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Útdráttur 

Þessi ritgerð er á sviði þróunarhagfræði og í henni verður skoðaður munurinn á 

verkefnanálgun og geiranálgun í þróunarsamvinnu. Ritgerðin byrjar á almennri umfjöllun um 

þróunarsamvinnu, sögulegan bakgrunn þróunaraðstoðar og ástæðurnar sem að liggja henni 

að baki. Í ritgerðinni verður einnig farið yfir einkenni þróunarlanda, markmið þróunaraðstoðar 

og neikvæð áhrif spillingar á þróunarlönd. Báðar nálganirnar verða skýrðar og farið verður yfir 

kosti þeirra og galla. Til að átta sig betur á nálgununum verða tekin tvö dæmi fyrir hvora 

nálgun um sig. Dæmin voru valin með það að markmiði að geta sýnt fram bæði á tækifæri og 

áskoranir sem fylgja nálgununum. Að lokum verða ofangreind atriði dregin saman og út frá 

þeim verður ályktað um hvor nálgunin gefi betri raun. Í niðurstöðum var komist að því að 

geiranálgun hafi betri von um að ná markmiðum þróunaraðstoðar. Hins vegar bentu 

niðurstöðurnar einnig til þess að geiranálgun sé ekki alltaf besti kosturinn í þróunarsamvinnu 

og að í sumum tilfellum geti verkefnanálgun hentað betur. Báðar nálganirnar höfðu 

möguleikann til að bera góðan árangur eða slæman. Rannsóknin bendir til þess að lykilatriðin 

að árangurríkri þróunaraðstoð felist í samhljóm og góðu samstarfi á milli viðtökulands og 

gjafalands.  
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Abstract 

This Paper is in the field of development economics and its goal is to illustrate the difference 

between project approach and sector wide approach in development cooperation. The first 

chapters of the paper cover development aid in general, the goals of development aid and 

the negative effects of corruption on developing economies. Both approaches are defined 

and their pros and cons highlighted. For a more comprehensive view of the different 

approaches examples will be taken of two respective aids. The examples were chosen with 

the goal to depict both the challenges and opportunities involved in the different approaches. 

Finally, the paper will be summarized to form a conclusion of which approach works better. 

The conclusion was that sector wide approach has a greater chance to successfully advance 

the goals of development aid. However, the results of the paper indicated that sector wide 

approach is not necessarily always the best solution in development aid, and in some cases 

project approach has the potential to be more fruitful. Both approaches had the potential to 

succeed or fail. The results also indicated that the key to successful development aid lies in 

consensus and communication between the donor and the recipient.  
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Inngangur 

Þróunaraðstoð er aðstoð sem veitt er til þróunarlanda og opinber þróunaraðstoð, sem 

aðallega verður rannsökuð í þessari ritgerð, er samkvæmt Efnahags- og framfarastofnuninni 

(e. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) fjármagn sem veitt er 

af opinberum stofnunum, ríkjum, stjórnvöldum eða öðrum undirstofnunum til fjölþjóðlegra 

stofnana eða landa sem eru á lista þróunarsamvinnunefndarinnar (e. Development Assistance 

Committee) yfir viðtökulönd. Fjármagninu er veitt með það að markmiði að stuðla að 

efnahagslegri þróun og velsæld í þróunarlöndum. 

Þróunaraðstoð er tiltölulega nýtt hugtak innan hagfræðinnar og hefur gjarnan verið umdeilt 

innan þróunarhagfræðinnar. Bæði hefur verið deilt um hvort þróunaraðstoð virki yfirleitt og 

hvers konar þróunaraðstoð virki best fyrir þau lönd sem hana þiggja. Hægt er að fara margar 

leiðir við þróunaraðstoð, t.d. miðast aðstoðin stundum út frá landinu sem veitir aðstoðina og 

stundum út frá landinu sem þiggur hana. Stundum er einblínt á ákveðinn geira innan landsins 

(e.SWAP), stundum er aðeins miðað við eitt ákveðið verkefni og stundum er miðað við beinan 

fjárlagastuðning. (Martinussen & Pedersen, 2003) 

Samkvæmt John Degnbol Martinussen, prófessor í þróunarhagfræði, og Poul Engberg 

Pedersen, fyrrum stjórnarformanni Norsku þróunarsamvinnustofnunarinnar, hefur  

verkefnamiðuð þróunaraðstoð skýra tímalínu og vel afmarkaða verkferla sem eru 

fjármagnaðir af gjafalandinu í samstarfi við aðila innan viðtökulandsins. Verkefnanálgun er 

jafnframt utanaðkomandi inngrip fyrir landið sem þiggur aðstoðina, þ.e. gjafalandið hefur 

mikil áhrif á verkefnið og það verður að vera framkvæmt í samræmi við fyrirfram ákveðin 

atriði. Verkefnamiðuð nálgun er oft tvíhliða samningur milli gjafalandsins og viðtökulandsins. 

(Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 188) 

Geiramiðuð nálgun miðast hins vegar að ákveðnum geira innan landsins t.d. að landbúnaði, 

heilbrigðiskerfi, menntamálum eða öðrum. Hugmyndin snýst  í grundvallaratriðum um að 

gjafalönd sem vilja t.d. styrkja landbúnað innan ákveðins þróunarlands komi sér í samband 

við stjórnvöld, landbúnaðarráðuneytið og aðra sem koma að landbúnaði, og skoði og jafnvel 

ráðleggi þeim með mótun á landbúnaðarstefnu.  Stefnan er síðan brotin niður í ákveðin 

verkefni sem nauðsynleg eru til standa við stefnuna og þar af geta einstök gjafalönd valið 

ákveðna þætti og titlað þá sem sína aðstoð. (Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 193) 
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Í þessari ritgerð verða þessar tvær nálganir skoðaðar betur út frá skýrslum frá 

alþjóðastofnunum, bókum og greinum um þróunarhagfræði. Í upphafi verður fjallað um hvað 

þróunarsamvinna snúist um og skoðaður verður sögulegur bakgrunnur þróunarsamvinnu. 

Einnig verða skoðaðir hvatar sem að liggja að baki þróunarsamvinnu, bæði hjá gjafalöndum 

og viðtökulöndum og fjallað verður um hvernig spilling getur haft neikvæð áhrif á 

þróunarsamvinnu. Jafnframt verða skoðuð dæmi um þessar nálganir. Tvö dæmi verða skoðuð 

fyrir hvora nálgun fyrir sig. Dæmin fyrir verkefnanálgun verðu skoðuð út frá opinberum 

skýrslum um þróunarsamvinnu Íslands og Malaví annars vegar og þróunarsamvinnu 

Alþjóðabankans og Nígeríu. Fyrir geiranálgun verður litið á Marghliða samstarf ýmissa gjafa 

og Svasílands annars vegar og stamstarf Íslands og Namibíu. Einnig verður farið yfir helstu 

kosti og galla sem hvort nálgun hefur um sig og útskýrður helsti munurinn á. Að lokum verður 

reynt verður að meta hvor aðferðin henti betur og af hverju?  Ekki er víst að hægt verði að 

segja með afgerandi hætti að önnur nálgunin sé betri en hin þar sem að árangur þeirra er 

breytileg eftir aðstæðum. nálgunum. Unnið verður út frá rannsóknarspurningunni: 

„Hvort gefur betri raun í þróunarsamvinnu; Verkefnanálgun eða geiranálgun?“  
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1. Þróunarsamvinna 

Þróunarsamvinna er í grunninn skilgreind sem aðstoð sem veitt er af ríki eða samtökum til 

þróunarlands til að stuðla að bættum aðstæðum innan þróunarlandsins. Þróunarsamvinna á 

rætur sínar að rekja til Marshall aðstoðarinnar sem hrint var af stað í kjölfar seinni 

heimstyrjaldarinnar til að reisa við efnahag stríðshrjáðra og gjaldþrota Evrópulanda. 

(Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 7-8)  

Þróunaraðstoð nú á dögum er hins vegar aðstoð sem er aðallega veitt til þróunarlanda, sem 

svo eru nefnd. Ekki er til nein almenn skilgreining á þróunarlandi, en stjórn þróunaráætlunar 

Sameinuðu þjóðanna (UNDP) skiptir löndum heimsins í þrjá flokka, sem eru þróuð lönd, 

nývaxtarlönd og þróunarlönd. Þessum þremur flokkum er ætlað að skýra aðstæður innan 

landanna, en mörkin á milli flokkanna eru þó óskýr og sum löndin hafa einkenni sem eru þess 

eðlis að þau gætu átt heima í tveimur flokkum. Þar ber sérstaklega að nefna nývaxtarlöndin, 

sem falla á milli þess að vera þróuð lönd og þróunarlönd. (United Nations, e.d.) 

Þróunarlönd heims, samkvæmt lista Sameinuðu þjóðanna, eru 149 talsins og þar af eru 46 

sunnan Sahara í Afríku. (UNDP, e.d.) Á heimráðstefnunni í Vín um mannréttindi árið 1993 var 

ályktað að allt fólk ætti rétt á þróun. Mannúðarsjónarmið þróunaraðstoðar byggjast á því að 

þeim sem eigi meira og búa við góð lífsskilyrði beri siðferðileg skylda til þess að hjálpa þeim 

sem eru bágstaddir og hið sama á við um lönd, þ.e. að ríkum og efnahagslega sterkum löndum 

ber skylda til þess að hjálpa löndum þar sem fólk býr við slæmar aðstæður. Bæði er hægt að 

hugsa það á þann veg að þeim sem eru vel staddir beri skylda til þess að deila með þeim sem 

eru verr staddir eða á þann veg að þeir sem eru illa staddir eigi rétt á stærri skerf af þeim 

auðlindum sem til eru (Martinussen & Pedersen, 2003) 

Þróunarsamvinna miðar sérstaklega að því styðja þróun innan viðtökulandsins eða styðja 

alþjóðlega þróun. Þróunaraðstoð er ekki hagnaðardrifin, heldur byggist hún á því að stuðla að 

þróun burt-séð frá því hvort hægt sé að hagnast á henni og þróunaraðstoð í þeirri mynd sem 

hún er í dag væri ekki til ef hún væri hagnaðardrifin. Þróunaraðstoð beinist sérstaklega að 

þróunarlöndum umfram þau lönd sem teljast efnahagslega þróuð og markmið og aðgerðir 

sem stuðla að sjálfbærri  þróun landa, sem gagnast ekki, og geta jafnvel verið óhagstæð 

þróunarlöndum, geta ekki talist til þróunarsamvinnu. Þróunarsamvinna á að byggjast á 
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jafnræði milli tveggja eða fleiri ríkja sem að gagnast þróunarlandinu eða löndunum. (Jonathan 

& Alonso, 2015) 

 Sögulegur bakgrunnur 

Fyrsta víðtæka hugmyndin um þróunaraðstoð er rakin til George C. Marshall, sem var 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna á árunum 1947 til 1949. Hugmyndin, sem kviknaði 1947, 

byggðist á því að láta stríðshrjáðum Evrópulöndum í té umtalsverða fjármuni til að byggja 

aftur upp efnahag sinn. Framkvæmdin hófst ári seinna á sama tíma OEEC, undanfari OECD, 

var stofnað. Ári seinna kynnti Truman forseti Bandaríkjanna útfærslu á þróunarstefnu (e. The 

Truman Doctrine) sem átti að taka til landa sem þóttu stafa ógn af Kommúnisma. Þar ber helst 

að nefna þróunaraðstoð til Suður-Kóreu og Taiwan, sem þá nefndist Formosa. Þróunaraðstoð 

til Vestur-Evrópu lagðist af á sjötta áratugnum, en í kjölfarið jókst þróunaraðstoð til Asíu og 

síðar Suður Ameríku og að lokum til Afríku. (Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 7-8) Helsti 

hvatinn að baki Marshall aðstoðar Bandaríkjanna, sem raunar nefndist European Recovery 

Program (ERP) var samkvæmt George Marshall að vinna gegn hungri, fátækt, bagalegum 

lífsskilyrðum og glundroða. Tilgangur aðstoðarinnar var að endurvekja efnahag heimsins og 

stuðla að pólitískum og félagslegum aðstæðum þar sem frjálsar stofnanir gætu þrifist. 

(Department of State, án dags.) Hvatarnir að baki stefnu Trumans voru hins vegar vegna 

efnahagslegir og til verndar þjóðaröryggi. Harry Truman, þáverandi forseti Bandaríkjanna, 

lagði áherslu á að tilgangur Marshall aðstoðarinnar væri að hjálpa löndum sem stæði ógn af 

kommúnisma og takmarka þannig útbreiðslu þeirrar hugmyndafræði innan viðtökulandanna. 

(Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 8) Truman taldi að þessu markmiði yrði best náð með því 

að draga úr eymd og skorti, en hann taldi að þær aðstæður leiddu til einræðis. (Department 

of State, án dags.) 

