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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða að hvaða leyti íslensk þróunarsamvinna samræmist alþjóðlegum 

markmiðum um þróunarsamvinnu sem íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að vinna að. 

Annars vegar verður litið til alþjóðlegra markmiða Pearson nefndar frá árinu 1969. Hins vegar 

verður tekið mið af Þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2000. Við mat á því 

hvernig íslensk þróunarsamvinna samræmist þessum viðmiðum verður sérstaklega horft til 

laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands sem voru samþykkt á Alþingi árið 2008 og til 

umræðna og greinargerðar í tengslum við frumvarp til þeirra laga. Auk þess verður litið til 

stefnumiða frá utanríkisráðuneyti og Þróunarsamvinnustofnun Íslands.   

Helstu niðurstöður eru að íslensk þróunarsamvinna leitast við að starfa í samræmi við 

alþjóðleg markmið sem stjórnvöld hafa samþykkt að vinna að. Það hafa orðið miklar framfarir 

í málaflokknum frá aldamótum og urðu ákveðin tímamót með lagasetningunni árið 2008. Með 

nýju lögunum er markaður grundvöllur sem leiðir til þess að hægt verði að byggja enn frekar 

upp markvissa og áreiðanlega þróunarsamvinnu. Það er þó enn langt í land á ákveðnum 

sviðum, sérstaklega í tengslum við aukningu fjárframlaga, en framlög minnkuðu mikið í 

kjölfar efnahagserfiðleika árið 2008. Metnaðarfull markmið gefa þó til kynna að það sé mikill 

vilji til staðar fyrir frekari framförum á komandi árum. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til BA gráðu í stjórnmálafræði með lögfræði sem 

aukagrein við Háskóla Íslands. Verkefnið er metið til 12 ECTS eininga. Vinna við ritgerðina 

hófst á haustdögum 2011 og stóð yfir með hléum samhliða fullu námi fram í apríl 2012. Efni 

ritgerðarinnar valdi ég vegna mikils áhuga á málaflokki þróunarsamvinnu og mannúðarstarfs. 

Vorönn 2011 fór ég í skiptinám til Bandaríkjanna í University of Miami þar sem ég tók 

áfanga tengda þessu sviði. Í framhaldi af því vaknaði áhugi minn á að kynna mér frekar 

hvernig íslensk þróunarsamvinna færi fram og hvernig hún stæði í alþjóðlegu samhengi. Ég 

vil þakka leiðbeinanda mínum Silju Báru Ómarsdóttur kærlega fyrir frábæra leiðsögn og 

góðar ábendingar. Þá vil ég þakka þeim sem standa mér nærri, vinum, kærasta og foreldrum 

fyrir þolinmæði, góð ráð og að taka að sér yfirlestur á ritgerðinni. 
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Inngangur 

Þó svo að fæstir þekki mikið til þróunarsamvinnu þá er þetta málaflokkur sem nánast allir 

hafa heyrt minnst á og lang flestir hafa einhverja skoðun á. Í dag er uppi mikil krafa um að 

þróunarsamvinna sé skilvirk og skili árangri. Opinber þróunarsamvinna er fjármögnuð með 

skattfé almennings og því er nauðsynlegt að vel sé farið með þá peninga og nýting þeirra sé 

hámörkuð til að tryggja stuðning við málaflokkinn. Almenningur þarf að trúa því að með 

þróunarsamvinnu sé raunverulega verið að hjálpa þeim sem minna mega sín í þessum heimi. 

Þá hefur jafnframt verið uppi gagnrýni um hvers konar þróunarsamvinna sé skilvirkust, með 

hvernig verkefnum, samvinnu og stuðningi náist mestur árangur. Í dag miða flest ríki og 

alþjóðastofnanir við ákveðin sameiginleg viðmið um hvernig skuli starfa að þróunarsamvinnu 

og hvernig megi ná sem mestum árangri. Þessi viðmið eru að sjálfsögðu háð breytingum 

jafnhliða aukinni reynslu og þekkingu. Þó hafa verið samþykkt ákveðin grundvallarmarkmið 

sem stefna skal að, til dæmis á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Opinber þróunarsamvinna 

Íslands hefur tekið örum breytingum undanfarin ár og er í mikilli framþróun. Íslensk 

stjórnvöld starfa með öðrum ríkjum og alþjóðastofnunum á alþjóðlegum vettvangi að 

þróunarmálum og hafa skuldbundið sig til að vinna að tilteknum markmiðum. Í þessu 

samhengi er markmið þessarar ritgerðar að varpa fram eftirfarandi spurningu: Hvernig hefur 

íslensk þróunarsamvinna verið mótuð og að hvaða leyti samræmist markmiðasetning hennar 

alþjóðlegum markmiðum, sem íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að vinna að ? 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er saga þróunarsamvinnu rakin í grófum dráttum í alþjóðlegu 

samhengi. Það er nauðsynlegt að skilja þá margþættu og flóknu sögu sem býr að baki 

þróunarsamvinnu sem í dag er einn stærsti hluti utanríkisstefnu margra vestrænna ríkja. Þá er 

leitast við að skilgreina hvað sé átt við með hugtökunum þróun og þróunarlönd og hvað 

þróunarsamvinna sé og í hvaða formi hún sé veitt. Í framhaldi af því er farið yfir sögu 

íslenskrar þróunarsamvinnu og þann árangur sem náðst hefur. Kynnt eru lög um íslenska 

þróunarsamvinnu sem voru samþykkt á Alþingi árið 2008 og ferill frumvarpsins og helstu 

umræður í þinginu rakin. Loks er leitast við að bera saman hvernig íslensk þróunarsamvinna 

samræmist alþjóðlegum markmiðum um þróunarsamvinnu sem eru álitin grundvallarviðmið á 

þessum vettvangi og flest ríki starfa nú að því að uppfylla.  Skoðað verður hvernig þessi 

markmið endurspeglast í löggjöf sem og annarri stefnumörkun svo sem frá 

utanríkisráðuneytinu og þingsályktun frá Alþingi 2011.  

Ritgerð þessi er byggð á heimildavinnu en ekki sjálfstæðri rannsókn. Fræðilegur hluti 

ritgerðarinnar byggist í lykilatriðum á fræðiritum og skýrslum sem fjalla um kenningar og 
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sögu þróunarsamvinnu. Meginmál ritgerðarinnar byggist hins vegar að stórum hluta á 

frumvarpi til laga um íslenska þróunarsamvinnu og greinargerð og umræðum á Alþingi  í 

tengslum við lagafrumvarpið. Auk þess er notast við skýrslur sem hafa verið gefnar út af 

utanríkisráðuneytinu og öðrum stofnunum sem starfa á þessu sviði. Stór hluti heimildavinnu 

fór fram haustið 2011 en annars samhliða ritgerðarskrifum fram í apríl 2012.  

Það hefur mikið verið ritað um þróunarsamvinnu á íslensku og ensku og má sem dæmi 

nálgast óheyrilegt magn af skýrslum frá alþjóðlegum stofnunum á þessu sviði. Hér á landi 

hefur helst verið skrifað um þetta efni á vegum utanríkisráðuneytis og 

Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ). Auk þess sem finna má ýmsar greinar, fréttir og 

tilkynningar um þessi málefni. Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru gjarnan nefnd í 

samhengi við þróunarsamvinnu sem grundvallarviðmið og má víða sjá tilvísanir í þau sem og 

aðrar ályktanir og markmið sem hafa verið sett á alþjóðlegum vettvangi. Í þessari ritgerð er 

leitast við að draga saman þær upplýsingar sem til eru um málaflokkinn og hafa komið fram 

af aðilum sem hafa áhrif á þróunarmál. Það er þó mikilvægt að halda uppi gagnrýnu viðhorfi 

þar sem flest gögn sem til eru um íslenskt þróunarstarf koma frá aðilum sem starfa á 

vettvanginum eða í stjórnsýslunni, en ekki frá hlutlausum fræðimönnum eða öðrum 

stofnunum. 
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1 Hugtakið þróun 

Á íslensku er hugtakið þróun notað sem þýðing á tveimur ólíkum hugtökum í ensku. Annars 

vegar er það orðið „evolution“ og hins vegar orðið „development“. Fyrra hugtakið er í eðli 

sínu lýsing á hlutlausri aðlögun, svo sem aðlögun lífs að lífsskilyrðum eða þróun samfélaga 

yfir langan tíma. Með síðara orðinu er átt við þróun sem í raun vísar til vaxtar á getu eða 

hæfni einstakra samfélaga. Merking beggja orðanna er mjög svipuð, þau tákna bæði aðlögun 

eða breytingar vegna breyttra skilyrða. Munurinn er sá að „development“ er  meðvituð tilraun 

manna til að breyta þjóðfélögum í þá átt sem þeir álíta hentugasta fyrir þau skilyrði sem þeir 

telja að fyrir hendi séu. Grunnhugmyndin er að sum samfélög eiga erfiðara en önnur með að 

aðlagast og dafna í heiminum eins og hann er í dag. Þróun er tilraun til að gera þessi samfélög 

líkari þeim sem betur gengur. Aftur á móti má færa rök fyrir því að ástæðan fyrir að 

ákveðnum samfélögum gangi betur sé einfaldlega sú að heimur nútímans er sniðinn að þeirra 

þörfum. Þróun í átt að núverandi heimsmynd hófst í Evrópu fyrir um 500 árum. Með 

nýlendustefnu og byltingu í atvinnuháttum var veruleiki nútímans myndaður. Evrópa 

aðlagaðist þessum breyttu aðstæðum sem meðal annars urðu grunnurinn að iðnvæðingu, 

borgarmyndun og lýðræði. Stór hluti af heiminum gerði það þó ekki, fyrir utan að mörg svæði 

urðu vettvangur fyrir hráefnaleit Evrópumanna og markaður fyrir iðnframleiðslu þeirra. Þetta 

eyðilagði jafnframt innlendan iðnað í öðrum löndum enda var ekki starfað á 

jafnréttisgrundvelli né var verslun raunverulega frjáls. Í raun var það því tími 

nýlendustjórnarinnar sem átti stóran þátt í að skapa þann raunveruleika sem við búum við í 

dag. Síðari hluti 20. aldar og 21. öldin hafa í raun verið tilraun hinna vestrænu ríkja til að laga 

hin vanþróuðu þjóðfélög betur að aðstæðum sem þau sjálf bjuggu til. Þrátt fyrir þetta er ekki 

litið á þróunaraðstoð í þessu samhengi og hugtakið notað hlutlaust líkt og það væru engar 

sögulegar eða pólitískar rætur tengdar við það.
1
  

Fræðimaðurinn Arturo Escobar talar í bók sinni um að í raun sé hugmyndin um þróun 

þriðja heimsins tilbúið vandamál í gegnum vestræna orðræðu. Í kjölfar Seinni heimsstyrjaldar 

var farið að halda þeirri sjálfsmynd að mörgum löndum að þau væru vanþróuð, sem varð til 

þess að þeirra stærsta vandamál og jafnframt viðfangsefni varð „að þróast“. Þessi hugmynd 

um þróun kom frá Bandaríkjunum og Vestur-Evrópu og varð þeirra vettvangur til að leysa 

meint vandamál ríkja í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku.
2
 

                                                 
1
 Jón Ormur Halldórsson, Þróun og þróunaraðstoð, (Reykjavík: Alþjóðamálastofnun HÍ, 1992), 13-16. 

2
 Arturo Escobar, Encountering development : the making and unmaking of the Third World, (New Jersey: 

Princeton University Press, 1995), 6. 
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2 Þróunarsamvinna – sögulegt yfirlit í alþjóðlegu samhengi 

Hugmyndina um þróunaraðstoð má rekja til eftirstríðsáranna í Evrópu þegar verið var að 

byggja upp álfuna. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), sem 

síðar varð the World Bank Group eða Alþjóðabankinn, var settur á stofn í framhaldi af því að 

fulltrúar 45 landa hittust í Bretton Woods árið 1944 undir lok síðari heimstyrjaldarinnar. 

Hlutverk hans átti að vera aðstoð við uppbyggingarstarf í heiminum, sérstaklega í Evrópu og 

að finna lausn á efnahagslegum afleiðingum stríðsins og hvernig hægt væri að stuðla að og 

tryggja að friður kæmist á. Fyrsta lán Alþjóðabankans var veitt til Frakklands árið 1947 til 

þess að hjálpa þeim að byggja upp landið.
3
 

Árið 1945 voru Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) stofnsettar af 51 ríki. Megin markmið þeirra var 

að viðhalda friði í heiminum og jafnframt að flýta fyrir endalokum nýlendustjórnar. Í kringum 

1960 voru nánast allar fyrrum nýlendur Evrópuríkjanna orðnar að sjálfstæðum ríkjum. Þá var 

það einnig markmið SÞ að aðstoða fátækari lönd heimsins að þróast.
4
  

Stóran þátt í endurreisn Evrópu átti Marshall aðstoðin sem var komið á fót af 

Bandaríkjunum árið 1947. Í ræðu sem Harry S Truman forseti Bandaríkjanna flutti í janúar 

1949 taldi hann upp fjögur megin stefnumál sinnar stjórnar. Í fyrsta lagi myndu Bandaríkin 

áfram styðja við rekstur SÞ, sem voru þá fjögurra ára. Í öðru lagi stuðla að áframhaldandi 

uppbyggingu í Evrópu í gegnum Marshall aðstoðina, í þriðja lagi að koma á fót sameiginlegu 

varnarbandalagi NATO til að mæta ógn frá Sovétríkjunum. Loks var það punktur númer 

fjögur sem vakti gríðarlega athygli, en það var að veita fátækari ríkjum heims aðstoð líkt og 

Bandaríkin voru þá þegar að veita ákveðnum ríkjum í Suður-Ameríku. Þessi fjórði punktur í 

ræðu Truman varð í raun upphafið að „öld þróunarmála“. Í ræðu sinni hvatti forsetinn önnur 

ríki til að leggja fram sinn skerf í verkefninu og lagði áherslu á að þetta skyldi vera 

samvinnuframtak þar sem allar þjóðir myndu vinna saman í gegnum SÞ. Þetta skyldi vera 

alheimsviðleitni til að ná fram friði, allsnægtum og frelsi.
5
 

2.1 Kenningar um framkvæmd þróunarsamvinnu 

Fyrstu kenningar um hagfræðilega þróun fóru að myndast upp úr 1950. Í framhaldi af góðum 

árangri Marshall aðstoðarinnar var litið svo á að lausn á vandamálum hinna vanþróuðu ríkja 

fælist í sams konar aðstoð, það er að dæla fjármagni til þeirra. Farið var að senda mikið 

                                                 
3
 The World Bank, World Development Report 2011: conflict, security and development, „foreword“, 

(Washington, DC: The World Bank, 2011), xi. 
4
 John Cole, Development and Underdevelopment: A Profile of the Third World, (London & New York: 

