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Útdráttur 

Voluntúrismi, eða ferðamennska í góðgerðarskyni, er víða skilgreint sem samþætting 

ferðamennsku og þróunarsamvinnu og hefur rutt sér til rúms sem vinsæll ferðamáti. Hann 

samtvinnar á sérkennilegan hátt hugmyndir um góðgerðir, fátækt og samfélagslega ábyrgð 

við frístundir og ferðalög. Gagnrýnendur voluntúrisma hafa sérstaklega einblínt á 

sjálfboðaliðann og hann álitinn velviljaður en ógagnrýninn. Þá er voluntúrismi sakaður um að 

stuðla að ný-nýlendustefnu (e. neo-colonialism) og ýta undir úreltar staðalímyndir af „þriðja 

heiminum”. Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir mannfræðilegri þekkingu á sviði 

góðgerðar-, þróunar og ferðamála sem gagnast þegar að rýnt er í hið margþætta fyrirbæri 

sem voluntúrismi er.   

 

Abstract 

Broadly defined as the intersection of tourism and developmental work, voluntourism has 

become a popular choice of travel. Voluntourism intertwines ideas of charity, poverty, 

development, and social responsibility, with leisure and travel. Critics of voluntourism have 

primarily focused on the volunteer, who is considered well-meaning, yet non-critical. 

Voluntourism is accused of promoting neo-colonialism and encouraging out-dated images of 

‘the third world’. The objective of this thesis is to explore anthropological knowledge in the 

field of charity, development, and tourism, that offer beneficial scrutiny to the complexity 

that is voluntourism. 
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Inngangur 

Í æ meira mæli tíðkast það að ungt fólk taki sé hlé frá skyldum og ábyrgð hversdagsins og 

ferðist til framandi slóða undir formerkjum góðgjörða. Fjallað er um þetta sem 

ferðamennsku í góðgerðaskyni sem á ensku útleggst „volunteertourism”. Nýlega hefur 

samskeytingin „voluntourism” orðið ráðandi. Íslenskan býður ekki upp á fullnægjandi 

þýðingu á hugtakinu, en um þetta hefur verið rætt sem „sjálfboðaliðaferðamennsku”. 

Enska hugtakið „tourism” felur í sér víðari merkingu en aðeins ferðamennsku. Undir það 

fellur að auki ferðaþjónusta, innviðir, aðilar sem og önnur ferðamál. „Túrismi” er áberandi 

í íslensku tali og því gjarnan tileinkað íslenskum rit- og beygingarhætti. Til að koma í veg 

fyrir frekari flækjur hef ég því ákveðið að íslenska hugtakið og mun notast við voluntúrisma 

í umfjöllun minni hér eftir. 

 Voluntúrismi samtvinnar ferðamennsku og þróunarsamvinnu ásamt hugmyndum 

um góðgerðarmál og pólitík þess að láta gott af sér leiða. Umfjallanir um voluntúrisma 

hafa að miklu leyti snúist að sjálfboðaliðanum sjálfum, hæfni hans og þekkingu. Áhuginn 

breiðir arma sína út fyrir fræðiheiminn og hefur voluntúrismi sætt harðri gagnrýni frá 

almenningi. Raunverulegir ávinningar eru véfengdir og fyrirbærið talið vera birtingarmynd 

ný-nýlenduhyggju (e. neo-colonialism), þjóðhverfu og starfsemin sé því gagnslaus. 

Samhliða fremur neikvæðri gagnrýni hefur skapast heldur jákvæð og rómantísk ímynd af 

sjálfboðaliðanum og því starfi sem hann sinnir.  

 Þrátt fyrir að málefni voluntúrimsa hafi ekki verið í brennidepli margra 

mannfræðilegra rannsókna, hafa þeir verið virkir á öðrum sviðum ─ svo sem innan 

góðgerðar-, þróunar- og ferðamála ─ sem í sameiningu gefa gagnlega mannfræðilega 

innsýn í þetta málefni, líkt og þessi ritgerð mun sýna framm á. Byrjað verður á að skilgreina 

hugtakið voluntúrisma og greina það frá ólíkum nálgunum og áherslum ólíkra fræðimanna. 

Sumir hafa lagt áherslu á sjálfboðaliðann á meðan aðrir hafa lagt áherslu á ferðamanninn. 

Ólíkar nálganir á viðfangsefninu skilja eftir sig ólíkar áherslur.  

 Í öðrum kafla verður rýnt í hugmyndir fræðimanna um góðgerðarstarfsemi. Þá 

verður umfjöllun mannfræðingsins James Rice (2007) um Mæðrastyrksnefnd á Íslandi 
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skoðuð og það sem hann kallar meinloku góðgerðarsamtaka (e. charity complex). Mun það 

vera notað til að skoða hugmyndir um góðgerðarstarf og pólitík innan góðgerðarsamtaka. 

Nýfrjálshyggja nýtist þar til að koma auga á dulin samskipti milli ríkis og „þriðja geira” 

samfélags, sem telur góðgerðarstarfsemi einkavætt velferðarkerfi. Orðræða um 

góðgerðarstarf hefur áhrif á ímyndir um bæði gefendur og þiggjendur og kemur upp um 

flókin valdasambönd þeirra á milli.    

 Flæði sjálfboðaliða er að mestu frá Norðurs til Suðurs, þó dæmi séu um að 

umferðin fljóti í báðar áttir. Góðgerðarstarfsemi hefur orðið vinsælt afl í þróunarsamvinnu 

og er talin geta fyllt upp í skarðið sem skapast milli ríkisbundinna stofnana og samfélagsins 

sem á að njóta góðs af þjónustunni. Stuðst verður við áhrifamiklar kenningar 

mannfræðingsins Arturo Escobar (1995) um sköpun vestursins á „þriðja heiminum”. 

Ímyndir um svokallaðan þriðja heim og þróunarlönd eru viðloðandi voluntúrisma og því 

mikilvægt að setja voluntúrisma í samhengi við umfjallanir fræðimanna um 

þróunarsamvinnu. Hugmyndir um ábyrgð og skyldu Norðursins til umbóta í Suðrinu eru 

miðlægar í þeim umfjöllunum. 

 Ferðabæklingar og auglýsingar ferðaiðnaðarins hafa áhrif á orðræðu um fátækari 

ríki og staðfesta úreltar staðalímyndir af honum. Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir 

fátæktarferðamennsku (e. poverty tourism), sem er talin gefa ferðamönnum ósvikna og 

sannari ímynd af samfélagi áfangastaðar en til dæmis almenn ferðamennska (e. 

mainstream tourism) eða fjöldaferðamennska (e. mass tourism). Mikil áhersla er lögð á hið 

upprunalega, framandi og fjarlæga. Hér verður ólíkum nálgunum á ferðamennsku gerð skil 

og þeim áhrifum sem hún getur haft á samfélag áfangastaðar.  

 Fyrri umfjallanir um góðgerðar-, þróunar- og ferðamál samtvinnast í voluntúrimsa 

sem greint verður frá í fimmta kafla. Að lokum verður farið yfir niðurstöður þessarar 

ritgerðar og velt vöngum yfir nánari athugunum.  
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1. Ferðast í góðgerðarskyni 

Það verður sífellt algengara að ungt fólk taki sér hlé frá amstri hversdagsins og ferðist til 

framandi slóða í góðgerðarskyni, sem víða hefur verið fjallað um sem voluntúrisma. Í slíkri 

ferðamennsku samtvinnast hugmyndir um örlæti við fátækt. Hér skoðum við hvernig 

fræðimenn hafa nálgast voluntúrisma.   

 

1.1 Hvað er voluntúrismi? 

Voluntúrismi er ekki eina hugtakið sem þekkt er þegar ferðast er í góðgerðarskyni, einnig 

er fjallað um alþjóðlega sjálfboðavinnu (Sherraden, Stringham, Sow og McBride, 2006, bls. 

163; Devereux, 2008, bls. 357), sjálboðaliðaleyfi (e. volunteer vacation) og pro-poor 

tourism, eða ferðamennska þar sem hagsmunir hinna fátækari eru í forgrunni (Chen og 

Chen, 2011, bls. 335). Í grófum dráttum er voluntúrisma lýst sem samþættingu 

ferðamennsku og sjálfboðavinnu, þar sem ungmenni borga fyrir að ferðast og verja 

einhverjum tíma í stofnanabundna sjálfboðaliðavinnu (Sherraden o.fl., 2006, bls. 164; 

Raymond og Hall, 2008, bls. 530; Chen og Chen, 2011, bls. 335-336; Conran, 2011, bls. 

1454; Palacios, 2010, bls. 861). Þá er engin föst skilgreining talin vera á voluntúrisma og 

hugtakið jafnvel talið refhvörf. Ferðamennska er víða skilgreind sem tímabundið hlé frá 

samfélagslegum og pólitískum skyldum heimavið, en sjálfboðavinna felur í sér pólitíska 

hugsjónarvinnu og er sett í samhengi við fórnfýsi (Butcher og Smith, 2010, bls. 28).  

 Síðustu áratugi hefur verið gríðarleg aukning á voluntúrisma, þó erfitt þyki að finna 

nákvæmar tölur um umfang hans (Wearing og McGhee, 2013, bls. 120). Vænta má að 

skilgreiningarvandi spili þar inn í en skilgreiningar litast óhjákvæmilega af ólíkum 

bakgrunni og áherslum fræðimanna. Farið verður nánar í skilgreiningar síðar. 

 Þá má greina þrjár ráðandi nálganir í athugunum á voluntúrisma: Fyrsta nálgunin 

tekur mið af sjálfboðaliðanum; önnur tekur mið af ferðamanninum og þriðja er í raun 

samþætting af þessu tvennu og skoðar voluntúrisma sem verkfæri fyrir útfærslu 

þróunarverkefna.  
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1.2 Sjálfboðaliðinn og ferðamaðurinn 

Mannfræðingarnir Mary Conran (2011) og Carlos Palacios (2010) taka mið af 

sjálfboðaliðanum. Þannig er voluntúrisma lýst sem fyrirbæri þar sem sjálfboðaliði ver hluta 

af tíma sínum erlendis við ýmis þróunar- og uppbyggingarverkefni (Conran, 2011, bls. 

1457; Palacios, 2010, bls. 866). Palacios leggur meiri áherslu á hlutverkið sem sjálfboðaliði, 

en gjörðina að sinna sjálfboðavinnu. Að mati Palacios er hlutverkið og ímyndin sem fylgir 

mikilvægur þáttur í sjálfsímynd einstaklingsins. Eftir að sjálfboðavinnu lýkur breytist 

hlutverk einstaklingsins og hann verður „bara ferðamaður” (Palacios, 2011, bls. 866). Úr 

þessu mætti lesa að ferðamannahlutverkið vegi minna. Þorstanum eftir ósvikinni 

(ferða)upplifun er svalað á meðan sjálfboðavinnu er sinnt en upplifunin verður 

tilgerðarlegri og ómerkilegri þegar hlutverkið breytist og einstaklingur færist inn á svið 

almennrar ferðamennsku (e. mainstream tourism). Að sama skapi segir Conran nálægðina 

við heimamenn, á meðan á sjálfboðavinnu stendur, miðlæga í ósvikinni upplifun af 

samfélaginu (2011, bls. 1460). Sjálfboðaliðahlutinn í þessum skilgreiningum er því 

mikilvægari en ferðahlutinn. 

 Ólíkt Conran og Palacios skoða félagsfræðingarnir Stephen Wearing og Nancy 

McGhee (2013) voluntúrisma út frá sjónarhorni ferðamálafræði. Byggja þau helst á 

skilgreiningu Wearing, en hann lýsir voluntúrisma sem fyrirbæri þar sem ferðalangur sinnir 

skipulagðri sjálfboðavinnu á ferðalagi. Sú vinna getur verið margvísleg, en felur í sér aðstoð 

innan samfélags áfangastaðar. Til dæmis má nefna vinnu við að draga úr fátækt innan 

ákveðins hóps, endurreisn á tilteknu svæði eða að sinna rannsóknum af ýmsu tagi 

(Wearing og McGhee, 2013, bls. 120-121). Samkvæmt þessari skilgreiningu er voluntúrismi 

ekki aðeins góðgerðarstarf, heldur jafnframt hluti af ferðamennsku. Wearing og McGhee 

benda á að sá hluti ferðamennsku hafi verið í mikilli útþenslu, bæði í svokölluðum 

þróunarríkjum sem og þróuðum ríkjum. Þessi vöxtur hefur verið rannsóknarefni fjölda 

fræðimanna (Wearing og McGhee, 2013, bls. 121). Þá hefur einstaklingum sem stunda 

voluntúrisma einnig verið lýst sem ferðalöngum sem ferðast „með tilgangi” (Butcher og 

Smith, 2010) 
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 Aðrir hafa lýst voluntúrisma sem stefnu eða verkfæri fyrir alþjóðlega 

þróunarsamvinnu, mannúðaraðstoð og eflingu á alþjóðlegum skilningi (Sherraden o.fl., 

2006, bls. 163-166). Hér fær einstaklingur tækifæri til beinnar þátttöku í hnattrænum, 

pólitískum ferlum og að hafa áhrif. Þótt vissulega séu dæmi um að fólki frá hinu hnattræna 

Suðri ferðist Norður í góðgerðarskyni, er umferðin að mestu leyti frá norðri til suðurs 

(Sherraden o.fl., 2006, bls. 175; Butcher og Smith, 2010, bls. 27). Sú einstefnuumferð 

skapar orðræðu og hugmyndir um „ábyrgð” og „skyldu” Norðursins til að aðstoða Suðrið. 

Um þetta verður rætt nánar í þriðja kafla. 

 Þrátt fyrir ólík sjónarhorn og útgangspunkta fræðimanna má í grófum dráttum 

skilgreina fyrirbærið sem samtvinnun sjálfboðaliðavinnu og ferðamennsku (Chen og Chen, 

2011, bls. 435). Meginmarkið margra alþjóðlegra sjálfboðaliðasamtaka og voluntúrisma 

eru að sinna þróunarverkefnum og mannúðaraðstoð, en oft eru það ekki einu markmiðin. 

