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Útdráttur 
 

Árásir gegn hjálparstarfsfólki hafa aukist á undanförnum árum sem vekur upp 

spurningar um stöðu friðhelgi hjálparsamtaka. Rannsóknarspurningar 

ritgerðarinnar eru hvort að aukinn samruni hernaðar og hjálparstarfs hafi áhrif á 

veikari stöðu friðhelgi mannúðarsamtaka. Jafnframt spyr ég hvaða aðrir þættir 

hafa þar áhrif og hvaða leiðir félagasamtök geta farið til að bregðast við breyttum 

aðstæðum.  

Ritgerðin er unnin uppúr heimildum sem til eru um efnið og dregur 

sérstaklega mið af kenningum um einstaklingsöryggi og fullveldi sem ábyrgð 

ríkja. Til þess að varpa frekara ljósi á efnið tók ég þrjú viðtöl við aðila sem allir 

hafa sérþekkingu á starfsemi mannúðarsamtaka í breyttu umhverfi.  

Friðhelgin byggist á því að samtökin starfi sjálfstætt og óhlutdrægt. Aukin 

öryggisvæðing mannúðar og þróunarstarfs hefur gert starfsemi hjálparsamtaka 

pólitískari í eðli sínu og byggir sú öryggisvæðing á kenningum um 

einstaklingsöryggi og fullveldi sem skyldu til að vernda.  

Aukinn samruni hernaðar og hjálparstarfs í kjölfar þeirrar öryggisvæðingar 

hefur gert muninn þar á milli óskýrari en hann verður að vera greinilegur í 

hugum þeirra aðila sem eiga í átökum. Aðgerðir og ákvarðanir félagasamtök eiga 

þar einnig sinn þátt og félagasamtök þurfa að gæta vel að rými til mannúðar og 

stefnumörkun sinni á meðan á starfsemi á átakasvæðum stendur.   



4 

 

 

Abstract 
 

Attacks that are aimed especially towards humanitarian aid workers have 

increased in the last decade, and this brings up questions about humanitarian 

inviolability. This thesis examines if the increased merger of military work and 

humanitarian aid has weakened the position of humanitarian inviolability. Other 

factors that might play a role will also be examined and how non-governmental 

Organizations can meet new demands and a different situation. 

The thesis is based on both in-depth interviews with three experts on the 

subject, as well as already existing materials. Key theories are Human Security 

and Responsibility to Protect. 

Humanitarian inviolability is based on independency and impartiality. 

Increased securitisation of humanitarian work has made the impact of 

humanitarian work more politically natured. The increased merging of military 

work and humanitarian aid has blurred the neccessary boundaries between the 

two. But other factors have had an impact as well, such as the decisions made by 

the NGOs themselves. NGOs must inspect their humanitarian space and policy 

making carefully when working in politically complex situations, such as war 

zones. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í 

alþjóðasamskiptum við félagsvísindadeild í Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er 

Þórdís Sigurðardóttir stundakennari við háskólann og skrifstofustjóri 

Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. Kann ég leiðbeinanda mínum bestu þakkir 

fyrir góða leiðsögn, þarfar ábendingar og ekki síst mikla hvatningu til verka.  

Áhugi minn á efninu kviknaði í fyrirlestri sem Þórir Guðmundsson, 

sviðsstjóri alþjóðasviðs Rauða krossins hélt í áfanganum Non-state Actors and 

Non-military Security í Háskóla Íslands á vorönn 2008. Bakgrunnur minn úr 

mannfræði spilaði þar einnig inní sem og sérhæfing mín á sviði þróunarfræði 

innan meistaranáms í alþjóðasamskiptum.  

Ritgerðin er lýsandi heimildaritgerð og tók ég jafnframt þrjú viðtöl að auki. 

Viðmælendur mínir eru Þórir Guðmundsson, Jónas Allansson og Lydia 

Geirsdóttir og þakka ég þeim kærlega fyrir ítarlega upplýsingar um stöðu 

friðhelgi hjálparsamtaka.  

Hvatning og skilningur vina, samstarfsmanna og fjölskyldu veitti mér 

mikinn styrk við þá vinnu sem hér liggur að baki og er ég þeim öllum óendanlega 

þakklát. Kennarar við deildina og samnemendur mínir fá sérstakar þakkir fyrir 

frjóa hugsun og skemmtilegar hugmyndir. 
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Inngangur  
 

Frjáls félagasamtök og mannúðarsamtök sinna mikilvægu hlutverki á 

átakasvæðum í heiminum. Þau sjá um að koma til móts við grunnþarfir 

skjólstæðinga sem nauðsynlegar eru til þess að halda lífi, þar á meðal er 

aðgangur að vatni, fæðu og læknisþjónustu. Friðhelgi hjálparsamtaka byggist á 

samþykki þeirra aðila sem að átökunum koma fyrir því að starfsfólk geti sinnt 

sinni vinnu án þess að eiga á hættu að ráðist sé á það, bækistöðvar þess eða 

hjálpargögn. Friðhelgin er byggð tveimur á grunnstoðum mannúðarstarfsemi sem 

eru óhlutdrægni og sjálfstæði þeirra samtaka sem hana veita.  

Undanfarin ár hefur tíðni árása á hjálparstarfsfólk á átakasvæðum aukist 

verulega. Á svipuðum tíma hefur orðið ákveðin hernaðar- og öryggisvæðing á 

hjálparstarfi. Meginefni rannsóknarinnar er að skoða hvort greina megi tengsl 

þarna á milli og því legg ég út með rannsóknarspurninguna hver staða friðhelgi 

mannúðar- og félagasamtaka sé í ljósi aukins samruna hernaðar og hjálparstarfs. 

Þar sem hjálparstarf á átakasvæðum er framkvæmt í flóknum pólitískum 

aðstæðum skoða ég jafnframt hvort aðrir þættir hafi áhrif á að staða friðhelgi 

meðal hjálparsamtaka hafi veikst. Einnig greini ég hvernig félagasamtök hafa 

reynt að mæta nýjum og breyttum aðstæðum. Til þess að svara þessum 

spurningum skoða ég þessar breytingar í samhengi við aðrar breytingar sem 

orðið hafa í alþjóðakerfinu og hef þá helstu kenningar í alþjóðasamskiptum, 

raunhyggju og frjálshyggju, til hliðsjónar. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla sem hverjum um sig er ætlað að varpa ljósi á 

mismunandi fleti rannsóknarspurninganna sem lagt er út með. Fyrsti kafli fjallar 

um helstu breytingar sem orðið hafa á því alþjóðlega umhverfi sem félagasamtök 

starfa í og hvernig breytingar á því hafa haft áhrif á starfsemi þeirra. Jafnframt 

kynni ég aðra aðila innan alþjóðakerfisins og helstu kenningar innan 

alþjóðasamskipta um hvernig völd þeirra deilast niður. Þar sem ríki eru enn sem 
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komið er grundvallaraðilar í alþjóðakerfinu er helstu kenningum um fullveldi 

gerð skil og fræðilegar vangaveltur um eðli fullveldis eru skoðaðar. Tengsl ríkja 

við önnur ríki eru skoðuð í þessu samhengi og hvernig alþjóðavæðing hefur gert 

óljósari þann mun á málefnum sem teljast til innanríkismála og málefna sem 

varða heiminn allan. Hlutverk alþjóðlegra stofnana er kannað, bæði hlutverk 

þeirra í mannúðar- og þróunarstarfi sem og almennt hlutverk þeirra í að samþætta 

hagsmuni ríkja og búa til vettvang fyrir samstarf. 

Annar kafli fjallar um þær breytingar sem hafa átt sér stað í formgerð 

stríðsreksturs og þær breytingar settar í samhengi við breytingar í stjórnmálum 

alþjóðakerfisins. Munur á innanríkismálum og alþjóðlegum málum hefur orðið 

ógreinilegri í kjölfar aukinnar alþjóðavæðingar og það á einnig við um 

stríðsrekstur. Samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum eru tvær gerðir stríða 

skilgreindar, annars vegar stríð sem háð eru milli tveggja fullvalda ríkja og hins 

vegar átök milli ólíkra hópa innan ríkja og geta stjórnvöld viðkomandi ríkis verið 

einn þátttakenda. Kenningar um hin „nýju stríð― eru kynntar og þau atriði sem 

helst aðgreina þau frá annars konar stríðsrekstri eru dregin fram. Aukið mannfall 

meðal almennra borgara eru einkennandi fyrir hin „nýju stríð― og eru ástæður 

þess raktar og hvernig vísvitandi brot á Genfarsamningum eru sem vopn í 

höndum stríðandi aðila. Hugtakið einstaklingsöryggi eða Human Security er 

kynnt til sögunnar en auknar áherslur á einstaklingsöryggi hefur óhjákvæmilega í 

för með sér öryggisvæðingu hjálparstarfs þar sem þættir sem áður hafa talist til 

mannúðar- og þróunarsamstarfs eru gerðir að nauðsynlegum öryggisatriðum. 

Einstaklingsöryggi tengist jafnframt hugmyndum um að inngrip af 

mannúðarástæðum séu réttlætt á grundvelli  þeirrar meginhugmyndar að vernda 

borgara annars ríkis fyrir stórfelldum mannréttindabrotum. Ég kynni til sögunnar 

skiptingu Mary Kaldor á helstu nálgunum að inngripum af mannúðarástæðum og 

hvernig hugmyndir um stöðu fullveldis spila þar ákveðinn þátt. Á undanförnum 

árum hefur komið fram kenning sem nefnist skyldan til að vernda og reynir sú 

kenning að sætta hin ólíku sjónarmið hefðbundinna hugmynda um fullveldi 

annars vegar og ábyrgð alþjóðasamfélagsins gagnvart stórfelldum 

mannréttindabrotum sem eiga sér stað innan ríkismarka einstakra ríkja hins 

vegar.  

Öryggisvæðing hjálparstarfs sem og aðrar breytingar á umhverfi 

mannúðarstarfs er umfjöllunarefni þriðja kafla. Kenningar um mannúðarrými 



10 

sem félagslegt fyrirbæri eru teknar til umræðu og útskýri ég hvernig aðgerðir 

þeirra aðila sem að rýminu koma móta og skapa rýmið. Viðmiðaskipti innan 

mannúðarstarfs eru skoðuð nánar og sett í sögulegt samhengi við viðmiðaskipti í 

alþjóðastjórnmálum. Áhrif stríðsins gegn hryðjuverkum á mannúðarstarf eru 

skoðuð sérstaklega og borin saman við þau áhrif sem kalda stríðið hafði. Aukin 

öryggisvæðing í kjölfar stríðsins gegn hryðjuverkum hefur samkvæmt Kurt Mills 

haft svo mikil áhrif á mannúðarstarf að réttara væri að tala um ný-mannúðarstarf 

og eru kenningar hans um ný-mannúð útlistaðar nánar. Staða friðhelgi mannúðar 

er skoðuð útfrá breyttum utanaðkomandi aðstæðum sem og aðgerðum 

félagasamtaka. Félagasamtök standa oft frammi fyrir erfiðum valkostum í 

flóknum pólitískum aðstæðum og spurningunni um það hvort félagasamtök sem 

starfa innan pólitísks ramma geti gert tilkall til friðhelgi er varpað fram.   

Í fjórða kafla er leitast við að varpa ljósi á stöðu félagasamtaka í 

nútímanum og hvernig þeim hefur fjölgað í takt við ný vandamál heimsins. 

Staðhæfingar um yfirburði félagasamtaka framyfir opinbera aðila í grasrótarstarfi 

eru skoðaðar sérstaklega. Tengsl félagasamtaka við ríkisstjórnir eru skoðuð og 

einnig áhrif félagasamtaka í alþjóðakerfinu. Sérstaklega er fjallað um þátttöku 

íslenska ríkisins í þróunarsamstarfi og friðargæslu. Hlutverk félagasamtaka í 

átökum tengist skyldu til að vernda mjög náið og hefur hlutverk félagasamtaka 

aukist verulega undanfarin ár. Jafnvel svo að nú eru frjáls félagasamtök orðin 

hluti af lykilaðilum viðbragða alþjóðasamfélagsins gegn átökum.  

Í fimmta kafla er fjallað um hernaðartækni Bandaríkjanna sem kallast gæti 

á íslensku velvildarstefna. Með stefnunni verður velvild óbreyttra borgara að 

hernaðarlegu markmiði í sjálfu sér sem er einmitt sá hópur sem frjáls 

félagasamtök starfa hvað nánast með. Markmið stefnunnar eru skýrð sem og 

ástæður fyrir notkun hennar. Stefnan styrkir  áðurnefnd tengsl milli hjálparstarfs 

og hernaðar og er athyglinni því sérstaklega beint að því að skoða áhrif 

stefnunnar á stöðu friðhelgi hjálparsamtaka. Viðhorf bandaríska hersins gagnvart 

mannúðarstarfi eru útlistuð stuttlega og gert grein fyrir hvernig þetta viðhorf 

birtist í aðgerðum hans. Breyttar aðstæður félagasamtaka eru staðreynd. og skoða 

ég aðferðir þeirra til þess að mæta þessum breytingum þannig að þau geti haldið 

áfram starfi sínu í umhverfi sem óneitanlega er orðið óöruggara. 
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Aðferðafræði 

 

Áhugi minn á efninu kviknaði í fyrirlestri sem Þórir Guðmundsson sviðsstjóri 

alþjóðasviðs Rauða krossins hélt í áfanganum Non-state Actors and Non-military 

Security í Háskóla Íslands á vorönn 2008. Þar lýsti Þórir meðal annars aðstæðum 

Rauða krossins og annarra félagasamtaka í Afganistan. Vakti þetta forvitni mína 

og hóf ég því að rannsaka það nánar. Ég byggi rannsókn mína fyrst og fremst á 

þeim heimildum sem til eru um efnið. Þar sem að langflestar aðgengilegar 

heimildir fjalla um Bandaríkjaher í þessu samhengi miðast umfjöllunin að mestu 

leyti útfrá framgöngu hans í tengslum við efnið þó svo að margt geti eflaust átt 

við aðra heri.  

Til að varpa frekara ljósi á efnið og bæta við þekkingu á málefninu tók ég 

þrjú viðtöl við aðila sem hver um sig hefur sérþekkingu á mannúðarstarfi. 

Fyrrnefndur Þórir Guðmundsson hjá Rauða krossinum hefur áralanga reynslu á 

málefnum mannúðar og gerði sérstaklega grein fyrir stöðu Rauða krossins. Rauði 

krossinn hefur ákveðna sérstöðu meðal mannúðarsamtaka vegna alþjóðlegra 

skuldbindinga um að vera viðstaddir á átakasvæðum og sjá til þess að skilmálum 

Genfarsamninganna sé framfylgt. Annar viðmælandi minn er Jónas Allansson 

sem starfað hefur sem friðargæsluliði á vegum Íslensku friðargæslunnar bæði í 

Srí Lanka og Afganistan. Sýn hans er bæði tæknileg og jafnframt mótuð af 

persónulegri reynslu af starfinu. Síðasti viðmælandi minn er Lydia Geirsdóttir en 

hún starfar nú sem verkefnastjóri hjá Læknum án Landamæra, nú síðast í Darfur í 

Súdan. Hún starfaði áður hjá NCCI eða Samþættingarskrifstofu félagasamtaka í 

Írak frá árinu 2004 og hefur víðtæka þekkingu á efninu vegna starfa sinna. 

Viðtölin voru óstöðluð djúpviðtöl sem tóku um 45 mínútur hvert.  

Til þess að svara rannsóknarspurningum er nauðsynlegt að kynna þann 

greinarmun sem gera þarf á mannúðarstarfi annars vegar og þróunarsamstarfi 

hins vegar. Mannúðarstarf er í raun eingöngu uppfylling grunnþarfa þar sem þörf 

er á, svo sem að sjá til þess að fólk hafi aðgang að vatni, fæðu, læknisþjónustu og 

þar fram eftir götunum. Þegar aðstæður eru orðnar betri tekur þróunarsamvinna 

oft við með sín verkefni, svo sem uppbyggingu mannvirkja, menntun og þess 

háttar verkefnavinnu. Þróunarsamstarf er hins vegar pólitískara í eðli sínu því að 

verkefni þróunarsamvinnu hafa iðulega langvarandi áhrif á samfélög og geta 

https://ugla.hi.is/kv/index2.php?namsknr=10596620080&kennsluvefur_efnisatridi=1&sid=219
https://ugla.hi.is/kv/index2.php?namsknr=10596620080&kennsluvefur_efnisatridi=1&sid=219
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jafnvel breytt þeim til frambúðar. Í ritgerðinni nota ég á nokkrum stöðum orðið 

þróunarlönd yfir ákveðinn hóp ríkja. Ég geri mér fyllilega grein fyrir því hversu 

gildishlaðið þetta hugtak er en vegna þess hversu skýra og aðgengilega merkingu 

það hefur kaus ég að nota það þrátt fyrir augljósa annmarka. 

Margt vakti athygli mína við rannsókn málsins en sérstaklega þó þau áhrif 

sem yfirlýst stríð Bandaríkjanna gegn hryðjuverkum hefur haft. Er þeim áhrifum 

gerð skil í rannsókninni en forvitnilegt verður að fylgjast með hvaða áhrif stríðið 

mun hafa í framtíðinni, sérstaklega á nálgun ríkja gagnvart fullveldi og á 

mannúðarstarf almennt.  
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1.Alþjóðlegt umhverfi 

 

 

Alþjóðlegt umhverfi er mótandi afl þegar hegðun bæði einstakra ríkja sem og 

annarra hagsmunaaðila á borð við alþjóðastofnanir eða frjáls félagasamtök eru 

skoðuð. Til þess að skoða breytingar þær sem hafa átt sér stað í starfsemi 

félagasamtaka sem starfa í stríðsátökum er nauðsynlegt að skoða ráðandi 

kenningar um hvernig tengslum eininga alþjóðakerfisins er háttað. Einnig er þörf 

á að skoða hvernig breytingar í alþjóðakerfinu hafa áhrif á hugmyndir um 

fullveldi og að sama skapi hvernig breytingar á hugmyndum um fullveldi geta 

haft áhrif á athafnir alþjóðakerfisins og leikmanna þess. 

 

 

 

1.1.  Alþjóðasamfélagið 

 

Skipting heimsins í mismunandi ríki er félagslega sköpuð en er ekki náttúruleg 

skipting. Hlutverk og einkenni ríkja hafa tekið miklum breytingum í gegnum 

tíðina (Jackson og Sørensen, 2003 [1999]: 9). Uppruni þjóðríkis sem pólitískrar 

einingar er rakið um 350 ár aftur í tímann til hugmyndafræði sem á uppruna sinn 

í Vestur Evrópu. Hnattræn útbreiðsla þess hefur svo að mestu leyti átt sér stað á 

síðustu öld (Bennett og Oliver, 2002: 2). Tilgangur ríkja er almennt talinn vera 

að veita þegnum þess öryggi, frelsi, reglu, réttlæti og velfarnað en þó er afar 

mismunandi hversu vel ríkjum tekst til í þessu hlutverki (Jackson og Sørensen, 

2003 [1999]: 8-11). 
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Í gegnum tíðina hafa fullvalda ríki verið helstu þátttakendur í alþjóðakerfinu en 

með aukinni alþjóðavæðingu hefur áhrifaaðilum innan alþjóðakerfisins fjölgað. 

Ríki eru samt sem áður ekki lengur einu ráðandi aðilar kerfisins heldur hafa 

alþjóðasamtök og frjáls félagasamtök í auknum mæli látið til sín taka í málefnum 

heimsins og sömu sögu má segja af etnískum hópum sem krefjast sjálfstæðis frá 

öðrum ríkjum. Alþjóðleg stórfyrirtæki hafa einnig aukin völd í heimi sem 

einkennist af alþjóðavæddu markaðskerfi. Þó skal fara varlega í að vanmeta 

mikilvægi ríkis sem pólitískrar einingar þar sem ákvarðanir og aðgerðir ríkja hafa 

ennþá veruleg áhrif á vettvangi alþjóðastjórnmála (Kaarbo, Lantis og Beasley, 

2002: 1-2).  

Alþjóðaumhverfið er félagslegt kerfi sem samanstendur af samskiptum og 

tengslum félagslegra eininga þess, hvort sem um er að ræða fullvalda ríki, 

alþjóðlegar stofnanir eða aðra áhrifavalda á borð við frjáls félagasamtök og 

alþjóðleg stórfyrirtæki (Jackson og Sørensen, 2003 [1999]: 2). Fræðimönnum ber 

ekki saman um hversu mikil ítök hver eining hefur né hversu mikil völd þau ættu 

að hafa. Miklar breytingar hafa einkennt alþjóðakerfið undanfarna áratugi og á 

síðustu 30 árum hefur það þróast frá því að vera vettvangur tveggja stórvelda í 

það að hafa einungis eitt ráðandi stórveldi. Þessar miklu breytingar hafa haft 

mikil áhrif á tengslin milli eininga alþjóðakerfisins. 

Á tímum kalda stríðsins var kerfið tvípóla með Bandaríkin og 

hugmyndafræði kapítalisma annars vegar og Sovétríkin og kommúnisma hins 

vegar. Á þeim tíma einkenndist alþjóðavettvangurinn fyrst og fremst af 

hernaðarlegri spennu og pólitískri samkeppni um hugmyndafræðilega og 

hernaðarlega bandamenn. Stríð milli stórveldanna fóru fram óbeint í öðrum 

löndum á borð við stríðið í Víetnam sem Bandaríkin tóku þátt í á sjöunda og 

áttunda áratug síðustu aldar. Undirrót styrjalda þess tíma voru fyrst og fremst 

hugmyndafræðileg átök kommúnisma austursins og hins svokallaða frjálsa heims 

vestursins (Kaarbo, Lantis og Beasley, 2002: 1).  

Samfélög fyrr á öldum höfðu einhverjar hugmyndir um veröldina sem heild 

en meðvitund um umheiminn var ekkert í líkingu við það sem að við þekkjum í 

dag. Þessi meðvitund hefur aukist frá því að einskorðast við ákveðinn hóp 

menntafólks og ferðalanga í það að vera hlutdeild í daglegu lífi fjölmargra. 

Fræðimenn eru þó ekki á eitt sáttir með hvaða áhrif aukin alþjóðavæðing hefur 

haft á félagslegan veruleika fólks, hvort sem er í hinum ríkari hluta veraldar eða 



15 

þeim fátækari. Margir vilja halda því fram að á sama tíma og alþjóðavæðing 

hefur aukist hafi ójöfnuður aukist og gjáin milli ríkra og fátækra víkkað verulega 

(Keohane og Nye, 2000: 3). 

Með alþjóðavæðingu verða ríki stöðugt háðari hvoru öðru og fjarlægir 

staðbundnir atburðir geta haft veruleg áhrif á alþjóðasamfélagið. Tækninýjungar 

síðustu áratuga hraða ferli alþjóðavæðingar og skilin milli innanríkisstjórnmála 

og alþjóðastjórnmála eru orðin óljósari en áður (Held og McGrew, 2004 [2001]: 

462-465). Tækniframfarir síðustu tvö hundruð ára hafa aukið og auðveldað flæði 

fjármagns, varnings, fólks og hugmynda yfir landamæri ríkja og erfitt, ef ekki 

ómögulegt, getur verið fyrir ríki að hafa fullkomna stjórn á því flæði (Krasner, 

2004 [2001]: 144-146). Náttúruhamfarir eða þjóðarmorð eru t.d. ekki lengur 

einkamál þeirra sem í þeim hörmungum lenda (Scholte, 2005 [2000]: 116). 

Viðbrögð alþjóðasamfélagsins við flóðbylgjunni í suð-austur Asíu árið 2003 og 

jarðskjálftunum í Pakistan bæði árin 2005 og 2008 eru skýr dæmi um það. Ekki 

einungis eru fréttir af atburðum eldfljótar að ná athygli umheimsins heldur bregst 

alþjóðasamfélagið iðulega skjótt við náttúruhamförum með hjálpar- og 

mannúðarstarfi. Hernaðarleg heimsvæðing eru loforð eða hótanir um 

hernaðarlegar aðgerðir sem eiga sér stað milli ríkja í ólíkum heimshornum. Það 

jafnvægi valds sem ríkti í kalda stríðinu er gott dæmi um slíka hernaðarvæðingu 

og eftir lok kalda stríðsins hafa áherslur og aðgerðir breyst þar sem að fjarlægar 

styrjaldir hafa minna pólitískt vægi fyrir stórveldin Á móti kemur einnig aukin 

krafa almennings um afskipti alþjóðastofnana og stórvelda af slíkum stríðum af 

mannúðaraðstæðum (Keohane og Nye, 2000: 11). 

Með aukinni alþjóðavæðingu hefur skilgreiningin á því hvað er alþjóðlegs 

eðlis og hvað telst til innanríkismála orðið loðnari þar sem að atburðir sem eiga 

sér stað innan eins ríkis geta haft veruleg áhrif á önnur ríki. Slíkt hefur alltaf átt 

sér stað að einhverju leyti en hefur aukist með auknum tengslum milli ríkja. Má 

þar nefna að óstöðugleiki innan ríkis sem til að mynda veldur því að fólk hrekst á 

flótta getur haft veruleg áhrif á lönd í næsta nágrenni og stöðugleika svæðisins 

sem heildar.  

Breyttar aðstæður hafa leitt af sér sífellt háværari kröfur um að Sameinuðu 

þjóðirnar beiti sér í innanríkismálum einstakra ríkja þrátt fyrir að slíkt stangist á 

við eina meginreglu þeirra um að Sameinuðu þjóðirnar skuli eingöngu beita sér 

þegar um alþjóðleg vandamál er að ræða (Sáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1945). 
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Má þar nefna kröfu alþjóðasamfélagsins um viðbrögð við þjóðarmorðunum í 

Rúanda árið 1994. Þessi auknu afskipti Sameinuðu þjóðanna á málefnum sem 

áður hefðu talist til innanríkismála eru af sumum álitin grafa undan fullveldi 

einstakra ríkja (Mingst, 1999: 246-247).  

Viðbrögð alþjóðasamfélagsins við náttúruhörmungum virðast þó vera mun 

einfaldari og skilvirkari í sniðum en viðbrögð við flóknum pólitískum aðstæðum 

á borð við innanríkisdeilur. Þar spila ráðandi hugmyndir um fullveldi stóran þátt. 

Kenningar innan alþjóðasamskipta um mikilvægi fullveldis eru margbreytilegar 

og nánar verður fjallað um þær í næsta kafla. 

 

 

 

 

1.2. Kenningar um fullveldi ríkja 

 

Hugmyndir um fullveldi og sjálfstjórn ríkja er mjög mikilvægt hugtak innan 

alþjóðasamskipta og hefðbundin nálgun segir fullvalda ríki ekki þurfa að lúta 

valdi annarra ríkja eða stofnana heldur sé það sjálft ábyrgt fyrir eigin 

ákvörðunum hvort sem er innan ríkjamarka eða í alþjóðakerfinu (Mingst, 1999: 

27-28). Fullveldi er þó ekki einungis pólitískt hugtak þar sem það á að vera 

staðfesting á því að ríki standi jafnfætis öðrum ríkjum alþjóðasamfélagsins. 

