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Útdráttur 

Þróunaraðstoð er hugtak sem margir kannast við en segja má að þróunaraðstoð hafi orðið 

að miðpunkti í samskiptum milli landsvæða norðurs og suðurs síðastliðna áratugi. 

Þróunaraðstoð er oft sett fram á jákvæðan hátt, eða sem fyrirkomulag sem ætlað er að 

betrumbæta lifnaðarhætti og efla efnahag þróunarlandanna. Þróunaraðstoð er því að 

mörgu leiti talin vera nauðsynleg starfsemi sem erfitt er að efast um. Margir fræðimenn 

og þá sérstaklega mannfræðingar taka sér hins vegar gagnrýna stöðu gegn 

þróunaraðstoð. Þeir líkja þróunaraðstoð við nýlendutímann sem var tímabil þegar Evrópa 

ríkti yfir suðrinu, hagnýtti auðlindir þess og yfirfærði eigin siði og gildi á innfædda. Ritgerð 

þessi tekur sjónarmið mannfræðinnar á þróunaraðstoð og varpar fram spurningunni 

hvort að þróunaraðstoð sé í raun nýtt form nýlenduhyggju líkt og mannfræðingar halda 

fram. Til að svara því er byrjað á að skoða sögulegar rætur þróunaraðstoðar og þá 

hugmyndafræði sem hefur mótað hana, ásamt því að fara í helstu kenningar sem 

gagnrýna þróunaraðstoð frá sjónarhorni mannfræðinnar. Skoðað er einnig hvernig 

orðræða þróunar hefur búið til ákveðna staðalímynd af þróunarlöndum og hvernig slík 

orðræða á rætur að rekja í orðræðu nýlendutímans. Fjallað er um hvernig mannfræðin 

skiptist í tvær ólíkar fylkingar þegar kemur að þróunaraðstoð, þar sem annað hvort er 

starfað meðal þróunaraðstoðar stofnanna eða tekin staða gegn þróunaraðstoð. Að lokum 

er farið í birtingarmynd þróunaraðstoðar á 21. öldinni þar sem farið er yfir 

þróunaraðstoðar fyrirkomulag síðustu ára. Sýnt er fram á að enn megi finna ýmsar leifar 

af nýlenduhyggju í fyrirkomulagi þróunaraðstoðar og orðræðum þróunarstofnana og má 

því ætla að þróunaraðstoð er að hluta til nýtt form af nýlenduhyggju. 
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Abstract 

 
Development aid is a common and often taken for granted concept that in recent decades 

has become a focal point in the relationship between the global north and south. 

Development aid is often presented in positive terms and something intended to improve 

the quality of life and the economies of developing countries, making it difficult to 

question its motives. Many scholars and anthropologists in particular, however, take a 

critical position against development aid which they often compare to colonialism and a 

time when European nations ruled over the south, exploited their natural resources, and 

imposed their cultural practices on the indigenous peoples. This thesis takes the 

perspective of anthropology on development assistance and raises the question of 

whether development aid is in fact a new form of colonialism, as anthropologists argue. 

The thesis begins by exploring the historical roots of development aid and the ideology 

that shaped it, as well as exploring the main theories that criticize development aid from 

the perspective of anthropology. The thesis also examines how development discourse 

has created a certain stereotype of the developing countries and how such discourse is 

rooted in older forms of colonial discourse. It will be discussed how anthropology has 

been generally divided into two different divisions when it comes to conceptualizing 

development aid, where they either work with the development agencies in practice or 

take a critical scholarly position against it. Development aid in the 21st century will be 

examined to take note of any developments in recent years. The thesis will conclude to 

argue that the evidence suggests that various remnants of colonialism are arguably 

remaining a feature of contemporary development aid and development discourse. 

Development aid can therefore be assumed to be partly a new form of colonialism. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er skrifuð til BA-gráðu við Mannfræðideild Háskóla Íslands og er hún metin 

til tólf eininga. Ritgerðin er skrifuð undir handleiðslu James Gordon Rice sem ég þakka 

kærlega fyrir ánægjulegt samstarf og ómetanlegan stuðning. Að auki vil ég þakka 

mágkonu minni Berglindi Grímsdóttur og móður minni Margréti Richter fyrir gagnlegar 

ábendingar hvað varðar þýðingar, stafsetningu og orðalag. Að lokum þakka ég öllum þeim 

sem hafa veitt mér stuðning síðastliðið ár við gerð ritgerðarinnar og fyrir að hvetja mig 

áfram þegar ég hef þurft á því að halda.  
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Inngangur  

Hugtakið þróun hefur oft verið notað til að lýsa og skýra félagslegan og menningarlegan 

mun á alþjóðlegum skala en hugmyndir um þróuð og vanþróuð samfélög eru nokkuð 

áberandi í því hvernig heimurinn er flokkaður og skilgreindur (Yarrow og Soumhya, 2012). 

Hugtakið þróun felur í raun í sér eitthvað sem færist frá einu stigi yfir á annað í átt að 

einhverskonar takmarki sem oft á tíðum er tengt framförum. Samfélög eru því talin vera 

stödd á ólíkum stað í einlínulegri þróun þar sem hefðbundin samfélög í suður- og 

austurlöndunum eru staðsett aftar í þróunarlínunni heldur en iðnvædd vestræn samfélög. 

Hin þróuðu samfélög eru sögð einkennast af hugmyndum nútímahyggjunnar, 

tækniþróunar og iðnbyltingar á meðan hin vanþróuðu af valdleysi, offjölgun og 

hungursneyð (Ferguson, 1997). 

Vegna þess hve rótgrónar hugmyndir um þróuð og vanþróuð samfélög voru, var talið 

nokkuð sjálfsagt að hin þróuðu lönd myndu veita þeim vanþróuðu aðstoð við að komast 

á sama stig og þau sjálf. Hugtakið þróunaraðstoð kom því í kjölfarið en þróunaraðstoð 

hefur verið varpað fram sem mannúðleg aðstoð þar sem efnahagslega þróaðri lönd veita 

þeim vanþróaðri fjárhagslega og tæknilega aðstoð til að betrumbæta samfélagið, 

lifnaðarhætti þeirra og efnahag og þar með gera þau líkari hinum þróuðu samfélögum 

(Escobar, 1992). Það má segja að samband vestræna heimsins við þróunarlöndin 

einkennist að stórum hluta af tengingu þeirra í gegnum þróunaraðstoð, en í dag horfir 

vestrið almennt á þróunarlöndin út frá þeirri orðræðu sem þróunaraðstoð skapar 

(Escobar, 1994). Nú til dags starfa margir mannfræðingar innan þróunaraðstoðar geirans 

en saga mannfræðinnar hefur í raun verið samofinn sögu þróunaraðstoðar síðan hugtakið 

kom fyrst fram um miðbil tuttugustu aldar. Ekki er það þó í fyrsta skiptið sem 

mannfræðingar starfa sem menningarlegir milliliðir í samskiptum iðnvædda vestursins og 

hefðbundna austursins en sögulegar rætur mannfræðinnar má rekja til sögulegs tímabils 

sem kallast nýlendutímabilið (Kroll-Zeldin, 2016).  