Þróunaraðstoð Bretlands og Frakklands beindist helst að fyrri nýlendum og opinber ástæða 

þess var að það væri siðferðileg skylda fyrrum nýlenduherra að stuðla að efnahagslegri 

uppbyggingu í fyrrverandi nýlendum og einnig vegna ákalla frá fyrri nýlendunum um að 

iðnríkin ættu að styðja við og aðstoða fyrri nýlendur til þess að þróast efnahags- og félagslega. 

Sumir hafa hins vegar haldið fram að aðrir hvatar hafi legið að baki, svo sem gróðavon og 

aðgengi að viðskiptum og auðlindum. (Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 9) Niblock TC var 

einn þeirra og hann hafnaði því alfarið að siðferðilegir hvatar lægu að baki þróunaraðstoð 

Bretlands og Frakklands í bók sinni The politics of economic aid motives and 
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objectives. International Relations. Hann taldi að Bretar veittu þróunaraðstoð til fyrrum 

nýlenda sinna til að hvetja þjóðir til þess að vera áfram í Samveldinu (The Commonwealth of 

Nations) og taldi að hjá Frökkum snerist málið um að breiða út franska menningu. 

(Pacquement, 2010) 

En þróunaraðstoð bæði Breta og Frakka hefur þróast mikið á þeim þeim rúmlega fimmtíu 

árum sem eru liðin frá afnámi nýlendustefnunnar. Báðar þjóðirnar hafa myndað svipað 

þróunaraðstoðarmódel út frá ólíkum sagnfræðilegum forsendum og eru nú virkir aðilar að 

alþjóðlegu þróunarsamstarfi. (Pacquement, 2010) Þrátt fyrir að mikil þróun hafi átt sér stað 

bæði hjá Frakklandi og Bretlandi á sviði þróunaraðstoðar, og að opinber þróunaraðstoð Breta 

og Frakka sé nú mun fjölbreyttari, eru fyrrum nýlendur enn þá að fá mest af opinberri aðstoð 

frá löndunum. Samkvæmt tölum frá OECD tilheyrðu fimm af þeim sjö löndum sem þiggja 

mesta aðstoð fá Frakklandi áður franska nýlenduveldinu. Sama á við um Bretland en aðens 

tvö af þeim sjö löndum sem þiggja mesta aðstoð frá Bretlandi tilheyrðu ekki fyrrum 

nýlenduveldi Bretlands. (Barbière, 2015) 

Þróunaraðstoð Norðurlandanna var sett á stofn út frá þeirri hugsun að ríkari löndum bæri 

siðferðileg og mannleg skylda til þess að hjálpa fátækari löndum. Líkt þeirri hugsun 

Norðurlandanna um, velferðarríki þar sem að dreifa ætti auðnum og hjálpa fátækari þegnum 

landanna. Upp úr 1950 fóru Norðurlöndin í gegnum hraða pólitíska, efnahagslega og 

félagslega þróun sem náði hápunkti í sambandi lýðræðísríkja sem í standa í dag mjög 

framarlega í þróun lífskjara (e. Human Development Index, HDI) og í vergri landsframleiðslu 

(e. Gross Domestic Product, GDP). (Meffe, 2015) 

Á svipuðum tíma byrjuðu Norðurlöndin að huga að þróunaraðstoð og að undanskildu Íslandi 

eru öll Norðurlöndin nú í efstu tíu sætunum á lista OECD frá 2015 yfir þau lönd sem mestu 

verja til þróunarastoðar sem hlutfall af vergum þjóðartekjum. (e. Gross National Income, GNI) 

(Myers, 2016) 

Frá 1960 hefur orðið mikil orðið miklar breytingar á hvert þróunaraðstoð er varið. Afríka 

sunnan Sahara fékk samkvæmt tölum OECD um $46 milljarða dollara af opinberri 

þróunaraðstoð á núvirði, sem er hækkun um 6$ árið 1960. Þessi aukning er í samræmi við 

þróunaráætlun um að verja aðstoð til að draga úr fátækt og stuðla að þróun meðal fátækustu 

ríkja heims, en mörg þeirra eru staðsett í Afríku Sunnan Sahara, en það var ekki fyrr en á 

áttunda áratug síðustu aldar sem Afríka sunnan Sahara tók fram úr öðrum svæðum hvað 
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varðar þróunaraðstoð. Síðan þá hefur svæðið þegið lang mest af opinberri þróunaraðstoð. 

Miðausturlönd komust nálægt upp úr 2005 eftir Íraksstríðið, en síðan hefur Afríka sunnan 

Sahara þegið rúmlega tvöfalt meira af opinberri þróunaraðstoð heldur en næst svæði sem er 

Suður-Ameríka. (Bandyopadhyay & Vermann, 2013, bls. 328)   

 Hvatar að baki þróunarsamvinnu 

Í þessum kafla verða skoðaðir ýmsir hvatar sem að liggja að baki þróunarsamvinnu. 

Þróunarsamvinna getur átt sér marga hvata, sem eru mismunandi eftir því hver á í hlut, en 

bæði verða skoðaðir ýmsir hvatar gjafalanda til þróunarsamvinnu og hvatar viðtökulanda. 

1.2.1. Hvatar gjafalanda 

Hvati gjafalanda til að veita þróunaraðstoð hefur þróast mikið síðan þróunaraðstoð leit fyrst 

dagsins ljós í upp úr lokum seinni heimstyrjalda. Helsti hvatinn á bak við Marshall aðstoðina 

eftir seinni heimstyrjöldina var að skapa markaði fyrir Bandaríkin og draga úr fátækt og auka 

þróun í þróunarlöndum, en jafnframt að draga úr áhrifum af kommúnisma og hvetja til 

markaðshyggju. Þessi tvíþættu markmið, sem áttu rætur bæði í mannúðarsjónarmiðum og 

hagsmunagæslu Bandaríkjanna, sjást enn í dag í stefnu þróunarsamvinnustofnunar 

Bandaríkjanna (e. United States Agency for International Development, USAID). Það sama má 

segja t.d. um Frakkland sem ver mestri af sinni opinberu þróunaraðstoð (e. Official 

Development Aid, ODA) til fyrrum nýlenda eða t.d. Japan þar sem landfræðipólitískir 

hagsmunir hafa áhrif og Japan ver mestri af sinni opinberlegu þróunaraðstoð til þjóða sem 

hafa staðið með Japan á alþjóðavettvangi. (Bandyopadhyay & Vermann, 2013, bls. 327) 

Þegar deilt er um þróunaraðstoð eru sjaldnast færð rök aðeins út frá mannúðar- og 

siðferðisjónarmiðum. Yfirleitt er þróunarsamvinna og aðstoð að einhverju leyti tengd 

hagsmunagæslu gjafalandsins. Gömul og nú klassísk hugmyndafræði á bak við á rætur í 

Pearson skýrsluna frá frá 1969 (e. Pearson Report), þar sem lögð var áhersla á siðferðilega 

skyldu til þróunaraðstoðar en jafnframt sagt að þróunaraðstoð til fátækra ríkja myndi gagnast 

ríkum löndum þegar til lengri tíma væri litið. (Martinussen & Pedersen, 2003)  

Lester B. Pearson, sem skýrslan er kennd við, var forsætisráðherra Canada 1963-1968, en 

hann gegndi einnig ýmsum störfum hjá Sameinuðu Þjóðunum og Nató og var áhrifamaður á 

sviði þróunarmála og vann m.a. til friðarverðlauna Nóbels árið 1957 fyrir þátt sinn í 

skipulagningu Neyðarliðs Sameinuðu Þjóðanna (e. United Nations Emergency Force, UNEF) til 
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lausnar á Suez deilunni (e. Suez Crisis). (Britannica, e.d.) Pearson lagði áherslu á að 

þróunaraðstoð yrði að felast í samstarf milli þróaðra landa og þróunarlanda og taldi að þrátt 

fyrir að ekkert land hefði rétt til þess að grípa inn í stefnumótun annarra landa, væri eðlileg 

krafa gjafalanda og stofnana að hlustað yrði á þau og að þau hefðu yfirsýn yfir notkun 

fjármagnsins sem þau legðu til. Þegar Pearson skýrslan kom út árið 1969 taldi höfundur 

hennar þróunaraðstoð nauðsynlega til lengri tíma litið. Rök Pearson skýrslunar eru að mestu 

leyti af siðferðilegum toga en einnig benti Pearson á að til lengri tíma litið myndi aðstoð 

gagnast efnahagi þróaðra landa á þann hátt að alþjóðaviðskipti sem þjóna hagsmunum allra 

myndu aukast til muna ef að þróunarlönd stæðu framar. (Pearson, 1969) 

Sú hugmyndafræði að þróunaraðstoð eigi rætur í samblandi af mannúðarhyggju og 

siðferðilegri skyldu hefur verið kölluð mannúðleg alþjóðahyggja (Humane Internationalism), 

(Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 10) en Olav Stokke, sérfræðingur í rannsóknum á 

félagslegri, efnahagslegri og pólitískri þróun á suðurhveli og stefnumótun Noregs og SÞ, hefur 

útfært hugtakið mannúðlega alþjóðahyggju frekar. Hann taldi hugmyndafræðina fela í sér sátt 

um að íbúar iðnvæddra landa hefðu siðferðilega skyldu gagnvart atburðum og fólki sem væru 

utan landamæra sinna. Hugmyndin felst í nærgætni og alþjóðahyggju og skyldu til þess að 

virða mannréttindi og forðast valdbeitingu til að tryggja þjóðaröryggi. Í grundvallaratriðum 

útskýrir Stokke í skýrslu sinni að iðnvæddum ríkjum beri skylda til að hjálpa þróunarlöndum, 

að þróun verr staddra landa muni gagnast alþjóðasamfélaginu og að þessum skyldum þurfi að 

mæta á samfélagslega ábyrgan hátt sem samrýmist stefnumiðum um félagslega og 

efnahagslega þróun. Skýrsla Stokke, Western Middle Powers and Global Poverty, var unnin í 

því skyni að styðja við mótun stefnu um þróunarsamvinnu fyrir Kanada, Danmörku, Holland, 

Noreg og Svíþjóð. (Stokke, 1989) 

Gagnrýnendur hafa þó ekki allir verið sammála um hvort einhver haldbær ástæða sé fyrir 

gjafalönd til að veita þróunaraðstoð. Roger C. Riddel, sérfræðingur í þróunaraðstoð og 

höfundur bókanna Does Foreign aid really work og Foreign aid reconsidered, skiptir 

gagnrýnendum þróunarsamvinnu í þrjá hópa. Fyrsta hópnum tilheyra þeir sem hafna því 

alfarið að ríkum löndum beri nokkur skylda til þess að hjálpa þeim fátækari, annar hópurinn 

hafnar að hluta til þeirri skyldu og þriðji hópurinn telur að þróunaraðstoð skili engum árangri 

og muni aldrei gera það og því skipti siðferðileg skylda litlu máli. (Martinussen & Pedersen, 

2003, bls. 11) 
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Peter Thomas Bauer, þróunarhagfræðingur og höfundur fjölmargra bóka um 

þróunarhagfræði, var manna gagnrýnastur á þróunaraðstoð á 20. öld. Bauer taldi að 

einstaklingum eða ríkjum bæri engin siðferðileg skylda til þess að hjálpa fátækari þjóðum. Það 

ætti einungis við ef að ríkin hefði auðgast á óréttmætan hátt, sem hann taldi ekki eiga við um 

dreifingu auðmagns á alþjóðavísu. Hann taldi að ef að fólk vildi verja peningum sínum til 

aðstoðar við aðra væri engin ástæða til að amast við því. Ríki ættu hins vegar ekki að ráðstafa 

skattpeningum í þróunaraðstoð, þar sem skattpeningar eigi að gagnast þegnum ríkisins, sem 

skattana greiddu. Bauer hafnar jafnframt þeirri hugmynd að íbúar þróunarlanda eigi rétt á 

betra lífi á grundvelli mannréttinda, þar sem enginn eigi rétt á meiru heldur en hann hafi unnið 

sér inn með lögmætum hætti. (Bauer, 1976) 

Siðferðilegir og mannúðlegir hvatar vegið sérlega þungt í fjölþjóðlegu samstarfi á vegum 

Sameinuðu Þjóðanna. Árið 1966 komu saman leiðtogar Sameinuðu Þjóðanna, sem vildu 

berjast gegn fátækt, til þess að móta þróunaráætlun Sameinuðu Þjóðanna (e. United Nations 

Development Program, UNDP). Síðan þá hefur UNDP beitt sér fyrir því að draga úr fátækt, 

skapa störf, valdefla konur og vinna að fleiri markmiðum Sameinuðu Þjóðanna sem, nánar eru 

rædd í kafla 1.4.  