Jafnframt undirstrikar fullveldi ríkis frelsi þess til þess að skapa sín eigin örlög 

án yfirráða annarra ríkja. Þar af leiðandi eru þær kröfur gerðar að ríki virði 

fullveldi annarra ríkja (ICISS, 2001: 7-8). Þessar hefðbundnu hugmyndir um 

fullveldi koma skýrt fram í sáttmála Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1945 þar sem 

í málsgrein 2(7) segir að ekkert réttlæti inngrip í málefni sem fellur undir 

innanríkisstjórnmál. Þó er sá varnagli sleginn í kafla VII að öryggisráð 

Sameinuðu þjóðanna megi grípa til aðgerða ef sameiginlegum friði og öryggi er 

ógnað á einhvern hátt (Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna). 

Kenningaskólar innan alþjóðasamskipta taka allir afstöðu gagnvart 

fullveldi í sínum kenningum og eru nálganir af misjöfnum toga, allt frá því að 

telja hugtakið vera hornstein alþjóðasamfélagsins í það að álíta það einungis 

orðin tóm. Fræðimenn sem vinna út frá kenningum raunhyggju og ný-raunhyggju 
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ganga út frá fullveldi ríkis sem fasta í nálgunum sínum. Samkvæmt þeim er 

megintilgangur ríkis að viðhalda fullveldi sínu með því að styrkja stöðu sína 

gagnvart öðrum ríkjum (Mingst, 1999: 112). Út frá kenningum þeirra er 

óhugsandi að halda því fram að fullveldi ríkja sé á undanhaldi vegna styrktrar 

stöðu annarra áhrifaaðila alþjóðakerfisins.  

Fræðimenn sem aðhyllast kenningar frjálshyggju eru sammála kenningum 

raunhyggju upp að því marki að ríki sé fullvalda eining en kenningar frjálshyggju 

sjá formgerð fullveldis ekki sem óbreytanlegt fyrirbæri. Samkvæmt frjálshyggju 

er fullvalda ríki ekki fast hugtak sem er óbreytanlegt í breytilegu umhverfi heldur 

fremur ferli sem þróast og breytist í tengslum við aðra áhrifaaðila 

alþjóðakerfisins. Þar af leiðandi breytist hlutverk ríkis og merking fullveldis 

samhliða breyttum áherslum og straumum í alþjóðakerfinu (Mingst, 1999: 112-

113). 

Fleiri fræðimenn sem aðhyllast hinn svokallaða gagnrýna skóla benda á að 

hugtakið fullveldi sé ekki fastmótað og óbreytanlegt hugtak heldur hafi það tekið 

verulegum breytinum í tímans rás og taki iðulega mið af utanaðkomandi þáttum 

líkt og pólitískum aðstæðum og ríkjandi gildum og viðmiðum þá stundina 

(Mingst, 1999: 13). Þannig getur merkingin að baki hugmyndum um fullveldi 

breyst þó svo að það hafi ekki endilega áhrif á mikilvægi þess. Stephen Krasner
1
 

tekur undir með fræðimönnum gagnrýna skólans. Hann telur að hlutverk 

fullveldis hafi áður fyrr einkum verið að halda uppi lögum og reglum innan ríkja. 

Nú á dögum sé hinsvegar skilningurinn sá að fullveldi ríkis sýni bæði sjálfstæði 

þess og að fullvalda ríki geti ekki neytt annað fullvalda ríki til ákvarðanatöku. 

Jafnframt segir Krasner að hugmyndir um fullveldi tengist beint hvernig ríki 

stjórna flæði varnings, fjármagns eða fólks yfir landamæri og þar að auki frelsi 

ríkja til þess að taka þátt í alþjóðlegum samningum og stofnunum (Krasner, 2004 

[2001]: 144). 

Ríki heims hafa verið mjög treg til þess að gefa eftir fullveldi sitt og 

ákvarðanatöku til yfirþjóðlegra samtaka (Slaughter, 2004 [2001]: 149). Þó hafa 

ríki með þátttöku í Evrópusambandinu gengið hvað lengst í því að afsala sér 

ákvörðunarrétti til yfirþjóðlegrar stjórnunar og er ljóst að framvinda þess 

samstarfs verður ákveðinn prófsteinn á kenningar raunhyggju. Hugmyndin um að 

                                                             
1  Stephen Krasner er prófessor í alþjóðasamskiptum við Stanford háskólann. 
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yfirþjóðleg samtök stjórni á kostnað ríkja er í takt við kenningar frjálslyndra 

alþjóðasinna (Slaughter, 2004 [2001]: 149). Anne-Marie Slaughter
2
 telur nýja 

heimsmynd innan alþjóðastjórnmála ekki merkja að fullveldi ríkja sé á 

undanhaldi heldur er hún fremur þeirrar skoðunar að ný tegund samvinnu ríkja 

innan ákveðinna málaflokka sé raunin. Hún bendir jafnframt á að aukið vald til 

frjálsra félagasamtaka þurfi ekki endilega að hafa í för með sér að vald ríkis 

minnki þar sem vald sé ekki ákveðin heild sem skiptist milli aðila þannig að með 

auknu valdi eins sé vald annars minna. Þvert á móti segir hún að frjáls 

félagasamtök leiti oft eftir stuðningi ríkisstjórna í málaflokkum sem þau beiti sér 

fyrir og sinni sínu starfi í skjóli valds ríkis og nýti sér ríkisvaldið sem vettvang til 

athafna (Slaughter, 2004 [2001]: 150).  

Ýmis atriði í hnattvæðingu nútímans á borð við aukin ítök stórfyrirtækja, 

flæði yfir landamæri, kröfur um algild mannréttindi og yfirþjóðlegar reglur hafa 

áhrif á fullveldi ríkja og deila fræðimenn innan alþjóðasamskipta um hvort 

fullveldi sem slíkt sé að líða undir lok sem ríkjandi pólitísk eining. Enn sem 

komið er virðist hollusta og sjálfsmynd jafnt ráðamanna og íbúa ríkja byggjast 

fyrst og fremst á þjóðríkinu (Bennett og Oliver, 2002: 440). Fullveldi ríkja er 

jafnframt útgangspunktur í starfsemi alþjóðlegra stofnana líkt og hjá Sameinuðu 

þjóðunum þar sem hvert fullvalda ríki hefur eitt atkvæði burtséð frá stærð þess 

eða stöðu (Mingst, 1999: 245).  Þó er þessu ekki alltaf háttað þannig innan 

alþjóðastofnana en nánar verður fjallað um það í næsta kafla. 

Togstreita milli mannréttinda annars vegar og fullveldis hins vegar hefur 

leitt til þess að mikil umræða hefur verið um hvernig túlka skuli fullveldi. 

Hugmyndir um að ekki megi nýta sér lagaleg réttindi fullveldis sem skálkaskjól 

fyrir gróf mannréttindabrot hafa fengið aukið vægi en það felur í sér að líta skuli 

á fullveldi sem ábyrgð gagnvart þegnum sínum fremur en yfirráð yfir þeim. 

Nánar verður farið í hugmyndir um þá ábyrgð gagnvart þegnum sem nú er talin 

forsenda þess að ríki geti talist fullvalda í kafla 2.4. 

Auknar aðgerðir Sameinuðu þjóðanna á innlendum vettvangi fullvalda 

ríkja benda til þess að ríki heims telji sig hafa skyldur gagnvart öðrum en 

einungis eigin þegnum. Hugmyndir um algildi mannréttinda hafa hlotið mikla 

útbreiðslu með alþjóðavæðingu og hafa þessar hugmyndir haft áhrif á stjórnarfar 

                                                             
2 Anne-Marie Slaughter er prófessor í alþjóðasamskiptum og stjórnmálafræði við Princeton 

háskóla. 
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ólíkra ríkja. Áður var einblínt á hvort og hvenær alþjóðasamfélagið hefði rétt til 

afskipta en nú er fremur rætt um skyldur alþjóðasamfélagsins til þess að vernda 

almenna borgara þegar ríkin sjálf af einhverjum ástæðum sinna ekki því 

hlutverki. Fullveldi gefur ríkjum ekki leyfi til þess að koma fram við borgara sína 

algjörlega eftir eigin hentisemi og ríkir nokkur samstaða um það meðal ríkja 

heims (ICISS, 2001: 8-9) 

Ljóst er að með alþjóðavæðingu og breyttum vettvangi alþjóðastjórnmála 

hefur hugtakið um fullveldi tekið breytingum og þurft að aðlagast breyttum 

aðstæðum. Líkt og bent er á í kenningum frjálshyggju er fullveldi fremur ferli en 

fasti. Stephen Krasner og fleiri fræðimenn telja t.a.m. að algert  brotthvarf 

fullveldis og þjóðríkis úr alþjóðastjórnmálum sé afar ólíklegt á næstunni (Bennett 

og Oliver, 2002: 263). Forvitnilegt verður að fylgjast með þróun alþjóðlegra 

samtaka á borð við Evrópusambandið og starfsemi Sameinuðu þjóðanna í þessu 

samhengi. Kenningar frjálslyndra um fullveldi sem ferli eiga vel við þær 

aðstæður sem fullveldi glímir við í kjölfar aukinnar alþjóðavæðingar. Með því að 

aðlagast ólíkum stjórnarháttum á sviði alþjóðastjórnmála og auknum ítökum 

samtaka hvort sem þau tengjast ríkisstjórnum eða ekki, getur fullveldið haldið 

áfram að vera miðlægt hugtak innan alþjóðasamskipta og alþjóðastjórnmála. 

 

 

 

 

1.3. Þátttaka í alþjóðasamstarfi 

 

Þó að ríki kallist fullvalda er ekki þar með sagt að tilvera ríkis sé án tengsla við 

önnur ríki eða verði ekki fyrir áhrifum frá þeim. Vegna þessara tengsla er afar 

mikilvægt að ríki finni leiðir til þess að starfa saman. Það er reyndar sjaldgæft að 

ríki einangri sig frá umheiminum en þó eru bæði til dæmi um að ríki einangrist af 

fúsum og frjálsum vilja eða vegna utanaðkomandi aðgerða annarra ríkja líkt og á 

einhverjum tímapunkti í tilfellum Myanmar, Norður Kóreu og Íran svo dæmi séu 

nefnd. Einangrun ríkja frá umheiminum hefur iðulega bitnað illa á íbúum 

viðkomandi landa (Jackson og Sørensen, 2003 [1999]: 2).  
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Hlutverk alþjóðastofnana á borð við Sameinuðu þjóðirnar er að samþætta 

hagsmuni ríkja og skapa vettvang fyrir samvinnu þeirra (Kaarbo, Lantis og 

Beasley, 2002: 12). Eins og áður hefur komið fram hafa ríki verið afar treg til að 

framselja hluta fullveldis síns til yfirþjóðlegra stofnana. Sem fullvalda og 

sjálfráðar einingar eru þau frjáls til þátttöku í alþjóðlegum stofnunum en enginn 

getur neytt þau til þess þó svo að stundum sé þrýstingur frá öðrum ríkjum 

verulegur (Bennett og Oliver, 2002: 2-3). 

Þar sem ríki framselja ekki fullveldi sitt til alþjóðlegra stofnana er þeim í 

raun í sjálfsvald sett hvernig þátttöku þeirra í ákvörðunum og samþykktum er 

háttað. Þannig komast ríki upp með að nýta sér alþjóðastofnanir sem hentugar 

leiðir til þess að framfylgja eigin utanríkisstefnu með því að taka eingöngu þátt í 

samvinnu þar sem eigin hagsmunir fá sín notið. Um leið og alþjóðastofnanir 

starfa gegn hagsmunum ríkis að mati aðstandenda þess virðist samstarfsviljinn 

fara minnkandi (Bennett og Oliver, 2002: 442).   

Heimsmynd kalda stríðsins sem byggðist fyrst og fremst á skiptingu ríkja 

eftir hugmyndafræði og hagsmunum stórveldanna tveggja var mjög í anda 

kenninga raunhyggju um völd sem meginhagsmuni ríkja og að viðhald þess valds 

réði hegðun ríkja í samskiptum þeirra við önnur ríki. Útfrá þeim kenningum væri 

óhugsandi að ríki létu völd sín vísvitandi í hendur annarra aðila. Á meðan á kalda 

stríðinu stóð voru hendur Sameinuðu þjóðanna bundnar að miklu leyti, 

sérstaklega í aðgerðum öryggisráðsins vegna þess að stórveldin tvö höfðu bæði 

neitunarvald, og hvort um sig sína stuðningsaðila í ráðinu. Eftir lok kalda 

stríðsins fengu kenningar frjálshyggju þó aukinn byr undir vængi sína og 

alþjóðastofnanir og mögulegar leiðir til samvinnu ríkja fengu á nýjan leik aukna 

athygli meðal fræðimanna (Mingst, 1999: 69).  

Þó er ekki hægt að halda því fram að samskipti innan öryggisráðsins, 

sérstaklega þeirra ríkja sem hafa neitunarvald, hafi verið átakalaus eftir lok kalda 

stríðsins. Klofningurinn er vissulega mun minni en áður og einskorðast ekki við 

austur og vestur líkt og áður heldur fremur á afstöðu ríkjanna til einstakra 

málefna. Þar hafa þrjú málefni sérstaklega staðið uppúr en það eru afstaða 

gagnvart deilum Ísrael og Palestínu, aðgerðir NATO í Kósovó og málefni Íraks. 

Önnur ástæða fyrir breyttu hlutverki öryggisráðsins er jafnframt breytt formgerð 

styrjalda eftir lok kalda stríðsins (Malone, 2004). Borgarastyrjaldir og önnur 
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innanlandsátök eru nú mun algengari en stríð milli ríkja en nánar er fjallað um 

það í 2. kafla.  

Aðrar hvatir liggja einnig að baki þess að meðlimir öryggisráðsins hafa 

verið tvístígandi í að taka afstöðu með inngripum af mannúðarástæðum í átökum 

sem falla undir skilgreiningar innanríkisátaka. Bæði Kína og Rússland, sem eiga 

fast sæti í öryggisráðinu og þar með neitunarvald, eiga í innanlandsátökum í 

Tíbet og Tsjetsníu  og stuðningur þeirra við inngrip kynni því að koma aftan að 

þeim einn daginn (Grono, 2006: 628). 

Meginhlutverk alþjóðastofnana er að stuðla að samvinnu milli ríkja í 

málefnum þar sem sameiginleg ákvarðanataka þykir æskileg. Ríki sem neita að 

taka þátt í ákveðnum málefnum alþjóðlegrar samvinnu geta líkt og áður sagði 

einangrast og sú hegðun þar með haft neikvæð og jafnvel kostnaðarsöm áhrif á 

viðkomandi ríki (Bennett og Oliver, 2002: 2-3). Má þar nefna sem dæmi umræðu 

sem gerði vart við sig í alþjóðasamfélaginu í kjölfar ákvörðunar Íslands að hefja 

hvalveiðar í atvinnuskyni á nýjan leik. 

Hjálpar- og þróunarstarf fer að miklu leyti í gegnum alþjóðastofnanir, bæði 

ríkistengdar stofnanir og frjáls félagasamtök. Samkvæmt skilgreiningu 

Þróunarsamvinnunefndar (DAC) Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) 

er marghliða þróunarsamvinna þegar nokkur eða mörg ríki leggja til fé til 

samtaka með sjálfstæða stjórn sem úthlutar að minnsta kosti verulegum hluta 

fjármagnsins til þróunarmála. Jafnframt má ekki vera hægt að rekja féð til 

veitendaríkis (DAC list of ODA recipients, ódags.). Þróunarstarf sem er bundið 

við ákveðnar aðgerðir eða starfsemi falla ekki undir skilgreiningar OECD á 

marghliða þróunarstarfi vegna skilyrðinga verkefna og gerir það skilgreiningar 

flóknari (Riddel, 2007: 77). 

Starfsemi flestra fjölþjóðlegra stofnana fer fram undir þeim formerkjum að 

vera pólitískt hlutlaus en samt sem áður hefur hugmyndafræði stjórnmála oft 

ráðið miklu í ákvörðunum slíkra stofnana (Bøås og McNeill, 2003: 44-45). 

Marghliða þróunarsamstarf hefur löngum verið tekið fram yfir tvíhliða 

hjálparstarf af þeim sökum að það hefur þótt líklegra til þess að meta þörf á 

aðstoð út frá aðstöðu fremur en pólitískum hagsmunum og með færri skilyrðum 

fyrir aðstoð. Raunveruleikinn er þó ekki alltaf svo einfaldur. Breytilegt er hversu 

sjálfstæðar fjölþjóðlegar hjálparstofnanir eru og í sumum tilfellum, líkt og í 

Alþjóðabankanum, er vægi atkvæða reiknað eftir framlögum ríkja en ekki eftir 
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kosningakerfi Sameinuðu þjóðanna þar sem hvert ríki hefur eitt atkvæði (Riddel, 

2007: 77).  

Helstu vandkvæðin við marghliða þróunarsamstarf er ófullnægjandi 

skipulag og samþætting meðal ólíkra stofnana sem starfa á sama vettvangi.Slíkt 

hefur reyndar loðað við allt þróunarsamstarf og þetta vandamál á sér einnig stað 

innan Sameinuðu þjóðanna sjálfra þrátt fyrir tilraunir til skipulags. Samkeppni 

milli stofnana um takmarkað fjármagn getur leitt til samkeppni milli stofnana 

sem aftur getur haft í för með sér að stofnanir deila þekkingu sinni og sérhæfingu 

ekki með öðrum. Á sama hátt hafa sumar stofnanir líka teygt sig yfir á svið sem 

eru áberandi þá stundina til þess að komast yfir aukið fjármagn. Samkeppni er þó 

ekki alltaf af hinu slæma þar sem að hún hefur komið með ferskar áherslur og 

nálganir inn í þróunarsamstarfið (Riddel, 2007: 87). 

 

 

Alþjóðaumhverfið er leikvöllur margra ólíkra aðila þar sem segja má að fullvalda 

ríki séu í fararbroddi. Alþjóðasamtök, frjáls félagasamtök og alþjóðleg 

stórfyrirtæki hafa þar einnig áhrif. Fræðimenn greinir þó á um hversu mikil þau 

áhrif eru eða hversu mikil þau ættu að vera.  

Fullveldi er grundvöllur þess að ríki geti tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi. 

Hugmyndir um fullveldi hafa tekið ákveðnum breytingum samhliða breytingum í 

alþjóðakerfinu. Má þar sérstaklega nefna sem áhrifavald aukna alþjóðavæðingu 

sem verður til þess að fregnir af hörmungum, hvort sem þær eru pólitísks eðlis 

eða af hálfu náttúrunnar, berast umheiminum fljótt og kröfur um inngrip og 

aðstoð verða sífellt háværari. Þrátt fyrir þessar breytingar er ekki hægt að segja 

að mikilvægi hugtaksins hafi farið minnkandi. Má sjá það til dæmis af tregðu 

ríkja til þess að framselja fullveldi sitt til alþjóðastofnana.  

Hlutverk alþjóðastofnana er meðal annars að búa til grundvöll fyrir 

samstarf ríkja og samþætta hagsmuni þeirra sem og hagsmuni heimsins sem 

heildar. Dýrkeypt getur reynst ríkjum að taka ekki þátt í alþjóðlegu samstarfi 

hvort sem er af eigin ákvörðun eða vegna refsiaðgerða alþjóðasamfélagsins. 

Alþjóðlegar hjálparstofnanir starfa undir formerkjum óhlutdrægni en þó er 

raunveruleikinn ekki alltaf svo einfaldur.  

Breytingar í alþjóðlegu umhverfi, sérstaklega lok kalda stríðsins, hafa haft í 

för með sér breytingar á starfsemi alþjóðlegra stofnana og má þar sérstaklega 
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nefna öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Lok kalda stríðsins hefur haft víðtækar 

afleiðingar á fleiri pólitíska þætti og í næsta kafla eru breytingar á formgerð 

stríðsreksturs í kjölfarið skoðaðar sérstaklega.  
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2. Stríðsrekstur samtímans 

 

 

Starfsemi mannúðarsamtaka á átakasvæðum hefur mótast af breytingum sem 

hafa átt sér stað í alþjóðakerfinu, sérstaklega í kjölfar endaloka kalda stríðsins. 

Til þess að skoða þessi áhrif nánar er óhjákvæmilegt að greina hvernig formgerð 

stríðsreksturs hefur breyst undanfarin ár og hvernig þær breytingar hafa haft áhrif 

á starfsemi mannúðarsamtaka. Að sama skapi er þörf á að skoða hvernig 

almennar hugmyndir um viðbrögð alþjóðasamfélagsins hafa tekið breytingum á 

sama tíma.  

 

 

 

2.1. Breytingar í stríðsrekstri 

 

Alþjóðleg mannúðarlög skipta stríðum í tvær gerðir. Annars vegar stríð milli 

tveggja fullvalda ríkja og hins vegar skærustríð milli ólíkra hópa innan ríkja og 

þá geta stjórnvöld viðkomandi ríkis verið þátttakendur (IRCR, 2008: 1). Þær 

fyrrnefndu eru yfirleitt kallaðar hefðbundnar skilgreiningar á stríðsrekstri og ná 

þær ekki yfir hryðjuverkaárásir gegn almennum borgurum né átök annarra hópa 

ótengdum ríkisstjórnum líkt og átti sér stað í þjóðarmorðunum í Rúanda árið 

1994. Slíkar árásir og stríðsrekstur myndi því falla í seinni flokkinn.  

Með aukinni alþjóðavæðingu er töluvert erfiðara að gera skýran 

greinarmun á innanríkisátökum og milliríkjaátökum þar sem að innanríkisátök 

hafa iðulega áhrif á önnur ríki og þá sérstaklega nágrannaríki. Straumur 

flóttamanna frá viðkomandi ríki getur verið töluverður, viðskiptatengsl komast í 
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uppnám og jafnframt getur stöðugleiki svæðis eða heimshluta verið í aukinni 

hættu (Mingst, 1999: 246-247). 

Vopnuð átök samtímans falla að mestu leyti ekki inn í hefðbundnar 

skilgreiningar á stríði en þau stríð voru háð milli einstakra ríkja sem gjarnan voru 

svipuð að styrkleika. Þar mættust hermenn á vígvelli og voru skýr mörk gerð 

milli hermanna og almennra borgara. Nú til dags er þessi gerð stríða á undanhaldi 

og má taka sem dæmi að einungis fjögur slík stríð hafa verið háð síðan árið 1990 

(de Nevers, 2006: 374, 378).  

Fræðimenn eru sammála um að stríðsrekstur hafi tekið töluverðum 

breytingum frá því sem áður var hvort sem varðar formgerð, þátttakendur eða 

fórnarlömb. Upphaf breytinganna er iðulega miðað við lok kalda stríðsins þar 

sem heimsskipulagið breyttist frá því að vera tvípóla yfir í einpóla. Margar 

borgarastyrjaldir eftir lok kalda stríðsins má rekja til þeirra tækifæra sem kúgaðir 

hópar sáu færi á þegar annað hvort stórveldið lét af stuðningi við leiðtoga ríkja 

sem fóru með vald sitt í óþökk almennings (de Nevers, 2006: 374).  

Ástæður styrjalda voru áður yfirleitt af efnislegum toga svo sem átök um 

landsvæði eða auðlindir en einnig voru sjálfstæðisbaráttur algengar (Welling, 

2007).  Í styrjöldum samtímans, hvort sem um er að ræða borgarastyrjaldir eða 

átök sem teygja sig yfir landamæri, geta hins vegar margar og ólíkar ástæður 

legið að baki. Innanríkisátök á borð við borgarastyrjaldir geta orsakast af mikilli 

félagslegri misskiptingu, valdamisræmi milli ólíkra þjóðfélagshópa eða 

hugmyndafræðilegum ágreiningi svo eitthvað sé nefnt (Mills, 2005). Einnig geta 

ástæður „nýju stríðanna― legið í glæpsamlegum tilgangi einstakra hópa sem beita 

sér einungis fyrir eigin ábata án þess að hafa pólitískar ástæður fyrir baráttunni 

(Duffield, 2005: 16). Þar má nefna sem dæmi aðstæður í stríðinu í fyrrum 

Júgóslavíu þar sem Serbar réðu sérstaklega til sín glæpamenn sem beittu grófum 

mannréttindabrotum og skildu eftir sig blóði drifna jörðí þeim tilgangi að auðgast 

sjálfir (de Nevers, 2006: 377). 

Renée de Nevers
3
 skiptir „nýju stríðunum― niður í þrjú afbrigði sem þó 

geta skarast. Samkvæmt henni eru þessi afbrigði í fyrsta lagi borgarastyrjaldir, 

sem oft geta verið af etnískum toga og þar með virst erfið að uppræta. Í annan 

stað eru þau ríki þar sem grunngerð og innviðir samfélagsins eru í molum eða 

                                                             
3  Renée de Nevers er aðstoðarprófessor í opinberri stjórnsýslu við The Maxwell School of 

Citizenship and Public Affairs við Syracuse háskólann. 
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svokölluð óstöðug ríki
4
 sem virðast einnig uppspretta innri átaka þar sem innlend 

ríkisstjórn hefur ekki bolmagn til þess að sjá til þess að lögum sé framfylgt (de 

Nevers, 2006: 374-377). Lönd sem einkennast af mikilli fátækt, óstöðugu 

stjórnarfari og stríðsátökum eru skilgreind sem óstöðug ríki (UNDP, 2005: 152).  

Síðasta afbrigði „nýrra stríða― samkvæmt de Nevers eru svo ósamhverfar 

styrjaldir þar sem að annar stríðandi aðilinn eða einn stríðandi aðili er afgerandi 

máttugri en hinn líkt og í hernaðaríhlutunum Bandaríkjanna í Írak og Afganistan. 

Í slíkum styrjöldum grípa þeir máttminni oft til úrræða sem samræmast ekki 

Genfarsamningunum líkt og hryðjuverk eða árásir á almenna borgara (de Nevers, 

2006: 374-377). Stríðsátök nýlendutímans gætu raunar augljóslega fallið undir 

síðastnefnda flokkinn. De Nevers ásamt fleiri fræðimönnum benda á að form 

hinna „nýju stríða― minni um margt á hernað á Vesturlöndum á miðöldum, áður 

en ríkin lögleiddu og tóku sér einkaleyfi á ofbeldi. Jafnframt bendir de Nevers á 

að ósamhverf stríð samtímans minni um margt á framgöngu ýmissa evrópskra 

ríkja á nýlendutímanum þegar þjálfaðir hermenn tókust á við alls óviðbúna íbúa 

þeirra landa sem sölsað var undir nýlenduvaldið (Münkler, 2005; de Nevers, 

2006: 377-378). 