Yfirleitt skarast þessi markmið á við önnur, eins og það að hvetja til alþjóðlegs skilnings. 

Með alþjóðlegum skilningi er átt við reynslu á alþjóðlegum vettvangi, að stuðla skuli að 

þvermenningarlegri færni og umburðarlyndi, skilningi og samstöðu, borgaralegri þátttöku 

sem og persónulegum þroska (Palacios, 2010, bls. 864; Sherraden o.fl., 2006, bls. 166). Í 

framhaldi af því tekur Conran fram að þótt lærdómur og þekking séu höfð að leiðarljósi í 

slíkum ferðum, leggi voluntúrismi jafnframt mikla áherslu á persónuleg kynni milli 

sjálfboðaliða og heimamanna og þykja þau jafngild öðrum ávinningi (2011, bls. 1463).  

 Þá er alþjóðleg sjálfboðaliðavinna, eins og voluntúrismi, ekki ný af nálinni. Hér má 

nefna friðargæslusveitir, Rauða Krossinn, Lækna án landamæra og Hjálpræðisherinn svo 

dæmi séu tekin (Butcher og Smith, 2010, bls. 32). Wearing og McGhee segja að á síðustu 

árum hafi áhuginn á ferðalögum í góðgerðarskyni aukist gríðarlega og tengja þau það við 

samstöðu og samheldni á alþjóðavísu eftir atburðina í Bandaríkjunum 11. september 2001 

og fljóðbylgjurnar í Indónesíu 2004 (2013, bls. 121). Taka þau fram að þetta séu ekki einu 

ástæðurnar en samverkandi samfélagslegar breytingar hafi gert fólki kleift að ferðast með 

þessum hætti: auknar samgöngur; tæknilegar framfarir; aukning í millistéttum víða um 
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heim; sem og þrá þessara millistétta eftir óvenjulegri ferðaupplifunum (Wearing og 

McGhee, 2013, bls. 121).  

 Eins og hér hefur verið ýjað að samtvinnast ólík áhugamál og hugðarefni 

mannfræði í ferðamennsku í góðgerðarskyni, svo sem góðgerðarmál, þróunarsamvinna og 

ferðamennska. Í næstu köflum verður farið ítarlegra í umfjallanir mannfræðinga um þessi 

málefni. Mun það nýtast í athugunum á voluntúrisma og þeirri gagnrýni sem hún hefur 

sætt sem greint verður frá í fimmta kafla.  
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2. Góðgerðarsamtök 

Hluti af voluntúrisma er að sinna sjálfboðaliðastarfi. Góðgerðarsamtök og frjáls 

félagasamtök styðjast við hugmyndir um velvild og manngæsku í baráttu sinni gegn fátækt 

og ójöfnuði. Slíkar hugmyndir eiga sér oft rætur í trúarbrögðum. Þess ber að geta að ólík 

trúarbrögð hafa ólíka sýn á og hugmyndir um velvild. Vegna umfangs þessarar ritgerðar 

verður einblínt á góðgerðarsamtök í evrópsku samhengi. Skoðað verður stuttlega hvernig 

ímyndir góðgerðarstarfs hafa þróast út frá evrópskum samfélögum 19. aldar. Greint verður 

frá skörun nýfrjálshyggju og góðgerðarstarfsemi og skoðað hvernig það hefur fest 

góðgerðarstarfsemi í sessi sem „þriðja geira” samfélagsins. Einnig verður skoðuð orðræða 

um góðgerðarstarfsemi og þá ímynd og samfélagslegu stöðu þiggjenda og gefenda sem 

hún leiðir af sér. Ímyndin og staðsetningin varpa einnig ljósi á valdamisvægi sem flækir 

málin enn frekar og setur spurningarmerki við ávinning góðgerðarstarfseminnar. 

 

2.1 Þriðji geirinn 

David Lewis (1999) greinir frá „þriðja geiranum” frá mannfræðilegu sjónarhorni. Þriðji 

geirinn er kallaður svo til aðgreiningar frá tveimur öðrum geirum samfélagsins; 

stjórnvöldum og viðskiptum. Til þriðja geirans teljast góðgerðarsamtök og aðrar stofnanir 

sem að vinna samfélagslegar skyldur umfram þær sem að stjórnvöld sinna. Segir hann 

flóru þriðja geirans vera fjölbreytta og málefni þeirra og áherslur mismunandi. Starfsemi 

slíkra samtaka er staðsett innan ólíkra félagslegra stofnana samfélagsins, þar á meðal 

innan vinnustaða, pólitískra sviða, á vettvangi trúarlegrar starfsemi eða innan alþjóðlegra 

þróunarstofnana og samtaka. Upp úr aldamótunum síðustu hafa svokölluð borgaraleg 

samfélög (e. civil society) og félagslegur auður (e. social capital) verið í sérstökum 

brennidepli í skoðunum á þriðja geiranum, en innan hans gefst samfélagsþegnum tækifæri 

á beinni þátttöku í samfélaginu (Lewis, 1999, bls. 73). 

 Lewis (1999) segir menningarlegt og sögulegt samhengi viðkomandi svæðis hafa 

mikil áhrif á hvernig skilgreiningar og nafngiftir ólíkra samtaka verða til og geta því verið 

vandasamar. Merking samtaka er skilyrt og ákvörðuð af félagslegu, efnahagslegu og 
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pólitísku samhengi. Einnig er mikil hefð fyrir góðgerðasamtökum byggð á kristilegum 

gildum (1999, bls. 73-74). Góðgerðarsamtök byggð á trúarlegum gildum er ekki óalgengt 

og þess ber að geta að önnur trúarbrögð hafa sínar leiðir til að eiga við fátækt og annan 

kerfisbundinn ójöfnuð. Í bók sinni The charity complex (2007) greinir mannfræðingurinn 

James Rice frá svipaðri þróun í íslensku samfélagi. Hann skoðaði starfsemi 

Mæðrastyrksnefndar árin 2004-2006 og rekur upphaf nefndarinnar til kristilegra gilda og 

athafnasemi kvenna, sem á þeim tíma höfðu ekki kosningarétt. Þetta hafi verið þeirra leið 

til samfélagslegrar þátttöku og krafa um atbeini (e. agency) (Rice, 2007). Stofnun 

góðgerðarsamtaka af konum er ekki einsdæmi einskorðað við Ísland. Lewis (1999) greinir 

frá fjölda samtaka þar sem stofnendur eru konur. Hlutverk góðgerðarsamtaka veitir 

vettvang fyrir félagslegan hreyfanleika (e. social mobility) og hafa konur sérstaklega nýtt 

sér góðgerðarsamtök til tengslamyndunar (e. trading contacts) og annarra gagnkvæmra 

ávinninga og baráttumála (1999, bls. 75-76). Þrátt fyrir fjarveru kvenna innan karllægra 

félagslegra stofnana og hamlandi pólitísks landslags, þýddi það ekki aðgerðaleysi eða 

vanmátt. Þátttaka kvenna í stofnun góðgerðarsamtaka var algeng fyrir tíma „fyrstu” bylgju 

femínisma, og störfuðu kvennfélög ýmisskonar samhliða femíniskum hreyfingum á 

blómaskeiði þeirra frá seinni hluta 19. aldar fram að lokum seinni heimsstyrjaldarinnar 

(Jordanson og Vammen, 1998: 9-11). 

 Sigrun Kahn (2005) greinir frá að velferðakerfi nútímaríkja og stefnumótun 

fátæktarstjórnmála eigi sér fyrirmynd í góðgerðarsamtökum og trúarlegum gildum. 

Staðhæfingar um að samfélagið bæri siðferðislega ábyrgð á að styðja við þá fátækari eru 

miðlæg skilaboð Biblíunnar. Á 19. öld voru góðgerðarsamtök, sem einbeittu sér að 

kerfisbundnum, félagslegum vandamálum, eins og fátækt, algeng í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Slík samtök voru skipuð af velviljuðum samfélagsþegnum sem unnu að 

fátæktarlétti (e. poor relief) og komu í stað ríkisbundinna stofnana sem ekki voru til staðar 

á þeim tíma (Kahn, 2005).  
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2.2 Pólitík, peningar og góðgerðarstarfsemi 

Rice (2007) bendir á að þriðji geirinn sé vissulega samofinn stjórnvöldum og viðskiptum, 

þó tengslin þar á milli séu ekki alltaf greinileg. Ef rýnt er í pólitík nýfrjálshyggju verða 

tengslin sýnilegri. Þar er einstaklingurinn hafður í forgrunni og afskiptum ríkisins haldið í 

skefjum. Nýfrjálshyggja einkennist af sterkum einkaeignarrétti, frjálsum markaði og 

viðskiptum, og einkavæðingu. David Harvey (2005) greinir frá nýfrjálshyggju sem pólitískri 

hagfræði sem telst stuðla að vellíðan mannsins með því að skapa vettvang fyrir 

sköpunargleði hans. Harvey telur flest nútímavelferðarríki hafa tileinkað sér pólitík 

nýfrjálshyggjunnar og að einhverju leyti aðlagað stefnur og starfshætti að henni (2005, bls. 

2-3). Nýfrjálshyggjusinnar hafi þannig setið í ýmsum mikilvægum embættum svo sem 

innan háskóla, fjölmiðla, fjármálastofnana og þar fram eftir götunum. Í þeim embættum 

felst vald til að skapa orðræðu sem og til að hafa áhrif á hvernig henni er háttað. 

Orðræðan hefur síðan áhrif á hvernig fjallað er um hluti á opinberum vettvangi og 

heimssýn fólks litast af því. Sú sköpunargleði og þau frumkvöðlatækifæri sem 

nýfrjálshyggjan byggir á er því takmörkum sett, hún endar í höndum þeirra fáu er hafa 

aðgang að og njóta góðs af henni (Harvey, 2005, bls. 3). Það má því hugsanlegt að 

embættið muni hagræða þannig að umhverfið henti þeirra málstað. Þannig gefur 

nýfrjálshyggja sig út fyrir að vera kjörlýðræðislegt kerfi, þegar raunin sýnir að hún þrífist 

oft best í ójöfnum, lagskiptum samfélögum sem viðheldur ráðríki þeirra valdameiri.  

 Harvey segir nýfrjálshyggju einnig hafa haft „skapandi eyðileggingu“ í för með sér, 

þá sér í lagi í velferðaráætlunum. Nýfrjálshyggjusinnar telja að með því að hámarka tíðni 

og umfang markaðarins megi hámarka félagslega hagsmuni (e. social goods). Því sækjast 

þeir eftir því að koma sem flestum aðgerðum inn á svið markaðarins (Harvey, 2005, bls. 3-

4). Nýfrjálshyggja sniðgengur því ekki vandamál tengd fátækt heldur kemur þeim fyrir á 

sviði markaðarins og felur einkavæddum samtökum ábyrgðina (Ferguson, 2010, bls. 169). 

Því verða góðgerðarsamtök og frjáls félagasamtök eftirsóknarverð viðbót og mikilvægt 

mótvægi við velferðarkerfi ríkisins og annað hvort samtvinnast því eða starfa í stað þess. 

William Fisher (1997) tekur fram að góðgerðarsamtök og frjáls félagasamtök séu sögð laus 

við skrifræði í sama umfangi og ríkisbundnar stofnanir, eigi auðveldara með að aðlaga sig 
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að þörfum og aðstæðum hverju sinni og séu því opnari fyrir nýjungum. Einnig eru þau talin 

færari um að koma auga á og bregðast við þörfum grasrótarinnar. Þau séu þess vegna 

virkari og áhrifaríkari í framkvæmd. Að auki sé slíkum samtökum stjórnað af velviljuðum 

áhugamönnum fremur en fagfólki, sem þykja of fjarlæg þörfum og högum þeirra sem 

þiggja slíka aðstoð (Fisher, 1997, bls. 444). Með því að færa ábyrgð og skyldur samfélags 

frá ríkinu hefur nýfrjálshyggja fest góðgerðarsamtök í sessi sem þriðja geira samfélagsins. 

 Mikill uppgangur var í nýfrjálshyggjupólitík á 8. áratug síðustu aldar, sem er víða 

talin ástæðan fyrir örum vexti góðgerðarsamtaka á sama tíma. Nýfrjálshyggjan inniheldur 

mótsagnakenndar áherslur og felur í sér ýmsar hugmyndafræðilegar og pólitískar 

yfirlýsingar sem enn á eftir að greiða almennilega úr (Conran, 2011, bls. 1455). Fisher 

(1997) telur bjartsýnina, um getu samtaka utan ríkisvalds til að láta gott af sér leiða, byggja 

einna helst á að þau eiga að vera laus við þunglamalegt skrifræði, pólitík sem fylgir 

ríkisstofnunum og græðgi fyrirtækja á frjálsum markaði. Segir hann þetta endurspeglast í 

yfirlýsingum þessara stofnana um hvað þær eru: frjáls samtök án hagnaðar. Slík samtök 

eru sett í hásæti sem táknmynd þess sem gerir fólki kleift að láta gott af sér leiða án 

áætlana um gróða eða pólitíska viðskiptavild. Þessi táknmynd frjálsra félagasamtaka, sem 

hlutlausra aðila sem lausir eru við pólitík og áróður hefur leitt til þess að fræðimenn jafnt 

og þátttakendur búast við miklu af þeim. Fisher vitnar í hagfræðinginn Milton 

Friedman:„getan til að láta gott af sér leiða er einnig getan til að valda skaða”1 (Fisher, 

1997, bls. 442). Enn fremur segir Fisher þessa setningu kristalla þaðsem erfiðast sé að 

skilgreina, því það sem einn álítur góðverk, telur annar harm (1997, bls. 442). Þá telur Rice 

(2007) rangt að ætlast til þess að góðgerðarsamtök, ein síns liðs, leggi fram róttækar, 

kerfisbundnar breytingar og að væntingar um það séu til lítils gagns í greiningum á 

góðgerðarsamtökum og virkni þeirra. Hann telur góðgerðarstarfsemi til skamms tíma 

sinna mikilvægu starfi, en að til lengri tíma sé góðgerðarstarfsemi leikandi í að viðhalda 

                                                      

 

1
 “[...] the power to do good is also the power to do harm,”. Fisher, 1997: 442. 
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kerfisbundnum ójöfnuði í stigveldisskiptu samfélagi (2007, bls. ii). Þetta er hluti af því sem 

Rice (2007) kallar meinloku góðgerðarsamtaka (e. charity complex). 

