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Útdráttur 

Við upphaf 9. áratugarins var þróun orðin stór hluti af heiminum. Þótt 40 ár hafi liðið frá 

upphafi þróunaraðstoðar var fátækt og neyð enn stórt vandamál á svæðum þriðja 

heimsins. Á þessum tíma fóru mannfræðingar að velta fyrir sér hvað það væri sem 

þróunaraðstoð væri í raun og veru að gera. Fræðimenn á borð við Arturo Escobar og 

James Ferguson skoðuðu þróunaraðstoð og gagnrýndu störf hennar. Í þessari ritgerð 

verður fjallað um samband mannfræðinnar og þróunar. Farið verður niður í saumana á 

helstu gagnrýni sem þróunaraðstoð hefur fengið á sig af hálfu mannfræðinnar. Í síðasta 

þriðjungi ritgerðarinnar verður svo varpað ljósi á nýrra form af þróunarsamvinnu og leiðir 

til þess að stunda hana. Sýnt verður fram á að þrátt fyrir að þróunarstarf hafi breyst þar 

sem aukin áhersla er á siðferði verkefnanna á fyrri gagnrýni mannfræðinga enn fullan rétt 

á sér. 
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1 Inngangur 

Þróunaraðstoð er orðin svo stór partur af heiminum í dag að erfitt er að fjalla um ákveðna 

hluta heimsins án þess að vísað sé til hennar (Ferguson, 1994). Talað er um svokölluðu 

þróunarlönd eða þriðja heiminn. Einn milljarður fólks býr við gífurlega fátækt í heiminum 

í dag eða um 14% íbúa heimsins samkvæmt tölum frá Alþjóðabankanum (2017). Því er 

hægt að segja að áhrif þróunaraðstoðar hafi ekki verið jafn mikil og lagt var upp með við 

lok heimstyrjaldarinnar síðari. Íbúar þriðja heimsins lifa enn við mikla neyð, fátækt og 

hungur (Venkatesan og Yarrow, 2014).  Það kemur því lítið á óvart að eftir ákveðinn tíma 

hafi mannfræðingar farið að spyrja hvað það væri í raun sem þróunaraðstoð væri að 

afkasta. 

Allt frá upphafi hafa mannfræðin og þróunarhjálp átt í sérstöku sambandi. Þar sem 

mannfræðingar höfðu þann titil að vera sérfræðingar í „framandi fólki“. Það kom því oftar 

en ekki í hlut mannfræðinga að skipuleggja og starfa við þróunarverkefni (Ferguson 1997). 

Mannfræðingar voru þó ekki eingöngu duglegir við að starfa við þróunaraðstoð heldur 

voru þeir einnig duglegir við að gagnrýna hana. Á 9. áratug síðustu aldar tóku að heyrast 

gagnrýnisraddir í garð þróunaraðstoðar. Þar fóru fremstir í flokki mannfræðingarnir James 

Ferguson og Arturo Escobar. Þeir héldu því fram að staða þriðja heimsins væri sköpuð 

með orðræðu Vesturveldanna. Því væri mikilvægt að skoða þróunaraðstoð og hvað það 

væri sem hún gerði með gagnrýnum augum. Þeir sáu fátækt, ólíkt þróunarstofnunum, 

ekki sem tæknilegt vandamál heldur fremur sem pólitískt. Samkvæmt þeirra niðurstöðum 

virtist tilgangur þróunaraðstoðar í raun ekki vera að útrýma fátækt í þriðja heiminum 

heldur fremur leið Vesturlandanna til þess að halda pólitískum og efnahagslegum völdum 

í þriðja heiminum.  (Escobar, 1995; Ferguson, 1994).  

Hér að neðan verður fjallað um hugtakið þróun í félagslegum skilningi og tengsl þess 

við mannfræðina. Í öðrum kafla verður  farið yfir sögu þróunaraðstoðar í grófum dráttum. 

Skoðað verður hvað er átt við þegar talað er um þróun og einnig verður farið í muninn á 

annars vegar mannfræði þróunar og þróunarmannfræði hins vegar. Í þriðja kaflar er 

skoðað samband mannfræðinnar og þróunaraðstoðar og saga mannfræðinnar rekin.  Þar 

er sýnt fram á hvernig hugtakið þróun er orðið úrelt og niðurlægjandi hugtak sem má 
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rekja allt aftur til upphafs mannfræðinnar og kenningarinnar um félagslega þróun. Í fjórða 

kafla skoða ég verk mannfræðingsins James Ferguson „The Anti Politics machine“ sem 

fjallar um vettvangsrannsókn sem hann vann í Lesótó þar sem hann skoðaði þróunarstarf. 

Í bókinni kemur fram ádeila á þróun og hvernig hún er unnin af hálfu þróunarstofnana. Í 

fimmta kafla er verk mannfræðingsins Arturo Escobar „Encountering development“ 

skoðað. Escobar er mjög gagnrýninn á þróunaraðstoð og rekur sögu hennar til þess að 

sýna fram á hvernig Vesturlönd sköpuðu ímynd þriðja heimsins til þess að geta nýtt sér 

hann sér í hag.  Í sjötta kafla skoða ég nýrri form þróunaraðstoðar. Ekki eru öll 

þróunarverkefni skipulögð af stórum fjárhagsstofnunum líkt og þau sem Ferguson og 

Escobar skoðuðu. Ég skoða smærri verkefni þar sem aukin áhersla er lögð á siðferði. Í 

sjöunda kafla ritgerðarinnar verður skoðað eitt af nýrri formum þróunar, 

sjálfboðaliðaferðamennska. Kannað er hvernig hún er stunduð og lagt til að sú gagnrýni 

sem hefur verið sett fram um þróun af hálfu mannfræðinnar eigi ekki síður við um 

sjálfboðaliðaferðamennsku. Þótt þróunarstarf hafi breyst sé hugmyndafræði þess 

rótgróinn fylgikvilli. 
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2 Saga og skilgreiningar 

2.1  Hvað er þróun?  

Algengt viðhorf til þróunaraðstoðar er að markmið þróunaraðstoðar sé að aðstoða ríki 

sem eru talin í erfiðri stöðu og hafa fengið á sig þann stimpil að vera talin þróunarlönd.  

Þróunarlönd eiga það sameiginlegt að vera ríki sem eiga erfitt með að sjá fyrir þegnum 

sínum svo vel sé (Lewis, 2005). Almennt viðhorf til þróunaraðstoðar er því yfirleitt byggt 

á hugmyndinni um það að hjálpa fólki í bágri stöðu sé göfugt og fallegt að gera (Edelman 

og Haugerud, 2005). Ekki eru þó allir sammála um göfugleika þróunaraðstoðar og hafa 

fræðimenn mannfræðinnar gagnrýnt hana hart. Í grein sinni „what is development“ 

(1995) setur fræðimaðurinn Hugo Slim fram sínar hugmyndir um þróunaraðstoð. Slim 

talar um að þróun snúist um breytingar til batnaðar. Hún sé best stunduð með því að 

skoða samfélagið sem á að aðstoða og nota þær upplýsingar sem aflað er um viðkomandi 

stað til þess að byggja upp þá aðstoð sem hentar best hverju svæði fyrir sig. Hann bendir 

á að þróun sé langt ferli sem tekur langan tíma. Af þessum ástæðum ætti hvert 

þróunarverkefni að vera einstakt og sérstaklega sniðið að því samfélagi sem við á. Hann 

bendir líka á að þróun snúist ekki einungis um efnahag heldur snúist hún einnig um að 

byggja upp sjálfstraust fólks og kenna því að ná markmiðum sínum. Þróunaraðstoð snúist 

því ekki einungis um að eiga meira heldur einnig um að vera meira. Af þessum ástæðum 

séu ríkustu þjóðir heims ekki endilega þróaðastar. Hann segir þó að þessar hugmyndir 

sínar endurspegli ekki veruleika þróunaraðstoðar. Í raun sé þróunaraðstoð 

hugmyndafræði sem sköpuð er í Bandaríkjunum víðs fjarri og í allt öðrum veruleika en 

þær þjóðir sem þróunaraðstoðin á að hafa áhrif á. Notast er við eins aðferðir á allar þjóðir 

til þess að þróa þær þar sem hugmyndin er að sama aðferðin virki eins alstaðar. Því er 

ekki tekið tillit til mismunandi þarfa og veruleika mismunandi samfélaga. Þróun er 

eingöngu mæld í efnahagslegri velgengni þar sem sjálfstraust og geta fólks sé algjört 

aukaatriði. Slim vill meina að hvernig þróunarstarf sé unnið þurfi að breytast svo það geti 

náð betri árangri (Slim, 1995).  

Slim er ekki sá eini sem gagnrýndi þróunaraðstoð og hvernig hún var stunduð. Í byrjun 

9. áratugar síðustu aldar fór stór hópur fræðimanna innan mannfræðinnar að velta fyrir 

sér og spyrja hvers vegna þróunaraðstoð hefði ekki skilað þeim árangri sem ætlast var til. 

Þróunaraðstoð var frá upphafi mjög tengd mannfræði og margir mannfræðingar störfuðu 
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á vegum hennar um heim allan. Þróunaraðstoð var í raun alls ráðandi og orðin svo stórt 

fyrirbæri að hún var orðin sjálfsagður hluti af hinum hversdagslega veruleika heimsins. 

Þessar spurningar voru því orðnar tímabærar og vert að setja þróunaraðstoð undir 

smásjá. Við þessar vangaveltur fór mannfræðin og samband hennar við þróunaraðstoð í 

ákveðna naflaskoðun. Fræðimenn mannfræðinnar fóru að skoða hvað það væri sem 

þróunaraðstoð væri að gera í raun og veru. Þessi naflaskoðun leiddi af sér harða gagnrýni 

mannfræðinga á þróunaraðstoð og hvernig hún var stunduð um allan heim. 

Spurningarmerki var sett við yfirburði og völd Vesturlanda í þriðja heiminum og hvernig 

þau væru hulin í skjóli þróunaraðstoðar. Fræðimenn spurðu sig hvort að þróunaraðstoð 

væri jafnvel einskonar framlenging nýlendustefnunnar og sigldi undir fölsku flaggi velvilja  

(Ferguson, 1994; Escobar, 1995 ). Í næsta kafla skoða ég sögu þróunaraðstoðar. Vert er 

að líta nánar á nokkra þætti í mannkynssögunni sem tengjast þróunaraðstoð til þess að 

skyggnast betur inn í þá stefnu og markmið sem þróunarstarf hefur í þriðja heiminum.  

2.2 Sögulegt yfirlit 

Þegar fjallað er um þróun eru nokkrir atburðir sem vert er að minnast á sem hafa verið 

áhrifavaldar í að móta þróun eins og við þekkjum hana í dag. Við lok seinni 

heimstyrjaldarinnar varð mikil hugarfarsbreyting í heiminum. En það var ekki fyrr en um 

það leyti sem byrjað var að nota hugtakið „þróun“ um félagslegar breytingar og framfarir. 

Á þessum tíma hurfu mörg ríki sem áður höfðu verið undir nýlendustjórn  frá yfirráðum 

Vesturlandanna og öðluðust sitt eigið sjálfstæði. Þarna gengu í garð ákveðin tímamót.   

(Venkatesan og Yarrow, 2014: 1).  

Í framhaldi af þessum miklu tímamótum var haldinn mikilvægur fundur í Bretton 

Woods í Bandaríkjunum. Tilgangurinn með fundinum var að ræða fjármál heimsins eftir 

síðari heimstyrjöldina. Markmið fundarins var að koma á stöðugleika á í fjármálaumhverfi 

heimsins til þess að skapa vænlegan jarðveg fyrir kapítalíska fjármálastefnu í heiminum.  