Pólitík sjálfsmyndar
5
 hefur þannig á vissan hátt tekið við landfræðilegum 

orsökum stríðs (Kaldor, 2001). Einnig hafa þau gildi sem áður hafa verið sögð 

við lýði í styrjöldum tekið breytingum, má þar meðal annars nefna kerfisbundna 

notkun kynferðisofbeldis í þeim tilgangi að leysa upp samfélög. Að sama skapi 

hafa skilin milli friðar- og styrjaldartíma orðið óljósari og þess í stað ríkir frekar 

ákveðið millibilsástand ofbeldis og glæpa (Münkler, 2005). Munurinn á 

skipulagðri glæpastarfsemi, stórfelldum mannréttindabrotum og eiginlegu stríði 

verður þannig óskýrari.
 
Auknar og aðgengilegar tækninýjungar í hernaði hafa 

einnig haft í för með sér stóraukna möguleika í að valda skaða og mannfalli 

(Turner, 2006: 38). Hryðjuverkaárásir eru iðulega framdar með það að leiðarljósi 

að koma höggi á ríkisstjórnir og veikja þar með möguleika þeirra til þess að 

sinna og vernda eigin borgara (Buzan, 2007: 57). 

Rétturinn til lífs og öryggis eru grundvallarmannréttindi sem eru gróflega 

brotin í vopnuðum átökum. Þrátt fyrir að að dregið hafí úr fjölda stríða 

undanfarin ár hefur mannfall aukist og jafnframt virðast átökin taka lengri tíma 

                                                             
4  E. Failed states 
5  E. Identity politics 
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en áður
6
. Fátækari ríki eru einnig stærra hlutfall átakasvæða en áður (UNDP, 

2005: 153-154). Má þar nefna að fleiri einstaklingar hafa látist í tengslum við 

borgarastyrjöldina í Kongó en þeir Bretar sem samanlagt létust í báðum 

heimsstyrjöldunum eða um fjórar milljónir manna. Á árunum 1990 til 2005 létust 

um þrjár milljónir manna í vopnuðum átökum, langflestir í þróunarlöndunum, að 

auki eru um 25 milljónir landflótta vegna vopnaðra átaka og mannréttindabrota. 

Auk þess hafa átök víðtækari áhrif innan samfélaga, sem birtist meðal annars í 

hungursneyð, skorti á heilsugæslu og menntun (UNDP, 2005: 151). Það er þó 

ekki einungis einkennandi fyrir hin „nýju stríð― þar sem slíkar afleiðingar hafa 

löngum verið fylgifiskar styrjalda. Af þeim tíu löndum sem vermdu botnsætin á 

Human development Index (HDI) höfðu níu staðið í átökum síðan 1990 en sú 

niðurstaða er kannski ekki skrítin þar sem mælikvarðar HDI eru líklega 

neikvæðir í löndum þar sem stríð ríkir, þ.e. stríð er líklegast ein besta leiðin til 

þess að verma botnsæti (UNDP, 2005: 154).  

Líkt og nafngift hinna „nýju stríða― gefur til kynna er þeim stillt upp gegn 

annarri gerð stríða sem þykja hefðbundnari að formi. Sem nánari útskýringu á 

því andstæðupari telur Mark Duffield
7
 að einnig sé nauðsynlegt að skoða 

uppstillinguna út frá öðru andstæðuhugtaki sem stillir „okkur― upp gegn „þeim.― 

Okkar hefðbundnu stríð eru háð á lögmætan hátt, milli ríkja og af pólitískum 

ástæðum á meðan þeirra „nýju stríð― eru ólögmæt, háð innan ríkis og af ástæðum 

sem eru bundnari eiginhagsmunum þeirra sem að þeim standa. Í „okkar― stríðum 

eru réttindi hins almenna borgara virt og félagslegar umbætur koma iðulega i 

kjölfar stríðsins. Þeirra stríð eru hins vegar eyðandi, hrottafengin og hafa í för 

með sér samfélagslega hnignun. Samkvæmt Duffield er uppstilling stríða í 

andstæðupör ákveðin tilraun til þess að hvítþvo það ofbeldi sem viðgengst í 

„okkar― stríðum og undirstrika muninn á þróunarstigum „okkar― annars vegar og 

„þeirra― hins vegar (Duffield, 2005: 17).  

 

 

 

 

                                                             
6  51 styrjöld voru háðar árið 1991 á móti 29 árið 2003. 
7
 Mark Duffield er prófessor í stjórnmálum þróunarfræði við háskólann í Bristol. 
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2.2. Þátttakendur og fórnarlömb 

 

Eitt atriði öðru fremur einkennir hin „nýju stríð― en það er sú staðreynd að hinn 

almenni borgari er orðinn að skotmarki og hernaðarlegt tæki í höndum 

árásarmanna. Þegar formgerð hinna „nýju stríða― er skoðuð er stóraukið 

dauðsfall meðal almennra borgara áberandi þáttur. Í fyrri heimsstyrjöldinni var 

hlutfall almennra borgara um 5% látinna en í seinni heimsstyrjöldinni hafði þetta 

hlutfall aukist  í 50% látinna. Hlutfall almennra borgara er hins vegar á bilinu 80-

90% látinna í nútíma hernaði sem gengur þvert á meginreglur 

Genfarsamninganna (Ramsbotham et al, 2007: 70).  

Samkvæmt Genfarsamningunum er Rauði krossinn ábyrgur fyrir því að 

þeim sé framfylgt. Jafnframt ber Rauða krossinum skylda til þess að vera 

viðstaddur á vígvöllum og veita fólki mannúðaraðstoð (Þórir Guðmundsson, 

2009). Stríðsmenn „nýju stríðanna― telja sig ekki búa yfir öðrum leiðum að 

takmarki sínu og brjóta því samningana. Eindreginn brotavilji gegn samþykktum 

Genfarsamninganna verður þannig að vopni í höndum stríðandi aðila. (Mills, 

2005). Í raun má þó segja að bæði Bandaríkin og aðilar skærustríða, hvort sem 

það eru hryðjuverkamenn eða uppreisnarmenn hafi brotið skilyrði 

Genfarsamninganna hver á sinn hátt. Bandaríkin gera það með 

hryðjuverkalöggjöf sinni þar sem bann við pyntingum og önnur mannréttindi eru 

virt að vettugi, stríðandi aðilar með því að gera borgara vísvitandi að 

skotmörkum (Mills, 2005: 165).Þó er ekki endilega ástæða til þess að hafa 

verulegar áhyggjur af stöðu samninganna því líkt og Þórir Guðmundsson
8
 bendir 

á er það alltaf töluvert verkefni að sjá til þess að þeim sé fylgt eftir og fréttir af 

brotum berast umheiminum miklu fremur en fréttir af því þegar honum er 

framfylgt (Þórir Guðmundsson, 2009). 

Hernaður og ógnir gegn almennum borgurum er áberandi þegar átök 

undanfarinna ára eru skoðuð líkt og í Tsjetsníu, Rúanda eða fyrrum Júgóslavíu. 

Svo virðist sem slíkum ógnum sé beitt kerfisbundið til þess að vekja upp sem 

mesta hræðslu meðal fólksins. Handahófskennd dráp á borgurum, þrælahald, 

gripdeildir eða skipulagðar nauðganir eru þannig notuð til þess að ná þeirri 

hræðslu fram (Turner, 2006: 39). Kerfisbundið ofbeldi og þá sérstaklega 

                                                             
8  Þórir Guðmundsson er sviðsstjóri alþjóðasviðs Rauða kross Íslands. 
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kynferðisofbeldi getur kippt stoðum undan heilu samfélögunum þar sem að með 

nauðgunum er á sumum menningarsvæðum verið að útiloka þær konur sem fyrir 

þeim verða frá eðlilegri þátttöku í samfélaginu, til dæmis að eignast börn, gifta 

sig og þar fram eftir götunum. Þess má geta að í stríðinu í fyrrum Júgóslavíu er 

talið að um 50.000 konum hafi verið nauðgað og allt uppí 250.000 konum í 

þjóðarmorðinu í Rúanda (Turner, 2006: 40-41). 

Hinn almenni borgari getur þó einnig gegnt fleiri hlutverkum í augum 

stríðandi aðila en sem fórnarlömb. Þjáðir borgarar auka líkurnar á aðkomu 

ýmissa mannúðarsamtaka að stríðinu sem getur merkt mikla hagsmuni fyrir 

stríðandi aðila. Þannig verða mannréttindabrot „nýju stríðunum― eðlislæg og 

nauðsynlegur þáttur í að knýja þau áfram (Duffield, 2005: 16-17). Þessar 

aðstæður verða skoðaðar betur í 4. kafla um þær siðferðilegu spurningar og 

ábyrgð sem frjáls félagasamtök standa sífellt frammi fyrir í flóknum pólitískum 

aðstæðum á borð við slík átök. 

Hugtakið einstaklingsöryggi
9
 er tiltölulega nýtt af nálinni í orðræðunni 

innan alþjóðasamskipta. Í hugtakinu felst ákveðin tilfærsla frá áherslu á öryggi 

ríkis gagnvart utanaðkomandi hættu til öryggis einstaklinga innan ríkjanna. Með 

hugtakinu öðlast einstaklingurinn rétt til öryggis og frelsis í kerfi sem einbeitir 

sér að tengslum einstaklings við stofnanir samfélags og ríkis (Liotta og Owen, 

2006: 87).  Með því að einblína á einstaklinginn og mannréttindi getur aukið 

einstaklingsöryggi styrkt öryggi ríkis með því að einbeita sér að atriðum sem 

ekki falla undir eiginlegt ríkisöryggi en hafa mikil áhrif á heildaröryggi, bæði 

ríkis og alþjóðlega (Commission on Human Security, 2003).  

Human Development Report eða skýrsla um lífskjör 
10

á vegum Sameinuðu 

þjóðanna kom fram með frumdrög að hugtakinu um einstaklingsöryggi árið 1994 

en öll skilyrði einstaklingsöryggis eru brotin í vopnuðum átökum samtímans 

(UNDP, 2005: 153). Samkvæmt skýrslunni þarf hugtakið einstaklingsöryggi mun  

meiri athygli ef stríðið gegn hryðjuverkum á að bera einhvern árangur. Eins og 

UNDP bendir á (2005: 152) er ekki nægilegt að beita eingöngu hernaðarlegum 

áætlunum og aðgerðum heldur verður einstaklingsöryggi að vera í forgangi en sú 

er ekki raunin í dag.  

                                                             
9
  E. Human Security 

10  Skýrslan kemur út árlega á vegum UNDP. 
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Ólíkir straumar finnast meðal þeirra sem vinna með hugtakið um 

einstaklingsöryggi. Einn kenningaskóli, sem meðal annars Sameinuðu þjóðirnar 

vinna út frá, skilgreinir einstaklingsöryggi á grundvelli einkennisorðanna frelsi 

frá skorti
11

. Þar er aðaláhersla á sjö grunnatriði:, efnahagslegt öryggi, 

fæðuöryggi, pólitískt öryggi, heilsufarslegt öryggi persónulegt öryggi, 

samfélagslegt öryggi og umhverfislegt öryggi (UNDP, 1994: 22-25). Slík breið 

og heildræn nálgun á einstaklingsöryggi samtvinnar þætti sem tilheyra 

þróunarsamvinnu, líkt og heilsufar og fæðuöryggi inn í hið þrælpólitíska hugtak 

um öryggi.  

Þrengri nálgun sem oft er kennd við Kanada miðar einstaklingsöryggi við 

frelsi frá ógn
12

. Slík nálgun tengir einstaklingsöryggi beinlínis við hvers konar 

ofbeldi og átök sem ógnað geta einstaklingum. Kanada-nálgunin viðurkennir að 

frelsi frá skorti sé einnig ákveðinn þáttur einstaklingsöryggis en rýfur tengslin 

við þróunarsamvinnu jafnframt því sem hún leggur áherslu á réttinn til inngripa í 

tilviki stórfelldra mannréttindabrota (Liotta og Owen, 2006: 90-91). 

Til þess að svara kalli Kofi Annan um frekari útlistun á hugtakinu var 

sérstök nefnd stofnuð árið 2001 að frumkvæði japanskra stjórnvalda, 

Commission on Human Security. Nefndin nýtir sér báðar ofantaldar nálganir um 

frelsi gegn skorti og frelsi gegn ógn ásamt því að bæta við frelsi til athafna í eigin 

umboði
13

. Samkvæmt nefndinni eru tvö aðalúrræði tiltæk til að ná fram 

markmiðum einstaklingsöryggis en þau eru verndun og valdstyrking 

einstaklingsins
14

.Lýðræðisvæðing og sterkar samfélagslegar stofnanir eru að mati 

nefndarinnar einnig afar mikilvægur liður í að ná fram markmiðum um 

einstaklingsöryggi (Commission on Human Security, 2003).  

Líta má á hin „nýju stríð― á vissan hátt sem nokkurs konar misbrest á þróun 

þeirra sem í slíkum stríðum eiga. Þar með er sá þróunarmisbrestur orðinn að 

öryggisatriði fyrir önnur lönd heims og með því að grípa inn í styrjaldir eða 

stuðla að þróunarsamvinnu og lýðræðisvæðingu þar sem það á við eru önnur ríki 

jafnframt að tryggja eigið öryggi. Þegar þróunarsamstarf er  talið mikilvæg leið 

til að stuðla að öryggi fólks er samruni við stjórnmál óhjákvæmilegur og að 

margra mati er öryggi mikilvægara en frelsi (Duffield, 2005: 21-22, Liotta og 

                                                             
11  E. Freedom from want 
12  E. Freedom from fear. 
13

  E. Freedom to take action on one´s own behalf. 
14  E. Protection and empowerment. 
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Owen, 2006: 89). Þetta atriði verður rætt nánar í 5. kafla þar sem fjallað verður 

sérstaklega um samruna pólitíkur og hjálparstarfs og hvaða áhrif slík 

öryggisvæðing hefur á starfsemi mannúðarsamtaka. 

 

 

 

 

2.3. Inngrip af mannúðarástæðum 

 

Rekja má uppruna inngripa af mannúðarástæðum til hugmynda Hugo Grotius á 

sautjándu öld og voru þær hugmyndir mikið notaðar til þess að vernda kristna 

menn innan Ottoman veldisins, sem síðar varð að Tyrklandi. Inngrip af 

mannúðarástæðum fékk hins vegar minni hljómgrunn þegar hugmyndum um 

fullveldi ríkja óx ásmegin, fyrst fræðilega um miðja átjándu öld og síðar með 

almennri útbreiðslu á tuttugustu öld í kjölfar sjálfstæðis fyrrum nýlenda (Bull, 

1984: 3-4). Á tímum kalda stríðsins ríktu einkum viðmið fullveldis og þau 

hernaðarlegu inngrip sem þá áttu sér stað voru réttlætt með 

hugmyndafræðilegum rökum ýmist kommúnisma eða kapítalisma en ekki 

mannúðarrökum (Kaldor, 2001: 118-119).  

Tækninýjungar í fjölmiðlun sem og aukin alþjóðavæðing hefur 

tvímælalaust haft gríðarleg áhrif á hvernig almenningur á Vesturlöndum upplifir 

hörmungar og mannréttindabrot í jafnvel fjarlægum löndum. Kröfur almennings 

um inngrip í aðstæður þar sem mannslíf eru í bráðri hættu verða stöðugt 

algengari, hvort sem um náttúruhamfarir eða vopnuð átök er að ræða. Líkt og 

fram kom  í kafla 1.1. eru skilin milli innanríkisátaka og milliríkjadeilna ekki jafn 

skýr og áður og þar af leiðandi eru uppi mismunandi hugmyndir um hvort 

inngrip alþjóðasamfélagsins eigi rétt á sér og þá með hvaða hætti. 

Mikið af vopnuðum átökum nútímans eiga sér stað í fátækum löndum sem 

hafa ekki sama pólitíska gildi fyrir stórveldin líkt og á tímum kalda stríðsins 

(Mills, 2005). Þegar pólitískt mikilvægi ríkis sem á í innanríkisátökum er lítið 

eru minni líkur á hernaðarlegum inngripum einstakra stórvelda. Þess í stað hefur 

alþjóðasamfélagið beitt auknum þrýstingi á inngrip vegna sammannlegrar 
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ábyrgðar í mannúðarskyni og til að koma í veg fyrir mannréttindabrot í 

blóðugum átökum. Sem dæmi má nefna að eftir að fréttir af þjóðarmorðunum í 

Rúanda náðu eyrum vestræns almennings voru kröfur um að alþjóðasamfélaginu 

hefði borið mannúðleg skylda að grípa inn og afstýra þjóðarmorðum þar eða að 

minnsta kosti að draga úr afleiðingum þeirra (Mingst, 1999: 246-247). Svipaðar 

kröfur heyrast í tengslum við ástandið í Darfur í Súdan sem fjallað verður nánar 

um síðar. Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna er skýrt tekið fram að umboð þeirra nái 

ekki til málefna sem tilheyra innanríkismálum einstakra ríkja. Þó hefur á seinni 

árum borið meira á afskiptum og inngripum af hálfu Sameinuðu þjóðanna í 

málefni sem áður hefðu talist tilheyra innanríkismálum (Mingst, 1999: 246-247).  

Alþjóðaumhverfið er byggt upp fyrst og fremst á grundvelli þess skilnings 

að heimurinn samanstandi af sjálfstæðum, fullvalda ríkjum sem geti starfað án 

þess að eiga á hættu að önnur ríki skipti sér að þeirra innanríkismálum en síðan 

snemma á tíunda áratug síðustu aldar hefur þessi hefðbundni skilningur átt undir 

högg að sækja vegna inngripa af mannúðarástæðum. Tregða umheimsins við að 

taka til aðgerða í aðstæðum líkt og Rúanda eða Súdan sýna þá togstreitu sem á 

sér stað milli gilda og viðmiða fullveldis annars vegar og mannúðarinngripa hins 

vegar (Seybolt, 2007: 1). 

Óstöðug ríki eru yfirleitt ekki í stakk búin að vernda réttindi þegna sinna 

þar sem að í skilgreiningu þeirra felst að félagsleg og lagaleg formgerð til þess 

fyrirfinnist ekki nema að nafninu til. Því kemur það oft í hlut 

alþjóðasamfélagsins hvort sem er í formi einstakra ríkja eða frjálsra 

félagasamtaka að reyna að vernda þau mannréttindi eftir bestu getu (Turner, 

2006: 24). Mary Kaldor
15

 telur upp fjórar nálganir sem helst einkenni viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins við átökum. Hún tekur þó fram að skiptingar milli nálgana 

séu ekki skýrar heldur megi greina skörun á milli þeirra.  Talsmenn þessara 

nálgana kallar hún fullveldissinna, fylgjendur réttlátra stríða, fylgjendur 

mannúðarfriðar og fylgjendur valdbeitingar í mannúðarskyni (Kaldor, 2001: 129-

134).  

Fyrsta telur Kaldor fram fullveldissinna sem ekki eru hlynntir inngripum af 

mannúðarástæðum undir neinum kringumstæðum. Ástæður þess eru að þeir taka 

þjóðarhagsmuni og virðingu fyrir fullveldi ríkja fram yfir mannúðar- og 

                                                             
15  Mary Kaldor er prófessor við London School of Economics and Political Science. 
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mannréttindaástæður. Innan þessa hóps falla fylgismenn kenninga raunhyggju 

sem og fjölhyggju sem aðhyllast ekki inngrip vegna þess að þau feli í sér að 

smærri ríkjum standi ógn af yfirgangi sterkari velda (Kaldor, 2001: 130-132).  

Meðal fylgismanna hins réttláta stríðs má nefna Tony Blair fyrrum 

forsætisráðherra Bretlands. Út frá hugmyndafræði þessarar nálgunar er stríð 

byggt á forsendum mannúðar réttlætanlegt jafnvel án samþykkis Sameinuðu 

þjóðanna þar sem siðferðilegar ástæður vega þyngra en lagaleg atriði og 

samningar. Líf eigin manna eru þó alltaf álitin mikilvægari en líf fólks af öðrum 

þjóðernum. Áhugavert er að sjá að meðal fylgjenda þessarar stefnu eru oft 

borgaralegir hópar á þeim stöðum sem um ræðir. Sem dæmi má nefna að á 

átakatímum í Kósovó, Rúanda, Haití og Austur Tímor komu fram hópar borgara 

sem vildu inngrip sama hvernig þeim yrði háttað (Kaldor, 2001: 132).  

Sjónarmið mannúðarfriðar efast um ásetning inngripa sem stýrt er af 

vestrænum ríkjum og óttast að um vestræna hugmyndafræðilega nýlendustefnu 

sé að ræða. Ákveðið vantraust ríkir í garð ríkisstjórna þar sem að hlutverk þeirra 

sé fyrst og fremst að vernda eigin þjóðarhagsmuni sem þykir samkvæmt þessu 

sjónarmiði ekki samræmast háleitari markmiðum á borð við verndun 

mannréttinda. Hins vegar sé það hlutverk borgaralegs samfélags að framfylgja 

mannréttindum, dreifingu hjálpargagna og að bregðast við stríði (Kaldor, 2001: 

132-133).  

Fylgjendur valdbeitingar í mannúðarskyni gera greinarmun á inngripum í 

mannúðarskyni og stríði þar sem að inngrip í mannúðarskyni séu gerð til þess að 

tryggja að alþjóðasamningum um mannréttindi sé framfylgt. Lögð er áhersla á að 

mannfall sé í lágmarki, stríðsglæpamenn séu dregnir til ábyrgðar og að 

fórnarlömb stríðs njóti verndar, sama hverjar pólitískar skoðanir þeirra kunni að 

vera. Á vissan hátt minna aðferðir þær sem fylgjendur þessarar nálgunar 

aðhyllast fremur á lögregluaðgerðir en stríð. Óhlutdrægni er í hávegum höfð en 

greina má ákveðnar áhyggjur af því að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna geti 

stjórnast á eiginhagsmunum stórveldanna og þau geti því nýtt sér neitunarvaldið. 

Að mati fylgjenda nálgunarinnar þarf alþjóðlegt lagaumhverfi að bregðast við því  

misræmi sem upp getur komið svo hægt sé að bregðast við stríðum með 

einhverjum öðrum hætti en annað hvort með aðgerðarleysi eða offorsi. (Kaldor, 

2001: 133).  
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Hernaðaríhlutanir er einungis hægt að réttlæta í nafni mannúðar ef þær gera 

meira gagn en ógagn, það er að segja ef skjólstæðingar íhlutunarinnar lifa við 

betri aðstæður eftir inngrip en áður (Seybolt, 2007: 3-4). Í þeim skyldum 

alþjóðasamfélagsins sem felast í skilgreiningum á einstaklingsöryggi er einnig 

önnur hlið, sem er rétturinn til inngrips. Ef alþjóðasamfélagið, hvort sem eru 

einstök ríki eða alþjóðlegar stofnanir, leggur þá skyldu á herðar sér að vernda 

einstaklingsöryggið í innanríkisátökum þar sem grunur liggur á að þarlend 

stjórnvöld séu ekki að sinna því hlutverki gagnvart þegnum sínum er það 

jafnframt að gefa sér leyfi til þess að grípa inn þó svo að lagalegt umboð sé 

takmarkað eða ekki fyrir hendi (Liotta og Owen, 2006: 89).  

Þegar Bandaríkjunum gekk illa að færa sönnur fyrir upprunalegum 

ástæðum fyrir innrásinni í Írak þann 20. mars árið 2003, það er að segja 

áþreifanlegum tengslum fyrir stuðningi Saddam Hussain og ríkisstjórnar hans við 

hryðjuverkasamtök og framleiðslu gjöreyðingarvopna, gripu bandarísk stjórnvöld 

til þess ráðs að nota mannúðarsjónarmið til þess að réttlæta inngripin og héldu 

því fram að nauðsynlegt hafi verið fyrir íraska þjóð að koma Saddam Hussain frá 

völdum (Roth, 2004). Samkvæmt the Human Right Watch standast yfirlýsingar 

Bandaríkjanna ekki þær kröfur sem gerðar eru til þess að innrásir geti talist 

inngrip af mannúðarorsökum (Roth, 2004). Þrýstingur frá mannúðarsamtökum 

neyddi George Bush Bandaríkjaforseta til þess að bakka með þær staðhæfingar 

að innrásin í Írak 2003 hefði verið af mannúðarástæðum (Seybolt, 2007: 2). 

Ef mannúðaraðstæður hefðu ráðið för hefði skipulagi innrásarinnar verið 

öðruvísi háttað. Til dæmis hefði innrásarherinn þurft að bregðast við 

fyrirsjáanlegri ókyrrð almennra borgara í kjölfar brotthvarfs Saddams Hussains, 

en slíkt var ekki gert á fullnægjandi hátt. Inngrip af mannúðaraðstæðum eiga 

jafnframt alltaf að vera lokaúrræði til þess að stöðva fjöldamorð. En í þessu 

tilviki höfðu engin önnur úrræði, svo sem lagalegar leiðir, verið reynd áður. Fyrir 

utan þá staðreynd að ekki virðast nein fjöldamorð hafa átt sér stað í Írak á 

þessum tíma (Roth, 2004).  Ljóst er jafnframt að uppbygging á vegum hersins í 

kjölfar innrásanna í Afganistan og Írak er ekki einungis unnin af 

mannúðarástæðum heldur ekki síður í þeim tilgangi að hafa áhrif á framvindu 

stjórnmála í löndunum (Cosgrave, 2006:9). Lýðræðisvæðing Írak átti að hafa 

veruleg áhrif á lýðræðisvæðingu á svæðinu öllu fyrir botni Miðjarðarhafs.  
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Inngrip NATO í Kósovó var á margan hátt frábrugðið innrásunum í Afganistan 

og Írak en hjálparstarfsfólk átti ekki í sömu öryggisvandræðum þar. Má þar 

meðal annars nefna að flestir íbúar studdu inngripin og höfðu jafnvel kallað eftir 

þeim. Hjálparstarfsfólk starfaði ekki á beinum átakasvæðum og mannúðarstarfi 

var ekki ætlað að koma í stað öryggis á þann hátt sem héraðsöryggissveitirnar í 

Afganistan eru sagðar gera (Lischer, 2007: 104) Munurinn er líklegast einnig að 

einhverju leyti fólginn í því að í Kósovó voru inngripin ekki gerð í óþökk 

meirihluta þarlendra heldur með stuðningi þeirra. Þó má alltaf reikna með að 

einhverjir hópar hafi verið ósáttir við inngripin enda pólitískur og 

hugmyndafræðilegur klofningur til staðar.  

Frjáls félagasamtök höfðu varað við líkum á stríði í Kósovó allt frá árinu 

1991 og jafnframt kölluðu samtök Kósovó-Albana, líkt og frelsisher Kósovó  

KLA
16

 eftir því að umheimurinn gripi inn í þá hörmulegu atburðarrás sem þar átti 

sér stað (Kaldor, 2001: 128). Mörgum þótti vafasamt að nota sprengjur til þess að 

framfylgja mannréttindum og mannúðarmarkmiðum (Kaldor, 2001: 128) en líkt 

og áður hefur komið fram eiga hernaðarinngrip að vera lokaúrræði samkvæmt 

hugmyndum um ábyrgð til að vernda, og jafnframt þarf að tryggja öryggi borgara 

(Seybolt, 2007: 3-4).  