Sama á við um frjáls félagasamtök (e. Non-Governmental Organizations NGOs), en þó með 

öðrum hætti. David C. Korten, rithöfundur og fyrrverandi prófessor við Harvard háskóla, skipti 

frjálsum félagasamtökum í þrjár kynslóðir. Í Fyrstu kynslóð eru samtök sem veita 

neyðaraðstoð, t.d. að senda mat eða föt eða byggja skýli þar sem að náttúruhamfarir hafa 

orðið eða stríðsástand ríkir. Slík framlög hjálpa þeim sem eru í vandræðum tímabundið, og 

taka frekar á birtingarmyndum fátæktar en undirliggjandi ástæðum hennar og miða ekki að 

því að bæta ástand fátækra til lengri tíma og stuðla að sjálfbærni. Önnur kynslóðin hefur áttað 

sig á takmörkunum neyðaraðstoðar og hefur einbeitt sér í auknum mæli að samfélaglegum 

verkefnum, t.d. með því að fyrirbyggja heilsuvandamál og styrkja grunnatvinnuvegi eða 

innviði minni samfélaga. Þriðja kynslóðin samanstendur af stærstu félagasamtökunum, sem 

leggja minni áherslu á samstarf við lítil byggðarlög eða samfélög og starfa þess í stað oft í 

beinum tengslum við héraðsstjórnir, landstjórnir eða stærri stofnanir. (Korten, 1987) 

1.2.2. Hvatar þróunarlanda 

Hvatar þróunarlanda til þróunarsamvinnu eru nokkuð augljósari en hvatar gjafalanda og 

endurspeglast í markmiðum þróunarsamvinnu. The South Centre er fjölþjóða samstarf 
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þróunarlanda sem hjálpar löndunum að sameina krafta sína og auðlindir til að standa betur í 

alþjóðasamfélaginu. The South Comission, undanfari The South Centre, ályktaði að aukin 

samvinna þróunarlanda væri nauðsynleg til að gæta betur hagsmuna á alþjóðavettvangi. (The 

South Centre, án dags.) Í skýrslu The South Commission frá 1990 var fjallað um nauðsyn þess 

að löndin á Norðurhveli jarðar hjálpi bágstöddum löndum í suðri. Skýrslan ályktar að það sem 

sameini löndin í suðri sé viljinn til að komast úr fátækt og vanþróun og þróunarsamvinna getur 

hjálpað til við það markmið. (Nyerere, J. K. (Ed.), 1990)  

 Einkenni þróunarlanda 

Að mati Sameinuðu þjóðanna eru í dag eru um 800 milljónir manna sem búa við sára fátækt 

og svipaður fjöldi sem býr við hungursneyð, þar af um 90 milljónir barna undir fimm ára aldri. 

Meðal ungmenna á aldrinum 14-25 ára eru um 9% ólæs og árið 2015 voru rúmlega 50 milljónir 

barna utan skóla og á þetta sérstaklega við um lönd þar sem ríkt hefur stríðsástand. Enn deyja 

um 6 milljónir barna undir fimm ára aldri á hverju ári af ástæðum sem unnt er að koma í veg 

fyrir og tæplega milljón mæðra deyr af barnsförum eða í kjölfar barneigna og jafnframt deyja 

margir úr malaríu, HIV og öðrum sjúkdómum sem eru sjaldnast banvænir á Vesturlöndum. 

(United Nations, e.d.) 

Allir þessir þættir einkenna þróunarlönd sérstaklega, en þess má geta að fjögur af hverjum 

1.000 ungabörnum deyja í löndum sem tilheyra 20% ríkustu löndum heims, en 200 af hverjum 

1000 deyja í löndum sem tilheyra 20% fátækustu löndum heims og talið er að um 10% lækkun 

á tekjum leiði til 6% auknum líkum á barnadauða. Jafnframt er fylgni á milli hærra hlutfalls 

barnadauða og sjúkdóma eins og  malaríu, niðurgangs og mislinga, en á hverju ári deyja um 

tvær milljónir barna af völdum niðurgangs. Í löndum þar sem hlutfall barnadauða er hátt er 

yfirleitt lítið aðgengi að heilsugæslu. (Easterly, 2001, bls. 8) 

Þrátt fyrir að ekki sé til almennt viðtekin skilgreining á þróunarlöndum eiga þau margt 

sameiginlegt. Í mörgum tilfellum er stuðst við vísitölu um þróun lífskjara (e. HDI) þegar lönd 

eru flokkuð. Stuðullinn tekur mið af lífsgæðum, lífslíkum, læsi og menntunarstigi. Lífsgæði eru 

mæld miðað við verga landsframleiðslu á íbúa og gefa vísbendingu um velsæld eða fátækt. 

Tilgangur HDI stuðulsins er leiða í ljós að fleira hefur áhrif á þróunarstig lands en 

landframleiðsla á íbúa. (Human Development Reports, 2016) 
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Í þróunarlöndum er fæðingatíðni almennt hærri en í þróuðum ríkjum, en það stafar meðal 

annars af skorti á fræðslu og takmörkuðu aðgengi að getnaðarvörnum (Jejeebhoy. 1995, bls. 

14-17). Barnadauði er algengari í þróunarlöndum og börn eru allt að 10 sinnum líklegri til þess 

að deyja fyrir 5 ára aldur en börn í þróuðum ríkjum. Helstu orsakir barnadauða eru 

lungnabólga, niðurgangur og vannæring, en talið er að hægt væri að koma í veg fyrir 70% 

þessara atvika með einföldum inngripum (World Health Origanization, 2011). Menntunarstig 

er almennt lægra í þróunarlöndum og ólæsi algengara. Þetta á einkum við um konur í 

þróunarlöndum, en þar er aðgangur að menntun að jafnani greiðari fyrir karla en konur (King 

& Hill, 1997, bls 22-28) 

 Markmið þróunaraðstoðar 

Í skýrslu efnahags- og félagsmálaráðs Sameinuðu Þjóðanna (United Nations Economic and 

Social Council, ECOSOC) er ályktað að oft sé litið á þróunarsamvinnu sem samheiti við 

fjárhagslegan stuðning, og þá sérstaklega opinberan fjárhagsstuðning, en einnig er hægt að 

skilgreina þróunarsamvinnu mjög vítt og taka þar m.a. mið af beinni fjárfestingu erlendra 

einkaaðila, en ljóst er að þróunaraðstoð þarf að beinast sérstaklega að þróunarlöndum 

samkvæmt almennt samþykktum markmiðum. (Alonso & Glennie, 2015) 

Markmið þróunaraðstoðar samkvæmt skýrslu skýrslu efnahags- og félagsmálaráðsins er að 

styðja við og hjálpa til við að ljúka verkefnum innan þróunarlanda sem bæta félagslega þróun 

almennings og tryggja grundvallarmannréttindi. Jafnframt er þróunaraðstoð ætlað að stuðla 

að auknum tekjum og betri lífsskilyrðun og reyna að draga úr ójöfnuði hjá almenningi og stuðla 

þannig að aukinni samleitni milli ríkra og fátækra landa. Þróunarsamvinnu er einnig ætlað að 

tryggja þróunarlöndum tækifæri til að skapa sér sess á alþjóðlegum viðskiptamarkaði. (Alonso 

& Glennie, 2015) 

Markmið þróunarsamvinnu endurspeglast einna best í þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu 

Þjóðanna, en árið 2000 settu SÞ fram markmið í þróunarmálum til 15 ára. Markmiðin voru 

eftirfarandi:  

1. Útrýma sárri fátækt.  

2. Tryggja alþjóðlega grunnskólamenntun.  

3. Stuðla að jöfnum réttindum kynjanna og valdeflingu kvenna.  

4. Takmarka ungbarnadauða.  
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5. Bæta heilsufar mæðra. 

6. Berjast gegn sjúkdómum eins og HIV og malaríu.  

7. Tryggja sjálfbærni í umhverfismálum.  

8. Styrkja hnattræna samvinnu um þróun. (United Nations, e.d.) 

Nú er 2015 liðið, sem var árið sem markmiðum þessum átti að hafa verið náð. Markmiðin hafa 

að vísu ekki öll náðst og fjölmargt stendur eftir. Engu að síður hefur náðst mikill árangur og 

þó að langt sé enn í land er ekki hægt að líta fram hjá þeim árangri sem hefur náðst. 

Árangurinn sem hefur náðst að því er varðar fyrrgreind markmið er í stuttu máli eftirfarandi, 

samkvæmt skýrslu SÞ um þúsaldarmarkmiðin. 

1. Sár fátækt hefur minnkað úr 47% árið 1990 niður í 14% árið 2015. Á sama tíma hefur 

fólki í millistétt fjölgað verulega, en sú tala hefur nánast þrefaldast frá 1991 til 2015. 

Hlutfall fólks sem býr við hungursneyð í þróunarlöndum hefur u.þ.b helmingast síðan 

1990. (United Nations, 2015) 

2. Hlutfall nemenda sem voru skráðir í grunnskóla jókst frá 83% upp í 91% árið 2015. Á 

sama tíma dróst hlutfall barna sem voru utan skóla saman um 43% og læsi ungmenna 

á aldrinum 14-24 jókst um 18%. (United Nations, 2015) 

3. Jafnrétti kynjanna hefur einnig batnað verulega og ganga nú mun fleiri stúlkur í skóla, 

en gerðu fyrir fimmtán árum. Sem dæmi má nefna að árið 1990 gengu aðeins 74 

stúlkur í skóla í Suður-Asíu fyrir hverja 100 stráka, en nú eru 103 stúlkur fyrir hverja 

100 stráka. (United Nations, 2015) 

4. Á alþjóðvísu hefur dánartíðni barna undir fimm ára aldri lækkað frá 90 niður í 43 á 

hverja 1000 íbúa og þar af hafa bólusetningar komið í veg fyrir um 15,6 milljónir 

dauðsfalla á milli 2000 og 2013, en árið 2013 voru 84% bara bólusett gegn mislingum. 

(United Nations, 2015) 

5. Frá því að þúsaldarmarkmiðin voru sett hefur dánartíðni af barnsförum lækkað 

umtalsvert og á sama tíma fara mun fleiri fæðingar fram undir eftirliti sérþjálfaðs 

starfsfólks en yfir 71% fæðinga árið 2014 nutu aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks. (United 

Nations, 2015) 
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6. Nýjum HIV smitum fækkaði um 40% frá 2000 til 2013 og komið hefur verið í veg fyrir 

um 6,2 milljónir dauðsfalla af völdum malaríu á árunum 2000 til 2015. Aðallega hefur 

dauðsföllum af völdum malaríu fækkað meðal barna í Afríku sunnan Sahara. (United 

Nations, 2015) 

7. Efnum sem hafa tærandi áhrif á ósonlagið hafa verið takmörkuð niður í nánast ekkert 

og gert er ráð fyrir að ósonlagið muni jafna sig að fullu um miðja öldina. Vernduðum 

land- og hafsvæðum hefur fjölgað mikið á síðustu 25 árum. Á sama tíma hefur 

aðgangur fólks að bættu drykkjarvatni aukist til muna, en árið 2015 voru 91% fólks 

með bættan aðgang að drykkjarvatni miðað 76% árið 1990. Jafnframt hefur fólki sem 

býr í fátækrahverfum fækkað til muna. (United Nations, 2015) 

8. Opinber aðstoð frá þróuðum löndum jókst um 66% á núvirði frá 2000 til 2014. Tollfrjáls 

varningur sem er fluttur er út frá þróunarlöndum hefur aukist og skuldir miðað við 

útflutning hafa lækkað. (United Nations, 2015) 

Þróunarsamvinna eða þróunaraðstoð hefur haft mikil áhrif. Einkum hafa lífskjör fólks verið 

bætt í þróunarlöndum. Þar má nefna lífslíkur, heilsufar, langlífi, menntun og fleira. 

Þróunaraðstoð hefur hins vegar ekki alltaf borið góðan árangur og á sumum sviðum hefur hún 

gefið betri raun en annars staðar og oft hefur verið deilt um hvort þróunaraðstoð skili sér til 

þeirra sem hafa mesta þörf á henni. (Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 230) 

Til eru nokkrar nálganir að þróunarsamvinnu sem hafa hjálpað til við að komast nær 

þúsaldarmarkmiðunum, en þar má helst nefna verkefnadrifna nálgun, geiradrifna nálgun og 

beinan fjárlagastuðning, en hér á eftir verður farið betur yfir þessar nálganir og sérstaklega 

verða skoðuð verkefnanálgun og geiranálgun. 

 Áhrif spillingar á þróunarsamvinnu 

Spilling er samkvæmt Transparency International, sem er ein þeirra stofnanna sem hefur það 

að aðalmarkmiði að berjast gegn spillingu, misbeiting á valdi fyrir persónulegan gróða. Spilling 

getur verið víðtæk (e. grand corruption) , smávægileg (e. petty corruption) og pólitísk (political 

corruption) en það veltur á því hversu mikið fjármagn tapast og í hvaða geira það gerist. 