Fundurinn leiddi til þess að samtökin Bretton Woods voru stofnuð (Edelman og Haugerud, 

2005). Samtökin komu á stöðugleika með því að setja á gjaldeyrishöft  og auka vald 

ríkisstjórna yfir fjármálum lands síns. Með því höfðu ríkisstjórnir meiri stjórn á efnahag 

sínum og gátu tryggt hármarks vöxt og aukna atvinnu. Áætlanir voru gerðar til að halda 

efnahagskerfinu sem best gangandi. Þróunaraðstoð var einn þáttur í þessari 

hugmyndafræði þar sem þriðji heimurinn studdi við fjárhagslegan vöxt Vesturlanda. Fyrst 
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í gegnum nýlendustefnu en seinna í gegnum þróun. Það má því segja að upprunalegt 

markmið þróunar hafi verið fjárhagslegur vöxtur Vesturlanda  (Leys, 2005: 110). Samtökin 

Bretton Woods komu í framhaldinu á stofnun bæði Alþjóðabankans og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Báðar þessar stofnanir starfa enn í dag og hafa verið með 

áhrifamestu stofnunum heimsins þegar kemur að þróunarstarfi (Edelman og Haugerud, 

2005). 

 Marshallaðstoðin var kynnt til sögunnar árið 1947 en um var að ræða fjárhagsaðstoð 

frá Bandaríkjunum sem var dreift til landa í Evrópu í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. 

Markmið hennar var að endurbyggja kapítalískan efnahag Evrópu. Bandaríkin vildu 

tryggja endurkomu stöðugs kapítalísks hagkerfis í Vestur-Evrópu og þannig koma í veg 

fyrir að kommúnismi næði yfirhöndinni á svæðinu (Cooper og Packard, 1997: 8).  

Ræða Harry Trumans forseta Bandaríkjanna frá 1949 er oft nefnd sem einn af 

útgangspunktum þess þegar vísað er til upphafs þróunar eins og við þekkjum hana í dag 

(Lewis, 2005). Um  þetta leyti fóru aðilar innan fjárhagsgeira Bandaríkjanna að hafa 

áhyggjur af því að ekki  mundi ganga að bíða eftir að aðrir hlutar heimsins opnuðust fyrir 

frjálsan markað. Þessir aðilar mæltu gegn því að opnað væri fyrir kapítalískan markað á 

þessum svæðum vegna slæmrar stöðu gagnvart kommúnisma. Í staðinn var ákveðið að 

notast við aðrar leiðir til þess að ná völdum í þriðja heiminum.  Þetta endurspeglast í ræðu 

Harry Truman. Í ræðunni segir Truman frá því hvernig nú loksins búi Bandaríkin yfir nægri 

þekkingu og kunnáttu til þess geta hjálpað þeim löndum sem minna mega sín. Bandaríkin 

gætu hjálpað þriðja heiminum að tæknivæðast. Þannig var þróun gerð pólitískt að 

tæknilegu vandamáli (Cooper og packard, 2007: 8). 

Áður en ég fer í að skoða gagnrýni og hugmyndir áhrifamikilla mannfræðinga á sviði 

alþjóðlegrar þróunar ætla ég að skoða hvernig mannfræðingum sem fást við þróunarstarf 

hefur verið skipt í tvo flokka. Annars vegar eru mannfræðingar sem starfa beint við 

þróunarstörf og hins vegar eru akademískir mannfræðingar. Skiptingin er mikilvæg en því 

meira sem þróunarstarf hefur verið gagnrýnt þeim mun mikilvægara hefur starf 

mannfræðinga innan þróunarsamvinnu orðið. Hins vegar setja akademískir 

mannfræðingar spurningarmerki við siðferði slíkra starfa vegna þeirrar gagnrýni sem 

þróunarstarf hefur fengið á sig. Nánar verður fjallað um þá gagnrýni í kafla 3, 4 og 5. 
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2.3  Hagnýt og akademísk mannfræði  

Mikilvægt er að draga línu á milli og útskýra muninn á mannfræði þróunar annars 

vegar og þróunarmannfræði hins vegar sem einnig er fjallað um sem hagnýta mannfræði. 

Þótt nöfnin séu sláandi lík er mikill munur á þessu tvennu. Mannfræði þróunar er sá partur 

mannfræðinnar sem fjallar aðallega um akademískan vinkil þróunar og þróunaraðstoðar. 

Þeir mannfræðingar sem hafa helgað starfsferil sinn mannfræði þróunar eru líklegri til 

þess að gera rannsóknir á þróunarstarfi, gagnrýna það og skrifa fræðigreinar sem takast 

á við málefni þróunar. Mannfræði þróunar spyr spurninga um þróun og leitar svara. 

Þróunarmannfræði hins vegar fellur undir hagnýta mannfræði. Það er mannfræði sem er 

notuð í störfum sem ekki falla undir akademísk störf. Þeir mannfræðingar sem fást við 

þróunarmannfræði starfa því yfirleitt fyrir þróunarstofnanir og samtök sem stuðla að 

þróunarverkefnum í þriðja heiminum. Þekking þeirra er nýtt til hagnýtra verkefna sem 

hafa áhrif sem ná ekki inn í hinn akademíska heim. Störf þeirra snúast um að skipuleggja 

þróunarverkefni sem sérfræðingar á sínu sviði (Gow, 1996; Escobar , 1997).  

 Skilin á milli hagnýtrar mannfræði og akademískar mannfræði kveður skýrt á um þau 

mismunandi hlutverk sem mannfræðingar geta tileinkað sér í tengslum við 

þróunarsamvinnu. Þróunar mannfræðingar sem starfa fyrir þróunarsamtök hafa verið 

gagnrýndir af fræðimönnum greinarinnar. Þegar starfað er fyrir stofnanir líkt og þeir gera 

getur verið erfitt að gagnrýna samtökin og það starf sem unnið er. Hagsmunir 

þróunarstarfsins eru ekki alltaf þeir sömu og hagsmunir fólksins sem starfið beinist að og 

því geta orðið siðferðislegir árekstrar þar sem siðferði mannfræðinnar er ekki alltaf fylgt. 

Mannfræðingarnir enda því á að vera hluti af stórum stofnunum þar sem þeir hafa 

takmörkuð áhrif. Akademískir mannfræðingar hafa hins vegar meira frelsi til þess að 

skoða veruleikann með gagnrýnum augum og reyna að skoða hvað það sé í raun sem 

þessar stofnanir séu að gera og hver það er sem beri hag af (Lewis, 2005). Ósætti manna 

um þessa tvo flokka er ekki nýtt af nálinni heldur nær það alla leið aftur til uppruna 

mannfræðinnar þar sem meira að segja lærifaðir mannfræðinnar Branislow Malinowski 

lýsti yfir áhyggjum sínum af þeim skilum sem dregin voru á milli þessara tveggja greina 

(Edelman og Haugerud 2005: 40).  Mannfræðin hefur gagnrýnt þróunarstarf og hvernig 

það er unnið þar sem margir eru á þeirri skoðun að þróunarstarf sé  hreinlega stundað 

með hag Vesturlanda að leiðarljósi. Af sökum þessarar gagnrýni hefur neikvætt viðmót 



12 

myndast til þróunarmannfræði en af sömu ástæðum hafa mannfræðingar orðið 

eftirsóttari í störf þróunarstofnana (Escobar. 1997).  

Í næsta kafla er farið nánar í samband mannfræðinnar og þróunaraðstoðar og hvernig 

flókið samband þeirra megi rekja allt aftur til úreltra hugmynda mannfræðinnar um 

félagslega þróun. Sýnd er saga sambands mannfræðinnar og þróunaraðstoðar í gegnum 

tímans rás og þær flækjur sem þetta tiltekna samband hefur myndað.   
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3 Samband mannfræði og þróunar 

Frá og með miðbiki 7. áratugar síðustu aldar fór mannfræðin að hafa aukin afskipti af 

þróunaraðstoð og málefnum sem hana varðar. Þessi áhugi mannfræðinnar á 

þróunaraðstoð fór sífellt vaxandi og kom að því að þróunarmannfræði var orðin einskonar 

undirgrein mannfræðinnar og stór hluti mannfræðinga starfaði við þá grein. Bera tók á 

gagnrýnisröddum innan mannfræðinnar þar sem skiptar skoðanir voru á þátttöku 

mannfræðinnar í málefnum þróunar og samband mannfræðinnar og þróunaraðstoðar var 

sett undir töluverða naflaskoðun (Escobar, 1995, 658). Áherslur mannfræðinnar tóku 

breytingum þegar kom að rannsóknum á þróun. Áhersla hafði áður verið  á að skoða 

þróunarferlið og muninn á þróuðum og vanþróuðum löndum en var nú á að skoða 

uppsprettu vitneskjunnar um þróunarlönd og hvernig þróunarstofnanir stunduðu vinnu 

sína (Venekatesan og Yarrow, 2012 : 3). 

Í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar hlutu margar fyrri nýlendur Vesturveldanna innan 

Afríku og Asíu sjálfstæði (Venkatesan & Yarrow, 2012:1). Það var á þessum tíma sem 

hugtakið þróun fékk merkingu sína í félagslegum skilningi í akademískum skrifum þar sem 

um var að ræða hugtak sem notast var við til þess að tala um fátæk lönd sem ekki bjuggu 

yfir sömu tækni, þekkingu eða auðæfum og Vesturlönd og voru því ekki talin jafn þróuð. 

Á 8. áratug síðustu aldar fóru fræðimenn hins vegar að vera efins um áhrif 

þróunaraðstoðar. Þrátt fyrir að tæp 40 ár höfðu liðið og aðstoð við þriðja heiminn hafi 

eflaust skilað einhverjum árangri var árangurinn ekki jafn mikill og ætla hefði mátt í fyrstu. 

Löndin sem var vísað til sem þróunarlönd börðust ennþá við fátækt, sjúkdóma, hungur og 

erfið lífskjör. Fólk fór að spyrja sig hvort þróunaraðstoð væri að bera árangur sem erfiði 

og margir gagnrýndu hana í þeirri mynd sem hún var í (Lewis, 2005).  

Einn þeirra sem gagnrýndi þróunaraðstoð hvað harðast var mannfræðingurinn James 

Ferguson (1997) en hann gagnrýndi meðal annars hugtakið þróun og notkun þess í 

félagslegum skilningi. Honum þótti hugtakið úrelt og niðurlægjandi hugtak sem ætti rætur 

sínar að reka til nýlendutímans og hugmynda forfeðra mannfræðinnar. Hann rekur þessa 

sögu í merkilegri grein sinni „Anthropology and its evil twin“. Ferguson talar um 

fræðimennina Lewis Henry Morgan og E. B. Tylor, sem eru af mörgum taldir einir af 

upphafsmönnum mannfræðinnar. Morgan og Tylor fengust við kenninguna um félagslega 

þróun sem var í hávegum höfð á þeim tíma sem þeir störfuðu. Sú kenning hafði sterk 
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tengsl við kenningar líffræðingsins Charles Darwin um þróun tegunda. (Ferguson, 1997). 

Kenningin um félagslega þróun líkt og kenning Darwins gekk út frá því að samfélög 

þróuðust frá  lágstigi yfir í hástig. Kenningin gerði ráð fyrir að samfélög færu í gegnum 

ýmis þróunarstig á fyrir fram ákveðnum þróunarskala. Samfélög færu frá því að vera 

vanþróuð yfir í það að vera þróuð. Gert var ráð fyrir að öll samfélög færu í gegnum sömu 

þróunarstigin. Samfélög færu hins vegar mishratt í gegnum þróunarstigin og sum urðu 

jafnvel föst í lengri tíma á ákveðnu stigi. Á þennan hátt var hægt að raða mismunandi 

samfélögum á ákveðinn línulegan skala eftir því hversu langt hvert og eitt samfélag væri 

komið. Efnuð Vestræn lönd og þá sérstaklega Bretland þóttu hástig þróunar og nær guði. 

Frumbyggjar og ættbálkar sem þóttu frumstæðir voru á hinum enda skalans og þóttu 

skítugir villimenn neðst í þróunarskalanum og eins langt frá guði og fullkomnun hans og 

mögulegt væri fyrir mannkynið (Ferguson, 1997: 153; Kristín Loftsdóttir og Helga 

Björnsdóttir, 2008).  