Routledge, 1992), 2-4. 
5
 Gilbert Rist, The History of Development: from Western Origins to Global Faith, (London & New York : Zed 

Books, 1997), 70-72. 
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fjármagn til þróunarlandanna sem átti að koma af stað ferli sem myndi leiða til örrar 

iðnvæðingar og í framhaldi af því nútímavæðingar. Gert var ráð fyrir að fjármagnið myndi 

rjúfa hringrás fátæktar og leiða til flutnings á vinnuafli frá landbúnaði yfir í iðnað, sem yrði 

upphafið að iðnvexti og þar með þróuðu þjóðfélagi.
6
  

Það var lengi trú alþjóðlegra fjármálastofnana og ríkja sem gáfu til þróunarmála að 

viðskipti og markaðir yrðu til þess að enda fátækt og koma vanþróuðum löndum í farveg þar 

sem þau sjálf gætu viðhaldið hagvexti. Alþjóðavæðing var séð sem afl sem myndi stuðla að 

efnahagslegum framförum um allan heim. Talið var að fátæk lönd myndu ná upp hagvexti svo 

lengi sem þau leituðust eftir að framfylgja góðri stjórn í efnahagsmálum sem byggði á 

þjóðhagfræðilegum stöðugleika, frjálsum mörkuðum og einkavæðingu í efnahagsstarfsemi. Á 

móti myndi hagvöxturinn færa ríkjunum almennar framfarir á sviði heilsu, menntunar, fæði, 

húsakynna og aðgengi að grunninnviðum svo sem vatni og hreinlætisaðstöðu. Allt þetta 

myndi gera þeim kleift að brjótast úr viðjum fátæktar.
7
  

Alþjóðavæðingin og alþjóðlegir markaðir hafa sannarlega stuðlað að hagvexti hjá 

ákveðnum ríkjum og dregið úr fátækt hjá mörgum. Hún hefur á sama tíma sneitt hjá 

ákveðnum hópum fólks innan þessara ríkja sem og ákveðnum löndum í heild. Mörg lönd í 

austur og suður Asíu, svo sem Kína og Indland náðu miklum framförum frá 10. áratug síðustu 

aldar. Hins vegar eru önnur svæði sem hafa setið eftir, svo sem lönd sunnan Sahara í Afríku, í 

Suður Ameríku og Mið-Austurlöndum. Þessi svæði sem hafa dregist aftur úr virðast festast í 

hættulegri hringrás fátæktar þar sem aðrir þættir líkt og alvarlegir sjúkdómar og jafnvel 

ófriður ýtir íbúum þessara svæða enn neðar í gildru fátæktar og gerir þeim erfiðara fyrir að 

vinna sig út úr aðstæðunum. Það er því ljóst að þessi hugmyndafræði hafi í dag sannað sig 

sem ófullnægjandi til að eyða fátækt ein og sér. Það eru margar ástæður fyrir því að 

efnahagsþróun sneiði hjá fátækasta fólki og svæðum heims. Ein algeng ástæða eru slæm 

stjórnvöld. Þegar stjórnvöld eru spillt, óhæf eða óábyrg gagnvart borgurum sínum þá verður 

hagkerfið óstöðugt. Þegar ójöfnuður er mikill er fátækt fólk gjarnan vanrækt af þeim örfáu 

ríku sem fara oft með völdin og kemur það í veg fyrir þróun. Þegar stjórnvöldum tekst ekki að 

tryggja heilsu og menntun íbúa sinna fer svo að hagvöxtur fjarar smám saman út þar sem ekki 

er til staðar fullnægjandi fjöldi heilbrigðra, faglærðra starfsmanna. Traust stjórnvöld eru því 

                                                 
6
 Franck Petiteville, „Three mythical representations of the state in development theory“, International Social 

Science Journal 50, nr. 155 (2002): 116. 
7
 The United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2003 -  Millennium 

Development Goals: A compact among nations to end human poverty, (New York/Oxford: Oxford University 

Press, 2003), 16. 
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grundvallar þáttur til að tryggja góða efnahagsstefnu, mannréttindi, virkar stofnanir og 

lýðræðislega stjórnmálaþáttöku.
8
 

Í ágúst 1968 var Lester B. Pearson fyrrverandi forsætisráðherra Kanada, beðinn af Robert 

S. McNamara forseta Alþjóðabankans, að koma á fót nefnd til þess að fara yfir þróunaraðstoð 

seinastliðinna 20 ára og meta árangurinn. Það var ljóst að þróunaraðstoð hafði ekki skilað 

tilætluðum árangri og að það þyrfi að endurskoða ferlið og leggja fram tillögur fyrir 

framtíðina. Nefndina skipaði Pearson ásamt sjö samstarfsmönnum sínum, var hún nefnd 

Commission on International Development en gekk þó gjarnan undir nafninu the Pearson 

Commission. Ári síðar, í september 1969 gaf nefndin út skýrslu, „Partners in Development“.
9
 

Það hefur gjarnan verið litið til þessarar skýrslu í umræðu um þróunaraðstoð og átti hún þátt í 

því að breyta áherslum þróunaraðstoðar á 8. áratug 20. aldar. Fátækt var þá skilgreind af SÞ 

og Alþjóðabankanum, sem helsta vandamál þróunarríkjanna í stað þess að áhersla væri lögð á 

iðnvæðingu. Því miður varð þó þróunin áfram sú að þróunarríkin sukku mörg sífellt dýpra í 

skuldafen jafnframt því sem að spilling jókst og ríkisstofnanir urðu sífellt óskilvirkari.
10

 

Á 9. áratugnum urðu miklar stefnubreytingar í þróunarmálum sem miðuðu að opnun 

hagkerfa samfara traustri stjórnun peninga- og fjármála. Auk þess var lögð frekari áhersla á 

viðhald og rekstur mannvirkja í stað stanslausra nýbygginga. Umhverfismál fóru einnig að 

koma meira til sögunnar. Í dag er sífellt meiri áhersla á það að þróunarlöndin taki sjálf þátt í 

að móta þá stefnu sem þau fylgja í samráði við stuðningsaðila sína. Aðstoð beinist auk þess í 

frekari mæli að því að styrkja heila málaflokka í stað einstakra verkefna. Tekið er tillit til 

aðstæðna í hverju landi fyrir sig auk þess sem sérstök áhersla hefur verið lögð á að lækka 

skuldabyrði þeirra landa sem eru hvað verst stödd.
11

 Það má segja að þróunarsamvinna hafi 

undanfarin ár og sé í raun enn að fara í gegnum nokkurs konar endurskoðunarferli. Þrátt fyrir 

að gífurlegar fjárhæðir hafi streymt til margra af fátækustu svæða heims, ekki aðeins 

undanfarin ár heldur áratugi er ástandið í mörgum löndum lítið betra, staðnað og er jafnvel að 

versna í sumum tilvikum. Það má þó ekki horfa fram hjá þeim árangri sem náðst hefur. 

                                                 
8
 UNDP, Human Development Report 2003, 16. 

9
 The World Bank, „Pages from World Bank History: The Pearson Commission,“ 

http://go.worldbank.org/JYCU8GEWA0 ( sótt 19. september 2011). 
10

 Hermann Örn Ingólfsson og Jónas H. Haralz, Ísland og þróunarlöndin: álitsgerð um þróunarsamvinnu Íslands 

og þátttöku í starfi alþjóðastofnana, (Reykjavík: Utanríkisráðuneytið, 2003), 1. 
11

 Sama heimild, 2-3. 
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3 Þróunarlönd 

Á hnattvæðingarskeiðinu frá um 1980 hefur lífskjaramunur milli ríkra landa minnkað. Á 

meðan hefur hins vegar bilið milli ríkustu og fátækustu landanna aukist. Þau þróunarlönd sem 

hafa náð að nútímavæðast á þessum tíma hafa saxað á ríku löndin, en innan þeirra hefur aftur 

á móti ójöfnuður aukist, svo sem í Kína.
12

  

Samkvæmt skýrslu Alþjóðabankans frá 2008 er miðað við að fólk sem lifir við örbirgð (e. 

extreme poverty) lifi á minna en 1,25 bandaríkjadal á dag. Þetta er viðmið frá 2005, en þá 

voru fátækramörk hækkuð úr einum bandaríkjadollar sem hafði verið viðmiðið frá 1999. 

Miðað við þetta nýja viðmið þá lifa um 1,4 milljarður manna við örbirgð, sem er meira en 

einn fjórði af fólksfjölda þróunarríkjanna.
13

 

Í skýrslu SÞ frá 2010 er tekið saman hver sé hlutur fólks sem er fátækt á svonefndan 

margvíðan hátt (e. multidimensional poor). Þetta er viðmið þar sem fátækt er skoðuð út frá 

þremur víddum, heilsu, menntun og lífskjörum, sem endurspeglast í tíu mælanlegum þáttum. 

Þetta má einnig kalla skerta velferð, en heimili telst hafa skerta velferð ef það skortir að 

minnsta kosti tvo til sex þessara 

mælanlegu þátta. Skýrslan 

varpar ljósi á umfang fátæktar og 

útbreiddan skort í Suður-Asíu, 

Afríku sunnan Sahara og 

fátækustu löndum Suður-

Ameríku, líkt og sjá má á 

meðfylgjandi mynd.
14

      

 

 

 

Mynd 1 : Dreifing fátækra í þróunarríkjum eftir heimshlutum skv.skýrslu SÞ.
15

 

 

                                                 
12

 Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 

2005), 160. 
13

 The World Bank, 2008 World Development Indicators – Poverty data: A supplement to World Development 

Indicators 2008, (Washington, DC: The World Bank, 2008), 1. 
14

 The United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2010 - The Real Wealth 

of Nations: Pathways to Human Development, (New York: UNDP, 2010), 95-96. 
15

 Sama heimild, 98. 
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Mestur fjöldi fólks sem býr við fátækt er í Suður Asíu. Aftur á móti er hæsta tíðni fátækra í 

löndum sunnan Sahara í Afríku. Þar er dreifingin þó einnig mjög mikil milli landa og fer frá 

3% í Suður-Afríku og upp í gífurlegan fjölda í Níger eða 93 prósent. Í heildina er talið að um 

það bil þriðjungur íbúa í 104 löndum, eða um 1,75 milljarður manna, lifi við skerta velferð.
16

  

Í dag er algengast að fátækt sé mæld út frá tekjum sem miða við stöðluð fátæktarmörk. Það 

hefur þó sýnt sig að með því að nota slík viðmið er oft horft fram hjá ákveðnum hópi fólks 

sem býr við skerta velferð. Í rannsóknum í mörgum löndum hefur komið fram að fjöldi þeirra 

sem teljast fátækir á margvíðan hátt eru fleiri en þeir sem falla undir fátæktarmörk.
17

 Þá eru 

einnig sum þróunarlönd sem miða fátæktarmörk út frá aðgengi að fæðu. Mörkin miða þá við 

að gefa til kynna skort á efnahagslegum úrræðum  til að mæta grunnþörfum fyrir fæðu.
18

  

Fátækt fólk er oft án fæðis, skjóls, menntunar og heilsu, ýmiss konar skortur sem hindrar 

það frá því að lifa mannsæmandi lífi. Það eru til margar mismunandi mælivíddir fátæktar.
19

 

Ólík viðmið sýna hversu afstæð tölfræði um fjölda fátækra í þróunarlöndunum getur verið og 

hve breytilega hugtakið fátækt getur mælst á milli heimshluta. Það hafa verið skilgreind þrjú 

mismunandi form fátæktar sem tengjast mismunandi stigum þróunar. Á tveim stigum er 

miðað við að fólk nái að mæta grundvallar þörfum, versta gerðin er hins vegar örbirgð sem er 

skilgreind sem vangeta til að mæta þessum grundvallar þörfum. Þessi gerð af fátækt 

fyrirfinnst aðeins í lágtekjulöndum og þekkist ekki í hinum vestræna heimi.
20

 

                                                 
16

 UNDP, Human Development Report 2010, 96-98. 
17

 Sama heimild, 95-96. 
18

 Alastair Greig, David Hulme og Mark Turner, Challenging global inequality: Development theory and 

practice in the 21st century, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 15-17. 
19

 The World Bank, World Development Report 2000/2001, Attacking Poverty - Overview, (The World Bank, 

2000), 1. 
20

 Alastair Greig, David Hulme og Mark Turner, Challenging global inequality, 30-31. 
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4 Þróunarsamvinna 

Með þróunarsamvinnu á sér stað tekjutilfærsla á milli manna.
21

 Hátekjuríki veita 

lágtekjuríkjum fjárhagsaðstoð. Það geta legið ýmiss konar ástæður að baki þróunarsamvinnu, 

svo sem hugmyndir um réttlæti, jöfnuð, réttindi og velferð í heiminum, siðferðilegar ástæður. 

Auk mannúðarsjónarmiða geta þó einnig komið fram annars konar röksemdir svo sem út frá 

hugmyndafræði, viðskiptum eða efnahags- og félagslegum sjónarmiðum. Stærstu veitendur 

þróunarsamvinnu í dag eru einstök ríki, alþjóðlegar fjármálastofnanir, stofnanir SÞ, 

Evrópusambandið, styrktarsjóðir og frjáls félagasamtök. Það er mismunandi hvernig 

uppbygging þróunarsamvinnu er en sem dæmi getur stuðningur við þróunarland verið beint 

við stjórnvöld í landinu, eða honum beint í ákveðna málaflokka eða jafnvel sérstök verkefni. 

Þá getur þróunarsamvinna jafnframt verið í ýmiss konar mynd svo sem í formi fjármagns, 

sem getur verið bundið eða óbundið, eða í formi tæknilegrar aðstoðar.
22

 

Samkvæmt SÞ getur þróunaraðstoð tekið á sig ólíkar myndir. Ekki er aðeins um að ræða 

gjöf frá einu landi til annars heldur getur einnig verið um að ræða lán og fjárfestingar. Gjafir 

og lán, sérstaklega ef lán eru á lágum vöxtum, teljast til þróunaraðstoðar. Hins vegar gefur 

hugtakið fjárfesting til kynna hagnað og getur gefið hugmynd um arðrán þróaðri ríkja á 

þróunarríkjunum.
23

 

4.1 Tvíhliða og marghliða þróunarsamvinna 

Stór hluti framlaga til þróunarsamvinnu er opinber þróunarsamvinna og skiptist hún í tvo 

flokka. Annars vegar er um að ræða marghliða þróunarsamvinnu sem fer fram í gegnum 

alþjóðlegar stofnanir. Hins vegar er svokölluð tvíhliða aðstoð sem er þá beint frá einu ríki til 

annars. 

