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Útdráttur 
Þessi ritgerð fjallar um viðbrögð hjálparstofnanna við húsnæðisvanda eftir jarðskjálfta á 
Haítí árið 2010 sem mældist 7,0 á Richter. Áhersla er löggð á ástandið í höfuðborginni, 
Port-au-Prince, sem er gífurlega þéttbýl. Fyrir skjálftann voru slæm lífsgæði á Haítí og 
afskipti yfirvalda var í lágmarki. Innviðum samgöngu- og flutningakerfa eyjunnar var 
ábótavant og versnuðu enn frekar í kjölfar skjálftans, sem skapaði flækjustig við aðflutning 
nauðsynjavara. Hús voru illa byggð með þeim afleiðingum að hátt hlutfall bygginganna 
hrundi í skjálftanum. Vegna umfangs rústa á götum borgarinnar og almenns plássleysis 
áttu hjálparstofnanir erfitt með að koma upp skýlum eftir hamfarirnar. Mikill óskýrleiki var 
um umráðarétt og mörg skjöl um landareignir töpuðust undir rústum. Tengsl eru á milli 
tíðni ofbeldis og náttúruhamfara og þurftu hjálparstofnanir að hafa öryggi í huga við 
hönnun skýlanna. Ég tek fyrir tvö dæmi um skýli sem hönnuð voru fyrir Haítí-búa, annað 
hannað af nemendum listaháskóla og hitt af hjálparstofnun, og met kosti og galla þeirra. Ég 
nefni almenn vandamál sem hjálparstofnanir glíma við þegar hamfarir skella á í þéttbýli og 
þau sértæku vandamál sem stóðu frammi fyrir á Haítí. Helstu heimildir eru skýrslur sem 
gefnar voru út af hinum ýmsu hjálparstofnunum, en einnig er stuðst við greinar úr 
tímaritum og af vefsíðum.   
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Inngangur  

12. janúar árið 2010 varð jarðskjálfti sem nam 7,0 á Richter á Haítí. 220.000 manns dóu, 

eða um 2,5% íbúa og yfir 300.000 manns slösuðust1. Fimm dögum eftir skjálftann voru 

enn hundruðir manna fastir undir rústum bygginga. Þúsundir Haítí-búa voru á barmi dauða 

vegna hungurs eða lyfjaskorts á hjúkrunarheimilum. Mörg þúsund manns voru settir í 

fjöldagrafir áður en hægt var að bera kennsl á þá2. Hálf milljón manns flúði höfuðborgina 

og eftirstandandi hús voru skilin eftir í eyði vegna hræðslu íbúa við eftirskjálfta. Í 

skjálftanum létust 1/5 borgarstarfsmanna og um 73% af opinberum byggingum 

eyðulögðust gjörsamlega. 1.350 flóttamannabúðir voru settar upp víða til að hýsa 1.6 

milljónir manna3. 

Loftslagsbreytingar hafa haft þær afleiðingar að náttúruhamförum hefur fjölgað úr 78 árið 

1970 í 348 árið 20044. Náttúruhamfarir á árunum 2002 til 2011 ullu að meðaltali rúmlega 

100.000 dauðsföllum árlega5. Varnarleysi er einn af fylgikvillum náttúruhamfara og er ekki 

sjaldgæft að fólk látist af hungri eða þorsta þegar innviði borga eyðileggst, ræktunarland 

verður ónothæft og fátækt skellur á. Einnig geta blaut heimili og ruslið í umhverfinu aukið 

smithættu á ýmsum sjúkdómum. Lélegt skipulag í borgum eykur varnarleysi, sem dæmi 

má nefna að veik hús falla við jarðskjálfta og án varnarveggja þurrkast hús út við skriður. 

Ýmsar hjálparstofnanir vinna við að aðstoða fólk við slíkar aðstæður. Oft eru settar upp 

tjaldbúðir og hlúð að fólki sem hefur misst heimili sín. Í kjölfarið eru sett upp varanlegri 

bráðabirgðaskýli sem fólk býr í á meðan það byggir upp varanlegt húsnæði. Í þessari 

ritgerð mun ég fjalla um ferlið sem átti sér stað til að veita fólki húsaskjól eftir 

jarðskjálftann í Haítí 2010. Áhersla er löggð á ástandið í höfuðborginni, Port-au-Prince, 

sem er gífurlega þéttbýl. Fyrir skjálftann voru slæm lífsgæði á Haítí og afskipti yfirvalda 

var í lágmarki. Innviðum samgöngu- og flutningakerfa eyjunnar var ábótavant og versnuðu 

                                                
1 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
2 Sharmila Devi, „Helping earthquake-hit Haiti“, í The Lancet, árgangur 375, tölublað, janúar 2010, bls. 267, 
sótt 15. nóvember 2013, http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60114-6/fulltext 
3 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 10. 
4 Kate Stohr og Cameron Sinclair, Design Like You Give a Damn [2]: Building Change from the Ground Up, 
Abrams, New York, 2012, bls. 95. 
5 Debarati Guha-Sapir, Philippe Hoyois og Regina Below, Annual Disaster Statistical Review 2012: The 
numbers and trends, Brussels, Belgía, 2013, bls. 2, sótt 1. desember 2013, 
http://cred.be/sites/default/files/ADSR_2012.pdf 
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enn frekar í kjölfar skjálftans, sem skapaði flækjustig við aðflutning nauðsynjavara. Hús 

voru illa byggð með þeim afleiðingum að hátt hlutfall bygginganna hrundi í skjálftanum. 

Vegna umfangs rústa á götum borgarinnar og almenns plássleysis áttu hjálparstofnanir 

erfitt með að koma upp skýlum eftir hamfarirnar. Mikill óskýrleiki var um umráðarétt og 

mörg skjöl um landareignir töpuðust undir rústum. Ég mun skoða þau sértæku vandamál 

sem hjálparstarfsmenn og Haítí-búar stóðu frammi fyrir og áhrif þeirra á hjálpar- og 

uppbyggingarstarfið á eyjunni.  



 

 7 

1. Skipulagsvandamál á Haítí fyrir skjálftann 

Höfuðborgin, Port-au-Prince er mjög þéttbýl og samansett af nokkrum sveitafélögum sem 

skortir sameiginlegt borgarskipulag6. Þéttbýli jókst á stuttum tíma og undanfarin ár hefur 

verið mikill fólksflutningur úr sveitum í borg. Þar ríkir öryggisleysi og um helmingur íbúa 

býr við mikla fátækt. Skortur er á lífstækifærum en um 49% atvinnuleysi ríkir í borginni. 

40% íbúa er ólæs og 80% höfðu ekki aðgang að hreinu vatni fyrir skjálftann7. Geta 

opinbera stofnanna var í algjöru lágmarki og opinber þjónusta eins og vatn, fráveitukerfi, 

rafmagn og klóak náði til fárra, bæði í þéttbýli og dreifbýli8. 