 

2.3 Meinloka góðgerðarsamtaka 

Rice (2007) styðst meðal annars við hugmyndir bandaríska félagsfræðingsins Janet 

Poppendieck (1998) í umfjöllun sinni um meinloku góðgerðarsamtaka og starfsemi þeirra. 

Hún telur góðgerðarstarfsemi bæði einkenni og orsök árangursleysis samfélagsins í að 

takast á við ójafnrétti. Einkenni, því góðgerðarstarfsemi byggir að minnsta kosti að hluta til 

á ráðaleysi ríkisins er kemur að því að útrýma fátækt. Orsök árangursleysis að því leyti að 

þegar að góðgerðarsamtök ná útbreiðslu, hamla þau þörf samfélagsins til að leita að 

skilvirkri úrlausn. Hún segir góðgerðarstarfsemi einkennast af langvarandi örvæntingu um 

raunverulegar lausnir á viðvarandi vandamáli. Raunin sé þó sú að leitað hefur verið leiða til 

stjórnunar eða skaðaminnkunar, fremur en forvarna. Þannig eigi góðgerðarstarfsemi hlut í 

viðhaldi óbreytts ástands (1998, bls. 5). Poppendieck lýsir viðleitni góðgerðarstarfseminnar 

til umbóta sem einskonar „siðferðislegum öryggisventli“ — sem dregur úr óþægindum af 

völdum sýnilegs ójafnaðar í samfélagi með því að skapa tálmynd af árangursríkum 

aðgerðum — og býður einnig upp á ótal leiðir til beinnar þátttöku samfélagsþegna 

(Poppendieck, 1998, bls. 5-6). Eins bendir Rice (2007, bls. xx) á að slík sýn á 

góðgerðarsamtök staðli (e. normalize) góðgerðarstarf og réttlæti persónulegt örlæti sem 

svar við félagslegum og efnahagslegum ójöfnuði. Sé góðgerðarstarfsemi látin ógagnrýnd, 

hættir við að hún verði hversdagslegt fyrirbæri og hluti af félagslegu landslagi sem 

viðurkennir, viðheldur og endurskapar slíkan ójöfnuð.  

 Til að góðgerðarsamtök haldi starfsemi sinni gangandi þarf hóp einstaklinga með 

greiðan aðgang að valdi, og andstæðan hóp einstaklinga með minna aðgengi. Rice (2007) 

greinir frá flokkun og réttlætingu tilvonandi þiggjenda; þeim skilyrðum sem þeir þurfa að 

standast til að réttlætanlegt þyki að veita þeim aðstoð. Í slíkum skilyrðum endurspeglast 

sú lagskipting sem nýfrjálshyggjupólitík nærist á. Þá má hér greinilega koma auga á hina 

vandasömu stöðu einstaklinga sem þiggja góðgerðarframlög. Rice (2007) vekur athygli á 
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að þiggjendur þurfi að þykja „nógu fátækir” eða „verðugir” þess að fá aðstoð. Slík 

verðugheit mælast í huglægum, efnislegum stöðlum sem efla staðalímyndir samfélagsins 

um fátækt. Slíkar staðalímyndir byggja á gömlum hugmyndum um „fátækramenningu”. 

Slíkum hugmyndum hafa fræðimenn nú hafnað, en þær lifa enn í staðalímyndum; að hinn 

fátæki sé aðgerðalaus, taki ekki þátt í félagslegum stofnunum, búi við „óskipulagt“ 

fjölskyldulíf, almenna bölsýni og dapurlegt viðhorf. Með öðrum orðum: fátækt er afleiðing 

viðhorfa hinna fátæku til eða aðlögun þeirra að utanaðkomandi áhrifum. Fátækir séu því 

meginvaldur vesældar sinnar. Slíkt viðhorf til fátæktar tekur ekki tillit til afleiðinga 

kerfisbundinna þátta, svo sem félagslegrar velferðar, efnahags, skattlagningar eða 

kerfisbundinna fordóma. Rice segir sýn Lewis á fátækt vera þá að hún sé óumflýjanlegt 

ástand (2007, bls.2). Menning manna er þó mun flóknari en svo. Það væri miður fyrir 

menn jafnt og mannfræðinga ef menning væri stöðug, óhreyfanleg og hvað þá 

óbreytanleg.  

 Enn fremur bendir Rice (2007) á að flæði framlaga til góðgerðarsamtaka stuðli að 

viðhaldi að lægri og ómaga félagslegri stöðu þiggjenda í stigveldisskiptu samfélagi. Í 

lagskiptum, frjálsum markaði nýfrjálshyggjunnar verður því seint farvegur fyrir jafnrétti 

eða jöfnuð; bilið á milli þess að vera „verðugur fátæklingur“ og þess að geta framfleytt sér 

og sínum er einfaldlega of breitt. Rice (2007) telur því brýnt að veita góðgerðarstofnunum 

gagnrýna athygli. Með því að leggja sitt af mörkum til góðgerðarsamtaka eða gefa tíma 

sinn sem sjálfboðaliði gefst einkaaðilum, venjulegu fólki, færi á að láta gott af sér leiða. 

Mörkin milli opinbers rýmis og einkarýmis verða loðnari; góðgerðarsamtök tvinna saman 

ríkið, fyrirtæki og einkaaðila í þágu góðvildar. Samkvæmt Rice má túlka þörf fyrir 

góðgerðarstarfsemi sem misbrest ríkisins, og jafnframt samfélagsins, til að betrumbæta 

aðstæður viðkvæma geira samfélagsins (Rice, 2007).  
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2.3.1 Orðræða og ímyndir 

Ört stækkandi svið góðgerðarstarfsemi ber þess merki að spila á einhvern hátt inn á 

siðferðiskennd okkar og sjálfstæði. Margvíslega velvildar- og manngæskupólitík má greina 

í orðræðu um góðgerðarsamtök og þá sérstaklega um sjálfboðaliðann sem hefur verið gert 

hátt undir höfði. Barbara Heron (2007) segir sjálfboðavinnu almennt vera viðurkennda og 

skilgreinda sem óeigingjarna og því til fyrirmyndar. Sjálfboðaliðavinna á að vera 

lífsmótandi upplifun og þar af leiðandi lofsverðug. Henni fylgir hækkun í félagslegri stöðu 

einstaklingsins innan samfélagsins, fylgi maður hugsunarhætti Pierre Bourdieu um ólíka 

auði mannsins. Slík orðræða, sem lofsyngur sjálfboðaliðann, leggur áherslu á hvað við gerir 

fyrir hina (Heron, 2007, bls. 2). Undir slíka tóna er tekið í umfjöllun Rice (2007), en þar er 

haft eftir fyrrverandi félagsmálastjóra Reykjavíkur, Láru Björnsdóttur:  

„Við ættum ekki að vera að gera þetta. Ég tel þau [góðgerðarsamtök] vera fyrir þá sem gefa. 
Mæðrastyrksnefnd gerði áður hluti kyrrlátlega. Maður heyrði aldrei um hana. Núna, í hvert 
skipti sem ég skoða dagblöð og sjónvarp, er eitthvað um viðskiptamann sem kom til að gefa, 
taka í hendur og láta mynda sig. Þeir verða stærri og feitari á meðan þeir sem sækja aðstoð 
verða minni og grennri. Við upphefjum þá sem gefa og í ferlinu gerum við lítið úr þeim sem 
þiggja.” (Rice, 2007, bls. 10)

2
.  

 Áherslan á gefandann gerir honum hátt undir höfði og viðheldur úreltri og einfaldri 

staðalímynd um þiggjandann. Lagskiptri samfélagsskipun er viðhaldið undir formerkjum 

þess að láta gott af sér leiða. Mikilvægt er þó að hafa í huga að rannsókn Rice (2007) var 

gerð fyrir íslenska efnahagshrunið árið 2008 og geta viðhorf hafa breyst töluvert á þessum 

tíma. Áhersla á gefandann er þó ekki óviðkomandi umfjöllun um góðgerðarstarf, og er 

hlutverk gefanda stór hluti af sjálfsmyndarsköpun einstaklings. Þá lýsir Poppendieck (1998) 

útbreiðslu góðgerðarstarfsemi sem dægrastyttingu í bandarísku samfélagi; 

góðgerðarstarfsemi sé það vinsæl og algeng að hún sé einskonar þjóðaráhugamál. Sem 

                                                      

 

2
„We shouldn't be doing it. I think they [charities] are meant for those who give. Before, Mæðrastyrksnefnd 

used to do things quietly. You never heard about it. Now every time I see in the newspapers or on TV it is 
something about a businessman who has come to give something, shake hands and have his photo taken. 
They are getting fatter and bigger while those who are coming to get this assistance are becoming smaller 
and thinner. You glorify those who give, and in the process belittle those who receive.” Rice, 2007: 10. 



15 
 

áhugamál verður starfsemi góðgerðarsamtaka hversdagslegt og ómerkilegt; lítillækkað úr 

átaki gegn kerfisbundnum, félagslegum vandamálum í skemmtun og hefur óhjákvæmilega 

áhrif á hvernig litið er á bæði gefendur og þiggjendur (1998, bls. 24-27).  

 

2.4 Fulltrúar breytinga 

Gagnrýni á eðli nýfrjálshyggjupólitíkur og afköst hennar hefur leitt af sér ýmsar hreyfingar 

andmælenda sem mótmæla hnattvæðingu, nýfrjálshyggju, einkavæðingu, 

heimsvaldastefnu (e. imperialism) og kapítalisma (Fergusson, 2010). Samkvæmt Conran 

(2011) skilgreina þeir einstaklingar sem stunda voluntúrisma sig oft sem 

andnýfrjálshyggjusinna, andkapítalista og segjast vera á móti einkavæðingu og 

hnattvæðingu. Oft séu sjálfboðaliðarnir úr milli- eða yfirstétt vel menntaðir einstaklingar 

sem vilji láta gott af sér leiða í þágu jafnréttis og mannréttinda. Telur hún 

stéttaskiptinguna miðlæga í hreyfingum sem veki athygli á ójöfnuði í hnattrænu samhengi. 

Augljós þversögn er þó til staðar því slíkar hreyfingar taka oft á sig form varnings eða 

þjónustu, líkt og voluntúrismi. Sem varningur er voluntúrismi og sjálfboðaliðavinna selt á 

frjálsum markaði nýfrjálshyggju og viðheldur kapítalísku ástandi á heimsvísu (2011, bls. 

1456). Í voluntúrisma líkt og ferðamennsku gefst tækifæri á neyslu og viðskiptum, sem 

geta stuðlað að ójafnri dreifingu auðs, en nánar verður farið út í það í fjórða kafla. Slíkar 

hreyfingar geta því verið illa fallnar til að sporna gegn félagslegu vandamáli líkt og fátækt. 

Tiltökin verða því oft lítið annað en yfirborðskenndar skammtímalausnir á vandamáli sem 

á sér djúpar kerfisbundnar rætur (Conran, 2011, bls. 1456). Eins og Ferguson (2010) bendir 

réttilega á eru vandamálin fleiri. Tæknilegar forskriftir „útrýmingar fátæktar” byggja á 

þeirri forsendu að miðlægt afl til breytinga liggi hjá ákveðinni tegund ríkis, og eru að hans 

mati óhentugar. Þessi ímynduðu ríki segir Ferguson vera „vel fjármögnuð, ráði við 
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skrifræði, berjist gegn fátækt og líkist á engan hátt velferðarríkjum Evrópu á 20. öldinni”3 

(Ferguson, 2010, bls. 169). Slíkan aðskilnað frá sögulegu og félagslegu samhengi telur hann 

skaðlegan; hvað er til ráða ef slíkt ímyndað ríki er ekki til staðar? Hvernig má komast hjá 

þeim aðskilnaði? Er möguleiki á að nýta gagnlega eiginleika hvers geira fyrir sig? Hann 

veltir því fyrir sér hvernig komast megi undan aðskilnaði, nýta tækifæri frjálsra 

félagasamtaka og um leið stuðla að hugarfarsbreytingum varðandi stjórnvöld (Ferguson, 

2010, bls. 168-169). 

 Þrátt fyrir vanmátt góðgerðarsamtaka og frjálsa félagasamtaka til umbreytinga, 

sem hér hefur verið rætt, hefur starfsemi þeirra orðið einstaklega vinsæl í 

þróunarsamvinnu. Fisher segir að oft sé litið á góðgerðarsamtök sem „galdra kúlu” sem á 

dularfullan en áhrifaríkan hátt muni finna skotmarkið (1997, bls. 442). Í næsta kafla verður 

greint frá þróunarsamvinnu og hugmyndum um þróun en voluntúrismi starfar gjarnan í 

fátækari ríkjum heims við þróunarverkefni.   

 

  

                                                      

 

3
„[...] well-financed, bureaucratically capable, poverty-fighting states that resemble nothing so much as 

twentieth century European welfare states.”(Ferguson, 2010, bls. 169). 

 



17 
 

3. Þróunarsamvinna 

Eftir heimsstyrjöldina síðari lögðu vesturlöndin áherslu á að aðstoða svokölluð vanþróuð 

eða minna þróuð ríki. Þróunarsamvinna, eins og hún nú er kölluð, byggir á hugmyndum 

um góðvild og samstöðu líkt og greint var frá í öðrum kafla. Áherslan á þróunarsamvinnu 

er oft rakin til fyrrverandi Bandaríkjaforseta, Harry S. Truman og ræðu sem hann hélt árið 

1949, þótt hugmyndir um þróun séu mun eldri. Í ræðu Trumans komu fram hugmyndir um 

vanþróun í fyrsta sinn og eru slíkar hugmyndir enn viðloðandi og sýnilegar í voluntúrisma. 