Samkvæmt skilgreiningu Þróunarsamvinnunefndar (DAC) Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD) felst marghliða þróunarsamvinna í framlögum til stofnunar 

sem vinnur að þróunarmálum eingöngu eða að hluta, er alþjóðastofnun eða alþjóðasamtök 

sem ríkisstjórnir eiga aðild að eða sjóður sem lýtur sjálfstæðri stjórn slíkrar stofnunar og færir 

framlög í sameiginlegan sjóð, þannig að framlögin verða ekki sundurgreind heldur verða hluti 

af heildarfjármunum sjóðsins. Tvíhliða þróunarsamvinna er skilgreind samkvæmt DAC sem 

                                                 
21

 Bertin Martens, Why do aid agencies exist?, (OECD, 2004), 4-5. 
22

 Þórdís Sigurðardóttir, staðgengill framkvæmdastjóra ÞSSÍ, „Þróunarsamvinna og hjálparstarf: Horft til baka 

og fram á við,“ (erindi á námskeiði um Álitamál í þróunarsamvinnu og hjálparstarfi, Endurmenntun Háskóla 

Íslands mars 2012). 
23

 John Cole, Development and Underdevelopment, 62. 
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bein samvinna milli framlagaríkis og þróunarríkis. Einnig fellur hér undir samvinna við 

innlend og alþjóðleg félagasamtök sem starfa að þróunarmálum sem og önnur innlend 

samvinna. Um það bil 65% af allri þróunaraðstoð í heiminum er tvíhliða aðstoð, frá einu ríki 

til annars. Það getur þó verið mjög mismunandi milli þjóða hvernig þessi aðstoð er veitt og í 

margvíslegum tilgangi.
24

  

Öll vestræn ríki reyna með einhverjum hætti að draga úr efnahagslegu tapi af því að veita 

þróunaraðstoð með því að beina einhverju af fjármagninu sem er veitt, til kaupa á vörum og 

þjónustu í eigin landi. Það er þó mjög misjafnt eftir löndum hversu langt er gengið í þessu. 

Þetta dregur úr gildi þróunaraðstoðar fyrir þiggjendur og getur auk þess haft áhrif á hvernig 

verkefni eru valin þar sem hagsmunir gjafaríkjanna eru hafðir til hliðsjónar. Í dag eru víða 

uppi kröfur um að fjármagn til þróunaraðstoðar sé betur nýtt og að komið verði í veg fyrir að 

hluti fjármagnsins renni sem styrkir til vestrænna fyrirtækja undir yfirskyni þróunarsamvinnu. 

Ein leiðin til að koma í veg fyrir þetta er með marghliða þróunarsamvinnu.
25

 

4.2 Árangursviðmið í þróunarsamvinnu 

Árið 1970 samþykkti Allsherjarþing SÞ þá ályktun að iðnríkin skyldu veita 0,7% af vergum 

þjóðartekjum (VÞT) til opinberrar þróunaraðstoðar. Þetta hefur því miður ekki gengið eftir í 

flestum löndum þó svo að Allsherjarþingið hafi oft ítrekað þessa samþykkt sem og að 

leiðtogar heims hafi oft lýst yfir stuðningi við þetta markmið.
26

 Þetta viðmið er mikilvægt til 

að meta hversu vel ríki standa í alþjóðlegum samanburði í þróunarsamvinnu. Þau lönd sem 

starfa að þróunarmálum og hafa ekki náð þessu markmiði stefna flest markvisst að því á 

komandi árum, þar á meðal Ísland.
27

 

Þetta er þó ekki eina viðmiðið um árangur í þróunarsamvinnu. Það er ekki nóg að leggja 

mikið fjármagn í málaflokkinn, það þarf líka að huga að því hversu mikill árangur næst með 

þessu fjármagni og hversu vel það nýtist í þeim verkefnum sem það er lagt í. Á síðustu árum 

hefur verið uppi enn meiri krafa um árangur og skilvirkni. Til að ná meiri árangri á sviði 

þróunarmála þurfa framlagsríki að huga að ýmsum þáttum svo sem aukinni samvinnu og 

samræmingu með öllum aðilum. Þá er sérstaklega mikilvægt að samhæfa aðstoðina að 

áætlunum viðtökuríkisins, hluti af því er að draga úr bundinni aðstoð. Þá er mikilvægt að 

                                                 
24

 Jón Ormur Halldórsson, Þróun og þróunaraðstoð, 55-57. 
25

 Sama heimild, 55-57. 
26

 UNRIC, Skýrsla Sameinuðu þjóðanna bendir til að pottur sé brotinn í þróunaraðstoð – Framkvæmdastjóri 

Sameinuðu þjóðanna varar við því Þúsaldarmarkmiðin séu í hættu, http://www.unric.org/is/frettir/11246 (sótt 

21. september 2011). 
27

 Utanríkisráðuneytið, Stefnumið Íslands í þróunarsamvinnu 2005-2009, (Reykjavík: Utanríkisráðuneytið, 

2005), 10-11 
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draga úr kostnaði og tryggja það að fjármagnið berist til þeirra sem þarfnast þess. Það þarf að 

líta til hagkvæmni og skilvirkni á öllum stigum. Á sama tíma þarf þó að hafa í huga að það 

getur farið mikill tími og kostnaður í endalausar árangursmælingar. Einnig er mikilvægt að 

ríki sleppi því ekki að leggja áherslu á lágtekjuríki og svokölluð óstöðug ríki þó svo það geti 

verið vandasamara að ná árangri í slíkum löndum.
28

 Á síðustu árum hafa áherslur við val á 

viðtökuríki þróunarframlaga tekið breytingum. Síaukin áhersla er nú á ákveðin viðmið líkt og 

gæði stefnumótunar ríkisins, stjórnsýslu- og framkvæmdagetu og getu til að taka við 

utanaðkomandi aðstoð. Gjarnan er litið á tvö meginviðmið sem eru eignarhald viðtökuríkis og 

frammistaða þess. Í þessu felst þó ákveðin mótsögn þar sem oft er hvað mest þörf fyrir 

utanaðkomandi aðstoð í óstöðugum ríkjum, þar sem átök hafa gjarnan átt sér stað. Hin nýju 

viðmið við mat á samstarfslandi leiða þó oft til þess að þróunarsamvinna verður lítil við þessi 

lönd.
29

 Árangursviðmið eiga að stuðla að betri þróunarsamvinnu en mega ekki verða forsenda 

þróunarsamvinnu.  

4.3 Gagnrýni á þróunarsamvinnu 

Hvernig má það vera að mörg lönd, svo sem sunnan Sahara í Afríku standi frammi fyrir 

endalausri hringrás spillingar, sjúkdóma og fátæktar og þurfi stöðugt að treysta á erlenda 

aðstoð? Þrátt fyrir þá staðreynd að þessi lönd hafi fengið meira en 300 milljarða 

bandaríkjadala í gegnum þróunaraðstoð frá því 1970. Getur verið að þessi aðstoð valdi meiri 

skaða en hjálp og sé í raun einn þátturinn sem stuðli að því að halda þessum löndum svona 

fátækum? Að slík fjárhagsleg aðstoð valdi því að þeir fátæku verði enn fátækari og haldi aftur 

af hagvexti þrátt fyrir útbreidda trú Vesturlandabúa um hið andstæða. Fræðikonan Dambisa 

Moyo orðar þetta svo að þróunaraðstoð hafi verið og haldi áfram að vera algjört pólitískt, 

efnahagslegt og mannúðarlegt stórslys fyrir stærstan hluta þróunarlanda. Í bók Moyo er vísað 

í Karl Kraus, sem orðar þetta svo að þróunaraðstoð sé í raun sá sjúkdómur sem að hún þykist 

vera lækning á.
30

 Síðastliðin þrjátíu ár hefur árleg hagvaxtarprósenta í þeim löndum sem 

treysta hvað mest á þróunaraðstoð verið neikvæð um 0,2 prósent. Á milli áranna 1970 og 

1998 þegar aðstoð til Afríku var í algjöru hámarki hækkaði í raun hlutfall fátækra úr 11% upp 

í sláandi 66%. Fyrir 30 árum stóðu Malaví, Burundi og Burkina Faso efnahagslega framar en 

Kína miðað við tekjur á mann. Bein erlend fjárfesting og hratt vaxandi útflutningur, en ekki 

                                                 
28

 Þórdís Sigurðardóttir, „Þróunarsamvinna og hjálparstarf: Horft til baka og fram á við,“ erindi 2012. 
29

 Þórdís Sigurðardóttir og Margrét Einarsdóttir, „Hvernig náum við árangri í þróunarsamvinnu? – Aðferðir og 

áherslur,“ Þróunarmál 21, 1. tbl. (2007): 38-39. 
30

 Niall Ferguson, formáli í Dead Aid: why aid is not working and how there is another way for Africa, eftir 

Dambisa Moyo, (England: Penguin Group, 2009). 



  

18 

þróunaraðstoð, hafa verið lykillinn að efnahagsundri Kína. Hugsanlega þarf Afríka að læra af 

Asíu en ekki Evrópu og Bandaríkjunum. Á undanförnum fimmtíu árum hefur 1 trilljón 

bandaríkjadala flust frá ríkum löndum til Afríku í gegnum eða tengt þróunaraðstoð. Fólk hefur 

verið sannfært um að þetta sé hið eina rétta til að gera, að gefa til þeirra fátæku. Þrátt fyrir að 

öll þessi aðstoð hafi mögulega valdið því að mörg lönd eru í raun í verri stöðu en þær voru 

fyrir. Þrátt fyrir slíka gagnrýni þá eru þróunarframlög enn þann dag í dag séð sem lykilatriði í 

stefnu á vettvangi þróunarmála.
31

 

Ein mest áberandi gagnrýni á þróunaraðstoð eru tengsl hennar við hömlulausa spillingu. 

Peningar frá ríkari löndum heimsins hafa komið mörgum ríkjum Afríku í sjálfheldu þar sem 

spilling, hægur hagvöxtur og fátækt eru allsráðandi.  Peningar sem flæða til fátækra ríkja í 

Afríku enda víða með að framfleyta útblásnu skriffinnskuveldi. Árið 2002 áætlaði 

Afríkusambandið, sem er sameiginleg stofnun ríkja Afríku, að spilling kostaði álfuna um 150 

milljarði bandaríkjadollara á ári. Framlagsríki líta fram hjá þeirri staðreynd að peningar sem 

ættu að renna til þróunaraðstoðar séu óviljandi að stuðla að auknu misferli. Það hefur verið 

allt of auðvelt að nýta fjármagnið sem á að fara í þróunarsamvinnu, í hvað sem er annað, án 

nokkurra afleiðinga.
32

  

Ótæpileg þróunarframlög geta hugsanlega haft slæm áhrif. Víða, sérstaklega í ákveðnum 

löndum í Afríku hefur þróunarsamvinna ekki skilað sér í bættum lífskjörum. Það er því 

nauðsynlegt að búa svo um hnútana í framkvæmd, að þróunaraðstoð skili sér í réttar hendur, 

svo að hún dragi hvorki úr lýðræði né hagvexti. Þróunarsamvinna þarf ávallt að miða að því 

að einn daginn sé hægt að leggja hana af. Því miður verður það varla í bráð og hugsanlega 

aldrei en það þarf þó að vera stefnan.
33

 

4.4 Hvað næst? Framtíðarmarkmið þróunarsamvinnu 

Í september árið 2000 var samþykkt á 55. allsherjarþingi SÞ svokölluð Þúsaldaryfirlýsing þar 

sem þjóðir heimsins skuldbundu sig til að starfa saman í baráttunni gegn fátækt, til að bæta 

heilsu og stuðla að friði, mannréttindum og umhverfislegri sjálfbærni. Þjóðhöfðingjar 

aðildarríkjanna viðurkenndu að SÞ og stofnsáttmáli þeirra væru ótvíræður grunnur að auknum 

friði, velmegun og réttlæti í heiminum. Auk ábyrgðar gagnvart eigin þjóðum þá beri leiðtogar 

sameiginlega ábyrgð á því að mannleg reisn, jafnrétti og jafnræði séu virt á alheimsvísu og 

                                                 
31

 Dambisa Moyo, „Introduction,“ í Dead Aid: why aid is not working and how there is another way for Africa, 

(England: Penguin Group, 2009). 
32

 Dambisa Moyo, „Why Foreign Aid is Hurting Africa,“ The Wall Street Journal, 21.mars 2009, 1-2. 
33

 Þorvaldur Gylfason, „Þróunaraðstoð: Gerir hún gagn?,“ Þróunarmál – Tímarit þróunarsamvinnustofnunar, 

stefnur og straumar í þróunarmálum 21, 1. tbl. (Iceida – Þróunarsamvinnustofnun Íslands, júlí 2007), 19. 
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þeir hafi skyldur gagnvart öllum íbúum jarðar, sérstaklega þeim verst settu og börnum.
34

 Átta 

helstu áhersluatriði yfirlýsingarinnar eru hin svokölluðu Þúsaldarmarkmið um þróun. Eru 

þetta tiltekin mælanleg markmið sem þjóðir heimsins hafa ákveðið að vinna að fyrir árið 

2015.
35

 Með samþykkt Þúsaldarmarkmiðanna tóku ríkar og snauðar þjóðir höndum saman í 

baráttunni gegn fátækt og eru nú þessi markmið notuð til grundvallar allri þróunarsamvinnu á 

alþjóðavettvangi.
36

 Í dag eru gífurlega mörg alþjóðleg viðmið sem ríki eiga að starfa eftir til 

að hámarka þróunarsamvinnu. Þúsaldarmarkmið SÞ eru hvað metnaðarfyllstu mælanlegu 

viðmiðin sem 189 ríki heims hafa samþykkt að starfa eftir, þar á meðal Ísland. Markmiðin eru 

í raun táknræn fyrir þær áherslur sem nú eru uppi um árangur.
37

  

Á tíunda áratug 20. aldar var ákveðin aðgerðaþreyta hjá þróunarstofnunum sem birtist 

meðal annars í aukinni vantrú á árangur þróunarsamvinnu og minnkandi framlögum til 

málaflokksins. Þúsaldarmarkmiðin hleyptu hins vegar nýju lífi í þróunarsamvinnu með 

endurnýjuðum krafti og skuldbindingu ríkja heimsins til að takast á við fátækt.
38

 Markmið og 

skuldbindingar yfirlýsingarinnar voru aftur staðfest í svonefndri Monterrey samþykkt árið 

2002 þar sem fjallað var um fjármögnun þróunar. Samkvæmt henni skuldbundu þróunarríkin 

sig til að vinna að efnahagslegum og félagslegum umbótum og að bættu stjórnarfari þar sem 

lög og reglur eru virt. Á móti munu iðnríkin stefna að auknum framlögum til 

þróunarsamvinnu, vinna frekar að opnu og sanngjörnu alþjóðaviðskipta- og fjármálakerfi, 

draga úr skuldabyrði fátækra landa og taka sérstakt tillit til þarfa landluktra ríkja og smárra 

eyríkja.
39

 Á leiðtogafundi SÞ haustið 2005 áréttuðu þjóðarleiðtogar heims vilja sinn til að 

starfa saman að því að ná betri árangri og einbeita sér af einurð til að Þúsaldarmarkmiðin 

megi nást árið 2015.
40

        

Þá má einnig nefna Parísaryfirlýsingu um markvissan árangur í þróunarsamvinnu frá árinu 

2005 sem var samþykkt á vettvangi Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). 