Margar byggingar á Haítí voru illa byggðar með lágu hlutfalli af sementi í steypublöndunni 

og ófullnægjandi stálstyrkingum9. Byggingarefni, frágangur og viðhald var lélegt og 

ætandi efni eins og sandur beint af ströndinni voru notuð í steypuna. Auk þess var ekki gert 

ráð fyrir jarðskjálftastyrkingum með þeim afleiðingum að gríðarlega margar byggingar 

hrundu þegar jarðskjálftinn skall á10.  

Í Port-au-Prince voru ekki mörg almenningsrými, á borð við garða eða torg, og það litla 

pláss sem var í borginni var í kjölfar skjálftans notað undir flóttamannabúðir. Auk þess að 

vera plásslítil fyrir, var borgin afar þéttbýl og stór hluti íbúa bjó í margra hæða blokkum 

svo flatarmál mögulegs húsnæðisskjóls hrundi með blokkunum. Íbúðarrými á hvern íbúa 

var undir tveimur fermetrum að meðaltali11. 

 

                                                
6 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 10. 
7Elizabeth Ferris og Sara Ferro-Ribeiro, Protecting people in cities: the disturbing case of Haiti, Washington, 
DC, 2012, bls. 4-5, sótt 23. nóvember 2013, 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/articles/2012/3/protection%20haiti%20ferris/03_protection
_haiti_ferris.pdf. 
8 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 10-11. 
9 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti: Lessons From CRS' 2010-
2012 Post-earthquake Activities, Baltimore, MD, 2012, bls. 1, sótt 24. nóvember 2013, 
http://www.crsprogramquality.org/publications/2012/4/27/learning-from-the-urban-transitional-shelter-
response-in-hai.html 
10 Devis Sonda, Post-earthquake Safety Evaluation and Strengthening of Buildings: Haiti Experience, 
London, 2011, bls. 1, sótt 23. nóvember 2013, 
http://www.iabse.org/Images/Docs/PDF/WG%20Glass_docs/D.-Sonda---Post-earthquake-safety-evaluation-
and-strenghtening-of-buildings-Haiti-experience.pdf 
11 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 10-11. 
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Lömun stjórnsýslunnar takmarkaði enn frekar getu hins opinbera. Innviði samgöngu- og 

flutningakerfa var ábótavant fyrir en álagið á flugvelli, hafnir og vegir að Port-au-Prince 

var gríðarlegt eftir skjálftann þegar nauðsynjavörur frá alþjóðlegum hjálparstofnunum 

flæddu inn. Vegir voru torfærir vegna rústa og erfitt var að komast að áfallasvæðum til að 

skoða og meta skemmdir og veita aðstoð12. Tengsl hjálparstofnanna við Bandaríkjaherinn 

voru veikburða, en hann tók yfir flugvöllinn og setti það í forgang að hleypa hermönnum 

inn frekar en neyðaraðstoð. Sem dæmi má nefna var flugvél á vegum Lækna án landamæra 

(Médicins Sans Frontières) með uppblásnu sjúkrahúsi meinaður aðgangur að í Port-au-

Prince, hjálparstofnunum til mikillar gremju13.  

2. 1. Rústir 
Eitt helsta vandamál í Haítí var að jarðskjálftinn skildi eftir um 25 milljón rúmmetra af 

rústum. Umfang rústanna á götum borgarinnar var svo yfirþyrmandi mikil að á tíu 

mánuðum náðist einungis að fjarlægja 5% þeirra og var þetta helsta vandamálið sem hægði 

verulega á uppbyggingastarfi.  

Hjálparstofnanir veltu upp hvort borga ætti fyrirtækjum til að koma með stór tæki og 

hreinsa borgina eða að borga íbúum Haítí fyrir að fjarlægja rústirnar með hjólbörum og 

hökum. Hið fyrrnefnda yrði skilvirkara og tæki styttri tíma en það seinna yrði betri kostur 

til lengra tíma litið og myndi efla hagkerfið14. Að fjarlægja einn rúmmetra kostar ca. $25-

4015 sem þýðir að hreinsunaraðgerðin hefði getað kostað allt að einum milljarð 

Bandaríkjadala.  

Hjálparsamtökin Catholic Relief Services (CRS) settu upp áætlun sem þau kölluðu Rubble 

to Reconstruction (R2R) sem snéri að því að breyta vandamálinu við að hreinsa upp rústir í 

atvinnutækifæri. Athafnamenn og starfsmenn þeirra gátu grætt peninga með því að breyta 

rústum í markaðsvörur eins og sand, möl og sementsblokkir sem notaðar voru svo til að 

endurbyggja Haítí. Flutningur efnis frá Haítí að landfyllingarsvæðinu var dýr og vegir 

torfærir og því var þessi endurvinnsla og endurnýting efna mun betri kostur. CRS lánaði 

athafnamönnum fyrir tækjakostnaði og keyptu í kjölfarið efnin sem framleidd voru. Hluti 

                                                
12 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 11. 
13 Sharmilla Devi, „Helping earquake-hit Haiti“, bls. 268. 
14 Jeneen Interlandi, Ian Yarett, Johannah Cornblatt, John Barry og Steve Tuttle, „For Haiti, No Relief in 
Sight“, í Newsweek, árgangur 156, tölublað 20, nóvember 2010, bls. 44-49, sótt 7. október 2013, 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=55092650&site=ehost-live 
15 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 16. 
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af gróðanum fór í að borga upp skuld athafnamanna við CRS. Efnin voru notuð til að 

byggja yfir 4.500 bráðabirgðaskýli og 100 salernisaðstöður16. Þessi áætlun samtvinnaði 

vandann við að fjarlægja rústir og atvinnuleysisvandann en ég velti því fyrir mér hvort 

þessi fjárfesting hafi verið athafnamönnum í hag og hvort næg vinna við að mylja rústir 

verði í boði í borginni í framtíðinni. 

Mynd: Starfsmenn að verki við að mylja rústir 

 

Mikið af hættulegum byggingum standa enn í Haítí. Þessar byggingar eru veikburða og 

myndu hrynja við minniháttar jarðskjálfta. Ríkisstjórnin sendi verkfræðinga til að meta 

ástand eftirstandandi bygginga og merktu þær með litakóða: rautt (óhæft til íbúðar, niðurrif 

æskilegt), gult (hægt að gera við) og grænt (öruggt til íbúðar). Af þeim 359.853 byggingum 

sem voru skoðaðar var rúmlega helmingur þeirra merktur með grænu, 26% með gulu og 

20% með rauðu17. Hins vegar voru engir styrkir gefnir af stjórnvöldum til viðgerða eða 

nein eftirfylgni um að skylda eigendur til að rífa niður hættuleg hús. Þeir sem ekki höfðu 

efni á viðgerðum eða niðurrifi létu húsin standa í því ástandi sem þau voru, með þeim 

afleiðingum að þeir sem ekki höfðu neinn betri kost neyddust til að dvelja í þessum 

dauðagildrum18. 

                                                
16 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 15. 
 