Víðtæk spilling samanstendur af spillihegðun hjá þeim sem eru hátt skrifaðir embættismenn í 

þjóðfélaginu og afbakar stefnur og miðstýringu landsins. Smávægileg spilling vísar til 

hverdaglegrar misnotkunar á embættisvaldi, í samskiptum við almenna borgara, hjá þeim sem 
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eru lágt settir eða fyrir miðju í stigsskipingunni. Hún hefur mest áhrif á almenna borgara sem 

eru að leita sér að almennri þjónustu, t.d. hjá spítölum, lögreglu, skólum eða öðrum 

stofnunum. Pólitísk spilling er misnotkun á stefnum, stofnunum og reglum og aðgerðum í 

ráðstöfun á auðlindum og fjármagni. Pólítisk spilling er spilling meðal embættismanna sem 

misnota aðstöðu sína til að halda auð sínum og stöðu í samfélaginu. (Transparency 

International, a) 

Martinussen og Pedersen telja að í mörgum viðtökulöndum hafi þróunarsamstarf orðið fyrir 

miklum áhrifum af víðtækri spillingu, en leggja jafnframt áherslu á að erfitt sé að mæla 

nákvæmlega hversu umfangsmikil spillingin er, en á því liggi enginn vafi að mikið af fjármunum 

sem veitt er í þróunaraðstoð fari að miklu leyti í mútur eða vasa embættismanna. Vegna bæði 

pólitísks og persónulegs þrýstings  telja þeir einnig að stórar upphæðir af þróunaraðstoð fari 

í eitthvað annað en það sem hefur verið opinberlega samið um. (Martinussen & Pedersen, 

2003, bls. 273) 

Spilling í þróunarlöndum getur haft mikil áhrif á þróunarsamvinnu og orðið til þess að hún 

verði mun dýrari, þar sem mikið af fjármunum skila sér ekki á rétta staði og dregur því úr 

áhrifum þróunarframtaka og efnahags- og félagslegri þróun. Spilling í þróunarlöndum getur 

valdið því að elítur skapist innan samfélagsins í tilteknu þróunarlandi. Þessar elítur treysta að 

mestu leyti á framlög sem ætluð er þróunarstarfsemi og verða því baráttuhópar fyrir 

þróunaraðstoð, ekki til þess að stuðla að þróun og baráttu gegn fátækt, heldur til þess að 

halda sinni stöðu innan samfélagsins og tryggja sér áframhaldandi fjármagn. (Martinussen & 

Pedersen, 2003, bls. 273) 

Á tíunda áratugnum jókst áhugi alþjóðasamfélagsins á stefnumótun gegn spillingu umtalsvert, 

en síðan 1998 hafa 43 lönd fullgilt samning efnahags- og framfarastofnunarinnar gegn 

mútugreiðslum (e. OECD Anti-Bribery Convention). Árið 2005 var samningur Sameinuðu 

þjóðanna gegn spillingu (e. United Nations Convention against corruption) undirritaður og 

tveimur árum seinna var aðgerðaráætlun Alþjóðabankans gegn spillingu tekin í gagnið (e. 

Strengthening World Bank Group Engagement on Governance and Anticorruption, GAC). 

Þessi framtök endurspegla samhljóm um að spilling sé umfangsmikil og kostnaðarsöm í 

lágtekjulöndum. (Olken & Pande, 2012) 

Á sama tíma hefur orðið mikil þróun í aðferðum við mælingu á spillingu. Vegna eðli spillingar 

er ómögulegt að mæla hana nákvæmlega, en það eru til upplýstar ályktanir um spillingu. CPI 
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stuðullinn (Corruption Perception Index) sem Transparency International notar er ein 

þekktasta leiðin til að mæla spillingu. CPI stuðullinn var tekinn upp árið 1995 og árið 2011 

mældi stuðullinn skynjun á spillingu í stjórnsýsluí 183 landa. Árlega kemur út uppfærður listi, 

en á 2016 listanum var spilling skoðuð í 176 löndum. (Transparency International, b) Frá 1996 

hefur World Bank stuðst við annan mælikvarða (e. Worldwide Governance Indicators)sem 

mælir stjórnunarhætti í yfir 200 löndum og yfirráðasvæðum. (World Bank, 2017) 

Eitt helsta form spillingar sem ríkir í þróunarlöndum endurspeglast í stórum samningum í 

tengslum við uppbyggingu á innviðum samfélagsins. Mörg dæmi eru um að háttsettir 

stjórnmálamenn krefjist þess að fá prósentu af samningum sem gerðir eru við einkaaðila. Slíkir 

samningar verða til þess að minna af fjármunum sem ætlaðir eru til þess að byggja upp innviði 

fari í raun á ætlaðan stað. Einnig eru dæmi um að einkaaðilar þurfi að múta lægra settum 

opinberum starfsmönnum til þess að fá tilskilin leyfi, t.d. byggingarleyfi sem tengjast 

ákveðnum verkefnum. Einnig eru dæmi um að starfsmenn dragi að sér fjármagn sem ætlað 

er til þess að hjálpa fólki í vanda. T.d. ef að þróunarland hefur tekið við lyfjum frá gjafalandi til 

þess að deila út til þeirra sem vantar lyfið, en starfsmenn innan heilbrigðiseftirlitsins 

áframselja lyfin í stað í þess að koma þeim til þeirra sem eru í neyð. (Martinussen & Pedersen, 

2003, bls. 274) 

Spilling innan viðtökulanda hefur oft verið afhjúpuð sem hefur í kjölfarið orðið til þess að 

tilteknum verkefnum hafi verið hætt. Að öðrum kosti hafa gjafalönd ákveðið að breyta 

verkferlinu til þess að koma í veg fyrir eða gera draga úr spillihegðun. Þessar breytingar fela í 

sér að í stað þess að þróunarfjármagn fari í gegnum þarlend stjórnvöld, hafa gjafalönd þess í 

stað haft beina umsjón með verkferlinu. Þessi leið virkar til þess að takmarka spillingu, en hún 

hefur þá vankanta að verkferlið stendur utan heildarþróunar viðtökulandsins. (Martinussen & 

Pedersen, 2003, bls. 274) 

Baráttan gegn spillingu er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að þróunarsamstarfi, vegna þess 

að spillingin eykur kostnað þróunarsamstarfs og fjármagnið rennur til fólks sem tilheyrir ekki 

þeim hópi sem upprunalega átti að hjálpa. Spilling í tengslum við stór verkefni, sem felur í sér 

stóra verktakasamninga, t.d. fyrir byggingar- eða vegaframkvæmdir setur mikinn þrýsting á 

þróunarsamvinnu. Stórir verktakasamningar og umfangsmiklar framkvæmdir skapa mikla 

peninga og því vilja stjórnvöld viðtökulanda gjarnan einblína á það svið og ef gjafalönd hafa 

ekki gert aðrar kröfur um hvert skuli veita fjármagninu getur það orðið til þess að félagslegir 
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þættir sitji eftir, t.d. menntakerfið og heilbrigðiskerfið. (Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 

175) 

Samkvæmt Marie Chêne hjá Transparency International hefur spilling tærandi áhrif á 

langtímavöxt samfélags. Spilling hefur neikvæð áhrif hagvöxt, jafnrétti, stjórnunarhætti og 

umhverfi stofnana. Spilling dregur úr markaðshvötum og leiðir til misskiptingar auðs. Spilling 

hefur líka áhrif á mannauð og hvetur til rentusóknar fremur en framleiðni. Spilling getur líka 

dregið úr hagkvæmni fjárfestinga og virkar sem óhagkvæmur skattur á fyrirtæki. (Chêne, 

2014) 

Spilling hefur mismunandi áhrif á nálganir í þróunaraðstoð og spilling í tilteknu landi getur 

ráðið því hvaða nálgun henti best. Þessi áhrif verða betur skoðuð í köflunum um geiranálgun 

og verkefnanálgun. 
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2. Verkefnanálgun 

Verkefnanálgun felst í að gjafalandið einbeiti sér sérstaklega að ákveðnu verkefni sem stuðlar 

að þróun innan viðtökulandsins. Verkefnið er þá sérstaklega afmarkað og hefur skýra fyrirfram 

ákveðna tímaáætlun. Verkefnanálgun er einatt tvíhliða samstarf milli gjafalandsins og 

viðtökulandsins, en þó eru dæmi um að mörg lönd eða alþjóðastofnanir vinni að einstöku 

verkefni og að auki taka frjáls félagasamtök (NGOs) oft þátt í verkefnum sem að stofni til eru 

opinber verkefni. Í verkefnanálgun getur gjafalandið ákveðið að styðja einungis verkefni sem 

falla að markmiðum þeirra og stefnu um þróun. Þegar verkefnanálgun er beitt er tiltölulega 

einfalt að sjá hve mikinn árangur verkefnið ber og sýna fram á hvernig hvernig fé hefur verið 

varið. (Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 188-189) 

Verkefnanálgun er í grunnin fjármunir sem veittir eru til að framkvæma verkefni og aðgerðir 

á fyrirfram ákveðnu tímabili. Yfir verkefni er sett sérstök stjórn sem hefur yfirumsjón yfir 

verkefninu og fylgir ákveðnum ferlum sem eru í samræmi við markmið, aðgerðir og 

kostnaðarliði verkefnisins. Hægt er að skipta verkefnanálgun í flokka eftir því hvort gjafalandið 

vinnur beint með stjórnvöldum og verkefnið er fellt inn í fjárlög viðtökulandsins eða hvort það 

fylgi sjálfstæðu kerfi utan fjárlaga ríkisins (Bandstein, 2007, bls. 8) 

Þrátt fyrir að verkefni séu oft á tíðum drifin af gjafalandinu eru engu að síður dæmi um að þau 

séu felld inn í fjárlög viðtökulandsins. Þá er fjármunum frá gjafalandinu veitt beint inn í 

ríkissjóð viðtökulandsins, sem nýtir fjármunina til þess að sinna verkefninu sem gerður hefur 

verið samningur um. Alþjóðabankinn styður oft verkefni með þessum hætti. (Foster & Leavy, 

2001) 

Þegar talað er um að verkefni sé unnið eftir hliðstæðum kerfum (e. parallel system) og að 

fjármunir frá gjafalandinu standi utan fjárlaga viðtökulandsins hefur gjafalandið yfirleitt tekið 

meiri þátt í að ákvarða verkferlana. Gjafalandið er þá með sína eigin reikninga og bókhald og 

sér að mestu leyti sjálft um úthluta fjármunum innan verkefnisins.  (Foster & Leavy, 2001) 
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 Helstu kostir 

Helstu kostirnir við verkefnadrifna nálgun, sem raunar eru jafnframt gallar, eru að gjafalandið 

hefur yfirleitt sterkari stöðu heldur en í geiradrifinni nálgun. Gjafalandið á því auðveldara með 

að sýna fram á hvernig tiltekið verkefni hefur gagnast viðtökulandinu og á auðveldara með að 

sýna fram á hvernig farið hefur verið með þá fjármuni sem lagðir hafa verið til af 

skattgreiðendum gjafalandsins. Þetta á sérstaklega við um verkefni sem unnin hafa verið eftir 

hliðstæðum kerfum þar sem að gjafalandið sér sjálft um að úthluta fjármunum og annast 

reikningshald um einstaka liði verkefnisins. (Foster & Leavy, 2001) 

Þegar gjafalandið hefur sjálft umsjón með verkefni getur það stýrt því hvernig fjármunum sem 

það veitir er varið og ólíklegra er að fjármunir rati á ranga staði. Ef gjafalandið t.d. vill nýta 

fjármuni sína í að byggja spítala og skóla sem þörf er á, er fjármagni úthlutað með þeim 

skilyrðum að því verði varið að öllu leyti til verkefnisins. Við slíkar aðstæður getur 

viðtökulandið ekki ráðstafað fjármunum til annarra hluta. Hins vegar getur viðtökulandið skipt 

út peningum sem það hefði mögulega notað í verkefnið, en það hefur áhrif á raunverulega 

árangur verkefnisins. Um þetta atriði er nánar fjallað í kaflanum um helstu galla 

verkefnanálgunar hér að neðan.  (Cordella & Dell'Ariccia, 2007) 

Verkefnanálgun hefur líka þann kost að yfirleitt er verkefnin af smærri skala og því er 

einfaldara að hafa yfirsýn með þeim og meta árangur. 

