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Útdráttur 

Hefðbundnar kenningar í alþjóðastjórnmálum gera einungis grein fyrir áhrifum og getu stærri 

ríkja í alþjóðakerfinu. Þar skipta mælanlegir þættir á borð við íbúafjölda og stærð hagkerfis og 

herafla öllu máli. Í þeim skilningi búa smáríki sem eru fámenn, efnahagslega og hernaðarlega 

veik eins og Ísland ekki yfir getu til að hafa áhrif í alþjóðakerfinu. Smáríkjakenningar og 

félagsleg mótunarhyggja hafna þessu og leggja áherslu á mýkri og huglægari hluti í 

alþjóðakerfinu eins og þróunarsamvinnu og stöðu smáríkja í alþjóðakerfinu. Með mjúku valdi, 

aðlaðandi menningu, góðum hugmyndum og sérhæfingu á tilteknum sviðum geta smáríki 

verið frumkvöðlar og fyrirmyndir ákveðinna viðmiða og gilda og þar af leiðandi skapað sér 

sérstöðu og haft áhrif í alþjóðakerfinu. Þessi ritgerð reynir að greina getu smáríkisins Íslands 

til þróunarsamvinnu. Tekið er tillit til stöðu Íslands sem smáríkis og Ísland sett inni í 

kenningaramma Baldurs Þórhallssonar sem skilgreinir ríki út frá sex flokkum. Til að greina getu 

Íslands er ítarlega farið yfir bæði tvíhliða og marghliða þróunarsamvinnu Íslands og stöðu 

landsins gagnvart þeim ríkjum sem Ísland á til að bera sig saman við, Norðurlöndin og 

Lúxemborg. Niðurstöður ritgerðinnar gefa til að kynna að Ísland hafi getu til að taka þátt í 

þróunarsamvinnu en getan takmarkast við þau svið sem Ísland sérhæfir sig á þ.e kynjajafnrétti, 

jarðhiti, landgræðsla og fiskimál.  Ísland stendur þó langt að baki Norðurlöndunum og 

Lúxemborg í fjárframlögum til þróunarsamvinnu. Þau hafa sannað að smáríki geti lagt 

hlutfallslega jafn mikið til málaflokksins og stærri ríki ef metnaður og forgangsröðun er til 

staðar. Ísland gæti verið á sama stað og þessi ríki þar sem Ísland er eitt af ríkustu ríkjum heims 

en metnaður og forgangsröðun íslenskra stjórnvalda liggja einfaldlega á öðrum sviðum en 

þróunarsamvinnu. 
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Formáli  
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1 Inngangur 

Kenningar í alþjóðastjórnmálum eiga það til að leggja einungis áherslu á hegðun og áhrif stórra 

ríkja í heiminum á meðan lítil áhersla hefur verið lögð á getu smáríkja til þess að hafa áhrif. 

Þannig eiga hefðbundnar nálganir í alþjóðastjórnmálum það til að vanmeta getu og áhrif 

smærri ríkja í alþjóðakerfinu. Eftir lok Kalda stríðsins var möguleiki að endurskoða vald í 

alþjóðastjórnmálum og hvernig ríki geta haft áhrif þrátt fyrir að búa yfir litlu efnahagslegu og 

hernaðarlegu valdi. Fjöldi smáríkja í heiminum jókst á 20.öldinni við lok beggja 

heimstyrjaldanna, með afnýlenduvæðingunni upp úr 1960 og með falli Sovétríkjanna árið 

1991. Gera má ráð fyrir að aukning verði á fjölda smáríkja sérstaklega ef alþjóðakerfið heldur 

áfram að vera tiltölulega friðsamlegt, efnahagslega opið, stofnanavætt og opið fyrir 

lögmætum yfirlýsingum þjóða um sjálfsákvörðunarétt sinn (Baldur Þórhallsson og Sverrir 

Steinsson, 2017). 

Smáríki standa vissulega verr en stærri ríki í alþjóðasamfélaginu sérstaklega vegna færri 

íbúa sem leiðir til ýmissa vandræða hvað varðar t.d efnahagslega stöðu og öryggi ríkisins. Þau 

eiga það til að leita sér skjóls hjá stærri nágrannaríkjum og í alþjóðastofnunum og eru oft á 

tíðum hrædd við að láta heyra í sér þar sem áherslur þeirra eiga til að verða undir. Þessar 

hugmyndir áttu þó frekar við á tímum Kalda stríðsins. Í dag eru tímarnir breyttir og smáríki 

hafa betri möguleika á að hafa áhrif innan alþjóðakerfisins. Þrátt fyrir að lögð sé meiri áhersla 

á veikleika og takmarkaða getu smáríkja þá búa þau yfir mörgum styrkleikum sem þau sérhæfa 

sig í til þess að skapa sér jákvætt orðspor innan alþjóðakerfisins. Þess vegna er mikilvægt að 

gleyma ekki áhrifum þeirra ríkja sem talin eru smærri en önnur vegna þess að margt er hægt 

að læra af þeim og taka til fyrirmyndar. Með því að forgangsraða og leggja áherslu á ákveðin 

málefni geta smáríki haft áhrif og verið fyrirmynd viðmiða og gilda innan alþjóðakerfisins. 

Þróunaraðstoð og þróunarsamvinna er dæmi um áherslu á alþjóðavettvangi þar sem smáríki 

geta haft áhrif. 

Í verkefni þessu verður reynt að svara hver sé geta smáríkja til þróunarsamvinnu þar sem 

smáríkið Ísland verður tekið sem dæmi. Stuðst verður við að smáríki hafi litlar bjargir til að taka 

þátt í þróunarsamvinnu þar sem þau búi fyrir takmarkaðri getu vegna stöðu sinnar sem 

smáríkis en að samt sem áður geti þau lagt áherslur á tiltekna málaflokka með því að 

forgangsraða rétt og haft þannig möguleg áhrif. Ritgerðin samanstendur af fjórum köflum, 

fræðilegum kafla, kafla um þróunarsamvinnu, kafla um getu Íslands og niðurstöðukafla. 
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Ritgerðin hefst á fræðilegum kafla þar sem fjallað verður um klassískar kenningar innan 

alþjóðastjórnmála ásamt þvi að gerð verða skil á félagslegri mótunarhyggju og kenningum 

innan smáríkjafræðinnar. Félagsleg mótunarhyggja leggur áherslu á umræðu, gildi, viðmið, 

sannfæringu, sjálfsmynd og félagsmótun. Hún hjálpar okkur við að skilgreina mýkri málefni 

eins og smáríki og þróunarsamvinnu sem er eitthvað sem klassísku kenningarnar hafa ekki 

getað gert og því er tilvalið að nota þá kenningu við skrif á ritgerðinni. Farið verður yfir ýmsar 

skilgreiningar á hugtakinu smáríki bæði hefðbundu breyturnar sem hafa verið notaðar í langan 

tíma þ.e. hernaðarleg geta, verg landsframleiðsla, stærð landsvæðis og mannfjöldi og nýjan 

kenningaramma sem flokkar ríki og skýrir stærð ríkja eftir fastri stærð, stærð fullveldis, 

pólitískri stærð, efnahagslegri stærð, álitni stærð og óskastærð. Geta smáríkja verður skoðuð 

í alþjóðakerfinu og athugað verður hvernig eða hvort þau geti haft áhrif þrátt fyrir þær 

áskoranir sem þau standa frammi fyrir vegna stöðu sinnar sem smáríkis. 

Í næsta kafla ritgerðinnar verður fjallað um kenningarlegt og sögulegt samhengi 

þróunarsamvinnu. Gerð verða skil á kenningum um nútímavæðingu, tengslakenningum og 

heimskerfiskenningum. Farið verður yfir sögu alþjóðlegrar þróunaraðstoðar/þróunarsamvinu 

ásamt því að fjallað verður um tvær tegundir þróunarsamvinnu þ.e. tvíhliða og marghliða 

samvinnu. Kynntar verða helstu alþjóðastofnanir innan þróunarsamvinnu ásamt tengingu 

Þúsaldamarkmiða og Heimsmarkmiða SÞ við alþjóðlega þróunarsamvinnu. 

Í framhaldinu verður ítarlega kynnt og gerð greining á getu Íslands til þróunarsamvinnu.  

Byrjað verður að setja Ísland inn í nýjan kenningaramma smáríkjafræðinnar og eftir það verður 

fjallað um markmið, stöðu og áherslur landsins til þróunarsamvinnu. 

Helstu heimildir sem stuðst er við í ritgerðinni eru bækur tengdar efninu, ritrýndar 

fræðigreinar, tímaritsgreinar, skýrslur utanríkisráðherra frá 2013-2018, skýrsla Þóris 

Guðmundssonar frá 2014 um Þróunarsamvinnu Íslands, Þróunarsamvinnuáætlun Íslands 

2013-2016 og jafningjarýni Þróunarsamvinnunefndar Efnhags og framfarastofnunarinnar um 

Ísland (e. OECD DAC) sem kom út árið 2017. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kaflar verður farið yfir fræðilegan bakgrunn til þess að öðlast betri skilning á efni 

ritgerðarinnar. Byrjað verður að fjalla örlítið um klassísku kenningarnar í alþjóðasamskiptum, 

raunhyggju og frjálslyndisstefnu. Eftir það verður félagsleg mótunarhyggja tekin fyrir og í lokin 

verður fjallað um smáríkjakenningar þ.e helstu skilgreiningar á hugtakinu smáríki og hvaða 

áskorunum það fylgir að vera smáríki. 

2.1 Klassískar kenningar 

Umhverfið sem var einkennandi í samskiptum ríkja allt til loka Kalda stríðsins snérist einungis 

um ríkið sjálft. Utanríkisstefna ríkja snérist um hið fullvalda ríki og var aðalmarkmiðið að 

tryggja völd og hámarka stöðu ríkisins í alþjóðakerfinu gagnvart öðrum nágrannaríkjum. Þessi 

stefna er skilgreind sem raunhyggja (e. realism) og hefur verið ráðandi hefð í 

alþjóðasamskiptum um aldabil. Kenninguna má tengja við eldri hefðir sem má rekja aftur til 

Þúkýdídesar og Machiavellis, Hobbes og Rousseau (Dunne, 2014: 100-101). Helstu forsendur 

raunhyggju er hið fullvalda ríki sem er aðalgerandi í alþjóðakerfinu sem er talið hættulegt 

umhverfi. Lögð er áhersla á þrjú lykileinkenni; ríkishyggju (e. statism) markmiðið að lifa af (e. 

survival) og sjálfshjálparviðleitini (e. self-help). Til að ríkið eigi möguleika á að lifa af í 

hættulegum og stjórnlausum heimi er mikilvægt að ríkið búi yfir valdi sem það verður að 

sækjast eftir af sjálfsdáðum þar sem vald fæst ekki gefins (Dunne, 2014: 107-110). 

Frjálslyndisstefna (e. liberalism) er sú kenning í alþjóðasamskiptum sem keppir við 

raunhyggju um ráðandi stöðu í fræðunum. Stefnan leggur áherslu á mannréttindi allra 

einstaklinga og telur að sameiginlegt öryggi , viðskipti eða heimsstjórn gætu bundið enda á 

átök í heiminum. Ein grein innan frjálslyndisstefnu, frjálslynd stofnanahyggja (e. liberal 

instititionalism) einblínir á að ríki þurfi að vinna saman sín á milli til að hámarka ávinnig sinn 

þar sem ekki er eins mikilvægt að eitt ríki njóti meiri ávinnings en annað (Silja Bára 

Ómarsdóttir, 2010: 76-77). Hugmyndin með auknu efnahagslegu samstarfi og sameiginlegum 

lagaramma milli ríkja var að ríkin yrðu gagnháð (e. interdependent) hvort öðru. Átök milli ríkja 

yrðu þá úr sögunni og friður myndi ríkja. Frjálslynd stofnanahyggja telur því að framsal 

fullveldis ríkja til stofnana auki velsæld vegna aukins samruna. Með þessu eykst mikilvægi 

annarra gerenda eins og stofnana. Frjálslynd stofnanahyggja hefur verið notuð til að lýsa 

utanríkisstefnum ríkja sérstaklega eftir seinni heimsstyrjöldina (Lamy, 2014: 132). Með því að 

setja á fót ýmsar stofnanir m.a. Evrópusambandið og Sameinuðu þjóðirnar var verið að reyna 
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að stuðla að samvinnu milli ríkja og þar af leiðandi koma á friði. Stofnanirnar eiga að vera 

milliliður milli ríkja til að finna lausnir og komast að samkomulagi um ýmis vandamál sem ekki 

koma einstaka ríkjum við heldur öllum heiminum. Frjálslynd stofnanahyggja snýst því um að 

hámarka víxlhæði og telur að ríki eigi auðvelt með að vinna saman svo framanlega sem 

sameiginlegir hagsmunir séu til staðar (Lamy, 2014: 132-133). 

Samt sem áður náðu þessar tvær stefnur ekki að spá fyrir lokum Kalda stríðsins. 

Raunhyggja gerir ekki ráð fyrir svæðisbundum samruna, íhlutun af mannúðarástæðum og 

auknu mikilvægi gerenda sem eru aðrir en ríkin sjálf.  Sameiginlegir hagsmunir eru ekki alltaf 

til staðar og því geta ríki ekki unnið auðveldlega saman eins og frjálslyndisstefna gerir ráð fyrir. 

Fjölþjóðlegar stofnanir sem eiga að stuðla að ákveðnu jafnvægi og stefnufestu í öryggismálum, 

viðskiptum og fjármálum hafa sýnt að það er oft á tíðum erfiðara að viðhalda samvinnu en 

frjálslyndissinnar töldu (Dunne, 2014: 113-125). Frjálslynd stofnanahyggja virkar því einungis 

ef sameignlegir hagsmunir og traust eru til staðar en allir vita að það er ekki sjálfsagður hluti í 

þeim heimi sem við búum við í dag. Vegna þessara þátta hefur myndast svigrúm fyrir aðrar 

kenningar og nálganir til þess að koma fram á alþjóðasviðinu. Mótunarhyggja er ein af þeim 

og er í dag ein af leiðandi kenningum í alþjóðasamskiptum (Lamy, 2014: 132-133). 

2.2 Félagsleg mótunarhyggja 

Fyrir u.þ.b. 25 árum var félagsleg mótunarhyggja (e. social constructivism) ekki til. Í dag er hún 

vel þekkt kenning fyrir þann eiginleika að ná að einblína á mikilvæga þætti í 

alþjóðastjórnmálum sem fyrri kenningar náðu ekki að takast á við. Hún gat betur útskýrt 

atburðina sem voru að eiga sér stað eftir Kalda stríðið og bauð því upp á ákveðna nýja og ferska 

sýn í utanríkisstefnu ríkja. Þar af leiðandi er mótunarhyggja talin ein af leiðandi kenningum í 

alþjóðasamskiptum í dag. Hún er félagsfræðileg kenning innan alþjóðastjórnmála á meðan 

raunhyggja og frjálslyndisstefna eru efnislegar kenningar. Mótunarhyggja byggist á umræðu, 

gildum, viðmiðum, sannfæringu, sjálfsmyndum og félagsmótun (Barnett, 2014: 156-158). 

Stefnan leggur áherslu á að skoða og greina tengsl í staðinn fyrir að koma með nákvæmar 

tilgátur eða staðhæfingar um mynstur í alþjóðastjórnmálum. Því er mögulegt að skoða hegðun 

ríkja út frá öðrum þáttum eins og raunverulegri hegðun og stjórnskipan en ekki út frá því 

hvernig ríkin ættu í raun að hegða sér samkvæmt hefð eins og fyrri kenningar lögðu upp með. 

Einstaklingar eru mótaðir og skapaðir af menningarlegu umhverfi sínu og margir hlutir eins og 

tákn, reglur, hugmyndir og flokkar þ.e. þekking hafa einnig áhrif á það hvernig einstaklingar 
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móta og túlka veruleikann og samfélagið í kringum sig. Þekking er bundin félagslegum 

staðreyndum (e. social facts) og þær eru einungis til vegna þess að almenningur samþykkir 

þær sem sannleikann og heldur þeim uppi í samfélaginu. Peningar, flóttamenn, hryðjuverk, 

mannréttindi og fullveldi eru allt dæmi um félagslegar staðreyndir. Staðreyndirnar munu 

einungis vera til á meðan samþykki um þær er til staðar því annars missa þær merkingu sina. 

(Barnett, 2014: 157-158). 

Mótunarhyggja leggur einnig áherslu á að draga úr valdaójafnvægi og að auka skyldu ríkja 

til að aðstoða þau ríki sem minna mega sín. Með mótunarhyggju komu hugmyndir um “mýkri 

hluti” til sögunnar, málefni sem tengdust ekki einungis stríðsrekstri eða verndun ríkisins. 

Umhverfismál, réttindi kvenna, mannréttindi og þróunarmál eru allt málefni sem flokkast 

undir “mýkri hluti” í alþjóðastjórnmálum. Því má flokka stöðu smáríkja í alþjóðakerfinu og 

þróunarsamvinnu sem “mjúka hluti” og þar af leiðandi sem málefni mótunarhyggju. 

Mótunarhyggja gerir ráð fyrir að ríki vilji gjarnarn vera fyrirmynd og skapa sér jákvætt orðspor. 

Því má benda á að smáríki eins og Ísland vilji skapa sér sess á ákveðnu sviði, mögulega á sviði 

þróunarmála eða á öðrum sviðum sem það telur sig búa yfir sérstöðu. Með því að leggja 

áherslu á viðmið, gildi og stofnanavæðingu er hægt að draga úr mikilvægi hefðbundins valds 

stærri ríkja og gefa smáríkjum svigrúm til áhrifa. Smáríki geta með aðlaðandi menningu og 

góðum hugmyndum bætt upp skort sinn á hefðbundnu valdi. Í staðinn geta smáríki verið 

frumkvöðlar viðmiða og gilda og þar af leiðandi haft áhrif í alþjóðasamfélaginu, til dæmis á 

sviði þróunarsamvinnu (Ingebritsen, 2002: 11-13). 

2.3 Smáríkjakenningar 

2.3.1 Hefðbundnar nálganir 

Stærð ríkja getur haft veruleg áhrif á hegðun og áhrif þeirra í alþjóðasamfélaginu. Stöðu 

smáríkja í alþjóðakerfinu má fyrst og fremst skilgreina út frá veikleikum þeirra þar sem smáríki 

eru berskjaldaðri en stærri ríki hvað varðar pólítik, efnahag og stefnumótun (Baldur 

Þórhallsson, 2005). Fræðimenn hafa ekki verið sammála um hvernig eigi að skilgreina smáríki. 

Ekki er til ein rétt skilgreining á því hvað er smáríki og vilja fræðimenn frekar leggja áherslu á 

veikleika eða styrkleika ríkja heldur en að skilgreina hugtakið sjálft (Bailes og Þórhallsson, 

2016). Algengasta og elsta leiðin til að skilgreina stærð ríkja hefur þó verið með því að 

skilgreina stærð ríkja út frá fjórum breytum; mannfjölda, stærð landsvæðis, vergri 

landsframleiðslu og hernaðarlegri getu. Það er erfitt að segja hver af þessum þáttum er 
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mikilvægastur en samt sem áður telja flestir fræðimenn að mannfjöldi sé sú breyta sem er 

mikilvægust til að skilgreina stærð ríkja (Baldur Þórhallsson, 2006b). Ríki með 30 milljón íbúa 

eru stundum skilgreind sem smáríki þó oftar sé talað um að ríki með færri en 10 eða 15 

milljónir íbúa séu skilgreind sem smáríki (Baldur Þórhallsson og Sverrir Steinsson, 2017). 