Þrátt fyrir þessa ófullkomnun vakti „þetta framandi og ósiðmenntaða fólk“ athygli 

fræðimanna. Með því að rannsaka það líf sem það lifði og samfélög þeirra væri samkvæmt 

kenningunni um félagslega þróun hægt að skyggnast inn í fortíð þeirra eigin samfélaga og 

rannsaka fyrrum virkni þeirra og hvernig þau þróuðust. Auk þess væri hægt að nota þá 

þekkingu sem Vestræn lönd hefðu til þess að flýta fyrir þróunarferli undirþróaðra ríkja og 

skjóta þeim inn í framtíðina með þeirri kunnáttu sem þau bjuggu yfir. Ferguson dregur 

fram þrjú lykilatriði í kenningunum um félagslega þróun. Í fyrsta lagi gerir hún ráð fyrir að 

samfélög þróist mishratt án nokkurra áhrifa frá samfélögum og þjóðum í kring. Í öðru lagi 

að þótt samfélögin séu óháð umhverfi sínu þróist þau öll á sama hátt. Ef svo væri væru 

saga og atburðir alstaðar nákvæmlega eins. Í þriðja lagi var gert ráð fyrir að samfélög sem 

voru ekki jafn þróuð og Vesturveldin væru föst á ákveðnu þróunarstigi án þess að þróast 

áfram.  (Ferguson, 1997:154). 

Þessar kenningar voru seinna hart gagnrýndar og algjörlega hafnað af mannfræðinni. 

Kenningarnar litu algjörlega fram hjá því valdaójafnvægi sem ríkti á milli frumbyggja 

annars vegar og Vesturlanda hins vegar. Á sama tíma ýttu þessar kenningar undir 

valdamisvægi með því að undirstrika muninn á milli Vesturríkjanna og „hinna“. 

Mannfræðingurinn Franz Boas kom fram með nýjar kenningar þar sem hann lagði áherslu 

á að hvert samfélag væri einstakt og ætti að vera skoðað út frá sjálfu sér fremur en í 
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samanburði við önnur samfélög eða staðsett á einhvers konar þróunarskala. Nýtt tímabil 

í mannfræðinni tók við þar sem félagslegu þróunarkenningunni var kastað á glæ. Hvert 

einasta samfélag heimsins var álitið og rannsakað sem einstakt og skoðað út frá sjálfu sér 

en ekki borið saman við önnur samfélög (Ferguson, 1994: 154). Viðhorfsbreytingin hafði 

mikil áhrif  en á þessum tíma voru ríki innan þriðja heimsins ekki lengur kölluð „vanþróuð“, 

skilgreiningunni var breytt þar sem notast var fremur við hugtakið „undirþróuð“ (Rodney, 

1972) Ferguson bendir þó á að þrátt fyrir þessar viðhorfsbreytingar mannfræðinnar til 

samfélaga voru ennþá leifar af hinum gömlu viðhorfum nýlendutímans til staðar. 

Samfélög voru enn álitin annað hvort frumstæð eða nútímavædd og það var viðtekið 

viðhorf að mannfræðin væri sú grein sem fengist við að skoða og rannsaka frumstæð 

samfélög (Ferguson, 1997: 155). Því voru grunnhugmyndir nýlendutímans ennþá grónar í 

huga manna. Enn var gerður munur á frumstæðum samfélögum og vestrænum 

nútímasamfélögum og Þótt samfélögum væri ekki lengur raðað upp á þróunarskala og 

væru nú rannsökuð út frá sínum eigin gildum og heimsmynd var þriðji heimurinn enn 

flokkaður annars flokks í samanburði við hin nútímavæddu Vesturlönd. Þessar leifar frá 

nýlendutímanum  voru þó í bakgrunninum og aðallega notaðar sem akademískur 

útgangspunktur og þannig ekki eins sýnilegar og áður.  (Ferguson, 1997: 155-156).  

Eins og fram hefur komið var aukin áhersla á þróunaraðstoð í kjölfar seinni 

heimstyrjaldarinnar. Margar nýlendur voru nýbúnar að öðlast sjálfstæði og 

Vesturveldunum fannst þau knúin til þess að finna nýjar leiðir til þess að hafa áhrif á 

þessum svæðum. Vestræn ríki komu á stofn allskyns fjárhags- og þróunaraðstoð sem 

ætlaðar voru til þess þróa þriðja heiminn. Skyndilega var munurinn, sem áður hafði verið 

minna sýnilegur og í bakgrunni, á frumstæðum og nútímavæddum ríkjum kominn í 

forgrunninn. Markmiðið var að skoða hvernig frumstæð ríki yrðu að nútímavæddum 

samfélögum og hvernig væri hægt að aðstoða þau við að verða það. Þetta hlutverk að 

nútímavæða hinn frumstæða varð fljótt hlutverk mannfræðinga sem voru álitnir 

sérfræðingar í þekkingu á frumstæðum samfélögum og fólkinu sem tilheyrði þeim. 

Munurinn á „okkur“ og „hinum“ varð aftur mikilvægt rannsóknarefni. Sú hugmynd að 

þriðji heimurinn þyrfti aðeins hjálp til þess að verða að þróuðu vestrænu ríki leit hins vegar 

framhjá pólitík og hugmyndunum um vald.  (Ferguson, 1997). 
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Hér hefur verið fjalla um flókið sögulegt samband mannfræðinnar við þróunaraðstoð 

og hvernig þær hugmyndir sem þróunaraðstoð leggur áherslu á endurspeglast í úreltum 

hugmyndum mannfræðinnar um félagslega þróun. Í næsta kafla er  verk James Ferguson 

„The anti- politics machine“ skoðað. Verk Ferguson hefur verið mjög áhrifamikið þar sem 

hann fylgist með þróunarverkefni í Afríkulandinu Lesótó með gagnrýnum augum.  
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4 „The anti-politics machine“ 

Eins og komið hefur fram voru mannfæðingar 10. áratugar seinustu aldar mjög gagnrýnir 

á þróun og hvernig hún var stunduð. Þessi ádeila reis úr stærra samhengi póst 

módernisma þar sem yfirburðir Vesturveldanna í hinum nútímavædda heimi var 

umdeildur. Þessi gagnrýni beindist að því hvernig Vesturlönd fara til þriðja heimsins til 

þess að nútímavæða hann. Þessi þróunaraðstoð hafði hins vegar skilað litlum árangri. 

Fátækt þriðja heimsins var hlutgerð og þar með skýr mörk dregin á milli annars vegar 

Vesturlanda og hins vegar þriðja heimsins (Venkatesan og Yarrow, 2014).   

Eitt áhrifamesta rit sem komið hefur út innan mannfræðinnar á sviði alþjóðlegrar 

þróunarsamvinnu er bókin „The Anti Politics Machine“ (1994) eftir mannfræðinginn 

James Ferguson. Bókin byggir á vettvangsrannsókn sem Ferguson gerði sem hluta af 

doktorsnámi sínu í Afríkulandinu Lesótó. Það eru tveir þættir sem má veita sérstaka 

athygli í bókinni. Í fyrsta lagi  greinir hún frá  vettvangsrannsókn Fergusons í Lesótó þar 

sem sagt er frá verkefninu og hvernig orðræða var notuð til þess að mynda 

valdaójafnvægi. Í öðru lagi sýnir hann fram á hvers vegna þróunaraðstoð er ekki að skila 

árangri. Hann fléttar svo þessa tvo  hluti saman þannig að þeir mynda heildræna mynd af 

þróunaraðstoð (de Sardan, 2005 : 7). 

Ferguson dvaldi á svæði í Lesótó sem kallast Thaba-Tseka  frá 1982 til 1983 og 

stundaði rannsókn sína þar. Lesótó er lítið fjalllent land í Afríku og var bresk nýlenda en 

hlaut sjálfstæði í október árið 1966 (Ferguson, 1994: 25). Á þessum tíma settu 

stofnanirnar Alþjóðabankinn og „Canadian international developing agency“ mikil auðæfi 

í þróunaraðstoð í þriðja heiminum. Stór hluti íbúa Lesótó lifði við mikla fátækt á þessum 

tíma. Af þeim ástæðum settu þessar stofnanir á stofn stórt þróunarverkefni í Lesótó til 

þess að reyna að hjálpa til við að leysa fjárhagsvanda þess og opna fyrir kapítalískan 

markað.  Á meðan vettvangsrannsókn Ferguson stóð yfir skoðaði hann þróunarverkefnið 

í Lesótó með gagnrýnum augum. Ferguson vildi fylgjast með þróunarverkefninu til þess 

að komast að því hvað sé átt við þegar er talað um þróunarlönd og fylgjast með hvernig 

þróunaraðstoð væri stunduð og þau áhrif sem hún hefði. Hann skoðaði hvaða aðferðum 

var beitt og hvernig þróunarsamtök ná fram markmiðum sínum um félagslegar og 

efnahagslegar framfarir. Verkefnið náði ekki þeim markmiðum sem lagt var upp með. 

Ferguson veltir fyrir sér hvers vegna þróunarstofnanir notist endurtekið við sömu aðferðir 
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við að berjast gegn fátækt þótt þær beri jafn lítinn árangur og raun ber vitni (De Vries, 

2007: 34). Ferguson fór á vettvang á Thaba- Tseka svæðinu þar sem hann tók þátt í lífi 

íbúanna og myndaði tengsl við fólkið. Á sama tíma starfaði hann einnig með starfsfólki 

þróunarsamtakanna og fylgdist með störfum þeirra. Með þessum hætti gat Ferguson séð 

báðar hliðar verkefnisins, hvernig það var stundað af hálfu samtakanna en einnig hvernig 

það hafði áhrif á líf íbúa Lesótó. (Ferguson, 1994: 25-26) 

Í „The anti politics machine“ heldur Ferguson því fram að þróunaraðstoð hafi ekki 

tilætluð áhrif  vegna þess að þróunarsamtök taka ekki með í reikninginn pólitík og 

viðurkenna ekki að pólitísk áhrif innan ríkis hafi áhrif á fátækt og lífskjör. Þróunarstofnanir 

sjái fátækt sem tæknilegt vandamál þar sem lausnin sé þörf fyrir aukna framleiðslu og 

tækninýjungar. Þetta leiði til þess að þær leiðir sem þróunarsamtök notast við til  þess að 

aðstoða lönd við að binda enda á fátækt og verða „nútímavædd“ séu í formi 

tækniframfara. Þessar leiðir til framfara og lausna séu í formi tækninýjunga í landbúnaði, 

betra aðgengi að hreinu vatni og  betri samgöngum. Með þessu viðhorfi gleymist hins 

vegar sá veruleiki að pólitískt landslag hjálpar til við að skapa og viðhalda fátækt innan 

landa (Li, 2007). 

Ferguson rannsakaði stórt þróunarverkefni sem var fjármagnað af Alþjóðabankanum, 

og „Canandian international development agency“. Tilgangur verkefnisins var að auka 

fjárhagslegan stöðugleika landsins með því að bæta framleiðslu þess. Takmarkið var að 

auka landbúnaðarframleiðslu með því að útvega aukið aðgengi að áburði, fræjum og 

betra heilbrigðiseftirlit með bústofni. En algengt var að íbúar svæðisins stunduðu 

nautgripabúskap. Ferguson vildi komast að því hvernig þetta verkefni mundi ganga fyrir 

sig og hvaða áhrif það mundi hafa. Því ákvað Ferguson að gera vettvangsrannsókn á 

Thaba-Tseka svæðinu. Hann tók þátt í daglegu lífi fólksins og myndaði sambönd við fólkið 

sem þar bjó. Ferguson hafði samskipti bæði við fólkið sem starfaði fyrir „Canadian 

international developement agency“ samtökin við að halda úti þróunarverkefninu, og við 

fólkið sem bjó á svæðinu sem þróunarsamtökin störfuðu á og verkefnið beindist að. Á 

þennan hátt gat Ferguson fylgst með daglegu lífi í Lesótó. Hann gat einnig séð hvernig 

þessi raunveruleiki var frábrugðinn þeim veruleika sem var gert ráð fyrir við skipulagningu 

verkefnisins og hvernig ályktanir sem starfmenn þróunarverkefnisins höfðu gert voru oft 
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á tíðum rangar. Á þennan hátt gat Ferguson skoðað hvernig þróunarsamtök búa til sína 

eigin orðræðu um Lesótó og þann veruleika sem íbúar landsins búa við (Ferguson,1994). 