17 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 13. 
18 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 19. 
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Önnur ástæða fyrir því að íbúar dvöldu í ónýtum húsum er að þeir áttu erfitt með að 

yfirgefa allar þær eignir sem ekki eyðilögðust og oft var ekkert laust land til að byggja 

bráðabirgðaskýli nálægt fyrrum húsnæði. Íbúarnir þurftu þá annað hvort að yfirgefa allt og 

leita sér hjálpar í flóttamannabúðum eða vera kyrr og passa að eigum þeirra yrði ekki 

stolið19. 

 

 

 

                                                
19 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 11. 
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2. Umráðaréttur 

Fyrir skjálftann var óskýrleiki um landareignir og umráðarétt og umtalsverður fjöldi 

heimilislausa. Um það bil 70% af íbúum bjuggu í fátækrahverfum og leigðu húsnæði. 

Leigusamningar voru oftast gerðir til eins árs, og þurfti að greiða leiguna fyrirfram fyrir 

allt árið. Margir íbúar höfðu nú þegar eytt öllu sparnaðarfé sínu til að greiða heilt ár af 

leigu og vildi svo óheppilega til að það voru bara tólf dagar búnir af árinu þegar skjálftinn 

skall á. Leigutakar voru því í frekar vondum málum ásamt því að vera flestir ófærir um 

sjálfstæða úrvinnslu mála, til dæmis að gera við húsnæði sjálfir eða leita sér að nýju 

leiguhúsnæði20. Leigumarkaðurinn var í miklu ójafnvægi eftir skjálftann, framboð var lítið 

en eftirspurn mikil sem gerði það að verkum að leiguverð hækkaði. Hjálparstofnanir eru oft 

tregar til að byggja skjól fyrir leigjendur því þeir hafa ekki umráðarétt yfir neinni ákveðinni 

lóð. Eru þeir því oft skildir útundan því hjálparstarfsmenn eru óvissir um hvernig 

skammtímalausnir muni gagnast þeim er þeir leita að langtíma bata á leigumarkaðinum21. 

Einnig eiga hjálparstofnanir erfitt með að hjálpa þeim sem ekki hafa skjöl sem sanna 

landareignir. Þótt að einhver skjöl hefðu verið til um landareign fyrir skjálftann töpuðust 

mörg þeirra undir rústum, bæði skjöl í eigu stjórnvalda og íbúa. Vegna erfiðleika við að 

sanna eignarhald voru skýli sumra stofnanna hönnuð á þann hátt að auðvelt væri að flytja 

þau milli staða22. Það fólk sem átti við mest varnarleysi að etja var með skammtíma 

umráðarétt á lóðum sem voru of litlar fyrir minnstu skýlin og erfitt var að finna lausn við 

slíkum aðstæðum23. Hið mikla umfang og flækjustig umráðaréttarvandans var 

yfirþyrmandi og leituðu stofnanirnar til stjórnvalda, án árangurs. Sumar hjálparstofnanir 

reyndu þó að fást við þennan vanda og studdu við uppbyggingarstarfsemi þar sem íbúar 

ákveðinna hverfa kortlögðu notkun á húsnæði, unnu í því að efla samfellu samfélagsins, 

milda áhættu varnarleysis og skipuleggja hverfin. Með þessum hætti juku 

hjálparstofnanirnar öryggi umráðaréttar á hátt sem viðurkenndur var af sveitastjórninni24.  

                                                
20 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 10-11. 
21 Lilianne Fan, „Shelter post crisis. Shelter strategies, humanitarian praxis and critical urban theory in post-
crisis reconstruction“, í Disasters, árgangur 36, aukatölublað s1, bls. S78, júlí 2012, sótt 17. október, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7717.2012.01288.x/abstract 
22 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 9. 
23 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 14. 
24 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S79. 
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74% af flóttamannabúðum voru staðsettar á landi í einkaeigu25. Algengt var að annað hvort 

ríkisstjórnin eða alþjóðleg hjálparstarfsemi hefðu samið við landareigendur um að fá að 

setja upp flóttamannabúðir, en voru þessir samningar aðeins til skamms tíma. Catholic 

Relief Services (CRS) byggðu yfir 800 bráðabirgðaskýli á landi í einkaeigu í Terrain Toto á 

Haítí. Stjórnvöld sömdu við eiganda landsins um að leyfa þeim sem urðu heimilislausir í 

jarðskjálftanum að dvelja þar ókeypis í tvö ár. Vegna tveggja ára samningsins voru íbúar 

ekki tilbúnir til að fjárfesta í að gera skýlin heimilislegri eða mynda samfélag og því 

myndaðist eitthvað í líkingu við fátækrahverfi á þessu svæði26. Eigendur sem gáfu 

tímabundið leyfi fyrir dvöl heimilislausra byrjaðu að hafa áhyggjur af því að 

flóttamannabúðirnar myndu breytast í hverfi og börðust fyrir að fá landið sitt til baka. Ári 

eftir skjálftann, í febrúar 2012, áttu yfir 220.000 manns í 179 flóttamannabúðum á hættu á 

að vera rekin á brott af Port-au-Prince svæðinu og nágrenni þess27.  

Mögulega hefði verið hægt að milda vandann sem fylgdi flóttamannabúðum og 

bráðabirgðaskýlum á landi í einkaeigu. Sem dæmi má nefna að færri hefðu þurft á 

bráðabirgðaskýlum að halda ef hjálparstofnanir hefðu byrjað fyrr að gera við þau hús sem 

eftir stóðu, en ekki var byrjað á húsviðgerðum fyrr en í febrúar 2011. Samkvæmt könnun 

frá Camp Coordination and Camp Management (CCCM) höfðu 48% húseiganda frekar 

viljað fá hjálp við viðgerðir en að fá bráðabirgðaskýli upp í hendurnar28. Gripið var til 

ýmissa aðgerða til að fæla flóttamennina af landinu en sumir landareigendur eru sagðir 

hafa ráðið glæpamenn til að hræða flóttamenn í burtu og í sumum tilfellum voru tjöld rifin 

niður og brennd. Lögreglan í Haítí tók einnig þátt í að reka fólk á brott af landi í einkaeigu 

og hindruðu aðgang hreins vatns og annarra nauðsynjavara að landinu. Fjölskyldum var 

jafnvel borgað af landareigendum eða stjórnvöldum til að yfirgefa búðirnar með þeim 

afleiðingum að íbúar fóru aftur í hættuleg veikburða hús þar sem aðstæður eru enn verri og 

glæpatíðni hærri29. 

Það sem hægði á uppsetningu bráðabirgðaskýlanna var þessi ringulreið um umráðarétt og 

takmarkað landsvæði vegna rústa, en hjálparstofnaninar voru oft ekki sjálfar færar um að 

fjarlægja rústirnar eða vissu ekki á hvern sú ábyrgð féll. Stofnaninar gerðu sér ekki grein 

                                                
25 Elizabeth Ferris og Sara Ferro-Ribeiro, Protecting people in cities, bls. 7. 
26 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 10. 
27 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S80. 
28 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 58. 
29 Elizabeth Ferris og Sara Ferro-Ribeiro, Protecting people in cities, bls. 9. 
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fyrir þessum hömlunum frá byrjun og einblíndu ekki á önnur úrræði í staðinn, eins og 

fósturfjölskyldur og leigustuðning og álagið við að setja upp svona mörg skýli á stuttum 

tíma varð gríðarlegt30. Þetta er dæmi um hvernig fyrirfram ákveðin ferli stofnanna 

samræmdust ekki staðbundnum vanda og áttu þær erfitt með að aðlagast og finna lausnir. 