Ljóst er að skiptar skoðanir eru um það hvort alþjóðasamfélagið hafi 

umboð varðandi inngrip í málefni sem gætu talist til innanríkjadeilna og hvort að 

mannréttindabrot geti flokkast sem nægileg ástæða. Þó, eins og áður hefur komið 

fram, hafa innanríkisdeilur oft á tíðum veruleg áhrif á önnur ríki, til dæmis með 

straumi flóttamanna, hvort sem um ræðir öryggi nánustu nágranna eða öryggi 

stærri svæða. Pólitískt mikilvægi hefur þó enn mikil áhrif þegar ákvörðun um 

inngrip er gerð. 

 

 

 

 

                                                             
16  Kosovo Liberation Army 
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2.4. Fullveldi sem ábyrgð  

 

Hugmyndin um fullveldi sem ábyrgð ráðamanna gagnvart eigin þjóð reynir að 

sætta þau ólíku sjónarmið sem birtast annars vegar í hefðbundnum hugmyndum 

um sjálfræði fullvalda þjóða og hins vegar í aukinni ábyrgð alþjóðasamfélagsins 

gagnvart stórfelldum mannréttindabrotum eða þjáningum fólks sem hægt væri að 

koma í veg fyrir.  

Stofnuð var sérstök nefnd, International Commission on Intervention and 

State Sovereignty eða ICISS að upplagi kanadískra stjórnvalda árið 2000. 

Nefndin vann að rannsókn árið 2001 með það að markmiði að koma fram með 

hugmyndir þar sem bæði sjónarmið fullveldis og mannúðar fengju notið sín. 

Hvatinn að rannsókninni voru meðal annars vangaveltur Kofi Annan fyrrum 

aðalritara Sameinuðu þjóðanna um hvernig bregðast megi við ástandi líkt og í 

Srebrenica eða Rúanda ef túlka skal inngrip af mannúðarástæðum sem ógnun 

gegn fullveldi ríkja. Útkoman var skýrsla sem ber heitið „Responsibility to 

Protect― eða „Ábyrgð til að vernda― (ICISS, 2001: 2; 81-82, Annan, 2000).  

Samkvæmt niðurstöðum nefndarinnar má túlka fullveldi sem skyldu ríkja 

heims til þess að vernda þegna sína gegn hörmungum, hvort sem þær eru af 

náttúrunnar hendi eða af manna völdum, og jafnframt að vernda mannréttindi 

þeirra. Ef ríki geta ekki af einhverjum orsökum sinnt þeirri skyldu sinni fellur sú 

ábyrgð á alþjóðasamfélagið (ICISS, 2001: 12-13).  Ástæður þess að ríki geta ekki 

sinnt þeirri skyldu geta verið af ýmsum toga, sjálf ríkisstjórnin kann að vera 

beinn eða óbeinn þátttakandi í innanríkisdeilum, bolmagn ríkisstjórnar kann að 

vera ófullnægjandi eða varla til staðar til þess að sinna þessu hlutverki eins og 

tilfellið getur verið í óstöðugum ríkjum.  

Viðmiðið um ábyrgð til að vernda felur í sér þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi 

er um að ræða skyldu til að hindra átök og mannréttindabrot, með aðstoð 

alþjóðasamfélagsins ef þess er þörf. Í öðru lagi er um að ræða skyldu 

alþjóðasamfélagsins til að bregðast við ef ekki hefur tekist að hindra átök og 

ríkið sjálft sinnir ekki skyldum sínum gagnvart borgurunum af einhverjum 

ástæðum. Geta þau inngrip verið í formi fjárstyrks, pólitísks stuðnings og í mjög 

alvarlegum tilfellum í formi hernaðarlegra inngripa. Þriðji þátturinn felur í sér 

skylduna til uppbyggingar í samfélögum sem inngrip hafa átt sér stað í og þar 
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sem ástæður átaka eða mannréttindabrota hafa verið upprættar (ICISS, 2001: 17-

18). Síðastnefnda skyldan er umhugsunarverð þar sem enduruppbygging 

samfélaga er afskaplega pólitískt gildishlaðið fyrirbæri. Með því að setja slíkt inn 

í skyldur alþjóðasamfélagsins gagnvart ríkjum þar sem inngrip eru talin 

nauðsynleg verður þróunar- og mannúðarsamstarf pólitískara, sérstaklega þegar 

slíkt er tengt sameiginlegu öryggi okkar allra. Nánar verður fjallað um það í 5. 

kafla. 

Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2005 undirrituðu 170 ríki 

samþykktina „ábyrgð að vernda― og var sú túlkun jafnframt einróma samþykkt 

meðal öryggisráðsins árið 2006 í ályktun númer 1674 um verndun almennra 

borgara í átökum (Bellamy, 2008: 615). Meðlimir nefndarinnar segjast hafa 

fundið almennan stuðning meðal ríkja við þeirra túlkun á fullveldi og þeim 

skyldum sem alþjóðasamfélagið skuli bera gagnvart mannréttindum og 

persónulegu öryggi (ICISS, 2001: 69). 

Segja má þó að átökin í Súdan séu skýr merki þess að alþjóðasamfélagið 

skorti pólitískan vilja til þess að tileinka sér hugmyndafræðina að baki ábyrgðar 

til að vernda eða taka upp nýjar og sveigjanlegri nálganir að hvað fullveldi felur í 

sér (Reeves, 2008: 83-84). Þess í stað virðast hugmyndir raunhyggju ráða miklu í 

ákvarðanatöku alþjóðasamfélagsins. Það má meðal annars sjá í ályktun 

öryggisráðsins númer 1704 er hamrað á hollustu öryggisráðsins við fullveldi 

Súdan og ástæður til inngripa aðrar en mannúðarástæður taldar upp til stuðnings, 

svo sem útbreiðsla átaka yfir í önnur lönd og hætta við öryggi svæðisins í heild 

sinni (Resolution 1704). Þó er umboð Sameinuðu þjóðanna víkkað í takt við 

kenningar um skyldu til að vernda (Resolution 1706). Stjórnvöld í Súdan notuðu 

hefðbundnari hugmyndir um fullveldi óspart til þess að sporna gegn afskiptum 

umheimsins (Reeves, 2008: 83-84).  Þótt árangur aðgerða alþjóðasamfélagsins í 

Súdan hafi verið lítill má benda á afskipti Kofi Annan fyrrum aðalritara 

Sameinuðu þjóðanna og eftirmanns hans, Ban Ki-Moon, af yfirvofandi 

uppþotum í kjölfar forsetakosninga í Kenía í lok árs 2007 sem mun betri árangur. 

Þar sættust deiluaðilar á að skipta valdi milli sín og var frekari átökum afstýrt 

(Bellamy, 2008b: 615). Jafnframt getur það svigrúm sem Sameinuðu þjóðirnar 

gefa sér til afskipta innan hefðbundnari ramma fullveldis veitt ríkjum aðhald og 

þar af leiðandi minnkað líkur á stórfelldum mannréttindabrotum.   
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Gagnrýnisraddir hafa dregið fram að kenningar um fullveldi sem ábyrgð til að 

vernda þegna ríkis og skyldur alþjóðasamfélagsins til þess að grípa inn í ef ríki af 

einhverjum ástæðum sinni ekki þeim skyldum sé í raun ekkert annað en leið til 

þess að klæða fyrri hugmyndir um inngrip af mannúðarástæðum í betri búning 

með því að réttlæta inngrip máttugri ríkja í stjórnmál þeirra veikari. Sú gagnrýni 

fellur undir nálgun mannúðarfriðar í flokkun Mary Kaldor. Uppbygging 

samfélaga samkvæmt vestrænum lýðræðishugmyndum sýni að hugtakið sé 

ekkert annað en enn ein tilraun Vesturlanda til þess að yfirfæra sitt 

hugmyndakerfi á þróunarlöndin (Chomsky, 2008; Duffield, 2005). Ban Ki-Moon 

segir þetta vera misskilning og bendir á að tveir dyggir stuðningsmenn bæði 

inngripa af mannúðarástæðum og ábyrgðar að vernda séu fyrrum aðalritarar 

Sameinuðu þjóðanna, Boutros Boutros-Ghali og Kofi Annan sem báðir eru frá 

Afríku. Sú staðreynd að Afríkusambandið hafi tileinkað sér hugmyndir þess að 

geta gripið inn í aðstæður þar sem þörf þykir af mannúðarástæðum sýni að þessar 

hugmyndir eigi sér stuðning út fyrir raðir Vesturlanda (Ki-Moon, 2008). 

 

 

Samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum eru tvær gerðir stríða skilgreindar. 

Annars vegar hefðbundin stríð sem háð eru milli tveggja eða fleiri ríkja en sú 

gerð stríða hefur verið á undanhaldi síðustu áratugi. Hin gerðin er styrjöld sem 

skilgreinist sem innanríkisdeilur þar sem tveir eða fleiri ólíkir hópar innan ríkis 

takast á. Stjórnvöld viðkomandi ríkis geta þar verið beinn þátttakandi. Þessi gerð 

styrjalda er algengari í samtímanum. Einnig hafa mörkin milli þess hvað telst til 

milliríkjadeilna og innanríkisdeilna orðið ógreinilegri, sérstaklega með aukinni 

alþjóðavæðingu þar sem átök innan eins ríkis getur haft áhrif á öryggi þegna 

nálægra ríkja eða ríkja sem tengjast átökunum á annan hátt.  

Formgerð stríðsreksturs hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár, svo 

miklum að nú er í fræðunum talað um hin „nýju stríð―. Bein brot á 

Genfarsamningunum eru inngreypt í formgerð stríðanna þar sem borgarar og 

mannúðarstarfsfólk eru bein skotmörk. Erfiðara er að greina á milli borgara og 

hermanna og er það hluti af hernaðartækni þeirra. Hugtakið um „nýju stríðin― 

hefur þó sætt gagnrýni fyrir að stilla upp stríðum „þeirra― gegn stríðum „okkar― 

þar sem „okkar― stríð hafa réttmæti fram yfir „þeirra― stríð.  



39 

Hugtakið einstaklingsöryggi hefur hlotið aukna umfjöllun á síðari árum. Þar eru 

bágar aðstæður í öðrum löndum gerðar að sameiginlegu öryggismáli heimsins. 

Með því að tengja þróun við sameiginlegt öryggi verður þróunar- og 

mannúðarstarf óhjákvæmilega pólitískara í eðli sínu. Jafnframt hafa hugmyndir 

um fullveldi sem ábyrgð og skyldur gagnvart þegnum sínum opnað fyrir 

möguleika alþjóðasamfélagsins til inngripa í aðstæður þar sem mannréttindabrot 

eru kerfisbundið og gróflega brotin. Innifalið í þeirri ábyrgð er ábyrgðin til 

uppbyggingar samfélags eftir inngrip sem er pólitísk í eðli sínu. Þessar breytingar 

í umhverfi mannúðarstarfs hafa haft verulegar breytingar á stöðu friðhelginnar í 

för með sér. Þær breytingar verða skoðaðar nánar í næsta kafla. 



40 

 

 

3. Hugmyndafræðileg úlfakreppa 

 

 

Með breyttu alþjóðlegu umhverfi hefur umhverfi mannúðarsamtaka einnig tekið 

ákveðnum breytingum, bæði hvað varðar starfvettvang og stöðu friðhelgi þeirra 

gagnvart árásum stríðandi aðila. Með því að setja mannúðarstarf í sögulegt og 

pólitískt samhengi er auðveldara að greina þessar breytingar og áhrif þeirra á 

starfsemi félagasamtaka. 

Til þess að skoða aðgerðir mannúðarsamtaka og breytingar á aðstæðum 

þeirra verður að skilgreina hvað ákvarðar svigrúm til mannúðarstarfs, hverjir eru 

þar helstu þátttakendur og áhrifavaldar og hvaða áhrif þeir hafa á rými til 

mannúðarstarfa og stöðu friðhelginnar. Jafnframt er nauðsynlegt að skoða þann 

grundvallarmun sem hefur aðskilið mannúðarstarf og þróunarsamvinnu og hvort 

sá munur sé enn greinilegur. 

 

 

 

3.1. Rými til mannúðar 

 

Einföld skilgreining á rými til mannúðarstarfs væri svæði sem ætlað er að vernda 

mannréttindi þeirra sem búa við hættuástand. Rýmið er þó ekki eingöngu 

landfræðilegs eðlis heldur einkennist það af ákveðnum siðferðilegum 

mælikvörðum þar sem grunnstólpar mannúðarstarfs, óhlutdrægni, hlutleysi og 

sjálfstæði eiga að ráða ríkjum (Yamashita, 2000: 5; Mégevand-Roggo, 2000).  

Þar sem að rými til mannúðarstarfs er bæði félagslegt og landfræðilegt verður að 
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ríkja samþykki allra aðila sem að rýminu koma um hvernig því skuli háttað og 

hvaða reglur gildi.  

Flestir þátttakendur í styrjöldum samtímans reyna að nýta sér starfsemi 

mannúðarsamtaka á einhvern hátt og aðgerðir allra aðila fléttast saman í að 

mynda rými til mannúðarstarfs. Stjórnvöld sem sjálf eiga í átökum kunna að nýta 

sér mannúðarsamtök til þess að sinna grunnþörfum þegna sinna þannig að þau 

sjálf geti einbeitt sér fjárhagslega að átökunum. Dæmi um slíkt má finna bæði í 

hungursneyðinni í Eþíópíu árið 1984 sem og í þeim átökum sem eiga sér stað um 

þessar mundir í norðurhluta Úganda þar sem félagasamtök sinna öllum 

grunnþörfum borgara (Lydia Geirsdóttir, 2009;  Kaldor, 2001).  

Skæruhópar nýta sér mannúðarsamtök sem uppsprettu fjármuna, matvæla 

og annarra rekstrarvara hvort sem er með glæpsamlegum aðferðum eða með því 

að öðlast hylli samtakanna (Mills, 2005: 164). Formbreyting hinna „nýju stríða― 

þar sem friðhelgi borgara er virt að vettugi hefur augljós áhrif á rýmið þar sem að 

öryggi hjálparstarfsfólks er ekki tryggt og það getur jafnvel orðið skotmark í 

sjálfu sér. Aukin glæpastarfssemi á átakasvæðum þrengir rýmið ennfremur þar 

sem tækjakostur mannúðarsamtaka er álitlegur.  

Fleiri atriði sem þrengja að svigrúmi mannúðarsamtaka eru auk þeirrar 

formbreytingar í stríðsrekstri sem áður hefur verið fjallað um, samfléttun 

hernaðar og hjálparstarfs þar sem  pólitískt mikilvægi mannúðarsamtaka í 

átökum er stóraukið jafnvel þannig að frjáls félagasamtök eru orðin hluti af 

utanríkisstefnu ákveðinna ríkja (Mills, 2005: 166-167). Þannig geta ríkisstjórnir 

annarra landa á vissan hátt þrengt að rými mannúðar með því að nýta 

félagasamtök sem framlengingu á eigin stefnu þar sem að starfsemi sem partur af 

utanríkisstefnu ríkis samræmist ekki grunnhugmyndum félagasamtaka um 

sjálfstæði og óhlutdrægni. Ríkisstjórnir heimalands mannúðarsamtaka geta 

einnig haft áhrif á rými með aðgerðum sínum og viðbrögðum. Ítölsk stjórnvöld 

hafa verið sökuð um að hafa greitt mannræningjum að minnsta kosti þriggja 

ítalskra ríkisborgara gríðarlega háar upphæðir
17

 gegn lausn þeirra. Ítölsk 

stjórnvöld hafa neitað þessum sökum en þó hafa ásakanirnar verið staðfestar af 

háttsettum embættismönnum og jafnframt hefur Berlusconi forseti landsins gefið 

vilyrði sitt fyrir að slíkt muni ekki gerast aftur (Follain, 2005). Með slíkum 

                                                             
17  Heyrst hafa tölur frá 1 milljón til 6 milljóna bandaríkjadala. 
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lausnargreiðslum er hjálparstarfsfólk sett í frekari hættu þar sem að óprúttnir 

aðilar sjá það sem möguleika á að komast yfir gríðarlega háar upphæðir.  

Þrýstingur alþjóðasamfélagsins um viðbrögð við mannréttindabrotum í 

kjölfar átaka sem eiga sér stað í löndum sem ekki varða stærri ríkin beint verður 

einnig oft til þess að í stað þess að fórna eigin mannskap og hergögnum senda 

ríkin mannúðarsamtök sem staðgengla. Kurt Mills
18

 segir að þá líti í það minnsta 

út fyrir að ríkjum standi ekki alveg sama (Mills, 2005: 164). Þó geta aðrar 

ástæður legið að baki aðgerðarleysi annarra ríkja í innanríkisdeilum þar sem 

stórfelld mannréttindabrot eiga sér stað. Þar má fyrst og fremst nefna ítök 

nálgunar raunhyggju að fullveldi þar sem inngrip í málefni sem teljast 

innanríkismál geta haft alvarlegar pólitískar afleiðingar fyrir ríki. 

Aðgerðir félagasamtakanna sjálfra geta einnig átt sinn þátt í að þrengja 

rýmið en með því að starfa ekki undir formerkjum óhlutdrægni, til dæmis með 

því að taka beina afstöðu í deilum eða með því að starfa undir regnhlíf 

stjórnvalda, eru þau félagasamtök að þrengja rými annarra félagasamtaka sem 

enn tileinka sér hugsjónir óhlutdrægni og sjálfstæðis. Vestræn mannúðarsamtök 

geta ekki litið framhjá þeirri staðreynd að ef þau starfa í návígi við eða undir 

regnhlíf inngripahersins, líkt og gerst hefur bæði í Afganistan og Írak þá fórna 

þau hlutleysi sínu. Með því að ganga útfrá því sem gefnu að allir aðilar sem að 

deilum koma líti á vestræn mannúðarsamtök sem sjálfstæða og óhlutdræga aðila 

eru félagasamtök að setja sig í hættulegar aðstæður (Lishcer, 2007: 114-115). 

Hins vegar verður að leggja vinnu í það að öðlast traust þeirra aðila sem koma að 

rými til mannúðarstarfs hverju sinni og vera í stöðugum tengslum við þá til þess 

að geta metið og endurmetið stöðu og öryggi. Án þess er ekki hægt að leggja mat 

á hvernig rými til mannúðarstarfs liggur hverju sinni.  

Lönd sem eiga í styrjöldum hafa oftast takmarkað fjármagn til þess að 

vernda starfsfólk mannúðarsamtaka. Því er nauðsynlegt að skýr greinarmunur sé 

gerður á starfsfólki mannúðarsamtaka annars vegar og hermönnum hins vegar 

(Aall, 2001: 366). Eins og áður hefur komið fram er sá munur alls ekki alltaf til 

staðar. Frjáls félagasamtök hafa í einhverjum tilfellum leitað til stríðandi aðila 

eftir vernd og þá jafnvel sömu aðila og skapa mestu ógnina gagnvart þeim 

(Luttwak, 2001: 272). Í þannig aðstæðum eru félagasamtök beinlínis að styrkja 

                                                             
18  Kurt Mills er prófessor í alþjóðasamskiptum við háskólann í Glasgow 
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einn stríðandi aðila og þá væntanlega á kostnað annarra. Hægt er að setja 

spurningarmerki við slíkt háttalag, sérstaklega þegar aukinn styrkur 

skæruliðahópa bitnar fyrst og fremst á þeim hópum sem frjáls félagasamtök 

leitast við að hjálpa. 

Það eru ekki einungis stríðandi aðilar sem sjá stöðu friðhelgis 

mannúðarstarfsfólks standa höllum fæti og nýta sér brot á henni til þess að ná 

pólitískum eða efnahagslegum markmiðum. Hið sama á við um ýmsa fræðimenn 

á sviðinu sem og meðal hjálparstarfsfólksins sjálfs. Það eru margar ástæður fyrir 

því hversu loðin og vandmeðfarin friðhelgin er orðin. Svið mannúðarstarfs hefur 

víkkað og er orðið pólitískara en áður var þó svo að deila megi um hversu 

ópólitískt mannúðarstarf hefur verið í gegnum tíðina. Gildi mannúðarstarfs eru 

nú orðið hluti af pólitískum áformum líkt og sjá má í starfsemi mannúðarsamtaka 

bæði í Afganistan og Írak (Anderson, 2004: 42, Lydia Geirsdóttir, 2009, Mills, 

2006: 263).  

Svigrúm til mannúðarstarfs er félagslega ákvarðað og dregur mið af 

mörgum pólitískum þáttum. Breytingar á hugmyndum um fullveldi þar sem 

frumskilyrði fullveldis var sett fram sem ábyrgð gagnvart þegnunum gáfu 

fyrirheit um verulega aukið svigrúm til inngripa. Þó má sjá í skorti á viðbrögðum 

alþjóðasamfélagsins við ástandinu í Darfur að enn er langt í land með að gildi 

mannúðar stjórni aðgerðum ríkja.  

Ekki getur alþjóðasamfélagið réttlætt afskiptaleysi sitt með því að bera 

fyrir sig að það hafi ekki haft vitneskju um hvaða hörmungar eiga sér stað í 

Súdan (Grono, 2006: 626) en félagasamtök og aðrir hafa verið óþreytandi að 

benda á ástandið (Lydia Geirsdóttir, 2009). Meginábyrgðin að vernda borgara 

sína liggur að sjálfsögðu hjá ríkisstjórn Súdan en þar sem að stjórnvöld eru sjálf 

þátttakendur í átökunum hefur áhugi þeirra verið lítill sem enginn (Grono, 2006: 

624-625). Að sama skapi virðist áhugi þeirra til að líta vel út gagnvart 

umheiminum vera takmarkaður en félagasamtök hafa átt í miklum erfiðleikum 

með að fá leyfi til þess að sinna grunnþjónustu í Súdan og rými þeirra hefur verið 

verulega takmarkað af aðgerðum stjórnvalda. Má þar nefna að samskipti við 

borgara eru illa séð og í raun eru öll samskipti umfram grunnþjónustu ekki 

leyfileg (Lydia Geirsdóttir, 2009). Þrengingar að mannúðarrými getur enn fremur 

komið úr óvæntari áttum. Eftir að Alþjóðaglæpadómstóllinn hafði gefið út 

handtökuskipun á hendur forseta Súdan Omar Hassan Ahmad Al Bashir fá 
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útsendarar dómstólsins ekki vegabréfsáritun inn í landið. Því segjast þeir reiða 

sig á upplýsingar starfsfólks frjálsra félagasamtaka (Fournier, 2009). Þessi 

yfirlýsing hefur enn fremur þrengt svigrúm mannúðarsamtaka í Súdan en 

súdönsk stjórnvöld hafa lýst yfir að öll alþjóðleg mannúðarsamtök skuli hafa sig 

á brott af svæðinu áður en árið 2009 er liðið (Fournier, 2009).  

Viljaleysi alþjóðasamfélagsins má hins vegar rekja til þess að ríki eru enn 

ekki reiðubúin að hætta lífi eigin hermanna með því að senda herlið til þess að 

stöðva átökin, það er að segja að hugmyndir raunhyggju um eigin hagsmuni 

virðist í flestum tilfellum skáka gildum mannúðar. Einnig eiga mörg ríki 

töluverðra hagsmuna að gæta með að halda samskiptum við súdönsk stjórnvöld á 

góðum nótum. Súdan er veigamikill upplýsingagjafi Bandaríkjanna í stríðinu 

gegn hryðjuverkum og Kína er stærsti innflytjandi olíu frá Súdan svo dæmi séu 

nefnd (Grono, 2006: 628). Nokkuð ljóst er að afskipti þeirra ríkja af átökunum 

gætu haft pólitískar og efnahagslegar afleiðingar og ríkin virðast ekki tilbúin að 

taka þá áhættu. 

Þrátt fyrir að hnattræn samskipti hafi margfaldast með auknum 

tækninýjungum um leið og hnattrænum vandamálum á borð við innanríkisátök 

hafi fjölgað verulega, eða í það minnsta náð athygli alþjóðasamfélagsins, virðast 

ríkisstjórnir einblína fremur á eigin hagsmuni en hagsmuni heildarinnar (Bennett 

og Oliver, 2002: 440-441). Svo virðist sem að hraðvinnur ávinningur skipti meira 

máli innan stjórnmála en langvinnur þar sem ríki sameinast með heill allra til 

frambúðar í fyrirrúmi. Til þess að aðkallandi vandamál framtíðar verði leyst með 

farsælum hætti þarf meiriháttar breytingar í pólitískum og félagslegum nálgunum 

að hagsmunum heimsins. 
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3.2. Breytingar á viðmiðum í mannúðarstarfi 

 

Innan mannúðarstarfs og þróunarsamvinnu má greina ákveðnar breytingar á 

viðmiðum síðastliðna tvo áratugi samhliða pólitískum breytingum í 

alþjóðakerfinu. Á tímum kalda stríðsins stjórnaðist dreifing aðstoðar að miklu 

leyti af baráttu stórveldanna um að afla bandamanna fyrir kapítalisma vestursins 

annars vegar og kommúnisma austursins hins vegar (Cosgrave, 2004: 2).  

Á tíunda áratugi síðustu aldar varð töluverð niðursveifla í fjárframlögum 

ætluðu hjálparstarfi, hvort sem um þróunarsamstarf eða mannúðarstarf var að 

ræða. Kalda stríðinu var lokið og myndast hafði ákveðið tómarúm og þörf fyrir 

ný viðmið í hjálparstarfseminni (Macrae, 2001: 24).  Í kjölfarið jókst áhersla á 

mannréttindi og gerðist það á sama tíma og formbreytingar voru að eiga sér stað í 

hinum svokölluðu „nýju stríðum― það er að segja að mannréttindabrotum var 

beitt með markvissum hætti. Mannúðar- og friðarsamtök leituðu nýrra leiða og 

markmiða og fundu þau að hluta til í breyttum pólitískum aðstæðum (Kaldor, 

2001: 113-114; Macrae, 2001: 1). Það má í raun segja að í kjölfar endaloka kalda 

stríðsins hafi átt sér stað gagngerar breytingar á normum varðandi gildi 

fullveldis, hegðun ríkja og alþjóðlegra samtaka. Sérstaklega hvað varðar 

hernaðarlegar íhlutanir og málefni mannúðar. Veigamikil atriði í þeirri 

hugarfarsbreytingu eru, samkvæmt Mary Kaldor, þeir möguleikar fyrir 

alþjóðasamvinnu sem opnuðust við lok kalda stríðsins, ásamt töluverðri fjölgun 

mannúðar- og mannréttindasamtaka. Formgerð hinna „nýju stríða―, þar sem 

mannréttindabrotum var vísvitandi beitt sem hernaðartækni, spilar þar einnig 

sinn þátt (Kaldor, 2001: 109-123). 