Ferguson styðst við hugmyndir og kenningar franska heimspekingsins Michel 

Foucault sem hafði mikinn áhuga á valdi. Hann skoðaði vald og hvernig það birtist innan 

samfélaga. Foucault sagði vald og tungumál nátengt og að tungumálið væri notað til þess 

að skapa þær upplýsingar sem væru valdastéttinni hagstæð. Það sem væri sagt og ekki 

sagt hefði alltaf áhrif á hvernig fólk upplifði heiminn. Foucault hélt því fram að það sem 

við þekktum sem hinn eina sannleika væri alltaf skapaður af þeim sem færi með valdið. 

Þannig séu þær upplýsingar og vitneskja sem við höfum ekki alltaf í takt við veruleikann 

(Karam, 2000: 65). Í „The Anti politics machine“ notar Ferguson þessar hugmyndir til þess 

að  sýna fram á hvernig þróunarstofnanir skapa ákveðna vitneskju um þróunarlönd. Þessi 

vitneskja getur haft áhrif sem er ekki alltaf samhliða þeim markmiðum sem stofnanirnar 

leggi upp með (Ferguson, 1994: 18).  

Foucault útskýrir sambandið á milli orðræðu og upplýsinga sem einskonar vél. 

Ferguson notar þessa greiningu til þess að sýna fram á að hugmyndafræði 

þróunaraðstoðar byggi á sérstakri þekkingu sem er sköpuð af þróunarsamtökum til þess 

að fjalla um fátæk lönd. Þessi skapaða þekking veldur því að ákveðnar leiðir eru taldar 

henta vel til þess að leysa vandamál fátæktar innan þessara landa. Þetta hefur áhrif á 

hvernig þróunaraðstoð er skipulögð og sett í gang innan þessara landa. Störf 

þróunarsamtakanna leiði til tveggja neikvæðra og ófyrirséðra aðstæðna sem verða 

mikilvægar í að halda til haga valdi sem er til staðar. Í fyrsta lagi verður afnám pólitíkur 

eða „anti politics“ þar sem ekki er tekið mið af pólitískum áhrifum. Ferguson vill meina að 

þróunaraðstoð í Lesótó taki ekki tillit til þeirra áhrifa sem pólitískt landslag hefur á fátækt. 

Hann telur að pólitískar aðgerðir gætu verið hjálplegar til  þess að leysa fátæktarvandann. 

„The anti politics machine“ setur spurningarmerki við hvernig alþjóðlegt þróunarstarf er 

framkvæmt. Ferguson hvetur lesendur til þess að velta fyrir sér á gagnrýnan hátt þeirri 

vitneskju sem þróunarsamtök framleiða í þeim tilgangi að minnka fátækt (Ferguson, 1994: 

XIV). Mannfræðingurinn Maia Green rennir stoðum undir þessa gagnrýni en í nýlegri 

rannsókn hennar kom í ljós að þegar Alþjóðabankinn beindi sjónum sínum að landi vegna 

fátæktar voru öll afskipti eða vangaveltur um pólitík slegin út af borðinu (Green, 2006). 

Þegar þróunaraðstoð er sett í gang geti hún leitt til ýmissa neikvæðra niðurstaðna. Hún 
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geti styrkt vald ríkisins og aukið borgaralega stjórnun. Þróunarverkefni geta þannig leitt 

til annarrar útkomu en upphaflega var lagt upp með. Til þess að rökstyðja mál sitt talar 

Ferguson um skýrslu um Lesótó sem gerð var af Alþjóðabankanum. Skýrslan fjallaði um 

Lesótó sem undirþróað (e. under developed) land með hagkerfi sem er byggt á landbúnaði 

sem er einungis landinu nægur. Ekki sé næg framleiðsla til að selja afurðir út úr landi og 

skila landinu hagnaði. Einangrun Lesótó og lítil atvinnutækifæri eru taldar ástæður fyrir 

lélegum lífsgæðum í Lesótó samkvæmt tiltekinni skýrslu. Í skýrslunni er einnig bent á að 

efnahagur Lesótó sé slæmur vegna stefnu stjórnvalda. Lesótó er undirþróað land og 

ríkisstjórnin hafði ekki fundið næg úrræði til að breyta efnahagskerfinu í kapítalískt kerfi 

(Ferguson, 1994: 112).  

Ferguson komst að því að skýrslan sem hann skoðaði var ekki í takt veruleika í Lesótó. 

Í stað efnahags sem er byggður á landbúnaði til viðurværis fluttu íbúar Lesótó inn stóran 

hluta matvæla sinna frá nágrannaríki sínu Suður-Afríku. Um helmingur vinnufærra karla 

yfirgáfu Lesótó og fluttu til Suður-Afríku til þess að vinna í námum og þéna þannig pening 

á þessum tíma. Ætla má að um 70% innkomu fjölskyldna kæmi  frá störfum í Suður-Afríku 

en aðeins 6% var innkoma frá landbúnaði (Ferguson, 1994: 112). Einungis 10% Lesótó er 

frjótt og vænt til landbúnaðar og ræktunar en stærsti hluti landsins er einungis nothæfur 

til búræktar (Ferguson, 1994: 4). Því var skuggalegt að  skýrslan sem Ferguson vitnar í 

sýndi Lesótó sem land með efnahag sem reiðir sig nær eingöngu á landbúnað. Ferguson 

bendir þó á að hann telji skýrsluna ekki gefa eins ranga mynd og raun ber vitni vegna 

lélegra vinnubragða og fáfræði af hendi þróunarsamtakanna sem áttu í hlut. Hann telur 

sennilegra að Það sé með vilja gert (Ferguson 1994: 30). Með því að sýna Lesótó í þessu 

ljósi virðist landið tilvalið fyrir þau þróunaraðstoðarverkefni sem boðið er upp á. Þessi 

verkefni boða tæknivæðingu í landbúnaði og búskap en með því að sýna Lesótó á þennan 

hátt virðast þær lausnir sem þróunarsamtökin bjóða upp á vera nákvæmlega þær sem 

Lesótó þarf á að halda. Tilgangurinn með því að setja fram rangar upplýsingar um Lesótó 

var því að sýna fram á að þesskonar þróunaraðstoð sé vænleg lausn við þróunarvanda 

Lesótó. Þróunarverkefnið bar ekki árangur við að auka landbúnaðarframleiðslu og búskap 

í Lesótó (Ferguson, 1995: 255). Hins vegar bendir Ferguson á neikvæð óvænt áhrif sem 

verkefnið hafði. Með aukinni þjónustu ríkisstjórnarinnar og meira eftirliti á Thaba-Tseka  

svæðinu jókst skrifræði þar til muna. Thaba-Tseka  svæðið hafði verið í andstöðu við 

þáverandi ríkisstjórn þjóðarflokksins í Lesótó. Þetta leiddi til þess Thaba-Tseka  svæðið var 
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tekið undir stjórn ríkisins. Ferguson heldur því fram að þetta hafi ekki verið ætlunarverk 

þróunarsamtakanna á nokkurn hátt heldur einungis ófyrirséð afleiðing þeirrar ætlunar að 

auka uppbygginu og  þjónustu ríkisstjórnarinnar. Með því að skoða ríkið sem hlutlausa 

einingu með hag fólksins fyrir brjósti var ekki tekin inn í myndina sífelld valdabarátta 

ríkisins. Önnur óvænt áhrif verkefnisins voru vegna tilhneigingu hjálparsamtakanna til að 

sjá lausn fátæktar í formi tæknibreytinga en líta framhjá sambandinu á milli fátæktar og 

pólitísks valds. Ferguson bendir á að þau markmið sem þróunarstarf virðist starfa undir 

séu í raun óraunhæf. Þriðji heimurinn geti ekki orðið að nútímavæddu vestrænu svæði 

því ekki er tekið tillit til þeirrar pólitíkur sem gerði Vesturlöndum kleift að verða að þeim 

valdamiklu svæðum sem þau eru í dag.  Kapítalískt kerfi geti ekki gengið ef allir hafi sömu 

kjör. Fátækt er gerð að ópólitískum hlut en á sama tíma var pólitískt vald ríkisstjórnarinnar 

aukið vegna þróunaraðstoðarinnar ( Ferguson, 1994: 256). Mannfræðingurinn Tania Li er 

ósammála þessu en hún heldur því fram að þau áhrif að ríkisstjórnin hafi fengið, aukin 

völd í Thaba-Tseka hafi ekki verið óvænt útkoma þess að ekki var tekið tillit til pólitíkur 

þegar verkefnið var skipulagt. Þvert á móti hafi það verið ætlun þróunarstofnananna og 

með vilja gert (Li, 1999: 297).  

Ferguson skoðar líka nautgriparækt í landinu. Eitt af markmiðum þróunarverkefnis 

Alþjóðabankans og „The canadian international developement agnecy“ í Lesótó var að 

auka nautgriparækt. Fólkið var þó ekki tilbúið til þess að selja nautgripina sína. 

Hjálparstofnanir sáu þetta sem merki um rótgrónar hefðir, gildi fólksins í Lesótó og 

hindrun í vegi þess að gera efnahagskerfi Lesótó að kapítalísku kerfi þar sem hinn frjálsi 

markaður réði ríkjum. Ferguson er því ósammála, nautgripir séu í raun notaðir sem 

einskonar eftirlaunasjóður. Hægt er að nota peninga til þess að kaupa nautgripi en 

nautgripir mega ekki vera seldir nema engin önnur leið sé fyrir viðkomandi til að afla sér 

penings. Þannig eru nautgripir einskonar varasjóður sem hægt er að grípa til ef eitthvað 

kemur upp á sem hindrar viðkomandi í að geta aflað sér penings (Ferguson, 1994: 158). 

Nautgripir eru einnig auður sem tilheyrir einungis körlum en konur hafa ekki tilkall til. Eitt 

af markmiðum kanadíska þróunarverkefnisins var að fækka nautgripum. Í staðinn átti að 

flytja inn betri stofn nautgripa. Þá væri svo hægt að kaupa og selja á kapítalískum markaði. 

Íbúar Lesótó voru þó ekki sannfærðir um þessar breytingar. Þróunarstofnanirnar vildu þó 

ekki hlusta á rök og hugmyndir íbúanna um hvers vegna breytingarnar mundu ekki hafa 

áhrif.  Það hafi ekki verið vegna hefða sem íbúar Lesótó höfðu efasemdir heldur vegna 
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verðmætis nautgripanna. Með því að fjárfesta í nautgripum sýna karlmenn í Lesótó fram 

á efnahagslegan stöðugleika (Feguson,1994: 151). Nautgripir voru því svo miklu meira en 

einungis kaup og söluvara. Það er því auðvelt að sjá hvernig hugmyndin um að selja 

nautgripina til þess að geta fengið færri nautgripi var ekki mjög spennandi hugmynd fyrir 

eigendurna. En Ferguson telur að sá hroki þróunarstofnana að hlusta ekki á heimafólk 

spili stóran þátt í hvers vegna þróunarverkefni mistakast.  (Ferguson, 1994: 173). Eins og 

er tilfellið með margar mannfræðirannsóknir greina þær frá ákveðnum atburðum á 

ákveðnum stað og á ákveðnum tíma og því er erfitt að yfirfæra þær á aðra hluti. Ferguson 

dregur athygli að þessu vandamáli. Ferguson segir að þótt hann geti ekki alhæft um 

þróunarstarf með rannsókn sinni sé þróunaraðstoð og hvernig hún skapar þekkingu með 

orðræðu ekki einsdæmi sem takmarkast ekki við Lesótó heldur sé það algengur fylgikvilli 

alþjóðlegrar þróunaraðstoðar um allan heim. Ferguson bendir líka á að oft sé tilfellið að 

sérfræðikunnátta á sögu og háttum sem eru ríkjandi í ákveðnu landi  séu ekki teknar inn í 

myndina þegar þróunarverkefni eru sett á stofn. Hugmyndin sé heldur að sama leiðin til 

þróunar mundi hafa sömu áhrif. (Ferguson, 1994, 257-259).  