Hefðbundnustu skilgreiningar (mannfjöldi, stærð landsvæðis, hernaðarleg geta og VGF) á 

stærð ríkja á rætur að rekja aftur til 19. aldar Evrópu. Þá var velgengni ríkja fyrst og fremst 

mæld með tilliti til getu þeirra til að verja sig og stunda landvinninga erlendis sem hvort tvegga 

byggðist á hernaðarlegri getu ríkjanna. Landvinningar erlendis héldu áfram að sinna mikilvægu 

hlutverki í Evrópu allt til miðbiks 20. aldar og einnig á tímum Kalda stríðsins. Þessir fjórir þættir 

til að skilgreina stærð ríkja héldust allir saman í hendur. Eftir því sem mannfjöldi var meiri því 

fleiri gátu sinnt hernaðarlegi skyldu og öðrum stöðum á vinnumarkaði sem skapaði 

efnahagsleg verðmæti. Með sterkari efnahag og þjóðarframleiðslu var ennfremur hægt að 

byggja upp sterkari her til að verndar ríkinu sjálfu og til að stunda landvinninga á erlendri 

grundu. Landsvæði ríkja var einnig mikilvæg breyta til að skilgreina stærð ríkja. Landsvæði ríkja 

tryggði auðlindir og framleiðslu á bæði ræktarlandi og hráefni fyrir iðnað. Eftir því sem 

landsvæðið var stærrra því meiri líkur voru á að hægt væri að tryggja framleiðslu í bæði 

landbúnaði og iðnaði sem aftur stuðlaði að sterkari efnahag og meiri hernaðargetu. (Baldur 

Þórhallsson, 2006b: 8-9). 

Robert Keohane (1969: 296) skilgreinir smáríki einfaldlega sem þau ríki sem eru ekki 

stórveldi og geta með engum leiðum hvort sem það sé eitt í liði eða í litlum hópi haft áhrif á 

önnur ríki eða alþjóðakerfið. Önnur skilgreining fjallar um að ríki geti verið sterk og áhrifamikil 

á einu sviði en veik á öðru. Smáríki eru þá þau ríki sem geta ekki breytt sinni stöðu, þau eru 

föst í að vera sterk á einu sviði og veik á öðru og geta með engum leiðum snúið taflinu við. 

Stærri ríki geta hinsvegar breytt stöðu sinni eins og þeim sýnist. Dæmi um þetta má nefna 

Bretland sem ákvað að segja sig úr Evrópusambandinu og mun sú ákvörðun líklega hafa mikil 

áhrif á sambandið sjálft. En ef  ríki eins og t.d Danmörk myndi ákveða að segja sig úr 

sambandinu þá myndu afleiðingarnar að mestu lenda á ríkinu sjálfu. Smáríki myndu aldrei geta 

átt þann möguleika að hóta því að segja sig úr, breyta eða eyðileggja uppbyggingu 

sambandsins (Baldur Þórhallsson og Anders Wivel, 2006). Þessar hefðbundnu skilgreiningar 

hafa þó verið umdeildar og mörgum finnast þær ekki standast tímans tönn í því alþjóðakerfi 
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sem við búum við í dag. Þess vegna er mikilvægt að skoða einnig annan hugtakaramma innnan 

smáríkjafræðinnar. 

2.3.2 Nýr kenningarammi  

Hefðbundnu leiðirnar til að skilgreina stærð ríkja, styrk þeirra og getu kemur okkur ekki langt 

í því alþjóðasamfélagi sem við búum við í dag. Þessar fjórar breytur hjálpa okkur við að 

skilgreina stærð ríkja í gömlu Evrópu, fyrir og á tímum Kalda stríðsins þegar hernaðarleg geta 

og efnahagslegir yfirburðir skiptu mestu máli til að ríkið myndi lifa af í alþjóðakerfinu. Kerfið 

hefur breyst eftir að Kalda stríðinu lauk og í dag er alþjóðakerfið að mestu friðsamt, 

stofnanavætt og efnahagslega opið. Þess vegna er mikilvægt að skilgreina stærð, styrk og getu 

ríkja í alþjóðasamfélaginu á nýjan hátt. 

Baldur Þórhallsson skilgreinir nýjan hugtakaramma innan smáríkjafræðinnar. Í honum er 

lögð áhersla á að skilgreina ríki ekki einungis út frá hinum hefðbundnu breytum sem leggja 

áherslu á hlutlæga þætti, heldur að meta eigi stærð ríkja út frá huglægum þáttum (Baldur 

Þórhallsson og Gunnhildur Lily Magnúsdóttir, 2011). Nýji kenningaramminn inniheldur sex 

flokka sem hafa áhrif á hugmynd um stærð ríkja og hvernig smáríki hafa áhrif á hegðun annarra 

ríkja á alþjóðavettvangi. Þessir sex flokkar eru; föst stærð (e. fixed size), stærð fullveldis (e. 

sovereignty size), pólitísk stærð (e. political size), efnhagsleg stærð (e. economic size), 

óskastærð (e. preference size) og álitin stærð (e. perceptual size). Kenningaramminn einblínir 

á mikilvægi þess að innlendir og alþjóðlegir gerendur leggi mat á hæfni og veikleika ríkis. Hér 

að neðan verður fjallað nánar um flokkana sex sem hjálpa okkur að skilgreina stærð ríkja á 

nýjan hátt: 

Fyrsti flokkurinn í nýja kenningarammanum vísar til fastrar stærðar ríkis þ.e.a.s. einkenna 

sem eru að mestu stöðug og mælanleg yfir ákveðinn tíma. Þessi einkenni eru mannfjöldi og 

landsvæði ríkja. Mannfjöldi ríkja er að mestu stöðugur hvort sem það er vöxtur eða fækkun 

íbúa. Gríðarlegur straumur innflytjenda til ríkja getur haft áhrif á stöðugan mannfjölda en samt 

sem áður er það talið mjög ólíklegt að innflytjendur geti haft mikil áhrif á mannfjölda. Eins og 

áður hefur komið fram um mikilvægi mannfjölda, eftir því sem íbúar eru fleiri því meiri getu 

hefur ríkið bæði efnahagslega og hernaðarlega. Í dag gegnir mannfjöldi ennþá mikilvægu 

hlutverki sérstaklega hvað varðar mannauð. Landsvæði ríkja í heiminum í dag á það líka til að 

vera frekar stöðugt. Nú er lögð áhersla á mannauð og efnhagslega samvinnu meðal ríkja í 

staðinn fyrir að leggja áherslu á stöðuga landvinninga á erlendri grundu. Þó eru dæmi um að 
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landsvæði ríkja breytist, algengara er að ríki brotni upp sbr. Sovétríkin og Júgóslavía, í staðinn 

fyrir að ríki bæti við sig landsvæði. Í dag er stærð landsvæðis einnig veigamikill þáttur hvað 

varðar möguleikann á að nýta auðlindir. Eftir því sem landsvæði ríkja er stærra því líklegra er 

að landsvæðið eigi þann möguleika að nýta og vinna úr auðlindum. Á móti kemur er erfiðara 

að framkvæma og framfylgja innlendum stefnumálum á stórum landfræðilegum svæðum 

(Baldur Þórhallsson, 2006b: 16). 

Annar flokkurinn innan nýja hugtakarammans er stærð fullveldis (e. sovereignty size) og 

má skipta honum í þrjá þætti. Í fyrsta lagi er lögð áhersla á hvort að ríki geti viðhaldið skilvirku 

fullveldi innan sinna landamæra og hvort að spurning sé sett við fullveldi ríkisins af öðrum 

ríkjum. Í öðru lagi, hvort að ríkið geti haldið uppi lágmarks uppbyggingu innan ríkis og hvort að 

sú uppbygging sé nægileg til að mynda og framkvæma innlenda stefnu og í þriðja lagi hvort að 

ríki geti viðhaldið lágmarkskröfum um viðveru á alþjóðlegu stigi (Baldur Þórhallsson, 2006b: 

17). 

Pólitísk stærð (e. political size) leggur áherslu á hernaðarlega getu, hæfni í stjórnsýslu (e. 

administrative capability) og samheldni (e. cohesion). Hernaðarlega getu má skilgreina sem 

fjármuni sem veittir eru til hernaðarmála ásamt getu til að nota tækni í hernaði. Hæfni í 

stjórnsýslu felst í styrk stjórnsýslu ríkisins, þ.e. hæfni til að reka stjórnsýsluna og taka þátt í 

samningaviðræðum. Fjöldi starfsmanna innan stjórnsýslu og geta þeirra til að sinna starfi sínu 

skiptir einnig máli. Samheldni (e. cohesion) felst í hversu mikil samheldni er innan tiltekins ríkis 

og hvernig ríkið sýnir það á alþjóðavettvangi. Hér má nefna dæmi um Grikkland, en mikill 

pólitískur óstöðugleiki og lítil samheldni hefur ríkt þar sem hefur haft áhrif á stöðu þeirra við 

samningaborðið í Evrópusambandinu (Baldur Þórhallsson, 2006b: 18-22). 

Efnahagsleg stærð (e. economic size) ríkja leggur áherslu á stærð markaðarins, verga 

þjóðarframleiðslu (Gross domestic product, GDP) og þróun ríkja. Eins og áður hefur verið nefnt 

er verg þjóðarframleiðsla mikið notuð til að skilgreina stærð ríkja ásamt mannfjölda. Samt sem 

áður geta ríki með mikinn mannfjölda verið skilgreind sem smáríki þegar VGF á hvern 

einstakling er mjög lág (Baldur Þórhallsson, 2006b: 22-24). 

Fimmti flokkurinn í nýja hugtakarammanum fjallar um álitna stærð ríkis (e. perceptual 

size). Álitin stærð er skilgreind útfrá því hvernig aðilar bæði innan ríkis og utan skynja það og 

hvernig það getur haft áhrif á hegðun og gjörðir ríkja. Teknar eru til greina sex áherslur; 

„viðhorf leiðtoga innan ríkisins á stærð og getu þess innanlands sem utan; viðhorf kjósendenda 
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á stærð ríkisins; hvernig aðrir aðilar innan ríkis t.d. fyrirtæki og þrýstihópar líta á ríkið; viðhorf 

stjórnvalda í öðrum ríkjum á stærð og getu ríkisins og að lokum hvernig alþjóðastofnanir og 

aðrir aðilar í alþjóðakerfinu líta á ríkið s.s frjáls félagasamtök (e. non-governmental 

organizations) og milliríkjastofnanir (e. Intergovernmental organizations)“ (Baldur 

Þórhallsson, 2006b: 24-25). 

Síðasti flokkurinn er óskastærð (e. preference size) sem fjallar um hugmyndir, metnað og 

forgangasröðun leiðtoga ríkja um stöðu síns ríkis á alþjóðavettvangi. Sumir leiðtogar hafa 

gríðarlegan metnað til að láta sitt ríki skína sem mest á alþjóðavettvangi á meðan aðrir 

leiðtogar leggja nánast enga áherslu á þann þátt. Svíþjóð er dæmi um ríki þar sem pólitískir 

leiðtogar telja að ríkið búi yfir nægilegri getu til að vera virkur þátttakandi í alþjóðakerfinu og 

þeim möguleika að hægt sé að endurmóta alþjóðakerfið út frá þeirra metnaði og markmiðum. 

Á meðan er Sviss andstæðan við Svíþjóð. Pólitískir leiðtogar þar í landi eru efins um 

alþjóðakerfið í heild sinni og þáttöku Sviss í því. Þeir telja að alþjóðakerfið sé ekki sniðið fyrir 

Sviss til að geta haft áhrif. Sum ríki ná oft á tíðum þeim markmiðum sem þau setja sér þrátt 

fyrir að aðrir efist og seti spurningamerki við að ríkið búi yfir nægilegri getu til að ná tilteknum 

árangri. Á meðan ná önnur ríki ekki tilsettum markmiðum þar sem markmiðin eru óraunhæf 

og langt frá því að endurspegla getu ríkísins (Baldur Þórhallsson, 2006b: 26). 

2.3.3 Veikleikar eða styrkleikar? 

Smáríki hafa bæði veikleika og styrkleika þó að einhvernveginn sé oftar einblínt á veikleikana 

sem þessi ríki þurfa að takast á við til að hafa áhrif í alþjóðakerfinu. Vegna veikleika sinna þá 

þurfa smáríki að nota aðrar leiðir en stærri ríki til þess að koma málefnum sínum á framfæri. 

Smáríki þurfa að þróa með sér sérstaka leið til að vernda sína hagsmuni og snúa veikleikum 

sínum upp í styrkleika til þess að hafa áhrif í alþjóðakerfinu (Baldur Þórhallsson og Sverrir 

Steinsson, 2017) 

Smáríkjakenningar benda á að smáríki þurfi oft að leita sér skjóls hjá stærri og sterkari 

nágrannaríkjum til þessa að hafa áhrif. Eftir seinni heimsstyrjöld gerðust smáríki meðlimir í 

alþjóðastofnunum og öðrum bandalögum til að skýla sér fyrir valdagræðgi stærri ríkja. 

Alþjóðastofnanir voru einnig vettvangur fyrir smáríki til að reyna að hafa áhrif á málefni. Með 

því að vera meðlimur í stofnunum geta smáríki oft haft meiri áhrif en ef um tvíhliða samskipti 

milli tveggja ríki væri að ræða. Í þeim samskiptum myndu hagsmunir stærra ríkisins yfirleitt 

verða ofan á (Auðunn, Arnórsson, 2009). 



 

 15 

Mikilvægt er fyrir smáríki að forgangsraða þeim verkefnum sem þau vilja koma á framfæri. 

Ástæðan fyrir því er hversu smá stjórnsýsla smáríkja er og vegna þessa geta þau ekki sinnt 

öllum málaflokkum. Smáríki sérhæfa sig og eru mest virk í þeim málefnum sem skipta þau 

mestu máli og því má segja að styrkleikar smáríkja liggi á þeim sviðum. Á þeim sviðum sem 

þau geta ekki sérhæft sig þurfa þau að reiða sig á sérþekkingu annarra stærri ríkja eða byggja 

upp samstarf með öðrum ríkjum. Einnig geta þau myndað tengsl við alþjóðastofnanir (Baldur 

Þórhallsson og Sverrir Steinsson, 2017). 

 Smáríki geta þó einnig hagnast á stjórnsýslu sinni. Stjórnsýsla þeirra býr yfir ákveðnum  

sveigjanleika, sjálfstæði og óformlegheitum. Ólíkt stærri ríkjum þá geta ákvarðanir verið teknar 

frekar hratt og starfsmenn búa yfir ákveðnu sjálfstæði í starfi sínu. Starfsmenn þekkja hvern 

annan og geta tekið sameiginlegar ákvarðanir í gegnum óformlega fundi (Baldur Þórhallsson 

og Sverrir Steinsson, 2017). 

Smáríki geta notað mjúkt vald í utanríkisstefnu sinni og þar af leiðandi haft áhrif í 

alþjóðakerfinu. Hefðbundið vald sem klassísku kenningarnar gera ráð fyrir skiptir ekki eins 

miklu máli í dag eins og það gerði áður. Í dag er hægt að nota aðrar aðferðir sem eru ekki 

tengdar efnahagslegri eða hernaðarlegri getu til að hafa áhrif, og hentar slík nálgun vel 

smáríkjum. Mjúkt vald er geta ríkis til að hafa áhrif á útkomur annarra aðila án þess að nota 

kúgun eða beina greiðslu. Ef árangur næst af notkun mjúks valds þá munu önnur ríki vilja fylgja 

þér og þínu ríki á sem flestum sviðum samfélagsins. Litið er á mjúkt vald sem aðlaðandi vald 

og með notkun þess er hægt að tæla og laða ríki að ákveðnum vilja (Nye, 2008). Smáríki geta 

þróað mjúkt vald í utranríkisstefnu sinni vegna þess að menning þeirra er aðlaðandi, gildi 

þeirra eru aðdáunarverð og árangur hefur náðst í málum innanalands. Smáríki geta einnig 

hagnast á sýn annarra aðila á ríkinu sem hlutlausu og friðsamlegu ríki þar sem það er talið 

aðlaðandi í alþjóðakerfinu í dag (Baldur Þórhallsson og Sverrir Steinsson, 2017). 
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3 Þróunarsamvinna 

Mikilvægt er að líta til kenningarlegs og sögulegs samhengis þróunarsamvinnu til að skilja áhrif 

hennar. Í þessum kafla verður fjallað um kenningar innan þróunarfræði ásamt því að farið 

verður yfir sögu og uppruna þróunaraðstoðar. Gerð verður grein fyrir tveimur mismunandi 

tegundum þróunarsamvinnu, tvíhliða og marghliða samvinnu og einnig verða gerð skil á helstu 

stofnunum sem sjá um þróunarsamvinnu. Í lok kaflans verða Þúsaldarmarkmiðin og 

Heimsmarkmið SÞ skoðuð í tilliti til þróunarsamvinnu. 

3.1 Kenningar innan þróunarfræði 

Ekki er til ein skilgreining á hugtakinu “þróun”. Á íslensku er hugtakið “þróun” þýðing á tveimur 

ólíkum hugtökum í ensku. Í fyrsta lagi er það notað um “evolution” eins og Charles Darwin 

gerði ráð fyrir og í öðru lagi er það þýðing á “development” sem er þróun af því tagi sem 

þróunaraðstoð á að ýta undir. Munurinn á þessum tveimur þýðingum er að “development” er 

meðvituð tilraun manna til að breyta þjóðfélögum í þá átt sem þeim finnst hentuga fyrir þau 

skilyrði sem þeir telja að fyrir hendi séu. (Jón Halldórsson, 1992). Jón Halldórsson (1992) telur 

að þetta sé grunnhugmyndin að baki þróunar og þróunaraðstoðar. Sum samfélög í heiminum 

eru ekki eins vel í stakk búin til þess að lifa og dafna við þær aðstæður sem við búum við í dag. 

Ástæðan fyrir því sé að aðstæðurnar í heiminum eru mótaðar af öðrum samfélögum. 

Þróunaraðstoð er því einhverskonar tilraun til að aðstoða þau samfélög sem standa ekki eins 

vel og önnur að verða líkari þeim sem gengur betur (Jón Halldórsson, 1992). Ástæða þess að 

sum ríki eru betur sett en önnur er einfaldlega sú, að nútíðin í heiminum er sniðin að þörfum 

þeirra og það megi rekja til þeirrar þróunar sem hófst í Evrópu fyrir 500 árum með 

nýlendustefnu stórveldanna í Evrópu. Sá hugmyndalegi grunnur sem þróunaraðstoð byggir á 

tók á sig fasta mynd í kringum 1960. Grunnurinn byggir á hagfræði sem þróaðist eftir 

heimskreppuna miklu um að ríkið eigi möguleika á að örva hagvöxt. Markmið þróunaraðstoðar 

er því að auka hagvöxt í tilteknu þróunarlandi og reyna að draga úr fátækt til frambúðar. 

Þróunarhagfræði byggist á því að hægt sé að byggja upp og viðhalda hagvexti með íhlutun frá 

utanaðkomandi aðilum í formi peningalegrar eða tæknilegrar aðstoðar (Jón Halldórsson, 

1992). 

Kenningum innan þróunarfræði má skipta upp í tímabil eftir áherslum alþjóðasamfélagsins 

innan þróunaraðstoðar á hverjum tíma. Kenningar um nútímavæðingu nutu mikils fylgi á 

árunum 1950-1960. Nútímavæðing leggur áherslu á að yfirfæra þá aðferðafræði sem hafði 
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gengið vel á Vesturlöndunum yfir á aðra heimshluta. Iðnvæðing og aukinn hagvöxur myndi 

stuðla að þróun samfélaga í átt að hinu vestræna iðnaðarsamfélagi (Smukkestad, 2009: 38). 

