ χουντερ τερρορισm. I

F

T

E

P

τηε εξ−πρεσιδεντ οφ τηε Wορλδ Βανκ, ϑαmεσ D. Wολφενσοην, αργυεσ τηατ, ασ α mεασυρε φορ
χουντερινγ τερροριστ αχτιϖιτιεσ ανδ ετηνιχ στριφε, γοϖερνmεντσ σηουλδ τακε αχτιον το

ιντο τηε mαινστρεαm οφ τηε γλοβαλ σοχιετψ ανδ εχονοmψ

Wολφενσοην, 2002: 42).

Φυρτηερmορε, Βαρρ mεντιονσ τηατ ονε οφ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ σοχιαλ σαφετψ νετσ προγραmmεσ
ισ το πρεϖεντ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ (εχονοmιχ) ρεφορmσ ωουλδ ρεσυλτ ιν α δεπριϖατιον οφ
WB B
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Τηε Wορλδ Βανκ αλσο τενδσ το ασσοχιατε πολιτιχαλ χονφλιχτ ωιτη φαχετσ οφ εχονοmιχ
δεπριϖατιον, συχη ασ ποϖερτψ, υνεmπλοψmεντ, ανδ λαχκ οφ βασιχ νεχεσσιτιεσ. Φορ τηε Βανκ,
εντιον οφ χονφλιχτ ασ χεντραλ φορ ποορ σοχιετιεσ mαψ συβσταντιαλλψ
αλτερ τηε δεσιγν οφ πολιχιεσ (WΒ / Φεινστειν ανδ Πιχχιοττο, 2001: 293). Τηισ ηασ ρεφλεχτεδ
I B

B

σοχιαλ υνρεστ τηε γοϖερνmεντ ιντροδυχεδ α mινιmυm πενσιον οφ Β∃850 [Βολιϖιαν Dολλαρσ]
WB G

περ mοντη ιν 2001

I P

(WΒ, 1999α: 3). ςερψ σιmιλαρ πολιτιχαλ mοτιϖεσ ωερε mεντιονεδ βψ τηε Βανκ
φορ προγραmmεσ τηατ ωερε ιντροδυχεδ ιν Ινδονεσια ασ ωελλ ασ Χολοmβια (WΒ/Βαρρον ετ
αλ., 2004: 25; WΒ, 1990α: 21). Ιν 2010, τηε Βανκ φινανχεδ α προϕεχτ ιν τηε Κψργψζ Ρεπυβλιχ
πολιτιχαλ ανδ ετηνιχ
τυρmοιλ W

B

T

W

B

K

σηουλδ ενσυρε αδεθυατε ενεργψ προϖισιον το τηε ποπυλατιον, ωιτη τηε πυρποσε οφ
πρεϖεντινγ πολιτιχαλ ανδ σοχιαλ ινσταβιλιτψ ιν τηε υπχοmινγ χολδ σεασον (Wορλδ Βανκ,
2010: 14).

T

B

τηοσε σπαρκεδ βψ ϖολατιλιτψ ιν φοοδ πριχεσ, ραπιδ υρβανιζατιον, ανδ ινεθυαλιτψ βετωεεν
WB

F

W

B

τηατ ηιγηερ ινφλατιον ηασ βεχοmε α mαϕορ σοχιο−πολιτιχαλ ισσυε ανδ ηασ λεδ το σοχιαλ υνρεστ
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αχροσσ αλλ

WB W

ανδ Ζαmαν, 2008: 4). Μορεοϖερ, τηε Βανκ χλαιmσ τηατ
, νεγλεχτ οφ τηε
WB “

ποορ χαν (...) λεαδ το πολιτιχαλ ινσταβ

WB B

W

14). I

B

A

WB

Τηε Wορλδ Βανκ φυρτηερmορε αργυεσ τηατ ιν ορδερ το mιτιγατε χονφλιχτ, χουντριεσ νεεδ

προϖιδινγ σοχιοεχονοmιχ γροωτη αmονγ αλλ τηε σιγνιφιχαντ ρεγιοναλ, ρελιγιουσ ανδ ετηνιχ
WB Ø

L

‘

B

το τηε γενοχιδε, ανδ ρεδυχινγ ποϖερτψ ισ χριτιχαλ (...) αλσο ασ α mεανσ το ιmπροϖε τηε
WB 1999β: 83). Ιν τηισ λογιχ, εχονοmιχ