Það er því áhugavert í því samhengi að skoða sögulegt samhengi hugtaksins „þróun” sem 

og þróunarsamvinnu. Nafnbreytingarnar segja sögu þróunarsamvinnu í hnotskurn en hún 

hefur þróast úr þróunarhjálp, síðar -aðstoð og nú -samvinnu eða félagsskap (e. 

partnership). Hér verður stiklað á stóru í sögu þróunarsamvinnu. Að auki er gert grein fyrir 

afbyggingu (e. deconstruction) mannfræðingsins Arturo Escobar á þróunarhugtakinu, líkt 

og hann greinir frá í Encountering Development (1995) og hvernig slíkar hugmyndir skapa 

einsleitarímynd um svokallaðan „þriðja heim”.   

 

3.1 Hugmyndir um þróun og þróunarsamvinna 

Upphaf þróunarsamvinnu á rætur sínar að rekja til nýrrar heimssýnar sem varð til eftir að 

nýlendurnar öðluðust sjálfstæði (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2008, bls. 179). 

Eins bendir mannfræðingurinn Knut Nustad (2001) réttilega á að hugtakið „þróun” byggir á 

afargömlum hugmyndum um framþróun og ber vott af þróunarhyggjukenningum 

vestrænna fræða: Á seinni hluta 19. aldarinnar réði þróunarhyggjan ríkjum og fræðimenn, 

eins og Edward B. Tylor, töldu þróun vera drífandi afl í mannkynssögunni. Á þeim tíma 

þótti við hæfi að flokka og raða samfélögum eftir huglægum, línulegum þróunarskala. Sá 

skali átti að skýra margbreytileika samfélaga út frá staðsetningu á ólíkum 

„þróunarstigum”. Fyrirsjáanlega voru vestræn og iðnvædd samfélög efst en neðst voru 

svokölluð frumstæð samfélög og áttu þau að einkennast af einfaldleika og voru því óæðri 

(Ferguson, 1997, bls. 153-154; Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2008, bls. 180). 

Það er mjög brýnt að skoða þróunarhyggju út frá þremur viðmiðum að mati James 
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Ferguson mannfræðings: í fyrsta lagi, að hún skoði samfélög sem eina heild, þar sem hvert 

samfélag færist upp þróunarskala á eigin hraða, óháð tengslum við önnur samfélög. Í öðru 

lagi, að öll samfélög klifi sama stigann í átt að sama áfangastað; og í þriðja lagi að munur 

milli samfélaga sé útskýrður út frá stöðu þeirra í þróunarskalanum. Það er að segja, að 

vestræn samfélög hafi tekið fram úr svokölluðum „frumstæðum” samfélögum í þróun 

(1997, bls. 154).  

 Það var undir fyrrihluta 20. aldarinnar í Bretlandi og Bandaríkjunum, er menn eins 

og Franz Boas veltu fyrir sér spurningum um menningarlegt afstæði (e. cultural relativism) 

skáru sig frá ráðandi kenningum þróunarhyggju. Fyrri gildi um mat og goggunarröð ólíkra 

samfélaga var nú dregið í efa. Ferguson (1997) segir þessar hugmyndir um þróun hafa 

verið nýttar í mannfræðilegum rannsóknum á tímum nýlendustefnunnar. Mannfræðingar 

hafi þó þurft að viðurkenna vandann við að skoða „frumstætt” fólk frá vestrænu 

sjónarhorni og þurftu að gera grein fyrir þeim áhrifum sem nýlendustefna og kapítalismi 

höfðu haft á vettvanginn/nýlenduna. Einnig þurfti að varast að slíkar rannsóknir yrðu 

hagnýttar af þeim er völdin höfðu og nýttar gegn íbúum nýlendunnar (Ferguson, 1997, bls. 

155-156). 

 Í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar urðu breytingar í heimsskipan sem veittu 

nýlendunum aukið sjálfstæði. Nýlenduveldin neyddust til að leita nýrra markaða til að 

viðhalda fyrra valdi sínu. Við tóku tímar síðnýlendustefnu (e. postcolonialsm) þar sem 

sýnin á þróun var mun jákvæðari og hugmyndir um nývæðingu sterkari en áður. Árið 1949 

hélt þáverandi Bandaríkjaforseti, Harry S. Truman, merka ræðu sem lagði jarðveginn fyrir 

þróunarhjálp. Með ræðu sinni vildi Truman koma af stað afnýlenduvæðingu og lagði 

sérstaka áherslu á tæknilegar framfarir og efnahagslegar breytingar. Var það á ábyrgð 

þróaðra ríkja að aðstoða þau „vanþróaðri”. Markmiðið var enduruppbygging þessara 

vanþróuðu ríkja (Escobar, 1995). Á þessum tíma var þróunarhjálp séð sem tól fyrir ríki til 

að öðlast lýðræði og að ná auknum lífsgæðum með nútímalegrilífsskilyrðum. Aðgerðirnar 

byggðu á ráðandi hugmyndum um nývæðingu (e. modernization) (Kristín, 2009, bls. 4). 

Alþjóðlegum stofnunum var komið á fót á vegum ríkari ríkja en einnig spruttu upp frjáls 



19 
 

félagasamtök og góðgerðarstofnanir. Samtökin og stofnanir áttu að miðla vestrænni 

þekkingu sinni til fyrri nýlendna og afnýlenduvæða þær (Ferguson, 1997). Vert er að hafa í 

huga að hugtök sem lýsa þeirri stefnu sem þróunaraðstoð studdist við eru fremur afstæð 

og gildishlaðin. En þróun er sannfærandi hugtak sem enn sýnir viðveru sína og því 

mikilvægt að minnast á að það skilyrðast ávallt af þeim sem hafa skilgreiningarvaldið. 

 Soumhya Venekatesan og Thomas Yarrow (2012) benda á að breytingar í áherslum 

rannsókna áttu sér stað á níunda áratug síðustu aldar. Þá hafi fræðimenn beint sjónum 

sínum í auknum mæli að stofnununum sjálfum og uppsprettu þekkingar um þróun. Áður 

hafi hugðarefni fræðimanna verið þróunarferlin sjálf, sambönd og skilningur á þróun, eða 

vanþróun, og hagnýtar rannsóknir verið í forgrunni (Venekatesan og Yarrow, 2012, bls. 3). 

Ný samskipti milli ríkja vöktu athygli fræðimanna og skiptar skoðanir voru, og eru enn, um 

þróunarmál. Þrástefin eru oftar en ekki misskipting auðs í hnattrænu samhengi, ofnotkun 

auðlinda og ójafnvægi valdasambanda. Með auknu sjálfstæði nýlendanna breytast 

samskipti milli ríkja, félagasamtaka og heimafólks í formi miðlunar þekkingar, fjáröflunar 

og flæðis hugmynda. Þetta varpar ekki aðeins ljósi á tengsl milli svæða, heldur býður 

einnig upp á endurskoðun á fyrri hugmyndum og viðhorfum (Fisher, 1997, bls. 441).  

 

3.1.2 Gagnrýni 

Eins og vænta má hefur ýmis gagnrýni fallið á þróunarsamvinnu. Þar má benda á gagnrýni 

femínískra fræðimanna, sem hafa lagt áherslu á að gera konur sýnilegri í þróunarmálum 

bæði sem gerendur og þiggjendur(e. women in development) (heimild). Einnig hefur 

kyngervi (e. gender) og samskipti kynjanna (e. gender and development) verið 

fræðimönnum hugleikið síðustu ár (Chant og Goodman, 2002; Slim, 1995). Þá hafa 

nývæðing, síðnýlenduhyggja, þjóðhverfa og fordómar verið undir smásjá í gagnrýnum 

umræðum. Áherslan á aðstoð og hjálp færðist yfir í samvinnu gjafaríkja og móttökuríkja og 

félagskap þeirra á milli (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2008). Jafnframt átti 

þróunarsamvinna að byggja á jafnrétti sem og vera í samræmi við samfélags-, menningar-, 

fjárhags-, umhverfis- og tæknilega þætti (Slim, 1995, bls. 64). Samkvæmt Fergusson 
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(Ferguson, 1990, eins og sjá má í Fisher, 1997, bls. 443) má skipta gagnrýnendum 

þróunarsamvinnu í tvo meginhópa: Annars vegar þá sem telja ferlin og framkvæmdina 

ófullkomna en að öðru leyti jákvæða og óhjákvæmilega. Hins vegar þá sem telja bæði 

ríkjandi þróunarstefnur og framkvæmd þeirra gallaðar.  

 Í anda nýfrjálshyggjunnar hafa frjáls félaga- og góðgerðarsamtök fyllt upp í það 

skarð sem ríkisbundnar þróunarsamvinnustofnanir eru taldar skapa. Óháð samtök hafa 

síðastliðna áratugi aukist í vinsældum hjá opinberum þróunarstefnum og áhersla hefur 

verið lögð á sjálfbæra þróun og þátttöku þeirra sem ætlað er að njóti góðs af. Líkt og í 

góðgerðarstarfsemi eru óháð samtök talin búa yfir tækifærum til að leggja sitt af mörkum í 

þróunarsamvinnu og að málefnin sem þau sinni séu oft hunsuð af ríkisstjórnum. Fisher 

(1997) segir að með þessu hafi skapast flókin og frumleg sambönd milli ríkisstjórna, 

félagslegra stofnana og þróunarsamvinnuverkefna. Telur hann þessi sambönd hafa haft 

mikil áhrif á hnattvæðingu, en þau bjóða upp á fjölmarga möguleika, svo sem flæði fólks, 

hugmynda og þekkingar (Fisher, 1997, bls.441).  

 

3.2 Escobar: efasemdirnar, orðræðan og ímyndir 

Í Encountering development (1995) bendir Arturo Escobar á að saga þróunarsamvinnu beri 

vitni um að stefnum og tilsettum árangri þeirra hafi ekki enn verið náð þrátt fyrir áratuga 

starfsemi. Escobar byggir á valdakenningum franska heimsspekingsins Michel Foucault, 

póstmódernískum og gagnrýnum þankagangi við afbyggingu þróunarhugtaksins og skoðar 

sérstaklega tungumálið sem mannfræðingar beita í rannsóknum á þróunarsamvinnu. Hann 

segir síðnýlendustefnu vera pólitík þekkingar og greinir frá virknistengslum félagslegs og 

pólitísks valds sem viðheldur síðnýlendustefnunni. Hann lítur því á þróunarsamvinnu sem 

stofnanavædda ferla og telur þannig mega koma auga á hvernig hinn vestræni heimur hafi 

tileinkað sér vald á hnattrænum breytingum í síðnýlenskum heimi. Breytingarnar, sem áttu 

sér stað við byrjun síðnýlendustefnunnar, voru ekki afleiðingar eða afrakstur róttækra 

þekkingarfræðilegra eða pólitíska tímamóta. Heldur voru fjöldi samverkandi þátta sem 

gerðu „þriðja heiminn” sýnilegri og kom honum fyrir í nýrri orðræðu og valdamisvægi. 
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Með afbyggingu þróunarhugtaksins afhjúpar Escobar það sem ógagnlegt ferli nývæðingar, 

misnotkunar og kúgunar (Escobar, 1995, bls. 4). 

 Í ræðu sinni, sem minnst var á hér að ofan, lagði Truman til að hefja þróunariðnað 

sem byggði á grundvelli nývæðingar. Aukin lífskjör og iðnvæðing í fátækari löndum — sem 

aðlaga þurfti að vestrænum stöðlum — voru höfð að leiðarljósi. Escobar telur að í því ferli 

hafi orðræðan um þróunarmál skapað rými þar sem aðeins ákveðna hluti mátti tjá eða 

ímynda. Vestrið hafi þannig miðjað (e. centralized) sig í umræðunni, orðið staðlað 

(e.normative) og þannig viðmiðið sem önnur ríki ættu að laga sig að. Orðræða skapar 

yfirráð og hugmyndir um sannleika. Þar sem ákvarðanir eru oft teknar af ríkjandi 

stofnunum er vinna þeirra óhjákvæmilega lituð af þeim sem hafa völdin. Escobar (1995) 

segir að þróunarmál hafi frá upphafi eingöngu reitt sig á þekkingarkerfi vestrænna, 

iðnvæddra lýðræðissamfélaga. Önnur orðræða — þeirra ríkja og menninga sem áttu að 

njóta góðs af — var hunsuð, jaðarsett og víkjandi. Þá segir Escobar orðræðu þróunarmála í 

grundvallaratriðum vera tækniræðilega efnishyggjuhagfræði (e. technocratic material 

economy) (1995, bls. 59). Frá sjónarhorni póststrúktúralista er vestrænt hagkerfi ekki 

aðeins efnisleg eining, heldur umfram allt menningarleg framleiðsla; tæki til að framleiða 

menn og félagslega skipun. Vestræn hagkerfi eru því séð sem stofnun byggð á framleiðslu, 

valdi og merkingu. Þessi þrjú kerfi, segir Escobar, hafa óneitanlega tengingu við þróun 

kapítalisma og nývæðingar. Því ætti að skoða þau sem menningarlega mótun (e. form) þar 

sem fólk er gert að framleiðsluafli (e. producing subjects) (Escobar, 1995, bls. 59).  

Áhrifa Foucault gætir í greiningu Escobar (1995) á orðræðu og valdi í framsetningu 

félagslegs raunveruleika. Þannig afhjúpar hann gangverk sem skapa samþykkta veru- og 

hugsunarhætti (e. modes of being and thinking) á sama tíma og öðrum er vísað á bug eða 

jafnvel gerð óhugsanleg. Viðmiðið verður vestræn, kapítalísk iðnhyggja þar sem ríki eru 

flokkuð eftir vanköntum svo sem ólæsi, vanþróun og vannæringu. Fólkið verður að 

vandamálum sem leysa má með tækni og nývæðingu og félagslegt líf verður að tæknilegu 

vandamáli. Þá verður tækni ekki aðeins efnisleg, heldur siðferðislegt afl sem leiðir af sér 

nýsköpun og frumkvöðlatækifæri. Vegna þessa flytur orðræðugreining áherslur frá 
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skilvirkni þróunarsamvinnuverkefna í átt að þróunarstofnunum sjálfum og yfirlýsingum 

þeirra, sem Escobar telur varla endurspegla veruleika þiggjenda (Escobar, 1995, bls. 110-

111). Sérþekking þróunarsamvinnustofnanna um móttökuríki eru sköpuð af þeim sjálfum, 

þeirra heimssýn og oft illa lýsandi fyrir fólkið sem það snýr að. Aðeins þeir sem skapa 

þekkinguna eru taldir hæfir til að takast á við verkefnin sem fyrir hendi eru (Escobar, 

1995). 