Yfirlýsingin gerir ráð fyrir skipulagðri samræmingu við framkvæmd alþjóðlegrar 
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 Utanríkisráðuneytið, Stefnumið Íslands í þróunarsamvinnu 2005-2009, 10-11. 
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 UNDP, Human Development Report 2003, 15.  
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 Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, „Nýtt skipulag í þróunarsamvinnu Íslands – Hvers vegna og til hvers?,“ 

Þróunarmál – tímarit Þróunarsamvinnustofnunar 22, 1. tbl. (Iceida – Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 

september 2008), 8. 
37

 Jody Zall Kusek og Ray C.Rist, A Handbook for Development Practitioners: Ten Steps to a Results-Based 

Monitoring and Evaluation System, (Washington DC: The World Bank, 2004), 3-4.  
38

 Þórdís Sigurðardóttir og Margrét Einarsdóttir, „Hvernig náum við árangri í þróunarsamvinnu?“ 36. 
39

 Utanríkisráðuneytið, Stefnumið Íslands í þróunarsamvinnu 2005-2009, 10. 
40

 Frumvarp til laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, þskj. 705, 442. mál, 2007-2008. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/135/s/0705.html (sótt 31. ágúst 2011). 
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20 

þróunarsamvinnu, þá er eignarhald þróunarríkja á þróunarferlinu enn fremur áréttað.
41

 

Samhliða auknum framlögum skulu gerðar skýrar kröfur um árangur, skilvirkni og markvissa 

samhæfingu þróunarsamvinnu bæði á vettvangi og innan alþjóðastofnana.
42

 Með 

yfirlýsingunni skuldbinda aðildarríkin sig til að vinna saman að samræmdu og 

árangursmiðuðu þróunarstarfi. Flest þróunarlönd, iðnríki, alþjóðastofnanir og borgaraleg 

samtök hafa undirritað Parísaryfirlýsinguna, þar á meðal Ísland.
43

 

Alþjóðlegum skuldbindingum fylgja bæði ábyrgð og skyldur fyrir aðildarríkin. Skipulag og 

verklag innan ríkja þarf að taka mið af skuldbindingum alþjóðasamfélagsins. Það þarf að 

tryggja vandaða og málefnalega ákvarðanatöku sem byggir á reynslu og þekkingu í 

alþjóðlegum samanburði sem fæst með nánu alþjóðlegu samstarfi. Í dag eru því sífellt meiri 

kröfur gerðar til fagmennsku og starfsfólk þarf að þekkja vel til innan stjórnsýslunnar bæði í 

eigin landi, samstarfslöndum og hjá alþjóðlegum stofnunum. Þúsaldaryfirlýsing SÞ, 

Monterrey-samþykktin og Parísaryfirlýsingin eru þær alþjóðlegu skuldbindingar sem hafa 

markað tímamót og móta nú hvað mest framkvæmd og umhverfi alþjóðlegrar 

þróunarsamvinnu.
44

 

                                                 
41
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5 Íslensk þróunarsamvinna  

Í sögulegu samhengi hefur íslensk utanríkisþjónusta ekki verið lengi í höndum Íslendinga. 

Hún var sett á fót árið 1940 þegar Ísland rauf tengsl sín við Danmörku sem Þjóðverjar höfðu 

þá hernumið.
45

 Þróunarsamvinna er hluti af utanríkispólitík Íslendinga og heyrir undir 

utanríkisráðherra í stjórnsýslunni og undir utanríkismálanefnd á Alþingi.
46

 Íslensk 

þróunaraðstoð hófst ekki með formlegum hætti fyrr en um 1971 þegar Alþingi samþykkti lög 

um aðstoð Íslands við þróunarlöndin nr. 20/1971 og setti á laggirnar stofnun með sama heiti. 

Með nýrri löggjöf árið 1981 var svo Þróunarsamvinnustofnun Íslands stofnuð til þess að sjá 

um framkvæmd á tvíhliða aðstoð sem Íslendingar veittu til þróunarsamvinnu. Þau lög 

mynduðu lagaumhverfi þróunarsamvinnu Íslands fram til ársins 2008 þegar ný heildstæð lög 

voru samþykkt á Alþingi.
47

  

Tvíhliða þróunarsamvinna fer fram á vegum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) og 

byggist á gagnkvæmum samningum milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórna samstarfslanda. 

Á síðustu árum hafa orðið breytingar á viðhorfi og nálgun til tvíhliða þróunarsamvinnu. Er nú 

frekar lögð áhersla á heildarstuðning og stefnumótun í fáum geirum í samstarfslöndum, kallað 

geiranálgun, í stað einstakra verkefna í mörgum geirum, verkefnanálgun.
48

 Þá er einnig hægt 

að veita svokallaðan fjárlagastuðning, en þá eru fjárframlög sett í ríkissjóð viðtökuríkis til að 

fjármagna fjárlög þess. Það má nefna að Marshall aðstoðin sem Íslendingar og margar 

Evrópuþjóðir fengu frá Bandaríkjunum eftir síðari heimsstyrjöldina var aðallega í formi 

fjárlagastuðnings.
49

 Strax frá upphafi var tvíhliða aðstoð sett undir sérstaka stofnun líkt og 

tíðkaðist á hinum Norðurlöndunum. Í lögum frá 1981 heyrði stofnunin undir 

utanríkisráðuneytið en hún hefur þó að miklu leyti þróast sem sjálfstæð stofnun. 

Utanríkisráðherra skipar þó formann stjórnarinnar og samþykkir tillögur um 

samstarfsverkefni.
50

 Um 40% framlaga til þróunarmála renna til verkefna ÞSSÍ sem unnin eru 

beint með öðrum ríkjum. Hin 60% framlaganna renna til verkefna á vegum alþjóðlegra sjóða 

og stofnana, auk þess að fara til Háskóla SÞ á Íslandi, til neyðar- og mannúðaraðstoðar og 
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þátttöku Íslands í friðaruppbyggingu.
51

 Aukin þátttaka Íslands í þróunarsamvinnu á 

fjölþjóðlegum grundvelli felst bæði í því að auka framlög og efla málefnavinnu og 

stefnumótun alþjóðastofnana.
52

 Þá er mikilvægt að reglulega fari fram endurmat á 

þróunarsamstarfi Íslands með úttektum á þeim verkefnum sem eru í gangi. Það verður að 

fylgjast með hvar hefur náðst árangur og hvar hann er slakur. Slíkt mat má nota til að ákvarða 

um framhald þróunarsamstarfs. Þá er mikilvægt að gera úttekt á starfi ÞSSÍ í heild varðandi 

stefnur og verklag, með viðmiði til aðstæðna ríkja í alþjóðlegu þróunarsamstarfi á hverjum 

tíma.
53

  

 

Mynd 2 : Skipting fjárframlaga til íslenskrar þróunarsamvinnu eftir málaflokkum.
54

 

 

Ísland hefur þróast á undraverðum hraða sem sjálfstætt fullvalda ríki. Efnahagslegar 

framfarir hafa verið örar og uppbygging samfélagslegra innviða hröð, velferð hefur verið 

almenn og hagnýting nútímatækni og uppbygging menntunar hafa vakið athygli stjórnmála- 

og þróunarhagfræðinga víða. Á þessum vettvangi getur Ísland verið öðrum smáþjóðum 

fyrirmynd og ber í raun skylda sem fullgildum þátttakanda í samfélagi þjóða til að reyna eftir 
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fremsta megni að leggja sitt af mörkum í sameiginlegu átaki ríkja heims gegn helstu 

áskorunum samtímans, fátækt og ójöfnuði.
55

 Ísland varð aðili að stofnsáttmála SÞ árið 1946 

en þar er kveðið á um að eitt af meginverkefnum sé að tryggja að þróunarsamvinna standi á 

sterkum siðlegum grunni og stjórnist af tilgangi sínum sem sé að skapa frelsi, jafnrétti og 

hagsæld.
56

  

5.1 Árangur íslenskrar þróunarsamvinnu 

Kjör íbúa hjá fjórum ríkjum sem hafa þegið aðstoð frá Íslandi, Afganistan, Malaví, Mósambík 

og Úganda, hafa farið batnandi síðustu fjóra áratugi samkvæmt Þróunarskýrslu SÞ sem gefur 

mynd af efnahagslegum og félagslegum framförum. Meðfylgjandi mynd sýnir þróun lífsgæða 

samkvæmt lífskjarastuðli UNDP, 

Þróunaráætlun SÞ. Annars vegar sýnir 

myndin hið breiða bil á milli ríkra og 

fátækra landa en jafnframt að baráttunni 

fyrir bættum lífskjörum miðar áfram. 

Aðrar mælingar SÞ hafa auk þess sýnt að 

lífslíkur hafa hækkað úr 59 árum upp í 70 

ár á þessum sama tíma, skólaganga barna 

aukist úr 55% í 70% og landsframleiðsla á 

hvern íbúa að meðaltali tvöfaldast. Það 

verður þó að skoða slíka tölfræði með 

fyrirvara þar sem misskipting er víða 

mikil. Staðan í einstökum málaflokkum er 

verri í dag en hún var fyrir fjórum 

áratugum í sumum löndum auk þess sem 

lífskjör eru hreinlega verri í þremur ríkjum 

í heiminum.
57

 

 

Mynd 3 : Þróun lífsgæða skv.lífskjarastuðli UNDP - Þróunaráætlun SÞ.
58
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 Frumvarp til laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, 2007-2008. 
57

 Utanríkisráðuneytið og Þróunarsamvinnustofnun Íslands, Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands: Yfirlit yfir 

þróunarsamvinnu Íslands 2009 og 2010, (Reykjavík: 2011), 2-3. 
58

 Sama heimild, 2. 



  

24 

Íslensk þróunarsamvinna hefur tekið miklum breytingum, jafnhliða breytingum á umhverfi 

alþjóðlegrar þróunarsamvinnu. Í dag er uppi mun ríkari krafa um að þróunarlöndin sem þiggja 

aðstoðina hafi hlutdeild í henni og beri ábyrgð á framkvæmd hennar og að aðstoðin sé þar 

með aðlöguð að þeim stefnum og áherslum sem eru ríkjandi í hverju landi fyrir sig.
59

 Þegar 

Ísland hóf að veita fjárframlög til þróunarsamvinnu var landið enn að þiggja þróunaraðstoð 

sem það gerði fram til ársins 1976. Í dag er til staðar mun meiri reynsla og sérþekking á 

vettvangi þróunarmála. Það er mikilvægt að styrkja það frumkvöðlastarf sem á sér stað á 

vegum félagasamtaka, einstaklinga, viðskiptalífsins og annarra. Þá hefur orðið mikil vakning 

meðal Íslendinga sem láta sig varða stöðu fólks í þróunarríkjum og styðja það að íslensk 

stjórnvöld taki virkan þátt á þessum vettvangi og leggi fram fé til alþjóðlegrar 

þróunarsamvinnu.
60

 

5.2 Íslensk fjárframlög til þróunarsamvinnu 

Í samanburði við flest önnur ríki heimsins telst Ísland vera efnað land. Vegna þessa er enn 

ríkari ástæða fyrir því að Ísland verði í hópi þeirra ríkja sem leggja hvað mest af mörkum til 

þróunarsamvinnu. Síðustu ár hafa Íslendingar glímt við efnahagslega erfiðleika sem hafa leitt 

til niðurskurðar í útgjöldum hins opinbera og hefur það sett mark á hvað er til ráðstöfunar til 

þróunarmála. Það má þó ekki koma í veg fyrir það markmið að landið verði meðal þeirra ríkja 

þar sem framlög eru hvað mest til málaflokksins.
61

 Ísland getur og á að auka mikilvægt 

framlag sitt til hinna fátæku ríkja í heiminum. Sem eitt af Norðurlöndum er Ísland sjálfkrafa í 

svokölluðum „G-0,7-hópi“ með löndum eins og Noregi, Danmörku, Hollandi, Svíþjóð og 

Lúxemborg sem hafa þegar náð alþjóðlega staðlinum að setja 0,7% af VÞT í opinbera 

þróunarsamvinnu. Með auknum framlögum, pólitískri forystu og samstarfi einkageirans og 

hins opinbera getur Ísland sýnt styrk og forystu með áhrifaríkum dæmum um hugvit, 

umhverfisvitund og félagslega ábyrgð.
62

 

Með auknum framlögum er jafnframt gerð skýr krafa um árangur, skilvirkni og markvissa 

samhæfingu þess starfs sem fer fram í þróunarríkjum, bæði á vettvangi alþjóðastofnana og 

með þróunarsamvinnu á milli ríkja. Þróunarsamvinna hefur verið sívaxandi þáttur íslenskrar 

utanríkisstefnu og er nú stærsti einstaki útgjaldaliður utanríkisráðuneytisins. Ísland hefur 

skuldbundið sig til að auka markvisst framlög sín og þátttöku í þróunarmálum og að stefna að 
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markmiði SÞ um að framlög nemi 0,7% af VÞT. Í ræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur á 

Alþingi árið 2008 talar hún um að sú stefna hafi verið mörkuð að Ísland skuli verða meðal 

þeirra ríkja heims sem verja mestu til þróunarmála miðað við VÞT. Það er þó enn töluvert í 

land að Íslandi nái þeim staðli sem fram kemur í ályktun 25. allsherjarþings SÞ frá árinu 

1970.
63

  

Það tekur breytingum frá einum tíma til annars hver samstarfslönd ÞSSÍ eru í tvíhliða 

þróunarsamvinna Íslands, og er val á þeim háð samþykki utanríkisráðherra.
64

 Fram að 

haustinu 2008 þegar efnahagskreppan skall á hér á landi af fullum þunga voru samstarfsríki 

ÞSSÍ sex talsins í þremur heimsálfum. Það voru Malaví, Mósambík, Namibía, Úganda, Srí 