 

 

Mynd: Tjaldþyrping í flóttamannabúðum 

 
 

 

                                                
30 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 6. 
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3. Skýlin 

Athvarf er ferli en ekki vara. Frekar en að vera einungis tjald eða bygging ætti athvarf að 

vera röð aðgerða sem mæta þörfum einstaklings. Það er íbúðarrými sem ver fyrir 

náttúruöflunum, veitir líkamlegt og andlegt öryggi og heilbrigt umhverfi. Það á að veita 

íbúum næði, friðhelgi og sæmd á tímabilinu milli hamfara og varanlegrar 

húsnæðislausnar31. Í kjölfar skjálftans náðist að veita 1,5 milljónum íbúa skjól á fjórum 

mánuðum, en það voru aðallega þykkar plastyfirbreiðslur fluttar inn sem neyðarúrræði. 

Þessi plasttjöld voru þá ekki athvarf heldur einungis skjól, sem verndaði takmarkað frá 

náttúruöflum og öryggi var í lágmarki vegna þjófnaðar og annarra glæpa. 

Plastyfirbreiðslurnar virkuðu einungis vel til skamms tíma vegna lítilla gæða32 og ekki var 

nægilega gert ráð fyrir viðgerðum á þessum neyðarskýlum (e. emergency shelter) sem 

höfðu tilhneigingu til að veðrast og slitna. Áætluð innflutt bráðabirgðaskýli (e. transitional 

shelter) eftir eitt ár, úr sterkari efnum en plastdúk, voru 125.000, en einungis voru komin 

39.219 á þeim tímapunkti33. Fljótlegra er að byggja neyðarskýli en bráðabirgðaskýli og 

einnig eru efnin sem notuð eru í þau léttari og hægt að flytja inn meira magn í einu. Oft er 

nauðsynlegt í neyðartilvikum að ná að henda upp sem flestum skýlum á sem skemmstum 

tíma og eru þá neyðarskýli algengari kostur. Líftími neyðarskýla í formi tjalds er yfirleitt 

um eitt ár34 en bráðabirgðaskýlin endast lengur.  

 

 

                                                
31 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S72. 
32 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 61. 
33 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 34. 
34 Sam Collins, Tom Corsellis and Antonella Vitale, Transitional shelter: understanding shelter from the 
emergency through reconstruction and beyond - ALNAP Innovation Case Study no. 5, júní 2010, bls 1, sótt 
11. desember 2013, http://www.alnap.org/innovationscasestudyno5-shelter 
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Mynd: Bráðabirgðaskýli frá CRS 

 

Eftir jarðskjálftann hefur glæpatíðni á Haítí aukist til muna. Íbúar eru tregir við að skilja 

eigur sínar eftir í ónýtum og yfirgefnum húsum, í tjöldum eða undir plastyfirbreiðslum og 

því var brýn nauðsyn að hjálpa íbúum að komast úr tjöldum í betri skýli. Samtökin 

Catholic Relief Services (CRS) stefndu meðal annars að því að koma fólki úr 

neyðartjöldum í sterkari skýli úr vatnsheldum krossvið sem vernda betur gegn veðri35. 

Þessi viðarskýli voru hönnuð til að endast í þrjú til fimm ár36. Samtökin akváðu að 

forsmíða einingarnar frekar en að byggja skýlin frá grunni á hinum ýmsu lóðum. Þótt að 

það hefði búið til fleiri störf fyrir íbúa að byggja skýlin á lóðunum þá var auðveldara að 

fylgjast með gæðum og öryggi vinnuumhverfis með því að smíða einingarnar á einum stað, 

en einnig var þessi leið skilvirkari og framleiddi fleiri skýli á dag. Auk þess var auðveldara 

að koma í veg fyrir rán efna og verkfæra með því að ráða öryggisverði til að vakta staðinn 

allan sólarhringinn en með þessari leið þá þurfti ekki heldur jafn mörg verkfæri í heildina. 

Einingarnar voru hannaðar svo auðvelt væri að ferja þær milli staða um þröngar götur37. 

Eitt af vandamálum CRS í þessu verkefni var skortur á byggingarefnum á borð við timbur í 

Haítí sem þurfti þess vegna að flytja inn. Í þessari stöðu var ekki sniðugt að stóla á 

innflutning þar sem að hafnaryfirvöld gátu ekki annað magninu af innfluttum vörum og 

voru þær oft á tíðum rúma þrjá mánuði að komast í gegn um tollinn38. Við slíkar aðstæður 

finnst mér að þau hefðu mátt íhuga nýja hönnun sem notaðist við staðbundin efni frekar en 

                                                
35 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 7. 
36 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 1. 
37 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 25. 
38 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 27. 
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innflutt og styrkja þá um leið efnahag eyjunnar og stuðla að frekari langtímabata. Annað 

sem mér finnst að betur hefði mátt fara í áætlunum CRS var að hafa í huga menningar- og 

félagslega þætti íbúanna. Haítí-búar vilja ekki fá hlutina upp í hendurnar; þeir vilja vinna 

fyrir húsnæði og eiga það skilið39. Ekki er gert ráð fyrir þessum sjálfstæða kúltúr í 

aðferðafræði hjá hinum ýmsu hjálparstofnunum. Þótt gæði húsnæðis séu verri eða þau taki 

lengri tíma í smíði, þá líður fólkinu mun betur með að taka við skýlum sem þau hafa byggt 

sjálf og myndi þannig slík starfsemi ekki bara styrkja félagsleg tengsl heldur líka 

sjálfsmynd samfélagsins sem er gífurlega mikilvægur þáttur í uppbyggingu og valdeflingu 

samfélagsins. Einnig held ég að fólk fari betur með hluti sem það hefur ekki fengið gefins 

og beri meiri virðingu fyrir hlutum sem það hefur unnið að sjálft.  