 

3.2.1 Síðnýlendustefna og ný-nýlendustefna 

Samkvæmt greiningu Escbobar hefur síðnýlendustefnan og þróunarsamvinnan í kjölfar 

hennar, lagt meiri áherslu á vestrænt þekkingarkerfi og sjálfsmynd en þekkingu 

heimamanna af menningarlegri pólitík móttökulandsins. Slík vestræn þjóðhverfa leiðir af 

sér staðalímyndir og hugmyndir um báða aðila í þróunarsamvinnu. Þannig er framleidd 

ímynd af gefendum sem hæfum til að takast á við vandamál móttökuríkjanna. Sömuleiðis 

er þiggjendum gefin ímynd aðgerðaleysis, séu ósjálfbjarga og háð utanaðkomandi 

sérfræðingum til úrlausna. Áherslan á nývæðingu, sem síðnýlendustefnan einblínir á, 

verður því beint áframhald af þróunarhyggju 19. aldar ef skoðað er frá viðmiðum 

Fergusson (1997) sem fram komu í upphafi kaflans. Póstmódernískir þróunar- og 

mannfræðingar, líkt og Escobar og Ferguson, telja að kenningar um þróun og orðræðu um 

þróunarsamvinnu hafi einfaldað þau verkefni sem sinna þurfti; vandamálin eru þó jafn 

fjölbreytt og þau eru mörg. Slíkar hugmyndir væru notaðar til að réttlæta ýmsar ímyndir 

og hugmyndir um „þriðja heiminn”. Því hafi þróun leitt til valdaleysis fremur en 

valdeflingar (Gardener og Lewis, 1996). Síðnýlendustefnan, semvar meint andsvar við 

misnotkun og nýtingu nýlenduveldanna á nýlendunum, byggir því á svipaðri 

hugmyndafræði og þróunarhyggjan. Samkvæmt umfjöllun Escobar (1995) er 

nýlendustefnan því ekki söguleg minning, heldur birtist kúgun Norðursins á Suðrinu á 

ýmsan hátt í síðnýlendustefnunni. Nýlendustefnan hefur því aðeins breytt um svip með 

pólitísku sjálfstæði nýlendanna. Þessi ríki eru enn föst í viðjum síðnýlendustefnunnar sem 

sýnir sig í að þau hafa ekki enn hlotið efnahagslegt sjálfstæði. Þau eru enn í heimsskipan 

sem sköpuð er af fyrrum nýlenduveldum og því rétt að tala um að nýlendustefnan sé að 
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einhverju leyti enn til staðar. Sumir fræðimenn hafa fjallað um þetta sem ný-

nýlenduhyggju (e. neocolonialsm) (sjá til dæmis Conran, 2011; Raymond og Hall, 2008), en 

bæði byggja á skipulögðu kerfi arðráns (e. exploitation)og ýta undir ósjálfstæði þessara 

ríkja. Enn ein gagnrýnin heldur því fram að móttökulöndin séu ósjálfstæð og háð 

framlagaríkjum og geti það valdið framgangi kargó-kúlt (e. cargo cults). Talið er að 

eftirvænting og áhugi heimamanna eftir varningi frá Vestrinu leiði af sér slíka hrifningu að 

hún verði trúarleg í eðli sínu. Heimamenn skapi ritúöl sem hylla sendingar og aðgerðir 

vestrænna frjálsra félaga- og góðgerðarsamtaka í því umfangi að hún verður líkt og 

trúarleg dýrkun. Kargó-kúlt verður því enn ein birtingarmynd flókinna sambanda milli 

móttökuríkja og gjafaríkja (de Waal, 2002, bls. 262-263).  

 Bæði síðnýlendu- og ný-nýlendustefnan skapa og efla orðræðu um ábyrgð og 

skyldu Norðursins til að takast á við vandmál Suðursins. Henron (2007) segir að í þeirri 

orðræðu skapist hinir sem þurfa á inngripi okkar að halda. Orðræðan staðlar hvernig við 

miðjar sig í umræðu um þarfir annarra. Við gerir sér ekki grein fyrir meðsök sinni í 

misskiptingu auðs á hnattræna vísu. Þekking okkar, gildi og leiðir til úrlausna, sem taldar 

eru réttar og æskilegar, eru framsettar fyrir hina. Okkar lífsreynsla og áhrifin sem 

þróunarsamvinna getur haft á okkur virðist vera í forgrunni í að hjálpa aðgerðarlausum 

öðrum (Heron, 2007). Dulið í þessari orðræðu má greina þau skilaboð að það sé á ábyrgð 

Norðursins að vinna gegn kerfisbundinni fátækt og ógæfu Suðursins. Einnig er tekið fram 

að ferðabæklingar og auglýsingar rita inn í þessa orðræðu og ýta undir þá ímyndir af 

„þriðja heiminum”, sem um hefur verið rætt. Á þann hátt er skapað hungur eftir því 

framandi, en í senn rómantískt. Samruni við menningu „frumbyggja” verður 

eftirsóknarverðara og á að gefa „ósvikna” og „sanna” upplifun af tilteknu svæði. Til 

samanburðar verður almenn ferðamennska „yfirborðskennd” (Heron, 2007). Næsti kafli 

fjallar um ferðamennsku og þau áhrif sem hún getur haft á fátækari ríki.    
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4. Ferðamennska 

Hluti af þeirri gagnrýni sem voluntúrismi hefur sætt er á sviði ferðamennsku. Í 

ferðamennsku má koma auga á ýmis valdatengsl milli ferðamanna og heimamanna og er 

þeim tengslum stundum líkt við valdatengsl nýlendutímanna. Svokölluð 

fátæktarferðamennska hefur nýlega orðið vinsæll ferðamáti og er talin gefa ósviknari og 

sannari upplifun af samfélagi. Áfangastaðir fátæktarferðamennsku eru gjarnan þróunarríki 

og fátækari lönd. Ferðamennska er óhjákvæmilega valdur samfélagslegra breytinga og 

hefur áhrif á formgerð þess. Hér verður greint frá umfjöllunum mannfræðinga og annarra 

fræðimanna um ferðamennsku, áhrif hennar, kosti og galla, með sérstaka áherslu á 

upprunaleika og ósvikni (e. authenticity).   

 

4.1 Leitin að upprunaleika 

Valene Smith (1978) rekur upphaf ferðamennsku sem mannfræðilegt rannsóknarefni til 

fyrrihluta 6. áratugarins, þótt menn hafi ferðast milli staða sér til ánægju mun lengur. 

Ferðamennska er því sögulega tiltölulega ungt, en engu að síður frjósamt og afkastamikið, 

rannsóknarefni mannfræðinga. Ferðamennska hefur notið aukinna vinsælda á 

síðastliðnum áratugum. Stækkun millistétta á ólíkum svæðum í heiminum og bættar 

samgöngur og tæknilegar framfarir eru meðal áhrifavalda þessarar aukningar (Wearing og 

McGhee, 2013, bls. 121). Nýlega hefur svokölluð fátæktarferðamennska (e. poverty 

tourism) orðið vinsæl og er talin skyld veruleikaferðamennsku (e. reality tourism), sem 

leggur áherslu á upprunaleika (e. authenticity), eða siðrænni ferðamennsku (e. ethical 

tourism) sem leggur áherslu á að sýna virðingu gagnvart samfélagi áfangastaðar (Freire-

Medeiros, 2013). Þessi ferðamennska þykir ákjósanlegri ferðamáti meðal ákveðinna 

ferðamanna og er talin andsvar við almennri ferðamennsku (e. mainstream tourism) 

(Wearing og McGhee, 2013; Freire-Medeiros, 2013).  

 Ferðaþjónusta er flókinn iðnaður, rekinn að mestu af einkageiranum og stórum 

alþjóðlegum fyrirtækjum. Stjórnvöld eru talin hafa tiltölulega lítil áhrif á ferðaþjónustuna, 

sér í lagi í þróunarríkjum þar sem skortir innviði, skipulag og fjárhag til að geta nýtt sér 
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ábótann af iðnaðnum (Ashley, Boyd og Goodwin, 2000, bls. 1). Ferðamennska er 

óhjákvæmilega valdur breytinga í samfélögum og er ferðamennska víða álitin tvíræður 

fengur. Þessar breytingar geta haft jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar í för með sér, en 

oftast eru þær margvíslegar og margþættar. Meðal jákvæðra afleiðinga ferðamennsku er 

sköpun atvinnutækifæra, nýir viðskiptamarkaðir og aukið flæði fjármagns (Brown og Hall, 

2008, bls.104). Magnús Einarsson (1996) fjallar um ferðaiðnað sem vöruvæðingu (e. 

commodification) eða markaðssetningu menningar. Sköpuð er ímynd af landi eða þjóð þar 

sem einstakir og sérstakir eiginleikar menningar eru dregnir fram. Við það skapast 

menningarleg miðja, eða viðmið, og þar með einnig menningarlegur jaðar. Þá segir hann 

tengslin milli markaðsvæðingar og ímyndar vera gagnvirk og endurómi þá orðræðu sem 

greina má í tvístæðunni við og hinir. (Magnús Einarsson, 1996). Ferðamennska keppist 

þannig við að viðhalda ímynd sem er frábrugðin öðrum samfélögum undir formerkjum 

upprunaleika og áreiðanleika. Áherslan er lögð á hið framandi og frábrugðna, sem oft er 

rakið til sögulegs samhengis áfangastaðar og það talið lýst með réttmæti og sannleika. 

Dallen J. Timothy og Stephen W. Boyd (2003) skýra frá hugmyndum og áreiðanleika eða 

trúverðugleika (e. authenticity). Í þeirri umræðu er tvennt áberandi: leit ferðamanna að 

áreiðanleika eða því ósvikna og sú uppgötvun að það sem þeim er sýnt er oft afmyndun af 

fortíðinni. Samt sem áður telja þeir hugmyndir og upplifanir af „ósviknum raunveruleika” 

oft mikilvægari en sannur raunveruleiki. Hinn almenni ferðamaður er ekki í leit að 

fræðilegri þekkingu eða heimildum, heldur óvenjulegri upplifun og dæmi eru um að 

athöfnum eða öðrum menningarviðburðum hafi verið stillt upp fyrir ferðamenn (e. 

pseudo-event). Athafnir og viðburðir eru sett í ferðamannavænar umbúðir sem hægt er að 

selja undir formerkjum upprunaleika og áreiðanleika (Timothy og Boyd, 2003, bls. 239-

240). Markaðssetning og vöruvæðing eru því sterk öfl í menningarmiðlun 

ferðaþjónustunnar.  
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4.1.1 Sýn á ferðamennsku 

Ferðamennska er talin geta stuðlað að menningarlegu afstæði og alþjóðlegum skilningi. 

Undir kjöraðstæðum, þar sem gestir eru fátíðir og þeir deila gagnkvæmum hagsmunum og 

tungumáli með heimamönnum, eru ferðamennska og ferðaiðnaðurinn alla jafna talin 

jákvæð. Þó getur ferðamennska einnig verið neikvæð og menningarlega skaðleg. Á þeim 

svæðum þar sem ferðamenn eru tíðir gestir, geta þeir orðið líkamleg og félagsleg byrði 

(Smith, 1987). Óháð þeim afleiðingum sem ferðamennska hefur á samfélag áfangastaðar, 

eru markmið ferðamennsku í grófum dráttum þau sömu; að ferðast út fyrir eigin 

menningarlegu miðju, á framandi slóðir, öðlast þekkingu og skilning á sama tíma og hið 

framandi er gert kunnugt (Magnús Einarsson, 1996).  

 Robert Peake (1989) telur vestræna ferðamenn nútímans eiga margt sameiginlegt 

með frístundastétt (e. leisure class) 19. aldar, þá einkum þeir sem ferðast til fátækari ríkja. 

Báðir hópar samanstanda af einstaklingum sem hafa völd og pening á milli handanna og 

geta því leyft sér að ferðast á meðan aðrir þurfa að vinna. Frístundastéttin, segir hann, 

einkennist af forréttindum, auð, skemmtun og rányrkjuafstöðu (e. exploitative attitude). 

Tilurð þessarar stéttar skilyrtist af stéttaskiptingu sem einkenndist af efnahagslegum og 

félagslegum ójöfnuði, sem í senn endurskapaði og viðhélt henni. Á svipaðan hátt sýna 

vestrænir ferðamenn, sem ferðast til fátækari ríkja, yfirráð og forréttindi yfir 

heimamönnum (1989, bls. 209-210). Það kom því ekki að óvörum að menningarleg 

heimsvaldastefna (e. cultural imperialism) réði sér til rúms sem kenningarleg nálgun á 

ferðamennsku um 1970. Peter Burns segir þá sýn taka mið af ferðamennsku auðugra ríkja 

sem álitin er innrás á „ósiðmenntaðan jaðar” (1999, bls. 72). Ferðamenn eru taldir eiga í 

endalausum eltingum við afþreyingu. Í leit sinni að afþreyingu eru ferðamenn sakaðir um 

eyðileggingu menningarlegs auðs og spillingu á nærumhverfi. Frá sjónarhorni 

menningarlegrar heimsvaldastefnu er ferðamaðurinn álitinn tákn yfirráðs og forréttinda 

jafnt sem menningarmiðils, sem er meðvitað eða ómeðvitað valdur að breytingum — 

einkum í þróunarlöndum og fátækari ríkjum (Burns, 1999, bls. 72-73).  
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 Viðskipti milli ferðamanna og heimamanna eru þá talin ójöfn og það er sá 

ójöfnuður sem skilgreinir sambandið milli gesta og heimamanna. Ójöfn efnahagsleg staða 

milli gesta og heimamanna getur, rétt eins og nýlendustefnan, vakið upp tilfinningar og 

hugmyndir um yfirráð. Sambandið við ferðamanninn er talið einskorðast við að fullnægja 

þörfum hans; þar á meðal það sem ekki telst „náttúrulegt” eða „hefðbundið” á áfangastað 

svo sem skyndibitamatur, sundlaugar, innfluttar matvörur eða drykkir. Þá er gjarnan talað 

um skemmtun, sól og samfarir sem hvata nútímaferðamanna sem heimsækja fátækari ríki. 