Bók Ferguson hefur verið mjög áhrifamikil frá því að hún kom fyrst út. Feguson styðst 

við kenningar Foucault til þess að sýna fram á hvernig þróunarstofnanir skapa ákveðna 

vitneskju um löndin sem þær starfa í. Þetta geri það að verkum að þróunarverkefni 

mistakist því þekkingin sem unnið er með endurspegli ekki endilega þann veruleika sem 

er til staðar í tilteknu samfélagi. Stærsta vandamál þróunarstofnana samkvæmt Ferguson 

er að þær einblína of mikið á tækni en líta framhjá pólitísku ástandi sem áhrifavaldi 

fátæktar. Með því að taka ekki tillit til pólitísks ástands séu áhrifin hins vegar þau að 

pólitísk áhrif stjórnvalda aukast. Þau markmið sem þróunarstofnanir virðast hafa að 

leiðarljósi eru óraunhæf þar sem ekki er tekið tillit til hins pólitíska veruleika sem gerði 

Vesturlöndum mögulegt að verða að þeim miklu velmegunarríkjum sem þau eru. Litið er 

framhjá lögmálum kapítalismans. (De Vries, 2007:34). 

Ferguson kemur ekki fram með neina lausn á fátæktarvanda þróunarþjóða eða leiðir 

til þess að bæta þróunaraðstoð. Bók hans gefur hins vegar gaumgæfilega innsýn inn í starf 

þróunarsamtaka og hvað það er sem þróunaraðstoð gerir (Lewis, 2005). Annar 

fræðimaður innan mannfræðinnar sem hefur haft mikinn áhuga á þróunaraðstoð og 

skoðað hana með gagnrýnum augum er Arturo Escobar en hugmyndir hans koma best 
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fram í bók hans „Encountering development“ en sú bók samfara „The anti politics 

machine“ gefur góða heildarmynd af gagnrýni mannfræðinnar á þróunaraðstoð. Escobar 

gagnrýnir sögu þróunaraðstoðar og sýnir hvernig Vesturlönd hafa nýtt sér hana til þess 

að skapa ákveðna ímynd af þriðja heiminum. Vert er að skoða þá gagnrýni sem hann setur 

fram til þess að fá heilsteypta mynd af gagnrýni mannfræðinnar í garð þróunaraðstoðar. 
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5  Arturo Escobar 

Annar mannfræðingur sem hefur verið mjög áhrifamikill í skrifum sínum um þróunarhjálp 

er kólumbíski mannfræðingurinn Arturo Escobar. Escobar hefur gagnrýnt þróunarstarf 

harðlega í skrifum sínum en hann hefur töluvert róttækari hugmyndir um þróunarstarf og 

hverju það afkastar en Ferguson gerir í bók sinni “The anti politics machine“. Hugmyndir 

hans bera með sér að Vesturlönd styðji þróunaraðstoð vegna sinna eigin hagsmuna en 

með því að stunda slíka aðstoð viðhaldi Vesturlönd áhrifum sínum í þriðja heiminum þrátt 

fyrir lok nýlendustefnunnar. 

Escobar hefur gagnrýna sýn á þróunaraðstoð. En hugmyndir hans endurspeglast best 

í bók hans „Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World „ 

sem kom út árið 1995. Bókin er ádeila Escobars á þróunaraðstoð og hvernig hún er 

stunduð. Bókin rekur hvernig hugmyndin um þróun hefur hjálpað til við að skapa 

hugmyndina um „þriðja heiminn“ (Lewis, 2005). Hann notar myndlíkingu um ákveðinn 

draum sem með tímanum breytist í slæma matröð. Draumurinn er hugmyndin um 

þróunaraðstoð sem fór að bera á eftir seinni heimsstyrjöldina. Til þess að bregðast við  

breyttum tímum og sjálfstæði fyrrum nýlenda Evrópu í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar 

var brugðið á það ráð að aðstoða þriðja heiminn við að nútímavæðast. Harrry Truman 

forseti Bandaríkjanna hélt áhrifamikla ræðu árið 1949 þar sem hann sagði Bandaríkin 

hefðu þá tæknilegur kunnáttu sem þyrfti til þess að aðstoðað þriðja heiminn, þessi ræða 

er samkvæmt Escobar byrjun þeirrar orðræðu sem átti eftir að einkenna þróunar-

hugmyndir. (Escobar, 1995: 4). 

Markmiðið var að bæta félagslegt og efnahagslegt ástand ríkja sem börðust við mikla 

neyð eftir stríðið. Þessar hugmyndir voru þó þjóðhverfar og byggðu á þeim hugmyndum 

að hinn vestræni hvíti maður væri með fullkomnustu samfélagsuppbygginguna og það 

væri undir honum komið að komast á sama félagslega stig og Vesturveldin væru á. Líkt og 

Ferguson (1994) einbeitir Escobar sér að þeirri orðræðu sem notast er við þegar talað er 

um þróunaraðstoð og styðst við kenningar franska heimspekingsins Michel Foucault um 

orðræðu og vald. Foucault vildi meina að allt sem við gerðum væri byggt á valdi, jafnvel 

það að hjálpa öðrum. Hugmyndin byggir á því að sá veruleiki sem við þekkjum sé 

myndaður í gegnum tungumálið og orðræðan sé alltaf sköpuð af þeim sem hafi valdið. 

Með því að skapa flokka eins og „þriðji heimurinn” og „undirþróað“ setja Vesturveldin sig 
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upp á háan stall og skapa ákveðin yfirráð vestursins yfir þróunarríkjum. Escobar skoðar 

orðræðu sem notast hefur við frá upphafi þróunaraðstoðar og kemst að því að hún hefur 

lítið sem ekkert breyst eftir því sem frá hefur liðið heldur einungis  endurtekið sig 

(Escobar, 1995: 10; Ferguson 1994). 

Escobar skoðar einnig hugmyndir palestínska fræðimannsins Edward Said. Said setur 

fram hugmyndir sínar í bók sinni „Orientalism“. Hugmyndir Said snúast um hvernig Vestrið 

hefur skapað ákveðna ímynd af Mið-Austurlöndum og þriðja heiminum. Þessar ímyndir 

eru skapaðar í gegnum ýmiskonar miðla eins og listir, bókmenntir og kvikmyndir. Þessar 

myndir gefa þó ekki raunsæja mynd af þeirri menningu sem fjallað er um.  Myndin er 

dregin upp á Vesturlöndum og matreidd fyrir  Vesturlandabúa.  Escobar vitnar í Said sem 

lýsir því hvernig með samræðum, kennslu, yfirráðum hafi Vestrið getað náð yfirráðum yfir 

þriðja heiminum með ákveðinni ímyndasköpun.  Með því að skapa ímynd þessara ríkja á 

ákveðinn hátt var hægt að réttlæta nýlendustefnu. Vitneskja um þriðja heiminn og Mið-

Austurlönd þurfi að vera skoðuð sem vestræn orðræða svo hægt væri að skilja hvernig 

vestræn menning gat skapað pólitíska, félagslega og hugmyndafræðilegan veruleika 

þessara landa (Escobar, 1995: 6).  

Við lok síðari heimstyrjaldarinnar varð til ákveðinn vettvangur fyrir orðræðu sem 

skapaði þriðja heiminn. Ferguson segir að með tilkomu hins frjálsa markaðar og 

kapítalísks kerfis hafi fátækt og ójöfnuður aukist og fátækt orðið að því alheims fyrirbæri 

sem hún er í dag. Vesturveldin litu á það sem hlutverk efnaðri ríkja að aðstoða ríkin við 

að koma undir sig fótunum og þá sérstaklega Bandaríkin sem eftir stríðið höfðu komist á 

stall voldugustu ríkja heims. Þróunaraðstoð og baráttan við fátækt komst á varanlegan 

stall sem eitt af helstu markmiðum Bandríkjanna jafnt og annarra Vesturvelda. Undir- 

þróuð ríki voru fyrirbæri sem átti að útrýma.  Escobar bendir þó á að veruleiki hins 

svokallað þriðja heims eða fátækra landa innan Asíu, Afríku, Suður- og Mið-Ameríku sem 

undirþróuð ríki hafi alltaf verið metinn út frá vestrænum hugmyndum um hvað það sé að 

vera þróað ríki og hvað ekki. Þessar hugmyndir sköpuðu nýja orðræðu þar sem þriðji 

heimurinn varð til. Í stað þess að útrýma fátækt og undirþróun var hún margfölduð 

(Escobar, 1995: 22). 

Escobar heldur því fram að með þessari hugarfarsbreytingu sem átti sér stað í kjölfar 

seinni heimstyrjaldarinnar hafi viðhorfið til þróunar breyst. Félagsleg þróun og breytingar 
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þjóða sem áður höfðu verið mögulegar í gegnum menningarlega og sögulega atburði sem 

ýttu undir breytingar í samfélagi á náttúrulegan hátt var núna orðið að tæknilegu 

vandamáli þar sem hlutverk Vesturveldanna var að tækla það og aðstoða þriðja heiminum 

inn í vestræna nútímavæðingu. Allt snerist um að verða nútímavætt ríki með þau loforð 

og þá hugmyndafæði sem það boðaði. Á þennan hátt gátu Vesturlönd tryggt sér völd 

innan þriðja heimsins sem tryggur leiðtogi hans (Escobar, 1995: 22).  

Ferguson segir þróun hafa orðið svo mikilvæga fyrir þriðja heiminn að hún byrjaði að 

skilgreina hann. Vesturveldin héldu áfram að nýta sér auðlindir fátæks þriðja heims þrátt 

fyrir lok nýlendutímans. Vesturveldin höfðu enn gífurleg áhrif og völd innan þriðja 

heimsins. Stjórnvöld þessara landa umbáru niðurlægingu fólks síns og  illa meðferð 

frumbyggja sinna. Þetta leiddi til brotinnar sjálfsmyndar. Þjóðirnar hugsuðu um sjálfar sig 

sem annars flokks í samanburði við hin Vestrænu lönd (Escobar 1995: 52-54). Escobar fer 

yfir söguna og sýnir fram á hvernig mismunandi atburðir í mannkynssögunni sem áttu sér 

stað eftir seinni heimstyrjöldina hjálpuðu til við að mynda neikvætt auðkenni þriðja 

heimsins. Þróunaraðstoð varð að eðlilegum hlut í veruleika þriðja heimsins sem treysti á 

Vesturlönd. Af þeim ástæðum gat Vestrið notfært sér stöðu þriðja heimsins til þess að 

beygja hann undir sinn vilja og nýta sér hann. Vesturveldin gátu nýtt sér þetta neikvæða 

auðkenni til þess að auðgast á þriðja heiminum undir formerkjum þróunaraðstoðar.  

Escobar talar um verkefni á vegum Alþjóðabankans í Kólumbíu. Markmið verkefnisins 

var að takast á við fátæktarvanda Kólumbíu í formi þróunaraðstoðar. Escobar skoðar 

ákveðna myndlíkingu. Þessi myndlíking er af þriðja heiminum og sýnir hann sem barn sem 

leitar og þarfnast handleiðslu fullorðinna, eða Vestrænna ríkja,  til að fóta sig í tilverunni. 