Styrkþegar í Haítí breyttu oft bráðabirgðaskýlum sínum til að mæta fyrrnefndum þörfum 

og bæta þægindi og öryggi. Sem dæmi má nefna að gluggahlerar voru oft færðir ofar á 

veggi til að koma í veg fyrir innbrot og eldhús voru smíðuð fyrir utan í skugga vegna ofhita 

inni í skýlinu. Sumum fannst mjög mikilvægt að hafa neyðarútgang og var honum þá bætt 

við bakdyramegin. Í þeim tilfellum þar sem skýlið var úr dúk eða klæði var op fyrir 

neyðarútganginn hreinlega skorið út með hníf40. Einnig var algengt að íbúar styrktu eða 

bættu skýlin sín sjálfir til að gera bráðabirgðaskýlið að varanlegu húsnæði. Saint Louis 

Desin sem býr í Pétionville á Haítí er einn þeirra íbúa sem kaus þá leið. Saint Louis og níu 

manna fjölskylda hans fengu upphaflega tvö skýli sem voru samsett, en þau bættu sjálf við 

verönd og lítilli forstofu til að aðgreina þessa tvo svefnskála. Annar var þá fyrir fjölskyldu 

hans og hinn fyrir fjölskyldu systkina hans. Margir í Pétionville breyttu skýlum sínum eftir 

þörfum og létu þau endurspegla einstaklingsbundinn stíl. Sem dæmi tíðkaðist að flota 

viðargólf með sementblöndu eða flísaleggja þau og stundum voru byggðar viðbyggingar 

og verandir. Þeir sem ekki höfðu efni á stórum framkvæmdum gerðu oft skýlin 

heimilislegri með því að mála þau með skærum mynstrum og einstökum formum41. 

                                                
39 Maryse Desgrottes, „"There Is a Lot that I Want to Do": Reflections on the Relief Efforts in Haiti“, í 
Harvard Educational Review, árgangur 81, tölublað 2, bls. 331-343, 2011, bls. 341, sótt 17. október 2013, 
http://eric.ed.gov/?id=EJ931616 
40 Kate Stohr og Cameron Sinclair, Design Like You Give a Damn, bls. 84.  
41 Tamara Braunstein, Haitians Making Transitional Shelters their Homes, American Red Cross, 12. júlí 
2012, sótt 7. október, http://www.redcross.org/news/article/Haitians-Making-Transitional-Shelters-their-
Homes 
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Mynd: Saint Louis Desin og fjölskylda í Pétionville 

 

 

Vorið 2011 stofnaði Maryland Institute College of Art til vinnustofu þar sem nemendur 

hönnuðu bráðabirgðaskýli fyrir Haítí. Skýlin þurftu að aðlaga sig að sérstöku umhverfi, 

menningu og loftslagi. Nemendur þurftu að meta menningaraðstæður bæði fyrir og eftir 

hamfarirnar og þannig öðlast betri skilning á hvers konar skjól yrðu hentug. Hannaður var 

tveggja tommu léttur galvaniseraður rammi sem er klæddur að innanverðu með gólfi úr 

pallettum, en einnig er hægt að nota palletturnar til að ferja strúkturinn eða aðrar 

nauðsynjavörur að staðnum. Utan á rammanum er vírmöskvi sem hægt er að vefja margs 

konar staðbundnum efnum á. Holrúm er milli klæðningar og vírs sem minnkar hitaálagið 

að innanverðu. Plötur að innanverðu eru á lömum svo hægt sé að stjórna loftflæði. 

Bárujárnsþak er sett á krossviðsplötur með gúmmí á milli til að dempa rigningahljóðið og 

þakhryggurinn er opinn til að heitt loft geti streymt út. Skýlið er hannað þannig að 

klæðningin að utanverðu er staðbundin og uppsetning hennar gerð af íbúum. Þannig geta 

íbúar gert heimilið persónulegra ásamt því að stuðla að eflingu hagkerfisins með því að 

skapa störf til vefnaðar. Eftir miklar þrautraunir tókst þeim að fá styrki svo að verkefnið 

yrði að veruleika42. 

 

 

 

 

                                                
42 Karissa Rosenfied, Update: Transitional Shelter Project in Haiti / MICA, arch daily, 8. desember 2011, 
sótt 7. október, http://www.archdaily.com/190673/ 
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Mynd: Hönnunin frá nemendum Maryland Institute College of Art 

 

Mér finnst þessi lausn afar vel heppnuð því þótt Haítí-búar hafi notað mikið af steypu í 

byggingum sínum, þá fannst einnig mikið af bárujárni og vefnaði í húsum fyrir 

jarðskjálftann. Heppnaðist því að búa til sterkt skýli sem íbúar gátu tekið þátt í að gera 

einstakt og persónulegt, þar sem ákvörðunin um efnisnotkun að utanverðu var algjörlega í 

þeirra höndum. 

 

Mynd: Dæmigert hús á Haítí 
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Þau bráðabirgðaskýli sem Catholic Relief Services (CRS) byggðu voru í fyrstu með 

tveimur stórum gluggum sem huldir voru með þykkum plastdúk, en íbúum fannst þessi 

lausn ekki nægilega örugg og sumir breyttu skýlunum sjálfir með því að loka fyrir þessi 

göt. Eftir að hafa talað við íbúa og séð þær breytingar sem þeir gerðu tók CRS þá ákvörðun 

að breyta hönnuninni á skýlunum og settu við í stað plastsins43. Þessi einföldu skipti á efni 

juku öryggistilfinningu íbúanna til muna. Önnur breyting sem hönnun skýlanna tók á sig á 

vettvangi var í tengslum við loftræstigöt, en í fyrstu voru tvö stór kassalaga göt á veggnum 

fyrir neðan þakhrygginn til loftræstingar. Þegar í ljós kom að mikið rigndi inn í gegn um 

götin neyddust íbúar til að loka fyrir þau. CRS fór þá að framleiða skýli þar sem götin voru 

ofar, minni og þríhyrningalaga svo þakskeggið veitti vernd fyrir bleytu. Með þessari 

breytingu þurftu íbúar ekki lengur að velja á milli þess að hafa þurrt athvarf og ferskt loft.  

Mynd: Götum til loftræstingar breytt 

                                                
43 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 7. 
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Skýlin voru hönnuð með stærðum efniseininganna í huga svo sem minnst færi til spillis44. 

Mér finnst þessi þáttur hönnunarinnar mjög mikilvægur því bæði auðveldar hann 

uppsetningu og minnkar vinnuna sem fer í að smíða skýlin.  

Vandamálin finnast víða þegar það kemur að því að veita húsaskjól eftir hamfarir og 

stundum þarf að sannfæra íbúa um að þiggja hjálp við að búa við mannsæmandi aðstæður. 

Eitt af þeim vandamálum sem gerðu hjálparstofnunum erfitt fyrir í Port-au-Prince var 

orðrómur meðal íbúanna. Sumir hættu við að sækja um bráðabirgðaskýli þegar þrálátur 

orðrómur gekk um að ef þeir tækju við skýlinu myndu þeir aldrei getað fengið bandaríska 

vegabréfsáritun og að þeir sem voru nú þegar með áritun voru hræddir um að þeir myndu 

missa hana. Aðrir héldu því fram að þeir sem þáðu skýli myndu vakna eftir fyrstu nóttina í 

skýlinu með tölustafina „666“ ritaða á ennið, en það eru alræmdar tölur kenndar við 

djöfulinn. Algengt var að íbúar gistu fyrir utan skýlið um stund eftir að hafa tekið við því 

vegna ótta við þann orðróm45. 