Nýlendutímabilið (e. Colonial era) hófst undir lok fimmtándu aldar og á við um 

þann tíma þegar Vesturlöndin sóttust eftir því að framlengja vald sitt yfir á önnur 

landsvæði aðallega með efnahagslegum og hugmyndafræðilegum yfirráðum. Í kjölfar 

nýlendutímans skapaðist síðan hugmyndafræði sem kölluð er í dag nýlenduhyggja (e. 

Colonialism). Nýlenduhyggjan fjallar um hvernig heimsveldin sóttust eftir því að græða á 
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auðlindum og vinnuafli nýlenduríkjanna og hvernig þau réttlættu yfirráð sín í gegnum 

orðræðu um vanþróun nýlenduríkjanna. Nýlenduhyggjan var einnig ákveðið 

þekkingarform þar sem vestrænar hugmyndir um efnahagskerfi, trú og iðnvæðingu voru 

yfirfærðar á íbúa nýlenduríkjanna (Adams, Estrada-Villalta og Ordóñez, 2018). 

Fá viðfangsefni innan mannfræðinnar hafa verið jafn umdeild og þátttaka 

mannfræðinga innan nýlenduhyggjunnar en mannfræðileg þekking var oft á tíðum notuð 

sem leið til auðvelda nýlenduherrunum við að koma á félagslegum framförum og réttlæta 

yfirráð yfir nýlenduríkjunum (Yarrow og Venkatesan, 2012). Það var þó ekki fyrr en um 

1960-1970 þegar mannfræðingar fóru fyrst að horfa á þátttöku þeirra innan 

nýlenduhyggjunnar á gagnrýnin hátt og síðan þá hafa mörg mannfræðileg skrif gagnrýnt 

mannfræðilega þátttöku á nýlenutímanum (Kroll-Zeldin, 2016). Í kjölfarið fóru 

mannfræðingar að benda á að enn megi finna ýmsar leifar af nýlenduhyggjunni í 

heiminum í dag, þar á meðal í þróunaraðstoðar iðnaðinum en slíkar leifar hafa oft verið 

kallaðar síð-nýlenduhyggja (e. Neocolonialism) (Lumumba-Kasongi, 2011). 

síð-nýlenduhyggja er hugmyndafræði sem fjallar um framlengingu 

nýlendustefnunnar á öðru sögulegu tímabili og í öðru pólitísku samhengi. Síð-

nýlenduhyggjan á við um þegar valdamikið ríki, eða pólitísk stofnun, viðheldur valdi sínu 

yfir öðrum landsvæðum á óbeinan hátt (Lumumba-Kasongi, 2011). Síð-nýlenduhyggjan 

heldur því fram að hin þróuðu lönd séu enn að stjórna þeim vanþróuðu með því að 

innleiða stofnanir sem sjá um að stýra þeim. Hin þróuðu lönd eiga oft óbeinan part af 

efnahagskerfi þróunarlandanna, en áætla má að þriðjungur af kapítalísku fjármagni í 

þriðja heiminum komi frá þróunaraðstoð. Það verði til þess að þeir sem hljóta aðstoðina 

verða oft háðir gjafaríkjunum og neyðast til að leyfa þeim að stjórna auðlindunum sínum 

og fylgja reglum þeirra (Kristín Loftsdóttir, 2016; Grainger, 2017).  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara rannsóknar spurningunni hvort að 

þróunaraðstoð sé í grunnin nýtt form af nýlenduhyggju. Til þess að svara þeirri spurningu 

er fyrst farið yfir það hvernig hugtakið þróunaraðstoð kom til, aðdraganda hennar og 

sögulegan grundvöll, en notast verður við orðið þróunarlönd þegar talað er um þau lönd 

í suður- og austurlöndum sem teljast ekki vera jafn iðnvædd og vestræni heimurinn. Farið 

verður út í hvað nútímahyggja (e. Modernity) er og hvernig bæði mannfræðin og 

þróunaraðstoð eiga rætur að rekja til hennar. Kenningar á borð við heimskerfa 
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kenninguna (e. World system theory) og kenningu um þróun vanþróunar (e. Dependency 

theory) verða skoðaðar betur en þær komu fram sem andsvar við nútímahyggjunni. Farið 

verður út í samband mannfræðinnar við heimspekilegu hreyfingarnar póstmódernisma 

og póststrúktúralisma og hvernig kenningar Michel Foucault höfðu áhrif á seinni tíma 

gagnrýni á þróunaraðstoð. Skoðað verður hugtakið oríentalismi eftir fræðimanninn 

Edward Said þar sem sýnt er fram á hvernig vestrið býr til ímyndina um austrið. Farið 

verður yfir hvernig mannfræði og þróunaraðstoð hafa samtvinnast, hvert hlutverk 

mannfræðinga sé innan þess geira og hvaða gagnrýni þátttaka þeirra innan 

þróunaraðstoðar hefur fengið á sig, en þar hafa fræðimennirnir Arturo Escobar og James 

Ferguson verið mest áberandi. Í lokin verður farið út í birtingarmynd þróunaraðstoðar í 

dag,  hvort fyrirkomulag hennar hafi breyst og hvort að breyting hafi orðið á því hverjir 

gefa og hverjir þiggja aðstoð.   

1.1 Sögulegar rætur þróunaraðstoðar 

Sögulegar rætur þróunaraðstoðar má finna í þeirri pólitísku endursköpun sem varð á 

heiminum eftir seinni heimsstyrjöldina. Það sem var í gangi í heiminum á þeim tíma var 

til að mynda hnignun gamla nýlendukerfisins, upphaf kalda stríðsins, aukin kapítalísk þörf 

á að finna nýja markaði, meiri trú á tækni og vísindum og þróun ýmissa fræða (Gardner 

og Lewis, 1996). Í kjölfarið má segja að ákveðin stéttaskipting hafi orðið á milli ríkra og 

fátækra landa þar sem heiminum var skipt upp í þrjá hluta. Fyrsta heim, sem var hinn 

vestræni kapítalismi, annan heim sem vísaði til gamla Sovét ríkisins og aðra sósíalískra 

svæða og þriðja heim1 sem átti við um restina af heiminum (Lewis, 2005). Eftir seinni 

heimsstyrjöldina var aukinn áhersla sett á þá miklu fátækt og hungursneyð sem hrjáðu 

svæði í Asíu, Afríku og suður Ameríku. Slíkur efnahagslegur óstöðugleiki þótti vera ógn 

gagnvart hinum þróuðu löndum sem leiddi til þeirrar niðurstöðu að eitthvað þyrfti að gera 

til að koma í veg fyrir að slíkur óstöðugleiki dreifði úr sér. Vestrænu löndin töldu sig þar 

af leiðandi knúin til að aðstoða þriðja heims ríki við að komast á sama þrep og þau. Með 

því að horfa á eigin fortíð álitu vesturlöndin að slíkt verkefni væri ekki bara eftirsóknarvert 

heldur einnig óhjákvæmilegur hluti af þróun samfélaga. Staðfastlega var trúað að með 

 
1 Nú til dags er hugtakið hugtakið þriðji heimur ekki mikið notað í akademískum fræðum, aðallega vegna þess að slík 
stigskipting er orðin nokkuð úrelt en sá heimur sem byggði þennan mun, þ.a.s vestrið, Sovét ríkið og restin er ekki lengur 
til. 
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nýju efnahagslegu fyrirkomulagi og stjórnunar þekkingu á félagslegum kerfum myndi 

þróunin ganga hratt og örugglega fyrir sig og fyrr eða síðar myndi hinn vanþróaði heimur 

komast á sama stað og sá vestræni (Escobar, 1999).  