Þróunarsamvinna eins og hún birtist í lífskjaraskýrslu Sameinuðu þjóðanna 

byggist ekki á fórnfýsi og mannúð einni saman heldur snýst hún fremur um 

öryggi okkar allra. Í veröld sem einkennist af hnattvæðingu, eins og bent er á í 

skýrslunni, er ekki nóg að verja landamæri ríkja efnislega þar sem að í 

víxlháðum
19

 heimi er öryggi sameiginlegt en takmarkast ekki við þjóðríkið 

(UNDP, 2005: 152). Þarna er bæði vísað til hnattvæðingar sem tengingu ríkja en 

einnig eru óstöðug ríki sögð vera kjörin aðsetur fyrir hryðjuverkahópa og 

                                                             
19  E. Interdependent. 
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skipulagða glæpastarfsemi vegna þess að þar skortir stjórnvöld af einhverjum 

ástæðum getuna til þess að bregðast við (UNDP, 2005: 168). John Cosgrave 

tekur í sama streng og nefnir að ástæðurnar á bak við þúsaldarmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna séu gerðar með hag og öryggi Vesturlanda að leiðarljósi. Í 

þúsaldarmarkmiðunum felist jafnframt sá ásetningur að tryggja Vesturlönd gegn 

straumi innflytjenda frá fátækari heimshlutum (Cosgrave, 2004: 14-16).  

Gildi og viðmið mannúðar hafa tekið umtalsverðum stakkaskiptum frá 

lokum kalda stríðsins. Kurt Mills segir þessar breytingar svo miklar að í raun 

þurfi að aðgreina hina nýju nálgun frá klassískari nálgunum að mannúðarstefnu 

sem byggðist á hlutleysi, óhlutdrægni og sjálfstæði og talar hann því um ný-

mannúðarstefnu. Samkvæmt Mills eru sérstaklega tvö einkenni sem aðgreina ný-

mannúðarstefnu frá fyrri nálgunum. Í fyrsta lagi sé stefnunni beitt vísvitandi með 

pólitískan eða hernaðarlegan hag í huga og í annan stað sem staðgengill í 

aðstæðum þar sem þörf sé fyrir pólitísk eða hernaðarleg viðbrögð (Mills, 2005: 

162-164).  

Tengsl milli þróunar og öryggissjónarmiða hafa eflst frá lokum kalda 

stríðsins og málefni þróunar orðið þáttur í utanríkisstefnum þjóða hvað varðar 

viðbrögð við átökum. Þessi tengsl hafa eflst verulega eftir atburðina 11. 

september 2001 og yfirlýstu stríði Bandaríkjanna gegn hryðjuverkum í kjölfarið 

(Chandler, 2007: 362-363). Stríðið gegn hryðjuverkum hefur því orðið að 

viðmiði innan þróunarsamstarfs líkt og kalda stríðið var á sínum tíma en nú 

skiptir landfræðileg og pólitísk staða landa gagnvart hryðjuverkum miklu fremur 

máli en skiptingin milli kapítalisma og kommúnisma. Áhrif stríðsins gegn 

hryðjuverkum hefur haft töluverð áhrif á hvernig þörf á hjálparstarfi er metin og 

hvernig dreifingu aðstoðar er háttað. Í stað þess að meta ástand og þarfir landa er 

aðstoðinni fremur beint til landa sem hafa pólitískt mikilvægi í stríðinu gegn 

hryðjuverkum. Þörfin er þannig metin útfrá öryggissjónarmiðum veitanda í stað 

þarfa móttakenda. Sem dæmi má nefna að árið 2002 var Pakistan stærsti 

viðtakandi þróunarframlaga en staðsetning Pakistan skiptir þar væntanlega miklu 

máli (Cosgrave, 2004: 6, 13). Áhrif stríðsins gegn hryðjuverkum hefur haft 

veruleg áhrif á hvernig mannúðar- og þróunarsamstarfi er háttað og forvitnilegt 

væri að rannsaka það nánar. Hér gefst því miður ekki rúm til þess. 

Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna eru tvær ástæður taldar upp sem ástæða þess 

að ríkari þjóðir ættu að veita vopnuðum átökum í þróunarlöndunum meiri 
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athygli. Önnur ástæðan er hin siðferðileg skylda til þess að draga úr mannlegum 

þjáningum og hin er sameiginlegt öryggi. Að auki komi þessi ríki aldrei til með 

að mæta þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna ef átök innan þeirra verða 

ekki upprætt því að ríki þar sem búa við vopnuð átök eru mun ólíklegri til þess 

að uppfylla þúsaldarmarkmiðin en önnur fátæk ríki. Þó ekki séu sjálfkrafa tengsl 

milli fátæktar og átaka eru samfélög sem einkennast af miklum félagslegum 

klofningi, almennri fátækt og veikri samfélagslegri grunngerð margfalt líklegri til 

þess að verða vettvangur átaka en samfélög sem eru betur stödd. Fátækt og 

fylgifiskar hennar á borð við hungursneyð, útbreiðslu sjúkdóma og eyðileggingu 

umhverfis og náttúru, eru ógnun við sameiginlegt öryggi allra og geta hvert 

þessara atriða um sig verið orsök eða afleiðing átaka (UNDP, 2005: 151-154).  

Það hefur það sýnt sig að fátækustu lönd heims þar sem þörfin á aðstoð er 

hvað mest tapa mest á hinum nýju öryggisáherslum í þróunarsamvinnu þar sem 

að þau hafa ekki burði til þess að teljast ógnun við öryggi Vesturlanda 

(Cosgrave, 2004: 3). Bandaríkin hétu 20 milljörðum bandaríkjadala í 

uppbyggingu Íraks í kjölfar innrásarinnar árið 2003 sem samsvarar einu og hálfu 

því ráðstöfunarfé sem ætlað er til þróunarsamvinnu árlega frá Bandaríkjastjórn 

(Cosgrave, 2004: 2). Lönd á borð við Indland, sem mælist lægra en Írak á 

lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna og hefur minni vergar þjóðartekjur á hvern 

einstakling, eru nú í stöðu veitenda aðstoðar til Írak (Cosgrave, 2004: 11). Því má 

leiða að því líkum að með því að veita fé til ríkja sem eru pólitískt mikilvæg í 

baráttunni gegn hryðjuverkum séu veitendur að staðfesta afstöðu sína og hollustu 

við stríðið gegn hryðjuverkum og er Ísland þar á meðal. Uppbygging í kjölfar 

innrásanna í Afganistan og Írak á sér ekki einungis stað af mannúðarástæðum 

heldur er henni einnig ætlað að hafa áhrif á framvindu stjórnmála í löndunum 

(Cosgrave, 2004: 9). 

Lydia Geirsdóttir starfaði fyrir NCCI
20

 í Írak frá árinu 2004. NCCI eru 

nokkurs konar samþættingarsamtök fyrir frjáls félagasamtök sem tóku við af 

UNOCHA
21

 eftir að Sameinuðu þjóðirnar yfirgáfu Írak í kjölfar sprenginga á 

bækistöðvum þeirra í ágúst 2003. Samkvæmt Lydiu var fjármagn til 

félagasamtaka gríðarlegt í Írak og veitendur styrkja hreinlega grátbáðu 

félagasamtök um að taka við fjárveitingum frá þeim. Vegna öryggisþrenginga 

                                                             
20

  NGO Coordination Committee in Iraq. 
21  UNOCHA er Samþættingarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálefnum 
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fækkaði félagasamtökum ört en fjármagnið var enn til staðar. Því fór herinn af 

stað með verkefni sem falla undir skilgreiningar hjálparstarfs án þess að vera 

með skýra stefnumörkun (Lydia Geirsdóttir, 2009). 

Eru inngrip af mannúðaraðstæðum að líða undir lok vegna þess að stríðið 

gegn hryðjuverkum hefur fært pólitískar áherslur frá gildum mannúðar og aftur 

til þjóðarhagsmuna? Taylor Seybolt
22

 telur ekki að inngrip af mannúðarastæðum 

komi til með að hverfa alveg af sjónarsviðinu í kjölfar stríðsins gegn 

hryðjuverkum vegna þess að gildi mannréttinda og mannúðar verði sífellt 

veigameiri í alþjóðasamskiptum. Hann telur þó líklegt að þeim muni fækka 

(Seybolt, 2007: 4-5). Þó er vandi að spá um framhaldið því að hugmyndir um 

fullveldi taka breytingum samhliða breytingum í alþjóðakerfinu og stríðið gegn 

hryðjuverkum ásamt efnahagslegum þrengingum á Vesturlöndum og víðar munu 

mjög líklega færa áherslur ríkja inn fyrir eigin ríkjamörk. Þetta má meðal annars 

sjá í fyrirhuguðum niðurskurði til þróunarmála hér á Íslandi á næstu árum.  

Aðrar afleiðingar þess hversu ráðandi stríðið gegn hryðjuverkum virðist 

vera í þróunarsamvinnu eru þær að hryðjuverkalög þau sem sett hafa verið meðal 

annars í Bandaríkjunum og Bretlandi gera Vesturlöndum erfiðara fyrir að 

gagnrýna mannréttindabrot í öðrum löndum enda voru mannréttindi ekki 

beinlínis höfð að leiðarljósi við gerð hryðjuverkalaganna. Jafnframt hefur gætt 

vaxandi klofnings milli Vesturlanda og hins múslímska heims sem orðið hefur til 

þess að málefni á borð við kvenréttindi og lýðræðisvæðingu er í meira mæli 

álitinn vestrænn áróður hjá ákveðnum aðilum í hinum múslímska heimi 

(Cosgrave, 2004: 2).  

 

 

 

 

                                                             
22  Taylor Seybolt starfar við United States Institute of Peace. 
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3.3. Óhlutdrægni og friðhelgi 

 

Friðhelgi mannúðarsamtaka byggist á að fyrir liggi samþykki allra aðila sem hlut 

eiga að deilum um að starfsfólk mannúðarsamtaka geti sinnt störfum sínum án 

þess að eiga á hættu að á það sé ráðist. Slík friðhelgi hefur byggt á 

grunnstoðunum sjálfstæði og óhlutdrægni (Anderson, 2004: 41). 

Frjáls félagasamtök hafa lengi átt í hugmyndafræðilegri úlfakreppu þegar 

kemur að vali milli hinnar klassísku nálgunar sjálfstæðis og hlutleysis annars 

vegar og siðferðilegrar réttlætiskenndar hins vegar. Þessa valkreppu má finna 

innan félagasamtaka líkt og sjá má í viðhorfum samtakanna Lækna án 

landamæra. Læknar án landamæra voru upphaflega stofnaðir út frá starfsemi 

Rauða krossins en þeir vildu geta tjáð sig um aðstæður á þann hátt sem Rauði 

krossinn gerir ekki. Í flóttamannabúðum Hútúa í Zaire eftir þjóðarmorðin í 

Rúanda yfirgáfu franskar deildir samtakanna verkefnið eftir að upp komst að 

Hútúar hefðu átt upptökin. Þeim þótti verkefnið ekki samræmast hugmyndafræði 

þeirra en hollenskar og breskar deildir urðu eftir vegna áherslu sinnar á 

mannúðaraðstoð til þeirra sem á þurfa að halda (Mills, 2008: 265).  

Ekki vinna öll félagasamtök undir merkjum óhlutdrægni. Þrýstihópar á 

borð við Amnesty International taka iðulega afstöðu gegn ríkjandi stjórnvöldum í 

tilfellum þar sem mannréttindabrot eru framin. Fleiri félagasamtök hafa tekið 

beina afstöðu í ríkjandi deilum milli stjórnvalda og uppreisnarhópa. Sem dæmi 

um það má nefna að mörg erlend félagasamtök á Fiji-eyjum fylktu sér á bakvið 

uppreisnarmenn í baráttu þeirra við stjórnvöld (Francis, 2002: 233-236). Önnur 

samtök á borð við Lækna án landamæra byggja starfsemi sína á sjálfstæði og 

óhlutdrægni en bera samtímis vitni og leggja mat á aðstæður (Lydia Geirsdóttir, 

2009; Fournier, 2009). Það er þó alltaf spurning hvort að hægt sé að vera 

óhlutdrægur á sama tíma og mat er lagt á pólitískar aðstæður. Sjálfstæði og 

óhlutdrægni fara alls ekki alltaf saman og félagasamtök geta verið bæði, annað 

eða hvorugt, allt eftir hvernig starfi þeirra er háttað. 

Frjáls félagasamtök sem halda uppi málsvörnum og vitnisburði geta strangt 

til tekið ekki kallað sig óhlutdræg (Mills, 2005: 167) og þar með vakna 

spurningar hvort að samtök sem ekki eru óhlutdræg geti gert tilkall til friðhelgi 
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þeirrar sem byggð er á sjálfstæði og óhlutdrægni. Kenneth Anderson
23

 telur að 

mannúðarsamtök sem starfað hafa í Írak, hvort sem er á vegum Sameinuðu 

þjóðanna eða sem frjáls félagasamtök, hafi verið þversagnakennd í kröfum um 

friðhelgi mannúðar. Ástæður þversagnarinnar að hans mati eru þær að starfsemi 

þeirra í lýðræðisvæðingu írakskra stofnana og þjóðaruppbyggingu séu pólitískar í 

eðli sínu og þar af leiðandi geti samtökin ekki borið fyrir sig hlutleysi (Anderson, 

2004: 42-43).  

Rauði krossinn hefur þó ákveðna sérstöðu í þessu tilliti þar sem staða þeirra 

innan mannúðarstarfs er á yfirþjóðlegu svæði, staðfest í Genfarsamningunum. 

Rauði krossinn tekur ekki afstöðu til einstakra málefna og tjáir sig ekki um 

stjórnmálaástand á átakasvæðum heldur einbeitir sér að mannúðarstarfseminni 

sjálfri. 

„Í sjálfu sér geta menn þess vegna verið sammála um þau 

markmið um að byggja upp réttlátt þjóðfélag og allt það, er 

hins vegar hættulegt ef að menn blanda sér í stjórnmáladeilur 

sem að eru til staðar þegar að höfuðmarkmiðin fyrir þau félög 

eins og Alþjóða Rauða krossinn er einfaldlega að hjálpa fólki á 

stríðshrjáðum svæðum. Þá er mjög mikilvægt að blanda sér 

ekki inn í aðrar deilur, sem að mundi þá koma í veg fyrir að 

það sé hægt að hjálpa fólki― (Þórir Guðmundsson, 2009).  

 

Lykilatriðið í tilvitnuninni hér að framan er að með því að taka pólitíska afstöðu 

geta mannúðarsamtök verið að binda eigin hendur, bæði með því að einskorða 

aðstoð við ákveðinn hóp fólks og með því að setja öryggi síns starfsfólks í hættu. 

Það að taka beina pólitíska afstöðu í deilum getur takmarkað starfsemi 

félagasamtaka töluvert og jafnframt skaðað möguleika þeirra á að starfa á 

svæðinu í framtíðinni (Aall, 2001: 368). Fjölmörg félagasamtök skilgreina sig 

sem óhlutdræg og sjálfstæð án þess þó að uppfylla þau skilyrði. Samtök sem 

bæði starfa á átakasvæðum og eru í málsvarahlutverki segjast mörg hver vera 

óhlutdræg (Mills, 2005: 172). Félagasamtök gera einnig í sumum tilfellum kröfur 

um að alþjóðasamfélagið grípi inn í þegar aðstæður eru slæmar og mannréttindi 

brotin. Lischer segir slíkar kröfur varla geta flokkast undir óhlutdrægni þar sem 

greinileg afstaða er tekin (Lischer, 2007: 114).  Þó má benda á að í ljósi algildi 

mannréttinda, meðal annars eins og þau birtast í mannréttindayfirlýsingu 

                                                             
23  Kenneth Anderson er lagaprófessor við Washington College of Law 
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Sameinuðu þjóðanna má deila um þessa skoðun Lischer. Algildi mannréttinda er 

þó enn sem áður heimspekileg rökræða sem ekki allir eru sammála um. 

Val á verkefnum getur einnig sýnt fram á hlutdrægni félagasamtaka. Ef 

samtök kjósa að sinna þörfum eingöngu á svæðum sem eru undir stjórn 

ákveðinna hópa getur starf þeirra í sjálfu sér ekki verið óhlutdrægt. Sem dæmi 

má nefna að Læknar án landamæra voru með öll sín verkefni í Súdan á svæðum 

sem ekki voru undir stjórn stjórnvalda (Lydia Geirsdóttir, 2009). Í sjálfu sér má 

segja að réttlæta megi valið út frá þörfum skjólstæðinga því strangt til tekið ættu 

súdönsk stjórnvöld að vera fær um að veita þegnum sínum þá grunnþjónustu sem 

þau þarfnast á meðan skæruhóparnir eru síður í stakk búnir til þess.  

Hugmyndafræði þróunarsamvinnu og hugmyndafræði mannúðar byggir 

ekki á sama grunni þó svo að starfsemin sé ekki endilega svo ólík. Mannúðarstarf 

einblínir á að sinna aðstæðum samtímans og mæta grunnþörfum fólks án þess að 

hafa bein áhrif eða opinbera skoðun á hinu pólitíska samhengi. Þróunarsamvinna 

er hins vegar mun pólitískari þar sem iðulega er starfað eftir utanríkisstefnu 

þeirra landa sem hana veita og þróunarsamvinnuverkefnum er ætlað að hafa 

langvarandi áhrif í þeim samfélögum þar sem þau eru unnin (Shannon, 2009: 

28). Til að mynda einskorða Læknar án landamæra starfsemi sína við 

neyðaraðstoð á átakasvæðum en um leið og ástandið batnar ljúka þeir verkefnum 

sínum og önnur samtök taka þá við þar sem frá var horfið (Lydia Geirsdóttir, 

2009).  

Sá skilningur sem áður var lagður í mannúðarstarf var bein neyðarhjálp en 

nú hefur sviðið verið víkkað yfir á svið sem áður hafa talist til þróunarsamstarfs 

(Mills, 2005: 166). Til neyðarhjálpar myndi teljast aðgangur að vatni, fæðu og 

aðrar grunnþarfir. Um leið og starfið er farið að snúast t.d. um menntun eða 

lýðræðisvæðingu er starfsemin farin að teygja sig yfir á svið þróunarstarfs sem er 

mun pólitískara í eðli sínu (Jónas Allansson, 2009).  

Fleiri aðilar en félagasamtök virðast hafa óljósa mynd af 

grundvallamuninum á mannúðarstarfi og þróunarsamstarfi. Í rannsókn Róisín 

Shannon (2009) um hvernig samstarfi frjálsra félagasamtaka og 

héraðsuppbyggingasveita í Afganistan var háttað  kom greinilega í ljós ákveðið 

misræmi í skilgreiningum fulltrúa bandaríska hersins og fulltrúa félagasamtaka. 

Herinn taldi sig ekki vera að fara inn á svið mannúðarstarfs í starfi sínu heldur 

væri hann eingöngu í þróunarsamvinnu sem talsmenn hans skilgreindu 
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afskaplega vítt eða sem „allt sem kemur sér vel fyrir samfélagið― (Shannon, 

2009: 30-31).  

Vissulega hefur ríkt sá viðtekni sannleikur innan fræðanna um viðbrögð 

við átökum að hagfræðileg þróun og aukin samfélagsleg þjónusta stuðli að auknu 

öryggi og minnki þannig líkur á styrjöldum (Macrae, 2001). Þessi skoðun er 

greinileg í Lífskjaraskýrslu Sameinuðu þjóðanna frá 2005 þar sem tengingar 

þróunar við átök eru greinileg og skortur á þróun er álitið öryggisvandamál sem 

verði að leysa (UNDP, 2005). En þetta getur einnig virkað á hinn veginn þar sem 

að án nægilegs öryggis geta innviðir samfélags ekki styrkst. Sem dæmi má taka 

árásir skæruhópa í Írak á þá uppbyggingu á innviðum samfélags sem þar á sér 

stað. Samkvæmt Lischer sjá þessir skæruhópar uppbyggingu og þróun á vegum 

innrásarhersins sem ógnun og jafnvel sem tilraunir til vesturlandavæðingar 

(Lischer, 2007: 106). Þó er að sjálfsögðu einnig um að ræða ákveðin herbrögð 

sem mikið eru notuð í styrjöldum til þess að koma höggstað á óvininn.  

Þrátt fyrir að ótvírætt sé að árásir gegn hjálparstarfsfólki hafi aukist 

gríðarlega á síðastliðnum áratug hefur lítið verið rannsakað tölfræðilega 

nákvæmlega hver sú aukning er. Center on International Cooperation (CIC) og 

Humanitarian Policy Group (HPG) réðust í slíka rannsókn árið 2004 og voru 

niðurstöðurnar sláandi. Á tímabilinu 1997-2005 létust 434 hjálparstarfsmenn og 

að minnsta kosti 513 særðust í 408 skráðum árásum sem í langflestum tilfellum 

var sérstaklega beint gegn hjálparstarfsfólki. Fjöldi atvika nær tvöfaldaðist á milli 

tímabilanna 1997-2001 og 2002 -2005 og hafa margar ástæður verið nefndar 

fyrir þessari aukningu og sýnist hverjum sitt. Of náin samvinna 

mannúðarsamtaka við herinn er ein ástæða sem oft kemur upp í þessari umræðu 

sem og breytingar í því umhverfi sem starfað er. Er þá sérstaklega átt við aukin 

ítök þverþjóðlegra hryðjuverkasamtaka og jafnframt eru getgátur um að almenn 

glæpastarfsemi hafi aukist í mörgum þróunarlöndum (Stoddard, Harmer og 

Haver, 2006: 1). 

Mun fleiri fórnarlömb voru innlendir starfsmenn, eða 737 á móti 210 

erlendu starfsfólki. Líkleg útskýring á þeirri þróun er sú að á hættusvæðum eru 

ferðir og athafnir erlends starfsfólks takmarkaðar af öryggisástæðum og innlent 

starfsfólk fremur fengið til að framfylgja aðgerðum. Í þeim tilfellum þar sem 

hægt var með óyggjandi hætti að bera kennsl á árásaraðila kom í ljós að ástæður 
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voru í yfirgnæfandi meirihluta pólitísks eðlis fremur en í hagnaðarskyni
24

. 

Pólitísk atvik jukust nífalt miðað við árásir í hagnaðarskyni á tímabilinu. Þrátt 

fyrir að átakastuðlar á borð við nærveru bandaríkjahers eða annarra 

utanaðkomandi aðila virðist ekki sýna tölfræðilega fylgni við árásir á 

hjálparstarfsfólk þá virðast tengsl milli hjálparstarfsfólks og hernaðarafla vera til 

staðar í hugum herskárra aðila á þeim svæðum þar sem mest er um slíkar árásir 

(Stoddard, Harmer og Haver, 2006: 2-3). 

Án fullnægjandi öryggisráðstafana fyrir mannúðarstarfsfólk eru tilraunir til 

þess að skapa stöðugleika varhugaverðar og ekki líklegar til árangurs. Sömu sögu 

má segja um möguleika þess til þess að sinna því mannúðarstarfi sem er 

tilgangur veru þess (Lischer, 2007: 114). Lischer bendir á að mannúðarstarf þar 

sem þörf er á pólitískum eða hernaðarlegum viðbrögðum sé í það minnsta 

ófullnægjandi og geti jafnvel gert ástandið verra en ef heima hefði verið setið 

(2005: 5-6).  Líkt og sjá má á dæmunum frá Afganistan og Írak eru 

mannúðarsamtök tilneydd að draga úr eða hætta algjörlega starfsemi sinni í 

kjölfar árása sem gagngert er beint gegn þeim.  

Vestræn mannúðarsamtök geta ekki litið framhjá þeirri staðreynd að ef þau 

starfa í návígi við eða undir regnhlíf inngripahersins þá fórna þau hlutleysi sínu. 

Með því að ganga út frá því sem gefnu að allir aðilar sem að deilum koma líti á 

vestræn mannúðarsamtök sem sjálfstæða og óhlutdræga aðila eru félagasamtök 

að setja sig í hættulegar aðstæður (Lischer, 2007: 114-115). Í fullkomnum heimi 

væri slíkt mögulegt en í ljósi breyttrar formgerðar stríðsreksturs þar sem 

hjálparsamtök geta verið aðlaðandi skotmark fyrir félitla skæruhópa er slíkt því 

miður ekki raunin. Því er nauðsynlegt að vera í góðum tengslum við þá aðila er 

að tilteknu mannúðarrými koma.  

Rauði krossinn vinnur markvisst undir merkjum „sjálfstæðis gagnvart 

sérstaklega ríkisstjórnum og herjum, óhlutdrægni og hlutleysis‖ og reynir þannig 

að mynda tengsl við alla þá hópa sem mögulega standa að átökum innan svæðis. 

Án virðingar þeirra og vilyrða um verndun getur starfsemin komist í uppnám 

(Þórir Guðmundsson, 2009). Þó er ekki alltaf nægilegt að starfa undir 

formerkjum óhlutdrægni og mannúðar í pólitískum aðstæðum líkt og svo 

hörmulega sýndi sig í starfsemi Rauða krossins í Kongó árið 2001. Þar tókust á 

                                                             
24  Exeeding the rise in purely economic incidents by a factor of nine. 
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etnískir hópar Hema og Lendu fólks. Rauði krossinn mat ástandið á þann hátt út 

frá formerkjum óhlutdrægni að þörfin fyrir aðstoð væri mun meiri meðal Lendúa 

og beindi starfseminni frekar til þeirra. Hemar tóku þetta óstinnt upp og töldu um 

að ræða pólitíska afstöðu sem beindist gegn þeim og voru sex starfsmenn Rauða 

Krossins drepnir í kjölfarið (Mills, 2008: 266).  

Rauði krossinn reynir eftir fremsta megni að tryggja öryggi starfsfólks síns 

með því að starfa sjálfstætt, án þess að tengja sig sérstaklega við einhver öfl 

innan átakanna. Mikilvægt er að vera í samskiptum við alla aðila átaka á þeim 

svæðum sem samtökin sinna. Sem dæmi má nefna að alþjóðaráð Rauða krossins 

hefur verið í Afganistan síðan á áttunda áratugnum og á í nánast daglegum 

samskiptum við þá stríðandi hópa sem þar eru. Má þar nefna talibana, NATO, 

stjórnarherinn og jafnvel Al-Kaída (Þórir Guðmundsson, 2009). Þó eru vissulega 

til átakanleg dæmi um að jafnvel þessir varnaglar dugi ekki til þess að tryggja 

öryggi starfsfólks samtakanna. Þrír starfsmenn alþjóða Rauða krossins á 

Filippseyjum voru teknir í gíslingu þann 15. janúar 2009 af þarlendum sjóliðum 

með taldir eru hafa tengsl við Al-Kaída. Þeim hefur ekki verið sleppt er þessi 

ritgerð er skrifuð en þann 11. mars 2009 bárust staðfestingar um að þeir væru enn 

á lífi (ICRC, 2009; Þórir Guðmundsson, 2009). Áðurnefnt dæmi frá Kongó, þar 

sem ákvarðanir, byggðar á óhlutdrægni, voru teknar um að beina aðstoð frekar til 

Lendúa en Hema bendir til að þar hafi samskipti hugsanlega ekki verið nægilega 

gegnsæ og skýr auk þess sem það er til marks þá hættu sem myndast þegar 

stríðandi aðilum þykir að sér vegið. 