 Helstu gallar 

Helstu gallinn við verkefnanálgun er talinn sá að hún byggir oft og einnat á sjónarmiðum 

gjafalandsins fremur en viðtökulandsins og er því oft ekki í samræmi við það sem 

viðtökulandið telur sig hafa mesta þörf á. Verkefnið getur þá orðið nokkurs konar 

gæluverkefni gjafalandsins. (European Commission, 2004) Má þar nefna dæmi um 

verkefnanálgun þar sem byggð var fiskvinnslustöð við Turkanavatn í Kenýu árið 1971. Noregur 

fjármagnaði verkefnið sem kostaði $22 milljónir. Verkefninu var ætlað að skapa störf, fyrir 

Turkana fólkið, við fiskveiðar og fiskvinnslu til útflutnings. Hins vegar ríkir engin hefð meðal 

Turkana að veiða eða borða fisk og fiskvinnslustöðin var aðeins starfrækt nokkra daga eftir að 

hún byggð. (NBC News, 2007) 
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Verkefnanálgun hefur einnig í för með sér að heimamenn eru síður eigendur að verkefninu, 

sem leiðir til óvissu um sjálfbærni verkefnisins til framtíðar þegar gjafalandið telur verkinu 

lokið og dregur sig í hlé. (European Commission, 2004) 

Allmörg verkefni sem eru fjármögnuð af hinum ýmsu gjafalöndum eða samtökum hefur með 

sér í för að mikið af fjármunum hafa farið til spillis vegna mikilla viðskiptagjalda, sem annars 

hefði verið hægt að komast hjá. (European Commission, 2004, bls. 9) 

Þegar settar eru á stofn stjórnareiningar sem halda utan um fjármögnun og umsýslu með 

verkefnum leiðir það oft til þess að aðkoma heimamanna er takmörkuð og engin hvatning er 

til þátttöku þeirra. Verkefnanálgun hefur einnig í för með sér að ráðrúm til notkunar fjármagns 

er þröngt og ekki er tekið tillit til útskiptanleika. (e. Fungibility) (European Commission, 2004, 

bls. 10) 

Með útskiptanleika er átt við að verkefni sem eru fjármögnuð af gjafalöndum verði til þess að 

viðtökulönd geti einfaldlega fært til eigið fjármagn sem annars hefði þurft til verkefnisins og 

notað það í öðrum tilgangi. Þ.e. viðtökuland sem hafði áætlað að verja ákveðnum fjármunum 

til að byggja t.d. spítala eða styrkja heilbrigðiskerfið væri þá með frjálsa fjármuni sem hægt 

væri að nýta í hvaða tilgangi sem er þar sem gjafalandið væri búið að taka að sér að fjármagna 

heilbrigðisverkefnið. (European Commission, 2004, bls. 10) 

Áhrif fjármögnunar sem er veitt af gjafalandinu fara því eftir hvað viðtökulandið ákveður að 

nýta hina lausu fjármuni í. Sem dæmi mætti nefna að gjafaland veiti viðtökulandi 100 milljarða 

króna til að styðja við heilbrigðiskerfið og viðtökulandið taki þá ákvörðun um að nota þessa 

100 milljarða á fjárlögum sínum, sem það slapp við að nota í heilbrigðiskerfið, til kaupa á 

hergögnum. Heildaáhrif stuðningsins frá gjafalandinu til þróunarmála eru þá í raun lítil sem 

engin, að því gefnu að viðtökulandið hefði að öðrum kosti ráðstafað þessum 100 milljörðum 

til heilbrigðiskerfisins. Heildaáhrifin ráðast þannig af því hvernig þróunarlandið nýtir 

útskiptanlegt fjármagn sitt. Ef þróunarlandið kýs að nota í staðinn 100 milljarða af frjálsu 

fjármagni sínu til þess styrkja í staðinn menntakerfið eða draga úr fátækt eða í önnur 

þróunarmál hámarkar það hins vegar áhrifin af stuðningi gjafalandsins. (European 

Commission, 2004, bls. 10) 
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Hægt að er að takmarka útskiptingu (e. fungibility) ef viðtökuland og gjafaland geta komist að 

samkomulagi um heildaríkisútgjöld og þannig tryggt að þau verkefni sem gjafalandið vill 

styrkja skerði ekki aðrar fjárveitingar. (European Commission, 2004, bls. 10) 

 Dæmi um verkefnanálgun 

Í þessum kafla verður farið yfir stöðu Malaví og skoðuð verður verkefnanálgun 

Þróunarsamvinnu Íslands í Mangochi héraði í Malaví. Í upphafi beindist þróunaraðstoðin 

einkum að fiskveiðum, en seinna fór hún að beinast að fleiri sviðum. Einnig verður skoðuð 

verkefnanálgun í Sotoko héraði Nígeríu, þar sem Alþjóðabankinn veitti fjármagn til 

framkvæmdar á landbúnaðaraðgerðum sem áttu að efla framleiðslugetu bænda í Sotoko 

héraði þar sem veðurfar er afar breytilegt. 

2.3.1. Malaví 

Malaví, sem er fyrrum bresk nýlenda í suðausturhluta Afríku við Malavívatn, hefur þegið 

þróunaraðstoð frá Íslandi frá árinu 1989. Malaví er ungt lýðræðisríki sem öðlaðist sjálfstæði 

árið 1964 undir forystu Hastings Banda, sem var við völd í 32 ár. Þegar Banda tók við hófst 

vöxtur í efnahagskerfinu og ríkisstjórn hans miðaði að því að skapa stöðugleika innan Malaví 

og á sama tíma draga úr fólksflutningum frá sveitum til borga. Þótt valdatíð Banda hafi í 

upphafi vakið vonir um stöðugleika og vöxt varð sú þróun ekki án fórna. Banda ríkti sem 

einræðisherra og titlaði sig sem ævilangan forseta. Hann ýmist fangelsaði eða flæmdi úr landi 

þá sem voru á móti honum og bannaði alla stjórnmálaflokka aðra en sinn eigin. Það var ekki 

fyrr en 1994 að lýðræði komst að lokum á. Eftir langan tíma nýlendustjórnar og 

einræðisstjórnar í kjölfarið var Malaví eitt fátækasta land heims og stór hluti þjóðarinnar ólæs. 

(Auður Ingólfsdóttir, 1999) 

Ísland byrjaði að styðja SADC, sem er efnahagsbandalag í sunnanverðri Afríku, og markaði það 

upphafið að þróunarsamstarfi við Malaví. (Auður Ingólfsdóttir, 1999) Þróunarsamvinna ÞSSÍ 

við Malaví hefur einkum beinst að Monkey Bay svæðinu, en verkefni ÞSSÍ hafa falist í stuðningi 

við heilbrigðismál, félagsmál, fiskimál, vatns- og hreinlætismál og samþættingu 

kynjasjónarmiða. (Þróunnarssamvinnustofnun, 2008) 

Þróunarsamvinnustofnun hóf samstarf við ríkisstjórn Malaví á því að styðja 

heilbrigðisþjónustu í Monkey Bay árið 2000. Á þeim tíma var heilsugæsla af skornum skammti, 

en átta árum síðar var risin heilbrigðisstofnun í héraðinu sem hefur vaxið hratt á síðustu árum. 
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Heilbrigðisstofnunin í Monkey Bay varð að fullgildu svæðasjúkrahúsi samkvæmt Malavískum 

stöðlum sama ár. (Þróunnarssamvinnustofnun, 2008, bls. 21) 

Þróunarsamvinnustofnun byrjaði árið 2001 að styðja við félagsmál. Upphaflega beindist 

aðstoðin sérstaklega að því að bæta læsi eldri kvenna í Mangochi héraði, en ólæsi var 

algengast meðal eldri kvenna í dreifbýli. Aðstoðin fólst í því að styrkja 

fullorðinsfræðsluverkefni í héraðinu og í ársbyrjun 2009 voru um 84 leshringir starfandi, með 

meðalþátttakendafjölda um 1200 og meirihlutann af þeim konur. 

(Þróunnarssamvinnustofnun, 2008, bls. 23) 

Árið 2012 hóf Þróunarsamvinnustofnun að veita héraðsyfirvöldum í Mangochi stuðning á 

þremur sviðum, lýðheilsu, vatnsbúskap og grunnmenntun, en það verkefni stóð yfir frá 2012 

til 2016. Árið 2014 varð síðan fyrsta árið sem að Íslandi studdi við þrjú ofantalin atriði á einu 

og sama ári. (Þróunarsamvinnustofnun, 2014, bls. 10) 

Aðstoð þróunarsamvinnustofnunar í Malaví fólst í upphafi í hreinni verkefnanálgun sem 

þróaðist síðan í byrjun 2012 meira út í það sem er kallað héraðsnálgun, en hún felst í því að 

héraðsstjórnin í Mangochi sjái um skipulagningu, útboð og umsýslu fjármagns. Öll starfsemin 

heyrir undir malavísk lög og reglur. Samkvæmt starfsfólki umdæmisskrifstofunnar í Malaví og 

úttekt sem var gerð árangri verkefnisins reyndist þetta fyrirkomulag mjög vel. 

(Þróunarsamvinnustofnun, 2014, bls. 10) 

2.3.2. Nígería 

Nígería var bresk nýlenda á 19. og 20. öld en öðlaðist sjálfstæði árið 1960. Árin eftir sjálfstæði 

einkenndust af valdaránum og herstjórn. Eftir andlát Sani Abacha, hershöfðingjans sem var 

þjóðhöfðingi Nígeríu frá 1993-1998, og hafði lengi verið valdamikill í hernum áður en hann 

varð þjóðhöfðingi, gafst rúm til þess að mynda borgaralega stjórn. Ný stjórnarskrá var 

undirrituð árið 1999 og lýðræðislegar kosningar haldnar. Stjórnvöld í Nígeríu eru enn að vinna 

að lýðræðisumbótum og jafnframt er unnið að því að bæta innviði hagkerfis sem hefur þróast 

í kringum olíuframleiðslu, en þar hefur átt sér stað mikil rýrnum vegna spillingar og lélegrar 

meðhöndlunar á fjármunum. (Findley, 2017) (Central Intelligence Agency, 2017) 

Nígería er á vesturströnd Afríku og á landamæri að Benín, Kamerún, Tjad og Níger. Landamæri 

Nígeríu til norðurs liggja við Sahara eyðimörkina og því er loftslag afar þurrt í norðuhluta 

Nígeríu. Í suðri tengist Nígería Atlantshafinu í gegnum Guineaflóann og þar er loftslag rakara. 
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Nígería er fjölmennasta þjóð Afríku og búa þar rúmlega 190 milljónir manna. Mest þéttbýli er 

að finna í suður og suðvesturhluta landsins, en strálbýlla er til norðurs. Mannfjöldaspá 

Sameinuðu Þjóðanna gerir ráð fyrir því að fólksfjöldi í Nígeríu verði um 390 milljónir árið 2050. 

Til þess að draga úr fólksfjölgun þarf að auka aðgang að menntun, sérstaklega fyrir ungar 

konur, og bæta almenna heilsugæslu í landinu. Þó svo að draga myndi úr fólksfjölgun í Nígeríu 

á næstu áratugum myndi íbúafjöldi halda áfram að vaxa og því er ljóst að erfitt verður að 

tryggja mataröryggi almennings. Meirihluti bænda í Nígeríu á og ræktar litlar landspildur. 

Landbúnaðaraðferðir eru vanþróaðar, sem leiðir til þess að framleiðslukostnaður er 

hlutfallslega hár. Nígería reiðir sig á sífellt aukinn innflutning mætvæla, sem Okorie (1982) 

telur grafa undan efnahagslegum stöðugleika og pólitísku sjálfræði landsins. (Central 

Intelligence Agency, 2017) (Provost, 2013) 

Sokoto er hérað í norðvesturhluta Nígeríu á Sahel grassléttunni (e. Savannah) og loftslag þar 

er afar breytilegt eftir árstíðum. Rigningartímabilið hefst í kring um maí og því lýkur í 

september, en þá byrjar þurrkatímabil. Á 8. áratug síðustu aldar veitti Alþjóðabankinn 

þróunaraðstoð í formi láns til verkefnis í Nígeríu sem átti að stuðla að þróun landbúnaðar í 

Gusau í Sokoto héraði. Markmiðið með þessari landbúnaðarverkefnanálgun (e. ADP) var að 

styðja smábændur með því að kynna þeim nýja tækni og landbúnaðaraðferðir sem höfðu áður 

verið þróaðar og notaðar annars staðar. Verkefnið var fjármagnað af Alþjóðabankanum í 

samvinnu við stjórnvöld í Nígeríu. Leggja átti u.þ.b. 1000 km langt vegakerfi, byggja 85 stíflur 

til þess að stjórna vatnsflæði á ræktarsvæðum, byggja 4 þróunarmiðstöðvar þar sem þjálfun 

færi fram og þjónustumiðstöðvar til þess að sinna viðhaldi á tækjabúnaði. (The Wold Bank, 

1974) (Okorie, 1982) 

Umsjón með verkefninu var á ábyrgð svæðismatsteymis (e. Field Evaluation Unit) sem 

tilheyrði verkefninu og mats- og útfærsluteymis landbúnaðarverkefna (e. Agricultural Project 

Monitoring, Evaluation and Planning Unit) sem tilheyrði stjórnvöldum í Nígeríu og 

Alþjóðabankans og sinnti eftirlitsferðum. 

Innri vextir verkefnisins voru 72% á fjárfestingartímabilinu, árin 1976 til 1980, en matsskýrslan 

hafði einungis gert ráð fyrir 16% innri vöxtum. Einnig voru innri vextir mun hærri en 

fjármagnskostnaður, sem er vísbending um að verkefnið hafi verið þess virði að framkvæma. 