Þrátt fyrir að helstu kenningar innan þróunarfræði hafi komið frá hagfræðingum þá kom ein 

áhrifamesta kenning um efnahagslegan vöxt og þróun frá bandaríska sagnfræðingnum Walt 

Rostow. Hagfræðikenningar Rostow greina fimm mismunandi stig sem hagkerfi ríkja fara í 

gegnum. Kenningar hans féllu vel að hugmyndum manna um nútímavæðingu. Það sem 

einkennir fyrstu stigin eru “hefðbundin” samfélög. Rostow taldi að seinna meir gætu samfélög 

með eða án utanaðkomandi aðstoðar komist á svokallað flugtaksstig (e. take off). Eftir 

flugtakið gætu samfélög þróast með sínu eigin afli í átt til neyslusamfélags nútimans. Fyrsta 

stigið er hefðbundið þjóðfélag (e. traditional society), annað stigið er undirbúningur flugtaks 

(e. precondition for take off), þriðja stigið er flugtak (e. take-off), fjórða stigið er þjóðfélagið 

þroskað (e. the drive toward maturity) og á lokastiginu er þjóðfélagið orðið háneysluþjóðfélag 

(e. high mass consumption). Flugtakskenning Rostow er því mjög lýsandi fyrir orðræðu um 

nútímavæðingu og einnig hafi kenningin áhrif á að móta hugtakið “þriðji heimurinn“. Hugtakið 

var tekið í notkun á tímum Kalda stríðsins og átti að endurspegla stöðuna í alþjóðasamfélaginu. 

Þriðji heimurinn var ákveðin mótsögn við fyrsta heiminn (Vesturlöndin) og annan heiminn 

(Kommúnístaríki) (Peet og Hartwick, 2009: 127-128). 

Jeffrey Sachs gerði ráð fyrir að þróunarríki væru föst í einhverskonar fátækrargildu. Í bók 

sinni The End og Poverty: Economic Possibilities for Our Time styðst hann við svipaðar 

hugmyndir og kenningar sem Rostow gerir ráð fyrir, að nútímavæðing sé leiðin að þróun 

samfélaga. Samkvæmt Sachs er eina leiðin til að enda fátækt að leyfa þeim fátækustu að taka 

þátt í leiðinni að þróuninni. Allra fátækustu ríkin þurfa hjálp til að bæta ákveðna þætti í sínu 

samfélagi. Sachs nefnir nokkra þætti sem ríkin þurfa að bæta til að komast upp úr 

fátæktrargildrunni. Þessir þættir eru; mannauður, þekking, innviðir samfélagsins, og fjármagn 

til uppbyggingar opinberra stofnana og viðskiptalífs. Önnur ríki geta því aðstoðað þau ríki sem 

skortir þessa þætti og komið þeim úr gildrunni sem fátæktin er (Peet og Hartiwick, 2009: 135-

136). Þær kenningar sem nefndar hafa hér að ofan eru allar tengdar nútímavæðingu. Þær 

kenningar hafa mikið verið gagnrýndar vegna þeirrar hugmyndafræði sem þær byggjast á. Að 

yfirfæra hugmyndir sem voru gagnlegar í hinum vestræna heimi til ríkja sem eru fátækari 

reyndist ekki vera að skila árangri (Peet og Hartwick, 2009: 131-135). 
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Í kjölfar þessarar gagnrýni komu upp aðrar kenningar innan þróunarfræði, 

tengslakenningar. Tengslakenningar leggja áherslu á sögulega samhengið og hvernig það hefur 

mótað strúkturinn í heiminum milli norðurs og suðurs. Nýlendustefna Vesturlanda væri því 

dæmi um mögulega ástæðu fyrir þeirri vanþróun sem er í suðri. Heimshagkerfið í heild sinni 

stuðlar að óréttlæti gagnvart fátækari ríkjum þar sem ríkari ríki eru alltaf í forgrunni. Það gerir 

vanþróaðri ríkjum erfiðara fyrir í þróunarvegferð sinni. Helsti fræðimaður innan 

tengslakenninga er Raul Prebisch. Hann og samstarfsmenn hans í ECLA (e. United Nations 

Economic Commision for Latin America) voru ekki ánægðir með að hagvöxtur í iðnríkjum leiddi 

ekkert endilega til frekari hagvaxtar í fátækari ríkjum. Þeir töldu að atvinnustarfsemi í ríkari 

löndum myndi oftar en ekki leiða til efnhagsvandamála í fátækari ríkjum. Þessi möguleiki hafði 

ekki verið nefndur af ný klassískum kenningum en þær kenningar gera einungis ráð fyrir að 

efnhagsvöxtur verði hagstæður fyrir alla (Pareto skilyrðið) þrátt fyrir að hagnaði væri ekki skipt 

jafnt milli allra aðila. Prebisch og samstarfsmenn hans í ECLA þróuðu strúktúralíska nálgun á 

vanþróun þar sem þeir einblíndu á stöðu Suður-Ameríku. Prebisch sá ekki hagkerfi heimsins 

sem eina heild heldur sem tvö afmörkuð svæði. Þungamiðja (e. center) efnhagslegs hagvaxtar 

var í Evrópu og í Bandaríkjunum á meðan Asía, Afríka og Suður-Ameríka voru á jaðrinum (e. 

periphery). Þau ríki sem voru á jaðrinum höfðu lítið vald yfir efnahagi heimsins. Samkvæmt 

Prebisch þurftu vanþróuð lönd að einblína á að byggja upp eigin iðnað og minnka innflutning 

á iðnaðarvörum til að geta stuðlað að framförum. Áður fyrr hafði verið lögð áhersla á að 

vanþróaðri ríki (e. periphery) gætu einungis stundað útflutning á landbúnaðarframleiðslu á 

meðan þróaðri ríki (e. center) höfðu getu til þess að flytja út iðnaðarvörur. Iðnvædd ríki 

stunduðu það síðan að selja framleiddar vörur aftur til fátækari ríkja á mjög háu verði. Verð á 

framleiddum vörum hækkaði mun meira heldur en hrávörur (e. raw materials). Nútímavæðing 

gerir ráð fyrir að þessi viðskipti stuðli að aukinni velferð hjá öllum aðilum þá sérstaklega 

vanþróaðri ríkjum (Peter and Harwick, 2009: 168-69). 

Heimskerfiskenningar (e. world systems theory) byggjast upp á svipuðum hugmyndum og 

tengslakenningar. Immanuel Wallerstein er talin helsti kenningarsmiður innan 

heimskerfiskenninga. Heimskerfiskenning Wallerstein sýnir hvernig valdamestu ríkin geta 

arðrænt hin fátækari í heimi þar sem auðvaldshyggjan ræður ríkjum. Samkvæmt honum er 

heimurinn skiptur upp í kjarna (e. core) og jaðar (e. periphery) eins og fyrri kenningar gera 

einnig ráð fyrir. Wallerstein bætir þó við hálfjaðri (e. semiperiphery) sem er staðsett mitt á 

milli kjarnans og jaðars og hefur því einkenni frá þeim báðum. Hálfjaðarinn gegnir mikilvægu 
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efnahagslegu og pólítísku hlutverki í heimskerfinu. Þessi þrjú stig heimskerfisins eru öll tengd 

í kerfi þar sem auður er tæmdur frá jaðrinum til kjarnans sem leiðir til þess að hinir fátæku 

verða fátækari og hinir ríku verða ríkari (Hobden og Jones, 2014: 145-146). 

3.2 Saga og uppruni þróunarsamvinnu 

Uppruni þróunaraðstoðar má rekja til lok 19. aldar, nánar tiltekið til 1896 þegar Bandaríkin 

lögðu fram aðstoð sína í formi matarhjálpar til vanþróaðri ríkja. Árið 1929 lagði breska 

ríkisstjórnin fram styrki til að byggja upp innviði fátækari ríkja. Þróunaraðstoð á þessum tíma 

snérist ekki einungis um að aðstoða þau ríki sem minna mega sín heldur einnig fyrir stórveldin 

að styrkja pólitíska stöðu sína yfir nýlendum sínum (Moyo, 2009: 10). Hugmyndin um 

þróunaraðstoð varð áhrifameiri eftir að seinni heimstyrjöldinni lauk. Evrópa var gjörsamlega í 

molum og mikilvægt var að endurreisa álfuna sem fyrst  til að koma í veg fyrir að önnur kreppa 

eins og kreppan mikla myndi endurtaka sig. Eitt skref í átt að endureisninni var árið 1944 þegar 

700 fulltrúar frá 44 ríkjum komu saman á ráðstefnu í Bretton Woods í New Hampshire. 

Fulltrúarnir lögðu áherslu á að koma upp marghliða viðskiptakerfi, endurbyggja alþjóðlegan 

fjármálamarkað og koma á fót efnhagslegri samvinnu. Á ráðstefnunni var ákveðið að stofna 

svonefndar Bretton-Woods stofnanir en þær stofnanir eru: Alþjóðbankinn (e. International 

Bank for Reconstruction and Development), Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (e. International 

Monetary Fund) og Alþjóðaviðskiptastofnunin (e. International Trade Organization) (Moyo, 

2009:11).  

Ári síðar, 1945 voru Sameinuðu þjóðirnir (e. United Nations) stofnaðar. 51 ríki undirrituðu 

stofnsáttmálann og með honum voru ríkin öll sammála um að vilja viðhaldi friði, og efla 

alþjóðlegt samstarf og öryggi í heiminum. Tilgangur og markmið stofnsáttmálans og 

Sameinuðu þjóðanna í heild sinni er að „viðhalda friði og öryggi í heiminum, stuðla að 

vinsamlegum samskipum milli þjóða, að auka virðingu fyrir mannréttindum, að taka þátt í 

lausn alþjóðlegra vandámála og að vera samráðsvettvangur þjóða“ (Félag Sameinuðu 

Þjóðanna á Íslandi Staðreyndir). 

Árið 1947 lagði George C. Marshall, þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna til að 

Bandaríkin myndu veita stríðshrjáðri Evrópu fjárhagslega aðstoð. Tillaga hans var talin mjög 

róttæk á sínum tíma þar sem hún fólst í að veita allt að 20 milljarða Bandaríkjadali (samsvarar 

100 milljörðum í dag) til enduruppbyggingar í Evrópu. Þessi fjárhagsaðstoð Bandaríkjanna varð 

síðan nefnd Marshall áætlunin og stóð yfir í tæp fimm ár eða frá 1948-1952. Áætlunin veitti 
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14 ríkjum í Evrópu aðstoð að andvirði um það bil 13 milljarða Bandaríkjadali. Marshall áætlunin 

var talin mjög árangursrík þar sem hún aðstoðaði ríki Evrópu að koma sér á réttan kjöl eftir 

stríð bæði efnhagslega og stjórnmálalega séð. Með þessu náðu Bandaríkin að styrkja stöðu 

sína og mynda samstarf við ríki í Vestur-Evrópu. Áhrif Marshall áætlunarinnar mörkuðu einnig 

upphafið að þróunaraðstoð utan Evrópu. Ef aðstoð eins og Marshall áætlunin gat virkað með 

góðum hætti í Evrópu þá var talin engin fyrirstaða gegn því að hún gæti orðið árgangursrík á 

öðrum stöðum í heiminum. Um 1960 þegar enduruppbygging í Evrópu var að mestu yfirstaðin 

þá færðist áherslan í þróunaraðstoð að mestu til Afríku (Moyo, 2009: 12-13). 

Upphaf alþjóðlegrar þróunaraðstoðar má einnig rekja til stjórnartíðar Harry S Truman 

forseta Bandaríkjanna frá árunum 1945-1953. Í innvígsluræðu sinni, kölluð Four-Point ræðan 

sem hann flutti árið 1949 lagði hann gruninn að þróunaraðstoð við erlend ríki og ofurvaldi 

Bandaríkjanna á vettvangi þróunaraðstoðar (Rist, 2006). Í ræðunni komu fram fjórir 

hornsteinar sem Bandaríkin ætluðu að leggja áherslu á í utanríkisstefnu sinni. Bandríkin 

ætluðu að halda áfram að styðja Sameinuðu þjóðirnar og stuðla að enduruppbyggingu í Evrópu 

með Marshall áætluninni ásamt því að stofna NATO (e. North Atlantic Treaty Organization) til 

að mæta ógninni af Sovétríkjunum og kommúnisma. Að lokum lofaði Truman að aðstoða 

fátækari ríki á grundvelli tæknilegarar kunnáttu Bandaríkjanna (Rist, 2006). Með ræðu sinni 

varð Truman fyrsti pólitíski leiðtoginn til að tala fyrir því hversu mikilvægt væri fyrir ríkisstjórnir 

að veita þróunaraðstoð til fátækari ríkja. Ræðan átti að veita öðrum ríkjum innblástur til að 

skuldbinda sig til að hjálpa þeim fátækari (Riddel, 2007). Allir þessir atburðir nefndir hér að 

ofan áttu þátt í að stuðla að upphafi alþjóðlegrar þróunaraðstoðar í heiminum. 

3.3 Hvað er þróunaraðstoð/þróunarsamvinna? 

Opinber þróunaraðstoð (e. official development aid) er „fjármagnsstreymi til þróunarlanda og 

marghliða stofnana í gegnum opinberar stofnanir“ (Þórir Guðmundsson, 2014: 3). Markmiðið 

er að ýta undir efnhagslega þróun og velferð þróunarríkja. Þróunarsamvinnu má skilgreina og 

nota bæði yfir alþjóðlega samvinnu sem miðar að þróun yfir langan tíma annars vegar og hins 

vegar sem heildarhugtak sem nær yfir neyðar og mannúðaraðstoð sem dugar yfirleitt til 

skemmri tíma (Þórir Guðmundsson, 2014). 

Opinberri þróunaraðstoð má skipta í tvo flokka, annars vegar tvíhliða aðstoð frá einu landi 

til annars og hins vegar marghliða aðstoð sem eru almenn framlög og skylduframlög til 

alþjóðastofnana, þ.e. ekki eyrnarmerkt. Framlög til alþjóðastofnana geta einnig talist til 
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tvíhliða aðstoðar ef framlagsríkið stjórnar fjármunum með því að eyrnarmerkja til ákveðinna 

verkefna eða viðtakenda. Stór hluti framlaga til verkefna á vegum alþjóðlegra stofnana má 

setja í þennan flokk. Marghliða framlög þurfa að vera framlög til stofnunar sem starfar að hluta 

eða öllu leyti í þágu þróunarsamvinnu. Stofnanirnar þurfa að vera alþjóðleg samtök eða 

stofnun sem ríkisstjórnir eru aðilar að eða að framlögin séu hluti af sjóði sem slík stofnun fer 

með. Stofnunin þarf líka að “sameina framlögin þannig að þau missi upprunaeinkenni sín og 

verði óaðskiljanlegur hluti af fjármunum stofnunarinnar“. Í flestum iðnríkjum hefur verið lögð 

meiri áhersla á tvíhliða aðstoð vegna þess að þá geta ríkin sjálf haft meiri stjórn og yfirsýn á 

aðstoðinni (Hermann Örn Ingólfsson og Jónas H. Haralz. 2003). Mannúðaraðstoð, 

borgarasamtök, liðveisla, viðlagastjórnun, friðargæsla, árangursstjórnun og óbundin aðstoð er 

einnig túlkað sem hluti af opinberi þróunaraðstoð en þessi ritgerð mun ekki skilgreina þessa 

þætti nánar (Þórir Guðmundsson, 2014). 

3.4 Alþjóðastofnanir 

3.4.1 OECD  

Efnahagsstofnun Evrópu, OEEC ( e. The Organisation for European Economic Cooperation) var 

stofnuð árið 1948 til að stuðla að efnhagslegri samvinnu milli ríkja Evrópu til að viðhalda friði 

í álfunni eftir stríð. Einnig var stofnunin milliliður á veitingu Marshall áætlunarinnar milli 

Bandaríkjanna og ríkja Evrópu. Seinna fengu ríki utan Evrópu að gerast meðlimir og árið 1960 

fékk stofnunin það nafn sem hún er þekkt fyrir í dag, Efnahags og framfarastofnunin (e. OECD, 

Organiaztion for Economic Co-operation and Development).Í dag eru meðlimir stofnunarinnar 

34 talsins og er markmið þeirra að stuðla að stefnu sem mun bæta efnhagslega og félagslega 

velferð fólks um allan heim (OECD, History). 

Innan OECD starfar Þróunarsamvinnunefnd OECD (e. DAC, Development Assistance 

Commitee). 30 meðlimir (29 ríki og Evrópusambandið) eru hluti af DAC en ekki allir meðlimir 

OECD eru meðlimir í DAC (OECD, DAC members). Hlutverk nefndarinnar er að vera 

samstarfsvettvangur OECD ríkja sem veita þróunaraðstoð. Nefndin á að stuðla að sjálfbærri 

þróunarsamvinnu, þar með talið sterkari hagvexti í fátækum ríkjum, minnkun fátæktar, 

bættum lífskjörum í þróunarríkjum og framtíð þar sem ekkert ríki þarf að vera uppi á aðra 

komið með aðstoð(OECD, DAC). Jafningjarýni DAC (e. peer review) er veigamikill liður í störfum 

nefndarinnar en rýnin er unnin af starfsmönnum DAC ásamt fulltrúum tveggja aðildarríkja. 



 

 22 

Jafningarýnin inniheldur ítarlega úttekt á skipulagi og frammistöðu DAC ríkja í 

þróunarsamvinnumálum (Gunnar Bragi Sveinsson, 2016). 

3.4.2 Alþjóðabankinn 

Alþjóðabankinn var stofnaður árið 1944 og eru meðlimir hans í dag 189 ríki. Hann er einn 

stærsti fjármögnunaraðili þróunarlandanna þar sem hlutverk hans er að stuðla að efnhagslegri 

og félagslegri uppbygginu í þróunarlöndum. Stofnunin er ekki banki í hinum almenna skilningi 

heldur stuðlar hann að samvinnu með stjórnvöldum hlutaðeigandi ríkja og aðstoðar þau í 

formi styrkja, lána og ráðgjafar til að draga úr fátækt og styðja við frekari þróun. 

Alþjóðabankinn samanstendur af fimm undirstofnunum; Alþjóðabanki til enduruppbygginar 

og framþróunar (e. IBRD), Alþjóðaframfarastofnunin (e. IDA), Alþjóðalánastofnunin (e. IFC), 

Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin (e. MIGA), Alþjóðastofnunin um lausn 

fjárfestingadeilna (e. ICSID) (Utanríkisráðuneytið Alþjóðabankinn). 

3.4.3 Sameinuðu þjóðirnar  

Eitt af markmiðum SÞ eftir stofnun árið 1945 hefur verið að stuðla að betri lífskjörum, nægri 

atvinnu, efnahags og félagslegum framförum og þróun í gegnum alþjóðlega samvinnu. Meira 

en helmingur af allri starfsemi SÞ og sérstofnana er helguð þessum málaflokki því það er talin 

forsenda fyrir varanlegum friði í heiminum að ná að útrýma fátækt og auka velferð einstaklinga 

um allan heim (Félag Sameinuðu Þjóðanna á Íslandi Þróunarstarf). Sameinuðu þjóðirnar eru 

betur í stakk búnar til að efla og stuðla að þróun en nokkur annar aðili í heiminum þar sem 

stofnunin er staðsett um allan heim. Umboð þeirra er því víðtækt og spannar félagslegar og 

fjárhagslegar þarfir sem og þarfir á neyðarstundum. Stofnunin gegnir lykilhlutverki í því að 

skapa og stuðla að alþjóðlegri sátt um aðgerðir tengdar þróunarmálum. Allsherjarþing SÞ hefur 

frá því á 7. áratug 20. aldar hjálpað ríkjum að skilgreina áherslur, stefnu og markmið í 

þróunarmálum með því að gefa út 10 ára áætlanir í senn. Í þessum áætlunum er lögð áhersla 

á brýnustu málin á hverjum tíma ásamt því að einblína á framfarir á öllum sviðum 

efnhagslegrar og félagslegar þróunar. Dæmi um slíkar áætlanir eru t.d. Heimsmarkmiðin og 

Þúsaldarmarkmiðin (Félag Sameinuðu Þjóðanna á Íslandi Þróunarstarf).  