 

 

Félagslegt og siðferðilegt eðli rými til mannúðar kemur til vegna þess að það eru 

margir aðilar sem koma að því sem ákvarða hvernig það liggur, allt frá 

stjórnvöldum viðkomandi ríkis, öðrum hópum sem eru beinir aðilar að stríðinu, 

alþjóðlegar stofnanir, stjórnvöld annarra ríkja og félagasamtökin sjálf Því eru það 

bæði félagasamtökin sjálf sem og aðrir aðilar sem geta með aðgerðum sínum og 

hugmyndum haft áhrif á hvernig mannúðarstarfi er háttað. Mannúðarstarf hefur 

tekið töluverðum stakkaskiptum eftir lok kalda stríðsins, svo miklum að í raun 

má tala um það sem viðmiðaskipti. Öryggisvæðing og aukin pólitík í tengslum 

við bæði mannúðar- og þróunarstarf hefur gert mörkin þar á milli óljósari. Það 

hefur haft veruleg áhrif á stöðu friðhelgi mannúðarsamtaka þar sem að friðhelgin 

http://www.icrc.org/
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byggist á óhlutdrægni og sjálfstæði en þróunarstarf getur ekki talist ópólitísk í 

eðli sínu.  

Fleiri atriði innan mannúðarstarfs gera það að verkum að erfitt er fyrir 

mannúðarsamtök að kalla sig óhlutdræg eða sjálfstæð. Félagasamtök sem starfa 

sem framlenging af utanríkisstefnu einstakra ríkja geta í raun hvorki kallað sig 

sjálfstæð né óhlutdræg. Félagasamtök standa jafnframt oft frammi fyrir erfiðum 

valkostum  um hvort það eigi að starfa eftir formerkjum óhlutdrægni eða taka 

opinbera pólitíska afstöðu.  

Mikilvægt er að stefnumörkun félagasamtaka sé gerð út frá raunverulegum 

aðstæðum og reynslu en ekki óskhyggju eða fortíðarhyggju. Þrátt fyrir að 

æskilegast væri að frjáls félagasamtök gætu unnið út frá hugmyndum um 

sjálfstæði og óhlutdrægni er slíkt ekki alltaf raunhæft því það getur orðið til þess 

að starfsfólk þeirra lætur lífið fyrir þær hugsjónir.  
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4. Staða frjálsra félagasamtaka 

 

 

Í þessum kafla er kastljósinu beint að  starfsemi félagasamtaka almennt í 

tengslum við breytta stöðu þeirra í bæði mannúðar- og þróunarsamstarfi. Tengsl 

þeirra við ríkisstjórnir eru einnig skoðuð og í því samhengi er sjónum sérstaklega 

beint að stefnu Íslands í samstarfi við félagasamtök á sviðum hjálparstarfs. 

Hlutverk félagasamtaka innan breyttrar formgerðar átaka verður einnig að tekin 

til umfjöllunar  til þess að varpa frekara ljósi á stöðu friðhelginnar. 

 

 

 

4.1. Starfsemi frjálsra félagasamtaka 

 

Á undanförnum árum hefur orðið veruleg aukning á áhuga fræðimanna jafnt sem 

almennings á starfsemi frjálsra félagasamtaka og árangri starfsemi þeirra. Þessi 

áhugi er eflaust kominn til vegna örra samfélagsbreytinga í kjölfar hnattvæðingar 

sem færa upp á yfirborðið ný vandamál sem þarfnast oft nýrra úrræða (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008: 373). Fjöldi frjálsra félagasamtaka í heiminum fjórfaldaðist 

tæplega á 20 árum, frá því að vera um 13.000 skráð samtök árið 1981 í að vera 

47.000 árið 2001 (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 376).  

Ýmis atriði hafa verið tiltekin í tengslum við aukinn fjölda samtaka og 

vaxandi áhuga á starfsemi þeirra. Má þar meðal annars nefna opnari 

starfsvettvang við lok kalda stríðsins, aukið upplýsingaflæði í heiminum og 

hagstæðara lagaumhverfi víða sem gerði samtökum auðveldara fyrir að starfa í 
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mörgum löndum. Sú staðreynd að náttúruhamfarir og stríð í fjarlægum löndum 

færðust nær hinum almenna borgara með fjölmiðlaumfjöllun hefur þar einnig 

haft töluverð áhrif (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 378). Þórir Guðmundsson 

sviðsstjóri alþjóðasviðs Rauða Kross Íslands segir alltaf hafa verið rými fyrir 

óháða aðila innan mannúðarstarfs og að á tímum kalda stríðsins hafi ríkt 

ákveðinn skilningur á þeirri nauðsyn vegna þeirrar togstreitu sem ríkti milli 

austurs og vesturs. Við lok kalda stríðsins höfðu ýmsir áhyggjur af því að þetta 

rými færi minnkandi sem reyndist ekki raunin (Þórir Guðmundsson, 2009). Þó 

stýrðu pólitískir hagsmunir miklu um starfsemi frjálsra félagasamtaka á tímum 

kalda stríðsins og báðum megin við járntjaldið ríkti tortryggni um ásetning 

félagasamtaka sem áttu sér rætur hinum megin við tjaldið (UN System and Civil 

Society, 2003).  

Oft er talað um að frjáls félagasamtök skiptist annars vegar í félög sem 

starfa sem málsvarar ákveðinna félagslegra hópa og hins vegar í félög sem koma 

til hjálpar með efnislegum leiðum. Þessi skil eru þó alls ekki  skýr þar sem mörg 

félagasamtök sinna báðum hlutverkum. Amnesty International er dæmi um 

félagasamtök sem sinna málsvarahlutverki en Rauði krossinn sinnir beinu 

hjálparstarfi. Þessi samtök vinna þó vel saman þar sem Amnesty International 

getur tjáð sig um ástand og mannréttindabrot þegar Rauða Krossinum gefst ekki 

kostur á því vegna óhlutdrægni þeirra í starfi á vígvellinum. Þannig er þörfin rík 

fyrir báðar gerðir (Þórir Guðmundsson, 2009). 

Alþjóða Rauði krossinn hefur töluverða sérstöðu meðal mannúðarsamtaka 

þar sem þau samtök hafa umboð til aðgerða á yfirþjóðlegum grundvelli, sem 

felur í sér að sem sérstakur verndari Genfarsamningana og mannúðargilda geta 

þeir veitt aðstoð jafnvel þó að ríki taki fyrir afskipti þeirra (Mills, 2005: 170-

171).  

Hugmyndum um að frjáls félagasamtök frá Vesturlöndum taki upp 

samvinnu við innlend félagasamtök í öðrum löndum hefur vaxið ásmegin að 

seinni árum. Innan þróunarsamstarfs er álitið að slík tengsl styrki borgaralegt 

samfélag sem af mörgum er talin undirstaða hagrænnar og félagslegrar þróunar 

(Brehm, 2004: 7-8). Innlend félagasamtök geta því reynst mikilvægir 

bandalagsaðilar þar sem þau búa bæði yfir staðbundinni þekkingu sem ekki er 

endilega á allra vitorði og eru í tengslum við fólkið í landinu og grasrótina (Aall, 

2001: 366-368). Sú staða getur þó komið upp að samtökin séu á einhvern hátt 
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tengd stjórnvöldum í hugum tiltekinna hópa og getur samstarf við þá þannig 

skaðað starfsemina. Ef engar slíkar tengingar eru til staðar getur félagið á 

staðnum verið til góðs (Þórir Guðmundsson, 2009).  

Sú gagnrýni hefur komið fram á vestræn félagasamtök að um leið og þau 

segist mæla fyrir hönd fórnarlamba, yfirgnæfi þau raddir þess fólks sem þau 

segjast vera málsvarar fyrir (Kaldor, 2001: 114). Lydia Geirsdóttir hefur sinnt 

hjálparstarfi á vegum Lækna án landamæra í Darfur héraði í Súdan gefur dæmi 

um þetta. Hún hafði umsjón með verkefni í flóttamannabúðunum í Kalma og sá 

um ráðningu starfsfólks. Flest starfsfólk hennar var innlent en að sögn Lydiu 

voru helstu ástæðurnar fyrir því að hafa einnig erlent hjálparstarfsfólk þær að það 

gat sinnt samskiptum við stjórnvöld, en slík samskipti  hefðu getað haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir innlent starfsfólk. Annar tilgangur er sá að bera 

vitnisburð um ástandið út á við
25

 en það er einmitt einn af hornsteinum 

samtakanna Lækna án landamæra og helsta ástæðan fyrir því að samtökin klufu 

sig frá Rauða Krossinum (Lydia Geirsdóttir, 2009). Aðstæður geta því verið 

þannig að raddir erlendra hjálparstarfsmanna eru nauðsynleg viðbót við raddir 

heimamanna. Það á ekki síst við þegar raddir heimamanna hafa verið  þaggaðar 

niður af öðrum, líkt og fram kemur í ofangreindu dæmi frá Súdan. 

Lengi vel hefur staðhæfingum um yfirburði frjálsra félagasamtaka gagnvart 

öðrum stofnunum, sérstaklega ríkisstofnunum, verið tekið sem nokkurs konar 

sannleik. Staðhæfingum á borð við að félagasamtök séu sveigjanlegri, skilvirkari, 

frjórri og eigi auðveldara að ná til almennings en aðrar stofnanir er haldið fram 

þrátt fyrir að lítið liggi fyrir af rannsóknum sem staðfesti það. Terje Tvedt
26

 

gagnrýnir þessa nálgun og telur hann upp nokkrar rannsóknir sem þvert á móti 

sýni að frjálsum félagasamtökum takist í mörgum tilfellum ekki að ná til þeirra 

allra fátækustu eða kvenna vegna þess meðal annars að kerfi þeirra byggir á 

sjálfboðaliðum og þeir fátækustu hafi ekki tök á að taka þátt í slíku starfi (Tvedt, 

1998: 128-130). Þó er erfitt að meta árangur frjálsra félagasamtaka sem heildar 

þar sem að þetta er fjölbreytilegur hópur félaga sem starfar innan ólíkra sviða og 

með ólíkum hætti. Að sama skapi er erfitt að bera saman frjáls félagasamtök og 

ríkisstofnanir því eins og áður kom fram byggir kerfi frjálsra félagasamtaka á 
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  Témoignage eða witnessing. 
26  Terje Tvedt er prófessor í stjórnmálafræði við háskólann í Osló 
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sjálfboðastarfi á meðan tengsl þegna við ríki eru tengsl sem byggjast á yfirráðum 

(Tvedt, 1998: 132).  

Sameinuðu þjóðirnar telja kosti þess að vinna í samstarfi við frjáls félagasamtök 

vera upplýsingaflæði þar á milli og hlutverk slíkra samtaka sé að vera tengiliður 

milli Sameinuðu þjóðanna og þess fólks sem helst þarf að ná til (UN System and 

Civil Society, 2003). Því má setja spurningamerki við yfirburði frjálsra 

félagasamtaka yfir ríkjandi kerfi á meðan skynsamlegra getur verið að líta á þau 

sem viðbót við það kerfi. Eins og fram kom í umfjölluninni um samspil eininga í 

alþjóðakerfinu í kafla 1.1. þurfa aukin völd eins hagsmunaaðila ekki endilega að 

draga úr áhrifum annarra hagsmunaaðila. Félagasamtök hafa oft á tíðum aðgang 

að grasrótinni sem erlendar ríkisstjórnir eða alþjóðastofnanir á borð við 

Alþjóðabankann eða Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki. Slíkur aðgangur er afar 

mikilvægur fyrir starfsemi þróunar- og mannúðarstarfs, bæði vegna upplýsinga 

sem annars gætu verið huldar og hins vegar vegna aukinnar þátttöku almennings.  

 

 

 

 

4.2. Tengsl við ríkisstjórnir 

 

Samstarf ríkis og frjálsra félagasamtaka innan þróunarsamvinnu jókst til muna á 

níunda og tíunda áratug síðustu aldar. Í raun má segja að báðir aðilar hafi litið 

svo á að græða mætti á samstarfinu þar sem ríkisreknar 

þróunarsamvinnustofnanir vildu nýta sér þekkingu félagasamtakanna og 

félagasamtökin sáu fram á að geta stóraukið starfsemi sína með auknu 

fjárframlagi ríkisins. Jafnframt sá ríkið fram á að geta náð til mun fleiri sem væru 

hjálparþurfi vegna tengsla ýmissa félagasamtaka við innlend, borgaraleg 

samfélög (Hermann Ingólfsson og Jónas Haralz, 2003: 37).  

Nýskipan í ríkisrekstri (e. New public management) hefur einnig haft í för 

með sér fjölgun samninga milli ríkja og frjálsra félagasamtaka á sviði 

þróunarsamvinnu, oft þá í einstökum verkefnum sem hæfa sérsviði tiltekinna 

félagasamtaka (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 377). Einnig hefur það hlutverk 

frjálsra félagasamtaka að vera ráðgjafar hjá alþjóðastofnunum stóraukist á 
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undanförnum árum. Má þar nefna Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðabankann og 

fleiri veigamiklar stofnanir. Hlutverk þeirra sem ráðgjafar og áhrifavaldar á 

ákvarðanir alþjóðasamtaka hefur eflst verulega á undanförnum áratugum 

(Mawlawi, 1993: 393). Frjáls félagasamtök hafa einnig mikið látið til sín taka í 

hlutverki þrýstihópa varðandi málefni sem þeim tengjast á alþjóðavettvangi. Má 

þar nefna sem dæmi tvo nýlega alþjóðasamninga um bann við notkun 

jarðsprengja og bann við notkun klasasprengja. Samningur gegn notkun 

klasavopna var undirritaður í desember 2008 eftir að hafa síðast verið beitt í 

Líbanon árið 2006. Að baki þeim samningi liggur meðal annars margra ára vinna 

Alþjóða Rauða krossins. Fyrir tilstuðlan frjálsra félagasamtaka meðal annarra 

verða til ný viðmið innan alþjóðasamskipta því að þó svo að ekki hafi allir 

undirritað þessa samninga að þá ríkir almennt samþykki um að slíkum meðulum 

skuli ekki beitt (Þórir Guðmundsson, 2009).   

Sum félagasamtök fá bróðurpart fjárstuðnings síns frá ríkisstjórnum og 

starfa í sumum tilfellum sem hluti af ríkistengdum verkefnum (Wells og Hauss, 

2007). Tengsl frjálsra félagasamtaka við ríkisstjórnir í gegnum fjármögnun gerir 

stundum að verkum að erfitt er að segja þau algerlega óháð stjórnvöldum. Þó 

hafa einhver félagasamtök á borð við Amnesty International tekið eindregna 

afstöðu gegn slíkum tengslum til þess að viðhalda sjálfstæði sínu og óhlutdrægni 

(Edelman og Haugerud, 2005: 27, Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 381). Alþjóða 

Rauði krossinn tekur ekki við skilyrtum fjárstyrkjum af ríkjum eða öðrum aðilum 

þar sem Rauði krossinn vill tryggja að hagsmunir þiggjenda séu hafðir í fyrirrúmi 

en ekki hagsmunir gefenda (Þórir Guðmundsson, 2009).  

Auknum áhrifum fylgja þó ýmsir vankantar og meðal annars hafa 

spurningar vaknað um hlutleysi félagasamtaka sem tengd eru ríkisstjórnum í 

gegnum fjármagn, sem ráðgjafar eða sem aðilar að sérstökum verkefnum (Mills, 

2005). En þótt frjáls félagasamtök séu ríkisstyrkt þýðir það ekki endilega að þau 

séu auðsveip og leiðitöm. Í mörgum tilfellum ganga aðgerðir félagasamtaka þvert 

gegn pólitískum vilja þeirra ríkja sem styrkja þau (Mills, 2006: 265). Slíkt getur 

þó haft þær afleiðingar að ríki skrúfi fyrir fjárframlög til félagasamtaka.   

Þær aðstæður sem lýst er hér að framan geta haft tvíbentar afleiðingar þar 

sem aukin áhrif og fjármagn styrkir starfsemi þeirra en getur á sama tíma veikt 

trúverðugleika þeirra og þannig sett vinnu þeirra og öryggi í hættu. Frjáls 

félagasamtök eru í einstakri stöðu til þess að gagnrýna bæði aðgerðir og 
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aðgerðarleysi alþjóðasamfélagsins og til þess að halda þeirri stöðu er nauðsynlegt 

að óhlutdrægni þeirra og trúverðugleiki bíði ekki verulega hnekki. Einnig búa 

frjáls félagasamtök oft á tíðum yfir mikilvægri staðbundinni þekkingu sem 

gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki þegar meta skal líkur á átökum eða 

viðbrögð við átökum sem þá þegar hafa brotist út (Mills, 2005).  

 

 

 

 

4.3. Ísland, þróunarsamvinna og frjáls félagasamtök 

 

Samkvæmt samþykkt Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna árið 1970 hafa 

iðnríki heimsins sett sér það viðmið að veita um 0.7% vergra þjóðartekna til 

þróunaraðstoðar (Monterrey samþykktin, 2002: 14). Ísland hefur aldrei komist 

nálægt þessu viðmiði og er reyndar ekki eitt þar á ferð heldur á slíkt hið sama við 

um flest lönd heims að Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Hollandi og Lúxemburg 

undanskildum (Cosgrave, 2004). Hlutfall Íslands til þróunarsamvinnu var um 

0.27% af vergum þjóðartekjum árið 2006, 0,25% árið 2007 og 0,36% árið 2008 

(Þórdís Sigurðardóttir, 2009; Framlög til þróunarsamvinnu, 2007).  

Ísland skilgreinir framlög til borgaralegrar friðargæslu innan framlaga til 

þróunarsamstarfs og hafa íslenskir friðargæsluliðar starfað í gegnum 

alþjóðastofnanir og hernaðarbandalög á borð við NATO, SÞ og Öryggis- og 

samvinnustofnun Evrópu
27

 sem og í samnorrænu verkefni á Srí Lanka (Hermann 

Ingólfsson og Jónas Haralz, 2003: 18-19). Á árinu 2007 var um 20% 

heildarfjármagns til þróunarsamstarfs sett til friðargæslu á meðan 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands fékk um 37% til umráða (Framlög til 

þróunarsamvinnu 2007). Í svari við fyrirspurn Þórunnar Sveinbjarnardóttur á 

Alþingi (Þskj. 195  —  193. mál.) segir Halldór Ásgrímsson, þáverandi 

utanríkisráðherra, að borgaraleg friðargæsla á vegum Íslands eða öðru nafni 

„friðaruppbygging í fyrrum stríðshrjáðum löndum― falli undir skilgreiningu 

                                                             
27  ÖSE eða OSCE. 
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Þróunarsamvinnunefndar
28

 hjá Efnahags- og framfarastofnuninni
29

 á 

þróunaraðstoð. Þó verður aðstoðin á sama tíma að veitast þeim löndum sem falla 

á lista DAC yfir þróunarlönd (Þskj. 277  —  193. mál.). Hingað til hefur Ísland 

sinnt borgaralegri friðargæslu í ríkjum fyrrum Júgóslavíu, Srí Lanka, Afganistan 

Líberíu, Líbanon, Palestínu og Írak. Hermann og Jónas segja að varast skuli að 

alhæfa um mismun þróunarsamvinnu og borgaralegrar friðargæslu þar sem að 

þeirra mati séu mörkin þar á milli óskýr (Hermann Ingólfsson og Jónas Haralz, 

2003: 19).  

Samskipti íslenska ríkisins við frjáls félagasamtök, hvort sem eru íslensk 

eða erlend, eiga sér að hluta stað í gegnum Þróunarsamvinnustofnun Íslands 

(ÞSSÍ) sem gerir samninga við samtök um samstarf í þeim löndum sem Ísland 

heldur úti þróunarsamvinnu (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 384). Ísland er aðili að 

Ríó-sáttmálanum sem hvetur meðal annars til þess að ríki hafi samráð við frjáls 

félagasamtök sem leið að sjálfbærri þróun (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 387). 

Þrátt fyrir að rík hefð sé fyrir starfsemi frjálsra félagasamtaka hér á landi hafa 

íslensk stjórnvöld ekki markað sérstaka stefnu í samskiptum sínum við þau ólíkt 

hinum Norðurlöndunum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 373). Þó eru áherslur 

íslenskra stjórnvalda að styrkja og auka samstarf við frjáls félagasamtök, einkum 

þau sem hafa sérþekkingu á málefnum kvenna og barna og mótað hefur verið 

verklag um hvernig stuðningi við frjáls félagasamtök skuli háttað (Þórdís 

Sigurðardóttir, 2009).  

Bein framlög íslenskra stjórnvalda til frjálsra félagasamtaka sem starfa á 

sviði þróunarsamstarfs voru 120 milljónir kr. árið 2008 og eru starfssamningar 

ÞSSÍ við einstaka samtök þar ekki talin með (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008: 384-

385) en þau voru á þessu sama ári 50 milljónir kr. til íslenskra frjálsra 

félagasamtaka. Í gildandi stefnu ÞSSÍ kemur fram að aukið samstarf við frjáls 

félagasamtök, jafnt á Íslandi sem í samstarfslöndum, verði bæði til þess að auka 

skilning íslensks almennings á þróunarsamstarfi og til þess að styðja við 

borgaralegt samfélag og lýðræðisþróun í samstarfslöndunum (Stefna 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands) 

Samkvæmt eldri lögum um ÞSSÍ frá 1. júlí 1981 lá yfirstjórn verkefna sem 

stofnunin lagði fjármagn í alltaf hjá stofnuninni sjálfri. Slík yfirstjórn 
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ríkisstofnunar á framlögum til frjálsra félagasamtaka samræmist illa hugmyndum 

um sjálfstæði og óhlutdrægni þeirra eins og áður hefur fram komið. Þessum 

lögum var breytt á Alþingi þann 11. september 2008 og nær nú til allrar 

alþjóðlegrar þróunarsamvinnu á vegum íslenskra stjórnvalda. Í 5. grein hinna 

nýju laga segir: ―Utanríkisráðuneytið annast marghliða þróunarsamvinnu Íslands, 

samstarf við alþjóðlegar stofnanir og innlend og alþjóðleg félagasamtök  eftir því 

sem við á, samkvæmt áætlun stjórnvalda um alþjóðlega þróunarsamvinnu‖ (Lög 

um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, 2008).Í þessum lagabreytingum felast 

nú tækifæri um samstarf ríkis og félagasamtaka.  

 

 

 

 

4.4. Hlutverk frjálsra félagasamtaka í átökum 

 

Hlutverk frjálsra félagasamtaka í viðbrögðum alþjóðasamfélagsins við 

styrjöldum hefur aukist verulega frá því sem áður var. Undir viðmiðum ábyrgðar 

til að vernda eiga frjáls félagasamtök erindi á öllum þremur stigum, þ.e.a.s 

tilraunum til þess að hindra að átök brjótist út, beinum inngripum í átökum og 

svo uppbyggingu að stríði loknu. Mannúðaraðstoð er í samtímanum hluti 

hernaðarlegra inngripa og af mörgum talinn nauðsynlegur hluti til að hægt sé að 

halda því fram að inngripin hafi verið árangursrík (Lischer, 2007: 100-101).  

Þeim félagasamtökum hefur fjölgað mjög á undanförnum árum sem 

einbeita sér að forvarnarstarfi eða upprætingu vopnaðra átaka og eru nú hluti af 

lykilaðilum í viðbrögðum alþjóðasamfélagsins gagnvart blóðugum átökum 

(Welling, 2007). Samtökin International Alert, The International Crisis Group 

og European Centre for Conflict Prevention eru nokkur dæmi um þau fjölmörgu 

félagasamtök sem hafa beitt sér sérstaklega á þessum vettvangi (Ramsbotham et 

al, 2005: 125).  

Tölfræðin sýnir að eftir því sem þátttaka frjálsra félagasamtaka hefur aukist 

hefur átökum fækkað og taka þau jafnframt skemmri tíma. Þó þarf ekki endilega 

að vera þar beint orsakasamband því ýmis önnur atriði þarf að taka inn í myndina 

sem áhrifavalda. Má þar meðal annars nefna brotthvarf gervistríða milli risavelda 
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kalda stríðsins á erlendri grundu og sjálfstæðisbaráttur fyrrum nýlenda 

(Ramsbotham et al, 2005: 126). Engu að síður eru áhrif aðgerða frjálra 

félagasamtaka, t.d. samkvæmt Human Security Report (2005), í þeirri vinnu sem 

beinist gegn átökum óyggjandi. 

Mikil vinna frjálsra félagasamtaka fer jafnframt fram í þróunarsamvinnu og 

hefur þáttur frjálsra félagasamtaka farið vaxandi innan þróunarverkefna síðustu 

áratugi. Má meðal annars rekja ástæður þeirrar aukningar til þess að a.m.k. um 

tíma dró úr félagslegri þjónustu í sumum þróunarlöndum í takt við kenningar ný-

frjálshyggju um minnkandi ríkisútlát innan geira heilbrigðis, félagskerfis og 

menntunar. Frjáls félagasamtök hófu þannig að mynda ákveðið mótvægi gegn 

áhrifum alþjóðalánastofnana innan þróunargeirans á borð við Alþjóðabankann og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þó svo að mikilvægi þeirra stofnana í þróunarsamvinnu  

sé enn ótvírætt. Alþjóðalánastofnanir hafa einnig nýtt sér starfsemi félagasamtaka 

til þess að sinna þróunarverkefnum sem þær fjármagna (Edelman og Haugerud, 

2005: 27).  

Hlutverk frjálsra félagasamtaka innan þróunarsamstarfs er afar 

fjölbreytilegt. Þar má nefna þjónustu og málsvörn í þágu minnihlutahópa. Einnig 

leggja frjáls félagasamtök fram mikla vinnu við að styrkja lýðræði og vekja 

athygli á nýjum vandamálum og finna viðeigandi lausnir við þeim (Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008: 375-376). Að auki felst mikil vinna frjálsra félagasamtaka í 

almennri þróunarsamvinnu sem að margra mati er afar mikilvægur liður í 

forvörnum gegn átökum (Lischer, 2007: 106). Mannúðaraðstoð og 

þróunarsamvinna í þeim tilgangi er eins og áður hefur komið fram pólitísk í eðli 

sínu sem gerir félagasamtökum erfiðara fyrir að bera fyrir sig friðhelgi þar sem 

friðhelgi mannúðarsamtaka byggist meðal annars á óhlutdrægni.  

Í erfiðum aðstæðum innan ríkja þar sem alþjóðasamfélagið hefur ekki 

nægilegt umboð til aðgerða eða skortir pólitískan vilja er hlutverk frjálsra 

félagasamtaka oft á tíðum mjög mikilvægt. Aðgangur þeirra til hjálparstarfs er 

gjarnan greiðari en aðgangur annarra ríkja eða alþjóðastofnana þar sem að 

ríkisstjórnir einstakra ríkja sem eiga í átökum eða öðrum erfiðleikum sjá frjáls 

félagasamtök yfirleitt ekki sem sömu pólitísku ógn og þau kunna að sjá einstök 

ríki eða alþjóðastofnanir (Welling, 2007). Yfirleitt eru ríkisstjórnir sem eiga í 

stríði vinveittar starfsemi frjálsra félagasamtaka (Aall, 2001: 366-368). Frjáls 

félagasamtök eru oft á tíðum í þeirri stöðu að geta varað við væntanlegum 
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átökum vegna tengsla þeirra við samtök og fólk á stöðum þar sem þau sinna 

verkefnum og geta jafnvel komið í veg fyrir átök með nærveru sinni (Mawlawi, 

1993: 402-403). 