B

ρσε

(WΒ/Dαταρ ετ αλ. 2009: 2). Ιν Νεπαλ, τηρουγη εχονοmετριχ αναλψσεσ, τηε Βανκ χονχλυδεσ

λεϖελσ οφ εχονοmι

WB D

I

2007:1). Χιϖιλ διστυρβανχεσ αλσο

τριγγερεδ τηε εmεργενχε οφ πυβλιχ ωορκσ προγραmmεσ ιν Ινδια ανδ Τυνισια (WΒ/
Συββαραο ετ αλ., 1997: 95). Ιν 2010, τηε Βανκ φινανχεδ α προϕεχτ ιν τηε Κψργψζ Ρεπυβλιχ
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ανδ συγγεστεδ τηε Κψργψζ γοϖερνmεντ παψ συφφιχιεντ αττεντιον το σηελτερ ανδ εϖερψδαψ
συστενανχε οφ τηε χιτιζενσ
οφ τηε πολιτιχαλ ανδ ετηνιχ τυρmοιλ W

B

.

Y

W
I “ L

B

B

ανγερ ανδ φρυστρατιον βψ σεττινγ υπ σπεχιαλ
προγραmσ ταργετινγ ψουνγ πεοπλε, βε ιτ ιν τηε φορm οφ εmπλοψmεντ χρεατιον, χυλτυραλ ανδ
WB G

ετ αλ., 2010: 223). Φορ

τηε Βανκ, τηισ εξαmπλε ισ ρεπρεσεντατιϖε φορ mανψ πολιχψ ινιτιατιϖεσ τηατ ωερε ιντροδυχεδ
ιν σεϖεραλ χουντριεσ ιν Νορτη Αφριχα ανδ τηε Μιδδλε Εαστ φολλοωινγ τηε Αραβ Σπρινγ.

Ανοτηερ ταργετ ισσυε ισ τηατ οφ φοοδ ριοτσ T

B

I

πολιτιχιζεδ ιν α ωαψ τηατ ωουλδ mακε ιτ ηαρδ φορ ανψ γοϖερνmεντ το συρϖιϖε ιφ ιτ φαιλεδ το
πρεϖ

(WΒ/ ςαν δε Wαλλε ανδ Νεαδ, 1995: 43). Τηε 1993 Wορλδ Βανκ ρεπορτ

ον Τυνισια ισ παρτιχυλαρλψ ωορτη χονσιδερινγ βεχαυσε ιτ ισ ονε οφ τηε φιρστ εξαmπλεσ οφ
πρεσεντινγ σοχιαλ ασσιστανχε ασ α mεασυρε αγαινστ φοοδ ριοτσ. Χονσιδερινγ τηε ϖιολεντ
προτεστσ τηατ ερυπτεδ ιν ρεσπονσε το συβσιδψ χυτσ ιν α νυmβερ οφ χουντριεσ, ινχλυδινγ
Τυνισια, Μοροχχο, Εγψπτ, τηε Dοmινιχαν Ρεπυβλιχ, Συδαν, Λιβερια, ανδ mοστ ρεχεντλψ,
J

B

−γοινγ ρεφορm προγραm
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ηασ φαχιλιτατεδ τηε Τυνισιαν Γοϖερνmεντ∋σ εφφορτσ το (...) συχχεσσφυλλψ αϖοιδ α ρεπεατ οφ
WB T
Λινδερτ, 1996: 95; σεε αλσο WΒ/ Dεmερψ, 1987: 45). Αλσο ιν Μοροχχο, τηε Βανκ ηασ
χαν δο mυχη το
WB D
1987: 45). Λαστλψ, ωιτη ρεγαρδσ το Βολιϖια, τηε Βανκ ωαρν
βεγαν το προϖιδε βεττερ πυβλιχ σερϖιχεσ ανδ αλλεϖιατε ποϖερτψ mορε εφφεχτιϖελψ, τηε
χρεδιβιλιτψ οφ τηε

(WΒ/Ναραψαν, 2002: 309). Σιmιλαρ ρεχοmmενδατιονσ ηαϖε βεεν mαδε φορ Ινδια
πρεϖιουσλψ (WΒ/ ςαν δε Wαλλε ανδ Νεαδ, 1995: 43).