Lanka og Níkaragva. Síðan þá hefur þeim fækkað niður í að vera einungis þrjú talsins í einni 

heimsálfu. Þetta er sá veruleiki sem málaflokkurinn stendur frammi fyrir sökum 

fjármálakreppunnar, samdráttur í framlögum til þróunarsamvinnu. Samstarfslöndin hafa 

verðin skorin niður. Umdæmisskrifstofum og sendiráðum Íslands á Srí Lanka og Níkaragva 

var lokað árið 2009 og árið 2010 lauk þróunarsamstarfi við stjórnvöld í Namibíu. Í dag standa 

eftir þrjú ríki sem Ísland starfar að tvíhliða þróunarsamvinnu með, það eru Malaví, Mósambík 

og Úganda sem öll eru í Afríku.
65

 

5.3 Lög um þróunarsamvinnu Íslands 

Á 135. löggjafarþingi Alþingis Íslands 2007-2008 var lagt fram af þáverandi utanríkisráðherra 

Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur frumvarp til laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands. Lög 

nr. 121/2008 um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands gengu í gildi þann 1. október 2008 og 

leystu þar með af hólmi lög nr. 43/1981 um Þróunarsamvinnustofnun Íslands, sem höfðu mun 

þrengra gildissvið. Ein af grundvallarbreytingunum með lögunum er að þetta er fyrsta 

heildarlöggjöfin sem nær til allra þátta þróunarsamvinnu sem íslenska ríkið kemur að. Þau 

fjalla ekki eingöngu um tvíhliða samstarf ÞSSÍ heldur byggja á því að undir alþjóðlega 

þróunarsamvinnu falli marghliða og tvíhliða þróunarsamvinna, störf í þágu friðar, og 

mannúðar- og neyðaraðstoð. Lögin eru þar með nýr heildstæður grunnur á þessum vettvangi, 

en það hefur ekki áður verið á Íslandi að þróunarsamvinnu sé settur lagarammi sem nær til 

allra þátta hennar. Það er mikilvægt að tryggja samræmi í stefnu Íslands á öllum sviðum 

þróunarmála og jafnframt sjá til þess að alþjóðlegum skuldbindingum sé fylgt.
66

 Í framhaldi af 
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setningu laganna var síðan sett reglugerð nr. 894/2009 af utanríkisráðherra, til að hrinda 

ákvæðum þeirra í framkvæmd.
67

 

Það hafði lengi verið uppi umræða um að það væri orðið mikilvægt að skipuleggja betur 

alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands. Ætlunin með nýju lögunum er að bæta úr ýmsum 

veikleikum sem hafa verið gagnrýndir í gegnum tíðina og almennt viðurkenndir en jafnframt 

að byggja á því sem vel hefur verið gert fram að þessu. Það er mikilvægt að þróunarsamvinna 

sé öflug og ígrunduð í hinum hnattvædda heimi þar sem heimsmál eru heimamál og 

samábyrgð mannkyns til framtíðar er brýnni en nokkru sinni.
68

  

Það hefur komið fram umræða um hvernig eigi að tryggja faglega þróunarsamvinnu. Í því 

sambandi benti Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi utanríkisráðherra, á í ræðu sinni á 

Alþingi að hún hafi sótt um aðild Íslands að DAC (Development Assistance Committee) eða 

þróunarsamvinnunefnd sem starfar á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. 

Þessi nefnd hefur eftirlit og á að tryggja að faglega sé unnið að þróunarsamvinnu innan 

einstakra ríkja og að starfið fari fram samkvæmt skilmálum, siðareglum og viðmiðunum sem 

alþjóðasamfélagið geri og samþykki.
69

 Það þarf að tryggja aukna fagmennsku samhliða 

auknum framlögum. Með þessari aðild verður Ísland virkur þátttakandi í stefnumótun um 

framtíð þróunarsamvinnu auk þess að fá aðgang að þekkingu sem nýtist við mótun stefnu 

Íslands í þróunarsamstarfi. DAC sér um svokallaða jafningjarýni í þróunarsamvinnu á 

fjögurra ára fresti hjá aðildarlöndum sínum. Öll helstu ríki sem Ísland ber sig saman við og 

hafa náð hvað mestum árangri á vettvangi þróunarsamvinnu eru aðilar. Þetta stuðlar að því að 

gæði þróunarsamvinnu séu betur tryggð og veitir mikilvægt faglegt aðhald. Ísland hefur í 

gegnum tíðina reynt að fylgja viðmiðunarreglum DAC þrátt fyrir að vera ekki aðili að 

þróunarsamvinnunefndinni. Samkvæmt nýju lögunum skal framkvæmd þróunarsamvinnu 

ávallt fylgja viðurkenndum aðferðum, reglum og leiðbeiningum alþjóðasamfélagsins og vera 

háð reglulegu eftirliti og úttektum óháðra aðila auk þess sem árangur af alþjóðlegri 

þróunarsamvinnu skal birtur í skýrslum til Alþingis.
70

 

5.3.1 Markmið laga um þróunarsamvinnu 

Samkvæmt greinargerð sem fylgdi frumvarpi til laga um íslenska þróunarsamvinnu er 

markmið þeirra að móta rammalöggjöf um heildarskipulag alþjóðlegrar þróunarsamvinnu 
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Íslands.
71

 Lögin taka mið af alþjóðlegum samningum og sáttmálum sem íslenska ríkið hefur 

skuldbundið sig til að fylgja á þessum vettvangi. Þar á meðal Þúsaldarmarkmið SÞ sem eru 

höfð sem viðmið um hverjar helstu áherslur Íslands skulu vera. Samkvæmt lögunum eru 

hornsteinar íslenskrar þróunarsamvinnu að vinna með stjórnvöldum í þróunarlöndum til að 

útrýma fátækt og hungri og stuðla að efnahags- og félagslegri þróun, þar með talið 

mannréttindum, menntun, heilbrigði, jafnrétti kynjanna, sjálfbærri þróun og sjálfbærri nýtingu 

auðlinda. Auk þessa er markmiðið að starfa að öryggi á alþjóðavettvangi og stuðla að friði.
72

 

Meginmarkmið frumvarpsins er fjórþætt. Í fyrsta lagi á það að mæla fyrir með skýrum 

hætti um heildarskipulag þróunarsamvinnu Íslands. Í öðru lagi er markmiðið að setja 

utanríkisráðherra, utanríkisráðuneytinu og Þróunarsamvinnustofnun Íslands skýran og 

heildstæðan lagaramma til að starfa eftir. Í þriðja lagi á að skilgreina nánar 

stefnumörkunarhlutverk ráðherra innan marka laganna og tryggja að hann hafi ávallt 

fullnægjandi valdheimildir til að framfylgja stefnu sinni, meðal annars um skipulag 

þróunarsamvinnu, helstu áherslur, forgangsröðun viðfangsefna og hvar og við hverja skuli 

stofnað til slíkrar samvinnu. Í fjórða lagi á að tryggja endurskoðun og eftirlit með fjármögnun 

og framkvæmd þróunarsamvinnu.
73

 

Það er nýmæli í hinum nýju þróunarsamvinnulögum að utanríkisráðherra skuli leggja fram 

á tveggja ára fresti tillögu um þingsályktun á Alþingi þar sem farið er yfir áætlun stjórnvalda 

um alþjóðlega þróunarsamvinnu til næstu fjögurra ára í senn. Til að mynda skal koma fram 

hver framlög skulu vera og hvernig þau skulu skiptast á grundvelli stefnumiða bæði litið til 

lengri og skemmri tíma sem og hvert fyrirhugað hlutfall framlaga skuli vera af VÞT.
74

 

Þó svo að íslensk þróunarsamvinna sé tiltölulega ung að árum er hún í hröðum vexti og örri 

faglegri framþróun. Með lögum um þróunarsamvinnu er verið að leggja grunn að upphafi 

nýrra tíma í þróunarsamvinnu Íslands þar sem leitast er eftir að ná fram einfaldara skipulagi 

sem jafnframt tryggi skilvirkari og árangursríkari þróunarsamvinnu í framtíðinni. Er jafnframt 

leitast eftir aukinni samhæfingu marghliða og tvíhliða þróunarsamvinnu innan 

utanríkisráðuneytisins.
75
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5.3.2 Ferill frumvarpsins og umræður á Alþingi 

Eftir Alþingiskosningar í maí 2007 mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Samfylking ríkisstjórn. 

Var stjórnarsáttmáli þessarar nýju stjórnar kynntur í Ráðherrabústaðnum 23. maí það ár af 

forsætisráðherra Geir H. Haarde og utanríkisráðherra Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur.
76

 Þar af 

leiðandi voru í stjórnarandstöðu Framsóknarflokkurinn, Frjálslyndi flokkurinn og Vinstri 

hreyfingin – grænt framboð. Íslandshreyfingin bauð einnig fram til kosninga en náði ekki 

þingsæti.
77

 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var starfandi sem utanríkisráðherra Íslands árið 2008 og kynnti 

frumvarp til laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands á Alþingi 28. febrúar 2008. Í 

framsöguræðu sinni fjallar hún um hvernig umhverfi alþjóðlegrar þróunarsamvinnu hafi 

breyst og geri nú ráð fyrir auknu samstarfi og samræmingu þeirra aðila sem starfa að 

þróunarmálum, má í því sambandi nefna alþjóðastofnanir, tvíhliða stofnanir einstakra landa, 

frjáls félagasamtök og viðskiptalífið. Fram kemur að með lögunum verði mögulegt að aðlaga 

betur framlag Íslands að markmiðum og aðferðum alþjóðasamfélagsins og þar með leita leiða 

til að íslenska framlagið verði áhrifameira og árangursríkara.
78

  

Í greinargerð með tillögum til utanríkisráðherra frá febrúar 2008 sem unnin var af 

stjórnsýsluráðgjafa utanríkisráðuneytisins kom eftirfarandi fram: „Við upplýsingaöflun hefur 

hins vegar skipulag þróunarsamvinnu annarra landa ekki verið haft til viðmiðunar nema að 

mjög litlu leyti.“
79

 Aftur á móti kom fram í formála greinargerðarinnar að saga Íslands sem 

framlagslands til þróunarsamvinnu væri stutt og að þróun þekkingar og reynslu á þessu sviði 

samanborið við hin Norðurlöndin væri skammt á veg komin. Tilgreint er að Íslendingar eigi 

margt ólært á sviði þróunarsamvinnu en þó sé til staðar gróskumikill vísir þekkingar og 

reynslu á þessu sviði sem hafi verið að myndast á síðustu árum.
80

 Út úr þessu samhengi mætti 

túlka þá niðurstöðu að það sé mikilvægt að Ísland horfi til annarra landa, sérstaklega 

Norðurlandanna og dragi frá þeirra miklu reynslu og þekkingu um hvað megi gera betur þó 

svo að það sé tekið fram að það hafi aðeins verið gert að litlu leyti. 

Við fyrstu umræður á Alþingi eftir að frumvarpið var lagt fram voru margir af þeim sem 

tóku til máls sem lögðu áherslu á hversu langt á eftir, sérstaklega hinum Norðurlöndunum, 

Ísland er í sambandi við framlag til málaflokksins. Steingrímur J. Sigfússon þingmaður 
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Vinstri grænna bendir á að þrjár aðrar Norðurlandaþjóðir hafi fyrir all löngu náð að verja um 

og yfir 1% af þjóðartekjum til þróunaraðstoðar og þar með fullnægt viðmiðum SÞ.
81

 

Þrátt fyrir gagnrýni þá taka margir þingmenn undir ýmislegt sem fram kemur í 

frumvarpinu og þá sérstaklega er samstaða um að það hafi verið tímabært að endurskoða þessi 

lög. Í ræðu sinni kemur Steingrímur J. Sigfússon inn á að ekki ríki algjör samstaða um það 

hvort færa skuli þróunarsamvinnu alfarið undir utanríkisráðuneytið og fella niður sérstaka 

stjórn ÞSSÍ eða hvort leggja eigi meiri áherslu á að stofnunin haldi sjálfstæði sínu.
82

 

Ögmundur Jónasson þingmaður Vinstri grænna kemur inn á þetta og vísar til annarra 

Norðurlanda en þar hafa Danir og Norðmenn farið þá leið að fella stofnun sína á sviði 

þróunarmála meira undir utanríkisráðuneytið líkt og er markmiðið með frumvarpinu hér á 

landi, á meðan Svíar hafa frekar reynt að stuðla að sjálfstæði sinnar stofnunar.
83

 Katrín 

Júlíusdóttir, þingmaður Samfylkingar, svarar Ögmundi með því að í staðinn fyrir að tryggja 

þverpólitíska stjórn yfir ÞSSÍ sé betra fyrirkomulag líkt og frumvarpið gerir ráð fyrir að 

tryggja betur aðkomu Alþingis að stefnumörkun í þróunarsamvinnu.
84

  

Steingrímur J. kemur inn á í ræðu sinni að leggja skuli áherslu á tvíhliða þróunarsamvinnu 

hér á landi. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir bendir hins vegar á það að það sé mjög kostnaðarsamt 

og að færa megi rök fyrir því að með slíkum áherslum sé verið að huga að eiginhagsmunum í 

stað hagsmuna þeirra sem þróunarsamvinnan snýr að. Það fari gífurlegir peningar í 

skipulagningu og eftirlit við tvíhliða samvinnu á meðan hægt er að deila þessum kostnaði með 

samstarfi við aðrar þjóðir. Þannig megi frekar nýta fjármuni svo þeir skili sér beint til fólksins 

sem þurfa á þeim að halda.
85

 

Eftir fyrstu umræðu fór frumvarpið í utanríkismálanefnd en Bjarni Benediktsson 

þingmaður Sjálfstæðisflokksins var á þessum tíma formaður utanríkismálanefndar. Bjarni tók 

fyrstur til máls við aðra umræðu í þinginu eftir að frumvarpið hafði farið til meðferðar í 

utanríkismálanefndinni. Í ræðu sinni nefndi hann að það hafi náðst ágæt samstaða um 

frumvarpið. Þá kom hann inn á fjárframlög líkt og var nokkuð gert við fyrstu umræðu. 