Hugmyndin um hina svokölluðu þróunaraðstoð kom þó ekki formlega fram fyrr en 

með yfirlýsingu þáverandi forseta Bandaríkjanna, Harry Truman árið 1949. Í yfirlýsingu 

sinni kom hann með tillögu um „sanngjarnan samning“ (e. Fair deal) en sá samningur fólst 

í því að leysa samfélagsleg og efnahagsleg vandamál hina vanþróuðu svæða heimsins með 

því að gera heiminn allan líkari þeim vestræna. Truman hélt því fram að með efnahagslegri 

eflingu myndu félagslegar, menningarlegar og pólitískar framfarir eiga sér stað og 

vanþróuðu löndin færast nær þeim þróuðu (Lewis, 2005, bls. 471). Talið var að 

iðnvæðingin væri lykilinn að þróunaraðstoð þar sem hún myndi ryðja veginn fyrir 

efnahagslegan gróða, skapa ný atvinnutækifæri og virkja samfélögin í alþjóðaviðskiptum. 

Til þess að iðnvæðingin gæti átt sér stað þyrfti þriðji heimurinn hins vegar að fá 

fjárhagslega aðstoð frá vestrænu löndunum (Escobar, 1988; 1999). Fljótlega komu fram 

stofnanir á borð við alheimsbankann (e. The World Bank),The US AID og fjöldi frjálsra 

félagasamtaka sem sáu til þess að hagræða þessu fjármagni. Þar sem hugmyndafræðin 

um þróunaraðstoð var helst álitin vera fjármagns-, tækni- og menntunarstefna, þá fór 

fjármagn þessara stofnana að mestu leiti í verkefni sem áttu að stuðla að efnahagslegum 

hagvexti samfélagsins (Escobar, 1992).    

Það má segja að hugmyndir þróunar hafi í raun veitt draumsýna mynd af heimi þar 

sem allir myndu tileinka sér þær félags- og efnahagslegu aðstæður sem hinn vestræni 

heimur hafði tileinkað sér. Á ólíkan hátt má segja að þróunarstofnanir sem og aðrar 

hjálparstofnanir hafi haldið áfram að eltast við þessa hástemmdu einlínulegu þróunarsýn 

um efnahagslegar og félagslegar framfarir (Yarrow og Venkatesan, 2012). Sumir 

kenningasmiðir halda því fram að á bak við mannúðlegar ástæður þróunaraðstoðar hafi 

einnig verið sett af stað ný áform um vald og stjórnun. Urðu fátæku löndin því að ákveðnu 

skotmarki fyrir ýmis fyrirkomulög og inngrip sem tryggðu yfirráð fyrsta heimsins. Að 

lokum hafi slík áform yfirfærst á alla þætti samfélagsins og í kjölfarið hafi ríku löndin öðlast 

pólitískt vald yfir þriðja heiminum (Escobar, 1999, bls. 383-384). Í þessari ritgerð verður 

farið yfir ýmsar kenningar úr félagsvísindunum sem hafa haft áhrif á það hvernig 

þróunarlíkanið varð til. Sérstök áhersla verður lögð á verk mannfræðinga og hvernig þau 
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hafa haft áhrif á fræðin, en fyrst verður samband þróunaraðstoðar við hugmyndir 

nútímahyggjunnar skoðað betur. 

1.2. Nútímahyggja  

Nútímahyggjan kom fyrst fram sem flókin heimspeki- og listastefna sem hófst í Evrópu 

um síðari hluta nítjándu aldar til byrjun tuttugustu aldar og var hún afar áhrifamikil á 

mörgum sviðum. Vegna takmarkaðs pláss verður nútímahyggjan þó aðallega skoðuð út 

frá þeim áhrifum sem hún hafði á þróunaraðstoð en nútímahyggjan var sú 

hugmyndafræði sem hafði mestu áhrifin á framgöngu þróunaraðstoðar. Grundvallar 

einkenni nútímahyggjunnar komu til vegna vitsmunalegra og pólitíska byltinga sem rekja 

má alla leið til upplýsingaaldarinnar en nútímahyggja var hugmyndafræðileg nálgun eða 

ákveðin leið til að sjá og skilja hluti út frá vestrænum hugmyndum um framfarir, 

breytingar og bætingar (Hubinger, 1997). Hugmyndir nútímahyggjunar fólu í sér að 

tilheyra nútíma vestrænni menningu og flokkaði hún því samfélög eftir því hversu vel þau 

náðu að tileinka sér vestræn gildi (Ong, 2015). Nútímahyggjan snerist að mestu leyti um 

innleiðingu nýrrar tækni, uppgang kapítalisma, aukna iðnvæðingu og meiri trú á vísindum, 

menntamálum og pólitík sem átti að leiða til efnagslegs gróða og félagslegrar þróunar 

(Adams ofl, 2018). Þau samfélög sem uppfylltu ekki kröfur nútímahyggjunnar voru oft á 

tíðum flokkuð sem afturhaldssöm, einangruð og líkleg til að hverfa í nánustu framtíð 

(Hubinger, 1997).  

Þegar kom að þróun samfélaga var nútímahyggja talin óhjákvæmileg og nauðsynleg. 

Talið var að aðeins í gegnum efnahagslega eflingu gætu félagslegar, menningarlegar og 

pólitískar framfarir átt sér stað. Kapítalísk aukning væri þar að leiðandi mikilvægasti 

þátturinn í efnahagslegum framförum og þróun samfélaga (Escobar, 1999). 

Þróunaraðstoð var þar af leiðandi skilgreind sem ferli sem átti að endurskapa þær 

aðstæður sem einkenndu þjóðir sem voru efnahagslega betur staddar en aðrar þjóðir, 

þær voru iðnvæddari, menntaðri, tæknilega þróaðri og nútímalegri. Það var því í 

verkahring þróunaraðstoðar að minnka munin milli þeirra þróuðu og vanþróuðu með því 

að gera vanþróuðu löndin líkari þeim þróuðu (Escobar, 1997). Þróunaraðstoð var því að 

miklu leiti afurð nútímahyggjunnar en til að skilja hana betur er þó vert að skoða fleiri 

kenningar sem höfðu áhrif á þróunaraðstoðarlíkanið og þá gagnrýni sem þróunaraðstoð 

fékk síðar meir. Hér næst verður greint stuttlega frá kenningu um þróun vanþróunar, en 



12 

hún hefur verið ein af aðal nálgununum í hvernig hugsað var um og iðkað þróunaraðstoð, 

um mið- til lok 20. aldar.  