β. Μοβιλιζατιον οφ ποπυλαρ συππορτ
Μοβιλιζατιον οφ ποπυλαρ συππορτ ισ τηε σεχονδ mαϕορ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖε πρεσεντ ιν σοχιαλ
πολιχψ προγραmmεσ ρεχοmmενδεδ βψ τηε WΒ το νατιοναλ γοϖερνmεντσ. Τηε Βανκ
ρεχογνισεσ τηατ, φορ εξαmπλε, σοχιαλ σαφετψ νετσ αρε πολιτιχαλ τοολσ τηατ χαν ινφλυενχε τηε
T

I

Eϖαλυατιον Γρουπ εξπλιχιτλψ

αδϖισεσ τηε WΒ το ηελπ χουντριεσ ιν σεττινγ υπ τηειρ ΣΣΝσ φορ τηισ σπεχιφιχ πυρποσε (ΙΕΓ,
2011: 42).

O
E

W
G

“

B

D

δ το mοβιλιζε τηε ρυραλ ποορ ασ α πολιτιχαλ
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WB

T

B

πολιτιχαλ βασε βψ προϖιδινγ φρεε πυβλιχ σερϖιχεσ ορ λυχρατιϖε σερϖιχε−ρελατεδ ϕοβσ το τηειρ
ϖερσαλ ηεαλτηχαρε προγραmmε ιν Τηαιλανδ, τηε σο−χαλλεδ
30−Βατη Γολδ Χαρδ σψστεm, ασ αν ινστρυmεντ τηατ Τηαι γοϖερνινγ παρτψ υσεδ το ωιν α
F

B

νεω πυβλιχ ωορκ προγραmmεσ ηαϖε υσυαλλψ βεεν ιντροδυχεδ βεφορε ελεχτιονσ, συχη ασ ιν
Βανγλαδεση, Ινδια, Ινδονεσια, Πακισταν, ϑαmαιχα ανδ τηε Πηιλιππινεσ (WΒ/Συββαραο ετ αλ.
1997: 95). Ιν 2010, τηε Wορλδ Βανκ στατεδ τηατ τηε Ζαmβιαν γοϖερνmεντ υσεδ τηε σο−
χαλλεδ Φερτιλισερ Συππορτ Προγρ
T

W

B

WB IEG

Ανοτηερ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖε οφ σοχιαλ προτεχτιον προγραmmεσ τηατ ισ οβσερϖεδ ιν τηεσε

ρεφορmσ, ωηιχη mαψ οτηερωισε νοτ ηαϖε βεεν αχχεπτεδ βψ τηε σοχιετψ (WΒ/Βαρρ, 1995:
3; σεε αλσο WΒ/Βιγιο, 1998: 178). Τηε Wορλδ Βανκ βελιεϖεδ τηατ πολιτιχαλ ινσταβιλιτψ ισ
χονσιδερεδ α ηινδρανχε φορ πολιχψ ιmπλεmεντατιον (ΙΕΓ, 2005: 108). Ιν τηε 1998 ρεπορτ,
“

F

‘

P

B

αλσο χαν βε
(WΒ/Βιγιο, 1998:

178). Τηε Wορλδ Βανκ ιν φαχτ σεεmσ το αππλψ σοχιαλ σαφετψ νετσ ασ α mεανσ το ινστιτυτε
A

IEG
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σαφετψ νετ (ΣΣΝ) χαν βε ινσταλλεδ ατ τηε σαmε τιmε ασ εχονοmιχ ρεφορm, τηατ ισ αν
““N

IEG

2011: 66). Τηυσ, ρεσιστανχε ορ πολιτιχαλ οπποσιτιον αγαινστ τηε ρεφορmσ χαν βε αϖοιδεδ
ανδ ασ συχη, γοϖερνmεντσ ωουλδ πρεϖεντ ινσεχυριτψ ανδ ινσταβιλιτψ. Το τηισ ενδ, τηε
ρεφορmσ σηουλδ βε πυσηεδ τηρουγη φαστ ανδ ηαϖε αν εξτενσιϖε σχοπε (ΙΕΓ, 2011: 66, 74).
““N
ηελπινγ ωιν συππορτ ιν ελεχτιονσ, δεmονστρατινγ γοϖερνmεντ λεγιτιmαχψ το γαιν σοχιαλ
IEG

2.