Sambandið milli ferðamanna og heimamanna er, út frá þessari sýn, fremur stirt. 

Ferðamenn eru sakaðir um að hlutgera heimafólk og haga sér eftir síngirni og sérplægni 

(Burns, 1999, bls. 72-74). Val á ferðamannastað er hugað eftir samþýðanleika (e. 

compatability) væntinga og drauma ferðamannsins við áfangastað (Smith, 1987).  

 Í seinni tíð hefur menningarleg heimsvaldastefna að mestu dottið úr umræðunni 

en hefur sprottið aftur upp á yfirborðið í gagnrýni á voluntúrisma. Burn greinir frá að þeim 

sem aðhylltust þessa sýn, láðist að greina efnahagslega ávinninga ferðamennsku. Hann 

bendir á að þegar tekið er tillit til efnahags í rannsóknum á ferðamennsku, gefi það 

heildstæðari og raunverulegri mynd (1999, bls. 74). Ferðamennska er því ekki eingöngu 

menningarmiðlun, heldur einnig viðskiptatækifæri fyrir ólíka aðila (Harkin, 1995). 

 

4.2 Ferðast til fátækari ríkja 

Ferðaþjónusta og ferðamennska hafa tekið breytingum síðustu áratugi og segja Frances 

Brown og Derek Hall (2008) ferðamenn hafa orðið ábyrgðar- og virðingarfyllri og 

meðvitaðri um aðstæður. Þau segja stóran hlut ferðamanna nú sækjast eftir einstakri 

upplifun. Þó enn sé að finna ferðamenn sem eru áhugalausir um þau umhverfisspjöll sem 

þeir kunna að skapa og krefjast vestrænna þæginda, er stór hluti ferðamanna viljugur til 

að aðlaga hegðun samkvæmt aðstæðum og hefðum samfélagsins sem ferðast er til. 

Mannfræðingurinn David Harrison (2008) segir að upp úr 1960 hafi ferðaþjónustuaðilar 

þótt upplagt tækifæri til þróunarsamvinnu. Efnahagslegt ástand fátækari ríkja gaf til kynna 

að leita þyrfti nýrra leiða til leysa vandamál þeirra fátæku. Ferðamenn ferðuðust í hópum 
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til fátækari ríkja á vegum ferðaþjónustunnar og viðtók tímabil samþættingar milli 

ferðaþjónustunnar og þróunarsamvinnu. 

 

4.2.1 Pro-poor tourism — í þágu þeirra fátæku 

Brown og Hall (2008) taka undir með Harrison (2008) og segja að í ferðamennsku hafi 

verið tækifæri til þróunarsamvinnu, sem hluti af nývæðingu samfélaga, sérstaklega vegna 

fjárhagslegra ávinninga. Samþætting ferðaþjónustu og þróunarsamvinnu kom aftur upp á 

yfirborðið um síðustu aldamót, þá undir yfirskriftinni pro-poor-tourism (PPT). PPT er 

nálgun sem leitast við að nýta ferðamennsku og -þjónustu til að draga úr fátækt. Helsta 

aðdráttarafl þessarar ferðamennsku eru náttúrulegar auðlindir og menning, sem jafnframt 

kann að vera eina eign þeirra allra fátækustu. Þannig myndast ávinningur af ferðamennsku 

sem hagnast á þeim sem minnst eiga. Markmiðið er að aðstoða fátækari samfélagsþegna 

inn í hagkerfið með því að auka atvinnu, stuðla að frumkvöðlamöguleikum sem og auka 

samfélagslega þjónustu (e. collective benefit) (Brown og Hall, 2008). Þar með gerir PPT 

tilraun til að breyta markaðsskilyrðum og hafa áhrif á eftirspurn á vinnuafli, þjónustu og 

varningi, sem þeim lægst settu í samfélaginu hagnast á (Harrison, 2008). Með áherslu á 

sjálfbærni og auðlindir þeirra fátækari, hefur ferðaiðnaðnum tekist að smeygja sér inn í 

minna þróuð lönd undir formerkjum frjálsra félaga- og góðgerðarsamtaka sem og 

þróunarsamvinnu (Brown og Hall, 2008). Harrison (2008) telur brýnt að hafa í huga að PPT 

sé háð öðrum innviðum ferðaþjónustunnar og þurfi að vera innleitt sem hluti af víðtækara 

kerfi ferðaiðnaðarins, ekki sé hægt að beita því stöku. Þessi nálgun á ferðamennsku minnir 

á „fair trade” (sanngjörn viðskipti) að því leyti að bæði PPT og fair trade gera tilraunir til að 

breyta skilyrðum markaðarins. Aðgerðirnar eru þó ólíkar: fair trade gerir tilraun til að auka 

„gildi” vörunnar og þar með skapa „gæðavöru” fyrir markaðinn. PPT, aftur á móti, gerir 

tilraun til að koma þeim fátækari inn í hagkerfi markaðarins (Harrison, 2008, bls. 855).   

 Þá segir Harrison (2008) PPT ekki bundna kenningum eða fræðilegum líkönum: PPT 

reiði sig ekki á fyrirbæri eins og nývæðingu, vanþróun, miðstýringu hagkerfis eða 

nýfrjálshyggju. Að mati Harrison (2008) er PPT aðallega afstaða eða nálgun sem leggur 
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áherslu á að ávinningur safnist saman hjá þeim fátæku. Hann er gagnrýnin á vinsældir PPT 

og telur hana ekki nauðsynlega viðeigandi verkfæri þeirra fátæku; þeir sem fæstar eiga 

eignir eða búa yfir minnstu færninni hafa síst möguleika til þátttöku í viðskiptahagkerfi. 

Reyndar sé það almennt viðurkennt að ófátækir (e. non-poor) íbúar áfangastaða hagnist 

meira á ferðamennsku — jafnvel í óhóflegu magni — en þeir fátæku. Það að aðstoða þau 

fátækari getur því þýtt að velstæðir viðskiptavinir eða vinnuveitendur græði enn frekar og 

þar með auki ójöfnuð. Harrison (2008) segir að það sé því spaugilegt að nafnið skuli vera 

pro-poor þar sem raunin er að hinir ríku græða meira en þeir fátæku. Tilraunir til að koma í 

veg fyrir frekari gróða þeirra ríku virka því oft öfugt (Harrison, 2008, bls. 855-857). 

 

4.2.2 Fátæktarferðamennska 

PPT ber að aðskilja frá fátæktarferðamennsku (e. poverty tourism) en þar verða svæði 

þeirra fátækari áfangastaður ferðamanna. Í bók Bianca Freire-Medeiros, Touring poverty 

(2013), segir hún fátæktarferðamennsku tala til þeirra sem vilja ósvikna (e. authentic) 

upplifun af samfélagi, og telja ferðaiðnaðinn hafa skekkt ímynd áfangastaða með 

markaðsetningu og vöruvæðingu (2013). Fátæktarferðamennska er markaðssett sem 

ósvikin og raunveruleg upplifun af samfélagi sem býður uppá sterk gagnkvæm samskipti. 

Hér er menning jafnt og þjóðlegur uppruni (e. ethnic authenticity) miðlæg (Rolfes, 2009, 

bls. 422). 

 Ferðamenn fátæktarferðamennsku eru gjarnan Vesturlandabúar en innlendir 

ferðamenn eru fátíðir. Ferðamennirnir upphefja fátækrahverfin og álíta þau og íbúa þeirra 

fulltrúa ósvikinna og sannra gilda, en samtímis hafa þeir samúð með íbúunum og harma 

vesæla stöðu þeirra. Sömuleiðis upphefja íbúar ferðamennina; telja þá gjafmilda og 

velviljaða, en á sama tíma ókurteisa, ónærgætna og ógagnrýna (Rolfes, 2009, bls. 421; 

Freire-Medeiros, 2013). 

 Fátæktarferðamennska einblínir á rými (e. space) sem búa yfir alþjóðlegum 

staðalímyndum af fátækt og ójöfnuði. Ferðaiðnaðurinn dregur fram einkenni til að selja 

þau rými sem ósvikin og framandi (Freire-Medeiros, 2013). Manfred Rolfes (2009) segir að 
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lýsingar fátæktarferðamennsku gefi til kynna að hrakleiki og fátækt sé meginaðdráttarafl 

ferðamanna. Rolfes (2009) segir að þegar betur er að gáð standist sú ályktun, að 

frambjóðendur slíkra ferða sýni aðallega mannlega vansæld, veikindi og hrörlega eða 

óverðuga lifnaðarhætti, ekki skoðun; svokallaðar fátæktarferðir leggja ekki eingöngu 

áherslu á hrakleika og fátækt. Samt sem áður eru þessar hugmyndir miðlægar og eru í 

hugum ferðamanna og frambjóðenda lýsandi fyrir fátæktarferðir (Rolfes, 2009, bls. 422). 

Margræðni fátæktarferðamennsku sýnir sig í eflingu ákveðinnar ímyndar af fátækt á 

meðan önnur er falin. Rómantísk sýn á fátækt gerir vart við sig og verður miðlæg á sama 

tíma og önnur er jaðarsett. Þá segir Rolfes (2009) að áætla megi að þátttakendur í slíkum 

ferðum hafi fyrirframmótaðar væntingar af upplifunum og að fátæktarferðunum sé hagað 

eftir þeim. Hugmyndir um upprunarleika og samþýðanleika, sem áður voru ræddar, gera 

einnig vart við sig í fátæktarferðamennsku.  

 Freire-Medeiros (2013) skoðar hvernig ólíkar félagslegar stofnanir útfæra, 

framkvæma og nýta ferðamannavæna fátækt (e. touristic poverty)með fátæktarferðum í 

Rio de Janeiro og fleiri stöðum. Hnattvæðing og aukið ferðafrelsi eykur meðvitund um 

fátækt. Reynsla og menning er varningur sem er markaðssettur í þessu samhengi og í 

hringiðu þessara afla skapast vettvangur fyrir umræðu um pólitík og siðferði þess að selja 

upplifanir á forsendum ferðamannsins. Fátæktarferðamennska býður upp á sérkennilega 

samtvinnun eymdar og frístundar og þjáningar og skemmtunar. Á þeirri forsendu hvetur 

Freire-Medeiros til íhugunar og endurskoðunar á þeim hlutverkum sem ferðaiðnaðurinn 

jafnt og ferðamaðurinn gegna með tilliti til ójafnaðar. Hún telur fátæktarferðamennsku 

vera afleiðingu rómantískrar sýnar millistéttarinnar á fátækt og vestrænnar hrifningar af 

hinum framandi öðrum (e. exotic other). Orðræða ferðamanna rennir stoðum undir 

gamlar og hefðbundnar staðalímyndir um Afríku nýlendutímans; hinn göfugi villimaður (e. 

noble savage), gæddur frumkvöðlagleði, endurfæðist í „persónum” (e. character) sem 

hafa fundið sér atvinnuvettvang innan fátæktarferðamennsku. Gagnrýnendur styðjast við 

myndlíkingar safarí-ferða eða dýragarðs, þar sem fátækt fólk er til sýnis. Þeir telja 

fátæktarferðir með öllu óviðeigandi, þar sem þær hlutgera fátækt og neita íbúum 

fátækrahverfanna gerendahæfni og reisn (Freire-Medeiros, 2013, bls. 37). 
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 Þá segir Freire-Medeiros (2013) bæði gagnrýnendur og meðfylgjendur hafa 

áhyggjur af reisn og sjálfsvirðingu heimamanna sem og að hvaða umfangi bág efnahagsleg 

staða þeirra sé hagnýtt (e. exploited) í gróðaskyni. Með öðrum orðum; báðir hópar virðast 

í grófum dráttum deila sömu áhyggjum um að fátækt sé óréttlát; að mannsæmandi 

lifnaðarhættir séu mannréttindi; að nýting á eymd annarra til ferðamennsku sé ólíðandi; 

að félagslega og efnahagslega viðkvæmir einstaklingar teljist einnig borgarar og ættu ekki 

að vera gripir fyrir augu annarra (e. poverty gaze) (Freire-Medeiros, 2013). Þá er bent á að 

fleiri þættir spili inn í áhuga ferðamanna á fátæktarferðamennsku. Menningarleg og 

pólitísk saga býður upp á nýjar víddir, sem lýsa margslungnum og fjölbreyttum 

samfélagsgerðum (Rolfes, 2009, bls. 423; Freire-Medeiros, 2013). Ferðamenn skilgreina sig 

því ekki nauðsynlega í samræmi við yfirgangsemi vestræns, nútíma ferðamanns, sem 

minnst var á hér að ofan, heldur sem forvitna ævintýramenn. Engu að síður vekur hrifning 

ferðamanna á fátæktarferðamennsku upp spurningar um fátækt; hver eru kerfisbundin 

sambönd milli langvarandi fátæktar, atvinnu og aðstæðna? Hvaða hlutverki eiga 

góðgerðarstofnanir, stjórnvöld og hinn frjálsi markaður — sem nú meðtelur 

ferðaþjónustu— að gegna í viðleitni til umbóta? 