                                                 
81

 Steingrímur J. Sigfússon, Lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, 1. umræða. 2008. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/hlusta.php?lidur=lid20080228T110830&end=2008-02-28T13:09:10 (sótt 12. 

september 2011). 
82

 Sama heimild. 
83

 Ögmundur Jónasson, Lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, 1. umræða. 2008. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/hlusta.php?lidur=lid20080228T110830&end=2008-02-28T13:09:10 (sótt 12. 

september 2011). 
84

 Katrín Júlíusdóttir, Lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, 1. umræða. 2008. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda,http://www.althingi.is/altext/hlusta.php?lidur=lid20080228T110830&end=2008-02-28T13:09:10 

(sótt 12. september 2011). 
85

 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, 1. umræða. 

http://www.althingi.is/altext/hlusta.php?lidur=lid20080228T110830&end=2008-02-28T13:09:10
http://www.althingi.is/altext/hlusta.php?lidur=lid20080228T110830&end=2008-02-28T13:09:10
http://www.althingi.is/altext/hlusta.php?lidur=lid20080228T110830&end=2008-02-28T13:09:10


  

30 

Frumvarpið gangi út frá því að til staðar sé nauðsynlegt svigrúm til að beita þeim aðferðum 

sem tryggja að framlögum til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu sé vel varið svo þróunarsamvinna 

verði skilvirk og árangursrík. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að Alþingi komi að málefnum 

þróunarsamvinnu, bæði varðandi stefnumörkun og í tengslum við skýrslugjöf 

utanríkisráðherra. Bjarni talar um að utanríkismálanefnd ítreki mikilvægi þverpólitísks 

samstarfs og að tryggja langtímastefnumörkun á þessu sviði.
86

 Steingrímur J. tók undir með 

formanni utanríkismálanefndar um mikilvægi þverpólitískrar sáttar um málaflokkinn og að 

hann njóti stuðnings á Alþingi sem og í þjóðfélaginu. Hann kemur aftur inn á fjárframlög og 

talar um að Ísland sé í hópi þróaðra og auðugra ríkja sem verma nokkurn veginn botninn hvað 

varðar framlög til þróunarsamvinnu, ásamt Bandaríkjunum sem dæmi. Þá fjallar hann um að 

hann telji mikilvægt að stjórnskipulega verði þróunarsamvinna sjálfstæður málaflokkur innan 

utanríkisráðuneytisins og ekki blandað saman við önnur svið.
87

 Hann leggur það fram að 

jafnvel hefði mátt skoða að hafa sérstakan ráðherra sem færi með þennan málaflokk þar sem 

hann fer sífellt stækkandi og er orðinn að stærsta útgjaldalið innan utanríkisráðuneytisins.
88

 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir svarar gagnrýni á að málaflokkurinn skuli vera algjörlega 

sjálfstæður og talar um að þróunarsamvinna hljóti alltaf að tengjast utanríkisstefnu landsins. 

Auk þess að vera skipulögð í samræmi við það sem best gerist í öðrum löndum og að farið sé 

eftir stefnumiðum sem best eru talin á alþjóðlegum vettvangi. Þá talar hún um að þó lögin séu 

aðeins rammalög, til þess ætluð að marka stjórnsýslulegan ramma um þróunarsamvinnu þá 

marki þau tímamót. Þá talar hún um að ætlunin sé að tengja Alþingi meira en verið hefur inn í 

alla vinnu tengda þróunarsamvinnu. Mun það hafa mikið stærri sess í stefnumótun, með 

þróunarsamvinnunefnd, sem og áætlun til fjögurra ára sem gert er ráð fyrir að verði lögð fyrir 

Alþingi og skýrslugjöf frá utanríkisráðherra, sem ekki hefur áður verið í þinginu. Þetta hljóti 

að vera eðlileg þróun en umræða á Alþingi um þróunarsamvinnu hefur gegnum tíðina verið 

takmörkuð. Aðkoma Alþingis stuðli að auknu gegnsæi í málaflokknum sem leiðir til faglegri 

vinnubragða og aukins eftirlits með málaflokknum og þeim fjármunum sem í hann fara.
89
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6 Alþjóðleg markmið þróunarsamvinnu 

Heimsmyndin hefur tekið stakkaskiptum frá því um miðja 20. öldina, heimur tækifæranna 

stækkar en jafnframt heimur vandamálanna.
90

 Það má segja að heimurinn hafi minnkað og er 

nú orðinn að einu samfélagi þar sem hin alþjóðlega þróunarsamvinna gegnir hlutverki 

velferðarkerfis. Skortur á velferðarþjónustu varðar almennt öryggi og velferð og vel skipulögð 

alþjóðleg þróunarsamvinna er þannig mál allra jarðarbúa. Miklar breytingar hafa átt sér stað á 

sviði þróunarsamvinnu undanfarin ár og áratugi og er nú lögð síaukin áhersla á samstarf og 

samræmingu á milli þeirra aðila sem starfa að þróunarmálum.
91

 

Með alþjóðlegum skuldbindingum er unnið að því að skapa og viðhalda aðstæðum sem 

þurfa að vera til staðar svo að þróunarsamvinna virki sem best og skili árangri. Það er 

samstaða innan alþjóðasamfélagsins um mikilvægi þess að ráðast gegn fátækt og ójöfnuði. 

Slíkar skuldbindingar byggja á aðferðafræði og nálgunum í þróunarsamvinnu sem byggist á 

þekkingu sem er fengin af reynslu alþjóðasamfélagsins. Eftir því sem þekking eykst og meiri 

reynsla fæst breytast þessar nálganir. Á síðari tímum er sífellt meiri áhersla lögð á 

gagnkvæma ábyrgð og gagnkvæm tengsl á milli ríkja heimsins ef það á að nást raunverulegur 

árangur í baráttunni við fátækt og ófrið og önnur vandamál margra þróunarríkja. Til þess að 

þróunarsamvinna virki þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem eru mótuð af þróunarríkjunum 

sjálfum, helstu iðnríkjum heims og alþjóðlegum stofnunum.
92

 

6.1 Markmið Pearson nefndarinnar frá árinu 1969 

Árið 1969 var gefin út svonefnd Pearson-skýrsla af Pearson Commission sem forseti 

Alþjóðabankans lét skipa ári áður. Má segja að þau markmið sem sett voru fram í skýrslunni 

hafi markað tímamót í þróunarstarfi á 20. öldinni. Í skýrslunni kom fram að efnahagsleg 

þróun vanþróaðra ríkja væri framkvæmanleg en það kom jafnframt fram að auka þyrfti 

aðstoðina ef flest þróunarríki ættu að getað sjálf viðhaldið vexti við lok aldarinnar. Jafnframt 

var lagt fram það viðmið að opinber þróunaraðstoð ætti að ná 0,7% af VÞT þeirra landa sem 

lögðu fram fjármagn til hjálpar þróunarríkjunum, fyrir árið 1975. Aukin áhersla skyldi lögð á 

marghliða þróunaraðstoð þar sem það væri mikilvægt til að ná fram árangursríkri samvinnu. 

Mikilvægt væri fyrir ríkisstjórnir að gera sér grein fyrir því að viðskipti og einkafjárfesting 
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væru nauðsynlegir þættir þróunarferlisins þó svo þeir kæmu ekki í stað þróunaraðstoðar.
93

 Í 

skýrslunni voru taldir upp tíu þættir sem myndu stuðla að betri árangri þróunaraðstoðar : 

1. Stuðla að opnu og sanngjörnu kerfi alþjóðaviðskipta 

2. Efla einkafjárfestingu í þróunarlöndum 

3. Auka þróunarsamvinnu og skilgreina betur tilgang verkefna 

4. Efla framlög til opinberrar þróunaraðstoðar í a.m.k. 0,7% af landsframleiðslu 

5. Taka á skuldabyrði þróunarlanda 

6. Bæta stjórnun þróunarverkefna 

7. Aðlaga tækniaðstoð betur að þörfum þróunarlanda 

8. Draga úr fólksfjölgun 

9. Auka stuðning til menntamála og rannsókna 

10. Styrkja alþjóðastofnanir sem vinna að þróunarmálum.
94

 

6.2 Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2000 

Megin takmark Þúsaldarmarkmiða SÞ frá árinu 2000 er að hlutfall fólks sem býr við örbirgð 

og hungur í heiminum verði helmingi lægra árið 2015 en það var árið 1990. Lögð er áhersla á 

menntamál, heilbrigðismál, jafnréttismál, umhverfismál og réttlátara alþjóðlegt samstarf. 

Jafnframt felst í markmiðunum viðurkenning á jöfnu mikilvægi hagvaxtar og samfélagslegrar 

þróunar í baráttunni við fátækt í heiminum. Efnahagsstefna um opin hagkerfi og heilsteypta 

efnahagsstjórnun hefur verið ráðandi í þróunarsamvinnu frá níunda áratug 20. aldar en auk 

þess er nú aukin áhersla á þróun lýðræðis, jafnari tekjuskiptingu og réttlátari alþjóðlega 

viðskiptahætti. Markmiðin þurfa að beinast að forgangslöndum sem standa frammi fyrir 

stærstu og alvarlegustu vandamálunum sem og hindrunum til að ná markmiðunum.
95

 

Markmiðin eru nú álitin almenn viðmið í alþjóðlegri þróunarsamvinnu, bæði tvíhliða sem og 

marghliða samvinnu.
96

 Þúsaldarmarkmiðin um þróun eru sett fram í átta liðum: 

1. Eyða fátækt og hungri 

2. Öll börn njóti grunnskólamenntunar 

3. Vinna að jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðisrétt kvenna 

4. Lækka dánartíðni barna 

5. Vinna að bættu heilsufari kvenna 

6. Berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum sem ógna mannkyninu 

                                                 
93

 The World Bank, „Pages from World Bank History: The Pearson Commission.“ 
94

 Hermann Örn Ingólfsson og Jónas H. Haralz, Ísland og þróunarlöndin, 1-4. 
95

 Utanríkisráðuneytið, Stefnumið Íslands í þróunarsamvinnu 2005-2009, 10-11.  
96

 Sama heimild, 31. 



  

33 

7. Vinna að sjálfbærri þróun 

8. Styrkja hnattræna samvinnu um þróun.
97

  

 

Samkvæmt nýrri skýrslu gefinni út 2012 um árangur til að auka aðgang að drykkjarvatni 

og hreinlæti sem er gefin út af Barnahjálp SÞ (UNICEF) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnun 

(WHO), þá hefur fyrsta Þúsaldarmarkmiði SÞ um þróun verið náð. Það markmið að lækka um 

helming á tímabilinu frá 1990 til 2015 hlutfall þeirra sem ekki hafa aðgang að hreinu 

drykkjarvatni hefur nú náðst fyrr en ætlað var. Fellur þessi þáttur undir markmið númer sjö 

um sjálfbæra þróun. Þrátt fyrir þennan mikilvæga áfanga er þó enn mikið starf fyrir höndum 

og mikilvægt að halda markvisst áfram.
98

  

6.3 Íslensk markmið þróunarsamvinnu  

Í umræðum á Alþingi við setningu laga um þróunarsamvinnu 2008 kom Helgi Hjörvar 

þingmaður Samfylkingarinnar inn á það í ræðu sinni að jákvætt væri að áhersla 

ríkisstjórnarinnar væri á virka þátttöku í alþjóðasamstarfi og að til grundvallar lögunum væru 

lagðir alþjóðasáttmálar sem Ísland á aðild að. Þetta styðji við það að þróunarsamvinnu sé ekki 

hagað eftir geðþótta Íslendinga einna og sér heldur byggist á grundvallarmarkmiðum 

alþjóðasamfélagsins sem verður að byggja á við framkvæmd þróunarsamvinnu.
99

 

Þróunarsamvinna er fjölþætt viðfangsefni og er ljóst að Ísland getur ekki tekið þátt með 

jafn virkum hætti á öllum sviðum alþjóðaþróunarstarfs sökum smæðar landsins. Þrátt fyrir 

þetta er mikilvægt að byggja upp heildarsýn í þróunarmálum. Í skýrslu utanríkisráðuneytis frá 

2005 „Stefnumið Íslands í þróunarsamvinnu 2005-2009“ voru settar fram fjórar meginstoðir 

sem þróunarstarf Íslands á að byggjast á. Stoð eitt er mannauður, jafnrétti og efnahagsleg 

þróun. Undir þetta fellur að draga úr fátækt og vinna að framgangi Þúsaldarmarkmiðanna. 

Stoð tvö snýr að lýðræði, mannréttindum og stjórnarfari. Stoð þrjú er friður, öryggi og þróun, 

en efnahagsleg og félagsleg framþróun stuðlar að friði, öryggi og stöðugleika í heiminum, 

sem á sama hátt er forsenda þess að árangur náist í þróunarsamvinnu. Stoð fjögur er sjálfbær 

þróun en vegna örrar fólksfjölgunar og efnahagsvaxtar hefur maðurinn sífellt víðtækari áhrif á 

umhverfi sitt og lífríki jarðar. Það er hagur ríkra sem fátækra landa að efnahagsþróun, 
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félagsleg velferð og umhverfisvernd byggist á forsendum sjálfbærrar þróunar.
100

 Þessar fjórar 

stoðir endurspegla nokkuð skýrt helstu markmið alþjóðlegrar þróunarsamvinnu en það má þó 

líta ögn betur á helstu áherslur íslenskra stjórnvalda. 

6.3.1 Skipulag íslenskrar stjórnsýslu 

Það má segja að ein helsta forsendan fyrir setningu nýrra laga um þróunarsamvinnu hér á 

landi árið 2008 hafi verið að bæta stjórnun og skilgreina hvernig opinber stjórnsýsla á að 

starfa hér á landi á þessum vettvangi. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir kom inn á þetta þegar hún 

kynnti frumvarp laganna í þinginu. Hún talar um að með lögunum sé boðuð ný heildarsýn þar 

sem áhersla verði lögð á skýra pólitíska ábyrgð, víðtækt samráð, fagleg viðhorf og staðgóða 

þekkingu á allri alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands í heildarskipulagi. Þetta gefi betra 

svigrúm til að beita þeim aðferðum og nálgunum í þróunarsamvinnu sem best henta hverju 

sinni. Samhliða gerð frumvarpsins voru unnar tillögur að nýju stjórnskipulagi innan 

utanríkisráðuneytisins til að koma stefnumörkun, gæðamati og áætlanagerð um 

þróunarsamvinnu og nýtingu þeirra fjárveitinga sem til málaflokksins er ráðstafað í farveg 

innan ráðuneytisins sem tryggir heildarsýn á málaflokkinn.
101

 Þá kemur frumvarpið inn á það 

hvernig ÞSSÍ skuli vera rekin og starfa undir ráðuneytinu sem og að aðkoma Alþingis skuli 

aukin við stefnumótun og markmiðasetningu. 