ς. Dισχυσσιον ανδ χονχλυσιον
T

W

B
H

Wε σηοωεδ τηατ ωηιλε τηε Βανκ χλαιmσ το εmβραχε, ωηατ Wεαϖερ

αχτιον, ιτ νεϖερτηελεσσ ρεφερσ εξτενσιϖελψ ιν ιτσ δοχυmεντσ το πολιτιχαλ χονχερνσ οφ τηε
χονταινmεντ οφ σοχιαλ υνρεστ ανδ mοβιλιζατιον οφ ποπυλαρ συππορτ. T

B

B

T

W

B
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T

B
A
W

B

W

I

B

W

B

Τηισ αρτιχλε ηασ σηοων τηατ ωηιλε ποϖερτψ ρεδυχτιον ηασ αλωαψσ βεεν τηε φυνδαmενταλ
ανδ ινηερεντ γοαλ οφ σοχιαλ ασσιστανχε σψστεmσ, αφτερ τηε 1980σ, ανδ παρτιχυλαρλψ αφτερ τηε
2000σ, τηε Wορλδ Βανκ ινχρεασινγλψ ηασ ρεχογνισεδ τηε εξιστενχε οφ α λινκ βετωεεν σοχιαλ
ωελφαρε οφ τηε ποορ, σοχιαλ υνρεστ ανδ ποπυλαρ συππορτ φορ γοϖερνmεντσ. Τηε φινδινγσ οφ
τηε αναλψσισ σηοω τηατ ιν αδδιτιον το στρυχτυραλ φαχτορσ, τηε Βανκ ηασ αλσο τακεν ιντο
αχχουντ συχη πολιτιχαλ φαχτορσ ωηεν φορmινγ ιτσ ρεχοmmενδατιονσ, ανδ τηατ τηε Βανκ ηασ
προποσεδ γοϖερνmεντσ το πυρσυε τηεσε πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ τηρουγη σοχιαλ ασσιστανχε
πολιχιεσ.

Τηε αρτιχλε

W

B

F

οϖερ τηε χουρσε οφ τηρεε δεχαδεσ, τηερε ηασ βεεν αν ινχρεασινγ ρεφερενχε το πολιτιχαλ
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χονχερνσ ιν πολιχψ δοχυmεντσ (Φιγυρε 1). Σεχονδ, τηε πολιτιχαλ εmπηασισ οφ τηε Βανκ ηασ
σηιφτεδ φροm πολιτιχαλ mοβιλιζατιον το πολιτιχαλ χονταινmεντ παρτιχυλαρλψ δυρινγ τηε 2000σ
(Φιγυρε 2).

Τηερε ισ αν ινχρεασινγ εmπηασισ ον πολιτιχαλ mοτιϖατιονσ ανδ ινχρεασινγ σηιφτ οφ εmπηασισ
φροm πολιτιχαλ mοβιλιζατιον το πολιτιχαλ χονταινmεντ. Μοβιλιζατιον ηασ οχχυρρεδ mοστλψ
φορ ελεχτοραλ πυρποσεσ ανδ ιτσ χψχλιχαλ τρενδσ ηαϖε βεχοmε γραδυαλλψ λεσσ ιmπορταντ τηαν
πολιτιχαλ χονταινmεντ οφ τηε ραδιχαλιζατιον οφ τηε ποορ. Τηε πεακ ιν ρεφερενχεσ το πολιτιχαλ
mοβιλιζατιον ιν τηε 1990σ χαν πλαυσιβλψ βε λινκεδ το τηε ρεθυιρεδ συππορτ φορ παινφυλ
πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ τρανσιτιονσ ιν χουντριεσ ιν Χεντραλ ανδ Εαστερν Ευροπε ασ ωελλ ασ
τηε φορmερ Σοϖιετ Υνιον. Σινχε τηε 2000σ, σοχιαλ ασσιστανχε ηασ βεεν ινχρεασινγλψ
συγγεστεδ ασ α mεασυρε το χονταιν πολιτιχαλ ινσταβιλιτψ λεδ βψ τηε ποορ. Τηε εξπλιχιτ
ρεφερενχε το ποϖερτψ ασ α χαυσε φορ σοχιαλ υνρεστ ισ ρελατιϖελψ ρεχεντ ανδ ηασ αχχελερατεδ
δυρινγ τηε 2000σ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ ρελατεδ το τηε ινχρεασεδ χονχερν ωιτη τερρορισm ανδ
ον