 Freire-Medeiros (2013) greinir frá því að kynni milli ferðamanna og heimamanna 

innan almennrar ferðamennsku þyki oft tilgerðarleg, ójöfn og einsleit. Á sviði 

fátæktarferðamennsku geta þessi kynni, á kerfisbundinn hátt, verið hagnýtt af 

aðgerðasinnum: samtök og stofnanir fullyrða að meginpartur hagnaðar renni til stuðnings 

hagkerfa heimamanna. Aðgerðasinnar geta nýtt slíka ferðamennsku til að grafa sér farveg 

til pólitísks þrýstings sem skili af sér breytingum í fátækum og pólitískt óstöðugum 

löndum. Í kaflanum hér á eftir verður greint frá voluntúrisma, sem samtvinnar fyrri 

umfjallanir um góðgerðarmál, þróunarsamvinnu og ferðamennsku í vef hins frjálsa 

markaðs, og þeim vanköntum sem fylgja aðgerðum gegn ójöfnuði og fátækt. 
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5. Voluntúrismi 

Voluntúrismi á að gefa hinum almenna borgara tækifæri til að taka þátt í hnattrænni 

pólitík og sporna þannig gegn ójöfnuði. Í samvinnu við grasrótina beitir hann sér fyrir 

verkefnum sem stuðla eiga að uppbyggingu samfélags-, menningar-, og umhverfislegri 

varðveislu/þátta. Ferðamenn verja tíma í sjálfboðavinnu á áfangastað og eru því gjarnan 

kallaðir „ferðamenn með tilgangi”. Gert er ráð fyrir þremur hluthöfum í voluntúrisma og 

munu það vera sjálfboðaliðinn, samtök og stofnanir og loks samfélag áfangastaðar. Með 

hliðsjón af fyrri umfjöllun verður rýnt í voluntúrisma vestrænna ferðamanna til fátækari 

ríkja. 

 

5.1. Ferðamennska 

Samkvæmt Wearing og McGhee (2013) er voluntúrismi vissulega hluti af ferðaiðnaði, og er 

sá hluti í mikilli útþenslu — bæði í svokölluðum þróunarríkjum sem og þróuðum ríkjum. 

Freire-Medeiros (2013) staðsetur voluntúrisma undir veruleikaferðamennsku, en einnig er 

hann talinn vera hugsjónarferðamennska innan siðrænnar ferðamennsku (e. ethical 

tourism) (Butcher og Smith, 2010, bls. 29). Siðræn ferðamennska hvetur ferðamenn, sem 

ferðast til þróunarríkja, til að hafa velferð, varðveislu og virðingu við samfélagið í huga á 

meðan ferðalagi stendur. Ferðamenn eru hvattir til að taka þátt í uppbyggilegum 

verkefnum. Góðgerðarsamtök hafa tekið virkan þátt í slíkum verkefnum og kynna þessa 

ferðamennsku sem siðræna, sjálfbæra þróunarsamvinnu — jafnvel þótt geta 

góðgerðarsamtakanna takmarkist oft við brýnustu þarfir samfélagsins. Í augum talsmanna 

siðrænnar ferðamennsku og voluntúrisma er þetta varla staksteinn til frekari 

þróunarmöguleika eða útrýmingar á fátækt. Frekar er starfsemin liður í átt að sjálfbæru 

jafnvægi efnahagsþróunar. Þrátt fyrir metnaðarfullar áætlanir um sjálfbærni, komast 

samfélög lítillega ofar byrjunarreitar og telst það tæpast hvetjandi sýn á þróunarsamvinnu, 

að mati Butcher og Smith (2010, bls. 28-29). 

 Freire-Medeiros (2013) bendir á að höfðað sé til samvisku ferðamanna í 

auglýsingum og markaðssetningu á voluntúrisma; markmiðið sé að skipta viðhorfi 
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sinnuleysis út fyrir dýpri skilning og persónulega valdeflingu. Meðal samtaka, sem sinna 

voluntúrisma, virðist vera sameiginleg trú á að tilfinningaleg ögrun í markaðssetningu 

muni skila sér í framkvæmd fleiri aðgerða. Mikið er lagt upp úr ánægju og sjálfshafningu og 

einstaklingar eru hvattir til að vera meira en bara óbreyttir ferðamenn (2013, bls. 27-28).  

 Sú ímynd af voluntúrisma, sem birtist okkur í dag má rekja til friðargæslusveita 

Bandaríkjanna (e. Peace Corps), sem börðust fyrir breytingum. Friðargæslusveitirnar sendu 

sjálfboðaliða til þróunarríkja til að aðstoða við uppbyggingu og stuðla að friðsamlegum 

samskiptum (Simpson, 2004, bls. 30). Þá segja Butcher og Smith friðargæslusveitir ekki 

eingöngu hafa haft breytingar og uppbyggingu að leiðarljósi, heldur hafi þær einnig 

stuðlað að og kynnt ímynd „fórnfýsis” (e. altruism) (2010). Undir það tekur Hugo Slim í 

umfjöllun sinni um hernaðarsveitir og mannúðarsamtök, sem segir dyggð fylgja starfi og 

að heiður fylgi því að bjarga mannslífum (1996, bls. 124). 

 

5.2 Fyrirmyndarstarfsemi 

Í byrjun sýndu fræðimenn voluntúrisma mikinn stuðning og hann talinn 

fyrirmyndarstarfsemi með fáum — ef einhverjum — fylgikvillum. Almennt viðhorf 

viðurkenndi sjálfboðaliðann sem einstakling í leit eftir óeigingjarnari upplifunum, andstætt 

því sem fjöldaferðamennska (e. mass tourism) er talin hafa að bjóða. Formgerð (e. 

structure) voluntúrisma er talin skapa möguleika á „ósvikinni” upplifun og persónulegum 

kynnum (Conran, 2011, bls. 1459). Með tilliti til viðhorfa nútíma vestrænna ferðamanna til 

ferðalaga, má greina vinsældir voluntúrisma sem árangur, og í senn sköpun og 

endursköpun, þess sem innan heimsspeki hefur verið kallað „passion for the real”; 

einstaklingar sækjast eftir því sanna og ósvikna (Freire-Medeiros, 2013, bls. 27-28). 

Orðræðan annars vegar um sjálfboðaliðann og hins vegar um hinn almenna ferðamann 

endurvarpar orðræðu um siðræna veruleikaferðamennsku á móti almennri ferðamennsku. 

Sjálfboðaliðanum eru tileinkaðir ýmsir jákvæðir eiginleikar svo sem fórnfýsi og óeigingirni. 

Hann er talinn þroskast og öðlast menningarlegan skilning og afstæði en á sama tíma skila 

af sér til samfélagsins sem ferðast er til. Butcher og Smith (2010) telja einnig að 



34 
 

einstaklingur sem stundi voluntúrisma, sækist eftir að „hafa áhrif” sem hluta af meðvitaðri 

mótun á eigin sjálfsmynd og skilning. Því geti voluntúrismi markað mikilvæg tímamót í lífi 

fólks og þar með ekki talist að öllu leyti óeigingjarn (2010). Í því samhengi lýsir Palacios 

voluntúrisma sem vígsluathöfn (e. rite of passage): Ung manneskja skilur við umhverfi sitt, 

öðlast reynslu og þekkingu áður en hún síðar snýr aftur heim, reynslunni — og ákveðinni 

stöðuhækkun — ríkari (Palacios, 2010, bls. 863). Butcher og Smith (2010) benda á, að 

sérstaklega meðal nemenda sem taka sér árs frí frá námi (e. gap year students), megi 

koma auga á söfnun menningarlegs auðs og uppbyggingu ferilskrár sem hvata fyrir 

voluntúrisma (Butcher og Smith, 2010, bls. 28). Á hugmyndafræðilegu plani er 

gagnkvæmni milli sjálfboðaliðans og samfélagsins höfð í forgrunni, þótt raunin kunni að 

vera önnur (Raymond og Hall, 2008, bls. 530).  

 

5.2.1 Óeigingirni og fórnfýsi 

Eftir jákvæð fyrstu viðbrögð frá fræðiheiminum tók við röð gagnrýnis. Fræðimenn urðu 

varkárari í rannsóknum sínum og skoðuðu í meiri mæli mögulega neikvæðar afleiðingar í 

kjölfar voluntúrisma (Wearing og McGhee, 2013). Paul Brown var meðal fyrstu 

gagnrýnenda með skoðanapistli sem birtist í Breska dagblaðinu The Guardian árið 2003. Í 

pistlinum gagnrýnir hann harðlega voluntúrisma. Hann telur óábyrgt að senda ungmenni í 

slíka starfsemi og að ávinningar voluntúrisma séu umdeilanlegir (Brown, 2003). Fleiri 

gagnrýnendur bættust í hópinn, þar á meðal Guttentag (2009), Palacios (2010) og Conran 

(2011).  

 Einnig hafa fyrrverandi sjálfboðaliðar tjáð sig um þátttöku sína í voluntúrisma og 

véfengt hana (Biddle, 2014) og jafnvel bent á sjálfsánægju (e. narcissism) sjálfboðaliðanna 

(Kascak og Dasgupta, 2014). Li-Ju Chen og Joseph Chen (2011) taka undir svipaða sýn á 

voluntúrisma og staðsetja sjálfboðaliða í ólíka hópa eftir „dýpt” sjálfboðavinnunnar. 

Greina þau frá þremur flokkum; yfirborðskenndum, miðlungs og djúpum sjálfboðaliðum 

innan voluntúrisma. Viðmiðin sem þau styðjast við eru meðal annars áfangastaðurinn, 

lengd verkefnis, uppspretta upplifunar (eigingirni/óeigingirni), hæfni og kunnátta, virkni 
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þátttöku og að lokum framlag sjálfboðaliða til samfélagsins. Benda þau á að 

„yfirborðskenndir” sjálfboðaliðar séu drifnir áfram af eigingjörnum hvötum en þeir 

„djúpu” hugi meira að samfélaginu og ávinningi verkefna (Chen og Chen, 2011). Þá hafa 

fræðimenn tekið eftir mun í hvötum mismunandi aldurshópa. Mikil áhersla á hvata hefur 

skapað vettvang fyrir deilur um réttmæti, sem og hvaða hvati sé ríkjandi (Wearing og 

McGhee, 2013). Yngri kynslóðir eru taldar líklegri til að hafa eigin hagsmuni að leiðarljósi. 

Þá er lagt til að skýringu megi finna í að nemendur séu í auknum mæli hvattir til að taka 

sér árs hlé. Eldri kynslóðir þykja aftur á móti ábatasamur markhópurmeðal margra 

samtaka. Þær eru taldar hafa óeigingjarnar ástæður að baki sem og vera líklegri til að kafa í 

menningu áfangastaðar í leit að vinskap og tengslaneti (Chen og Chen, 2011). Wearing og 

McGhee benda á að sjálfboðaliðar séu ekki af náttúrunnar hendi eigingjarnir, heldur geti 

ólíkir, mótsagnakenndir hvatar drifið þá áfram. Það sé því einföldun að stilla hvötunum 

upp í andstæðar tvístæður (2013).  

 Grunnhugmyndafræði voluntúrisma lýtur að aðstoð eða hjálp fátækari ríkja til 

þróunarsamvinnu. En Wearing og McGhee (2013) benda á að þeirri hugmynd geti verið 

ógnað af hagnaðargræðgi nýfrjálshyggju. 

 

5.3 Samtök og stofnanir á frjálsum markaði 

Fræðimenn hafa kynnt sér ólíka þætti voluntúrisma sem snúa að sjálfboðaliðanum og lesa 

má um hér að ofan. Samtök og stofnanir sem starfa innan voluntúrisma eru þó ekki 

undanskilin athygli fræðimanna. Frjáls félagasamtök í Bretlandi eru talin vera meðal þeirra 

fyrstu sem stunduðu það sem í dag er kallað voluntúrismi. Á fimmta áratugi síðustu aldar 

hófu British Trust Conservation Volunteers starfsemi sína. Lögðu þau mikla áherslu á 

náttúru og umhverfi, en á þeim tíma var það vaxandi áhyggjuefni manna. 

Umhverfisáherslan breiddi úr sér og fleiri samtök spruttu upp víða um Bretland og nýttu 

sér ferðalög sem hreyfiafl til að fá fólk til að taka þátt í verkefnum tengdum 

samfélagsaðstoð, umhverfi og vísindum (Wearing og McGhee, 2013). Velgengi 

voluntúrisma hefur haft það að verkum að viðskiptavædd samtök (e. commercial 
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organizations) hafa komið sér fyrir á markaðnum. Gegnum markaðsferla samræmist 

„varan” smám saman þeim upplifunum, sem eftirspurn er eftir af hendi sjálfboðaliðanna, 

fremur en þörfum heimafólks. Telja Wearing og McGhee að með tímanum geti jafnvel 

bestu fyrirætlanir týnst í hagsmunum og kröfum sjálfboðaliðans í takt við hagnaðargræðgi 

samtaka og stofnana. Við það breytast áherslur stofnana, sem áður störfuðu ekki í 

hagnaðarskyni. Þau telja samtök í hagnaðarskyni kunna að hafa minni staðfestu í 

samfélaginu og líklegri til að beina athygli sinni frekar í að fullnægja viðskiptavininum, 

sjálfboðaliðanum, heldur en samfélaginu sjálfu. Einnig er bent á að líkt og í 

þróunarsamvinnu séu mörg verkefni fjármögnuð af stórum alþjóðlegum stofnunum, eins 

og Alþjóðabankanum (e. World Bank), sem geta skort fræðilega þekkingu og skilning á 

þeim málefnum sem verkefnin snúa að (Wearing og McGhee, 2013). 

 Bent hefur verið á að markaðssetning voluntúrisma gefi til kynna einfalda 

staðalímynd Vestursins af hinum og að landfræðileg og menningarleg fjarlægð milli okkar 

og hinna sé nýtt sem sölupunktur. Yfirgripsmiklar alhæfingar í kynningarbæklingum og 

auglýsingum renna stoðum undir þessa staðalímynd og henni viðhaldið með skort á 

gagnrýni. Þar af leiðandi hefur verið deilt um þá sýn að voluntúrismi stuðli að djúpum, 

menningarlegum skilningi. Slík gagnrýni er byggð á þeim rökum, að ekki sé hægt að gera 

ráð fyrir að greiðari aðgangur að hinum muni sjálfkrafa leiða af sér langvarandi alþjóðlegan 

skilning og virðingu (Raymond og Hall, 2008, bls. 532-533).  