1.3. Kenning um Þróun vanþróunar 

Kenning um Þróun vanþróunar (e. dependency theory)2 er ný-marxísk kenning sem kom 

fyrst fram árið 1949 sem gagnrýni við kenningar nútímahyggjunnar. Hún varð mjög vinsæl 

á árunum 1960-1970 og má segja að hún hafi haft mikil áhrif á þróunar rannsóknir síðan 

þá (Gardner og Lewis, 1996). Kenningin deilir mörgum eiginleikum með öðrum marxískum 

kenningum en kenningin einbeitir sér að því að skoða þá pólitísku uppbyggingu sem 

mótað hefur heiminn. Kenning um þróun vanþróunar er aðallega söguleg kenning, en hún 

gengur út frá því að með því að skoða söguna sé hægt að sjá hvernig aðgreiningin milli 

þróaðra og vanþróaðra landa myndaðist og hvernig sambönd þeirra á milli fer fram 

(Kearney, 1995). 

Kenning um þróun vanþróunar heldur því fram að hin vanþróuðu lönd urðu vanþróuð 

vegna ferla heimsveldis- og síð- heimsveldis hagnýtingar byggt á heimsvaldastefnunni. 

Heimsvaldastefnan (e. Imperialism) er hugmyndafræði sem miðar að því að eitt land öðlist 

óbeina stjórn yfir öðrum löndum, annaðhvort með valdbeytingu eða með því að taka yfir 

pólitíska og efnahagslega þætti á þeim svæðum. Heimsveldið öðlast í kjölfarið vald til að 

hagnýta náttúruauðlindir og markaði þessara landa sem ýtir enn frekar undir 

efnahagslegan ójöfnuð milli þróaðra og vanþróaðra landa (Lumumba-Kasongi, 2011).  

Kenningin um þróun vanþróunar lýsir sambandi norðursins og suðursins með því að 

líkja norðrinu við miðju og suðrinu við útjaður. Kenningin gengur út frá því að útjaðurinn 

hafi verið dreginn inn í kapítalisma miðjunnar á ójöfnum grundvelli þar sem útjaðurinn 

veitti miðjunni hráefnin og vinnuafl en gróðinn hafi síðan ekki skilað sér til fátæku 

landanna. Það hafi orðið til þess að útjaðurinn varð háður erlendum mörkuðum og náðu 

þar af leiðandi ekki að þróa eigin framleiðsluiðnað. Kenningin um þróun vanþróunar 

heldur því þar af leiðandi fram að þróunaraðstoð sé óréttlátt ferli þar sem hinar ríku þjóðir 

verða ríkari og fátæku þjóðirnar fátækari (Gardner og Lewis, 1996).  Út frá hugmyndum 

kenningar um þróun vanþróunar spratt síðar fram önnur kenning sem kallast Heimskerfa 

 
2 Kenningin er oft þýdd sem kenning um hæði, en íslenskir mannfræðingar sem starfa innan þessa geira kjósa frekar að 
tala um kenningu um þróun vanþróunar 
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kenningin. Hér næst verður farið betur út í hvað sú kenning snýst um og hvernig hún 

bindur samfélög heimsins saman. 

1.4. Heimskerfa kenningin  

Heimskerfa kenningin eftir Immanuel Wallerstein kom út árið 1974 en hún var hönnuð til 

að útskýra efnahagslegan grunn nútíma kapítalískra heimskerfa (Galaty, 2011). 

Heimskerfa kenningin byggist að miklu leiti á kenningu á þróun vanþróunar en á meðan 

sú kenning lagði áherslu á miðju og útjaður er heimskerfa kenningin flóknari þar sem hún 

fjallar um milliríkja kerfi þar sem heimurinn skiptist í lönd og ríki sem eru breytileg bæði í 

stærð, heilsu og hvernig þau keppast við að öðlast vald og auð innan kapítalíska kerfisins 

(Eades, 2005; Kearney, 1995).   

Hugtakið heimskerfi á við um það þegar ólík svæði í heiminum tengjast í gegnum 

vöruskipti og viðskipti með ólíka dreifingu á vinnuafli milli kjarnans og útjaðurins. 

Heimskerfa kenningin gengur út frá því að hin svokölluðu vanþróuðu lönd séu ekki 

efnahagslega vanþróuð vegna þess að þau hafa ekki þróast almennilega heldur vegna 

þátttöku þeirra í alþjóðlegum viðskiptum og brenglaðs sambands við iðnvæddu ríkin sem 

nýta sér fátækt þeirra. Slík hagnýting sé ástæða efnahagslegrar vanþróunar fátæku 

landanna (Eades, 2005). Hagnýtingin felur í sér að ódýrt hráefni og vinnuafl er fengið frá 

fátækum löndum sem hámarki efnahagslegan gróða ríkari landa en þær vörur sem 

framleiddar eru verða síðar seldar til baka til fátæku landanna. Framleiðslan er mótuð af 

þörfum ríku landanna sem gerir það að verkum að efnahagslegur hagvöxtur og bættar 

aðstæður í fátæku löndunum eru ómögulegar. Mesti gróðinn í slíkum vöruskiptum og 

framleiðslu fer til hins alþjóðlega kapítalisma en ekki til fátæku landanna. Niðurstaða 

þessa ferla er þar af leiðandi þróun á því vanþróaða (Eades, 2005; Galaty, 2011).  

Heimskerfa kenningin skiptir svæðum í þrjá hluta, það er að segja kjarna, útjaður og 

mið-útjaður (e. Semi- periphery). Kjarninn samanstendur af þeim svæðum sem eru mest 

tæknivædd og valdamikil. Þau svæði sem flokkast undir kjarnann eru breytileg með 

tímanum. Svæði sem flokkast undir útjaður eru oftast fátækari, ekki komin eins langt í 

tækninni og efnahagskerfi þeirra byggjast oft á útflutningi hráefna. Mið-útjaður eru þau 

svæði sem staðsett eru á milli kjarnans og útjaðursins og eru oftast fátæk samanborið við 

kjarnann en hafa möguleika á að verða að kjarna ríki ef að aðstæður eru réttar. Þau hafa 

einnig möguleika á því að taka yfir eitthvað af framleiðslunni frá kjarna löndunum og 
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koma þannig á efnahagslegum hagvexti í eigin samfélagi. Pólitískt samband við útjaðurinn 

felur í sér mismunandi form af valdstýringu, allt frá hertöku og nýlendustýringu til neta af 

viðskiptatengdum ríkjum. Mið- útjaður gæti þar af leiðandi verið bandamaður kjarna 

ríkjanna (Eades, 2005).  