Markmið þeirra væri að stofna samsvarandi fjármálaumhverfi og Vesturlönd hafa. Þessi 

mynd var ekki óalgeng og  var í miklu samræmi við þá orðræðu sem hafði myndast í 

kringum þróunaraðstoð og hugmyndir hennar. Escobar leggur þó mikla áherslu á að þessi 

orðræða hins þriðja heims sé framleidd af vestrænum ríkjum og sýni því þá mynd sem 

Vesturveldin hafa sett saman af þriðja heims löndum frekar en hinn sanna veruleika 

þessara landa. Þessari mynd var þó vísvitandi viðhaldið af fólki í valdastöðum (Escobar, 

1995: 30-36). 

Escobar leggur áherslu á að efnahagur lands þurfi að vera skoðaður ekki sem 

einangraður þáttur heldur sem hluti af samfélaginu í tengslum við aðra félagslega þætti 
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og hefðir.  Efnahagur sé skapaður af vestrænni orðræðu og efnahagur þróunarlanda séoft 

borinn saman við fyrir fram ákveðin efnahagslíkön sem eru byggð á vestrænum veruleika. 

Viðhorfið sé að hægt sé að nota sömu útskýringar og kerfi til þess að útskýra 

efnahagslegan veruleika þriðja heimsins jafnt sem veruleika hins vestræna kapítalíska 

heims (Escobar, 1995: 61-63). Önnur efnahagsmódel séu þó til og til séu staðir sem byggi 

á kerfum sem ekki byggja á vestrænum efnahagskerfum. Samkvæmt Escobar hafa þessi 

módel þó ekki fengið þá athygli sem þau eiga skilið vegna hrifningar Vesturlanda af hinu 

kapítalíska kerfi. Escobar kemst að þeirri niðurstöðu að sama hvort þróunaraðstoð virki 

eða ekki sé hún neikvæð og jafnvel skaðleg fyrir þau lönd sem eiga í hlut. Þótt 

þróunaraðstoð sé alltaf stunduð undir þeim formerkjum að hjálpa þjóðum og 

einstaklingum þá sé alltaf ákveðið valdatafl undir yfirborðinu. Með því að aðstoða lönd 

þriðja heimsins og hjálpa þeim í þróunarverkefnum sínum með efnahagsvöxt að markmiði 

séu Vesturlönd hin stóra sterka fyrirmynd þriðja heimsins. Escobar notast við 

samlíkinguna þar sem fullorðinn leiðir og styður barn. Vesturveldi hafa yfirhöndina og 

setja línurnar um hvernig þriðji heimurinn á að hátta sínu stjórnarfari.  Á þennan hátt 

halda Vesturveldin völdunum í hendi sér og geta stjórnað hvernig þriðji heimurinn hagar 

sínum málum og sínu lífi. Þrátt fyrir að nýlendutíminn hafi liðið undir lok hafa hin 

Vestrænu ríki enn valdið. Ferguson vekur athygli á því að það séu engar stórar lausnir sem 

hægt sé að nota í öllum tilfellum til þess að ráða niðurlögum fátæktar í þriðja heiminum. 

Hver staður og ástand hvers lands sé einstakt (Escobar, 1995: 222). Lausnir á fátækt séu 

því best skoðaðar innan félagslegs veruleika þriðja heimsins og þeirra landa sem þar eru. 

Escobar kemur með hugmynd um blandaðar menningar (e. Hybrid culture) hann tekur 

sem dæmi lönd í Suður- og Mið- Ameríku þar sem menningin sé en byggð á gömlum 

gildum og hefðum samkvæmt Ferguson. Þessar þjóðir og menningar þeirra ættu að vera 

innblástur fyrir nýja sýn á þróunarstarf. Vettvangur til þess að hugsa út fyrir rammann og 

koma með nýjar hugmyndir byggðar á upplifunum þeirra sem þar búa (Escobar, 1995: 

218) 

Verk Escobar hefur fengið á sig ýmsa gagnrýni (Lewis, 2005). Fræðimaðurinn Jan 

Nederveen Pieterse heldur því fram að það mál sem Escobar fer með sé á litlum rökum 

reist og sé ekki faglega unnið. Pieterse setur fram þá skoðun að Escobar alhæfi um 

verkefni Alþjóðabankans í þróunarlöndum og setji þau öll undir sama hatt. Með þessu líti 

hann hins vegar fram hjá þeirri staðreynd að Alþjóðabankinn hafi breytt umræðu sinni 
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um þróunaraðstoð töluvert frá sjöunda og yfir á áttunda áratug síðustu aldar (Pieterse, 

1998). Þær lausnir sem Escobar kemur fram með við gölluðu kerfi þróunaraðstoðar hafa 

verið mikið gagnrýnd og sérstaklega hugmyndin um blandaðar menningar sem lausn. 

Mannfræðingurinn Bebbington vekur athygli á að hugmyndin um blandaðar menningar 

sé viðkvæm og skuli nálgast með nærgætni. Rannsókn hans í Andesfjöllunum í Ekvador 

eru í andstöðu við hugmyndir Escobar en hann kemst að þeirri niðurstöðu að 

þróunaraðstoð geti verið jákvæð og hafi hjálpað til við að færa völdin til þeirra sem þar 

búa og halda lögum og reglum þar í landi (Bebbington, 2000). Sú hugmynd að heimamenn 

þurfi að fá rúm til þess að bylta sínu eigin samfélagi þar sem hefð spilar með 

nútímahugmyndum hefur líka verið gagnrýnd. Hún sé rómantísk en vafasöm. 

Félagshreyfingar séu ekki alltaf af því góða og þær geti leitt til þess að ríkið komist í verri 

stöðu en það var í áður (Kiely, 1999). 

Verkefnin sem Escobar og Ferguson skoðuðu voru stór verkefni sem voru skipulögð 

og fjármögnuð af fjármálastofnunninni Alþjóðabankanum þar sem hagsmunir 

verkefnisins fóru ekki hönd í hönd við hagsmuni samfélagsins sem þróunarverkefnin 

beindust að. Escobar kallar eftir breytingum þar sem sú menning sem þróunarverkefnið 

beinist að eigi að geta haft áhrif og íbúarnir séu settir í forgang. Undanfarin ár hefur ný 

tegund þróunarverkefna skotið upp kollinum. Minni verkefni þar sem áhersla er lögð á að 

vinna með tilteknum samfélögum og fólkinu innan þess hafa færst í aukana. Reynt er að 

ganga úr skugga um að fólk innan samfélagsins njóti góðs af þeim verkefnum og þau séu 

siðferðislega rétt. Í næsta kafla verður farið nánar út í þessa nýju mynd þróunarverkefna 

og skoðað hvað þau fela í sér.  
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6 Nýjar áherslur í þróunaraðstoð 

Verk Fergusons „The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization and 

Bureaucratic Power in Lesotho“ annars vegar og verk Escobar „Encountering 

Development: The Making and Unmaking of the Third World“ hins vegar hafa margt 

sameiginlegt. Bæði verkin komu út á 10. áratug síðustu aldar og þau höfðu bæði gríðarleg 

áhrif á hvernig mannfræðin fékkst við og fjallaði um þróun (de Sardan, 2005: 5-8). Bæði 

verkin voru ádeila á Vesturlönd og hvernig þróunaraðstoð var stunduð af þeirra hálfu. 

Ekki eru þó öll þróunarverkefni stór verkefni sem fjármögnuð eru af risavöxnum 

fjármálstofnunum líkt og verkefnin sem Ferguson og Escobar beindu athygli sinni að.  

Undanfarin ár hefur borið á auknum fjölbreytileika innan sviðs þróunar og minni 

stofnanir með öðruvísi áherslur hafa skotið upp kollinum. Vitundarvakning hefur orðið á 

sviði félagslegrar ábyrgðar þar sem sífellt fleiri gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem 

ákvarðanir og gjörðir geta haft á samfélög heimsins. Verkefni á borð við „Fair trade“ og 

svokallaðar „micro-credit“ stofnanir eru gott dæmi um verkefni sem reyna að stunda 

þróun á nýstárlegan hátt.  Áhersla er lögð á siðferði og réttlæti þar sem reynt er að ganga 

úr skugga um að þeir sem verkefnin beinast að fái sinn skerf og hagnist. 

 „Micro-credit“ er ákveðin hugmyndafræði þar sem lán fyrir minni upphæðir eru 

veitt til fátækra í þriðja heiminum. Fólkið sem tekur lánin nýtir þau til þess að koma á 

stofn einhverskonar rekstri eða annars konar frumkvöðlastarfsemi. Lánin hafa yfirleitt 

engar tryggingar og litla vexti. Með þessu móti er fólki innan þriðja heimsins sem ekki 

hefur mikið á milli handanna gert kleift að byggja upp og stunda eigin starfsemi.  

Hugmyndin er að aðstoða fólk í þriðja heiminum við að koma á stofn eigin rekstri og 

framleiðslu sem hægt er að notast við til þess að byggja upp samfélagið (Dalgish og 

Tonelli, 2011).   

„Fair trade“ hreyfingin er önnur hreyfing sem einnig hefur reynt að hafa siðferði og 

hagsmuni fólks innan þriðja heimsins að leiðarljósi. „Fair trade“ hreyfingin hefur það að 

markmiði sínu að skapa kerfi framleiðslu og vöruskipta sem ekki byggist á kapítalískum 

grunni. Kerfið hefur það að markmiði að  dreifa vöru á siðferðislegan hátt með því að 

tengja framleiðendur og neytendur í gegnum kerfi sem er haldið fyrir utan hið almenna 

markaðssetningarkerfi heimsins (Fridell o.f.l., 2008). Reynt er að bæta lífsgæði þeirra sem 

framleiða vöruna og auka aðgengi þeirra að markaðnum. Komið er upp öruggu sambandi 
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þar sem framleiðandi getur haldið áfram að framleiða og selja vöru sína. Á sama tíma er 

vakin athygli á hvernig neytendur geta haft jákvæð áhrif á þriðja heiminn með því að vera 

meðvitaðir neytendur og kaupa „fair trade“ vörur. „Fair trade“ veitir þannig vöru- 

framleiðendum í þriðja heiminum þróunartækifæri þar sem þeir fá aðstoð við að komast 

inn á alþjóðlegan markað með vörur sínar. Á þennan hátt er reynt að koma í veg fyrir að 

vestrænir milliliðar hirði þann gróða sem varan skapar þar sem aðeins brot skilar sér til 

þeirra sem vinna vöruna (Clarke, o.f.l., 2007).  

Ljóst er að ákveðin breyting hefur orðið á því hvernig fólk vill vinna að þróunaraðstoð 

þar sem félagsleg ábyrgð verður sífellt meira áberandi í umræðunni. Lítil verkefni á borð 

við þau sem nefnd eru hér á undan eru ákveðið mótsvar við stórum þróunarverkefnum 

líkt og verkefnum Alþjóðabankans. Fólk vill hafa jákvæð áhrif og áherslan er í auknu mæli 

ekki einungis á hvernig þriðji heimurinn getur þróast heldur hvernig sé hægt að byggja 

siðferðislegt samband á milli Vesturs og Austurs svo bæði svæðin geti notið góðs af. 

Sjálfboðaliðaferðamennska hefur verið eitt af óskabörnum þessarar hugmyndafræði þar 

sem ferðalangar stunda sjálfboðaliðavinnu í þriðja heiminum. Hugmyndin er að 

samfélagið sem ferðalangurinn dvelur í njóti góðs af veru hans í tilteknu ríki. Á sama tíma 

fái ferðalangurinn að launum ómetanlegar upplifanir og reynslu sem gerir hann víðsýnni. 