“

T

οφ ρεφερενχεσ το χονταινmεντ εσπεχιαλλψ εσχαλατεδ αφτερ 2011, ωηιχη σεεmσ το βε ρελατεδ
το τηε γλοβαλ ωαϖε οφ προτεστ τηατ βεγαν ωιτη τηε Αραβ Σπρινγ. Αγαινστ τηε βαχκγρουνδ
οφ ινχρεασινγ εmπηασισ οφ χονταινmεντ οϖερ mοβιλιζατιον, τηε λοχαλ ινχρεασεσ ιν
mοβιλιζατιον εφφορτσ mιγητ βε ρελατεδ το ινχλυσιον οφ εξ−Σοϖιετ ρεπυβλιχσ ιντο τηε
χαπιταλιστ ωορλδ τηρουγη ελεχτοραλ πολιτιχσ ιν τηε mιδ−1990σ ανδ τηε υπσυργε οφ τηε λεφτ ιν
Λατιν Αmεριχα τηρουγη ελεχτοραλ πολιτιχσ ιν τηε mιδ−2000σ.
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Σ

−

ηαϖε προϖιδεδ ινσιγητ ιντο τηε

ωαψσ ιν ωηιχη σοχιαλ ασσιστανχε προγραmσ χουλδ βε υσεδ το ρεδυχε τηε ραδιχαλισατιον οφ
τηε ποορ ινστιγατεδ βψ ραδιχαλ πολιτιχαλ γρουπσ. Ιν τηεσε εξιστινγ στυδιεσ, σοχιαλ υνρεστ ανδ
ραδιχαλισm ηαϖε βεεν χονσιδερεδ ασ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλεσ, ωηιλε χηανγεσ ιν ωελφαρε
πολιχιεσ ηαϖε βεεν τακεν ασ τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλε. Ουρ αναλψσισ ηασ λοοκεδ ατ τηε
οπποσιτε χαυσαλ διρεχτιον ανδ αναλψσεδ τηε εξτεντ το ωηιχη σοχιαλ υνρεστ αγαινστ ανδ
ποπυλαρ συππορτ φορ γοϖερνmεντσ ηαϖε σηαπεδ σοχιαλ ασσιστανχε προποσαλσ οφ τηε Wορλδ
Βανκ. Τηρουγη τηε αναλψσισ οφ Wορλδ Βανκ πολιχψ δοχυmεντσ, τηε αρτιχλε φουνδ τηατ τηε
Wορλδ Βανκ ωιδελψ ρεχοmmενδσ ρεσπονδινγ το στρυχτυραλ ανδ πολιτιχαλ χονδιτιονσ αλικε
ωιτη τηε εξπανσιον οφ σοχιαλ ασσιστανχε προγραmmεσ. Dεσπιτε ιτσ προχλαιmεδ πολιτιχαλ
νον−ιντερφερενχε ανδ εξχλυσιϖε εmπηασισ ον στρυχτυραλ φαχτορσ, τηε Wορλδ Βανκ ισ ιν φαχτ
πολιτιχαλλψ χονσχιουσ ανδ χαυτιουσ ανδ ηασ βεεν φολλοωινγ τηε γλοβαλ τρενδ οφ
πολιτιχισατιον οφ ποϖερτψ ρεδυχτιον σινχε τηε 2000σ. T
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εφφεχτσ ον τηε λιϖινγ στανδαρδσ οφ mιλλιονσ οφ πεοπλε αχροσσ τηε ωορλδ, mοστλψ ιν mιδδλε
ανδ λοωερ ινχοmε χουντριεσ. Σαφετψ νετ σχηεmεσ mορε ρεχεντλψ ρεχοmmενδεδ βψ τηε
Βανκ ηαϖε θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε αδϖανταγεσ οϖερ πρεϖιουσ προϕεχτ−βασεδ
δεϖελοπmενταλ στρατεγιεσ. Τηερεφορε, τηε θυεστιον ηερε ισ νοτ ωηετηερ Wορλδ Βανκ
σπονσορεδ ποϖερτψ αλλεϖιατιον προγραmσ αρε ποσιτιϖε ορ νεγατιϖε, βυτ ρατηερ το ωηατ
εξτεντ πολιτιχαλ χονχερνσ αρε ινϖολϖεδ ιν τηε πολιχψ ρεχοmmενδατιον mακινγ. Τηε Wορλδ
Βανκ, νορ mεmβερ στατεσ, σηουλδ βε χονσιδερεδ ηοmογενεουσ εντιτιεσ. Ον τηε χοντραρψ,
τηε διρεχτιον οφ πολιχιεσ ανδ ρεχοmmενδατιονσ αρε χονσταντλψ βεινγ νεγοτιατεδ βετωεεν
Βανκ σταφφ ανδ mεmβερ γοϖερνmεντσ. Ασ mανψ σχηολαρσ ηαϖε σηοων, σεχυριτιζατιον οφ
σοχιαλ ασσιστανχε πολιχιεσ δεπενδσ ον αν υνδερστανδινγ τηατ ραδιχαλ γρουπσ mαψ
τρανσφορm ποϖερτψ ρελατεδ γριεϖανχεσ ιντο πολιτιχαλ αχτιϖισm ανδ αλλεϖιατινγ ποϖερτψ