Þeir sem hafa þurft að flýja heimili sín vegna náttúruhamfara búa oft í bráðabirgða- eða 

tímabundnum skýlum lengur en áætlað var í byrjun. Árið 2010 skoðaði hópur á vegum 

Architecture for Humanity helstu tegundir af bráðabirgða skýlum í Haítí frá hinum ýmsu 

stofnunum og skrifaði skýrsluna Transitional-to-Permanent Housing Evalutation. Þar voru 

lagðar fram tillögur um hvernig hægt væri að láta skýlin endast lengur og spáð fyrir um 

kostnað við þær framkvæmdir. Það sem mér fannst áhugaverðast við þessa skýrslu var að  

ekki var fylgni milli kostnaðar skýlanna og gæða þeirra þar sem sumar stofnanir nýttu 

auðlindir betur en aðrar og notuðu til dæmis staðbundið vinnuafl46. Mér finnst þessi skýrsla 

vera frábært framtak því að arkitektúr snýst ekki einungis um að hanna og byggja hús. 

Mikilvægasti partur ferilsins er að leggja mat á kosti og galla byggingarinnar út frá 

notendum og þannig læra af mistökum. 

 

 

                                                
44 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 21. 
45 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 12. 
46 Kate Stohr og Cameron Sinclair, Design Like You Give a Damn, bls. 84. 
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4. Vandamál hjálparstofnanna í þéttbýli 

Þegar náttúruhamfarir eiga sér stað í þéttbýlum, illa skipulögðum borgum þar sem auður 

safnast hjá örfáum og mikil fátækt ríkir hjá öðrum eiga hjálparstarfsmenn erfitt með að 

greina á milli þeirra sem eru varnarlausir vegna hamfaranna og þeirra sem voru 

varnarlausir fyrir vegna fátæktar. Vegna lítilla afskipta yfirvalda í slíkum borgum er 

húsaskjól þar oft veikburða og byggingarreglum ekki framfylgt, eða jafnvel eru engar 

byggingarreglur til staðar. Gríðarlega mörg hús falla í slíkum aðstæðum og þess vegna geta 

þessar borgir verið stórhættulegar þegar náttúruhamfarir skella á. Oft þegar afskipti 

yfirvalda eru lítil er hvorki lögregla, matur, rennandi vatn né skólpkerfi til staðar í 

samfélaginu og veldur þetta áhættu og varnarleysi. Þrátt fyrir léleg lífsgæði velja íbúar 

þéttbýlis í óþróuðum ríkjum oft frekar að búa í fátækrahverfum í illa byggðum húsum 

heldur en í dreifbýli. Ástæðuna má meðal annars rekja til þess að lífsviðurværi íbúanna og 

að öll þjónusta sem þeir sækja í er staðsett í hjarta borgarinnar, en íbúar vinna til dæmis 

sem byggingarverktakar, framleiðendur, kaupmenn eða selja ýmsa þjónustu. Ekki eru það 

einungis þriðja heims ríki sem eru berskjölduð í stórslysum heldur einnig auðug iðnríki þar 

sem mikill ójöfnuður ríkir47 og því er auðvelt að sjá tenginu milli ójafnaðar og 

varnarleysis. 

Critical Urban Theory er kenning sem fullyrðir að lýðræðislegra, samfélagslega réttlátara 

og sjálfbærara form þéttbýlismyndunar sé mögulegt, jafnvel þótt slíkir möguleikar séu 

bældir niður af fyrirkomulagi, starfsvenjum og hugmyndafræði ríkjandi stofnanna. Critical 

Urban Theory felur í sér gagnrýni á hugmyndafræði og gagnrýni á vald, misrétti, óréttlæti 

og misnotkun í borgum48. Mannúðaraðgerðir geta notað þessar kenningar og beitt þeim í 

kjölfar hamfara, þar sem ójöfnuður getur ákvarðað hverjir lifa af, hverjir hafa aðgang að 

aðstoð, hverjir taka ákvarðanir og hverjir ná bata. Hjálparstarfsmenn eru meðvitaðir um 

misréttið sem ríkir innan þéttbýlla landsvæða og hvernig þessi ójöfnuður getur aukið hættu 

og hindrað sjálfbærann efnahagsbata eftir hættuástand49. Þrátt fyrir að stofnanir séu 

meðvitaðar um þessa tengingu ójöfnuðar og varnarleysis eiga starfsmenn oft erfitt með að 

                                                
47 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S66-S67. 
48 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S69. 
49 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S68. 
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beita þessari vitund á vettvangi og tengja við aðferðir og áætlanir rekstursins50. 

Hjálparstofnanir eru einnig að verða sífellt meðvitaðri um að meiri þátttaka íbúa í 

ákvarðanatöku á enduruppbyggingu auki tilfinningu fólks til bata sem og getu þeirra til að 

móta framtíð sína51. Að taka þátt í að byggja stað hjálpar fólki að byggja sjálfsmynd og 

tengjast umhverfinu52. Stuðningur fer sífellt vaxandi við það viðhorf að þeir sem lenda í 

neyðarástandi séu umboðsmenn eigin bata frekar en bara aðgerðarlaus fórnarlömb sem 

þurfa aðstoð, og því er oft hvatt til að ferli batans sé samfélags- og þátttökuknúið. Bestu 

bataferlin samþætta samfélagslega þátttöku og tæknilega sérþekkingu hjálparstarfsmanna. 

Þau styðja þannig samfélagið með þjálfun íbúa eða með ráðningu reyndra verkamanna eða 

verktaka sem starfa í landinu. Góð ferli stuðla að valdeflingu með því að veita íbúum 

ákvarðanatökuvald og staðbundnar hefðir haldast óbreyttar sem og félagsleg uppbygging 

staðarins53. 

Erfitt er fyrir hjálparstofnanir að mæta á stað og reyna að laga bæði eyðileggingu eftir 

hamfarir og allt það sem slæmt var fyrir þær, en árangur vel heppnaðar uppbyggingar 

mælist ekki einungis í því efnislega heldur einnig í því félagslega og pólitíska54. Þær 

hjálparstofnanir sem koma upp skýlum eftir hamfarir þurfa að endurskoða aðferðafræði 

sína sem grundvallast á smíði og aðflutningur vara, og einblínir um of á efnislega þætti. Á 

hverjum stað fyrir sig þurfa stofnaninar að hafa í huga spurningar varðandi vald, sögu og 

misrétti og samþætta þær inn í áætlanagerð sína55.  

Glæpir eru stórt vandamál sem hjálparstofnanir þurfa að glíma við í borgum. Líkurnar á 

því að vera fórnarlamb ofbeldisglæpa eru töluvert hærri í þéttbýli en í dreifbýli. Að 

meðaltali tveir af hverjum þremur borgarbúum heims verða fórnarlömb glæpa að minnsta 

kosti einu sinni á hverju fimm ára tímabili. Sýnt hefur verið fram á tengsl á milli tíðni 

ofbeldis og náttúruhamfara. Yfir 187 lönd voru rannsökuð á tímabilinu 1950-2000 og 

niðurstöður voru þær að ofbeldisfull borgaraleg átök jukust í kjölfar náttúruhamfara, þá 

sérstaklega í lágtekjulöndum þar sem mikill ójöfnuður ríkti, stjórnarfar var blandað (hvorki 

fullkomið einræði né lýðræði) og hagvöxtur hægur56. 