Ekki eru fræðimenn sammála um að sjálfboðaliðaferðamennska hafi þessi áhrif í raun og 

veru. Í næsta kafla er sjálfboðaliðaferðamennska skoðuð sem form af nýstárlegri þróun 

og skoðað hvernig hún fellur inn í hugmyndir og gagnrýni mannfræðinga á 9. áratugnum.  
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7 Sjálfboðaliðaferðamennska 

7.1  Hvað er sjálfboðaliðaferðamennska 

Síðastliðin ár hefur þróunaraðstoð gengið í gegnum miklar breytingar og tekið á sig 

ýmis form. Hún hefur breyst frá því að vera aðeins unnin af fagmönnum yfir í að vera 

söluvara ferðamannaþjónustunnar. Sífellt verður vinsælla að hjá ungu fólki að leggja upp 

í ferðalag og upplifa það sem  heimurinn hefur upp á að bjóða. Ein vinsæl leið til þess að 

gera það er að fara til þróunarlands og taka þátt í sjálfboðaliðastarfi þar sem tekið er þátt 

í uppbyggingu af einhverju tagi. Til eru mörg form af sjálfboðaliðastarfi erlendis, meðal 

annars uppbygging bæja, kennsla og störf við náttúruvernd (Wearing og McGehee, 2013: 

120). Vinsælt er hjá ungu vestrænu fólki að taka sér hlé frá námi og alvöru lífsins þetta er 

oft kallað „gap year“ í ensku tali. Haldið er upp í ferðalag til þess að kanna heiminn og 

„finna sjálfan sig“ (Lyon o.f.l., 2012). Ungt vestrænt fólk flykkist til þriðja heimsins til þess 

að eyða nokkrum vikum í að byggja vegi og hús eða aðstoða fólkið sem þar býr án mikillar 

þjálfunar eða reynslu. Þetta form af þróunarhjálp hefur sérstaklega aukist í vinsældum 

síðastliðin ár (Trundle, 2012: 212). Hugsjónin er sú að svæðið og samfélagið þar sem 

ferðalangarnir dvelji njóti góðs af dvöl þeirra þar og ferðalangurinn sem stundar 

sjálfboðaliðastarf fari heim reynslunni ríkari eftir á. Með því að gefa vinnu sína í þágu 

samfélagsins sé ferðalangurinn að gefa til baka (Raymond og Hall, 2008: 530).  Þessi leið 

til þess að kynnast heiminum og stunda þróunaraðstoð í takmarkaðan tíma meðan á 

ferðalaginu stendur hefur fengið nafnið Sjálfboðaliðaferðamennska (e. Voluntourism eða 

volunteer tourism) og hefur hún aukist gríðarlega í vinsældum á síðastliðnum árum 

(Sherraden o.f.l., 2006 :164).  

Alþjóðlegt sjálfboðaliðastarf er ekki nýtt af nálinni en fyrstu dæmin um slíkt starf má 

finna um þriðja áratug síðustu aldar í kjölfar fyrri heimstyrjaldarinnar. Vinnubúðir voru 

settar upp víða í Evrópu til að hjálpa til við uppbyggingu eftir stríðið. En fyrsta alþjóðlega 

þróunarverkefnið til langs tíma var sennilega búið til af háskólanum í Melbourne í Ástralíu. 

Mörg svipuð verkefni voru stofnuð í kjölfarið við góðar undirtektir (Devereux, 2008: 359). 

Vinsældir alþjóðlegra þróunarverkefna hafa þó aldrei verið meiri en nú og úrval 

sjálfboðaliðaverkefna sem hægt er að velja úr um heim allan virðast takmarkalaus. Allir 

geta fundið eitthvað við sitt hæfi, hvar sem er og í eins langan tíma og hentar  (Raymond 

og Hall, 2008,: 531). Sjálfboðaliðaferðamennska er uppruninn í Evrópu og þá aðallega í 
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Bretlandi en hefur síðan þá breiðst út til Ástralíu og Bandaríkjanna og jafnvel til 

þátttakenda frá Afríku og Asíu (Wearing og McGehee, 2013: 120).  

Eins og hefur komið fram fellur sjálfboðaliðaferðamennska undir hatt þróunarhjálpar. 

Sjálfboðaliðaferðamennska fæst við vandamál þróunaraðstoðar eins og mannúðar- og 

umhverfimál sem eru svo sannalega málefni þróunar og því gefur auga leið að þessi tvö 

fyrirbæri eigi saman (Wearing og McGehee, 2013: 121).  Samkvæmt Barböru Vodopivec 

og Rivke Jaffe (2011) er hægt að horfa á sjálfboðaliðaferðamennsku sem nýtt form af 

þróunaraðstoð sem fylgja hugmyndum nýfrjálshyggjunnar um einkavæðingu og hinn 

frjálsa markað. Þetta form þróunarhjálpar er ekki einungis einkavætt heldur sett í 

neysluvænar umbúðir. Vodopivec og Jaffe benda á að þróun hafi á síðatsliðnum árum 

farið frá því að vera í umsjá fjárhagsaðstoðar stofnana á vegum ríkisstjórna yfir í stofnanir 

einkageirans. Viðtekið sé að þróunaraðstoð sé á ábyrgð stofnana og samtaka. Þótt 

þróunarstofnanir sjái þessar breytingar sem jákvæðar er áhyggjuefni að þessi þróun 

virðist hafa í för með sér minni athygli á pólitík þar sem nýfrjálshyggjan hefur yfirhöndina 

og aukin áhersla er lögð á stjórnsýslu (Vodopivec og Jaffe, 2011: 112- 113).  

Það sem er frábrugðið með sjálfboðaliðaferðamennsku og annarskonar 

þróunaraðstoð er að hún fellur ekki einungis undir hatt þróunar heldur líka hatt 

ferðamennsku. Þótt ferðamennska sé ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar 

hugsað er um þróunarstarf hafa þær samt ákveðna hluti sameiginlega. Ferðalög líkt og 

þróunaraðstoð hafa það að markmiði að opna huga fólks, auka alþjóðlega samkennd og 

skilning (Raymond og Hall, 2008: 532; Sherraden o.f.l., 2006: 175). Ferðalög hafa breyst 

frá því að vera aðallega til vöruskipta og viðskipta yfir í að vera mikill iðnaður. Meiri 

innkoma, aukið pólitískt frelsi og tækninýjungar hafa allt verið þættir sem hafa spilað inn 

í auknar vinsældir ferðalaga (Chen og Chen, 2011: 435). Ferðamannaþjónusta heimsins 

hefur verið gagnrýnd. Hún einkennist af mikilli neyslu án þess að skilja margt jákvætt eftir 

sig í því landi sem er heimsótt þvert á móti getur hún valdið heimamönnum töluverðum 

óþægindum. Mótsvarið hefur verið það sem kallast sjálfbær ferðamannaþjónusta. 

Markmið sjálfbærrar ferðamannþjónustu er að passa ekki einungis upp á upplifun 

ferðamannsins á meðan á ferðinni stendur heldur að jafnframt sé gengið úr skugga um 

að samfélagið fái ekki síður eitthvað út úr veru ferðalangsins á svæðinu. 

Sjálfboðaliðaferðamennska hefur af mörgum verið talin falla vel inn í þetta mót og sé 
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tilvalinn kandidat sjálfbærrar ferðamennsku. Með sjálfboðaliðastarfi ferðalanganna er 

séð til þess að bæði samfélagið og ferðalangurinn njóti góðs af. Kafað er dýpra og með 

starfi sjálfboðaliðans kynnist hann og lærir að meta það samfélag sem hann dvelur í á 

persónulegri hátt en gert er með venjulegri ferðamennsku. Með einkavæðingu og 

neysluvæðingu sjálfboðaliðaferðamennsku má þó segja að sjálfboðaliðaferðamennska 

hjálpi til við að viðhalda því fyrirkomulagi sem hefur verið á þróun síðastliðna áratugi 

fremur en að brjóta hana upp. (Vodopivec og Jaffe, 2011: 113- 115, Lupoli og Morse, 

2014). Sú gagnrýni sem var sett fram um þróun á 10. áratug síðustu aldar á ekki síður við 

í dag. Samkvæmt henni er þróun séð sem einskonar framlenging nýlendutímans. Í næsta 

kafla skoða ég hvernig þessi gagnrýni á ekki síður við um þróunarferðamennsku eins og 

hún er stunduð nú til dags.   

7.2 Sjálfboðaliðaferðamennska - Leifar nýlendutímans? 

Þeirri spurningu hvort sjálfboðaliðaferðamennska sé leifar af nýlendutímanum hefur 

oft verið velt upp þar sem alþjóðlegt sjálfboðaliðastarf og hvernig það er stundað hefur 

verið gagnrýnt. Sjálfboðaliðaferðamennska og hvernig hún er stunduð gerir ráð fyrir því 

að sumu fólki þurfi að bjarga á meðan annað fólk hafi hlutverk bjargvættanna. Á þennan 

hátt er fólki skipt upp í hópa sem ýtir undir hugmyndir um hvað sér ólíkt með þessum 

tveimur hópum. Hugmyndin um „okkur” og „hina” eða Vesturlönd annars vegar og þriðja 

heiminn hins vegar er þannig tekið sem gefnum hlut. Þar að auki er þriðji heimurinn settur 

í aðstöðu þess sem þarf á Vesturlöndunum að halda fyrir stuðning og aðstoð. Slíkt myndar 

ákveðið ójafnvægi þar sem Vesturríkin hafa völdin (Conran, 2011: 1464; Lyons o.f.l., 2011: 

374; Wearing og McGehee, 2013: 122 ). Mannfræðingurinn Mary Conran (2011) tekur 

dæmi um Tæland þar sem hún gerði vettvangsrannsókn sína á 

sjálfboðaliðaferðamennsku. Hún segir að þótt Tæland sé ekki fyrrum nýlenda sé ákveðið 

valdamisvægi til staðar í Tælandi sem einkennir aðrar fyrrum nýlendur og þriðja heiminn. 

Hvítt vestrænt fólk hefur forréttindastöðu í tælensku samfélagi. Það kemur einna skýrast 

fram í þróunarstarfi þar sem hvíta fólkið sem starfar fyrir þessar þróunarstofnanir fær 

mikla athygli. Heimamenn leggja mikið upp úr því að kynnast sjálfboðaliðunum og vera í 

sambandi við þá. Conran talar um nándina sem myndast þegar slík vináttusambönd eru 

byggð en valdamisvægið sé alltaf undirliggjandi (Conran, 2011: 1464). Escobar talar um í 

bók sinni „Encountering Developement“ hvernig vestrænt sköpuð  orðræða hefur 
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myndað stöðu og ímynd þriðja heimsins. Að hans mati hafa vestræn þróunarsamtök 

skapað ákveðna mynd af þriðja heiminum sem endurspeglar ekki veruleikann. Hann talar 

um samlíkingu þar sem þriðja heiminum er líkt við barn sem þarfnast hjálpar og 

handleiðslu fullorðins í gegnum lífið. Fullorðni einstaklingurinn í tiltekinni myndlíkingu 

stendur fyrir góðhjörtuð Vesturveldin sem leiða og styðja barnið í gegnum lífið með 

þróunaraðstoð. Augljóst er að valdamisrétti er til staðar í þessari líkingu þar sem sterku 

Vesturveldin hafa augljóslega yfirburði og vald yfir barnslegum þriðja heiminum. En, líkt 

og í sjálfboðaliðaferðamennskunni er breitt yfir þetta misræmi með góðmennsku. 

Góðvild, vinátta og samkennd er notað til að réttlæta þetta valdaójafnvægi (Escobar 1995, 

Conran, 2011: 1465). 

Sjálfboðaliðaferðamennska er yfirleitt skipulögð af þróunar- og sjálfboðaliða- 

samtökum. Sjálfboðaliðasamtök hafa tekið miklum breytingum á síðastliðnum árum þar 

sem aukin áhersla hefur orðið á fagmennsku og ábyrgð. (Devereux, 2008: 359). Þessi 

samtök eru yfirleitt staðsett í ríkum Vesturlöndum og af þeim sökum eru sjálfboðaliðarnir 

yfirleitt frá þeim löndum.  Sjálfboðaliðasamtök senda yfirleitt vestrænt fólk til þriðja 

heimsins en samtök sem starfa að því að fá  sjálfboðaliða frá þriðja heiminum til þess að 

starfa í þriðja heiminum eða jafnvel á Vesturlöndum hefur færst í aukana undanfarið 

(Sherraden o.f.l., 2006: 172). Markmið samtakanna er yfirleitt að auka víðsýni, vináttu og 

samkennd á alþjóðlegri grundu á sama tíma og að boða frið og skilning á alþjóðavísu. 