Frjáls félagasamtök taka oft að sér að starfa sem milligönguaðilar á milli 

þeirra aðila sem koma að átökunum. Oft er þessu starfi þó sinnt í samstarfi við 

alþjóðastofnanir eða ríkisstjórnir sem að málum koma. Þeirra hlutverk sem 

milligönguaðilar í samningaviðræðum milli stjórnvalda og andspyrnuhópa kemur 

oftast til þegar aðstæður bjóða af einhverjum ástæðum ekki upp á formlegri 

samningaviðræður (Mawlawi, 1993: 396-397). Hér, eins og á öðrum 

starfssviðum, kemur staðbundin þekking að miklu gagni hvort sem er í beinum 

afskiptum af samningaferlinu eða í þjálfun og fræðslu þeirra aðila sem koma að 

sáttasamningum (Ramsbotham et al, 2005: 169-170). Má nefna sem dæmi 

aðkomu Conflict Analysis Center í Moldavíu sem hefur átt verulegan þátt í að 

halda uppi samskiptum stríðandi fylkinga og upplýsingaflæði þeirra á milli 

(Francis, 2002: 236).  

Starfsemi frjálsra félagasamtaka í átökum er grasrótarstarfsemi sem oft 

nýtur þess álits meðal borgara að vera mikilvæg fyrir friðaruppbyggingu. 

Félagsleg áhrif þeirrar starfsemi eru kannski ekki alltaf mjög sýnileg en geta þó 

haft gríðarleg áhrif á vilja fólks um að halda áfram átökum eða ná sáttum 

(Ramsbotham et al, 2005: 170). Frjáls félagasamtök eru af mörgum talin vel til 

þess fallin að stuðla að félagslegri og hagrænni þróun í þeim samfélögum með 

því að styrkja innviði samfélaga eftir átök og reyna að takast á við og uppræta 

ástæður átaka. Þátttaka frjálsra félagasamtaka í uppbyggingu eftir styrjaldir eru 

gríðarlega mikilvægur liður í að rjúfa hringrás stríðsástands sem myndast getur 

(Mawlawi, 1993: 406-409). Vinna bæði alþjóðlegra og staðbundinna 

félagasamtaka í grasrótinni í Kósovó er gott dæmi um starf sem náði góðum 

árangri. Slík starfsemi félagasamtaka er þó umdeild þar sem að hún er álitin 

pólitísk í eðli sínu af fræðimönnum og getur jafnframt verið skilgreind sem 

óæskileg erlend áhrif af heimamönnum (Chomski, 2008; Duffield, 2005; Lischer, 

2007)..  

Þegar ríkisstjórnir sjá ekki pólitíska hagsmuni í beinum inngripum sjá frjáls 

félagasamtök um að beita sér í stríðum sem eiga sér stað á svæðum sem teljast 

hafa lítið stjórnmálalegt vægi líkt og gerst hefur í borgarastríðinu í Súdan. Með 

því að nýta sér starfsemi félagasamtaka geta ríki forðast að taka pólitíska afstöðu 
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með fylgjandi fórnarkostnaði en þó látið sem það sitji ekki hjá aðgerðalaust 

(Lischer, 2007: 112). Opinberir aðilar hafa jafnframt áttað sig á möguleikunum á 

að nýta sér starfsemi frjálsra félagasamtaka til þess að sneiða framhjá innlendum 

stjórnvöldum, meðal annars í Mósambík og Afganistan um miðjan níunda 

áratuginn (Kaldor, 2001: 119). Félagasamtökin opnuðu þannig leið fyrir vestræn 

ríki til þess að hafa áhrif á styrjaldir án þess að þurfa að taka opinbera afstöðu og 

taka þeim pólitísku afleiðingum sem því fylgja.   

Oft er miðað við aðstæður í Bíafra í Nígeríu árið 1971 sem vendipunkt í 

samvinnu frjálsra félagasamtaka við innlend yfirvöld. Alþjóða Rauði krossinn 

ákvað þá í samstarfi við fleiri mannúðarsamtök í trássi við nígerísk stjórnvöld að 

varpa úr lofti matarsendingum til Bíafra. Svipað var uppi á teningnum í 

hungursneyðinni í Eþíópíu árið 1984. Ýmsir aðilar, þar á meðal Læknar án 

landamæra, héldu því fram að hungursneyðinni væri vísvitandi stýrt af Mengistu 

þáverandi þjóðarleiðtoga Eþíópíu sem hernaðartækni og að öll aðstoð, þar á 

meðal Band-Aid
30

, hjálpaði Mengistu að halda völdum. Var Læknum án 

landamæra vísað úr landi og meinuð starfsemi fyrir þá skoðun. Í Eþíópíu 

myndaðist veruleg gjá á milli þeirra félagasamtaka sem kusu að starfa í samvinnu 

við þarlend stjórnvöld og þeirra sem gerðu það ekki (Kaldor, 2001: 119). Þarna 

kemur greinilega í ljós sú úlfakreppa sem félagasamtök standa oft frammi fyrir í 

pólitískum flækjum sem óhjákvæmilega fylgja átökum. Það getur verið erfitt að 

velja hvort taka eigi pólitíska afstöðu og þar með hætta starfsemi eða sinna 

neyðarhjálp sem kann að gagnast mörgum þurfandi en einnig þeim sem kunna að 

bera ábyrgð á ástandinu.  

 

 

Frjáls félagasamtök eru meðal þeirra aðila alþjóðakerfisins sem hafa töluverð 

áhrif í málefnum sem talin eru hnattræns eðlis, hvort sem átt er við vandamál á 

borð við mengun, fátækt eða stríðsátök. Frjálsum félagasamtökum hefur fjölgað 

verulega síðustu ár, ekki síst vegna þess að ný vandamál krefjast nýrra lausna. 

Félagasamtök hafa haft sig verulega í frammi sem þrýstihópar í 

alþjóðasamningum , meðal annars um notkun klasavopna og þannig sýnt fram á 

áhrif sín á alþjóðlegum vettvangi.  

                                                             
30  Band-Aid voru hljómsveit sem gáfu út lagið Do They Know it´s Christmas árið 1984 til 

fjársöfnunar fyrir hungursneyðina sem þá ríkti í Eþíópíu 
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Mannúðarsamtök skiptast gróflega niður í tvo flokka, annars vegar þau sem 

gegna svokölluðu málsvarahlutverki og hins vegar þau sem starfa í beinu 

hjálparstarfi. Þó eru mörg sem gegna báðum hlutverkum eins og Læknar án 

landamæra eru skýrt dæmi um. Rauði krossinn hefur töluverða sérstöðu meðal 

mannúðarsamtaka vegna stöðu sinnar innan Genfarsamninganna. 

Hlutverk mannúðarstarfsemi og þróunarstarfsemi hefur verið samlagað 

hugmyndum um einstaklingsöryggi og sameiginlegt öryggi. Slíkt hefur haft 

töluverðar afleiðingar fyrir samtökin þar sem það gerir starfsemina pólitískari og 

þar með eldfimari. Pólitískt mikilvægi félagasamtaka á öllum stigum stríðs er 

verulegt líkt og félagasamtök hafa hlutverki að gegna jafnt í forvörnum sem og 

uppbyggingu samfélaga eftir stríð og því sem næst öllum stigum þar á milli. 

Frjáls félagasamtök eru ekki jafn bundin af pólitískum tengslum milli ríkja 

og opinberir aðilar og geta því athafnað sig frjálsar í aðstæðum þar sem önnur 

ríki hafa ekki pólitískan vilja eða getu til þess að grípa inn í. Tengsl við 

ríkisstjórnir hafa aukist verulega síðustu áratugina. Hið aukna vægi sem 

ríkisstjórnir fóru að gefa frjálsum félagasamtökum við lok kalda stríðsins víkkaði 

á vissan hátt út starfssvið þeirra og fjárframlög frá ríkjum stórjukust á sama tíma.  

Of mikil tengsl við ríki eru raunar ekki talin æskileg í augum margra 

félagasamtaka, sérstaklega ekki ef þessi tengsl setja stöðu sjálfstæðis þeirra og 

óhlutdrægni í hættu. Slíkt kann að gerast hjá samtökum sem eru háð 

ríkisstjórnum um fjármuni ef slíkt hefur mikil áhrif á stefnumörkun þeirra. 

Tengsl við her eru sérstaklega viðkvæm og óæskileg í augum félagasamtaka og 

verður nánar fjallað um áhrif þeirra tengsla í næsta kafla.  
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5. Samruni hernaðar og hjálparstarfs 

 

 

Aukin öryggisvæðing hjálparstarfs hefur gert atriði sem áður tilheyrðu 

mannúðar- eða þróunarsamstarfi að lykilþætti í hernaðaríhlutun nútímans. Áhrif 

þessa samruna hernaðar og hjálparstarfs á friðhelgi og starfsemi mannúðarstarfs 

verður í þessum kafla  skoðaður nánar. Viðhorf hers gagnvart mannúðarstarfi og 

hver mörkin séu  þar á milli er mikilvægur þáttur í að skilja þær breytingar sem 

hafa átt sér stað. Viðbrögð félagasamtaka við breyttum aðstæðum eru greindar 

sem og mögulegar leiðir til þess að mæta nýjum kröfum og aðstæðum. 

 

 

 

5.1. Hjörtu og hugur 

 

Bandaríkjaher vinnur opinberlega út frá hernaðarlegri stefnu sem ber heitið 

hjörtu og hugur
31

 sem á íslensku gæti útlagst sem velvildarstefna. Stefnan gengur 

út á það að landfræðilegur ávinningur sé ekki lengur nægilegur til árangurs 

heldur verði jafnframt að vinna fylgi þeirrar þjóðar sem í hlut á. Í megindráttum 

er stefnan kannski ekki svo ólík því sem áður var, samanber afstöðu 

Bandaríkjahers til Íslands í seinni heimsstyrjöldinni, en munurinn er sá að nú er 

hún orðin hluti af opinberri aðferðafræði þeirra í hernaði líkt og sjá má í handbók 

bandaríska hersins (Þórir Guðmundsson, 2009; Petraeus et al, 2007). 

                                                             
31  E. Hearts and Minds. 
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Bandaríkjaher er ekki eini herinn sem vinnur eftir þessari stefnu en vegna þess 

hversu opinber stefnan er mun kaflinn að miklum hluta vísa til Bandaríkjahers þó 

umfjöllunin eigi eflaust við fleiri. Að auki eru Bandaríkin eina stórveldið í 

heiminum í dag og því geta stefnur þeirra haft veruleg áhrif á alþjóðasamfélagið.  

Með hjörtum er átt við að nauðsynlegt sé að sannfæra þarlenda borgara um 

að hagsmunum þeirra sé best borgið með árangursríkum hernaðaraðgerðum sem 

beinist gegn uppreisnum. Með hugum er svo átt við að sannfæra þurfi sömu 

borgara um að hægt sé að vernda þá með herafli og að gagnslaust sé að berjast 

gegn því. Gengið er út frá því að mestar líkur séu á árangri með því að höfða til 

eiginhagsmunasemi einstaklinga en forðast að biðla til tilfinninga eða pólitískra 

skoðana manneskjunnar. Með því að vinna grasrótina á sitt band megi svæla 

óvininn út innan frá þar sem vinveitt tengslanet taki yfir þau net sem séu hliðholl 

óvininum. Í handbókinni má finna nákvæmar lýsingar á því hvernig best sé að 

fara að því að framkvæma stefnuna (Petraeus et al, 2007).  

Mælst er til að byrja smátt og ávinna sér traust nokkurra einstaklinga og 

vinna sig svo út frá tengslaneti þeirra. Sérstaklega er varað við að drepa ranga 

aðila sem áhrif hafa í samfélögunum. Einnig er lögð áhersla á að nauðsynlegt sé 

að ávinna sér hylli frjálsra félagasamtaka sem einnig hafa ítök í grasrótinni. 

Sérstaklega er minnst á að þrátt fyrir að hermenn sem berjast gegn skæruhernaði 

séu að stærstum hluta karlar megi ekki gleyma því að konur í „hefðbundnum― 

samfélögum hafi áhrif (Petraeus et al, 2007: 294-296). Líkt og segir í handbók 

bandaríska hersins „Þegar konur styðja COIN
32

 aðgerðir styðja fjölskyldur COIN 

aðgerðir‖
33

 (Petraeus et al, 2007: 296).  

Helstu markmið stefnunnar er að auka stöðugleika á svæðinu sem í hlut á 

með því að fá fólkið á sveif með sér og virkja grasrótina í pólitískum og 

hernaðarlegum tilgangi (Lischer, 2007: 103). Þegar barist er á svæðum þar sem 

að fólkið á staðnum er óvinveitt eru slíkar aðgerðir taldar mikilvægar og atriði 

eins og uppbygging mannvirkja eða dreifing matvæla, sem áður hefur verið tengd 

þróunar- og mannúðarstarfi, öðlast þar pólitískt og hernaðarlegt mikilvægi. 

Frjáls félagasamtök hafa oft rótgróin tengsl við grasrótina og því er 

óneitanlega forvitnilegt að velta fyrir sér áhrifum þess að velvilji grasrótarinnar 

                                                             
32

  COIN=counterinsurgency, aðgerðir til að uppræta skæruhernað 
33  Þýðing höfundar. 
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sé orðið að hernaðarlegu markmiði í sjálfu sér. Slíkt hlýtur að vekja upp eða ýkja 

þá togstreitu sem þegar eru til staðar milli hers og félagasamtaka.  

Í viðbrögðum gegn skæruhernaði þykir ekki lengur nægilegt að halda uppi 

hefðbundnum hernaðaraðferðum með því að komast yfir ákveðin landsvæði, 

uppræta eiginlegar orsakir eða að taka skæruliða úr umferð heldur þarf einnig að 

sinna öðrum verkefnum til þess að ávinna sér hollustu borgaranna. 

Upplýsingaflæði samtímans hefur stóraukist frá því sem áður tíðkaðist, aukin 

hnattvæðing gerir ríki háðari hvoru öðru og fjarlægir atburðir geta haft veruleg 

áhrif á nálægum svæðum sem og annars staðar í heiminum. Almenningur hefur 

líka mun meiri aðgang að upplýsingum en áður og stríð hafa hafist í beinni 

útsendingu líkt og gerðist þegar þáverandi forseti Bandaríkjanna, George Bush, 

ávarpaði heimsbyggðina um gervihnött þann 19. mars árið 2003 og setti 

þáverandi forseta Írak, Saddam Hussain, og fylgismönnum hans þá afarkosti að 

yfirgefa Írak eða taka hernaðarlegum afleiðingum ella.  

Velvildarstefna Bandaríkjanna dregur á vissan hátt mið af þessu aukna 

upplýsingaflæði því að þrátt fyrir að vera sterkasta hernaðarveldi heimsins 

þarfnast það stuðnings alþjóðasamfélagsins upp að vissu marki (Lischer, 2007: 

103). Þó svo að skortur á stuðningi Sameinuðu þjóðanna eða annarra ríkja hafi 

ekki gert útslag hvað varðar innrásir Bandaríkjanna þá er skortur á þeim 

stuðningi óneitanlega þungur baggi þegar réttmæti innrása er skoðað. 

Velvildarstefnan er liður í að afla þess stuðnings með því að biðla til samvisku 

umheimsins. Í handbók Bandaríkjahers eru hermenn minntir á að umheimurinn 

fylgist með og því eigi að stýra aðgerðum út frá þeim möguleika að þær birtist í 

fjölmiðlum. Jafnframt er ætlast til að hermenn komi fram við fjölmiðla sem 

bandamenn og aðstoði þá eftir bestu getu í þeim tilgangi að fá hagstæðari 

umfjöllun (Petraeus et al, 2007: 296). Þórir Guðmundsson (2009) er þeirrar 

skoðunar að þó svo að jákvæð umfjöllun og þar með auknar líkur á stuðningi 

alþjóðasamfélagsins kunni að liggja að baki upp að einhverju marki þá sé 

velvildarstefnan fyrst og fremst herfræðileg aðferð til þess að ná settum 

pólitískum markmiðum.  

Samruna hernaðar og hjálparstarfs má jafnframt sjá í þeirri staðreynd að 

herir eru í auknum mæli farnir að sinna verkefnum sem minna um margt á 

starfsemi þróunarsamstarfs eða frjálsra félagasamtaka. Má þar nefna stuðningur 

og uppbygging innviða samfélaga, neyðaraðstoð í aðstæðum sem þess krefjast 
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sem og beint hjálparstarf (Wells og Hauss, 2007). Slíkt getur haft í för með sér 

aukna hættu á árásum gegn starfsfólki mannúðarsamtaka, hvort sem eru á vegum 

alþjóðlegra stofnana eða frjálsra félagasamtaka þar sem að munurinn á hernaði 

og hjálparstarfi verður óljósari. 

 

 

 

 

5.2. Samskipti hers og frjálsra félagasamtaka 

 

Árið 2004 dreifði bandaríkjaher í Afganistan dreifiriti sem staðhæfði að 

mannúðaraðstoð yrði eingöngu haldið áfram gegn upplýsingum um talibana, Al-

Kaída eða aðra óvini hernaðarbandalags Bandaríkjanna
34

. Dreifiritið uppskar 

mikla reiði meðal mannúðarsamtaka vegna þess að hernaðarleg skilyrði eru sett 

fyrir því að fá mannúðaraðstoð sem setur stöðu þeirra sem sjálfstæð og 

óhlutdræg samtök í mikla hættu. Bandaríkin drógu síðar dreifiritið til baka og 

sögðu þau hafa verið mistök þrátt fyrir að hafa verið gerð með góðum ásetningi. 

Samkvæmt Pentagon var ákvörðunin um dreifiritin staðbundin og endurspeglaði 

á engan hátt stefnu Bandaríkjahers, því stefna þeirra væri ekki að tengja saman 

hernað og mannúðarstarf á þennan hátt (MacAskill, 2004).  

Deila má um hvort að það sé í raun stefna Bandaríkjahers þar sem  að 

yfirlýsingar frá háttsettum aðilum innan hans varðandi starfssvið félagasamtaka  

hafa verið hart gagnrýndar af ýmsum félagasamtökum. Colin Powell, þáverandi 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, lýsti því yfir á ráðstefnu með helstu leiðtogum 

félagasamtaka árið 2001 að frjáls félagasamtök í Afganistan væru velkominn 

viðauki við herinn
35

 (Powell, 2001). Með þessum orðum er Powell að tengja starf 

félagasamtaka starfi hersins og stillir þeim upp sem milligönguaðilum fyrir 

Bandaríkjaher til að ná settum pólitískum markmiðum innrásarinnar. Slík pólitísk 

tenging er flestum félagasamtökum alls ekki að skapi þar sem að þær setja áður 

                                                             
34  Dreifirit Bandaríkjahers var svohljóðandi:   „In order to continue the humanitarian aid, 

pass over any information related to Taliban, al-Qaida or Gulbuddin organizations to the coalition 

forces‖ 
35  E. Force multipliers 
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almennt viðurkennda friðhelgi þeirra í uppnám. Augljóst er að þessar tengingar 

eru ekki gripnar úr lausu lofti, líkt og sjá má á yfirlýsingum bandaríska hersins 

og nauðsynlegt er að skoða hvers vegna starfsemi frjálsra félagasamtaka hefur í 

auknum mæli orðið pólitískari.  

Viðhorf Bandaríkjahers gagnvart hlutverki hjálparstarfs í 

hernaðaráætlunum birtast í orðum Finn Reid liðsforingja í bandaríska hernum 

sem lýsti því yfir, við útbreiðslu matvæla og annars varnings í Afganistan, að 

með því að aðstoða herinn við að finna „vondu karlana― myndi fólk fá meiri 

varning
36

 (Sengupta, 2004). Á grundvelli þessa sjónarmiðs þarf fólkið að vinna 

sér inn fyrir varningi sem er sambærilegur því sem mannúðarsamtök dreifa í 

slíkum aðstæðum. Sem lýsandi dæmi um birtingarmynd þessa samruna má nefna 

að í stríðinu í Afganistan varpaði Bandaríkjaher úr lofti bæði matarsendingum og 

klasasprengjum og voru báðar tegundir gular á litinn (Lischer, 2007: 105). Fólk 

gat því tæpast gert greinarmun á því hvort að það fengi mat eða yrði sprengt í loft 

upp. Áhugavert væri að vita hvort að þarna réðu ferðinni hernaðarleg sjónarmið 

eða vítavert gáleysi, alla vega sætti þetta litaval harðri gagnrýni frá þrýstihópum. 

Bandaríski herinn réttlætti þetta með því að segja að þeir vörpuðu ekki mat og 

sprengjum á sömu svæðum en brást þó við með því að útvarpa leiðbeiningum til 

þess að hjálpa fólki að greina á milli bögglanna (Ahmad, 2001: 1522).  

Í Afganistan eru starfandi á vegum NATO svokallaðar 

héraðsuppbyggingasveitir (PRT)
37

 sem samanstanda bæði af borgurum og 

hermönnum. Sveitunum er ætlað það hlutverk að stuðla að uppbyggingu í 

héruðum landsins og flýta þar með fyrir að innlend stjórnvöld geti aftur tekið við 

völdum. Frjáls félagasamtök hafa haft af því verulegar áhyggjur að starfsemi 

héraðsuppbyggingarsveitanna takmarki rými félagasamtaka vegna þess að 

erfiðara sé að greina hvort um sé að ræða borgaralegar eða hernaðarlegar 

aðgerðir (Shannon, 2009: 18). Það er ekki hægt að krefjast þess af 

heimamönnum að þeir geti auðveldlega greint á milli ólíkra aðila sem starfa á 

svæðinu og hvað þá áttað sig á fyrirætlunum þeirra og pólitískum skoðunum. 

Rannsakandi fyrir The Senlin Council
38

 reyndi að útskýra muninn fyrir 

þorpsbúum í Helmand héraði í suð-vestur Afganistan og fékk svarið að vestrænt 

                                                             
36  Orðrétt sagði Reid: „It´s simple. The more they help us find the bad guys, the more good 

stuff they get‖. 
37

  Provincial Rescue Teams 
38  Nú ICOS, The International Council on Security and Development. 
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fólk gæti ekki ætlast til þess að Afganir gætu greint á milli þegar það sjálft getur 

ekki greint í sundur ættflokka á svæðinu. Í þeirra augum væru þeir allir erlendir 

kristnir hermenn á þeirra landi (Sengupta og Montes, 2006). Í Írak var svipað 

uppi á teningnum þar sem frjáls félagasamtök komu til Írak strax í kjölfar 

innrásarinnar. Lydia Geirsdóttir segir að verkefnaskipting milli hers og 

félagasamtaka hafi ekki alltaf verið ljós, hvorki hermönnum né hjálparstarfsfólki, 

og því varla hægt að krefjast þess af heimamönnum að þeir gerðu greinarmun á 

starfseminni (Lydia Geirsdóttir, 2009). 

Læknar án landamæra voru ein af þeim félagasamtökum sem tóku í strax í 

upphafi þá afstöðu að starfa ekki með PRT og mótmæltu þeirri aðferðafræði að 

láta borgara og hermenn starfa hlið við hlið að málefnum sem áður hafa tilheyrt 

starfi mannúðarsamtaka, líkt og dreifingu matvæla og veitingu læknisaðstoðar.  

(Katz og Wright, 2004: 2572). Ljóst er að eitthvað verður að gera til þess að 

tryggja öryggi starfsfólks mannúðarsamtaka á átakasvæðum til þess að mögulegt 

sé að halda áfram að veita þá grunnþjónustu sem fólki er lífsnauðsynleg.  

Frjáls félagasamtök virðast þó flest sammála um að ekki sé nægilegt að 

fjölga héraðsuppbyggingasveitum til þess að skapa öruggt umhverfi heldur sé 

nauðsynlegt að finna nýjar leiðir fyrir mannúðarstarfsfólk til þess að það geti 

starfað í nýju umhverfi sem einkennist af þrengra mannúðarrými en áður þekktist 

(Lischer, 2007: 105; Shannon, 2009). Umsjón með héruðum Afganistan er skipt 

niður milli landa sem taka þátt í uppbyggingunni (Jónas Allansson, 2009). Frjáls 

félagasamtök hafa áhyggjur af því að veitendur fjárframlaga kjósi í síauknum 

mæli að skilyrða fjárveitingar útfrá þeirri landaskiptingu með því að staðsetja 

verkefni sem þau vilja styrkja á þeim svæðum þar sem héraðsuppbyggingasveitir 

þeirra lands eru staðsettar. Þannig getur skapast sú hætta að landsvæði þar sem 

engar sveitir eru til staðar verði útundan í uppbyggingu og mannúðaraðstoð 

(Shannon, 2009: 25). Á sama hátt er hætta á að áherslur einstakra ríkja í 

þróunarmálum geti birst útfrá landaskiptingunni bæði útfrá stefnumörkun þeirra 

sem og því fjármagni sem þau hafa yfir að ráða (Jónas Allansson, 2009). 

Nú til dags eru mannúðarsamtök því sem næst alltaf til staðar á 

átakasvæðum en opinberir fulltrúar ríkja ekki. Segja má að hvítir Toyota 

Landcruiser jeppar séu að vissu leyti táknrænir fyrir stöðu mannúðarsamtaka í 

átökum samtímans. Í stað þess að skriðdrekar séu sendir sem pólitískt eða 

hernaðarlegt svar vestrænna ríkja eru mannúðarsamtök til staðar á flestum 
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átakasvæðum. Samkvæmt Kurt Mills hafa hvítu Toyoturnar á vissan hátt öðlast 

merkingu innrásarhers að því leyti að fyrirætlun þeirra að hjálpa almennum 

borgurum og minnka eyðileggjandi áhrif stríða samræmast ekki fyrirætlunum 

árásaraðila (Mills, 2006: 262-263). Einnig er erfitt greina á milli hverjir það eru 

sem aka um á hvítu jeppunum og í hvaða tilgangi þeir eru. Í Afganistan aka 

bílunum jafnt NATO liðar, útsendarar innrásarhersins, starfsfólk á vegum 

Alþjóða Rauða krossins og annað mannúðarstarfsfólk (Þórir Guðmundsson, 

2008; Mills, 2006: 263). 