Ýmsar undirstofnanir og sérstofnanir SÞ stuðla enn frekar að bættum lífskjörum og aukinni 

þróun í heiminum, sérstaklega í tengslum við einstaka samfélagshópa sem eiga frekar undir 

högg að sækja en aðrir. Þróunaráætlun SÞ (e. UNDP) er öflugasti styrktarsjóður SÞ. Sjóðurinn 

aðstoðar ríki að stuðla að sjálfbærri þróun, koma á lýðræðislegum stjórnarháttum og 
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uppbyggingu friðar ásamt því að leggja áherslu á viðþol gegn loftslagsbreytingum og 

hamförum (e. Climate and disaster resilience) (United Nations Development Programme, 

About us). Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (e. UN Women) er eina stofnun 

SÞ sem vinnur eingöngu í þágu kvenna og jafnrétti kynjanna (Utanríkisráðuneytið, UN 

Women). Barnahjálp SÞ (e. UNICEF) hefur það hlutverk að bæta hag barna, ungs fólk og kvenna 

í heiminum. Stofnunin starfar samkvæmt Barnasáttmála SÞ en í honum er lögð áhersla á að öll 

börn fæðist með ófrávíkjanleg réttindi en samt sem áður fái ekki öll börn að njóta þeirra 

(UNICEF, Um UNICEF). Flóttamannastofnun SÞ (e. UNCHR) hefur einnig verið gríðarlega 

mikilæg stofnun undanfarin ár vegna aukins flóttamannastraums. Markmið stofnunarinnar er 

að bjarga lífum, vernda réttindi og stuðla að betri framtíð fyrir flóttamenn (The UN Refugee 

Agency, About Us). 

Í október árið 1970 samþykkti Allsherjaþing SÞ ályktun um að öll háþróuð ríki ættu að auka 

fjármagn sitt til opinberrar þróunaraðstoðar. Markmið ríkja væri að veita að lágmarki 0,7% af 

vergri þjóðarframleiðslu (VÞT) í opinbera þróunaraðstoð og 0,15 til 0,20% til fátækustu 

ríkjanna, þeirra sem væru skemmst á veg komin. Meðlimir DAC samþykktu almennt 

ályktunina, sérstaklega þann punkt að þetta væri langtímamarkmið. Aðeins sjö ríki hafa náð 

þessu markmiði síðan það var sett. Svíþjóð var fyrsta ríkið til að ná markmiðinu árið 1975. 

Holland, Noregur og Danmörk náðu því árið 1976 og hafa þessi fjögur ríki náð þessu markmiði 

allar götur síðan. Finnland náði markmiðinu í eitt ár, 1991. Lúxemborg hefur náð því síðan árið 

2000 og Stóra Bretland náði því árið 2014 (OECD, 2016). 

Þúsaldarmarkmið og Heimsmarkmið SÞ 

SÞ hafa gefið út 10 ára áætlanir í senn sem leggja áherslu á brýnustu málin sem heimurinn 

stendur frammi fyrir hverju sinni. Árið 2000 voru Þúsaldarmarkmið SÞ kynnt til sögunnar þar 

sem þróunaraðstoð undanfarna áratugi hafði minnkað gríðarlega og ekki skilað árangri. Hér 

má nefna m.a. upplausn Sovétríkjanna en þau mörkuðu ákveðin skil í veitingu 

þróunaraðstoðar. Sovetríkin höfðu verið stór veitandi þróunaraðstoðar og lagt til að meðaltali 

um 300 milljónir á ári (Moyo, 2009 :24). Þúsaldarmarkmið SÞ gerðu ráð fyrir átta markmiðum 

til að stuðla að frekari þróun í heiminum og átti þeim að vera náð fyrir 2015. Þessi markmið 

voru að: eyða fátækt og hungri, tryggja að öll börn njóti grunnskólamenntunar, vinna að 

jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðisrétt kvenna, lækka dánatíðni barna, vinna að bættu 
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heilsufari kvenna, berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum, vinna að sjálfbærri 

þróun og stuðla að frekari alþjóðlegri samvinnu um þróun. 

Samkvæmt skýrslu SÞ um Þúsaldarmarkmiðin þá unnust nokkrir sigrar í tengslum við 

markmið númer 8 sem gerir ráð fyrir að stuðla að frekari alþjóðlegri samvinnu í 

þróunarmálum. Opinber þróunaraðstoð frá OECD-DAC ríkjum jókst úr 81 milljörðum 

Bandaríkjadölum í 135 milljarða sem gerir 66% aukningu milli 2000 og 2014. Danmörk, 

Lúxemborg, Noregur, Svíþjóð og Stóra-Bretland náðu öll 0,7% markmiði SÞ. Heildarupphæð 

opinberrar þróunaraðstoðar frá öllum meðlimum DAC var 0,29 % af VÞT árið 2014. Fimm 

hæstu veitendurnir voru Bandaríkin, Stóra-Bretland, Þýskaland, Frakkland og Japan. Skýrslan 

nefnir líka að framlög til þróunaraðstoðar hafi aukist hjá ríkjum sem eru ekki meðlimir í DAC 

þó að nákvæmar tölur séu ekki til staðar fyrir öll ríki. Hér má nefna að Sameinuðu Arabísku 

Furstadæmin veittu 1,17 % af VÞT í opinbera þróunaraðstoð árið 2014. Árið 2014 minnkaði þó 

tvíhliða aðstoð til fátækustu ríkjanna (e. LDCs- least developed countries) um 16%. 79 % af 

innflutningi frá þróunarlöndum til þróaðra ríkja voru tollfrjáls árið 2014 sem er bæting ásamt 

því að skuldir þeirra hafa minnkað gríðarlega. Þrátt fyrir að margir sigrar hafi unnist í þessari 

vegferð þá var þróunin ekki jöfn milli heimshluta og var ávinningurinn hvað minnstur fyrir þá 

allra fátækustu. Einnig hefur verið deilt um hvort raunverulegum árangri hafi verið náð, eða 

hvort tölfræðin sýni misvísandi niðurstöður, t.d. hvað varðar skólagöngu barna í 

þróunarríkjum (United Nations, 2015: 62-67). 

Heimsmarkmið SÞ um sjálfbæra þróun voru kynnt árið 2015 og þeim á að ná fyrir árið 

2030. Með þeim á að umbreyta heiminum í þágu mannkyns, jarðarinnar og hagsældar. Með 

heimsmarkmiðunum er leitast við að byggja á Þúsaldarmarkmiðunum og ljúka því sem ekki 

náðist með þeim. Það er ljóst að útrýming fátæktar þar með talinni sárafátækt er langstærsta 

verkefnið í heiminum og ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir sjálfbærri þróun. Með 

Heimsmarkmiðunum á að vinna að útrýmingu fátæktar og losa mannkynið undan ánauð 

fátæktrar, græða jörðina og auka öryggi hennar. Markmiðin eru 17 talsins og 169 

undirmarkmið og með þeim er lögð áhersla á eftirfarandi þætti: Engin fátækt, ekkert hungur, 

heilsa og vellíðan, menntun fyrir alla, jafnrétti kynjanna, hreint vatn og salernisaðstaða, 

sjálfbær orka, góð atvinna og hagvöxtur, nýsköpun og uppbygging, aukinn jöfnuður, sjálfbærar 

borgir og samfélög, ábyrg neysla, verndun jarðarinnar, líf í vatni, líf á landi, friður og réttlæti 

og alþjóðleg samvinna (ICEIDA, Heimsmarkmiðin). Sautjánda markmið leggur áherslu á að 
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styrkja framkvæmd og blása lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun. Fram kemur í 

undirmarkmiði 17.2 að stefna eigi áfram að markmiðinu um að veita 0,7% af vergri 

þjóðarframleiðslu til þróunaraðstoðar. Markmið 17.1 gerir ráð fyrir að aðföng innanlands verði 

aukin m.a. með alþjóðlegum stuðningi við þróunarlönd (ICEIDA, Alþjóðleg samvinna). 

3.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um kenningar innan þróunarfræði, sögu þróunaraðstoðar, 

helstu stofnanir, mismunandi áherslur þróunaraðstoðar og markmið SÞ. Kenningar innan 

þróunarfræði má skipta í tímabil eftir áherslum alþjóðasamfélagsins á hverjum tíma. 

Kenningar um nútímavæðingu leggja áherslu á að yfirfæra það sem hafði gengið vel á 

Vesturlöndum yfir á aðra heimshluta. Iðnvæðing og aukinn hagvöxtur væru því eina leiðin til 

að stuðla að þróun í fátækari ríkjum. Ein áhrifamesta kenning um efnahagslegan vöxt og þróun 

kom frá bandaríska sagnfræðingnum Walt Rostow. Kenningar hans féllu vel að kenningum um 

nútímavæðingu en hann gerði grein fyrir fimm mismunandi stigum sem hagkerfi ríkja færu í 

gegnum í átt að frekari þróun. Jeffrey Sachs gerir ráð fyrir að þróunaríki væru föst í 

fátækrargildu og eina leiðin til að enda fátækt væri að láta þau taka sjálf þátt í leiðinni að 

þróuninni. Í kjölfarið á mikilli gagnrýni á kenningar tengdar nútímavæðingu komu fram 

tengslakenningar. Slíkar kenningar leggja áherslu á sögulega samhengið og að það hafi 

myndað mismuninn milli norðurs og suðurs. Tengslakenningar fjalla um að háþróuð ríki séu 

staðsett í kjarnanum á meðan þróunarríki séu föst á jaðrinum. Heimskerfiskenningar 

Wallerstein gera ráð fyrir samskonar skiptingu heimsins og tengslakenningarnar þ.e. kjarni og 

jaðar og hvernig valdamestu ríkin geta arðrænt hin fátækari í heimi auðvaldshyggjunnar.  

Upphaf alþjóðlegrar þróunaraðstoðar má rekja til tímabilsins eftir heimsstyrjöldina síðari. 

Stofnun Bretton Woods stofnananna, SÞ, stjórnartíð Trumans Bandaríkjaforseta og veiting 

Marshall aðstoðarinnar voru allt liðir í þessari þróun. Opinber þróunaraðstoð vísar til þess 

fjármagnsstreymis sem fer til þróunarlanda eða til marghliða stofnana í gegnum opinberar 

stofnanir. Opinber þróunaraðstoð getur verið tvennskonar, tvíhliða aðstoð sem fer beint frá 

einu ríki til annars og marghliða aðstoð sem fer í gegnum alþjóðastofnanir. Helstu 

alþjóðastofnanir sem sjá um málefni þróunaraðstoðar eru OECD, Alþjóðbankinn og SÞ og 

undirstofnanir hennar Í Þúsaldarmarkmiðum og Heimsmarkmiðum SÞ er m.a nefnt að ríki 

heimsins eigi að stuðla enn frekar að alþjóðlegri þróunarsamvinnu til að vinna bug á fátækt í 
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heiminum. Ein leiðin væri að háþróuð ríki eigi að halda áfram að stefna á að veita 0,7 % af VÞT 

í þróunaraðstoð en mjög fá ríki í heiminum hafa náð þeim áfanga. 

 .  
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4 Ísland 

Í þessum kafla verður getu Íslands til þróunarsamvinnu gerð ítarleg skil. Byrjað verður á að 

skilgreina Ísland sem smáríki með kenningarammanum um smáríki sem fjallað var um hér fyrir 

ofan. Því næst verður fjallað um þróunasamvinnu Íslands, markmið, stöðu og áherslur innan 

þróunarsamvinnu. Í lokin verður gerð samantekt á kaflanum. 

4.1 Smáríkið Ísland 

Til að greina stöðu Íslands sem smáríkis verður notast við kenningarammann sem áður var 

getið í ritgerðinni. Flokkar kenningarammans eru; föst stærð (e. fixed size), stærð fullveldis (e. 

sovereignty size), pólitísk stærð (e. political size), efnhagsleg stærð (e. economic size), álitin 

stærð (e. perceptual size) og óskastærð (e. preference size). 

Föst stærð tekur tilit til mannfjölda og stærð landsvæðis. Mannfjöldi á Íslandi er tæplega 

350 þúsund manns samkvæmt tölum Hagstofunnar frá 2018 (Hagstofa Íslands, 2018). Þegar 

Ísland varð aðili að SÞ árið 1946 varð það fámennasta aðildarríkið af 55 ríkjum (92.000). Í dag 

eru 193 aðildarríki að SÞ og Ísland er 22 fámennsta ríkið samkvæmt útreikningum höfundar 

(United Nations, Growth in United Nations Membership). Fjölgun Íslendinga hefur því töluvert 

meira vægi hvað varðar getu ríkisins á alþjóðavettvangi þar sem meiri mannauður er til staðar. 

Stærð landsvæðis er 103,000 ferkílómetrar sem gerir Ísland að dreifðbýlasta ríki í Evrópu 

(Central Intelligence Agency, 2018). Stækkun fiskveiðilögsögunnar á árunum 1952 til 1976 

hefur m.a. skapað grundvöll fyrir aukinni hagsæld þar sem nú hefur ríkið yfirráð yfir meiri 

auðlindum þar sem yfirráðasvæðið er stærra. Það gefur Íslandi frekari tækifæri að byggja upp 

stoðir landsins og taka virkan þátt í alþjóðakerfinu (Baldur Þórhallsson, 2006a: 630). 

Stærð fullveldis tekur tillit til þriggja þátta. Ísland hefur fulla hæfni hvað varðar innri 

fullveldis stærð. Þó eru veikleikar til staðar en þeir felast helst í efnhagslegri getu og 

takmörkuðum mannauði. Önnur ríki hafa aldrei efast um innra og ytra fullveldi Íslands en sú 

var staðan hjá t.d. Andorra, Mónakó og San Marínó en litið var á að þau væru háð 

nágrannaríkjum sínum hvað viðkemur mótun og framkvæmd stefnumála innanlands sem og 

utan. Þeim var t.d. meinað um inngöngu í SÞ allt þar til upphafs 10. áratugar síðustu aldar 

vegna þessara ástæðna. Ytri stærð fullveldis Íslands er takmarkaðri en innri stærð. Ástæðan 

fyrir því er takmörkuð geta Íslands til að móta og framkvæma stefnur í alþjóðakerfinu. Til að 

mynda hefur Ísland treyst á upplýsingar frá Norðurlandaþjóðunum í tengslum við starfsemi 

innan EFTA og EES. Aftur á móti er Ísland að bæta sig í tengslum við aukna getu til að starfa 
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innan alþjóðastofnana og taka þátt í alþjóðlegum verkefnum. Hér má nefna stofnun íslensku 

friðargæslunnar árið 2000 en hún var stofnuð til að taka virkan þátt í störfum NATO, SÞ, ESB 

og Öryggis og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) (Baldur Þórhallsson, 2006a: 630-631). 

Pólitísk stærð leggur áherslu á hernaðarmátt, stjórnsýslu og samheldni. Þar sem Ísland býr 

ekki yfir her hefur það verið háð Bandaríkjunum og NATO í varnarmálum. Ásamt þessu hefur 

Ísland treyst á samstarf ríkja innan Schengen og Europol. Íslenska stjórnsýslan hefur vaxið 

töluvert síðustu áratugi m.a. í tengslum við fjölgun á opinberum starfsmönnum og hæfni 

stjórnsýslunnar til ákvörðunartöku og upplýsingaöflunar. Utanríkisþjónustan hefur tekið að 

sér fleiri og umfangsmeiri verkefni en áður og fjölgun hefur verið töluverð í 

utanríkisþjónustunni. Einnig hefur virk þátttaka Íslands innan alþjóðastofnana aukist og eflst. 

Mikil fjölgun var í sendiskrifstofunum fyrir efnahagshrunið en eftir það var dregið úr fjöldanum 

og sama á við um starfsmenn. Íslenska utanríkisþjónustan hefur þó hægt og bítandi vaxið aftur 

eftir þrengingar. Þó að stjórnsýslan hafi vaxið er ytri stjórnsýsluleg hæfni Íslands verulega 

takmörkuð í samanburði við önnur nágrannaríki. Um 240 einstaklingar starfa hjá 

utanríkisráðuneytinu bæði innanlands og erlendis og 25 sendiskrifstofur starfa í 21 í landi. Á 

meðan er fjöldi sendiskrifstofa Lúxemborgar 35 og Möltu 28 (Utanríkisráðuneytið, Töluleg 

samantekt). Samheldni innan landamæra Íslands er mikil þar sem þjóðin er mjög einsleit og 

ríkt hefur tölverður pólitískur stöðugleiki. Í kjölfar efnahagshrunsins hefur þó pólitískur 

stöðugleiki minnkað og síðan þá hafa verið reglulegar kosningar til Alþingis. Samstaða hefur 

ekki ríkt meðal stjórnmálamanna hvað varðar utanríkisstefnu Íslands. Aðild að 

varnarsamningnum við Bandaríkin, NATO, EFTA og EES hafa verið mjög umdeild mál og haft 

áhrif á samskipti landsins við einstök ríki og stöðu þess innan þessara stofnana (Baldur 

Þórhallsson, 2006a: 631-635). 

Efnahagsstærð ríkja leggur áherslu á þjóðarframleiðslu, markaðsstærð og þróun efnahags. 

Fyrstu tveir þættirnir gefa oftast vísbendingu um hæfni og veikleika ríkis bæði innan og 

utanlands. Í upphafi 20. aldar var Ísland eitt fátækasta ríki í Evrópu en í dag er það eitt af þeim 

ríkustu. Samkvæmt nýlegum lífskjaralista þróunaráætlunar (e. Human Development Index) 

UNDP (e. United Nations Development Programme) er Ísland staðsett í níunda sæti. Áætlunin 

mælir lífskjör og raðar ríkjum eftir þremur þáttum samhliða; efnahag, heilbrigðismálum og 

menntun (United Nations Development Programme, 2016). Árið 2017 var 

heildarlandsframleiðsla íslenska þjóðarbúsins (e. total GDP) 17,73 milljarðar Bandaríkjadalir 
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sem setur Íslands í 153 sæti af 229 ríkjum og svæðum í heiminum (Central Intelligence Agency, 

2017a). Ef reiknuð er heildarlandsframleiðsla á mann (e. GDP per capita) þá er upphæðin 

52.100 þúsund Bandaríkjadalir sem skipar Ísland í 24 sæti af 228 ríkjum og svæðum í heiminum 

(Central Intelligence Agency, 2017b). Heildarlandsframleiðsla Íslands er því lítil í samanburði 

við önnur lönd en ef heildarlandsframleiðsla er reiknuð á hvern einstakling þá er Ísland mjög 

vel stætt. Þó að vel hafi gengið í efnhagsmálum er efnhagsleg velgengni Íslands brothætt þar 

sem hún er mjög háð útflutningi á sjávarafurðum og áhrifa skammtíma stórverkefna svo sem 

uppbyggingu álvera og stóðiðju. Einnig hefur takmörkuð þjóðarframleiðsla og lítill 

heimamarkaður áhrif á efnahagslífið sem hefur þau áhrif að efnhagurinn er veikur gagnvart 

sveiflum á mörkuðum erlendis (Baldur Þórhallsson, 2006a: 635-636). 