Wallerstein greindi frá muninum á milli stórveldis og alheims efnahagskerfis. 

Stórveldi (e. empire) hefur beina pólitíska stjórnun yfir útjaðrinum en alheims 

efnahagskerfi hefur óbeina stjórn sem fer fram í gegnum kerfisbundið efnahagslegt 

ósjálfstæði útjaðursins. Kjarna ríkin fá ódýr hráefni og vinnuframlag frá svæðum 

útjaðursins sem verður til þess að framleiðsla verður ódýrari á vörum sem kjarninn notast 

við. Vörurnar eru svo seldar til baka til útjaðursins. Eftir því sem efnahagslegt samband 

milli miðjunnar og útjaðursins eykst verður útjaðurinn í auknu mæli háðari kjarnanum 

(Galaty, 2011). Þó svo að heimskerfa kenningin einblínir aðallega að efnahagslega þætti 

þá leggur hún einnig grunnin að áframhaldandi athygli á alþjóðlega þætti menningar og 

sjálfumleika (Kearney, 1995). Heimskerfi bindur samfélög heimsins saman í gegnum flókið 

net af efnahagslegum samböndum þar sem hvert land er túlkað út frá sambandi þess við 

heiminn sem heild. Ekki er hægt að skoða staka þætti í heimskerfa kenningunni heldur 

aðeins hvernig þeir tengjast heildinni. Heimskerfi eru kerfisbundin, deila almennum 

eiginleikum þróunar og í gegnum tímanna rás hafa mörg heimskerfi samtvinnast og búa 

þannig til eitt samblandað kapítalískt heimskerfi sem við sjáum í dag (Eades, 2005).  

Bæði heimskerfa kenningin og kenning um þróun vanþróunar voru áhrifaríkar um 

miðja tuttugustu öld og vörpuðu ljósi á þróun í tengslum við félagsvísindin. Hins vegar var 

mannfræðin ekki sérstaklega gagnrýnin á þróun fyrr en um lok tuttugustu aldar. 

Mannfræði er í raun afurð nútímahyggjunnar og er samofin sögu evrópskrar 

nýlenduhyggju og hugmyndum þróunar. Það verður þó ekki farið nánar út í þá sögu heldur 

verður skoðað hvernig hugtakið þróun hafði áhrif á mannfræðina á síðari hluta tuttugustu 

aldar og þá sérstaklega á mannfræðilega gagnrýni á þróunaraðstoð. Hér næst verður farið 

í stutt yfirliti um mannfræðina og tengsl hennar við nútímahyggju, póstmódernisma og 

póststrúktúralisma með áherslu á þróun.  

1.5. Mannfræði og Nútímahyggjan 

Nútímahyggjan og mannfræðin hafa átt í nokkuð flóknu sambandi í gegnum árin en 

mannfræðin var í raun afurð nútímahyggjunnar og voru hugmyndir nútímahyggjunnar 
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ákveðinn grundvöllur fyrir mannfræðilegar rannsóknir, þó svo að mannfræðingar séu í 

dag helstu gagnrýnendur hennar. Á meiri hluta tuttugustu aldar störfuðu mannfræðingar 

innan sögulegs grunns nútímahyggjunnar og var vestræn mannfræði oft skilgreind út frá 

hugmyndum hennar (Hubinger, 1997). Sumir vilja meina að vettvangsrannsókn 

Malinowski hafi markað upphaf nútímahyggjunnar í mannfræði. Vettvangsrannsóknir 

ganga út frá því að mannfræðingar leitast við að skilja uppbyggingu og félagsleg sambönd 

samfélaga út frá þekkingarkerfum vestursins og því er hægt að segja að 

vettvangsrannsóknir séu í raun framlenging vestrænnar nútímahyggju (Yarrow og 

Venkatesan, 2012). Þó svo að mannfræðin sé í raun afurð nútímahyggjunnar þá er hún 

einnig helsti gagnrýnandi hennar en margir mannfræðingar vilja meina að nútímahyggjan 

og nýlenduhyggjan séu í raun tvær hliðar á sama peningnum þar sem orðræða 

nútímahyggju felur í sér mikið af rökum nýlenduhyggjunnar (Harding, 2011). 

Líkt og mannfræðin er, þá er þróunaraðstoð einnig afsprengi nútímahyggjunnar en 

þróunaraðstoðarlíkanið hefur verið byggt á aðeins einu þekkingar kerfi, það er 

nútímahyggju vesturlanda (Harding, 2011). Því var haldið fram að nútímavæða þurfti hin 

vanþróuðu lönd því að nútímavæðing þýddi innleiðing hina réttu gilda, það er að segja 

þeirra gilda sem hinn vestræni minnihluti hafði tileinkað sér. Nútímahyggjan gengur út frá 

þeim hugmyndum að vanþróun samfélaga sé vegna fastheldni þeirra á rótgróna siði en 

ekki sögulegt samband þeirra við iðnvæddu ríkin og sú dulda hagnýting sem því fylgir 

(Eades, 2005). Mannfræðingar hafa einnig gagnrýnt nútímahyggjuna fyrir að sýna ekki 

fram á raunverulegar ástæður vanþróunar en, með því að segja að öll lönd séu á sömu 

einlínulegri leið er verið að vanrækja þá sögulegu og pólitísku þætti sem mótað hafa 

samfélagið. Til að mynda þá er ekki hægt að bera saman Evrópu á meðan iðnbyltingunni 

stóð og Afríku og Suður-Asíu á seinni hluta tuttugustu aldar (Harding, 2011).  Sú hugmynd 

nútímahyggjunnar, að allar samfélagslegar breytingar fylgja hinu vestræna módeli, eru 

því afar þjóðhverfar. Mannfræðilegar rannsóknir hafa sýnt fram á að efnahagsleg þróun 

kemur í mörgum formum og gerðum og því sé ekki hægt að alhæfa um umbreytingu frá 

einni tegund samfélags yfir á aðra (Gardner og Lewis, 1996). 

 Hugmyndir um einfalda þróunarlínu samfélaga hafa þó verið ráðandi í mannfræðinni 

löngu áður en hugtakið þróunaraðstoð kom fyrst fram. Bæði gagnrýni á einlínulega þróun 

og gagnrýni á þróunaraðstoð voru partur af endurhugsun mannfræðinnar á sögu 
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nútímahyggjunnar (Harding, 2011). Snemma í kringum 1980 eða undir lok kalda stríðsins, 

varð þó hnignun á alþjóðlegum kenningum nútímahyggjunnar og ný kynslóð 

mannfræðinga afneitaði þróunarfræðilegum forsendum hennar. Í kjölfarið kom tímabil 

innan mannfræðinnar sem einkenndist af hugmyndafræði sem kallaðist póstmódernismi 

(Ong, 2015). 