(Okorie, 1982) 
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Starfsmannastefna og ráðningaferlar verkefnisins höfðu tilhneigingu til þess að sækjast frekar 

eftir erlendri sérfræðiþekkingu í stað þekkingu heimamanna og er það talinn einn helsti galli 

við útfærslu verkefnisins. U.þ.b. 80% af erlendu vinnuafli verkefnisins fékk endurnýjaðan 

starfssamning eftir að verkefninu lauk, og kom það í veg fyrir að Nígeríumenn fyndu fyrir 

eignarhaldi á verkefninu (e. project ownership). (Okorie, 1982) 

Alþjóðabankinn hefur stutt landbúnaðarverkefnanálganir (e. Agriculture Development 

Programme, ADP) með um 1.2 milljörðum Bandaríkjadala síðan 1974 í því skyni að auka 

framleiðslu og velmegun á meðal smábænda í Nígeríu. Af þeim sex verkefnum sem 

Alþjóðabankinn studdi eru einungis tvö talin hafa skilað viðunandi árangri. Verkefnið í Gusau 

er ekki þar á meðal. (The World Bank, 2012) 

Þegar þróunarsamstarfið er skoðað í heild kemur í ljós að verkefnið var ekki unnið í nánu 

samstarfi við þá sem aðstoðin átti að snúa að og samhæfingu vantaði á milli skipuleggjanda 

þróunarsamstarfsins og heimamanna í Gusau. 
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3. Geiranálgun 

Geiranálgun snýst um að fjárveitingu sé beint að ákveðinni atvinnugrein eða málaflokki innan 

þróunarlandsins, t.d. landbúnaði, sjávarútvegi, heilbrigðiskerfi, menntakerfi o.s.frv. 

Hugmyndin snýst um gjafalönd styrki ákveðið efnahagssvið í þróunarlandi og setji sig í 

samband við stjórnvöld og þá sem koma að viðkomandi sviði og fari yfir stefnu þeirra, sem er 

síðan brotin niður í ákveðin verkefni sem vinna þarf til að framfylgja stefnunni. Gjafalandið 

eða gjafalöndin veita síðan viðtökulandinu fjármagn eftir þörfum. Gjafalöndin þurfa þá að 

vera sammála ráðuneytum og stjórnvöldum viðtökulandsins um stefnuna, en geta þó 

stundum ákveðið að styrkja ákveðin verkefni innan stefnunnar. Geiranálgun er tiltölulega 

nýleg tegund þróunaraðstoðar og Alþjóðabankinn hefur lagt meiri áherslu á þessa nálgun en 

verkefnanálgun. (Martinussen & Pedersen, 2003) 

Geiranálgun felur í sér að viðtökulandið leiði samstarfið milli sín og gjafalandsins og að löndin 

setji sér sameiginleg markmið um hvernig skuli nýta utanaðkomandi fjármagn. Þessi 

sameiginlegu markmið endurspeglast í því að bæði stjórn viðtökulandsins og gjafalandsins 

einsetja sér að bæta nýtingu fjármagnsins sem gjafalandið og viðtökulandið leggja til með því 

að stýra fjármagninu þannig að það hafi jákvæð áhrif í þá átt að ná markmiðunum sem 

þróunarsamvinna snýst um, svo sem að draga úr fátækt, bæta lífsskilyrði og fleiri markmið 

sem eru tilgreind af Alþjóðabankanum, Sameinuðu þjóðunum og fleiri stofnunum. (European 

Commission, 2004, bls. 10) 

Geiranálgun á að auka eignarhlut viðtökulandsins og geira því kleift að hafa meira vægi í 

ákvarðanatöku með tilliti til stefnmiða innan viðkomandi efnahagssviðs að því er varðar fjárlög 

og áætlanir innan sviðsins. Jafnframt er markmiðið með geiranálgun að auka samræmi á milli 

stefnumiða innan sviðsins, útgjalda og áætlaðra niðurstaðna með auknu gagnsæi og samstarfi 

og tryggja þannig alhliða yfirsýn yfir allt sviðið. Geiranálgun snýst einnig um að lágmarka 

kostnað við viðskipti sem tengjast utanaðkomandi fjárhagsaðstoð, annað hvort með því að 

innleiða stefnumið innan viðtökulandsins eða með því að sameina einstakar aðgerðir 

gjafalanda. (European Commission, 2004, bls. 10) Geiranálgun er í grundvallaratriðum 

samstarf með viðtökulandi sem vinnur að þessum þremur ofantöldum atriðum til þess að 

tryggja að þróunaraðstoð hafi sem mest og best áhrif. 
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 Helstu kostir 

Helstu kostirnir við geiranálgun er að landið sem þiggur aðstoð hefur meira vægi en í tilviki 

verkefnanálgunar. Geiranálgun gerir að verkum að gjafalandið getur ekki alfarið stjórnað 

framkvæmdinni, heldur rýnir í stefnu viðtökulandsins og getur þá valið um að styðja hana eða 

einhverja hluta hennar. (Martinussen & Pedersen, 2003, bls. 190) Þar sem geiranálgun felur í 

sér samvinnu milli viðtökulands og gjafalands er hún líka áhrifarík leið til þess að breikka 

eignarhald viðtökulandsins og gefur því aukið ráðrúm til þess að móta eigin stefnu, stjórna 

aðgerðum og ráðstafa fjármunum. Geiranálgun á jafnframt að auka samræmi meðal 

stefnumiða innan tiltekinna geira og útgjalda með meira gagnsæi, samstarfi og yfirsýn yfir 

sviðið í heild. Geiranálgun styrkir getu stjórnvalda í viðtökulandinu til að móta og hafa umsjón 

með framkvæmd stefnu sinnar. Með geiranálgun næst meiri hagkvæmni og 

viðskiptakostnaður af því að taka við utanaðkomandi fjármagni minnkar, þar sem fjármagnið 

kemur inn á sama tíma frá öllum gjafalöndum eða stofnunum úr einum sjóði. (OECD, 2006, 

bls. 9) 

Geiranálgun er árangursdrifin leið til þróunarsamvinnu og þegar áherslan er á heilt 

efnahagssvið geta þróunaráhrif orðið mun meiri en þegar einblínt er á smáatriði. Geiranálgun 

eykur ábyrgð stjórnvalda í viðtökulandinu og dregur úr ábyrgð gjafalandsins sem færist meira 

yfir á viðtökulandið. Geiranálgun leiðir til bættrar stefnumótunar innan viðtökulandsins, sem 

hefur jákvæð áhrif til lengri tíma. Geiranálgun getur bætt aðstæður innan tiltekinna ráðuneyta 

þegar vel tekst til og getur jafnframt leitt til árangurs á breiðara sviði hjá stjórnvöldum. Á 

endanum getur geiranálgun haft jákvæð áhrif í þá átt að ná alþjóðlegum þróunarmarkmiðum. 

(HLSP Institute, 2005, bls. 9) 

  Helstu gallar 

Geiranálgun felur í sér að samþykktar séu stefnur, stjórn og útgjaldaliðir á einu sviði 

viðtökulandsins, en ekki allar ríkisstjórnir skiptast nákvæmlega niður eftir vissum sviðum. 

Mörg svið innan ríkisstjórnar eru mjög flókin og fleiri ein eitt ráðuneyti hafa aðkomu að sviðinu 

ásamt einkaaðilum og frjálsum félagasamtökum. Í kjöraðstæðum myndu samstarfsaðilar 

viðtökulandsins vera búnir að semja um allar stefnur og útgjaldaliði og hægt væri að úthluta 

fjármagni til geirans, sem yrði síðan nýtt til innan geirans til að framkvæma fyrirfram samþykkt 

verkefni innan geirans. Í raun gengur hins vegar geiranálgun ekki alltaf svo vel upp vegna 

flækjustigs og ekki tekst að mæta markmiðum innan geirans. (Foster & Leavy, 2001) 
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Útskiptanleiki fjármagns (fungibility) getur líka haft áhrif á geiranálgun rétt eins og 

verkefnanálgun og fjármagni sem er veitt til ákveðins geira hefur mögulega ekki tilætluð áhrif 

og skilar sér í auknu fjármagni til ríkissjóða viðtökulandsins. Þetta á sérstaklega við í spilltu 

umhverfi. (World Bank, 1998) 

Ekki er alltaf hægt að beita geiranálgun og fer það eftir aðstæðum í viðtökulandinu hvort að 

geiranálgun sé fýsileg. Í skýrslu OECD er ályktað að þjóðhagslegur stöðugleiki sé skilyrði fyrir 

fjárlagastuðningi við tiltekna geira og að ósamhæfðar stefnur geti sett samstarf viðtökulands 

og gjafa út af sporinu. Jafnframt hefur áhrifaríkt eignarhald stjórnvalda áhrif á árangur 

geiranálgunar. Ráðuneyti tiltekins geira þarf að hafa sterka leiðsögn, háttsettir embættismenn 

þurfa að vera reiðubúnir til þess að fylgja verkefninu eftir og fjármálaráðuneytið þarf að taka 

virkan þátt í verkefninu. Án þessara þriggja atriða er geiranálgun ekki vænleg til árangurs. Í 

skýrslunni var einnig lögð áhersla á að ríkja þyrfti samhljómur meðal viðtökulandsins og 

samstarfsaðila um stefnur og stjórnun á verkefninu. (OECD, 2006) 

 Dæmi um geiradrifna nálgun 

Í þessum kafla verða skoðuð tvö dæmi um geiranálgun. Annars vegar geiranálgun í Svasílandi, 

þar sem nálgunin átti að ná yfir fjóra geira. Geiranálgunin heppnaðist ekki eins og gert var ráð 

fyrir, en hún verður skoðuð út frá lokaskýrslu UNDP, sem var rituð árið 2012 og farið yfir hvað 

gekk og hvað gekk ekki. Einnig verður skoðuð geiranálgun Íslands í tilviki sjávarútvegs í 

Namibíu en í því tilfelli gekk þróunarsamstarfið vel. ÞSSÍ vann að áætlanagerð með 

stjórnvöldum í Namibíu og lögð var áhersla á að sjávarútvegur Namibíu yrði sjálfbær að 

þróunarsamstarfinu loknu. Unnið verður út frá úttekt MarkMar ehf. á þróunarsamstarfi 

Íslands og Namibíu, sem dr. Sigurður G. Bogason stýrði. 

3.3.1. Svasíland 

Í Svasílandi hefur geirnálgun verið beitt á fjórum sviðum, landbúnaði og mataröryggi, 

menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu og vatnsmálum og hreinlæti. Þróunaraðstoðin var unnin af 

fulltrúum frá Sameinuðu þjóðunum, Evrópusambandinu, Bandaríkjunum og 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni í samstarfi við fulltrúa innan viðkomandi ráðuneyta í Svasílandi 

og MEPD (Ministry of Economic Planning Development) sem hefur yfirumsjón með 

þróunarsamstarfi og tilfærslu fjármagns, m.a. í gegnum geiranálgun. Innan þessara sviða átti 

að stofna vísindalega vinnuhópa með það að markmiði að auka áhrif og skilvirkni meðal allra 

hagsmunaaðilanna til stuðnings því að ná markmiðum um innlenda þróun með innleiðingu 
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PRSAP (The Swaziland Poverty Reduction Strategy and Action Plan). Jafnframt er það hlutverk 

vinnuhópanna að skipuleggja regluverkið sem nauðsynlegt er til að aðild hagsmunaaðila sé 

samhæfð í skipulagningu og innleiðingu þróunarframtaka. (UNDP, 2012, bls. 22, 69) 

Geiranálgunin í Svasílandi var því samansafn af fjórum geiranálgunum, sem allar áttu það 

sameiginlegt að vera þróunarframtök í þeim tilgangi að bæta lífskjör í Svasílandi á viðkomandi 

sviðum. Landbúnaðarráðuneyti Svasílands var falið að að annast stefnumörkun og áætlanir 

og verkefni í landbúnaðargeiranum. Eftir ráðfæringu við aðra hagmunaaðila var ákveðið að 

skipta niður landbúnaðarverkefnum í átta undirflokka, t.d. fiskveiðar og skógrækt o.s.frv. Hver 

undirflokkur átti síðan að hafa sinn fulltrúa innan vísindalega vinnuhópsins. Þrátt fyrir þessa 

áætlun og skipulagningu var ekki búið að móta þróunaráætlun fyrir geiranálgunina fyrir 

landbúnað og mataöryggi þegar lokaskýrslan var gerð. Jafnframt var vinnuhópurinn sem var 

stofnaður innan þessara greina árið 2009 ekki lengur starfræktur eftir þriggja ára star. Þennan 

annmarka má rekja til þess að þrátt fyrir að landbúnaðarráðuneytið hafi lýst yfir áhuga á 

geiranálguninni og sagst vera reiðubúið til að framfylgja aðgerðum hennar, hefur það gert 

mjög lítið til þess að taka þátt í að innleiða markaða landsþróunarstefnu sína (National 