Álitin stærð Íslands hefur breyst umtalsvert. Íslenskir stjórnmálamenn töldu allt fram á 

miðjan 10. áratug síðustu aldar að landið hefði ekki ytri hæfni til að verða virkur þátttakandi í 

alþjóðakerfinu. Orðræða þessara manna byggðist á sjálfsákvörðunarétti um stækkun 

fiskveiðilögsögunnar, deilum um hversu Ísland væri háð Bandaríkjunum og átökum sem höfðu 

myndast um þá ákvörðun að flytja vald frá Reykjavík til stofnana ESB í Brussel með þátttöku 

Íslands í EES samningnum (Baldur Þórhallsson, 2006: 637). Þessi orðræða var þvert á móti 

þeirri hugsun og viðhorfi ríkisstjórna á Norðurlöndunum en þær töldu að ríki þeirra hefðu fulla 

getu til að vera virkir þátttakendur í alþjóðakerfinu. Seinna meir breyttist viðhorf íslenskra 

ráðamanna og meiri trú varð á því að Ísland hefði í raun og veru fulla getu til að taka þátt í 

alþjóðasamstarfi og það væri skyldugt gagnvart öðrum ríkjum á þessum vettvangi. Þetta 

viðhorf hefur verið einkennandi í utanríkisstefnu Íslands og varð m.a. mjög sýnilegt með 

framboði Íslands til Öryggisráðs SÞ á fyrsta áratug 21.aldarinnar. Aukinn þrýstingur hefur 

einnig verið frá alþjóðakerfinu um aukna þátttöku Íslands á alþjóðavísu sem hefur haft áhrif á 

utanríkisstefnu Íslands. Aðilar eins og NATO, Alþjóðabankinn, EES og SÞ hafa skorað á Ísland 

að leggja meira til alþjóðakerfisins . Þessi þrýstingur hafði t.d. áhrif á stofnun íslensku 

friðargæslunnar og aukin útgjöld til þróunarmála á sínum tíma (Baldur Þórhallsson, 2006a: 

637-638). 

Óskastærð vísar til metnaðar, forgangsröðunar og hugmynda ríkja um alþjóðakerfið. 

Metnaðurinn hjá íslenskum stjórnmálamönnum lá aðallega í innanlands málefnum alla síðustu 

öld sem leiddi til að Ísland breyttist úr því að vera fátækt landbúnaðarsamfélag í það að vera 

auðugt iðnaðar- og viðskiptasamfélag. Forgangsröðunin var sett á sjálfstæði landsins og 
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fiskimiðin. Ytri óskastærð hjá Íslandi lýsir því að íslenskir stjórnmálamenn skorti metnaðinn og 

trúna á að Ísland geti haft áhrif á alþjóðakerfið. Þetta viðhorf var til staðar allt fram á síðasta 

áratug 20. aldar. Þegar viðhorfið breyttist varð þátttakan meiri sem leiddi til breytts metnaðar 

og forgangsröðunar. Í dag telja íslensk stjórnvöld að Ísland geti í raun og veru haft áhrif innan 

alþjóðakerfisins sem hefur leitt til aukinnar þátttöku Íslands innan fjölmarga alþjóðastofnana 

(Baldur Þórhallsson, 2006a: 638-639). 

4.2 Þróunarsamvinna Íslands 

Samkvæmt lögum nr. 121/2008 um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands er helsta markmiðið 

að „styðja viðleitni stjórnvalda í þróunarlöndum til að útrýma fátækt og hungri og stuðla að 

sjálfbærri þróun, þ.m.t. mannréttindum, menntun, bættu heilbrigði, jafnrétti kynjanna, 

umhverfis- og loftslagsvernd og viðbrögðum við loftslagsbreytingum, sjálfbærri nýtingu 

auðlinda og bættum efnahag“ (Lög Alþinigs nr.121, 2008). Einnig er markmiðið að tryggja 

öryggi í heiminum m.a. með að stuðla að friði og gæta hans, vinna að gæslu og uppbyggingu 

friðar ásamt því að veita mannúðaraðstoð þegar þörf er á (Lög Alþinigs nr.121, 2008). 

Þróunarsamvinnuskrifstofa utanríkisráðuneytisins (ÞSS) sér um alþjóðlega þróunarsamvinnu 

fyrir hönd Íslands. Skrifstofan hefur verið starfrækt frá árinu 2009 og er hlutverk hennar að 

annast bæði tvíhliða og marghliða þróunarsamvinnu Íslands. Öll starfsemi þróunarsamvinnu 

er því undir henni og utanríkisráðuneytinu þar sem Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) 

sem hafði alfarið séð um tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands var lögð niður 1.janúar 2016. 

Ákvörðunin um að leggja niður stofnunina var mjög umdeild á Alþingi á sínum tíma þar sem 

stofnunin hafði starfað í langan tíma með góðum árangri og mikil sérhæfing átti sér stað í 

störfum hennar (ICEIDA, Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands). Í lögum um alþjóðlega 

þróunarsamvinnu er einnig gerð sú að krafa að gerðar séu Þróunarsamvinnuáætlanir til 

fjögurra ára sem marka stefnu Íslands og halda utan um starfið og málaflokkinn (Lög Alþingis 

nr.121,2008). Síðasta áætlun var gerð fyrir árin 2013-2016 en síðan þá hefur ekki verið gefin 

út ný áætlun. Ástæðuna má rekja til stjórnarslita og kosninga sem urðu árið 2016. Stefnt er að 

því að leggja fram nýja áætlun á þessu ári sem gildir fyrir næstu fjögur ár (OECD, 2017). 

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 121/2008 skal framkvæmd þróunarsamvinnu fylgja 

viðurkenndum reglum, aðferðum og leiðbeiningum alþjóðasamfélagsins og þar á meðal 

þróunarsamvinnunefndar OECD(DAC) (Lög Alþingis nr.121, 2008). Ísland varð meðlimur í DAC 

árið 2013 en ásamt aðild að DAC hefur helsti grundvöllur þróunarsamvinnu Íslands verið aðild 
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að SÞ (Utanríkisráðuneytið, 2013). Mikil samstaða var á Alþingi um að efla þróunarsamvinnu 

Íslands og gerast meðlimur í DAC. Með aðild að nefndinni var Ísland að fylgja öðrum ríkjum 

sem standa framarlega á sviði þróunarmála og jafnframt að sýna alþjóðakerfinu að það vildi 

auka getu og árangur sinn til þróunarsamvinnu. Með aðild að DAC þá fær Ísland einnig aðgang 

að upplýsingum, úttektum og jafningarýnum sem OECD stendur fyrir (Össur Skarphéðinsson, 

2013). Jafningjarýni DAC er unnin af fulltrúum tveggja aðildarríkja og starfsmönnum DAC og 

felur í sér úttekt á helstu þáttum alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands (ICEDA, 2017). Þar sem 

Ísland varð meðlimur í DAC árið 2013 er jafningjarýnin frá 2017 sú fyrsta sem gerð hefur verið, 

að frátaldri sérstakri rýni sem gerð var við inngöngu í nefndina. Rýnin nær yfir tímabilið 2013-

2016. Á þessu ári mun sérstakur fulltrúi gagnvart nefndinni hefja störf eins og jafningjarýni 

nefndarinnar lagði til. Með starfi hans mun staða Íslands innan nefndarinnar verða sterkari þar 

sem fulltrúinn getur sótt reglulega fundi fyrir hönd Íslands og talað máli landsins. Í dag er Ísland 

minnsti aðili nefndarinnar hvað varðar magn þróunaraðstoðar en Ísland veitti 40 milljónir 

Bandaríkjadali eða 0,24% af VÞT í opinbera þróunaraðstoð árið 2015. Þessar tölur skipa Ísland 

þó í 17. sæti hvað varðar % af VÞT. (OECD, 2017:17). Í samanburði við önnur lönd í nefndinni 

þá veitti t.d Lúxemborg 363 milljónir Bandaríkjadali til opinberrar þróunaraðstoðar árið 2015 

eða 0,95 % af VÞT (OECD, 2015a) Danmörk veitti 2,565.6 milljónir Bandaríkjadali árið 2015 og 

Svíþjóð 7,089.3 milljónir Bandaríkjadali (OECD, 2015b og 2015c) Norðurlöndin og Lúxemborg 

eru því mjög stórir aðilar innar nefndarinnar. Samkvæmt tölum frá 2014 er Svíþjóð stærsti aðili 

nefndarinnar hvað varðar fjármagn til opinberrar þróunaraðstoðar sem hlutfall af VÞT. 

Noregur og Lúxemborg skipa síðan annað og þriðja sætið (OECD, DAC members). Nánar verður 

fjallað um framlög Íslands til þróunarsamvinnu og samanburð við önnur ríki í köflunum hér 

fyrir neðan. 

4.3 Framlög til þróunarsamvinnu 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 121/2008 eru framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu fengin úr 

ríkissjóði af vergum þjóðartekjum (VÞT), samkvæmt fjárlögum hvers árs. Íslensk stjórnvöld 

styðja við markmið SÞ um að iðnríki skuli veita 0,7 % af VÞT til þróunarsamvinnu. Ísland hefur 

þó aldrei náð þessu markmiði síðan það var sett árið 1970 en samt sem áður er stefnan alltaf 

sett á að ná markmiðinu langtímalega séð. Í Þróunarsamvinnuáætlun Íslands 2013-2016 var 

áætlað að markmiðinu yrði náð árið 2019 en það er í dag ekki raunhæfur möguleiki. Framlög 

ríkisins til þróunarsamvinnu hækkuðu mikið á árunum 2006 til 2009 og námu t.d. 0,36% af VÞT 
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árið 2008 sem er það hæsta sem Ísland hefur veitt. Eftir efnahagshrunið 2008 var dregið úr 

framlögum til þróunarsamvinnu eins og í öðrum útgjaldarliðum ríkisins. Árin 2011 og 2012 

námu framlögin 0,21% af VÞT og 2014 og 2015 námu þau 0,22% og 0,24% af VÞT. 

(Utanríkisráðuneytið, 2013). Árið 2016 námu framlögin 0,28 % og á síðasti ári námu þau 0,26 

% af VÞT (OECD, 2016) Í jafningjarýni DAC kemur fram að áætlun íslenskra stjórnvalda sé að 

veita 0,26% af VÞT árið 2018 í opinbera þróunaraðstoð og halda því til ársins 2021. Þrátt fyrir 

að breyttar og fremur varkárar áherslur hafi verið uppi á borðinu eftir efnahagshrunið þá 

endurspegla þessar hóflegu hækkanir ekki áætlanir um öflugan hagvöxt á næstu árum (OECD, 

2017: 40). Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur gerir ráð fyrir að auka framlög 

til þróunarsamvinnu á næstu árum og er stefnan sett á að veita 0,35 % VÞT eftir 5 ár (Sáttmáli 

Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og VG, 2017). Þetta kemur líka fram í nýrri fimm ára 

fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þrátt fyrir að stefnan sé sett á að auka framlög í 0,35% þá 

er það langt undir markmiði SÞ um 0,7% en er nær því að ná meðaltali OECD ríkja sem er 0,3% 

af VÞT (Stjórnarráðið, 2018). 

Samkvæmt fjárlögum 2014-2018 fer u.þ.b. 1,8% af A-hluta fjárlögum ríkissjóðs í 

utanríkismál. Af fjárlögum til utanríkismála fer oftast um helmingur til þróunarsamvinnu og 

alþjóðastofnana. Því má ætla að sterk tilhneiging sé hjá íslenskum stjórnvöldum að leggja meiri 

áherslu á málefni tengd innanlandsmálum. Málefni landbúnaðar fékk t.d. úthlutað 15,771 

milljörðum króna samkvæmt fjárlögum 2017 á meðan utanríkismál fengu 13,697 milljarða 

króna úthlutað sama ár. Samkvæmt fjárlögum ársins 2018 verður úthlutað 14,939 milljörðum 

króna til utanríkismála. Málefnaflokkurinn; réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla 

dómsmála fá 14,244 milljarða og landbúnaður fær úthlutað 16,040 milljarða króna (Frumvarp 

til fjárlaga, 2017 og 2018). 

Í samanburði við önnur ríki af svipaðri stærð og Ísland þá hefur t.d. Lúxemborg náð 

markmiði SÞ um að veita meira en 0,7% af VÞT. Frá því um aldamótin 2000 hefur Lúxemborg 

veitt að meðtali um 1% af VÞT í opinbera þróunaraðstoð. Noregur, Danmörk og Svíþjóð, ríki 

sem Ísland miðar sig oft við hafa einnig öll náð markmiðinu. Þau náðu því fyrst á 8. áratug 

síðustu aldar (OECD, 2016). 

4.4 Viðhorf til þróunarsamvinnu 

Árið 2013 var gerð könnun um viðhorf og þekkingu Íslendinga til þróunarsamvinnu. Könnuninn 

var á vegum utanríkisráðuneytisins og Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. Samkvæmt henni 
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voru 77,5 % viðmælenda sammála um að þróunarsamvinna hjálpi til í baráttunni gegn fátækt 

í þróunarlöndum. Viðmælendur voru einnig jákvæðir hvað varðar þróunarsamvinnu íslenskra 

stjórnvalda en 80,7% viðmælenda voru annaðhvort mjög hlynntir eða frekar hlynntir því að 

íslensk stjórnvöld tækju þátt í þróunarsamvinnu. Samt sem áður  töldu 68,1% Íslendinga að 

framlög Íslands til þróunarsamvinnu ættu að haldast óbreytt eða verða minnkuð og einungis 

14,4 % viðmælenda töldu sig þekkja þróunarsamvinnu á vegum íslenskra stjórnvalda 

(Markaðs- og miðlarannsóknir, 2013). 

4.5 Áherslur í þróunarsamvinnu 

Ísland leggur áherslu á þá málaflokka og verkefni þar sem íslensk sérþekking og reynsla nýtast 

best. Ísland býr yfir sérþekkingu í málefnum tengdum jafnrétti kynjanna, endurnýtanlegri orku, 

sjálfbærum fiskveiðum og landgræðslu Þetta á bæði við um tvíhliða og marghliða 

þróunarsamvinnu Íslands (OECD, 2017). 

4.5.1 Tvíhliða þróunarsamvinna 

Í tvíhlíða þróunarsamvinnu Íslands er lögð áhersla á þrjú ríki í Afríku; Malaví, Úganda og 

Mósambík en áður hafði Ísland einnig veitt tvíhliða aðstoð til Sri Lanka, Nikáragvúa og 

Namibíu. Ásamt stuðningi við þrjú samstarfslönd er svæðasamstarf um jarðhitarannsóknir í 

Austur-Afríku einnig hluti af tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands. Malaví, Mósambík og Úganda 

eru öll á meðal þeirra fátækustu í álfunni og er hlutverk Íslands að aðstoða ríkin þrjú í 

baráttunni gegn fátækt. Áhersla er lögð á samvinnu við héraðsyfirvöld við að bæta stöðu og 

lífskjör einstaklinga í fátækum héruðum (Gunnar Bragi Sveinsson, 2014: 94). Ísland veitir 

tvíhliða aðstoð til þessara ríkja ýmist í gegnum eyrnarmerkt framlög til verkefna á vegum 

alþjóðastofnana, í gegnum héraðs- og landsáætlanir (e. district level) í samstarfslöndum og í 

gegnum verkefni á vegum frjálsra félagasamtaka (e. NGOS) (OECD, 2017: 42). Í tvíhliða 

þróunarsamvinnu Íslands er lögð mikil áhersla á að heimamenn beri sjálfir ábyrgð á verkefnum 

og eignarhald þeirra á aðgerðum sé skýrt ásamt því að fylgst sé vel með árangri verkefna og 

þau séu metin af sjálfstæðum aðilum á grundvelli alþjóðlegra viðmiða (Guðlaugur Þór 

Þórðarson, 2017). Af allri opinberri þróunaraðstoð sem Ísland veitir fór 78% í tvíhliða aðstoð 

árið 2015 og 81% árið 2016 og fer stór hluti fjármagnsins til samstarfslandanna þriggja. 

Lúxemborg veitti 72.4% í tvíhliða aðstoð árið 2015 og 70,3% árið 2016. Danmörk veitti 73% 

árið 2015 og 70% árið 2016 í tvíhliða aðstoð og Svíþjóð 68% og 71% sömu ár. Samkvæmt 
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þessum tölum er Ísland að veita örlítið meira hlutfallslega í tvíhliða aðstoð en þessi ríki (OECD 

2015a, 2015b, 2015c, 2015e) 

Mósambík 

Þróunarsamvinna Íslands og Mósambík hófst árið 1996 nokkrum árum eftir að borgarstyrjöld 

lauk í landinu. Ísland opnaði sendiráð sitt í Maputo árið 2001 sem var fyrsta íslenska sendiráðið 

í Afríku. Á síðasta ári tók þó þróunarsamvinna Íslands við Mósambík breytingum og í kjölfarið 

var sendiráðinu lokað. Í dag er Mósambík ekki tvíhliða samstarfsland heldur einungis 

áhersluland. Þó að breyting hafi átt sér stað þá er ekki gert ráð fyrir gríðarlegum samdrætti í 

framlögum til ríkisins. Framlög og stuðningur fer núna í gegnum fjölþjóðastofnanir, 

borgarasamtök og háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Mikilvægt er að stuðla áfram að 

samvinnu við landið þar sem staða þess er ennþá veik (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2018). 

Mósambík er í 181. sæti af 188 ríkjum á lífskjaralista SÞ þrátt fyrir að hagvöxtur hafi haldist 

samfelldur í mörg ár (United Nations Development Programme, 2016). Áður en áherslum í 

Mósambík var breytt var sendiráð Íslands í Maputo í samstarfi við Noreg og stjórnvöld í 

Mósambík að uppbyggingu sjávarútvegs og fiskeldis en samstarfinu lauk á síðasta ári. Sett var 

upp rannsókna- og seiðeldisstöð til að sinna fiskeldi í landinu en vonast er til að stöðin muni 

skila árangri á næstu árum. Helstu markmið þróunarsamvinnu í Mósambík var að auka 

fæðuöryggi og bæta lífskjör í landinu með sjálfbærri nýtingu auðlinda (Guðlaugur Þór 

Þórðarson, 2017 og 2018). Ísland hefur unnið verkefni í samstarfi með UNICEF við að bæta 

vatns- og salernisaðstöðu og mun samstarfið halda áfram næstu árin. Verkefnið er unnið í 

samstarfi við opinberar stofnanir á sviði hreinlætis, salernis og vatnsþjónustu. Verkefnið hefur 

skilað árangri í sex hérðuðum í Zambezia fylki og stefnt er að því að halda áfram á sömu braut 

næstu árin. Árið 2017 hófst undirbúningur að verkefni um konur, frið og öryggi og mun 

stuðningur við verkefnið halda áfram. Verkefnið er í samstarfi við UN Women og 

félagsmálaráðuneytið í Mósambík og felst í að stuðla að jafnrétti og valdeflingu kvenna 

(Guðlaugur Þór Þórðarson, 2018: 112) 

Samkvæmt tölum OECD hlaut Mósambík 1814,7 milljónir Bandaríkjadali í opinbera 

þróunaraðstoð árið 2015. Þessi upphæð tekur bæði tilit til marghliða og tvíhliða 

þróunaraðstoðar. Af þessari upphæð veitti Ísland 3,22 milljónir Bandaríkjadali á meðan Svíþjóð 

veitti 90,2 milljónir Bandaríkjadali og Danmörk 49,19 milljónir Bandaríkjadali. Ísland var í næst 
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neðsta sæti af gjafríkjum til Mósambík árið 2015 af meðlimum DAC og telst því ekki vera 

áhrifamikið gjafríki á svæðinu (OECD, 2015f). 

 Malaví 

Árið 1989 hófst þróunarsamvinna milli Íslands og Malaví. Malaví er í 170. sæti af 188 ríkjum á 

lífkjaralista SÞ og því eitt af fátækustu ríkjum í heimi (United Nations Development 

Programme, 2016). Til að byrja með fólst samvinnan nánast eingöngu í verkefnum á sviði 

fiskimála en í dag er samvinnan í auknum mæli tengd heilbrigðis, mennta og félagsmálum. 