1.6. Póstmódernismi 

Póstmódernismi var stefna sem var ríkjandi í listum og arkitektúr, heimspeki og 

bókmenntum um miðbil síðustu aldar. Stefnan kom síðar inn í mannfræðina milli 1970-

1980 sem andsvar við nútímahyggjunni. Það má segja að lok seinni heimsstyrjaldarinnar, 

kalda stríðið og Víetnam stríðið hafi rutt veginn fyrir tilkomu póstmódernismans. Á 

þessum tíma voru nýlenduríkin einnig að öðlast sjálfstæði og í kjölfarið urðu 

nýlendustjórnirnar og mannfræðin fyrir mikilli gagnrýni (Mascia- Lees, Sharp og Cohen, 

1989). Póstmódernisminn var í raun gagnrýni á vísindalegar aðferðir og stórar 

heildarkenningar nútímahyggjunnar sem mannfræðingar tóku oft á tíðum sem 

sjálfsögðum hlut (Barnard, 2000). Póstmódernismar hafna því að hægt er að nálgast 

einhverja hlutlausa þekkingu eða skilgreina veruleikann á hlutlægan hátt. Þeir vilja meina 

að veruleikinn sé í raun samansafn ólíkra sjónarhorna frá ólíkum stöðum (Mascia- Lees 

o.fl., 1989).  

Póstmódernismi gagnrýndi vísindin og gekk út frá þeirri staðhæfingu að þeir sem hafa 

þekkinguna hafa valdið og þeir sem hafa valdið skapa þekkinguna. Póstmódernistar vilja 

meina að það sé valdbeiting að fullyrða að eitthvað sjónarhorn sé hlutlaust því það felur 

í sér að önnur sjónarhorn séu ekki sönn. Veruleikinn sé samansafn ólíkra sjónarhorna frá 

ólíkum einstaklingum. Textar eru því ekki hlutlaus sannleikur heldur einhverskonar 

skáldskapur, byggður á sjónarhorni eins einstaklings. Póstmódernisminn heldur því fram 

að það sé engin einn sannleikur heldur margir sannleikar og ekkert eitt sjónarhorn heldur 

mörg. Póstmódernisminn vill frelsa mannfræðina úr hinu svokallaða „valdaneti" með því 

að hafna sannleikanum (Barnard, 2000; Mascia- Lees o.fl., 1989) 

Ein stærsta birtingarmynd póstmódernismans í mannfræðinni var greinasafnið 

Writing Culture sem kom út árið 1986 í kjölfar ráðstefnu um gerð etnógrafískra texta. Þar 
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var verið var að benda á hversu ófullkominn etnógrafískur texti3 er og hvatt var til nýrra 

leiða til þess að skrifa etnógrafíur (Clifford og Marcus, 1986). Eitt af aðal hugtökum 

póstmódernismans í mannfræðinni var hin svokallaða spegilmannfræði en hún á við 

þegar mannfræðingar láta persónulega reynslu sína speglast í etnógrafíum sínum og sýni 

fram á hvernig mannfræðingurinn mótar samskipti sín við samfélagið sem verið er að 

rannsaka. Mannfræðingar eiga að gera grein fyrir tengslum sínum við vettvanginn og 

segja á heiðarlegan hátt frá því sem miður fór. Rannsakandinn er þar af leiðandi virkur 

þátttakandi en ekki bara fluga á vegg líkt og áður fyrr (Barnard, 2000). Spegilmannfræðin 

markaði nýjan hugsunarhátt innan mannfræðinnar þar sem fræðimenn fjarlægðust 

vísindalega nálgun og fóru að skrifa í anda túlkunarhyggju. Markmiðið var að gefa 

lesandanum færi á að meta áreiðanleika rannsóknarinnar með sjálfsveru 

mannfræðingsins til hliðsjónar (Mascia- Lees o.fl., 1989).   

1.7. Póststrúktúralismi 

Önnur stefna sem hefur haft gífurleg áhrif á mannfræði tuttugustu aldarinnar og kom í 

raun á undan póstmódernismanum var póststrúktúralismi. Póststrúktúralismin kom fyrst 

fram í Frakklandi í kringum 1960 sem óbeint framhald eða svar við strúktúralisma. 

Strúktúralismi var kenningalegt sjónarmið sem kom inni mannfræðina í gegnum 

málvísindi í upphafi tuttugustu aldar. Strúktúralismi gekk út á það að skoða mynstur og 

uppbyggingu samfélaga frekar en innihald þeirra og hvernig hlutir pössuðu saman í stað 

þess að skoða þá eina og sér.  Strúktúralismi skoðaði einnig hvernig tungumál voru notuð 

í félagslegu samhengi með áherslu á einingar tungumálsins. Strúktúralismin lagði upp 

með að merking orða væri í raun handahófskennd og aðeins haldið við í gegnum 

ómeðvitað samþykki samfélagsins (Barnard, 2000). 

Póststrúktúralismi felst hins vegar í því að skoða hvernig hægt sé að komast að 

félagslegum raunveruleika samfélaga út frá tungumálum. Þannig lagði póststrúktúralíska 

nálgunin áherslu á hlutverk tungumálsins og hvernig tungumálið byggir upp og mótar 

félagslegan veruleika í samfélögum. Póststrúktúralismi gerir þannig ráð fyrir að tungumál 

og orðræður séu ekki aðeins endurspeglun félagslegs raunveruleika heldur byggi það 

einnig upp og mótar þann raunveruleika sem verið er að lýsa (Gow, 2002; Escobar, 1997). 

 
3 Etnógrafískur texti er lýsandi texti sem mannfræðingar framleiða í vettvangsransóknum sínum (Golden-
Biddle og Lock, 1993) 
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Póststrúktúralíska nálgunin heldur því fram að til að skilja eitthvað sé nauðsynlegt að 

skoða bæði hlutinn sjálfan og þá kerfisbundnu þekkingu sem framleiðir hlutinn. 

Póststrúktúralismi gerir því ráð fyrir að engin hugsun inniheldur algilda merkingu heldur 

sé samhengi mikilvægt (Raulet, 1983; Barnard, 2000). 