Development Strategy, NDS) og PRSAP. Þetta varð raunin þrátt fyrir að stjórnvöld í Svasílandi 

hefðu lýst því yfir árið 2008, árinu áður en geiranálgunin fór af stað, að landbúnaður væri 

meðal þeirra greina sem væru í forgangi. (UNDP, 2012, bls. 26) 

Menntamálaráðuneytið í Svasílandi (MOET) ber ábyrgð á og hefur umsjón með aðgerðum og 

verkefnum innan menntakerfisins. Menntakerfið í Svasílandi hefur umsjón með menntun og 

þjálfun á öllum stigum innan landsins. Þegar lokaskýrslan um geiranálgun í Svasílandi var rituð 

var hins vegar ekki enn búið að setja upp vísindalegan vinnuhóp. Það eina sem hafði komið 

upp innan menntageirans var 2012 í SWAER (Swaziland Aid Effectiveness Retreat), þar sem 

ákveðið var að menntamálaráðuneytið skyldi ásamt fulltrúa Evrópusambandsins semja um 

skilmála og setja áætun til þess að hægt væri að stofna vinnuhóp. (UNDP, 2012) 

Nálgunin í heilbrigðisgeiranum hefur hins vegar gengið mun betur en í hinum greinunum en 

heilbrigðisráðuneyti Svasílands (MOH) ber ábyrgð á verkefnum og aðgerðum innan 

heilbrigðisgeirans. Mótaður hefur verið aðgerðarrammi innan heilbrigðisgeirans, sem skiptist 

niður í þrjá flokka þ.e.; stefnu í heilbrigðismálum (e. National Health Policy) aðgerðaráætlun 

um heilbrigðiskerfið (e. National Health Sector Strategic Plan: NHSSP) og eftirlits- og 
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matsregluverk fyrir aðgerðaráætlun um helbrigðiskerfið. (The Monitoring and Evaluation 

Framework for the National Health Sector Strategic Plan). (UNDP, 2012) 

Á heildina litið gekk geiranálgunin hins vegar ekki vel þrátt fyrir ágætis árangur í 

heilbrigðiskerfinu. Margir vinnuhóparnir sem átti að setja á laggirnar til halda utan um 

verkefnið eru óstarfræktir og samskiptum og samhæfingu hefur verið ábótavant í öllu ferlinu. 

Margar áskoranir voru í verkefninu og má t.d. nefna að það var lítill áhugi fyrir verkefninu hjá 

háttsettum embættismönnum og illa gekk að stofnsetja og skipuleggja vinnuhópana og móta 

hlutverk þeirra. Samstarfsaðilum og hagsmunaaðilum viðtökulandsins gekk einnig illa að vinna 

saman og lítið var um samskipti. Ljóst var við ritun skýrslunar að mikið þyrfti að breytast til 

þess að geiranálgunin í Svasílandi gæti borið árangur. (UNDP, 2012) 

3.3.2. Namibía 

Namibía hlaut sjálfstæði árið 1990 eftir mikil umbrot í Suðvestur Afríku, sem stóðu yfir allt frá 

fyrri heimstyrjöld. Í fyrra stríði var svæðið sem nú heitir Namibía hluti af nýlendu Þýskalands, 

en á þeim tíma hernam Suður Afríka svæðið og innlimaði það svo eftir seinni heimstyrjöldina. 

Árið 1966 hófu Samtök Fólks í Suðvestur Afríku (e. SWAPO) að berjast fyrir sjálfstæði svæðisins 

sem síðan varð Namibía, en það var ekki fyrr en 1988 að Suður Afríka lét af stjórn svæðisins í 

samræmi við friðaráætlun Sameinuðu þjóðanna. SWAPO hefur verið við völd í Namibíu allt frá 

því að landið hlaut sjálfstæði árið 1990, en dregið hefur úr Marxískri hugmyndafræði innan 

flokksins. (Encyclopædia Britannica, 2017) (Central Intelligence Agency, 2017) 

Landsvæði Namibíu er 823.290 ferkílómetrar, u.þ.b. átta sinnum stærra en Ísland, en 

strandlína Namibíu er þó aðeins þriðjungur af strandlínu Íslands. Namibía á landamæri að 

fimm löndum, Angólu, Zambíu, Zimbabwe, Botswana og Suður Afríku. Kalahari eyðimörkin 

þekur austurhluta landsins, en á vesturströndinni er Namib eyðimörkin. Loftslag í Namibíu er 

heitt og úrkoma lítil og óregluleg. Takmarkað magn drykkjarvatns er eitt af helstu 

vandkvæðum í umhverfismálum í landinu, ásamt eyðimerkurmyndun og veiðiþjófnaði. 

(Central Intelligence Agency, 2017) 

Í Namibíu búa u.þ.b. tvær og hálf milljónir manna og þar eru 13 tungumál viðurkennd af 

stjórnvöldum. Fæðingartíðni hefur lækkað á síðustu tveimur áratugum, frá 4,5 börnum á konu 

niður í 3,4 börn á konu. Talið er að þessa lækkun megi rekja til hærra menntunarstigs kvenna, 

aukinnar notkunnar á getnaðarvörnum og aukinnar þátttöku kvenna á vinnumarkaði. 

Meðalaldur kvenna þegar þær eiga sitt fyrsta barn hefur haldist tiltölulega stöðugur, meðan 
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meðalaldur við hjónaband heldur áfram að hækka, sem bendir til þess að barneignum utan 

hjónabands sé að fjölga. (Central Intelligence Agency, 2017) (Trading Economics, 2015) 

Efnahagur Namibíu er afar háður jarðefnaframleiðslu og útflutningi á afurðum sem sú 

framleiðsla gefur af sér. Námavinnsla skilar 11.5% af vergri þjóðarframleiðslu, en 50% 

gjarldeyrishagnaðar má rekja til námavinnslunnar.  Namibía er fimmti stærsti framleiðandi 

úrans á heimsvísu og framleiðir einnig mikið af sinki. Stjórnvöld í Namibíu hafa lagt áherslu á 

hráefni (e. raw materlials) og aukna innlenda framleiðslu. (Central Intelligence Agency, 2017) 

Fiskimið úti fyrir Vesturströnd Namibíu eru afar gjöful vegna þess að Benguela straumurinn 

þrýstir köldu og næringarríku vatni upp á yfirborðið þar sem annars væri heitt og 

næringarstautt vatn. Skilyrðin sem verða til fyrir tilstilli þessa uppstreymis eru kjörin fyrir 

örverur sem fiskistofnar nærast á. Sjávarútvegur er næst stærsti iðnaður í Namibíu á eftir 

námavinnslu og skilaði að meðaltali 4.6% af vergri þjóðarframleiðslu árin 2006-2011. 

(MarkMar ehf., 2014, bls. 7) (Central Intelligence Agency, 2017) 

Þróunarsamvinna Íslands og Namibíu hófst árið 1990. Markmiðið var að bæta innviði í 

namibískum sjávarútvegi og byggja upp sterkan og sjálfbæran iðnað sem myndi fjölga störfum 

og styrkja efnahag þar í landi. Þróunaraðstoð Íslands fór framkvæmdi sérstakar rannsóknir á 

fiskistofnum og skipulagningu hafrannsóknarstofnunar. Einnig var áhersla lögð á að efla 

atvinnulíf og tækifæri fyrir heimamenn með sjómannaskóla og fræðsluefni til þess að stuðla 

að sjálfbærum veiðum. (MarkMar ehf., 2014, bls. 7) 

Á fyrstu árum þróunarsamvinnunnar skilaði sjávarútvegurinn u.þ.b. 9% af vergri þjóðar 

framleiðslu á ársgrundvelli. Þetta hlutfall hefur lækkað talsvert og er það talið stafa af því 

fiskveiðar hafi einnig skapað atvinnu á landi og með því ýtt undir heildarverðmætasköpun í 

landinu. (MarkMar ehf., 2014, bls. 8) 

Sigurður Bogason gerði úttekt á þróunarsamvinnu Íslands og Namibíu og voru niðurstöður 

hans jákvæðar. Þróunaraðstoðin hafði stuðlað að uppbyggingu innan sjávarútvegsins og 

sjómannaskólinn orðið til þess að kunnátta og geta heimamanna hafi farið ört vaxandi. 

Framkvæmdir í sjávarútvegi hafi færst í hendur heimamanna í viðráðanlegum áföngum og að 

þeir Namibíumenn sem lærðu af Íslendingum geti nú séð alfarið um kennslu í 

sjómannaskólunum. Þá telur Sigurður einnig að þróunaraðstoðin og uppbyggingin sem af 

henni hlaust hafi komið á mikilvægum tíma fyrir Namibíu, sem hlaut sjálfstæði sama ár og 
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þróunarsamvinnan hófst. Þróunarsamvinna Íslands og Namibíu í sjávarútvegi hefur tekist vel 

og sýnir hversu áhrifarík geiranálgun getur verið þegar gjafaland og viðtökuland vinna saman 

að áætlanagerð. Namibíumenn geta notið arðs af sjávarauðlindinni og meginmarkmiðum 

þróunarsamvinnunnar var náð. (ICEIDA, 2014) 
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4. Parísaryfirlýsingin 

Árið 2005 komu fulltrúar iðnvæddra ríkja og þróunarríkja saman í París til þess að ræða og 

móta nýjar áherslur í þróunarsamvinnu. Samhugur var um að þróunarsamvinna ætti að skila 

betri árangri en hún hafði gert til þess tíma og því væri grundvöllur fyrir því að athuga hvað 

hefði borið raunverulegan árangur í þróunarstarfi og hvað ekki. (Þróunarsamvinnustofnun, 

2007, bls. 41) (OECD, án dags.) 

Á fundinum var fallist á rúmlega 50 skuldbindingar, sem falla undir fimm meginflokka sem 

aðildarríki og stofnanir skyldu hafa að leiðarljósi í þróunarstarfi sínu: eignarhald, samhæfingu, 

samræmingu, árangursstjórnun og gagnkvæma ábyrgð. Ísland var á meðal þeirra landa sem 

undirrituðu samkomulagið, sem nefnt var Parísaryfirlýsingin. (OECD, án dags.) 

(Þróunarsamvinnustofnun, 2007, bls. 41) 

Hér verður farið stuttlega yfir meginmarkmið Parísaryfirlýsingarinnar. 

Eignarhald viðtökulands: Þróunarlönd skulu vinna að stefnumótun til þess að draga úr fátækt 

í heimalandi sínu. Reiknað var með að u.þ.b. 75% viðtökulanda hefðu mótað slíka 

framkvæmdaráætlun árið 2010. Einnig skal bæta innviði landsins og sporna gegn spillingu. 

Gjafaland skal virða stefnu viðtökulands, en má veita aðstoð ef viðtökuland óskar þess. 

(Þróunarsamvinnustofnun, 2007, bls. 41) 

Samhæfing gjafa- og viðtökulanda: Gjafaland skal veita aðstoð sem samræmist fjármálastjórn 

viðtökulands og nýta sér innkaupakerfi og stofnanir innan viðtökulandsins. Viðtökulönd 

skuldbinda sig aftur á móti til þess að hafa gagnsæi í aðferðum sínum, sem stundum eru 

þróaðar með aðkomu gjafalands. Stefnt var að því að 90-100% af opinberri þróunaraðstoð 

færi í gegnum fjármálastofnanir og aðra opinbera innviði viðtökulands árið 2010. 

(Þróunarsamvinnustofnun, 2007, bls. 41) 

Samræming þróunarstofnana/gjafalanda: Hér er áhersla lögð á samvinnu milli 

gjafalands/þróunarstofnunar og viðtökulands þegar kemur að áætlanagerð. Gjafalönd skulu 

hafa að leiðarljósi að íþyngja ekki viðtökulandi og stjórnsýslu þar, heldur vinna frekar saman 

að skipulagningu og útfærslu þróunaraðstoðarinnar. (Þróunarsamvinnustofnun, 2007, bls. 41) 

Árangursstjórnun: Í sameiningu skulu gjafalönd og viðtökulönd þróa kerfi til þess að leggja 

mat á gæði og árangur þróunaraðstoðar. (Þróunarsamvinnustofnun, 2007, bls. 41) 
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Gagnkvæm ábyrgð: Gjafa- og viðtökuland skulu stuðla að skilvirku upplýsingaflæði og gagnsæi 

í samvinnu sinni. Einnig skal viðurkennt að báðir aðilar beri ábyrgð á þróunarsamvinnu og 

árangri sem af henni hlýst. Lögð er áhersla á góð samskipti á milli gjafa- og viðtökulands, en 

einnig gagnsæi gagnvart almenningi. (Þróunarsamvinnustofnun, 2007, bls. 41) 

Samkvæmt Parísaryfirlýsingunni eru tvær nálganir sem bera mestan árangur þegar kemur að 

þróunaraðstoð. Þær eru geiranálgun og fjárlagastuðningur (e. Budget support). Með þessum 

nálgunum er talið að framlög skili sér frekar inn í hagkerfi viðtökulands þegar til lengri tíma er 

litið. Viðtökulandið fær tækifæri til þess að móta eigin innviði, áætlanir og fjárlög, og 

gjafalöndin styrkja þá stefnumótun sem þegar hefur átt sér stað í viðtökulandinu. 