χονδιτιονσ οφ τηισ ραδιχαλιζατιον. Τηερεφορε, νοτ εϖερψ πολιχψ mακερ ιν τηε Wορλδ Βανκ
δοεσ σεε σοχιαλ ασσιστανχε ασ α πολιτιχαλ ινστρυmεντ, βυτ τηε εξτεντ το ωηιχη ασσιστανχε ισ
πολιτιχιζεδ ανδ σεχυριτιζεδ ισ α δετερmινεδ βψ τηεσε ποωερ στρυγγλεσ ιν ανδ αρουνδ τηε
Βανκ.
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Φυνδινγ
Τηισ ωορκ ισ αν εξτενσιον οφ α πρεϖιουσ ρεσεαρχη, ωηιχη ωασ συππορτεδ βψ τηε Νατιοναλ
Σχιενχε Φουνδατιον (ΝΣΦ); ανδ τηε Μιδδλε Εαστ Ρεσεαρχη Χοmπετιτιον (ΜΕΡΧ).

Αχκνοωλεδγεmεντσ
Wε αρε mυχη ινδεβτεδ το τηε τηρεε ανονψmουσ ρεϖιεωερσ, ωηο προϖιδεδ υσ ωιτη
ινϖαλυαβλε ανδ ιν−δεπτη φεεδβαχκ; ασ ωελλ ασ το τηε Εδιτορσ οφ Χυρρεντ Σοχιολογψ φορ τηειρ
συππορτ ανδ αδϖιχε. Wε ωουλδ αλσο
B
G
C
P
B
C
ανδ παρτιχιπαντσ οφ ΕΧΠΡ 2013 ϑοιντ “
W
M
Ιντερνατιοναλ
ιmπαχτσ ον ωελφαρε στατε χηανγε: Τηεοριεσ ανδ mετηοδσ ιν τηε στυδψ οφ σοχιαλ πολιχψ
διφφυσιον , ωηερε αν εαρλιερ ϖερσιον οφ τηισ αρτιχλε ωασ πρεσεντεδ.

Dεχλαρατιον οφ Χονφλιχτινγ Ιντερεστσ
Τηε αυτηορ(σ) δεχλαρεδ νο ποτεντιαλ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ ωιτη ρεσπεχτ το τηε ρεσεαρχη,
αυτηορσηιπ, ανδ/ορ πυβλιχατιον οφ τηισ αρτιχλε.
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Νοτεσ
1. Τηε φολλοωινγ κεψ ωορδσ ωερε υσεδ: προτεστ, οπποσιτιον, τερρορ(ισm), ινφορmαλ, ποϖερτψ,
(σοχιαλ) υνρεστ, ελεχτιονσ, ποπυλιστ, δισσιδεντ, (υν)εmπλοψmεντ, τυρmοιλ, πολιτιχαλ, σεχυριτψ,
τηρεατ, στρικε, δεmονστρατιον, χονταιν, χονφλιχτ, σταβιλιτψ, σαφετψ, ηεαλτη, ταργετ, ϖιολεν(χε),
ρισκ.
2. Τηεσε στρατεγιεσ αρε νοτ σολελψ αππλιεδ ιν πολιχιεσ τοωαρδσ δεϖελοπινγ χουντριεσ: αλσο ιν τηε
χασε οφ Γερmανψ χερταιν εχονοmιχ δεϖελοπmεντσ ηαϖε δελιβερατελψ βεεν mαδε σοχιαλλψ
αχχεπταβλε τηρουγη mεανσ οφ σοχιαλ σεχυριτψ βενεφιτσ (Γ20, 2003: 64).
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Φιγυρε 1: WΒ ρεπορτσ ινδιχατινγ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ, αχχορδινγ το ψεαρ οφ πυβλιχατιον
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Φιγυρε 2. Ρατιο οφ χονταινmεντ ανδ mοβιλιζατιον οβϕεχτιϖεσ αχροσσ τιmε
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