Sá fræðimaður sem segja má að hafi rutt leiðina fyrir póststrúktúralisma var 

heimspekingurinn Michel Foucault en kenningar Foucault voru stór partur af þeirri 

byltingu sem átti sér stað innan félagsfræðilegra kenninga á tuttugustu öld og varð hann 

fljótt afar vinsæll innan mannfræðinnar (Ahluwalia, 2010).  Kenningar Foucault snerust 

aðallega um að skoða hvernig vald viðhelst og hvernig samspil valds og þekkingar er 

háttað. Foucault sagði vald ekki aðeins vera kúgun á hinum valdalausu heldur sýndi hann 

fram á hvernig vald á sér stað í hversdagslegum samböndum milli fólks og stofnanna 

(Escobar, 1994). Vald og þekking ættu í gagnverkandi sambandi þar sem að valdhafar 

skapa og móta þekkinguna og á sama tíma gefur þekkingin þeim einnig ákveðið vald 

(Kuper, 2014). Foucault sagði völd ekki aðeins  felast í strúktúrnum heldur líka í 

orðræðunni, en Foucault sýndi fram á hvernig samspil orðræðu, þekkingar og valds setur 

einstaklingum ákveðnar leikreglur svo þeir séu samþykktir inn í samfélagið (Barnard, 

2000). Greining Foucault á valdi, yfirráði og þekkingu hefur verið miðlæg í að skilja 

samsetningu nýlendu heimsins. Verk Foucault hafa haft mikil áhrif á síð-nýlendu 

rannsóknir og má segja að Foucault sé einn af aðal talsmönnum síð-nýlendu 

hugsunarháttar, en verk hans fela í sér innleiðingu póststrúktúralisma í síð-nýlenduhyggju 

(Ahluwalia, 2010). Kenningar Foucault hafa einnig haft áhrif á marga fræðimenn, en þeirra 

á meðal var fræðimaðurinn Edward Said sem skrifaði bókina Orientalism sem kom fyrst 

út árið 1978. Frá því að bókin kom út er nánast ómögulegt að skoða samskipti vestræna 

heimsins við þróunarlöndin án þess að vitna í verk Edward Said (Sax, 1998).  
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2 Oríentalismi og Orðræða 

Í þessum kafla verða verk Edward Said skoðuð betur, en bókin hans orientalism hefur haft 

gífurleg áhrif á mannfræðina og þá sérstaklega mannfræði í tengslum við þróunaraðstoð. 

Margir gagnrýnendur þróunaraðstoðar halda því fram að orðræða þróunarstofnana deili 

mörgum einkennum með öðrum nýlendu orðræðum, en þróunarstofnanir eru sagðar 

nota orðræðu til að réttlæta inngrip þróunaraðstoðar (Escobar, 1988). Til þess að komast 

að því hvort að þróunaraðstoð sé í raun nýtt form af nýlenduhyggju er því vert að skoða 

hugtökin oríentalismi og orðræða. 

2.1    Orítentalismi 

Oríentalismi var afar áhrifamikið hugtak innan mannfræðinnar en oríentalismi leiddi 

meðal annars af sér gagnrýna endurskoðun á þróunaraðstoðar líkanið og varpaði ljósi á 

það hvernig vestrið býr til ákveðnar hugmyndir um þróunarlöndin. Bókin orientalism 

(Said, 1978) hefur oft verið tengd við vettvang síð-nýlenduhyggjunnar en samkvæmt Said 

var hugtakið þróun ákveðin uppfinning eða stefna sem vestræni heimurinn framleiddi um 

hin svokallaða þriðja heim í kjölfar nýlendutímans (Dirks, 2004). Samkvæmt Said er 

oríentalismi landfræðilega uppbyggður vettvangur þar sem sambandið milli vesturlanda 

(e. occident) og austurlanda (e. orient) einkennist af völdum og flóknu yfirráði þar sem 

hinir fyrrnefndu ríktu yfir þeim síðarnefndu (Said, 1978/1994, bls. 5). Nálgun Said er 

aðallega hugmyndafræðileg en hann vill meina að skynjun okkar á austrinu sé í rauninni 

röng. Nánar tiltekið, þá segir hann að hún hafi verið búin til úr Evrópskri orðræðu í stað 

þess að byggjast á því hvernig austrið væri í raun og veru. Said vildi þar með meina að 

hinir svo kölluðu Austurlandabúar (e. Orientals) hafi verið neyddir til að lifa í uppbyggðu 

austri sem vesturlöndin sköpuðu (Sax, 1998: Richardson, 1990).  

Samkvæmt Said hefur oríentalismi ekki aðeins eina merkingu heldur margar. Sú fyrsta 

er akademísk, en þar á hann við um þá fræðimenn sem kenna, skrifa um, eða rannsaka 

austrið. Í öðru lagi er oríentalismi ákveðinn hugsunarháttur byggður á verufræðilegum og 

þekkingarfræðilegum mun milli austursins og vestursins. Þar er skoðað hvernig vestræn 

menning öðlaðist vald yfir þróunarlöndunum með því að staðsetja sig sem andstæðu 

austursins í gegnum flokkanir byggðar á andstæðupörum. Þriðja merkingin á við um 

oríentalisma sem leið vestrænna ríkja til að búa til og öðlast vald yfir austrinu með því að 

skapa og miðla staðhæfingum og yfirlýsingum um austrið og varpa þannig menningu 
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austursins fram sem óæðri menningu vestursins (Said, 1978/1994, bls. 2-3; Kerboua, 

2016). Oríentalismi er því ekki aðeins pólitískt viðfangsefni sem aðeins sést í menningu, 

akademískum fræðum eða stofnunum, heldur er hann í raun samspil ólíkra nálgana sem 

ekki aðeins búa til yfirlýsingar og skoðanir á austrinu heldur viðhalda þeim (Said, 

1978/1994). Til að sýna fram á hvernig slíkum yfirlýsingum er haldið við hefur Said notast 

við hugtakið orðræða. Hér næst verður orðræða skoðuð betur og sýnt verður fram á 

hvernig orðræða þróunaraðstoðar á rætur að rekja í orðræðu nýlenduhyggjunnar. 

2.2  Orðræða 

Eins og fram hefur komið var Said undir miklum áhrifum frá heimspekingnum Foucault, 

jafnvel þó að fræðiskrif Foucault voru aðeins rétt að byrja að hafa áhrif á mannfræðina 

þegar oríentalismi kom fyrst fram (Dirks, 2004). Samkvæmt kenningum Foucault búa 

textar ekki aðeins til þekkingu heldur geta þeir með tímanum einnig búið til þann 

veruleika sem þeir eru að lýsa, en það kallaði Foucault orðræðu (e. discourse) (Said, 

1978/1994, bls. 94). Said notast við kenningar Foucault til þess að skoða hvernig ólíkir 

textar eru uppbyggðir, mótaðir og tengdir í gegnum félagslegt og sögulegt samhengi. Said 

vildi þannig sýna fram á hvernig skynjanir vestursins á austrinu mótast út frá því hvernig 

austrinu er stillt upp af fræðimönnum (Kerboua, 2016; Richardson, 1990). Til þess að sjá 

hvernig þróunaraðstoð kom til þarf því að skoða hvernig orðræða er notuð, hvernig henni 

er dreift og hvernig þróunarstofnanir nota orðræðu til að réttlæta þróunaraðstoðar 

verkefni (Escobar, 1988). 

Said leggur áherslu á að hvorki hugmyndin um austrið né hugmyndin um vestrið hafi 

verufræðilegan stöðugleika, heldur séu bæði búin til út frá gagnverkandi sambandi milli 

austursins og vestursins (Said, 1978/1994). Til þess að þróun geti átt sér stað þurfti vestrið 

fyrst að stimpla íbúa austursins sem vanþróaða svo vestrið gæti stimplað sjálft sig sem 

þróað og réttlætt þekkingarkerfi sín sem lausn gagnvart vanþróun (Hobart, 2002). 