Það má nefna að ÞSSÍ starfar með hliðsjón af Þúsaldarmarkmiðunum og leitast við að 

samræma verkefni stofnunarinnar þeim þróunaráætlunum sem samstarfslöndin hafa markað 

sér og því starfi sem aðrar sambærilegar stofnanir vinna að í sömu löndum. Meginviðmið í 

tvíhliða þróunarsamvinnu er að vinna gegn fátækt í þeim löndum þar sem lífskjör eru hvað 

lökust. Lögð er áhersla á að styðja fólk til sjálfshjálpar með miðlun þekkingar og 

verkkunnáttu á þeim sviðum sem Íslendingar hafa sérþekkingu á, auk þess sem lögð eru til 

framlög til grunnmenntunar og heilbrigðismála. Í öllu starfi er miðað að styrkingu 

lýðræðisþróunar, mannréttinda og jafnréttis auk þess að tillit er tekið til menningarlegrar 

sérstöðu og þarfa samstarfslanda.
102

 

Samstarf við alþjóðastofnanir er lykilþáttur í íslensku þróunarstarfi. Stór hluti íslensks 

fjármagns sem ætlaður er til þróunarsamvinnu fer í dag til alþjóðlegra stofnana í formi 

marghliða þróunarsamvinnu. Samstarfið fer fram með þrennum hætti, það er með almennum 

framlögum. með framlögum til einstakra verkefna á vegum stofnunar og með störfum 
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íslenskra sérfræðinga á vettvangi fyrir alþjóðastofnanir.
103

 Stefnan í fjölþjóðlegu samstarfi er 

sú að styrkir og þátttaka dreifist ekki á of margar alþjóðastofnanir heldur að lögð sé áhersla á 

samstarf við ákveðnar lykilstofnanir.
104

 Má benda á orð Árna Páls Árnasonar í umræðu á 

Alþingi þar sem hann talar um að gömlu lögin um íslenska þróunarsamvinnu frá 1981 

endurspegli á engan hátt nútímaviðhorf til þróunarsamvinnu og framkvæmdar hennar. 

Mikilvægt sé að breyta þeirri lagaumgjörð, sem hafi þvingað íslenska ríkið nær alfarið til 

áherslu á tvíhliða þróunaraðstoð sem byggist á afmörkuðum verkefnum. Með nýjum lögum er 

svigrúm aukið til að stjórnvöld geti haft um það frekara val að taka þátt í fjölbreyttari 

þróunarsamvinnu.
105

 

Umhverfi alþjóðlegrar þróunarsamvinnu gerir í dag ráð fyrir samstarfi og samræmingu 

þeirra aðila sem starfa að þróunarmálum óháð því hverjir eiga þar í hlut. Allir aðilar sem veita 

framlög til þróunarmála þurfa að vera vel upplýstir um stjórnmála-, efnahags- og 

menningarlegar forsendur samstarfslandanna sem taka við þróunarframlögum. Ingibjörg 

Sólrún lýsir þessu í ræðu sinni á Alþingi svo að sömu siðareglur gildi um þróunarsamvinnu og 

almennt gerist innan velferðarþjónustu í vestrænum ríkjum en það er „að mæta notandanum 

þar sem notandinn er“ og að aðstoð skuli miðast við „hjálp til sjálfshjálpar“.
106

 

6.3.2 Félagsleg- og stjórnmálaleg réttindi 

Ein helsta forsenda félagslegra og efnahagslegra framfara er fjárfesting í mannauði, svo sem 

aukin menntun, heilbrigði og jafnrétti sem allt eykur velferð samfélaga. Það er sérstaklega 

mikilvægt að tryggja öryggi, menntun og heilbrigði barna en í því sambandi er Ísland aðili að 

samningi SÞ um réttindi barnsins sem miðar að því að skapa börnum nauðsynlegt 

lífsviðurværi auk þess að styðja við Barnahjálp SÞ (UNICEF). Þá gegna konur lykilhlutverki í 

þróun fátækustu ríkja heims og hefur það sýnt sig að aðstoð við konur hafi margfeldisáhrif 

fyrir samfélög þeirra.
107

 Þúsaldarmarkmiðin leggja áherslu á nauðsyn samfélagslegs jafnréttis 

í baráttunni gegn fátækt. Sýnt hefur verið fram á að mismunun milli kynja og önnur félagsleg 

mismunun hindri framfarir og dragi úr baráttu gegn fátækt. Íslenskri þróunarsamvinnu hefur í 

auknum mæli verið beint að málefnum og hagsmunum kvenna í þróunarríkjum. ÞSSÍ miðar 
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að því að samþætta jafnréttissjónarmið inn í alla starfsemi sína.
108

 Siv Friðleifsdóttir talar í 

ræðu sinni á Alþingi um mikilvægan þátt Þúsaldarmarkmiðanna um að núverandi sem og fyrri 

utanríkisráðherrar hafi lagt mikla áherslu á stöðu kvenna og jafnréttisbaráttu innan 

þróunarsamvinnu. Slíkar áherslur í þróunarsamvinnu eru taldar skila sér mjög vel til 

fjölskyldna og út í samfélögin.
109

 

Forsenda þess að tryggja mannréttindi er að efla lýðræði sem byggir á reglum réttarríkisins 

og tryggu stjórnarfari. Það kemur gjarnan verst út á þeim fátækustu þar sem mannréttindabrot, 

lýðræðishalli og slæmt stjórnarfar er við lýði. Ráðamenn eru síður líklegir til að vera ábyrgir 

þar sem þeir þurfa ekki að svara fyrir störf sín í lýðræðislegum kosningum. Það getur auk þess 

komið í veg fyrir að fjármunir sem koma inn sem þróunarstyrkir hljóti skynsamlega meðferð. 

Á síðari árum hafa komið fram sterkari kröfur um að þróunarlöndin sjálf eigi frumkvæði og 

taki virkan þátt í eigin málum og að þróunarsamvinna sé sniðin að þeirra markmiðum. Slíkar 

þróunaráætlanir geta jafnframt stuðlað að styrkingu lýðræðis. Íslensk stjórnvöld leggja áherslu 

á að efla mannréttindi jafnhliða baráttunni gegn fátækt, kúgun og ófriði auk þess að efla 

stuðning við verkefni sem miða að því að bæta stjórnarfar.
110

 

6.3.3 Efnahagsmál 

Drifkraftur hagvaxtar er ekki síst viðskiptalífið og til að það megi blómstra þarf að huga að 

efnahagslegu, stofnanalegu og lagalegu umhverfi. Markmið íslenskrar þróunarsamvinnu er að 

stuðla að félagslegri og efnahagslegri þróun í fátækustu ríkjum heims og beita sér fyrir auknu 

frjálsræði í alþjóðaviðskiptum auk þess að veita aðstoð þar sem óskað er eftir 

sérfræðiþekkingu.
111

 Þegar frumvarp til laga um þróunarsamvinnu var til umræðu á Alþingi 

talaði Ásta R. Jóhannesdóttir þingmaður Samfylkingar um að Ísland hafi gengist undir ýmsa 

alþjóðasáttmála sem snúi að þróunarhjálp, sem tekið sé tillit til í löggjöfinni. Nefnir hún 

sérstaklega í þessu samhengi Þúsaldarmarkmiðin frá árinu 2000, Monterrey-yfirlýsinguna um 

fjármögnun þróunarhjálpar frá 2002 og Parísaryfirlýsinguna um markvissan árangur í 

þróunarsamvinnu frá 2005. Með því að frumvarpið verði að lögum verði þau atriði sem 

kveðið er á um í þessum sáttmálum komin í íslenska löggjöf.
112

 Með Monterrey-samþykktinni 
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voru áréttuð markmið úr ályktun SÞ frá 1970 um að lönd skuli verja 0,7% af VÞT til framlaga 

til þróunarsamvinnu. Árið 2004 ákváðu íslensk stjórnvöld að auka framlög sín til 

þróunarsamvinnu til samræmis við samþykktina.
113

 Monterrey-samþykktin stefnir einnig að 

því að draga úr skuldabyrði fátækra ríkja sem og að því markmiði að stuðla að opnu og 

sanngjörnu kerfi alþjóðaviðskipta.
114

 Í dag eru mörg þróunarlönd gífurlega skuldsett þar sem 

þróunaraðstoð hefur í marga áratugi verið veitt til þeirra í formi lána. Ísland er þó eitt þeirra 

ríkja sem veita alla sína þróunaraðstoð í formi gjafafés.
115

 Ísland hefur einnig tekið þátt í 

framgangi markmiðs svokallaðs HIPC átaks (Heavily Indebted Poor Countries Initiative) sem 

starfar að því að rjúfa vítahring skuldasöfnunar þróunarríkjanna og gera á sama tíma 

þróunarsamvinnu markvissari.
116

 

„Aid for trade“ er hugmyndafræði sem hefur verið horft meira til á síðari árum. Alþjóðleg 

viðskipti eru mikilvægur þáttur hagvaxtar og getur dregið úr fátækt við réttar aðstæður. Mörg 

þróunarríki hafa reynt að samlaga sig frekar að hinu alþjóðlega hagkerfi. Skortur á stofnunum, 

upplýsingum, reglum, góðum starfsháttum og innviðum, hefur þó orðið til þess að þessi lönd 

hafa oft ekki náð að hagnast á auknu aðgengi að alþjóðlegum mörkuðum eða að standast 

samkeppni frá ríkari löndum. Reynt hefur verið að bregðast við þessu, til dæmis árið 2005 

þegar aðilar Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) hrintu í framkvæmd stefnu um að styðja 

fátækari aðildarríki til að nýta sér viðskipti sem drifkraft fyrir vexti og til að draga úr 

fátækt.
117

 Ísland hefur jafnframt beitt sér fyrir auknu frjálsræði í milliríkjaviðskiptum á 

vettvangi WTO.
118

 

Með því að stuðla að hagvexti samhliða félagslegum umbótum má draga úr fátækt. ÞSSÍ 

getur aðstoðað við uppbyggingu öflugs og réttláts efnahagsumhverfis með aðstoð við setningu 

laga og reglugerða sem stuðla að eflingu einkageirans, vaxandi milliríkjaviðskiptum, auknum 

atvinnutækifærum og réttlátari vinnulöggjöf. Jafnframt getur stofnunin greitt fyrir samskiptum 

og samvinnu fyrirtækja og samtaka í samstarfslöndum við sambærilega aðila á Íslandi. 

Mikilvægt er þó að slík milliganga miðist ætíð fyrst og fremst við hagsmuni og forsendur 

þróunarlandanna sjálfra með það að markmiði að efla hagvöxt og draga úr fátækt.
119
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6.4 Þingsályktun 2011 

Í þingsályktun sem Alþingi Íslands samþykkti 10. júní 2011 um áætlun um alþjóðlega 

þróunarsamvinnu Íslands 2011-2014 kemur skýrt fram í kafla um alþjóðlegt samstarf og 

viðmið að Þúsaldarmarkmið SÞ sem og aðrar alþjóðlegar samþykktir um þróunarsamvinnu 

sem íslensk stjórnvöld eru aðilar að, skuli nú meira en áður notuð sem leiðarljós fyrir íslenska 

þróunarsamvinnu.
120

 Þessi þingsályktun um þróunarsamvinnu Íslendinga er fyrsta áætlunin á 

þessu sviði og markar því ákveðin tímamót. Hún fjallar um skyldur Íslands í þróunarstarfi, 

þau gildi og áherslur sem liggja til grundvallar þróunarstarfi Íslands og framlög og 

framkvæmd eftir áherslusviðum, málaflokkum, samstarfsríkjum og stofnunum. Þá er greint 

frá áformuðum framlögum til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu sem hlutfall af VÞT og hvernig 

þau skiptast á grundvelli stefnumiða Íslands í þróunarsamvinnu til lengri og skemmri tíma 

litið. Ísland skal leggja sitt af mörkum fyrir bættum lífskjörum í fátækustu hlutum heimsins, 

baráttu gegn fátækt, félagslegu ranglæti, misskiptingu lífsgæða og hungri í heiminum. Þetta 

eru forgangsmál í öllu þróunarstarfi. Áhersla er lögð á mannréttindasjónarmið og jafnréttismál 

í þróunarsamvinnu Íslands, hvort sem um er að ræða tvíhliða eða marghliða þróunarverkefni 

eða samstarf á vettvangi alþjóðlegra stofnana.
121

  

6.5 Alþjóðleg viðmið um fjárframlög 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir nefndi í framsöguræðu sinni á Alþingi í febrúar 2008 að hún væri 

þeirrar skoðunar að ekki færi vel á því að auka framlög til þróunarsamvinnu án þess að huga 

vel að sjálfu skipulagi og framkvæmd þróunarsamvinnunnar. Það þarf að búa svo um hnútana 

að þróunaraðstoð Íslendinga nýtist fátækustu ríkjum heims með skilvirkum hætti og að unnið 

sé í samræmi við þær reglur, samþykktir og yfirlýsingar alþjóðasamfélagsins um 

þróunaraðstoð sem Íslendingar hafa gerst aðilar að.
122

 Þættir þrjú og fjögur sem nefndir eru í 

Pearson skýrslunni, það að auka þróunarsamvinnu og efla fjárframlög endurspegla hluta af 

lykilmarkmiðum íslenskrar þróunarsamvinnu. Síðara atriðið er eitt af þeim markmiðum sem 

hvað mest voru rædd í umræðum á Alþingi við setningu nýrra laga. Siv Friðleifsdóttir 

þingmaður Framsóknarflokks fjallaði um og lagði mikla áherslu á að þrátt fyrir það að 
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stjórnvöld hafi á síðari tímum stóraukið framlög til þróunarmála þá sé Ísland enn langt á eftir 

því markmiði sem þurfi að ná.
123

  

Árið 1971 var lögð fram sú stefna í íslenskum lögum að opinber framlög til 

þróunaraðstoðar skyldi nema 0,7% af landsframleiðslu.
124

 Í ályktun Alþingis frá 1985 kemur 

fram að opinber framlög Íslands til uppbyggingar í þróunarríkjum skuli verða 0,7% af 

þjóðarframleiðslu innan sjö ára.
125

 Í þingsályktun Alþingis um áætlun fyrir tímabilið 2011 til 

2014 er meðal annars tilgreint að íslensk stjórnvöld styðji markmið SÞ um að iðnríki skuli 

veita sem nemur 0,7% af VÞT til þróunarsamvinnu og jafnframt tilgreind sú stefna að Ísland 

muni á komandi tíu árum raða sér í hóp ríkja sem leggja meira en sem því nemur til 

þróunarsamvinnu og að stefnt verði að því að ná markmiðinu árið 2019.
126

 Ekki hefur verið 

talið hjá því komist að skera niður framlögin í þessum flokki líkt og í flestum öðrum 

útgjöldum ríkisins undanfarin ár. Samkvæmt áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 

2011-2014 er gert ráð fyrir hægum vexti í framlögum. Gert er ráð fyrir að þegar áætlunin 

verði endurskoðuð árið 2013 þá verði hægt að hækka framlög hraðar. Einnig er tilgreint að 

verði hagvöxtur meiri en spár geri ráð fyrir megi endurskoða framlögin þegar þar að kemur.
127

 

 

Mynd 4 : Áætlun um þróun framlaga til 2014.
128
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Framlög til þróunarmála jukust jafnt og þétt á árunum 2000 til 2008  á Íslandi en hæst nam 

hlutfallið af VÞT 0,37% árið 2008. Framlög til þróunarsamvinnu á árinu 2009 voru um 0,35% 

af VÞT. Hins vegar námu framlög árið 2010 um 0,28% af VÞT. Áætlað var að framlög til 

þróunarsamvinnu yrðu um 0,22% af VÞT árið 2011 miðað við fjárlög og hagspár. Þó svo að 

gríðarlegur samdráttur hafi verið í fjárlögum til íslenskrar þróunarsamvinnu frá árinu 2008 

sýna nýlegar tölur að þrátt fyrir hina alþjóðlegu fjármálakreppu þá hafi heildarframlög 

iðnríkja til þróunarsamvinnu aukist. Á árinu 2010 lögðu aðildarríki þróunarsamvinnunefndar 

OECD 128,7 milljarða Bandaríkjadala til þróunarmála sem er hæsta fjárhæð sem runnið hefur 

til málaflokksins á einu ári.
129

 Þróunin virðist vera að Ísland sé að dragast aftur úr á þessum 

vettvangi í alþjóðlegu samhengi.  