Verkefnanálgun er ekki talin vænleg til árangurs, einkum þegar gjafalandið sér alfarið um 

fjármálastjórn og viðtökulandið getur ekki haft eftirlit með því fjármagni sem felst í 

þróunaraðstoðinni. (OECD, án dags.) (Þróunarsamvinnustofnun, 2007, bls. 41-42) 
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5. Beinn fjárlagastuðningur 

Fjárlagastuðningur er tegund þróunaraðstoðar sem felur í sér að fjárframlög gjafalands fara 

beint í ríkissjóð viðtökulands. Áhersla er lögð á að viðtökuland móti eigin stefnu og beini 

fjármunum á þá staði þar sem þörf er talin mest. Til þess að geta fengið stuðning af þessu tagi 

þarf viðtökuland að uppfylla ákveðin skilyrði um gagnsæi, ábyrga stjórnsýslu og áætlun um 

hvernig skuli takast á við fátækt í landinu. Í fjölda landa má rekja þessa tegund 

þróunaraðstoðar til sjóða sem ætlaðir voru til skuldalækkunar. Á tíunda áratug 20. aldar lentu 

mörg lágtekjulönd í skuldakreppu, sem varð til þess að alþjóðleg samstaða myndaðist um að 

koma nauðsyn væri á framtaki fyrir stórskulduð þróunarlönd (e. Heavily Indebted Poor 

Country Initiative). framtakið sem fólst í skuldalækkunarkerfi var notað samhliða áætlunum 

viðtökulands til að draga úr fátækt til þess að öruggt væri að styrkir sem veittir væru færu í 

forgangsverkefni. Dregið hefur úr þörf fyrir skuldalækkanir á 21. öldinni og því hafa gjafalönd 

lagt frekari áherslu á fjárlagastuðning. (Bandstein, 2007, bls. 9) 

Til eru tvær megin útfærslur af fjárlagastuðningi: annars vegar almennur fjárlagastuðningur 

og hins vegar fjárlagastuðningur við ákveðnar greinar. Hér er mikilvægt að gera greinarmun á 

milli geiranálgunar (e. sector wide approach) og fjárlagastuðnings innan ákveðinnar greinar 

(e. sector budget approach). Munurinn á þessum nálgunum felst að mestu leyti í þátttöku 

gjafalands í stefnumótun og áætlanagerð innan viðkomandi efnahagssviðs. Þegar gjafaland 

veitir þróunaraðstoð í formi fjárlagastuðnings við ákveðið svið hefur viðtökuland yfirráð yfir 

fjármagninu, en ber þó nota það til að byggja upp innviði þess sviðs sem samið var um. (World 

Health Organization, 2008, bls. 6) 

Markmið þróunaraðstoðar í formi fjárlagastuðnings er að auka eignarhald og styrkja 

stjórnsýslu viðtökulands. Með því að veita viðtökulandinu fjárframlög og viðhald, án þess að 

íþyngja stjórnsýslu, er talið að langtímaáhrif fjárlagastuðnings verði góð. Einnig er talið að 

fjárlagastuðningur ýti undir samhæfingu (e. harmonization) og samræmingu (e. alignment) 

milli gjafa- og viðtökulands og bæti umræðu um stefnumótun og mögulegar aðferðir til þess 

að ná markmiðum þróunarsamvinnunnar. Helstu ókostir við fjárlagastuðning fyrir viðtökuland 

eru að miklar sveiflur geta orðið ef gjafaland frestar stuðningi eða hættir við hann, t.d. ef 

viðtökuland stendur ekki við skuldbindingar sínar um gagnsæi eða upplýsingaflæði. Fyrir 

gjafalönd er helsti ókosturinn hins vegar sá að erfitt er að rekja frjárframlög nákvæmlega og 
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meta hvernig þau nýtast í. Árangurinn er ekki jafnskýr og t.d. í verkefnanálgun vegna þess að 

áhrif fjárlagastuðnings koma fram mun síðar. (Bandstein, 2007, bls. 10) 
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6. Munurinn á verkefnanálgun og geiranálgun 

Í fyrri köflum hefur verið farið yfir verkefna- og geiranálgun og rætt um kosti þessara nálgana 

og galla. Hér verður farið yfir það helsta sem greinir þessar nálganir að og gerður stuttur 

samanburður á þeim. 

Með geiranálgun, eins og nafnið gefur til kynna, er tekinn fyrir ákveðinn geiri sem áhersla er 

lögð á, en með verkefnanálgun er einblínt á fyrirfram ákveðið verkefni eða markmið. Þegar 

verkefnanálgun er notuð gerist það stundum að gjafalönd geri viðtökulönd ábyrg fyrir árangri 

verkefnisins og að viðtökulöndin finni fyrir upplýsingarskyldu gagnvart gjafalandinu. Meira er 

gert út á samvinnu, gagnkvæmt traust og sameiginlega ábyrgð þegar geiranálgun er beitt. 

Áhersla er lögð á að styðjast við innlend stefnumið og agerðaráætlanir stjórnvalda þegar 

geirnálgun er beitt, en með verkefnanálgun er oft stuðst við hliðstæð kerfi. (OECD, 2006, bls. 

36) 

Þegar nálganirnar eru skoðaðar út frá tímaramma og árangursmati sjáum við að 

þróunaraðstoð í formi geiranálgunar tekur lengri tíma en verkefnanálgun í flestum tilfellum. 

Einnig getur reynst erfiðara að leggja mat á árangur geiranálgunar vegna þess að framfarir eru 

ekki jafnáþreifanlegar og auðsýnilegar. Þegar þróunaraðstoð er veitt með verkefnanálgun 

gerir áætlun nákvæmlega ráð fyrir því hvernig skuli framkvæma verkið og hvenær það sé 

fullklárað. Með geiranálgun er hins vegar gert ráð fyrir að ferlið og aðferðir geti breyst á 

meðan verkefninu stendur og að samstarfsaðilar læri að tileinka sér nýjar aðferðir sem gefa 

góða raun við aðstæður í viðtökulandi. (OECD, 2006, bls. 36) 
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Niðurstöður og samantekt 

Bæði geiranálgun og verkefnanálgun hafa möguleika á því að virka eða mistakast. Ekki er hægt 

að segja með afgerandi hætti að önnur nálgunin sé betri en hin, því að viss nálgun getur virkað 

betur í tilteknum aðstæðum og öfugt. Geiranálgun hefur möguleikann á því að hafa mun meiri 

jákvæð áhrif en verkefnanálgun, en á hinn boginn þarf yfirleitt meira fjármagn til 

geiranálgunar vegna umfangs hennar. Verkefnanálgun hefur hins vegar yfirleitt áhrif á minni 

svæði og mannfjölda, rétt eins og verkefnanálgun Íslands í Mangochi héraði, sem þrátt fyrir 

að hafa virkað vel hafði ekki jafn mikil áhrif og geiranálgun hefði getað haft. En á sama tíma 

og Þróunarsamvinnustofnun Íslands vann að endurbótum í Mangochi hættu allar þjóðir, sem 

voru að styrkja Malaví, beinum fjárlagastuðning sínum við þjóðina vegna víðtækrar spillingar 

í ríkisstjórn Malaví. Þessi spilling í ríkisstjórn Malaví virtist hins vegar ekki hafa áhrif á verkefni 

þróunarsamvinnustofnunar í Mangochi héraði. 

Verkefnanálgunin í Gusau héraði í Nígeríu gaf hins vegar ekki góða raun vegna þess 

mannauður verkefnisins var innfluttur að mestu leyti sem kom í veg fyrir eignarhald Nígeríu á 

verkefninu, ásamt því að skapa takmarkað af störfum fyrir heimamenn. Samstarfið á milli 

Nígeru og þeirra sem stóðu að verkefninu var ábótavant sem leiddi af sér þennan laka árangur. 

Árangur verkefnisins í Gusau héraði endurspeglar einn helsta galla verkefnanálgunar sem er 

að verkefnin miðast oft mikið út frá gjafalandinu rétt eins og fiskvinnslustöðin við Turkana 

vatn sem var aðeins starfrækt í nokkra daga af því að það var engin þörf á henni. 

Tvíhliða geiranálgun Íslands í Namibíu gaf einnig góða raun. Nálgunin virðist hafa verið unnin 

í góðu samstarfi við viðtökulandið og eignarhaldið var heimamanna. Nálgunin skapaði atvinnu 

og tekjur, bæði af fiskveiðunum sjálfum og störfum sem mynduðust í landi, og heimamenn 

öðluðust þekkingu. Það sem helst varð til þess að nálgunin bar góðan árangur er að hún var 

unnin út frá þörfum viðtökulandsins. 

Geiranálgunin í Svasílandi bar hins vegar ekki góðan árangur. Umfang nálgunarinnar í 

Svasílandi var of mikið fyrir veika stjórn Svasílands. Ráðuneytunum í Svasílandi gekk illa að 

innleiða aðgerðir nálgunarinnar og almennt virtist vera lítill vilji hátt settra embættismanna til 

að innleiða geiranálgunina. Jafnframt var lítill samhljómur á milli viðtökulandsins og gjafa og 

samskipti þar á milli af skornum skammti. Aðeins í heilbrigðisgeiranum var einhver árangur og 

stefnumótun. 
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Geiranálgun hefur ýmislegt umfram verkefnanálgun sé litið til Parísaryfirlýsingarinnar um 

bættar aðferðir í þróunarsamvinnu. Geiranálgun byggir meira á eignarhaldi viðtökulandsins 

og leggur meiri áherslur á stefnur og er yfirleitt drifin meira af viðtökulandinu en 

verkefnanálgun. Til langs tíma litið hefur geiranálgun betri möguleika til þróunar í 

viðtökulandinu. 

Hins vegar er ekki hægt að afskrifa verkefnanálgun þó svo að hún geti ekki borið jafn mikinn 

árangun og geiranálgun. Ef að gjafar hafa engan möguleika á að hafa áhrif á stefnumótun 

viðtökulands, en stefnur viðtökulandsins eru samt þess eðlis að hægt sé að innleiða verkefni 

sem getur haft sjálfbæran langtíma árangur getur verkefnanálgun verið besta leiðin til 

framþróunar. Jafnframt er fjármögnun á verkefni ekki alltaf útskiptanleg (e. fungible) og þá 

getur verkefnanálgun verið fýsileg. Fyrir lítil ríki eins og Ísland og frjáls félagasamtök, sem hafa 

ekki fjármagn fyrir geiranálgun, er verkefnanálgun oft eina leiðin að tvíhliða samstarfi. 

Samkvæmt stefnum Sameinuðu Þjóðanna, Alþjóðabankans, Transparency International of 

fleiri stofnanna er hins vegar ljóst að geiranálgun sé betur til þess fallin að ná árangri í 

þróunarmarkmiðum og miða að þróun til langs tíma og að draga muni úr verkefnanálgun og 

flest lönd eru nú farin að beina sér meira að öðrum nálgunum en verkefnanálgun og 

sérstaklega eru lönd hvött til geiranálgunar. 
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Orðskýringar 

CPI- Corruption Perception Index  

DAC-Strengthening World Bank Group Engagement on Governance and Anticorruption – 

Aðgerðaráætlun Aljþóðabankans gegn spillingu 

ECOSOC- United Nations Economic and Social Council – Efnahags- og félagsmálaráð 

Sameinuðu Þjóðanna 

ERP: European Recovery Program – Marshall aðstoðin 

GDP- Gross Domestic Product – Verg landsframleiðsla 

GNI: Gross National Income – Vergar þjóðartekjur 

HDI: Human Development index – Þróun lífskjara 

MEPD: Ministry of Economic Planning and Development 

MOA: Ministry of Agriculture – Landbúnaðarráðuneytið  

MOET: Ministry of Education and Training 

MOH: Ministry of Health – Heilbrigðiseftirlitið  

NDS: National Development Strategy 

NGOs: Non-Governmental Organizations – Frjáls félagasamtök 

NHSSP: National Health Sector Strategic Plan – Finna þýðingu 

ODA: Official Development Assistance – Opinber þróunaraðstoð 

OECD Anti-Bribery Convention – Samning efnahags-og framfarastofnunarinna gegn 

mútugreiðslum 

Project Approach - Verkefnanálgun 

PRS: Poverty Reduction Strategy –  Aðgerðaráætlun til að draga úr fátækt 

PRSAP: The Swaziland Poverty Reduction Strategy and Action Plan 

SWAP: Sector Wide Approach – Geiranálgun 

SWAPO: South-West Africa People‘s Organization 

The Commonwealth of Nations – Samveldið 
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UN: United Nations – Sþ – Sameinuðu Þjóðirnar 

UNDP: United Nations Development Programme - Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna 

UNEF: United Nations Emergency Force – Neyðarlið Sameinuðu Þjóðanna 
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