(ICEIDA, Malaví). Sendiráð Íslands í Lilongwe vinnur í samstarfi við héraðsyfirvöld í Mangochi-

héraði að framkvæmd sameiginlegrar verkefnaaðstoðar. Héraðsyfirvöld bera ábyrgð og 

framkvæma aðstoðina en hlutverk Íslands er að veita tæknilega aðstoð við áætlunargerð og 

stefnumótun í framkvæmdum verkþátta. Ásamt því að styðja við stjórnsýsluna í héraðinu er 

samstarfið einnig á sviðum tengdum lýðheilsu, menntun og vatns- og salernismálum. Í nýjum 

samstarfssamningi við Mangochi-héraðið sem gildir frá 2017-2021 verður lögð áhersla á 

áðurnefnda þætti ásamt því að efla þjónustu við mæður og börn (ICEIDA, Malaví). Árangri var 

náð í lýðheilusþætti verkefnaaðstoðarinnar á síðasti ári. Ný fæðingardeild á hérðasjúkrahúsinu 

í Mangochi er næstum tilbúin ásamt fjórum smærri fæðingardeildum í dreifbýli. Tölfræðilegar 

upplýsingar benda einnig til að árangur hafi náðst í mæðra- og ungbarnaheilsu og sýna tölur 

að verulega hafi dregið úr mæðradauða. Einnig hefur náðst árangur í vatns- og salernirmálum 

en nú hafa allir einstaklingar í nokkrum þorpum í hérðaðinu aðgang að viðunandi 

salernisaðstöðu. Í menntamálum voru opnaðar skólabyggingar og kennarahús fyrir 12 skóla og 

ásamt því fengu kennarar og stjórnendur þjálfun og kennslugögn (Guðlaugur Þór Þórðarson, 

2018: 111).  

Samkvæmt tölum OECD hlaut Malaví samtals 1049 milljónir bandaríkjdala í opinbera 

þróunaraðstoð árið 2015. Þessi upphæð tekur bæði tilit til tvíhliða og margliða 

þróunaraðstoðar. Af þessari upphæð veitti Ísland 4,59 milljónir Bandaríkjadali til Malaví á 

meðan Noregur veitti 73,26 milljónir Bandaríkjdali sama ár sem er töluvert hærra framlag. 

Ísland er þó í 10. sæti yfir tvíhliða gjafríki árið 2015 af meðlimum DAC. Gjafríkin sem eru fyrir 

ofan Ísland eru Ástralía, Belgía, Kanada, Þýskaland, Írland, Japan, Noregur, Bretland og 

Bandaríkin. Þessi gjafríki myndu öll teljast búa yfir meiri getu til veitingar þróunaraðstoðar en 

Ísland vegna stærðar sinnar (OECD, 2015g). 
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Úganda 

Þróunarsamvinna Íslands við Úganda hófst árið 2000. Úganda er í 163. sæti á lífskjaralista SÞ 

og því efst af þeim  ríkjum sem Ísland er í samvinnu við (United Nations Development 

Programme, 2016). Þróunarsamvinnan í Úganda felst í samstarfi í byggðaþróunarverkefnum í 

fiskimannasamfélögum í tveimur héruðum þar sem heimamenn sjá um framkvæmd en með 

stuðningi sendiráðs Íslands í Kampala. Hlutverk sendiráðsins er að að veita tæknilega aðstoð 

við stefnumótun og áætlunargerð í framkvæmd verkþátta ásamt því að sinna fjármálastjórn, 

gera verkáætlanir og taka þátt í vöktun og árangursmati. Sendiráðið mun í sumar taka við 

fjölbreyttari verkefnum og sérstaklega á sviði stjórnmálasamskipta og viðskipta í Austur-

Afríku. Í héruðunum tveimur í Úganda er helstu áherslur innan verkefnisins tengdar menntun, 

bættri stjórnsýslu og auknu aðgengi að vatni og bættri salernisaðstöðu. Fiskveiðar eru einnig 

stundaðar í báðum héruðunum og því er stuðningi Íslands sérstaklega beint að þorpum þar 

sem fiskveiðar eru mikilvægur atvinnuvegur. Árangurinn í menntamálum var góður á síðasta 

ári og hefur aðbúnaður nemenda og kennara batnað og nemendum fjölgað. Ágætur árangur 

hefur síðan náðst í vatns og salernismálum. (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2018). 

Samkvæmt tölum OECD hlaut Úganda 1628,2 milljónir Bandaríkjadala í opinbera 

þróunaraðstoð árið 2015. Þessi upphæð tekur bæði tilit til tvíhliða og marghliða 

þróunaraðstoðar. Af þessari upphæð veitti Ísland 3,38 milljónir Bandaríkjadali sem skipar 

Íslandi í 14 sæti af gjafríkjum DAC til Úganda árið 2015. Noregur, Svíþjóð og Danmörk teljast 

öll vera mjög stór gjafríki á svæðinu. Noregur veitti 44,6 milljónir Bandaríkjadali, Svíþjóð 41,76 

milljónir og Danmörk 29,29 milljónir og því er upphæð Íslands í engum samanburði (OECD, 

2015h). 

Svæðasamstarf um jarðhitarannsóknir 

Árið 2011 var gerður samningur um svæðasamstarf í tengslum við jarðhitarannsóknir í 

Sigdalnum mikla í Austur-Afríku. Samningurinn var gerður við Alþjóðbankann og er Ísland í 

samstarfi við Norræna þróunarsjóðinn (e. Nordic Development fund). Markmiðið er að 

aðstoða 13 ríki í Austur-Afríku við frumjarðhitarannsóknir til að athuga hvort að hægt sé að 

finna nýtanlegan jarðhita og þar af leiðandi auka jarðhitanýtingu á svæðinu. Ef jákvæðar 

niðurstöður fást úr verkefninu verður byrjað á tilraunaborunum. Verkefnið hófst árið 2013 en 

lauk formlega í lok árs 2017. Á árinu 2017 var lögð áhersla á samvinnu við Kenýa, Eþíópíu, 

Tansaníu og Djíbútí og náðist árangur í öllum löndunum. Í Tansaníu, Djíbúti og Eþíópíu lauk 
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jarðhitarannsóknum og stefnt er að hefja tilraunaboranir. Hlutverk Íslands hefur einnig falist í 

því að veita tæknilega aðstoð til jarðhitafyrirtækja landanna við þróun og undirbúning 

borverkefna. Í Kenía eru einnig niðurstöður jákvæðar. Þar hefur Ísland hjálpað 

jarðhitafyrirtæki í landinu að fá rannsóknarstofu vottaða og einnig hafa sérfræðingar frá Kenía 

komið til Íslands og fengið þjálfun á rannsóknarstofum tengdum jarðhita. Ásamt þessu er verið 

er að skoða möguleika á að setja upp svæðisbundna þjálfunarmiðstöð í Kenía í tengslum við 

jarðhita í álfunni en Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi tekur m.a. þátt í því 

verkefni (Guðlaugur Þór Þórðarsons, 2017 og 2018). 

Þar sem árangri hefur verið náð í svæðasamstarfinu er stefnt að enn frekara samstarfi 

Íslands við Alþjóðbankann um beina aðkomu íslenskra sérfræðinga í jarðhitaverkefnum 

bankans með aðkomu aðila bæði frá opinberum stofnunum og úr einkafyrirtækjum Á síðasta 

ári hófust t.d. tvö ný verkefni í samstarfi við Alþjóðbankann í El Salvador og á Fiji-eyjum og er 

vonast til að árangur skili sér úr þessu samstarfi á sviði jarðhitarannsókna (Guðlaugur Þór 

Þórðarson, 2017 og 2018 ). 

4.5.2 Marghliða þróunarsamvinna  

Ásamt tvíhliða aðstoð er marghliða aðstoð einnig lykilþáttur í þróunarstarfi Íslands. Marghliða 

aðstoð er stundum einnig nefnt fjölþjóðastarf. Í marghliða þróunarsamvinnu Íslands er lögð 

áhersla á stuðning og samstarf við fjórar lykilstofnanir: Alþjóðabankann, Stofnun SÞ um 

kynjajafnrétto og valdeflingu kvenna (e. UN Women), Barnahjálp SÞ (e. UNICEF) og Háskóla SÞ 

(HSÞ) Fjárframlög í gegnum marghliða aðstoð eru einkum veitt í formi kjarnaframlaga en það 

eru óeyrnamerkt framlög sem renna beint til starfsemi stofnananna. Fjárframlög til 

alþjóðastofnana geta einnig  verið í formi framlaga sem eru eyrnamerkt ákveðnum verkefnum, 

áherslusviðum eða löndum (Utanríkisráðuneytið, 2013). Af opinberri þróunaðstoð sem Ísland 

veitti árið 2015 fór 22% í veitingu marghliða aðstoðar (OECD, 2017: 41). Þetta eru þó eingöngu 

framlög sem eru kjarnaframlög en samkvæmt skilgreiningu DAC eru marghliða framlög aðeins 

kjarnaframlög. Rödd Íslands er sterk á ýmsum sviðum innan marghliða stofnana sérstaklega á 

sviði kynjajafnréttis, jarðhita, fiskimála og landgræðslu. Samkvæmt jafningjarýni DAC notar 

Ísland stöðu sína vel innan fjölþjóða og svæðisbundinna stofnana til að hafa raunverulega 

áhrif. Það má m.a. sjá í störfum Íslands í mörgum fjölþjóðlegum stofnunum eins og 

Alþjóðbankanum og fjölmörgum undirstofnunum SÞ en nánar verður fjallað um það hér að 

neðan (OECD, 2017). 
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Alþjóðabankinn 

Samkvæmt jafningjarýni DAC notar Ísland stöðu sína vel innan fjölþjóðlegra og 

svæðisbundinna stofnana sem má m.a. sjá í framlagi Íslands til Alþjóðabankans. Árið 2016 

veitti Ísland 779,9 milljónir króna til Alþjóðbankans sem samsvarar 11,2% af framlagi íslenska 

ríkisins til þróunarsamvinnu. Stærstur hluti af framlagi til Alþjóðabankans rennur til 

Alþjóðaframfarastofnunarinnar (e. International Development Associaation, IDA) í formi 

kjarnaframlags (Gunnar Bragi Sveinsson, 2016). Ísland hefur tekið þátt í starfi Alþjóðbankans í 

gegnum kjördæmi Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. Ísland mun taka við formennsku í 

kjördæmastarfinu hjá bankanum árið 2019 og mun gegna því í tvö ár. Með formennskunni 

mun Ísland eiga aðalfulltrúa í stjórn Alþjóðbankans en fulltrúinn mun gegna starfinu fyrir hönd 

kjördæmisins. Þá mun Ísland leiða samræmingastarf kjördæmislandanna í höfuðborgum 

landanna. Ísland mun eiga sæti í þróunarnefnd Alþjóðbankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

fyrir hönd kjördæmisins í eitt ár frá 2019 - 2020. (Guðlaugur Þór Þórðarsons, 2017: 60). Síðast 

átti utanríkisráðherra sæti í nefndinni árið 2014, fyrir hönd kjördæmisins (Gunnar Bragi 

Sveinsson, 2015: 84). Með því að sinna formennsku í kjördæminu og eiga aðalfulltrúa í stjórn 

Alþjóðbankans er Ísland að stuðla að virkri þátttöku og sýnileika í alþjóðakerfinu. Með slíku 

ábyrgðarhlutverki fyrir hönd Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna er Ísland að taka að sér 

ákveðið forystuhlutverk sem tekið er eftir. Þess ber að geta að Ísland er minnsta ríkið innan 

Alþjóðbankans sem hefur möguleika á að sitja í stjórn bankans. Samræmingarstarfið og 

formennskan í Alþjóðabankanum krefst einnig mikils af Þróunarsamvinnuskrifstofu 

Utanríkisráðuneytisins og verður starfsfólki sem sinnir málaflokknum fjölgað í 7 manns en áður 

var teymið einungis tveir aðilar. Fjölgunin er því mjög mikil hlutfallslega. Reynslan sem fæst 

með þessu víðamikla starfi er líkleg til að efla þekkingu innan ráðuneytisins á málaflokknum 

sem getur þannig stuðlað að bættri þróunarsamvinnu Íslands (Guðlaugur Þór Þórðarson, 

2018). 

Jafningjarýni DAC (2017) bendir á að Ísland noti stöðu sína vel í tvíhliða samstarfi Íslands 

við bankann m.a. í málefnum tengdum jafnrétti kynjanna, manréttindum og jarðhita. Ísland 

hefur haft forystu í að beina athygli og fjármunum Alþjóðabankans að málefnum tengdum 

sjávarútvegi og jarðhita. Alþjóðbankinn fór aftur að lána til verkefna tengdum þessum 

málefnum fyrir tilstilli Íslands, en Ísland hafði leitt baráttuna gegn því að bankinn hætti alfarið 

afskiptum af þessum málaflokkum. Árið 2011 náðist t.d. samkomulag milli þessara aðila sem 

leiddi til stofnunar alþjóðlegs jarðhitasamstarfs í Austur-Afríku eins og fjallað var um hér að 
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ofan (Þórir Guðmundsson, 2014). Árið 2017 endurnýjaði Ísland samning sinn um stuðning við 

orkusjóð Alþjóðabankans (e. Energy Sector Assistance Programme, ESMAP) en frá því að Ísland 

hóf stuðning við sjóðinn hefur Alþjóðbankinn aukið fjárfestingu í jarðhitamálum ásamt því að 

fjárfestingar alþjóðlegra þróunarbanka í rannsóknarborunum hafa aukist. Fjárfestingin hefur 

farið úr 6% árið 2011 í 18% árið 2016 (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2017: 59). Ísland og ESMAP 

komu einnig á fót samstarfsverkefni í jafnréttismálum í tengslum við jarðhita. Íslands veitir 

framlög í sérstakan jafnréttissjóð innan bankans en tilgangur sjóðsins og verkefnisins í heild er 

að auka þekkingu á jafnréttismálum innan bankans. Einnig veitir Íslands framlög í sérstakan 

norrænan mannréttindasjóð en hlutverk hans er að stuðla að auknum mannréttindum innan 

bankans og í verkefnum á vegum hans (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2017: 60). 

Undirstofnanir SÞ: UN WOMEN, UNICEF 

Sameinuðu Þjóðirnar og undirstofnanir hennar fengu 1.200,1 milljóna króna framlag frá Íslandi 

árið 2016 sem samsvarar 17,3% af þróunarsamvinnu Íslands. Í þróunarsamvinnu Íslands er 

lögð megin áhersla á tvær undirstofnanir SÞ, UN Women og UNICEF (Guðlaugur Þór 

Þórðarson, 2017). 

Ísland var stærsta gjafríki UN Women árið 2016 og fjórða stærsta gjafríkið miðað við 

höfðatölu árið 2015 þegar skoðuð eru kjarnaframlög til stofnunarinnar. 199,7 milljónir króna 

runnu til starfsemi UN Women af þeim 1,2 milljörðum sem voru veittar til SÞ í heild sinni árið 

2016 (Guðlaugur Þór Þórðarsons, 2017). Frá árinu 2011 hefur Ísland notað kynjajafnréttisstiku 

DAC sem greinir hvort að þróunarverkefni hafi það markmið að vinna að kynjajafnrétti og 

valdeflingu kvenna. Á árinu 2016 voru 84% af þróunarverkefnum á vegum alþjóðastofnana 

sem Ísland styður við með það markmið að stuðla að jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna. 

Það undirstrikar þá miklu áherslu á samstarf og há fjárframlög sem renna til UN Women. Ísland 

átti áheyrnarfulltrúa í framkvæmdastjórn stofnunarinnar árið 2015 og sæti í stjórninni árið 

2014. Á næstu sex árum mun Ísland eiga eitt sæti í stjórn Vesturlandahóps UN Women en 

sætunum er úthlutað þriðja hvert ár (Gunnar Bragi Sveinsson og Guðlaugur Þór Þórðarsons, 

2016 og 2017. Jafningjarýni DAC (2017) nefnir að framlag Íslands til UN Women sé einstaklega 

vel metið sérstaklega þar sem Ísland er að reyna að breyta áherslum sínum í veitingu 

fjárframlaga að ósk stofnunarinnar sjálfrar. Til að framlögin séu áhrifameiri og fyrirsjáanlegri 

þá ætlar Ísland að reyna að auka kjarnaframlög sín til stofnunarinnar og draga úr 

eyrnamerktum framlögum. Ísland var einnig í forystu fyrir He for She herferð UN Women árið 
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2015 en herferðin á að stuðla að enn frekara kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (OECD, 2017: 

15). Jafningjarýni DAC (2017) bendir á að Ísland hafi einnig staðið sig vel með því að standa 

fyrir málþingi um karla og jafnrétti með svokallaðri „Rakararstofuráðstefnu“ (e. Barbershop 

Conference). Ráðstefnan var í samvinnu við Suriname og var framlag til „HeforShe“ 

herferðarinnar (Gunnar Bragi Sveinsson, 2015: 58). Ísland er einnig í samstarfi við UN Women 

í Mósambík eins og fjallað var um hér að ofan. 

Ísland veitti 216 milljónir króna til Barnahjálpar SÞ, UNICEF árið 2016. Ísland var fjórða 

stærsta gjafríki UNICEF árið 2015 og 2016 miðað við höfðatölu ef dregin eru saman framlög 

íslenska ríkisins og landsnefndarinnar. Ísland fylgdist með starfi stofnunarinnar og tók þátt í 

stjórninni sem áheyrnarfulltrúi árið 2015-2016. Rammasamningur er í gildi milli Íslands og 

stofnunarinnar en auk kjarnaframlaga hefur Ísland veitt framlög til ýmissa annarra verkefna á 

vegum UNICEF t.d samstarfsverkefnis UNICEF og Mannfjöldastofnunar SÞ (UNFPA) en 

markmiðið er að uppræta limlestingar á kynfærum kvenna. Ísland studdi einnig við verkefni 

UNICEF í Mósambík sem snýst um bætta vatns og salernisaðstöðu (Guðlaugur Þór Þórðarson, 

2017 og 2018). 

Skólar Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 

Háskólar SÞ á Íslandi hafa verið starfræktir á Íslandi frá árinu 1979. Um er að ræða fjóra skóla, 

Jarðhitaskólann, Sjávarútvegsskólann, Landgræðsluskólann og Jafnréttisskólann. Ísland veitti 

alls 572 milljónir króna til háskólanna fjögurra árið 2016 sem samsvarar 8,2 % af framlögum til 

þróunarsamvinnu. Markmið Jarðhitaskólans frá stofnun hans árið 1979 hefur verið að bæta 

aðgang að jarðvarmaorku og þannig stuðla að sjálfbærri þróun. Sjávarútvegsskólinn, stofnaður 

1998, leggur upp með að efla sjálfbæra stofnanagetu og getu einstaklinga að nýta á sjálfbæran 

hátt auðlindir hafsins. Landgræðsluskólinn var stofnaður árið 2007 og leggur áherslu á að 

þjálfa sérfræðinga í baráttuni gegn landeyðingu og nýtingu landgæða á sjálfbæran hátt í 

þróunarlöndum. Markmið Jafnréttisskólans sem er nýjasti skólinn, stofnaður árið 2013, er að 

stuðla og efla kynjajafnrétti og félagslegt réttlæti í þróunarlöndum Allir skólarnir eru 

mikilvægur þáttur í þróunarsamvinnu Íslands sérstaklega vegna þess að þá getur Ísland nýtt 

sér vel þá sérþekkingu og tækniþekkingu sem það býr yfir í þessum málaflokkum og miðlað því 

til íbúa þróunarlandanna. Starfsemi háskólanna felst í því að á hverju ári koma hópar 

sérfræðinga til Íslands frá þróunaríkjum til að stunda nám og sérhæfa sig á þeim sviðum 

skólanna. Samtals hafa um 1200 sérfræðingar stundað nám og fengið þjálfun í skólum HSÞ á 
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Íslandi og um 3500 hafa tekið þátt í styttri námskeiðum skólanna sem haldin eru erlendis. Óháð 

úttekt var gerð á starfsemi skólanna nýlega og niðurstöður gefa til að kynna að sú þjálfun sem 

á sér stað hafi jákvæð áhrif á þróun í þeim samfélögum sem hennar njóta. (Guðlaugur Þór 

Þórðarsons, 2018). Stefnt er að því að stofna alþjóðlega stofnun Háskóla SÞ á Íslandi sem verði 

einhverskonar regnhlífastofnun undir formerkjum SÞ fyrir háskólana fjóra. (Guðlaugur Þór 

Þórðarsons, 2017: 56-61). 