Í dag hafa aðeins fimm ríki náð 0,7% viðmiði SÞ, það eru Svíþjóð, Holland, Noregur, 

Danmörk og Lúxemborg.
130

 Jafnframt hafa sex önnur ríki skuldbundið sig til að ná takmarki 

SÞ fyrir árið 2015 en það eru Belgía, Finnland, Frakkland, Írland, Spánn og Bretland. Þá hefur 

Evrópusambandið (ESB) sett sér það markmið að 15 ríki sambandsins hafi náð 0,7% 

markmiðinu árið 2015 og að framlög annarra tíu nemi 0,33% af VÞT sama ár.
131

 Slíkt viðmið 

hafa Íslendingar ekki sett í lög þó svo að þeir hafi skuldbundið sig til að ná þessu tiltekna 

hlutfalli. Ein af lykilstefnum ESB er þróunarsamvinna og hefur verið unnið markvisst að því 

að bæta árangur með aukinni samhæfingu og samræmingu á milli aðildarríkjanna. 

Evrópusambandið og aðildarríki þess eru stærstu veitendur þróunaraðstoðar í heiminum og 

veittu samtals 56% af heildarframlögum til opinberrar þróunaraðstoðar árið 2009. Í 

framvinduskýrslu sem gefin var út af ESB kom fram að Ísland þurfi að gæta að því að ekki 

verði dregið frekar úr opinberri þróunaraðstoð en gert var á árinu 2010.
132
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130
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Mynd 5 : Framlög til þróunarmála 2000-2011.
133

  

 

Þau ríki sem Ísland ber sig saman við hafa ekki skorið niður framlög til þróunarmála líkt 

og hér hefur verið gert eftir 2008. Má í þessu sambandi nefna Norðurlöndin. Árið 2009 

hækkaði framlag til þróunaraðstoðar sem hlutfall af VÞT hjá öllum Norðurlöndunum nema 

Íslandi. Noregur, Svíþjóð og Danmörk eru meðal þeirra landa í heiminum sem leggja hvað 

mest til þróunarsamvinnu sem hlutfall af VÞT. Framlag Finnlands er jafn hátt miðað við 

hlutfall af VÞT og meðaltalið hjá OECD löndunum.
134

 Einnig má nefna Írland, sem hefur lent 

í miklum efnahagsþrengingum en þó ekki skorið niður framlög. Bretar hafa náð að auka 

framlög sín sem hlutfall af VÞT þó svo þar í landi sé niðurskurður á mörgum sviðum 

ríkisútgjalda. Þessi lönd byggja á þeim grundvallarsjónarmiðum að það séu hagsmunir 

þróaðra ríkja að draga úr fátækt og misskiptingu auðs í heiminum, berjast gegn sjúkdómum í 

þróunarríkjum og auka menntunarstig með sérstakri áherslu á konur og börn. Framlög til 

þróunarsamvinnu eru um leið framlög til friðar og jöfnuðar í heiminum sem leiðir til aukinnar 

velsældar. Á þessum sömu rökum eiga Íslendingar að byggja þegar stefnt er að því að auka 

framlög til þróunarstarfs og að leggja fátækum þjóðum lið á alþjóðavettvangi.
135
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7 Niðurstöður 

Í upphafi ritgerðarinnar kemur fram að rannsóknarspurningin sem leitast verði við að svara sé: 

Hvernig hefur íslensk þróunarsamvinna verið mótuð og að hvaða leyti samræmist 

markmiðasetning hennar alþjóðlegum markmiðum, sem íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið 

sig til að vinna að ? Nú hefur saga íslenskrar þróunarsamvinnu verið rakin, fjallað hefur verið 

um nýleg lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands og farið yfir umræður þingmanna í 

tengslum við setningu þeirra. Jafnframt hefur verið litið til annarrar stefnusetningar svo sem 

frá utanríkisráðuneyti og Þróunarsamvinnustofnun Íslands. 

Hin nýja lagasetning árið 2008 markaði í raun ákveðin tímamót með því að skapa 

grundvöll sem getur leitt til þess að hægt verði að byggja enn frekar upp markvissa og 

áreiðanlega þróunarsamvinnu á komandi árum. Þetta er lykilatriði svo að hægt sé að ná 

auknum árangri í þróunarsamvinnu og vinna að markmiðum líkt og Þúsaldarmarkmiðum SÞ, 

að til staðar sé traustur grundvöllur til að tryggja að fjármagn nýtist sem best og að 

stefnumörkun sé skýr.  

Litið var til þess hvernig opinber stefna íslenskrar þróunarsamvinnu stendur í samanburði 

við markmið annars vegar Pearson skýrslunnar og hins vegar Þúsaldarmarkmiðanna. Þegar 

íslensk þróunarsamvinna er skoðuð út frá alþjóðlegum markmiðum má sjá að þó svo þessi 

markmið séu ekki endilega þulin upp eða skýrt orðuð í lögum, reglugerðum, þingsályktunum 

eða annars staðar, þá er ljóst að það er leitast við að byggja íslenska þróunarsamvinnu  þannig 

upp að í henni endurspeglist þessi markmið. Þá er víða vísað til þess að unnið skuli í samræmi 

við alþjóðasamþykktir sem Ísland hefur skuldbundið sig til að vinna að og eru 

Þúsaldarmarkmið SÞ þá áberandi oft nefnd. Það er því ljóst að það er vilji fyrir hendi til að 

framfylgja þessum markmiðum og þar með skuldbindingum íslenska ríkisins út á við varðandi 

þróunarsamvinnu. Að vissu leyti byggja Þúsaldarmarkmiðin ofan á þau markmið sem eru 

talin upp í Pearson skýrslunni. Í stað þess að einblína á efnahagsmál spila félagsleg málefni og 

mannréttindi stóran þátt. Efnahagsleg markmið eru þó áfram mikilvægur hluti af 

grunnhugmyndum SÞ. Það mætti helst segja að nýmæli í markmiðum SÞ sé hugmyndin um 

sjálfbæra þróun. 

Íslensk þróunarsamvinna hefur tekið miklum framförum á 21.öldinni. Það er mögulegt að 

samþykkt Þúsaldarmarkmiðanna við aldarmótin hafi stuðlað að aukinni áherslu á þennan 

málaflokk sem hefur stækkað jafnt og þétt síðan þá, fyrir utan bakslag eftir 

efnahagserfiðleikana 2008. Ísland á þó einnig langt í land á ákveðnum sviðum 
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þróunarsamvinnu og stendur að vissu leyti aftar en mörg lönd sem við berum okkur saman 

við, sérstaklega ef litið er á fjárframlög. Má þá sérstaklega nefna hin Norðurlöndin.  

Eitt lykilmarkmið SÞ, það viðmið að framlög skuli nema 0,7% af VÞT vestrænna ríkja til 

þróunarsamvinnu, er áberandi í allri umræðu á þessu sviði hér á landi. Það er ljóst að Íslandi 

hefur algjörlega mistekist að uppfylla þetta alþjóðlega markmið um fjárframlög sem var 

upprunalega ráðgert í Pearson skýrslunni að ríki skyldu ná fyrir árið 1975. Ísland er enn langt 

frá því að uppfylla þetta viðmið og hefur í raun fjarlægst það undanfarin ár í kjölfar 

efnahagsþrenginga. Metnaðarfull markmið gefa þó til kynna að það sé mikill vilji til staðar 

fyrir frekari framförum á komandi árum, til að auka fjárframlög til þróunarsamvinnu og ná 

þeim markmiðum sem flest lönd sem gefa til þróunarsamvinnu stefna að og mörg 

nágrannalönd Íslands hafa þegar uppfyllt. Það verður að sjálfsögðu að sýna því skilning að 

fjármálakreppan kom harðar niður hér á landi en í mörgum öðrum ríkjum árið 2008 en 

jafnframt má ekki gleyma að Ísland var þrátt fyrir allt ekki eina landið sem gekk í gegnum 

erfiðleika varðandi efnahagsmál. Það verður að halda vel um taumana næstu ár og passa að 

gera ekki efnahagsþrengingar að ástæðu fyrir því að sá árangur sem náðst hefur á 

undanförnum árum og áratugum tapist niður. 

Eitt af því sem utanríkisráðherra lagði upp með í umræðum við setningu nýrra laga árið 

2008 var að sótt yrði um aðild Íslands að DAC, þróunarsamvinnunefnd á vegum Efnahags- og 

framfarastofnunar OECD. Með slíkri aðild megi tryggja aukið eftirlit og fagleika 

þróunarsamvinnu, meðal annars með reglulegri jafningjarýni. Nú eru liðin um fjögur ár frá því 

þetta var en Ísland er enn ekki orðið aðili að nefndinni. Þó svo hin nýju lög geri ráð fyrir að 

framkvæmd þróunarsamvinnu skuli ávallt fylgja viðurkenndum aðferðum og reglum verður 

það að teljast ákveðinn gæðastimpill fyrir íslenska þróunarsamvinnu að fá staðfestingu á 

fagleika í málaflokknum frá DAC. Það verður því að vona að Ísland verði aðili áður en langt 

um líður.  

Gagnrýni á þróunarsamvinnu hefur verið áberandi, sérstaklega undanfarin ár. Dæmi um 

þætti sem gagnrýnin beinist að er hve mikið fjármagn skili sér ekki á rétta staði vegna 

spillingar sem og hversu takmarkaður árangur hefur náðst í ákveðnum löndum og svæðum 

þrátt fyrir gífurlegt fjármagn og þróunarstarf. Hluti þessarar gagnrýni er réttmæt og ber að 

vissu leyti að taka mið af því þegar starfað er að því að gera þróunarsamvinnu markvissari og 

árangursríkari. Það má þó ekki gefast upp þó á móti blási. Heimurinn í dag er eitt samfélag og 

það á ekki að skilgreina fólk og mannréttindi þeirra eftir landamærum. Allir eiga rétt til 

mannsæmandi lífs og öllum ber skylda til að tryggja að svo megi verða og tryggja að 

heimurinn verði betri og réttlátari staður fyrir afkomendur núlifandi kynslóða. Það er 
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mikilvægt að læra af fyrri mistökum um leið og haldið er ótrautt áfram í að hjálpa þeim sem 

eru hjálpar þurfi. Á sama tíma verður ávallt að hafa í huga að þróunarsamvinna á ekki að vera 

viðvarandi ástand heldur á hún að hjálpa þeim ríkjum sem standa höllum fæti til að standa í 

framtíðinni á eigin fótum. Þróunarsamvinna á að vera tímabundið samvinnuverkefni sem 

miðar að því að samstarfsríki geti haldið áfram á eigin forsendum og stuðlað að framþróun og 

hagvexti í eigin þjóðfélagi án fjárstreymis eða sérfræðiráðgjafar frá vestrænum löndum eða 

alþjóðastofnunum.  
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8 Umræður 

Það er mikilvægt að hafa í huga að undir lok síðari heimsstyrjaldar áttu mörg ríki Evrópu mun 

meira sameiginlegt með þróunarríki í Afríku heldur en iðnvæddu nútímaríki. Það eru að 

sjálfsögðu margþættar ástæður að baki mikilli framþróun hinna vestrænu ríkja en hafa má í 

huga að mörg lönd í Evrópu hafa þegið þróunaraðstoð til að byggja sig upp. Það er til að 

mynda hugsanlegt að íslenska þjóðin megi að einhverju leyti þakka þróunaraðstoð frá öðrum 

ríkjum og alþjóðastofnunum hvað landið náði hröðum framförum eftir miðja tuttugust öldina. 

Landið fékk mikla aðstoð og styrki langt fram á 8.áratug síðustu aldar til að vinna sig upp úr 

fátækt, og koma þjóðinni á þann stað sem hún er í dag. Með þetta í huga má að vissu leyti 

segja að íslenska þjóðin sé skuldbundin til að gera það sama fyrir aðrar þjóðir í dag. Við 

ættum að skilja hversu mikilvægt það er að veita aðstoð þeim sem minna mega sín og hjálpa 

öðrum ríkjum að vinna sig upp úr erfiðleikum. Við getum byggt á og nýtt eigin reynslu og 

þekkingu.  

Þróunarsamvinna þarf jafnframt að vera stöðug og sanngjörn. Hún má ekki vera áhugamál 

stjórnmálamanna þegar vel gengur og ríkissjóður getur séð af smá fjármagni, en verða svo 

fyrst til að vera skorin niður þegar hallar á. Það eru grundvallarmannréttindi allra að eiga rétt 

til mannsæmandi lífs og okkur ber skylda til að stuðla að þessu og höfum jafnframt 

skuldbundið okkur til þess með ýmsum alþjóðasáttmálum, svo sem í gegnum Sameinuðu 

þjóðirnar.  

Það er ljóst að Þúsaldarmarkmið SÞ eru álitin grundvöllur alþjóðlegrar þróunarsamvinnu í 

dag. Aftur á móti styttist óðfluga í viðmiðunarárið 2015. Ekki eru nema um þrjú ár til stefnu 

til að uppfylla markmiðin á þeim tíma sem upphaflega var stefnt að. Það verður að teljast ljóst 

að það er ómögulegt að uppfylla öll þessi markmið á svo stuttum tíma sem eftir er. Þessi 

markmið eru að vissu leyti það metnaðarfull að við fyrstu sýn virðist sem það gæti orðið 

ómögulegt að nokkru sinni uppfylla þau öll. Það hefur þó þegar náðst mikill árangur og því er 

mikilvægt að halda áfram þessu mikilvæga samstarfi ríkja heimsins, þó enn sé langt í land. 

Það verður mjög áhugavert að fylgjast með því hvert næsta skref verður og hvernig íslensk 

stjórnvöld munu bregðast við til að uppfylla ný markmið sem hugsanlega munu koma fram á 

vettvangi alþjóðlegrar þróunarsamvinnu eftir árið 2015. 
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