Innrásarher undir stjórn Bandaríkjanna í Írak nýttu sér vísvitandi 

aðferðafræði mannúðarsamtaka í öryggisskyni í óþökk þeirra mannúðarsamtaka 

sem þar störfuðu. Hjálparstarfsfólk reyndi að bregðast við aðferðum hersins með 

því að mála farartæki sín gul en það skipti litlu máli. Að lokum voru einungis 

ómerktar íraskar bifreiðar notaðar af hjálparstarfsfólki í tilraunum þess til að 

vekja sem minnsta athygli á ferðum sínum (Lydia Geirsdóttir, 2009). Notkun 

viðurkenndra aðferða mannúðarsamtaka til þess að tryggja öryggi hermanna 

getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Sá greinarmunur sem þarf 

nauðsynlega að vera til staðar milli hers og borgara er vísvitandi gerður að engu 

og öryggi hjálparstarfsfólks þar með sett í hættu.  

Fyrirætlanir eða hugsjónir frjálsra félagasamtaka duga skammt ef  

tengingarnar milli starfsemi hersins og starfsemi frjálsra félagasamtaka eru til 

staðar í hugum heimamanna. Ef slíkar tengingar eru til staðar virka félagasamtök 

sem „viðauki við herinn‖ sama hvort það er ásetningur hans eða ekki. Sem dæmi 

um slíka tengingu má nefna að ef tilgangur félagasamtaka er sá sami og hersins 

eru þau oft sett undir sama hatt, líkt og gerst hefur í Írak. Þar vilja bæði frjáls 

félagasamtök og bandaríski herinn ná fram stöðugleika og þar með hljóta þessir 

aðilar í sumra augum að vera í samstarfi (Lischer, 2007: 109-110).  Þórir 

Guðmundsson segir að ef tilgangur veru samtaka er óljós í hugum fólksins á 

staðnum, sér í lagi meðal skæruhópa eða herja, þá geti það sett starfsemina í 

mikla hættu. Sú hugmynd að hægt sé að fara inn í land með herafli og að því 

verkefni loknu að hefja hjálpar- og uppbyggingarstarf tengi þetta tvennt 

óneitanlega saman (Þórir Guðmundsson, 2009).  

Vestræn mannúðarsamtök eiga alltaf á hættu að vera tengd við vestræna 

pólitíska og hugmyndafræðilega hagsmuni. Sumir fræðimenn, líkt og Sarah 

Lischer, eru þeirrar skoðunar að slíkar tengingar séu óhjákvæmilegar og að 
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starfsfólk vestrænna mannúðarsamtaka sé beinlínis að að setja sig í hættu með 

því að líta framhjá þessum tengslum (2007: 111). Sambandið milli frjálsra 

félagasamtaka og hers er óneitanlega flókið og óskýrt þegar báðir aðilar starfa 

innan pólitískra aðstæðna líkt og raunin er í Kósovó, Afganistan og Írak (Lischer, 

2007: 99). Vissulega má finna aðstæður þar sem að samstarf hers og 

mannúðarsamtaka er með mestu ágætum en það er helst þegar um er að ræða 

neyðarhjálp eftir náttúruhamfarir líkt og eftir flóðbylgjuna í suðausturhluta Asíu 

árið 2004 og flóðin í Mósambík árið 2000. Þetta eru þó aðstæður þar sem að 

pólitík skiptir ekki meginmáli, ekki er þörf á að beita herafli heldur er björgun 

mannslífa í fyrirrúmi (Lischer, 2007: 103). Þannig getur tækjakostur hers og 

þjálfun hermanna unnið vel saman með neyðaraðstoð frjálsra félagasamtaka, þar 

sem að pólitískar flækjur setja ekki strik í reikninginn. Þær aðstæður og þau 

samskipti verða nú skoðuð nánar. 

 

 

 

 

5.3. Breyttar aðstæður – breyttar aðferðir 

 

Samskipti frjálsra félagasamtaka og fulltrúa hersins hafa eins og áður hefur 

komið fram ekki gengið snurðulaust fyrir sig í aðstæðum sem eru pólitískt 

gildishlaðin, líkt og þegar báðir aðilar hafa starfað hlið við hlið í stríðshrjáðum 

löndum. Velvildarstefna Bandaríkjanna í Írak og Afganistan hefur gert samskipti 

þeirra á milli jafnvel erfiðari þar sem bæði misræmi í gildum og ólíkar 

hugmyndir þeirra um hlutverk varpa ljósi á hversu ólík markmið þau hafa 

(Lischer, 2007: 114). Ýmsar aðstæður á vettvangi skapa sífellt frekari 

takmarkanir á því hverjir fá aðstoð og hvernig þeirri aðstoð er háttað. Því er 

nauðsynlegt að vita hvernig félagasamtök hafa brugðist við þessari takmörkun 

rýmis til starfsemi til þess að sjá hvort þeim sé stætt að  halda áfram starfsemi 

sinni á stríðshrjáðum svæðum. 

Í aðdraganda innrásarinnar í Írak árið 2003 var varnarmálaráðuneyti 

Bandaríkjanna falið að sjá um og framfylgja mannúðarstarfi í kjölfarið (Burkle 
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og Noji, 2004: 1371). Varð frjálsum félagasamtökum það ljóst þá þegar að 

bandaríski herinn ætlaði sér að sinna hlutverki mannúðar og uppbyggingar og 

voru grunnþættir á borð við matvæli og drykkjarföng liður í skipulagi hersins 

fyrir innrásina. Vegna refsiaðgerða
39

 Bandaríkjanna gegn Írak var starfsemi 

bandarískra fyrirtækja og félagasamtaka ólögmæt þar í landi og þurfti sérstök 

leyfi til þess að sinna mannúðarstarfsemi (McCarthy, 2003: 629). USAID
40

, með 

fyrrum herforingjann Jay Garner við stjórn, fékk það hlutverk að hafa umsjón 

með mannúðarstarfi og krafðist stofnunin þess að öll mannúðarsamtök sem 

ætluðu sér að sinna verkefnum í Írak skráðu sig hjá 

Mannúðaraðgerðamiðstöðinni
41

 sem staðsett var í Kúveit. Slíkt kom hins vegar 

ekki til greina af hálfu Sameinuðu þjóðanna, Rauða krossins og fleiri 

félagasamtaka (Þórir Guðmundsson, 2009; Lischer, 2007: 105-106).  

Starfsemi félagasamtaka í Írak eftir innrásina 2003 hefur einkennst af 

óöryggi vegna þeirra aðstæðna sem marka starfsemi þeirra. Venjulega, þegar 

frjáls félagasamtök starfa á vettvangi, er mikið gert úr því að merkja bæði 

starfsfólk, húsnæði og tækjakost samtökunum og starfseminni í trausti þess að 

stríðandi aðilar virði friðhelgi þá sem frjáls félagasamtök telja sig eiga tilkall til. Í 

Írak reyndist slíkt aftur á móti sambærilegt því að ganga um með skotskífu á 

bakinu þar sem árásir á starfsfólk og bækistöðvar hjálparsamtaka voru mjög tíðar 

(Lischer, 2007: 106; Lydia Geirsdóttir, 2009).  

Eina leiðin fyrir frjáls félagasamtök til þess að mæta þessu aukna óöryggi 

er að takmarka það rými sem þau starfa í með hertum öryggisreglum. Sem dæmi 

um slíkar reglur sem félagasamtök í Afganistan hafa sett sér má nefna að erlent 

starfsfólk starfar ekki að verkefnum utan Kabúl, eftirlit er með starfsfólki allan 

sólarhringinn, farartæki eru grandskoðuð við komu og brottför og hvorki 

starfsfólk, farartæki né híbýli eru merkt samtökunum (Shannon, 2009: 24). 

Mark Bartolini forstjóri aðgerða IRC
42

 í Miðausturlöndum og Asíu segir að 

möguleikar þeirra til þess að sinna verkefnum í Írak hafi farið stöðugt minnkandi 

af öryggisaðstæðum. Alþjóðlegt hjálparstarfsfólk og íraskir samstarfsmenn þess 

urðu að skotmarki uppreisnarmanna og því sá það sér ekki fært að halda áfram 

starfsemi umfram það sem lagt var upp með í byrjun og dró hjálparstarfsfólkið 

                                                             
39  E. Sanctions 
40  US Agency for International Development 
41

  Humanitarian Operations Center, 
42  International Rescue Committee, 
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sig í hlé í árslok 2004 (IRC,2004). Hjálparsamtökin CARE hættu einnig 

starfsemi í Írak í október 2004 eftir að Margaret Hassan sem starfaði fyrir CARE 

í Írak var rænt og síðar myrt (CARE, 2004a; CARE, 2004b). –  

Læknar án landamæra drógu starfsfólk sitt út úr bæði Afganistan og Írak á 

síðari hluta ársins 2004 eftir að hafa starfað í 24 ár í Afganistan og fjögur ár í 

Írak. Þetta var í fyrsta sinn í 33 ára sögu samtakanna sem að starfsemi var hætt af 

öryggisástæðum eingöngu en samtökin hafa áður dregið sig í hlé ef rökstuddur 

grunur hefur leikið á að aðstoð þeirra hafi verið misnotuð gegn skjólstæðingum 

þeirra
43

. Fimm starfsmenn samtakanna voru drepnir í Afganistan en það var í 

fyrsta sinn sem slíkt hefur hent starfsfólk Lækna án landamæra þrátt fyrir að 

samtökin hafi starfað á flestum átakasvæðum í heiminum (Katz og Wright, 2004: 

2571-2572). 

Sú staðreynd að fleiri og fleiri félagasamtök hafa dregið starfsemi sína út úr 

Afganistan og Írak kann að virka á þarlenda andspyrnuhópa sem viss 

áfangasigur. Þannig haf tekist að bola í burtu að minnsta kosti hluta af óvininum. 

Sú skoðun hefur þó einnig komið fram hjá talsmönnum félagasamtaka að 

brotthvarf þeirra sé fremur yfirlýsing um sjálfstæði þessara samtaka, sérstaklega 

þeirra vestrænu, gagnvart pólitískum bakgrunni félagasamtakanna (Lischer, 

2007: 112). Þannig halda félagasamtök því fram að með því að hverfa á brott, þó 

að settum takmörkum sé ekki náð, séu félagasamtök að slíta sig frá pólitískum 

markmiðum þeirra ríkja sem þau tengjast í hugum andspyrnuhreyfinga.  

Tengingar mannúðarsamtaka við her hefur einnig í för með sér að hendur 

þeirra eru bundnari gagnvart þeim sem þurfa á aðstoð að halda. Ef félagasamtök 

starfa undir verndarvæng innrásarhers gefur augaleið að starfsemi þeirra er 

takmörkuð við þau svæði sem innrásarherinn ræður yfir og þau svæði eru 

breytileg eftir gangi stríðsins. Þar með verða ákveðnir hópar fólks, sem einnig 

verða fyrir skaða af völdum átakanna, af aðstoð vegna þess hvar þeir eru 

staðsettir í landinu (Þórir Guðmundsson, 2009). 

Rauði krossinn og fleiri félagasamtök starfa undir þeim formerkjum að fólk 

eigi rétt á aðstoð sama hvar það er, hvort sem það eru undir yfirráðasvæði 

innrásarhers eða annarra stríðsaðila. Eina leiðin til þess að slíkt starf geti átt sér 

stað er að allir hópar líti á samtökin sem óvilhöll og að gagnkvæmt traust ríki 

                                                             
43  Slíkt hefur gerst í Eþíópíu,  Norður Kóreu og Zaire. 
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(Þórir Guðmundsson, 2009). Félagasamtök kunna þó að leggja af stað með góðar 

fyrirætlanir um að hjálpa öðrum án þess þó að vera með skýrt afmarkaðar 

stefnur. Vopnuð átök geta orðið til þess að snúa slíkum fyrirætlunum upp í 

andhverfu sína vegna þess hversu flóknar aðstæðurnar eru (Anderson, 1996: 

345).  

Mikilvægt er að hafa í huga að aðstæður eru ólíkar á mismunandi stöðum, 

það sem gengur upp á einum stað gerir það ekki endilega á öðrum stöðum. Frjáls 

félagasamtök verða að vera gagnrýnin á starfsemi sína og reiðubúin að 

endurskoða hlutverk sitt í breyttum aðstæðum. Ef návist þeirra, starfsemi eða 

hjálpargögn eru í raun og veru að hafa þau áhrif að kynda undir átök og þar með 

að auka á eymd þeirra sem ætlunin var að aðstoða þarf augljóslega að 

endurskoða tilganginn. Vilji til að hjálpa nægir yfirleitt ekki í flóknum 

pólitískum aðstæðum heldur er þörf skilningi og þekkingu á aðstæðum sem sem 

og eðli starfseminnar til þess að geta komið fram með skýra stefnumörkun og 

viðbragðaáætlun við þeim aðstæðum sem upp kunna að koma.  

 

 

Velvildarstefna Bandaríkjanna tengir svið mannúðar og þróunarsamstarfs svo um 

munar og aðferðir stefnunnar til að öðlast hylli fólksins eru nátengdar starfsemi 

félagasamtaka. Líkt og fram kemur í viðhorfum og aðgerðum Bandaríkjahers 

bæði í tengslum við Írak og Afganistan virðist herinn ekki gera skýran mun á 

starfi félagasamtaka og sínum eigin verkefnum. Héraðsuppbyggingarsveitir 

NATO gera muninn enn óskýrari. Tilraunir félagasamtaka til þess að leggja 

áherslu á þennan mun duga skammt þegar herinn vísvitandi nýtir sér 

öryggisleiðir félagasamtaka til þess að tryggja öryggi eigin manna.  

Félagasamtök hafa þurft að bregðast við breyttu starfsumhverfi með 

breyttum aðferðum meðal annars með því að þrengja rými til mannúðar. 

Merkingar félagasamtaka sem áður vernduðu starfsfólk fyrir árásum gerir það nú 

að skotmarki. Þó er ekki einungis hægt að kenna samruna við her um núverandi 

aðstæður þar sem fleira kemur til líkt og breytingar í formgerð stríðsrekstur þar 

sem lítill greinarmunur er gerður á borgara og hermanni. Fögur fyrirheit duga 

skammt ef ekki er búið að undirbúa jarðveginn. 



79 

 

 

Niðurstöður 
 

 

Breytingar í alþjóðlegu umhverfi hefur tvímælalaust haft áhrif á starfssemi 

hjálparsamtaka, ekki síst eftir lok kalda stríðsins. Aukin alþjóðavæðing 

undanfarinna áratuga hefur haft margvísleg áhrif, í fyrsta lagi með því að auka 

vald og aðgang félagasamtaka, í annan stað með því að fregnir af hörmungum ná  

frekar eyrum almennings og skilin milli innanríkismála og alþjóðlegra málefna 

hafa orðið óskýrari vegna áhrifa sem aðstæður í einu ríki getur haft á önnur tengd 

ríki. Að auki hefur alþjóðavæðing haft einhver áhrif á hvernig innrásarherir haga 

sér þar sem að fregnir af framgöngu þeirra ná eyrum fjölmargra. 

Tilraunir hafa verið gerðar til þess að sætta togstreituna milli fullveldis og 

inngripa af mannúðarástæðum með kenningum um fullveldi sem ábyrgð ríkis 

gagnvart borgurum og ábyrgð alþjóðasamfélagsins til þess að taka til málanna ef 

einstök ríki séu ekki að standa sig. Þrátt fyrir að 170 ríki heims hafi undirritað 

samþykkt sem styður hugmyndina um ábyrgð til að vernda virðist lítið hafa 

breyst í þeim málum sem sést í þeirri staðreynd að umheimurinn er mun fljótari 

að bregðast við náttúruhörmungum en pólitískum hörmungum og 

mannréttindabrotum sem eiga sér stað innan ríkis.  

Breytingar á stríðsrekstri sem áttu sér stað í kjölfar endaloka kalda stríðsins 

leika mikilvægt hlutverk í breyttri stöðu friðhelgi mannúðarsamtaka sem og sú 

öryggisvæðing sem orðið hefur á hjálparstarfi. Með kenningum um 

einstaklingsöryggi og skyldunni til að vernda er starfsemi sem áður taldist til 

verkefna félagasamtaka orðin pólitískt gildishlaðin þar sem þróun samfélaga er 

álitin lykilþáttur í sameiginlegu öryggi okkar allra og er því nauðsynlegur liður í 

viðbrögðum alþjóðasamfélagsins við átökum. 

Ábyrgð til að vernda felur í sér þrjú stig, í fyrsta lagi skyldu ríkja til að 

koma í veg fyrir átök og mannréttindabrot, í öðru lagi skyldu 
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alþjóðasamfélagsins til þess að grípa inn í ef að af einhverjum ástæðum ríki hefur 

ekki getað sinnt þeirri skyldu og í þriðja lagi skyldu til uppbyggingar þeirra 

samfélaga sem þurft hefur að grípa inn í. Frjáls félagasamtök geta sinnt 

hlutverkum á öllum þremur stigum en sérstaka athygli vekur það síðasta. 

Uppbygging samfélaga virðist, til að mynda bæði í Írak og Afganistan, vera 

orðinn að lykilatriði í hernaðarlegum aðgerðum. Enduruppbygging samfélaga eru 

í eðli sínu pólitískar aðgerðir og með því að taka þátt í þeim eru félagasamtök að 

stíga út fyrir hefðbundið rými mannúðarstarfs og færa sig inn á svið 

þróunarsamstarfs.  

Kenningar um einstaklingsöryggi hafa jafnframt fengið aukinn hljómgrunn 

undanfarin ár. Einstaklingsöryggi felur í sér að áherslan er ekki lengur á þær 

utanaðkomandi hættur sem steðja að öryggi ríkis heldur á öryggi einstaklinga 

innan ríkjanna. Til eru ólíkar nálganir að einstaklingsöryggi og er frelsi frá skorti 

ein þeirra. Samkvæmt þeirri nálgun eru atriði sem áður hafa tilheyrt starfsemi 

hjálparsamtaka og félagasamtaka, líkt og aðgangur að fæðu, orðin að 

öryggisatriði og þar með pólitísk málefni.   

Kenningar Kurt Mills um ný-mannúðarstefnu eru mjög athyglisverðar í 

þessu samhengi en samkvæmt Mills eru tvö atriði sem helst aðgreina ný-

mannúðarstefnu frá fyrri mannúðarstefnum. Í fyrsta lagi er ný-mannúðarstefnu 

beitt vísvitandi með pólitíska eða hernaðarlega hagsmuni í huga. Slíkt á mjög vel 

við þegar aðgerðir Bandaríkjanna og bandalagsþjóða þeirra eru skoðaðar bæði í 

Afganistan og Írak. Velvildarstefna bandaríska hersins gengur út á að ávinna sér 

velvild grasrótarinnar þar sem að samkvæmt hernaðarstefnu þeirra er yfirtaka 

landsvæða ekki lengur nægileg til þess að geta haldið því fram að innrásir hafi 

heppnast að fullu. Dreifibréf Bandaríkjahers í Afganistan, þar sem hótað var að 

stöðva dreifingu mannúðaraðstoð nema gegn upplýsingum, er greinilegt dæmi 

um mannúðaraðstoð sem framkvæmd er með pólitíska og hernaðarlega hagsmuni 

í huga. Seinna atriðið í kenningu Mills er að mannúðarstarf sé notað í aðstæðum 

þar sem þörf er á hernaðarlegum eða pólitískum viðbrögðum. Þar sem að 

fullveldi er enn ráðandi þáttur í samskiptum ríkja virðast stærri ríki ekki vilja 

grípa inn í innanríkisdeilur nema þau sjálf hafi þar einhverra hagsmuna að gæta. 

Er ástandið í Darfur lýsandi fyrir það að alþjóðasamfélagið veit hvað á sér stað 

en er ekki reiðubúið að leggja til herafla eða stofna pólitísku sambandi við 

súdönsk stjórnvöld í hættu.  
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Með þessum aðgerðum hefur munurinn milli hers og hjálparsamtaka orðið 

ógreinilegri og erfitt fyrir almennan borgara að gera greinarmun á því hver er að 

sinna hverju. Lydia Geirsdóttir segir að bæði hjálparstarfsfólk og hermenn í Írak 

hafi ekki auðveldlega getað gert þann greinarmun og því hafi væntanlega verið 

erfitt fyrir hinn almenna íraska borgara að greina þar á milli. Jafnframt er 

áhugavert að skoða í þessu samhengi þá staðreynd að bæði hermenn og 

hjálparstarfsmenn hafa ferðast um á hvítum Toyotum og jafnframt hvernig 

bandarískir hermenn hafa nýtt sér aðferðir hjálparsamtaka í tilraun til þess að 

tryggja eigið öryggi. Samruni hernaðar og hjálparstarfs hefur því greinilega haft 

veruleg áhrif á að staða friðhelgi hjálparsamtaka hefur orðið ótryggari. Sú 

aðgreining sem nauðsynlega þarf að vera fyrir hendi á hermanni og 

hjálparstarfsmanni er ekki jafn greinileg og áður einmitt vegna þess að herinn 

sinnir samskonar verkefnum og mannúðarsamtök og ferðast um á svipuðum eða 

samskonar farartækjum. Í þeim tilfellum er mannúð greinilega nýtt til pólitísks 

og hernaðarlegs ávinnings sem styrkir kenningar Mills um ný-mannúð.  

Vissulega má ætla að fleiri ástæður eigi sinn þátt í auknum árásum á 

hjálparstarfsfólk. Á tímabilinu 1997-2005 létust 434 hjálparstarfsmenn og um 

það bil 513 særðust í árásum sem í langflestum tilfellum var sérstaklega beint 

gegn hjálparstarfsfólki. Samkvæmt rannsókn Center on International 

Cooperation og Humanitarian Policy Group voru ástæður að baki árásunum í 

flestum tilfellum pólitískar. Formgerð hinna „nýju stríða― spilar þar tvímælalaust 

einhvern þátt þar sem að mýkri skotmörk, líkt og almennir borgarar og 

hjálparsamtök, eru greypt inn í formgerð þessara stríða. Vísvitandi brot á 

Genfarsamningunum er eitt af einkennum „nýju stríðanna― þar sem þess háttar 

brot eru oft á tíðum einfaldar leiðir skæruhópa til þess að ná fram sínum 

markmiðum. Jafnframt eru aukin ítök þverþjóðlegra hryðjuverkasamtaka nefnd 

sem möguleg ástæða og jafnframt eru getgátur um að almenn glæpastarfsemi hafi 

aukist í mörgum þróunarlöndum. Líkt og sjá má á þeim upphæðum sem hafa 

verið greiddar til mannræningja hlýtur mögulegur hagnaður af tiltölulega 

einföldum aðgerðum að freista sumra skæruhópa. Hjálpargögn mannúðarsamtaka 

geta einnig verið dýrmætur fengur fyrir fátæka hópa.  

Til þess að geta gert tilkall til friðhelgi þurfa frjáls félagasamtök að starfa 

samkvæmt grunnstoðum friðhelgi sem eru óhlutdrægni og sjálfstæði. 

Félagasamtök sem ekki starfa innan þess ramma geta í rauninni ekki krafist 
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friðhelgi út frá hefðbundinni skilgreiningu á hugtakinu. Því hafa aðgerðir og 

ákvarðanir félagasamtaka einnig haft áhrif á hvernig skæruhópar líta á stöðu 

þeirra. Ef félagasamtök ákveða að starfa undir regnhlíf innrásarhers eða sem 

framlenging á utanríkisstefnu einstakra ríkja eru þau ekki einungis að hafa áhrif á 

eigin stöðu heldur einnig stöðu annarra félagasamtaka sem kjósa að starfa 

sjálfstætt. Félagasamtök standa einnig oft frammi fyrir mjög erfiðum 

siðferðilegum spurningum þegar þau starfa í flóknum pólitískum aðstæðum eins 

og oft er tilfellið. Verkefni Lækna án landamæra í flóttamannabúðum Hútú í 

Zaire sýnir vel þessa úlfakreppu milli siðferðilegra skoðana og mannúðargilda 

þar sem allir eiga rétt á aðstoð, sama hverrar pólitískrar sannfæringar þeir eru. 

Það að frönsku deildir innan samtakanna yfirgáfu verkefnið eftir að upp komst að 

Hútú höfðu átt upptökin að þjóðarmorðinu á meðanaðrar deildir urðu eftir sýnir 

hve erfitt það getur verið starfa og taka ákvarðanir í þessu umhverfi. 

Hjálparsamtök geta einnig verið óhlutdræg einfaldlega á grundvelli þess hvernig 

þau velja verkefni til framkvæmda, en dæmi um það eru verkefni Lækna án 

landamæra í Súdan þar sem að öll verkefnin eru framkvæmd á svæðum sem 

uppreisnarhópar ráða yfir.  

Rými til mannúðarstarfs er það félagslega svæði sem að hagsmunaaðilar 

eru sammála um að sé til staðar til þess að hægt sé að vernda mannréttindi þeirra 

sem búa við hættuástand. Þar sem að rýmið er félagslega ákvarðað af þeim 

aðilum sem að því koma þurfa félagasamtök sífellt að meta og endurmeta stöðu 

rýmisins. Alþjóða Rauði krossinn leggur sig fram við að vera í stöðugum 

samskiptum við stríðandi aðila á þeim svæðum sem þau starfa á. Slíkt dugir þó 

ekki alltaf til líkt og dæmið frá Filippseyjum þar sem þremur starfsmönnum 

Rauða krossins var rænt er til marks um.  

 Þar sem rými til mannúðar er síbreytilegt er nauðsynlegt fyrir 

félagasamtök að vera sveigjanleg í starfsemi sinni. Félagasamtök hafa þurft að 

bregðast við breyttum aðstæðum með breyttum aðferðum meðal annars með því 

að þrengja rými sitt til mannúðar. Erlent hjálparstarfsfólk hefur nú takmarkað 

ferðafrelsi á stöðum þar sem ástand er óöruggt. Það vekur þó athygli í ljósi þess 

að innlendir hjálparstarfsmenn eru fórnarlömb í fleiri tilfellum en þeir erlendu.. 

Merkingar félagasamtaka sem áður vernduðu  starfsfólk fyrir árásum virðast nú 

vera farin að virka öfugt í einhverjum tilfellum og gera þau að auðveldu 
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skotmarki. Því hafa samtök tekið til þess bragðs að merkja ekki bækistöðvar 

sínar, farkosti og starfsfólk til að draga athyglina frá þeim.  

Ekki leikur vafi á að flest hjálparsamtök sem starfa á átakasvæðum vilja 

láta gott af sér leiða og hef ég ekki rannsakað sérstaklega hvaða hugsanlegu 

hagsmunir kunna að stjórna gerðum þeirra enda nálgun mín önnur. En það er 

ekki nóg að hafa góðar fyrirætlanir heldur er mikilvægt að stefnumörkun sé gerð 

á grundvelli raunverulegra aðstæðna og reynslu en ekki óskhyggju.Stríðsrekstur 

hefur tekið formbreytingum, starfssvið félagasamtaka hefur breyst og munur á 

her og hjálparsamtökum hefur orðið óskýrari. Í raun má segja að verksvið 

félagasamtaka og herja séu orðin samtvinnuð. Heröfl sinna í auknum mæli 

verkefnum sem áður tilheyrðu hjálparsamtökum og um leið hefur starfsemi 

félagasamtaka orðið öryggisvæddara og pólitískara í eðli sínu. 
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