                                                
50 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S72. 
51 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S78. 
52 Kate Stohr og Cameron Sinclair, Design Like You Give a Damn, bls. 82. 
53 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S76. 
54 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S78. 
55 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S65. 
56 Elizabeth Ferris og Sara Ferro-Ribeiro, Protecting people in cities, bls. 4-5. 
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4. 1. Vandamál hjálparstofnanna á Haítí 
Glæpum hefur fjölgað á síðastliðnum áratug á Haítí, að hluta til vegna pólitískrar sögu þar 

sem leiðtogar og andstæðingar hafa virkjað vopnuð gengi sér til stuðnings. Samkvæmt 

upplýsingum frá The World Bank frá árinu 2004 upplifðu 58% af íbúum borgarinnar ekki 

öryggi á eigin heimili, en í dreifbýli fór þessi tala niður í 15%. Þar var einnig greint frá því 

að 35% af kvenfólki yfir 15 ára hafði verið beitt líkamlegu ofbeldi á einhverjum 

tímapunkti. Á Haítí eru einungis 63 lögreglumenn á hverja 100.000 íbúa57 en til 

viðmiðunar eru um 240 á hverja 100.000 hér á landi eða 843 lögreglumenn samtals58. Þeir 

lögreglumenn sem starfa á Haítí eru sagðir taka þátt í ofbeldi sjálfir59. Þetta var stórt 

vandamál hjálparstofnanna á Haítí og þurfti því oft að breyta áætlunum og gera auknar 

öryggisráðstafanir. 

Annað vandamál sem hjálparstofnanir glímdu við á vettvangi var skortur á yfirsýn. Mikið 

var af mismunandi sjálfstæðum stofnunum og erfitt var að safna þeim öllum saman undir 

einn væng. Sumar þessarra stofnanna höfðu takmarkaðan skilning á aðstæðunum og 

skortur var á leiðtogahæfni innan hjálparstofnanna60. Á vettvangi var hjálparstarfinu skipt í 

fjóra hópa. Einn sá um að setja upp flóttamannabúðir, annar sá um að setja upp 

bráðabirgðaskýli, þriðji sá um að fjarlægja rústir, húsaviðgerðir, að byggja varanlegt 

húsaskjól og borgarskipulag og fjórði sá um málsvörn varðandi þvingaðra brottflutninga, 

verndun leigutaka og búferlaflutninga. Jafnvel hefði verið betra og skilvirkara að vinna að 

þessum þáttum í sameiningu frekar en að hlutverkaskipta hjálparstarfinu61. Eftir 

jarðskjálftann náðist ekki að fá heildræna sýn yfir þarfir samfélagsins og gæti það að hluta 

til verið vegna þessarar skiptingar. Einungis þeir sem misst höfðu heimili sín voru taldir 

eiga rétt á aðstoð og vegna þessarar forgangsröðunar voru margir í neyð vanræktir62. 

Sömuleiðis var skortur á skráningu íbúa63 liður í að takmarka heildaryfirsýn. Ákvarðanir 

stofnanna hafa að hluta til verið byggðar á ályktunum, til dæmis um að það hafi verið 

skortur á leiguhúsnæði eða fósturfjölskyldum sem gátu tekið að sér flóttamenn. Talið er að 

                                                
57 Elizabeth Ferris og Sara Ferro-Ribeiro, Protecting people in cities, bls. 4-5. 
58 Hagtíðindi, Heilbrigðis- félags- og dómsmál, janúar 2009, bls. 18, sótt 11. desember 2013, 
http://www.hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=9087 
59 Elizabeth Ferris og Sara Ferro-Ribeiro, Protecting people in cities, bls. 4-5. 
60 Elizabeth Ferris og Sara Ferro-Ribeiro, Protecting people in cities, bls. 1. 
61 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S75. 
62 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S82. 
63 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 10. 
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um 30% flóttamanna hafi dvalið hjá öðrum fjölskyldum64. Þessir þættir varpa ljósi á hversu 

litlar upplýsingar voru til taks og hversu óskipulögð borgin var fyrir.  

Greiningin á viðbrögðum hjálparstofnanna við athvarfs lausnum á Haítí sýnir að mikilvægt 

er að innleiða alhliða nálgun til langtíma, með sveigjanlegum viðbrögðum sem breytast 

eftir eftirspurn. Aðferðir, áætlanir og markmið þurfa að vera endurskoðuð og uppfærð svo 

hjálparstofnanir geti lagað sig að nýjum niðurstöðum.  Það hefði átt að endurskoða stefnu 

hjálparstofnanna varðandi athvörf á Haítí þegar ljóst varð að markmiðum og tímamörkum 

yrðu ekki náð. Ef stefnan hefði verið endurskoðuð hefði það leitt til umfangsmeiri nálgunar 

að varanlegum skýlum og húsaviðgerðum. Oft voru áætlanir ekki nægilega sveigjanlegar 

hjá hjálparstofnunum vegna skuldbindinga við fjármagnsaðila og stundum voru þær 

einfaldlega ekki færar um að laga sig aðstæðum á staðnum65. Mikið fé barst frá útlöndum 

til Haítí fyrstu vikurnar eftir jarðskjálftann og hluti af íbúunum hefðu haft bolmagn til að 

leggja sitt af mörkum til eigin uppbyggingar ef stuðningurinn hefði verið til dæmis í formi 

efna, peninga og þjálfunar frekar en allur í höndum stofnanna. Það er mín skoðun að hæfni 

íbúa til eigin uppbyggingar hafi verið vanmetin af flestum stofnunum. Hið mikla umfang 

hamfaranna, takmarkanir við skipulag og þrýstingur til framkvæmdar hafði þau áhrif að 

mikið álag var á hjálparstarfsmönnum. Áhersla hefði frekar átt að vera lögð á samstarf við 

íbúanna þar sem tekið væri tillit til þarfa þeirra og áætlanna66. Maryse Desgrottes, 

forstöðumaður og stofnandi Henri Gerard Desgranges Foundation sem veitir menntun og 

læknishjálp til íbúa Chabanne á Haítí, segir að ekki megi spilla íbúum of mikið því þeir 

verða þá háðir hjálparstofnunum. Hún segir að Haítí-búar séu vinnufúsir og hafi áhuga á að 

læra en vilji ekki að fólk segi þeim fyrir verkum eða hugsi fyrir sig. Hún bætir við að henni 

finnst að yfirvöld hefðu átt að taka meira þátt í uppbyggingarstarfinu67. Ef yfirvöld hefðu 

verið meira til staðar hefðu hjálparstofnanir getað yfirgefið Haítí fyrr og jafnvel komið í 

veg fyrir þann þiggjendakúltúr sem myndaðist. Ferlið um langtímabata hefði verið falið í 

hendur yfirvalda og íbúa á Haítí. 