4.6 Heimsmarkmiðin 

Ásamt meginmarkmiðum Íslands til þróunarsamvinnu sem fjallað var um hér að ofan eru 

Heimsmarkmið SÞ nú einnig leiðarljós í þróunarsamvinnu Íslands. Heimsmarkmiðin beinast 

bæði að innanlandsstarfi og starfi Íslands á alþjóðavettvangi (Guðlaugur Þór Þórðarson, 2017). 

Ísland tók virkan þátt í samningaviðræðum SÞ um markmiðin sérstaklega í málefnum tengdum 

kynjajafnrétti og sjálfbærri stjórnun auðlinda. Í endanlegri útgáfu markmiðanna og pólitískri 

yfirlýsingu fengu þessu málefni góða stöðu. Ísland var í forystu um að breyta undirmarkmiði 

um hafréttarmál ásamt því að leggja áherslu á sjónarmið ríkja með smáa stjórnsýslu í tengslum 

við eftirfylgni með markmiðunum. Ísland lagði einnig til að mælikvarðar fyrir markmiðin 

mættu ekki verða of margir (Gunnar Bragi Sveinsson, 2016: 90-91). Opinbert fjármagn á Íslandi 

dugir ekki til að ná heimsmarkmiðunum og því er mikilvægt að fá inn einkafjármagn. 

Jafningjarýni DAC (2017) bendir einnig á þetta vandmál að einkageirinn á Íslandi taki ekki 

nægan þátt í þróunarstarfi en til þess að svo verði þarf ríkisstjórn Íslands að búa yfir meiri getu 

til að starfa með einkageiranum. Þetta á sérstaklega við um nýtingu jarðvarma en Ísland gæti 

náð mun lengra á því sviði ef meira samstarf væri til staðar við einkageirann. Flest framlagaríki 

og fjölþjóðastofnanir í þróunarsamvinnu búa yfir starfseiningum sem stuðla að samvinnu við 

atvinnulífið og einkafyrirtæki. Mikilvægt er fyrir íslenska þróunarsamvinnu að sambærileg 

starfseining sé mynduð og gott samstarf sé til staðar við atvinnulífið og einkafyrirtæki. 

Samkvæmt skýrslu utanríkisráðherra er þróunarsamvinna „fjárfesting til framtíðar hvort 

heldur sem er fyrir ríkið sem þiggur slíka aðstoð eða fyrir það ríki sem veitir hana“ (Guðlaugur 

Þór Þórðarsons, 2017: 7). 

4.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur Ísland verið sett inni í kenningarammann um smáríki. Samkvæmt honum 

hefur Ísland einkenni smáríkis á öllum sviðunum en þó mismikið. Hvað varðar getu Íslands til 
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þróunarsamvinnu hafa líklegast allir flokkar áhrif þ.e. föst stærð, stærð fullveldis, pólitísk 

stærð, efnahagsleg stærð, álitin stærð og óskastærð.  

Þó að Ísland sé smáríki og íslenskur efnahagur sé brothættur þá er Ísland eitt af ríkustu 

ríkjum heimsins í dag. Takmörkuð stærð heimamarkaðar og sú staðreynd að Íslendingar eru 

fámenn þjóð á því ekki að hafa áhrif á getu Íslands til að veita ákveðið hlutfall af vergri 

þjóðarframleiðslu (VÞT) í opinbera þróunaraðstoð. Föst stærð, þ.e. mannauður og efnhagsleg 

stærð, hefur því einungis áhrif á hversu há upphæðin er en ekki hversu mikið hlutfall af VÞT er 

úthlutað. Tölur um heildarlandsframleiðslu Íslands á árinu 2017 skipa Íslandi í 153 sæti af 229. 

Ef reiknuð er landsframleiðsla á mann þá er Ísland í 24 sæti af 228 ríkjum. 

Heildarlandsframleiðsla Íslands er því lítil í samanburði við önnur lönd en ef 

heildarlandsframleiðsla er reiknuð á hvern einstakling þá er Ísland mjög vel stætt miðað við 

önnur ríki. Ísland hefur aldrei náð markmiði SÞ að veita 0,7% af VÞT í opinbera þróunaraðstoð. 

Ísland komst næst því á árunum fyrir hrun þegar framlögin numu 0,36% af VÞT. Á árunum eftir 

hrun voru framlögin á bilinu 0,21% til 0,24% og á síðasta ári numu þau 0,26% af VÞT. Markmið 

íslenskra stjórnvalda er að framlögin verði 0,35% innan fimm ára. Þessi framlög og áætlanir 

stjórnvalda eru ekki sambærileg við framlög og áætlanir hjá ríkjum sem við berum okkur oft 

saman við. Norðurlöndin og smáríkið Lúxemborg eru fyrirmyndir á sviði þróunarsamvinnu og 

hafa sett sér þau viðmið og gildi að standast markmið SÞ um veitingu opinberrar 

þróunaraðstoðar en sömu sögu er ekki hægt að segja um Ísland. 

Ytri fullveldisstærð Íslands er takmörkuð þar sem Ísland hefur takmarkaða getu til að 

framkvæma og móta stefnur í alþjóðakerfinu. Ísland hefur þó verið að bæta sig í tengslum við 

aukna getu til að starfa innan alþjóðastofnana og í alþjóðlegum verkefnum. Með því að gerast 

meðlimur í DAC árið 2013 var Ísland að styrkja stöðu sína á sviði alþjóðlegrar 

þróunarsamvinnu. Ásamt aðild að DAC hefur Ísland einnig aukið getu sína innan annarra 

alþjóðastofnana þá sérstaklega hjá Alþjóðabankanum og UN Women. Ísland mun taka að sér 

formennsku í kjördæmissamstarfi Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna sem veitir Íslandi 

aðalfulltrúa í stjórn Alþjóðbankans. Utanríkisráðherra mun einnig eiga sæti í þróunarnefnd 

Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 2019 - 2020. Með því að sinna formennsku í 

kjördæminu og eiga aðalfulltrúa í stjórn Alþjóðbankans er Ísland að stuðla að virkri þátttöku 

og sýnileika í alþjóðakerfinu. Aðalfulltrúinn sinnir miklu ábyrgðarhlutverki og mun geta talað 

máli Íslands og komið málefnum landsins frekar á framfæri. Hjá UN Women átti Ísland sæti í 
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stjórn stofnunarinnar árið 2015. Framundan er stjórnarsæti í bæði Vesturlandahóp UN 

Women og stjórn UN Women 2019-2021. Reikna má með að Ísland leggi áherslu á að sitja í 

stjórn UN WOMEN þar sem Ísland leggur mikla áherslu á jafnréttismál. Af þróunarverkefnum 

Íslands hafa 84 % þeirra það markmið að stuðla að jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna. 

Með virkri þátttöku og sýnileika getur Ísland miðlað þekkingu sinni áfram og lært af öðrum 

aðilum nefndarinnar sem standa framarlega á sviði jafnréttismála og þannig stuðlað að enn 

bættri þróunarsamvinnu Íslands. 

Pólitísk stærð: Sérstaklega lítil stjórnsýsla þ.e. utanríkisþjónustan hefur áhrif á getu Íslands 

til þróunaraðstoðar. Þó að utanríkisþjónustan hafi vaxið undanfarin ár þ.e.a.s. starfsmönnum 

hefur fjölgað og hæfni stjórnsýslunnar til ákvörðunartöku og upplýsingaröflunar er meiri en 

áður þá er íslenska utanríkisþjónustan enn lítil í samanburði við önnur Norðurlandaríki og 

einnig önnur smáríki eins og Lúxemborg. Samheldni innan landamæra Íslands hefur haldist 

tiltölulega stöðug en þó má nefna að ákveðin óstöðugleiki hafi myndast innan íslensks 

samfélags eftir efnahagshrunið árið 2008 og síðan þá hafa verið tíðar kosningar til Alþings. 

Þetta hefur m.a. leitt til þess að erfitt hefur verið að mynda samheldna stefnu í 

þróunarsamvinnu. Töf hefur verið á útgáfu nýrrar Þróunarsamvinnuáætlunar og ákvörðun um 

að leggja niður Þróunarsamvinnustofnun Ísland var umdeild á Alþingi. 

Álitin stærð Íslands hefur breyst umtalsvert. Til að byrja með höfðu íslenskir 

stjórnmálamenn ekki mikla trú á að Ísland gæti verið virkur þátttakandi í alþjóðakerfinu en 

síðar breyttist viðhorfið og meiri trú varð á því að Ísland hefði í raun og veru getu til að taka 

þátt í alþjóðasamstarfi. Þetta viðhorf var til dæmis einkennandi þegar Ísland sóttist eftir sæti í 

Öryggisráði SÞ. Aukinn þrýstingur hefur einnig verið frá alþjóðastofnunum um að Ísland auki 

þátttöku sína í alþjóðakerfinu og hafa ýmsar stofnanir skorað á Ísland að leggja meira til 

alþjóðakerfisins. Þessi þrýstingur skilaði sér m.a. í stofnun íslensku friðargæslunnar og að 

auknum útgjöldum var varið til þróunarmála á árunum fyrir hrun. Eining má álykta að Ísland 

eigi auðveldara með að vera virkur þátttakandi í alþjóðakerfinu ef um er að ræða málaflokka 

sem Ísland sérhæfir sig í. Í þróunarsamvinnu eru það málefni tengd jafnrétti kynjanna, 

endurnýtanlegri orku og sjálfbærri fiskveiði og landgræðslu. Þessir málaflokkar eru 

aðaláherslan í bæði tvíhliða og marghliða þróunarsamvinnu Íslands.  

Í tvíhliða þróunarsamvinnu styður Ísland við þrjú ríkí, Malaví, Úganda og Mósambík. Þó 

hefur áherslum verið breytt í Mósambík og nú er ríkið ekki lengur tvíhliða samstarfsland heldur 
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einungis áhersluland. Þó að árangri hafi verið náð í verkefnum í þessum ríkjum er Ísland ekki 

hlutfallslega stórt gjafríki á svæðinu. Svæðasamstarf á sviði jarðhitarannsókna á sér einnig stað 

í Austur-Afríku. Árangur hefur náðst í ríkjum á þessu svæði og hefjast tilraunaboranir í mörgum 

þeirra á næstu misserum. Árangur í samstarfinu hefur einnig skilað Íslandi tækifærum til að 

vera hluti af fleiri svipuðum verkefnum. Á síðasta ári hófust til dæmis verkefni í El Salvador og 

Fiji-eyjum. 

Í marghliða þróunarsamvinnu Íslands er lögð áhersla á fjórar lykilstofnanir; 

Alþjóðabankann, UN Women, UNICEF og Háskóla SÞ á Íslandi. Sérþekking Íslands fær að vera 

í fyrirrúmi í þeim verkefnum sem Ísland styrkir á vegum þessara stofnana. Þar sem Ísland 

leggur mikla áherslu á jafnrétti kynjanna þá liggur það í augum uppi að Ísland leggi tiltölulega 

mikið fjármagn til stofnunar sem hefur það markmið að auka kynjajafnrétti og efla konur. Í 

verkefnum á vegum Alþjóðabankans hefur Ísland lagt áherslu á jafnrétti kynjanna, 

mannréttindi og jarðhita. Ísland veitir framlög til orkusjóðs, jafnréttissjóðs og 

mannréttindasjóðs hjá Alþjóðabankannum ásamt því að vera í samstarfi með bankanum í 

jarðhitarannsóknum í Austur-Afríku. Hjá UNICEF hefur Ísland unnið í verkefni með UNFPA í að 

uppræta limlestingar á kynfærum kvenna ásamt því að vera í samstarfi við UNICEF í Mósambík 

í tengslum við bætta vatns og salernisaðstöðu. Háskólar SÞ á Íslandi hafa verið starfræktir frá 

árinu 1979. Um er að ræða Jarðhitaskólann, Sjávarútvegsskólann, Landgræðsluskólann og 

Jafnréttiskólann. Með skólunum getur Ísland miðlað sérþekkingu sinni til sérfræðinga frá 

þróunarlöndum sem koma sérstaklega til Íslands til að stunda nám og sérhæfa sig á tilteknum 

sviðum. Samtals hafa um 1200 sérfræðingar stundað nám í HSÞ á Íslandi og óháðar úttektir 

sem hafa verið gerðar á starfsemi skólanna sýna að sú þjálfun sem á sér stað skilar sér í 

jákvæðri þróun samfélaga sem hennar njóta. 

Málefni Íslands eiga einnig sinn sess í Heimsmarkmiðum SÞ sem á að ná fyrir árið 2030. 

Ísland tók virkan þátt í samningaviðræðunum um markmiðin og í endanlegri útgáfu 

markmiðanna fengu málefni kynjajafnréttis, og sjálfbærar stjórnunar auðlinda góða stöðu. 

Ísland lagði einnig áherslu á sjónarmið ríkja með smáa stjórnsýslu í tengslum við eftirfylgni á 

markmiðunum. 

Óskastærð Íslands er tengt metnaði, forgangsröðun og hugmyndum um stöðu Íslands í 

alþjóðakerfinu. Metnaðurinn og forgangsröðunin lá aðallega í innanlandsmálum á síðustu öld 

sem leiddi til þess að Ísland breyttst úr því að vera fátækt landbúnaðarsamfélag í því að vera 
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auðugt iðnaðar og viðskiptaríki. Því má ætla að ríkt land eins og Ísland forgangsraði og hafi 

metnað til að vera virkur og ábyrgur þátttakandi í alþjóðakerfinu og leggi þannig meira til 

málefna á borð við utanríkismála og þróunarsamvinnu. Fjárlög síðustu ára styðja það ekki en 

á undanförnum árum hafa fjárlög til utanríkismála numið 1,8 % af A-hlutafjárlögum. Málefni á 

borð við landbúnað og trúmál hafa oftast hlotið meira eða svipað fjármagn og utanríkismál. 

Samkvæmt þessu má  telja að íslenskir stjórnmálamenn hafi ekki mikla trú og metnað að Ísland 

geti haft áhrif á sviði þróunarsamvinnu í alþjóðakerfnu. Ef þeir myndu telja það þá myndu 

framlög til utanríkismála og þar með þróunarsamvinnu vera hærri. Ætla má að metnaður 

ráðamanna endurspegli líka viðhorf almennings á Íslandi til þróunarsamvinnu. Samkvæmt 

könnun MMR eru Íslendingar almennt sammála því að þróunarsamvinna hjálpi til í baráttunni 

gegn fátækt og um leið hlynntir því að íslensk stjórnvöld taki þátt í þróunarsamvinnu. Samt 

sem áður telur meira en helmingur viðmælenda að framlög til þróunarsamvinnu ættu að 

haldast óbreytt eða verða minnkuð. Þrátt fyrir að Íslendingar séu hlynntir þróunarsamvinnu 

og telji hana hjálpa til í baráttunni gegn fátækt þá er ekki metnaður fyrir því að hækka 

framlögin sem er nokkuð einkennilegt. Ef Ísland á einhverntíman að ná markmiði SÞ þarf ekki 

einungis metnaður íslenskra ráðamanna að breytast heldur þarf einnig viðhorf almennings til 

þróunarsamvinnu að breytast. 
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5 Niðurstöður  

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að greina hver sé geta Íslands til þróunarsamvinnu. Tekið var 

tillit til stöðu Íslands sem smáríkis og metið hvort að stærð Íslands hafi áhrif á getu ríkisins til 

að taka þátt í þróunarsamvinnu. Stuðst var við þá nálgun að geta smáríkja væri lítil en samt 

sem áður gætu þau lagt sitt af mörkum með því að sérhæfa sig á tilteknum sviðum og þannig 

mögulega haft áhrif í alþjóðakerfinu. Hefðbundnar kenningar í alþjóðasamskiptum gera 

einungis grein fyrir áhrifum og getu stærri ríkja í alþjóðakerfinu. Þar skipta mælanlegir þættir 

á borð við íbúafjölda, stærð hagkerfis og herafla öllu máli. Í þeim skilningi búa smáríki sem eru 

fámenn, efnahagslega og hernaðarlega veik eins og Ísland ekki yfir getu til að hafa áhrif í 

alþjóðakerfinu. Smáríkjakenningar og félagsleg mótunarhyggja hafna þessu og leggja áherslu 

á mýkri og huglægari hluti í alþjóðakerfinu eins og þróunarsamvinnu og stöðu smáríkja í 

alþjóðakerfinu. Með því að leggja áherslu á viðmið, gildi og stofnanavæðingu er hægt að draga 

úr mikilvægi hefðbundins valds stærri ríkja og gefa smáríkjum svigrúm til áhrifa. Með mjúku 

valdi, aðlaðandi menningu, góðum hugmyndum og sérhæfingu á tilteknum sviðum geta 

smáríki verið frumkvöðlar og fyrirmyndir ákveðinna viðmiða og gilda og þar af leiðandi skapað 

sér sérstöðu og haft áhrif í alþjóðakerfinu. 

Niðurstöður benda til að allir flokkar í kenningaramma smáríkja hafi áhrif á getu Íslands til 

þróunarsamvinnu. Föst stærð og efnahagsleg stærð Íslands fléttast saman. Þó að Ísland sé 

smáríki og íslenskur efnahagur sé brothættur þá er Ísland eitt af ríkustu ríkjum heimsins í dag. 

Samkvæmt lífskjaralista Þróunaráætlunar UNDP er Ísland í níunda sæti yfir þróuðustu ríki 

heimsins en áætlunin tekur tillit til efnhags, heilbrigðismála og menntunar. Takmörkuð stærð 

heimamarkaðs og sú staðreynd að Íslendingar eru fámenn þjóð á því ekki að hafa áhrif á getu 

Íslands til að veita tiltekið hlutfall af VÞT í opinbera þróunaraðstoð. Ísland styður markmið SÞ 

að veita 0,7% af VÞT í opinbera þróunaraðstoð en samt sem áður er Ísland langt frá því að ná 

því markmiði. Ísland var næst því að ná markmiðinu árið 2008 en þá námu framlög til 

þróunarsamvinnu 0,36% af VÞT. Eftir efnahaghrunið dró úr framlögum til þróunarsamvinnu og 

námu framlögin 0,21% árin 2011 - 2012. Á árunum 2014 og 2015 hækkuðu framlögin örlítið 

og námu 0,22 til 0,24% af VÞT. Á síðasta ári var framlag Íslands til þróunarsamvinnu 0,26% en 

stefnt er að því að hækka framlögin á næstu fimm árum í 0,35%. 

 Á Íslandi hefur alltaf verið sterk hefð fyrir því að leggja meiri áherslu á innlandsmálefni. 

Metnaðurinn lá þar alla síðustu öld sem leiddi til að Ísland breyttist úr því að vera fátækt 
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landbúnaðarsamfélag í það vera auðugt iðnaðar og viðskiptasamfélag. Fjárlög síðustu ára 

styðja þá staðreynd að áherslur stjórnvalda liggi ennþá í innanlandsmálum en samkvæmt að 

meðaltali hefur 1,8 % af A-fjárlögum verið úthlutað til utanríkismála og rennur um helmingur 

af þessu til þróunarsamvinnu og alþjóðastofnana. Samkvæmt fjárlögum hafa  til dæmis 

málefni landbúnaðar verið úthlutað hærri fjámagni en utanríkismál. Í nýrri fjármálaáætlun 

ríkisins er einnig tekið undir þetta en í henni kemur fram að: 

Meginmarkmið Íslands í utanríkismálum er að íslenska þjóðin verði áfram sjálfstæð, örugg, 
frjáls, búi við hagsæld og njóti mannréttinda. Í þeirri endurskoðun á forgangsröðun 
verkefna, sem framundan er ber að líta á beina hagsmuni íslensku þjóðarinnar og hvort 
aðrar þjóðir hafi sömu hagsmuna að gæta og eru þess vegna álitlegar til samstarfs. Einnig 
er mikilvægt að skoða vel á hvaða sviðum Ísland getur helst lagt sitt að mörkum í samstarfi 
þjóða. (Stjórnarráð Íslands, 2018: 126) 

Samkvæmt þessu er megináherslan í utanríkismálum lögð á íslensku þjóðina og mikilvægi 

þess að hlúa að henni og hagsmunum íslenska ríkisins. Metnaður íslenskra stjórnvalda 

endurspeglar að einhverju leyti viðhorf Íslendinga til þróunarsamvinnu. Samkvæmt könnun 

um viðhorf og þekkingu Íslendinga á þróunarsamvinnu frá árinu 2013 voru 80,7% Íslendinga  

annaðhvort mjög hlynntir eða frekar hlyntir að íslensk stjórnvöld taki þátt í þróunarsamvinnu. 