 

5.4 Ný-nýlenduvæðing 

Gagnrýnir fræðimenn benda margir hverjir á voluntúrisma sem hugsanlega nýja 

birtingarmynd af nýlendustefnunni eða svokallaðri ný-nýlendustefnu; voluntúrismi skapi 

enn eitt lag af ómagi og ósjálfstæði fátækari ríkja við þau ríkari (Wearing og McGhee, 

2013; Guttentag, 2009; Palacios, 2010; Conran, 2011). Brown og Hall (2008) segja notkun 

sjálfboðaliða, sem hafa litla þekkingu eða reynslu á því sviði sem þau taka sér fyrir hendur, 

dragi í efa árangur þeirra. Þetta setja þau í samhengi við ný-nýlenduvæðingu, þar sem 

„jafnvel fáfróðir Vesturlandabúar geti betrumbætt örlög Suðursins” (Brown og Hall, 2010, 
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bls. 845). Við þetta gerir Palacios athugasemdir, og segir gagnrýni sem snýr að 

nýlendustefnu, hafi lítið sameiginlegt með gagnrýnum kenningum þróunarfræða. Heldur 

séu þær praktískar áhyggjur um óskilvirkni (2010, bls. 863). Samtök og stofnanir bak við 

voluntúrisma eru talin miðlæg í að auka „góða starfshætti” svo að hámarka megi 

mögulega ávinninga og minnka hugsanleg neikvæð áhrif (Wearing og McGhee, 2013). 

 Daniel Guttentag (2009) er harður gagnrýnandi voluntúrisma. Hann heldur því fram 

að voluntúrismi, skipulagður af vestrænum ríkjum, renni stoðum undir ímynd af fátækari 

ríkjum sem „þróunarsamvinnufyrirbærum”. Þá ýti starfsemi voluntúrisma undir ósjálfstæði 

þeirra ríkja sem ferðast er til, og komi í veg fyrir að þau leiti eigin leiða til úrlausna. Enn 

fremur heldur hann því fram að virðing og stolt heimamanna geti verið niðurlægt. Sé 

voluntúrisma ekki haldið í skefjum, að mati Guttentag, geti ferðaþjónustan farið umfram 

burðargetu samfélagsins og stofnað uppbyggingu ferðaiðnaðarins í hættu. Simpson (2004) 

bætir við að reiði samfélagið sig um of á starfsemi og virkni voluntúrisma verður 

ávinningur starfsins aðeins plástur í alþjóðlegri þróunarsamvinnu. Enn fremur tekur hún 

fram að það geti unnið gegn áratuga vinnu þróunarfræða að reiða sig á lítið eða óþjálfaða 

sjálfboðaliða, með sterkum vestrænum viðhorfum. Þrátt fyrir að Simpson (2004) leggi 

megináherslu á nemendur sem fara út til sjálfboðavinnu, sem vissulega geta verið 

frábrugðnir öðrum sjálfboðaliðum, er rökfærsla hennar góð og gild. Palacios (2010) tekur 

undir með Simpson (2004) og hvetur til endurskoðunar á notkun hjálpar-orðræðu eða 

orðræðu sem einblínir á „að aðstoða”. Slíka orðræðu telur hann hafa bein tengsl við 

sögulegt yfirráð Vestursins. Með þessu er umræðunni stýrt í átt að ávinningi og skilvirkni, 

og því ekki að furða að blaðamenn og almenningur bendi fyrst á sjálfboðaliðann þegar 

markmiðum er ekki náð á tilsettum tíma. Slík orðræða telur Palacios (2010) ýta undir 

úreltar staðalímyndir af „þriðja heiminum”, sem ósjálfbjarga og aðgerðalausum. Hann 

leggur til að sjálfboðaliðar jafnt og samtök þeim að baki, kynni sér vandamál tengd 

voluntúrisma á sjálfsgagnrýnan hátt (2010, bls. 863-864).  
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5.4.1 Á vettvangi — samskipti milli sjálfboðaliða og heimamanna 

Sjálfboðaliði í voluntúrisma og samtökin að baki eru tveir af þremur hluthöfum sem mikið 

hefur verið fjallað um. Þriðji hluthafinn er samfélag áfangastaðar en almennt hefur lítið 

farið fyrir þeim hluta í fræðum um voluntúrisma, hvort sem um ræðir einstakling innan 

samfélagsins eða samfélagið í heild. Part af ástæðunni telja Wearing og McGhee vera 

ógreitt aðgengi, sem og að erfitt sé að skilgreina og ná utan um alla þá þætti og 

þátttakendur sem falla undir samfélag áfangastaðar. Valdasambönd, félags- og 

efnahagsleg staða jaðar hópa kemur oft í veg fyrir fulla þátttöku og aðkomu (Wearing og 

McGhee, 2013). Derek Hall (1994) greinir frá ýmsum ástæðum fyrir ósýnileika 

heimamanna í rannsóknum: 1) ferðamenn eru aðgengilegri, þar sem samfélagslegur og 

félagslegur bakgrunnur ferðamannsins og rannsakanda eru oft líkir; 2) ferðamenn hafi 

frekar færi á að gefa sér þann tíma sem slíkar rannsóknir krefjast; 3) fjárframlög og 

stuðningur er tiltækilegri þeim rannsóknum sem snúast að þeim sem neyta 

ferðaþjónustunnar en þeirra sem framleiða hana (1994). Einnig er bent á að heimafólk sé 

oft ekki meðvitað um víðfeðmi starfsemi voluntúrisma í samfélagi þeirra og oft skilgreinir 

heimafólk utanaðkomandi, sem vinna verkefni voluntúrismans, ekki sem „voluntúrisma”. 

Því sé erfitt að vinna rannsókn þar sem upplifanir ólíkra aðila eru á skjön við hver aðra 

(Wearing og McGhee, 2013).  

 Þrátt fyrir þessi vandamál, hefur athygli fræðimanna verið beint að samskiptum 

milli heimafólks og sjálfboðaliða voluntúrismans. Conran (2011) er ein þeirra sem leggur 

áherslu á þessi samskipti og er nánd (e. intimacy) þar í forgrunni. Þá er nánd skilgreind sem 

líkamleg tilfinning sem stuðlar að nærveru og sameiginlegri sögu um upplifanir og reynslu. 

Með voluntúrisma og áherslu á nánd er boðið upp á „ekta” og baksviðs upplifun, frekar en 

yfirborðskennda. Sjálfboðaliðarnir bentu yfirleitt á, og skilgreindu, nánd sem mikilvægasta 

þáttinn í starfsemi sinni. Sömuleiðis voru heimamenn sannfærðir um að voluntúrismi 

mótaði sannari upplifun af samfélaginu, þar sem þátttakendum gæfist tækifæri til að hitta 

heimamenn í grasrótinni. Sjálfboðaliðinn keppist því við að aðgreina upplifun sína í þætti 

til að skapa persónulegt frásagnarform (e. narrative). Þá bendir hún á að þegar nánd er í 

brennidepli, sé auðveldlega komist hjá samfélagslegri gagnrýni. Þegar tilfinningasemi 
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mætir pólitík er notast við persónulegt frásagnarform til að greina frá kerfislægum 

áhrifum. Þannig skapist hætta á að tilraunir til umræðu brenglist, því tekið er á 

kerfisbundnum pólitískum málefnum með tilfinningum en ekki rökum (Conran, 2011, bls. 

1459-1461).    

 

5.5 Hvað er lagt til? 

Eins og hér hefur komið fram hefur mikil áhersla verið lögð á sjálfboðaliðann. Þegar það er 

gert er óbeint lagt á hann ábyrgð, sem ekki er hans að bera einn. Sjálfboðaliðinn er þó 

virkur þátttakandi í að viðhalda voluntúrisma, en stofnanir og samtök innan voluntúrisma 

spila þar einnig stórt hlutverk. Fyrir utan endurskoðun á orðræðu tengda voluntúrisma, 

hvetur Palacios (2010) til fræðslu áður en lagt er af stað, án hennar sé óraunhæft að ætla 

að sjálfboðaliðinn geri sér grein fyrir heildarmynd voluntúrisma og mögulegra afleiðinga. 

Með aukinni fræðslu verður til þekking innan samtakanna á samfélaginu sem unnið er í og 

gagnast í verkefnamótun (2010: 863-864). Frekari fræðsla er líklegri til að skila sér í 

þvermenningarlegri færni og afstæði vestrænna ungmenna, á sama tíma og komið er í veg 

fyrir endursköpun þeirra á úreltum staðalmyndum af hinum. Raymond og Hall (2008) 

leggja til þrjá þætti til að spyrna á móti slíkri endursköpun. Í fyrsta lagi eru samtök og 

stofnanir hvött til að gæta samræmis milli kunnáttu og þekkingu sjálfboðaliðans og þess 

verkefnis sem hann sinnir, sem og að verkefnið sé í samræmi við þarfir samfélagsins. 

Þannig má koma í veg fyrir að vestræn ungmenni séu sett í stöðu „sérfræðinga” sem miðla 

eiga þekkingu sinni til annarra. Í öðru lagi er hvatt til sjálfsgagnrýnar og hugmyndin um að 

„með því að séð, hafi maður lært” er dregin í efa. Að lokum skulu samtök og stofnanir 

skapa vettvang fyrir utan starfsemina, þar sem stuðlað er að persónulegum kynnum og 

tengslum milli sjálfboðaliða og heimamanna (Raymond og Hall, 2008).  
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Lokaorð 

Af því sem hér hefur verið reifað er ljóst að voluntúrismi er margþætt og flókið fyrirbæri 

sem þarfnast frekari athugunar. Það, sem við fyrstu sýn virðist göfugt og lofsvert, flækist 

þegar nánar er að gáð. Sköpun, endursköpun og viðhald úreltra staðalímynda og ójöfn 

valdasambönd setja þiggjendur í vandasama stöðu gagnvart gefendum. Rímar þetta vel við 

það sem fjallað hefur verið um sem meinloku góðgerðarsamtaka. Yfirráð hins vestræna 

heims sýnir sig í að fátækari ríki eru enn fjárhagslega háð þeim ríkari og getur voluntúrismi 

átt hlutdeild í því. Því er rétt að tala um að nýlendustefnan sé enn við lýði og hafi aðeins 

breytt um svip með pólitísku sjálfstæði ríkjanna.   

 Góðgerðarsamtök hafa fest sig í sessi sem þriðji geiri samfélags í gegnum ferla 

nýfrjálshyggju. Njóta þau mikilla vinsælda í þróunarsamvinnu og talin brúa bilið á milli 

ríkisbundinna stofnanna og grasrótar móttökusamfélagsins. Þá eiga þau að vera laus við 

þunglamalegt skrifræði og pólitík sem fylgir ríkisbundnum stofnunum. Einnig hefur 

þróunarsamvinna komið sér fyrir innan sviðs ferðamennsku, en hún er talin upplagt 

tækifæri til koma þeim fátækari inn í efnahagskerfið. Pro-poortourism (PPT) er nálgun í 

ferðamennsku sem einblínir á hag þeirra fátækari. En fátæktarferðamennska hefur orðið 

vinsæll ferðamáti og samtvinnast þar hugmyndir um fátækt og frístundir. 

 Mannfræðileg þekking á sviði góðgerðar-, þróunar- og ferðamála veitir gagnlega 

innsýn í voluntúrisma, eins og þessi ritgerð hefur sýnt. Hér tvinnast saman þessir þættir í 

baráttu gegn ójöfnuði. Úr verður starfsemi sem á sérkennilegan hátt blandar saman 

frístundum og ferðalögum við pólitíska hugsjónavinnu og ímyndir um fátækt. Þá hefur 

mikil gagnrýni fallið á voluntúrisma, starfsemi hans og sjálfboðaliða; starfsemin er talin 

gagnslaus og ýta undir ný-nýlendustefnu og vafasamar staðalímyndir. Ekki verður skorið úr 

um réttmæti voluntúrisma; víðfeðm starfsemi voluntúrisma hefur ólík áhrif á ólíkum 

stöðum og er starfsemin að einhverju leyti jákvæð þótt gölluð sé. Flókið fyrirbæri, eins og 

voluntúrismi, verður því ekki einfaldað eða soðið niður í „gott” eða „slæmt”. Mikil áhersla 

hefur almennt verið lögð á sjálfboðaliðann og hann harðlega gagnrýndur. Brýnt er þó að 

hafa í huga að jafnvel þótt sjálfboðaliðinn — sem einstaklingur með gerendahæfni og 
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atbeina — eigi vissulega hlut í viðhaldi flókinnar starfsemi, sem elur af sér vafasama 

staðalímynd, býr hann yfirleitt ekki yfir fræðilegri þekkingu og skilningi sem skýrir 

heildarmyndina. Gagnrýnin á sjálfboðaliðann er þó að vissu leyti skiljanleg; sjálfboðaliðinn 

er virkur og sýnilegur og athafnir hans á alþjóðlegum vettvangi endurspegla flókna pólitík 

tengda voluntúrisma. Aftur á móti þegar gagnrýnin einblínir á velviljaðan — en kannski 

ógagnrýnin — einstakling, er honum þar með falin ábyrgð, sem ekki er hans að bera einn. 

Samtök og stofnanir honum að baki, jafnt og stjórnvöld, eiga einnig hlut í ábyrgð á mótun 

voluntúrisma og þróunarsamvinnuverkefna.   

 Þessi ritgerð einblínir á voluntúrisma í fátækari ríkjum heims og þeim margslungnu 

og duldu áhrifum sem hann felur í sér. Voluntúrismi þekkist þó einnig í hinum vestræna 

heimi og brenna þar heitast umhverfis- og náttúrumál. Umfang þessarar ritgerðar gefur 

ekki leyfi til að snerta á öllum hliðum voluntúrisma. Því er margt óskoðað í víðara 

samhengi svo sem misnotkun á vinnuafli, en hvernig er hægt — á frjálsum markaði — að 

keppa við vinnuafl sem er reiðubúið til að starfa ólaunað? Eru einstaklingar innan 

samfélagsins sem ekki hafa vinnu vegna þessa? Þá má einnig nefna notkun samskiptamiðla 

og ímyndasköpun bæði samtaka sem og sjálfboðaliðanna sjálfra. Enn er margt sem 

þarfnast nánari athygli svo voluntúrismi geti uppfyllt markmið samtakanna sem á bakvið 

þau standa og til að koma í veg fyrir eflingu úreltra staðalímynda. 
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