Ekki voru nægileg samskipti við íbúa á áfallasvæðum og yfirvöld og önnur frjáls 

                                                
64 Lilianne Fan, „Shelter post crisis“, bls. S74. 
65 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 6. 
66 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 7. 
67 Maryse Desgrottes, „"There Is a Lot that I Want to Do"“, bls. 341. 
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félagssamtök innan borgarinnar hunsuð68. Yfirvöld á Haítí eru ekki að fullu sátt með 

viðbrögðin við húsaskjólsvandanum. Þeim finnst samstarfið við hjálparstofnanir hafa verið 

ábótavant  og ekki nægjanlegt tillit tekið til fyrrum byggingaaðferða né hugmynda þeirra 

um uppbyggingu eftir hamfarirnar. Stofnaninar telja á hinn bóginn að vegna takmarkaðrar 

getu, skort á þátttöku og gagnsæi yfirvalda hafi verið erfitt að ná samningum við þau eða fá 

þau til að taka þátt í ákvarðanatöku69. Einungis 1% af fjármögnun hjálparstofnanna hefur 

gengið í gegnum Haítí-ríkisstjórnina70. Flæðið á fjármagni sem alþóðasamfélagið hefur 

lofað kemur inn í litlum skömmtum og er dreift ójafnt þannig að hjálp berst síður til þeirra 

sem þess þurfa. Vegna þeirra afskipta sem alþjóðasamfélagið hefur á mikilvægum 

stjórnsýslueiningum er óvíst hvernig framtíðarstjórnskipun á Haítí verður háttað þegar 

dregið verður úr hjálparstarfsemi. Ríkisstjórnin reiðir því mikið á utanaðkomandi hjálp svo 

þrýstingur skapast á hjálparstofnanir til að halda viðveru sinni áfram í landinu71. Þessi 

ósjálfbæri vítahringur er afleiðing af sniðgöngu ríkisstjórnar Haítí. 

Niðurlag 

Flestar hjálparstofnanir eru sammála um mikilvægi þess að hafa góða viðbragðsáætlun til 

að takast á við vandamál eftir náttúruhamfarir, en sama hversu ítarleg áætlunin er þá er 

aldrei hægt að sjá fyrir öllum þáttum. Jarðskjálftinn sem átti sér stað á Haítí árið 2010 er 

talinn ein af verstu hamförum nútímans72. Gífurlegt álag var á hjálparstofnunum og 

vandamálin fundust víða. Vegna skipulagsleysis og litlu afskipti yfirvalda voru mörg 

vandamál í borginni fyrir skjálftann sem gerði það að verkum að jarðskjálftinn olli enn 

meiri skaða.  

Veikburða hús féllu eins og spilaborgir með þeim afleiðingum að yfirþyrmandi magn rústa 

lág á götum borgarinnar, en þessar rústir gerðu hjálparstofnunum erfitt fyrir að framfylgja 

viðbragðsáætlunum sínum um að veita húsaskjól. Að fjarlægja rústirnar er tímafrek áætlun 

og er það mín skoðun að þeir athafnamenn sem keyptu tækin til að mylja rústir og breyta 

                                                
68 Elizabeth Ferris og Sara Ferro-Ribeiro, Protecting people in cities, bls. 1. 
69 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), An Evaluation of the Haiti 
Eathquake 2010, bls. 7. 
70 Provost, Claire, Haiti earthquake: Where has the aid money gone?, The Guardian, 12. janúar 2012, sótt 7. 
október, http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2012/jan/12/haiti-earthquake-aid-money-
data 
71 Erica Caple James, Haiti, Insecurity, and the Politics of Asylum, september 2011, bls 371, sótt 3. desember, 
http://web.mit.edu/anthropology/pdf/articles/james/james_Haiti_Insecurity_and_the_Politics_of_Asylum.pdf 
72 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 1. 
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þeim í nothæf byggingarefni ættu að mestu leyti að sjá um hana sjálfir á sínum eigin tíma. 

Ef allar rústirnar væru fjarlægðar af fyrirtækjum alþjóðasamfélagsins og settar í 

landfyllingu myndi þetta atvinnu- og auðlindatækifæri minnka og fyrirtæki þeirra færu á 

hausinn, en sumar stofnanir lögðu áherslu á að valdefla samfélagið og styrkja hagkerfið.  

Þær stofnanir sem sáu að uppbygging hagkerfisins er einnig mikilvægur þáttur í 

uppbyggingarstarfinu, gerðu ráð fyrir þessum þætti við hönnun skýlanna með því að nota 

staðbundið vinnuafl og byggingarefni. Hjálparstofnanir breyttu oft hönnun skýlanna til að 

laga sig betur að menningu og veðurfari, en sem dæmi má nefna olli há glæpatíðni því að 

stofnanir þurftu að byggja öruggari skýli en áætlað var í byrjun. Gagnlegt er að leggja mat 

á árangur skýlanna út frá notendum og þannig læra af mistökum, en þessa aðgerð þarf 

ávallt að vinna á staðnum.  

Annað sem hægði verulega á uppbyggingarstarfinu var skortur á skráningu íbúa og eignum 

þeirra. Mikill óskýrleiki var um umráðarétt og mörg skjöl um landareignir töpuðust undir 

rústum. Erfitt var fyrir íbúa að sanna umráðarétt sinn á ákveðnum lóðum og voru 

hjálparstofnanir þá tregar við að byggja skýli á þeim lóðum. Þurftu þær að breyta 

áætlanagerð sinni, og jafnvel hönnun á skýlunum svo auðvelt væri að flytja þau milli staða. 

Að leysa umráðaréttavandann er ekki alfarið í höndum hjálparstofnanna, en með samvinnu 

yfirvalda gætu þær tekið þátt í að kortleggja borgina, vinna að aðalskipulagi, skrá eignir og 

endurnýja töpuð gögn varðandi umráðarétt og þannig greiða úr þessari eignarréttarflækju.  

Varðandi húsnæði og plássleysi borgarinnar þurfa stjórnvöld á Haítí og alþjóðlegt 

hjálparstarf að komast að sameiningu á stöðluðu lágmarksrými í borgum. Taka þarf til 

greina hvað íbúum Haítí þykir nægilegt, hvað alþjóðasamfélaginu finnst vera lágmark og 

hvað stjórnvöldum á Haítí finnst vera framkvæmanlegt73. Huga þarf að því að byggja 

blokkir í borginni til að hámarka nýtingu lands en einnig þarf að beita húseigendum 

þrýsting um að gera við eða rífa niður þau hættulegu hús sem enn standa. Vinna þarf að 

byggingarreglugerð og sjá til þess að henni yrði fylgt eftir.  

Hjálparstofnanir voru misgóðar í að lesa í menningarástandið á sama tíma og þær reyndu 

að reisa hrunda menningu upp úr rústum. Þær komust að því að það er engin alhliða lausn 

við íbúavanda eftir hamfarir. Það munu alltaf liggja spurningar fyrir varðandi menningu, 

staðbundnar auðlindir, veðurfar, flutning efna, vinnuafl, borgarskipulag og öryggi þegar 

það kemur að hönnun athvarfs. 

                                                
73 Seki Hirano, Learning from the Urban Transitional Shelter Response in Haiti, bls. 11. 
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