Samt sem áður töldu 68,1% Íslendinga að framlög Íslands til þróunarsamvinnu ættu að haldast 

óbreytt eða verða minnkuð en framlög til þróunarsamvinnu árið áður námu einungis 0,21% af 

VÞT (Össur Skarphéðinsson, 2013). Einnig töldu aðeins 14,4% Íslendinga að þeir þekktu 

þróunarsamvinnu á vegum íslenskra stjórnvalda. 

Norðurlöndin og Lúxemborg leggja hlutfallslega meira til utanríkismála í samanburði við 

Ísland þar sem þessi ríki hafa öll náð markmiði SÞ um að veita 0,7% af VÞT í opinbera 

þróunaraðstoð. Lúxemborg hefur til dæmis veitt að meðaltali 1 % af VÞT í opinbera 

þróunaraðstoð undanfarin ár. Þessi ríki hafa sannað að lítil ríki geti lagt hlutfallslega mikið til 

þróunarsamvinnu ef metnaðurinn er til staðar. Ríkin hafa þannig sett sér þau viðmið og gildi 

að vera fyrirmynd á sviði þróunarsamvinnu. Ekki er hægt að segja það sama um Ísland þar sem 

fjármagn Íslands til þróunarsamvinnu er í engum samanburði við Norðurlöndin og Lúxemborg. 

Jafningjarýni DAC styður þetta og nefnir að framlag Íslands til þróunarsamvinnu endurspegli 

engan veginn áætlanir um öflugan hagvöxt í íslensku efnahagslífi. 

Ísland veitir hlutfallslega örlítið hærra fjármagni til tvihlíða aðstoðar heldur en 

samanburðarlönd en samt sem áður hefur Ísland ekki náð að vera meðal stærstu gjafríkja í 

tvíhliða þróunarsamvinnu í Mósambík, Malaví og Úganda á árinu 2015. Af meðlimum DAC var 
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Ísland í næst neðsta sæti yfir gjafríki í Mósambík. Í Malaví var Ísland í 10 sæti og í Úganda í 14 

sæti. Þessi upphæð tekur þó tillit til magns þróunaraðstoðar en ekki hlutfalls af VÞT. 

Lúxemborg og Norðurlöndin eru samt sem áður miklu stærri gjafríki hvað varðar magn 

þróunaraðstoðar í þessum ríkjum. Þar sem tvíhliða þróunarsamvinna við Mósambík hefur 

verið stöðvuð er möguleiki á að meira fjármagn muni verða úthlutað til Malaví og Úganda og 

þannig gæti Ísland orðið stærra gjafríki í ríkjunum tveimur á næstu árum. 

Framlög Íslands til þróunarsamvinnu á vegum fjölþjóðastofnana sýnir töluvert skýrari 

mynd af fjármagninu. Ísland var stærsta gjafríki UN Women árið 2016 miðað við höfðatölu og 

fjórða stærsta gjafríki UNICEF á árunum 2015-2016 miðað við höfðatölu. Samkvæmt 

kynjajafnréttisstiku DAC voru 84 % af þróunarverkefnum Íslands ætlað að stuðla að jafnrétti 

kynjanna og valdeflingu kvenna. Því má ætla að lögð sé mikil áhersla á að veita fjármagn til 

þessara stofnana þar sem ein af megináherslum í verkefnum Íslands er kynjajafnrétti og 

valdefling kvenna. 

Ytri fullveldis stærð Íslands er takmarkaðri en innri fullveldis stærð. Ástæðan fyrir því er 

takmörkuð geta Íslands til að móta og framkvæma stefnur í alþjóðakerfinu. Síðastliðin ár hefur 

Ísland þó verið að bæta sig í tengslum við aukna getu til að starfa innan alþjóðastofnana og 

taka þátt í alþjóðlegum verkefnum. Í tengslum við þróunarsamvinnu varð Ísland meðlimur í 

Þróunarsamvinnunefnd OECD árið 2013 en sú aðild markaði straumhvörf í þátttöku Íslendinga 

á vettvangi alþjóðlegrar þróunarsamvinnu. Aðildarríkin í nefndinni eru í hópi þeirra ríkja sem 

standa mjög framarlega á sviði þróunarmála og hafa metnað til að ná langt á þvi sviði. Með 

aðild að nefndinni er Ísland að fylgja öðrum ríkjum eftir og jafnframt að sýna alþjóðakerfinu 

að það vilji með markvissari hætti auka getu og árangur sinn í þróunarsamvinnu 

(Morgunblaðið, 2013). Í jafningjarýni nefndarinnar var einnig lagt til að Ísland myndi skipa 

sérstakan fulltrúa gagnvart nefndinni. Sá fulltrúi hefur verið skipaður og mun hefja störf seinna 

á þessu ári. Með starfi hans mun staða Íslands innan nefndarinnar verða sterkari þar sem 

fulltrúinn getur sótt reglulega fundi fyrir hönd Íslands og talað máli landsins. Með virkri og 

reglubundinni þátttöku, málflutningi, hagsmunagæslu og jafningjarýnum eru meiri líkur að 

Ísland geti komið áherslum sínum á framfæri og lært af öðrum ríkjum, og þannig reynt að efla 

þróunarsamvinnu Íslands. 

Ísland hefur einnig aukið getu sína innan annarra alþjóðastofnana t.d. hvað varðar að eiga 

sæti í nefndum og stjórnum hinna ýmsu stofnana. Ísland átti til dæmis sæti í stjórn 
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Þróunaráætlunar SÞ árið 2015 ásamt því að sitja í stjórn UN Women árið 2015. Ísland mun  

taka við formennsku í kjördæmastarfi Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna árin 2019 - 2021 

sem veitir Íslandi stöðu aðalfulltrúa í stjórn Alþjóðabankans. Utanríkisráðherra mun einnig eiga 

sæti í þróunarnefnd Alþjóðbankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir hönd kjördæmisins 

2019-2020. Í náinni framtíð mun Ísland eiga sæti í stjórn Vesturlandahóps UN Women ásamt 

því að eiga sæti í stjórn UN Women 2019 - 2021. Með því að eiga sæti og sinna formennsku í 

ýmsum stjórnum alþjóðastofnana er Ísland að stuðla að virkri þátttöku og sýnileika í 

alþjóðakerfinu. Fulltrúar Íslands tala máli Íslands og líklegra er að málefni sem Ísland stendur 

fyrir muni hljóta hljómgrunn og lögð verði áhersla á þau í störfum stofnananna ef virk þátttaka 

og sýnileiki er til staðar. Þar sem Ísland leggur hlutfallslega mest fjármagn til UN Women og 

það að Ísland er búið að ná langt á sviði jafnréttismála þá er enginn fyrirstaða að Ísland siti í 

stjórn og nefndum UN Women. Með því að sinna stjórnar- og nefndarstörfum og samræmingu 

fyrir hönd Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna hjá Alþjóðabankanum getur Íslands 

jafnframt lagt enn meiri áherslu á jafnréttismál og jarðhitamál. Ísland getur einnig lært af 

öðrum aðilum nefnda og stjórna sem standa hátt á sviði þróunarsamvinnu og þannig stuðlað 

að bættri þróunarsamvinnu Íslands. 

Pólitísk stærð þá sérstaklega stærð utanríkisþjónustunanar hefur áhrif á getu Íslands til 

þróunarsamvinnu. Utanríkisþjónusta Íslands er að öllum líkindum sú fámennasta í Evrópu, 

hlutfallslega talið (Gunanr Bragi Sveinsson, 2015). Hún hefur þó vaxið og tekið að sér 

umfangsmeiri verkefni á alþjóðavísu undanfarin ár eins og t.d. svæðasamstarf um 

jarðhitarannsóknir í Austur-Afríku. Ytri stjórnsýsluleg hæfni Íslands er þó takmörkuð í 

samanburði við önnur ríki þótt fjölgun hafi orðið á starfsmönnum og alþjóðegum verkefnum. 

Lítil stjórnsýsla birtist einnig í tölu sendiskrifstofa erlendis. Í dag starfa t.d. einungis tvö 

sendiráð í Afríku í staðinn fyrir þrjú þar sem sendiráðinu í Mósambík var lokað á síðasta ári. 

Stjórnsýsla Íslands þó fámenn sé nýtur góðs af starfi við OECD innan þróunarsamvinnu. 

Mikilvægt er fyrir fámenna stjórnsýslu að hafa aðgang að upplýsingum, úttektum og 

jafningjarýni sem OECD stendur fyrir (Össur Skarphéðinsson, 2013). Auk lítillar stjórnsýslu 

hefur samheldni áhrif á getu Íslands til þróunarsamvinnu. Í skýrslu Össurar Skarphéðinssonar 

þáverandi utanríkisráðherra árið 2013 kemur fram að breið samstaða hafi verið á Alþingi um 

að efla þróunarsamvinnu og gerast meðlimur í DAC. Samt sem áður hafa tíð stjórnarskipti á 

undanförnum árum haft áhrif á myndun sameiginlegrar stefnu í þróunarmálum. Ný áætlun um 

þróunarsamvinnu Íslands hefur ekki verið tekin fyrir og samþykkt á Alþingi en ástæðuna má 
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rekja til kosninga og stjórnarslita árið 2016 en síðasta áætlun um þróunarsamvinnu var gerð 

fyrir árin 2013-2016. Stefnt er að gefa út nýja áætlun í þróunarsamvinnu seinna á þessu ári 

sem gildir til næstu fjögurra ára. Takmörkuð samheldni innan þróunarsamvinnu má einnig 

rekja til að ekki var samstaða á Alþingi um þá ákvörðun að leggja niður starfsemi 

Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og færa hana undir utanríkisráðuneytið. Tilgangurinn með 

breytingunum var að reyna að skýra og samhæfa stefnu innan þróunarsamvinnu betur, nýta 

starfsfólk og gera þannig betur í málaflokknum. Þrátt fyrir að þessi ákvörðun hafi verið umdeild 

á Alþingi þá telur jafningjarýni DAC að hún hafi verið jákvæð þróun fyrir þróunarsamvinnu 

Íslands. Með þessari ákvörðun væri Ísland að fylgja Norðurlöndunum eftir en góður árangur 

hefur náðst hjá þeim með þessari leið. 

Álitin stærð Íslands í tengslum við getu Íslands til þróunarsamvinnu má m.a. sjá í breyttu 

viðhorfi ráðamanna um að Ísland hafi í raun og veru getu til að taka þátt í alþjóðasamstarfi. 

Viðhorf ráðamanna allt fram á miðjan 10. áratug byggðist á því að Ísland hefði ekki getu til að 

vera virkur þátttakandi í alþjóðakerfinu sem var þvert gegn þeirri hugsun og viðhorfi 

ríkisstjórna á Norðurlöndunum. Ásamt breyttu viðhorfi var einnig aukinn þrýstingur frá 

alþjóðastofnunum að Ísland leggi meira til alþjóðakerfisins. Aukinn þrýstingur frá 

alþjóðastofnunum hafði áhrif á stofnun friðargæslunnar og aukin útgjöld til þróunarmála á 

árunum fyrir efnahagshrun. Færa má rök fyrir því að álitin stærð Íslands sé ekki fullkomin á 

sviði þróunarsamvinnu. Ef íslenskir ráðamenn teldu að Ísland byggi yfir fullri getu til að sinna 

þróunarsamvinnu þá myndi forgangsröðun og metnaður liggja á þvi sviði sem myndi leiða til 

hærri framlaga.  

Með því að vera virkur þátttakandi í þróunarsamvinnu þá leitast Ísland við að uppfylla 

siðferðislegar og pólitískar skyldur sínar sem ábyrgt ríki í alþjóðakerfinu. Heimsmarkmið SÞ er 

dæmi um að ríki hafi skuldbundið sig til að stuðla að enn frekari þróunarsamvinnu. Öll ríki 

heimsins þurfa því að vinna saman til að axla þá sameiginlegu ábyrgð um framtíð heimsins. 

Markmiðin munu ekki nást nema að allir taki þátt og þar af leiðandi líka smáríki. Ísland þarf því 

að auka hlutfallslega framlög sín til þróunarsamvinnu svo að þau nemi að minnsta kosti 0,7% 

af VÞT eins og Heimsmarkmiðin gera ráð fyrir. Í samningaviðræðum SÞ um markmiðin tók 

Ísland virkan þátt og lagði m.a. áherslu á sjónarmið ríkja með smáa stjórnsýslu í tengslum við 

eftirfyglni á markmiðunum. Mikilvægt væri að mælikvarðarnir fyrir markmiðin mættu ekki 
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vera of margir. Í endanlegri útgáfu markmiðanna hlutu málefni Íslands hljómgrunn þ.e. 

hafréttarmál, kynjajafnrétti og sjálfbær stjórnun auðlinda.  

Óskastærð Íslands í tengslum við getu til þróunarsamvinnu vísar til metnaðar, 

forangsraðar og hugmynda Íslands í þessum málaflokki. Í tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands er 

einungis stutt við tvö ríki, Malaví og Úganda. Á síðasta ári var samvinnu við Mósambík breytt 

úr tvíhliða samstarfslandi í áhersluland og í kjölfar efnahagshrunsins var tvíhliða samvinnu við 

Sri Lanka, Níkaragvúa og Namibíu hætt. Jafningjarýni DAC telur þessa þróun vera jákvæða. 

Mikilvægt sé fyrir smáríki eins og Ísland að forgangsraða og leggja áherslu á sérstaka 

málaflokka í fáum löndum. Með þessu getur Ísland haft töluverð áhrif, sérstaklega í verkefnum 

tengdum þeim málaflokkum sem Ísland hefur yfirburðarþekkingu. Í þróunarsamvinnu Íslands 

er lögð áhersla á málaflokka þar sem yfirburðarþekking fær að njóta sín þ.e. jafnrétti kynjanna, 

endurnýtanleg orka og sjálfbærni í fiskveiðum og landgræðslu. Þessi sérþekking er undirstaðan  

bæði í tvíhliða og marghliða samvinnu Íslands.  

Í tvíhliða samvinnu hefur Ísland nýtt sérþekkingu sína til að hafa áhrif. Árangur hefur náðst 

í öllum samstarfslöndum á flest öllum sviðum en sérstaklega þó á sviði jarðhitarannsókna í 

Austur-Afríku en í kjölfarið hafa fleiri svipuð verkefni komið inni á borð Íslands. Þó hefur 

jafningjarýni DAC bent á að stuðla þurfi að aukinni þátttöku íslenskra fyrirtækja á þessu sviði 

og færa hana einnig yfir á önnur svið tengd þróunarsamvinnu. Nýjar skýrslur um tvíhliða 

samvinnuverkefni og nýjar aðferðir við framkvæmd verkefna í samstarfslöndum hafa sýnt að 

Ísland hefur erindi í beinni aðstoð og samvinnu við uppbyggingu fátækra samfélaga. Þó að 

heildarfjármagnið sé ekki eins mikið þá hefur starf og vinna Íslands haft áhrif á svæðunum 

(Þórir Gunnarsson, 2014, 7). 

Í marghliða samvinnu er stutt við fjórar lykilstofnanir, Alþjóðabankann, UNICEF, UN 

Women og Háskóla SÞ á Ísland. Í flest öllum verkefnunum sem Ísland tekur þátt í samstarfi við 

stofnanirnar þá er sérþekking Íslands í fyrirrúmi. Setja má spurningamerki við verkefni Íslands 

á vegum UNICEF en þau verkefni hafa aðallega snúist um bætta vatns- og salernisaðstöðu, 

menntun og heilsu sem eru ekki hluti af sérþekkingu Íslands. Ísland ætti að forgangsraða enn 

frekar og betra væri að einblína eingöngu á þau verkefni sem yfirburðarþekking fær að njóta 

sín svo að mestur árangur skili sér. 

Ísland hefur notað stöðu sína vel í samstarfi við Alþjóðabankann og fyrir tilstilli Íslands fór 

t.d. bankinn aftur að lána til verkefna tengdum sjávárútvegi og jarðhita sem leiddi síðar til 
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samstarfsins í Austur-Afríku. Framlag Íslands til UN Women er einnig vel liðið og var Ísland m.a. 

í forystu í Heforshe herferðinni. Í bæði tvíhliða og marghliða starfi Íslands er lögð megin áhersla 

á að heimamenn beri sjálfir ábyrgð á verkefnunum eins og Jeffrey Sachs leggur til með sínum 

kenningum. Eina leiðin til að binda enda á fátækt er að leyfa þeim sem búa á svæðinu að taka 

þátt í vinnunni að leiðinni að þróuninni. Þessi áhersla er undirstaðan í aukinni þróun í 

heiminum, til að koma fátækari ríkjum úr jaðrinum yfir í kjarnann eins og Heimskerfiskenningar 

og tengslakenningar innan þróunarfræði gera ráð fyrir. Þetta er augljóst t.d. í framlagi Íslands 

til HSÞ á Íslandi. Þar fá sérfræðingar frá þróunarlöndum að stunda nám og afla sér þekkingar 

á þeim sviðum sem skólarnir bjóða upp á. Þegar kennslu lýkur fara sérfræðinganir aftur til síns 

heima og þegar heim er komið geta þeir stuðlað að jákvæðri og bættri þróun samfélaga.  

Samkvæmt þeim niðurstöðum sem kynntar voru hér fyrir ofan hefur Ísland getu til að taka 

þátt í þróunarsamvinnu en getan takmarkast þó við þau svið sem Ísland sérhæfir sig á þ.e. 

kynjajafnrétti, jarðhiti, landgræðsla og fiskimál. Ísland mun líklegast ekki ná að veita 0,7% af 

VÞT í opinbera þróunaraðstoð á næstu árum samkvæmt áætlun íslenskra stjórnvalda og þar 

með setja sig á sama stall og Norðurlöndin og Lúxemborg. Þessi ríki eru fyrirmyndir á sviði 

þróunarsamvinnu og hafa sett sér þau viðmið og gildi að standast markmið SÞ um veitingu 

opinberrar þróunaraðstoðar. Þau hafa sannað að smáríki geti lagt hlutfallslega jafn mikið til 

málaflokksins og stærri ríki ef metnaður og forgangsröðun er til staðar. Ísland gæti verið á 

sama stað og Norðurlöndin og Lúxemborg í þróunarmálum þar sem Ísland er eitt af ríkustu 

ríkjum heims en metnaður og forgangsröðun íslenskra stjórnvalda liggja einfaldlega á öðrum 

sviðum. Auka þarf skilning fyrir tengslum á milli þróunarsamvinnu og almennri þátttöku í 

alþjóðakerfinu. Framlög til þróunarsamvinnu greiða oft fyrir og liðka samskipti við önnur ríki 

sem gerir það auðveldara fyrir ríki að koma sínum sérstökum málum á framfæri. Til að hægt 

sé að telja Ísland sem fullvirkan þátttakanda og ábyrga þjóð í samfélagi þjóðanna þurfa framlög 

til þróunarsamvinnu að vera hærri. Þetta á sérstaklega við ef útrýma á fátækt og losa á 

mannkynið undan ánauð fátæktar eins og Heimsmarkmið SÞ gera ráð fyrir að verði náð fyrir 

árið 2030.  
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