Þetta er þó ekki alltaf raunin en rannsóknir hafa sýnt að samtök sem bjóða upp á þátttöku 

í sjálfboðaliðaverkefnum framandgeri samfélögin sem um ræðir til þess að auka 

sölugildið. Verkefnin eru sýnd á framandi og spennandi hátt þar sem upplifun 

sjálfboðaliðans er mikilvægust. Hætt er þó við að sjálfboðaliðarnir sem sækja í slík 

verkefni geri það af sjálfselskum ástæðum fremur en vegna mannúðarsjónarmiða. Þar 

sem forgangurinn getur verið eigin reynsla og hagnaður af upplifuninni. Eins og hvernig 

það komi út í ferilskránni að hafa farið erlendis í sjálfboðaliðastarf (Sherreden o.f.l., 2006: 

175-176). Sjálfboðaliðaferðamennska verður sífellt talin merkilegri af atvinnuveitendum 

þar sem sú færni og kunnátta sem fólk þróar með sér á löngu ferðalegi er tilvalin til þess 

að ýta undir velgengni í starfi. Þessi kunnátta gefur fólki ákveðna eiginleika sem eru 

spennandi persónuleikaeinkenni. Sífellt fleiri líta á sjálfboðaliðaferðamennsku sem tilvalið 

tækifæri til þess að mynda sambönd, öðlast tungumálakunnáttu og þannig lærdómsrík og 

nothæf reynsla fyrir framtíðina hvort sem er í námi eða starfi (Lyon o.f.l., 2011: 370). 
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 Í rannsókn sem gerð var af Li-Ju Chen og Joseph S. Chen á ástæðum sjálfboðaliða fyrir 

því að taka þátt í sjálfboðaliðaferðamennsku var algengast að svarendur nefndu þránna 

til þess að upplifa sanna og einstaka upplifun þar sem 8 af 10 aðspurðum sögðu það vera 

eina af sínum aðalástæðum. Hins vegar nefndu aðeins 2 af 10 löngunina til þessa að hjálpa 

sem eina af ástæðum þeirra fyrir að taka þátt í sjálfboðaliðaferðamennsku (Chen og Chen, 

2011: 439). Í annarri rannsókn sem var gerð árið 1999 kom í ljós að aðeins fjórðungur 

þeirra sem tóku sér hlé frá námi til þess að ferðast og taka þátt í sjálfboðaliðastarfi nefndu 

löngun til þess að hafa áhrif og hjálpa í samfélaginu sem ástæðu fyrir ferðalaginu.  Að 

ferðast og stunda sjálfboðaliðastarf er því ekki lengur fyrir þá sem synda á móti 

straumnum og fara sínar leiðir heldur er það orðinn raunhæfur kostur sem er vinsæll hjá 

ríkari Vesturlandabúum sem vilja efla framtíðarkosti sína. Sjálfboðaliðaferðamennska er 

þó dýr og því aðeins á færi þeirra sem hafa næga innkomu og hefur þannig orðið 

forréttindi þeirra efnameiru (Lyon o.f.l., 2011: 370-372). Sjálfboðaliðarnir eru því oftar en 

ekki ríkir Vesturlandabúar en þeir spila stórt hlutverk í sjálfboðaliðaferðamennsku. 

Mikilvægt er að skoða reynslu þeirra af slíkum verkefnum til þess að komast að því hvernig 

áhrif þau séu að hafa.  

7.3  Reynsla sjálfboðaliðanna 

Með einkavæðingu þróunaraðstoðar og sjálfboðaliðaferðamennsku, þar sem fleiri og 

fleiri einkareknar stofnanir og samtök sjá um þessi málefni, hefur markaðssetning orðið 

mikilvæg. Með fjölda mismunandi stofnana og verkefna hefur samkeppni um 

sjálfboðaliðana aukist. Samtökin reiða sig í auknu mæli á auglýsingar þar sem orðræðan 

skiptir máli. Auglýsingarnar tala minna um þróunaraðstoð og reiða sig meira á slagorð. 

Slagorð á borð við „hafðu áhrif“ og „hjálpaðu“ eru algeng í auglýsingum hinna ýmsu 

samtaka sem eru að leita eftir sjálfboðaliðum. Til þess að leggja áherslu á mikilvægi 

verkefnisins er notast við hugtök eins og „neyð“ til að sýna þörf samfélagsins á aðstoð. 

Hins vegar er neyðin og hvernig henni verður best mætt og hvaða áhrif hjálpin mun hafa 

fyrir samfélagið sjaldan gefin til kynna. Viljinn til þess að leggja hart að sér og hjálpa fólki 

er yfirleitt allt sem þarf þar sem engar kröfur eru gerðar um færni eða 

tungumálakunnáttu. Trúin er að allir geti gert eitthvað til þess að hjálpa. Hugmyndin um 

að sjálfboðaliðarnir muni hafa áhrif er sett fram sem staðreynd þar sem litlu virðist breyta 

hvort sjálfboðaliðarnir dvelji í viku eða nokkra mánuði. Allir eiga að geta haft áhrif ef 
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góðvild og rétt hugarfar er fyrir hendi. Að gera eitthvað sé alltaf betra en að gera ekkert 

(Simpson, 2004: 686; Vodopivec og Jaffe, 2011: 119). Mannfræðingarnir Barbara 

Vodopivec og Rivke Jaffe gerðu vettvangsrannsókn á meðal sjálfboðaliðaferðalanga í 

Gvatemala þar sem þær skoðuðu meðal annars upplifanir sjálfboðaliðanna miðað við þær 

væntingar sem þeir höfðu. Sjálfboðaliðarnir greindu frá því að þeim fyndist þeir ekki vera 

að hafa jafn mikil áhrif og þeir vildu. Þeir reiknuðu oft með meiri vinnu og þátttöku í 

verkefnunum sem þar voru unnin en raunin var sú að mikið af þeirra tíma fór í frítíma og 

að eyða tíma á svæðinu án þess að leggja til mikla vinnu eða aðstoð. Þetta leiddi til þess 

að þeir upplifðu oft gagnsleysi og það að vera fyrir og fannst þeir ekki vera að aðstoða eða 

hafa þau áhrif sem þeir vildu. Sjálfboðaliðarnir veltu oft fyrir sér þeirri vinnu sem þeir 

unnu og hvort sú vinna hafi haft nokkur áhrif eða breytt einhverju. (Vodopivec og Jaffe, 

2011: 120- 121). Orðræða sjálfboðaliðastofnananna um þau áhrif sem sjálfboðaliðarnir 

gætu haft mætti ekki raunveruleikanum og margir sjálfboðaliðanna voru vonsviknir af 

þeim sökum. Ferguson fjallar um svipaða hluti í bók sinni „The Anti Politics machine“ þar 

sem þróunarstofnanir skapa ákveðna ímynd af Lesótó til þess að gera landið að 

ákjósanlegum stað fyrir þau þróunarverkefni sem boðið er upp á. Upplýsingarnar eru þó 

ekki réttar og endurspegla því ekki veruleika Lesótó sem er ein ástæða þess að 

þróunarverkefnið skilar ekki þeim árangri sem til er ætlast samkvæmt Ferguson 

(Ferguson, 1994).  Þótt þróunaraðstoð hafi breyst og tekið nýjar stefnur virðast sömu 

vandamál koma upp á yfirborðið nú líkt og áður á tímum mannfræðilegrar gagnrýni 

þróunar. 
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8 Lokaorð 

Samband mannfræði og þróunar hefur alltaf verið óstöðugt þar sem mannfræðin hefur 

verið einn helsti bandamaður þróunaraðstoðar en á sama tíma einn helsti gagnrýnandi. 

Að mati James Ferguson á hugmyndafræði félagslegrar þróunar óþægilega margt 

sameiginlegt með úreltri hugmyndafræði mannfræðinnar um þróunarhyggju. Félagsleg 

þróun byggði á þeirri hugmynd að sum þjóðfélög væru þróaðri en önnur og hægt væri að 

raða samfélögum upp á línulegan skala eftir þróunarstigi þeirra. Þegar þróunaraðstoð 

kom til sögunnar ríktu svipuð lögmál. Markmiðið fyrir þriðja heiminn var að verða 

vestrænn og nútímavæddur og Vesturlönd ætluðu að hjálpa við að koma þeim þangað. 

Með þessu var þriðji heimurinn gerður annars flokks í samanburði við Vesturlönd 

(Ferguson, 1997). 

Á seinni hluta 20. aldarinnar  fóru mannfræðingar að furða sig á því að þrátt fyrir að um 

40 ár höfðu liðið frá upphafi alþjóðlegrar þróunarsamvinnu bjó þriðji heimurinn enn við 

mikla fátækt og lítið virtist hafa breyst. Mannfræðingar á þessum tíma fóru að spyrja 

spurninga. Fyrst þróunaraðstoð var ekki að minnka fátækt og bæta lífskjör þriðja heimsins 

hverju væri hún þá í raun að koma í verk.  Þar voru mannfræðingarnir James Ferguson og 

Arturo Escobar í fararbroddi (de Sardan, 2005: 5-8). Þeir studdust báðir við kenningar 

heimspekingsins Michel Foucault um vald og orðræðu. Með því að skoða gaumgæfilega 

þróunarstarf settu þeir fram hugmyndir sínar um hinn raunverulega tilgang 

þróunarsamvinnu. Ferguson og Escobar héldu því fram að með því að skoða þróun sem 

tæknilegt vandamál væri litið fram hjá stóru myndinni. Til þess að sjá hvað þróunaraðstoð 

væri raunverulega að gera þyrfti að horfa á hana út frá pólitísku sjónarhorni. Með því að 

gera það sýna þeir fram á hvernig þróunaraðstoð var fundin upp af Vesturlöndum til þess 

að hafa meiri pólitísk og efnahagsleg völd í þriðja heiminum. Þannig var þróunaraðstoð í 

raun fundin upp sem einskonar leið til þess að halda stjórn í þriðja heiminum. Þegar hulu 

góðvildar var svipt af þróunarverkefnum kom í ljós að markmið þróunarverkefna bar 

einungis hag Vesturlanda fyrir brjósti (Ferguson, 1994; Escobar, 1994). 

Ég fjalla um nýrra form þróunaraðstoðar þar sem minni verkefni hafa skotið upp kollinum 

síðastliðin ár og aukin áhersla er lögð á siðferði verkefnanna. Ég skoða sérstaklega 

sjálfboðaliðaferðamennsku þar sem yfirleitt ungt fólk frá Vesturlöndum ferðast til þriðja 

heimsins og starfar sem sjálfboðaliðar.  Starfið er talið af hinu góða þar sem bæði 
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sjálfboðaliðinn og samfélagið fá eitthvað út úr veru hans á svæðinu (Vodopivec og Jaffe, 

2011:113- 115). Ef skyggnst er dýpra kemur þó í ljós að þetta form þróunarstarfs hefur 

ekki síður margar neikvæðar hliðar. Við nánari skoðun má sjá ýmsa galla sem fyrrum 

gagnrýnendur þróunaraðstoðar bentu á og eiga enn við í dag. Umfram allt er enn litið á 

þróun sem tæknilegt vandamál þar sem litið er að stóru leyti fram hjá pólitískum áhrifum 

(Vodopivec og Jaffe, 2011). Það er mín skoðun að þótt þróunaraðstoð hafi vissulega tekið 

breytingum séu þær ekki endilega til hins betra. Sú gagnrýni sem þróun fékk á sig á tíunda 

áratug síðustu aldar er enn góð og gild og á ekki síður við um þá þróun sem er stunduð í 

dag.  
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