Orðræðan um þróunaraðstoð deilir þar af leiðandi mörgum einkennum með nýlendu 

orðræðunni að því leitinu til að leið vestursins, til að takast á við hina vanþróuðu, var að 

setja fram yfirlýsingar um þau út frá fráviks hugtökum, líkt og fátækt, vannæring og 

offjölgun. Þróunarorðræðan staðsetur þannig hópa sem ákveðin verkefni fyrir 

ríkisstjórnina og þróunarstofnanir út frá meintum „þörfum“ heimamanna. Þarfir hafa 

sífellt verið tengdar við þróunaraðstoðar líkanið vegna þess að þörf gefur í skyn eitthvað 
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sem þarfnast inngripa og aðstoðar. Þróunaraðstoð er því sett fram sem nauðsynlegur 

þáttur til að svala þörfum fólksins (Escobar, 1992: De Sardan, 2005). 

Samkvæmt Said byggjast skynjanir vestursins á austrinu á tvískiptingunni „okkur og 

þeim“ ásamt hugmyndum um „villimenn og siðmenntaða“, „hvíta og svarta“. Said heldur 

því fram að slík tvískipting búi óhjákvæmilega til stigveldisskiptingu á milli austrænna og 

vestrænna samfélaga (Sax, 1998, bls. 293). Sem dæmi má nefna er eitt af því sem 

einkennir þróunaraðstoð, samkvæmt Kristínu Loftsdóttir (2009), það að þeir sem veita 

aðstoðina eru oftast hvítir á meðan þeir sem þiggja aðstoðina eru dökkir. Í 

vettvangsrannsókn sinni greinir Kristín frá því að innfæddir sáu þróunaraðstoðarverkefni 

líkt og eitthvað sem tilheyrði þeim hvítu, sem sé oft einkennandi fyrir hin vestræna 

þróunarstarfsmann. Þar með má því segja að þróunaraðstoð hafi að einhverju leiti orðið 

kynþáttuð hugmynd (e. racialized), líkt og hún sé eitthvað sem tilheyrir hvíta vestrinu en 

ekki þróunarlöndunum sjálfum. Þar af leiðandi er húðlitur fólks ákveðin félagsleg 

aðgreining (Kristín Loftsdóttir, 2009, bls. 6-7). Hugmyndin um hvíta manninn sem staðlaða 

persónu og ákveðinn lífsstíl er þó ekki ný á döfinni en hugtakið hvíti maðurinn varð að 

ákveðnu valdaformi á nýlendutímanum þar sem hörund hvíta mannsins gaf honum 

ákveðna æðri valdastöðu yfir stórum hluta heimsins. Hörund hans átti að aðskilja hvíta 

manninn frá frumbyggjunum og segja til um einhverja þekkingarreglu sem hann tilheyrði. 

Hann átti að bera einhverskonar ábyrgðarstöðu gagnvart þeim lituðu en bak við 

leiðtogahæfni hans leyndist alltaf vilji til valdbeitingar (Said, 1978/1994). 

2.3   Þekking og völd 

Annar mikilvægur þáttur í kenningum Foucault er samspil þekkingar og valds en þekking 

hefur oft á tíðum verið notuð til að réttlæta yfirráð vestursins yfir þróunarlöndunum. 

Þróunar orðræðan varpaði samfélagslífi þróunarlandanna upp sem ákveðnu vandamáli 

sem þróunarsérfræðingar ættu að hafa umsjá yfir vegna sérfræðiþekkingar sinnar 

(Escobar, 1997). Said hélt því fram að hugmyndin um austrið hafi í raun myndast við 

samþættingu valds og þekkingar í vestrinu sem nýlendutíminn skapaði. Þekking hafi verið 

miðlæg í að lögmæta nýlenduhyggjuna og hafa sömu þekkingarform gefið af sér mikið af 

menningarlegum áhrifum innan þróunaraðstoðar (Dirks, 2004, bls. 39). Said benti á að 

vandamál þróunarlandanna hafi oft verið tileinkuð lifnaðarháttum þeirra. Hann sagði 

þróunarstofnanir réttlæta eigin gjörðir með því að segja að lausnin felist í innleiðingu 
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alþjóðlegra þekkingarkerfa sem vestrænir þróunarsérfræðingar búa yfir (Hobart, 2002). 

Vegna þess að lausn vanþróunar er talin vera innleiðsla alþjóðlegra þekkingarkerfa er oft 

litið á svæðisbundna þekkingu sem hindrun að vitsmunalegum framförum sem hefur 

orðið til þess að svæðisbundin þekking er oft á tíðum hundsuð (Nygren, 1999).  

Said sýnir fram á í fræðum sínum að þekking sé í raun dæmi um tjáningu valds,  þar 

sem þeir sem hafa þekkinguna telja sig vita hvað sé öðrum fyrir bestu. Það sést einna helst 

í því hvernig sumir af hinum svokölluðu sérfræðingum halda því fram að þeir þekki 

landsvæði innfæddra betur en þeir sjálfir (Thomas, 1991). Sem dæmi má nefna 

Groundnut Scheme, sem var þróunarverkefni þar sem 20 miljónir dollara fóru í að aðstoða 

bændur í Tanganyika í austur Afríku við rækt á hnetum. Það verður þó ekki farið nánar í 

hvernig það fyrirkomulag fór fram en Groundnut scheme hefur oft á tíðum verið notað 

sem dæmi um það hvernig vestrið hundsar þekkingarkerfi innfæddra. Óhætt er að segja 

að verkefnið mistókst verulega því ekki var tekið inn í myndina álit innfæddu bændanna 

um hvaða uppskera væri viðeigandi í slíku loftslagi. Said vill að stuðst verði meira við 

þekkingarkerfi innfæddra, því innfæddir vita mun betur heldur en þróunarstarfsmenn 

hvernig best sé að nálgast hlutina þegar kemur að þeirra eigin menningu. Samt sem áður 

hefur svæðisbundin þekking þeirra sjaldnast verið notuð í slíkum verkferlum (Gardner og 

Lewis, 1996, bls. 14). 

2.4  Mannfræðin og Oríentalismi 

Oríentalismi hefur haft gríðarleg áhrif á mannfræðina en oríentalismi var ein helsta 

gagnrýni á mannfræði tuttugustu aldarinnar (Dirks, 2004). Gagnrýni Said vöktu athygli 

mannfræðinga á að vera meðvitaðri um eigið félagslegt samhengi og að vera varir um 

hugsunarhátt eigin menningar (Richardson, 1990). Said gagnrýndi verk mannfræðinga 

meðal annars fyrir skort á sjálfsgagnrýni (e. self reflection) og fyrir að hafa innleitt í fræðin 

sín þær steríótýpur sem vestræn orðræða hafði skapað um fólk frá austurlöndum 

(Thomas, 1991). Said gagnrýndi mannfræðinga einnig fyrir að sýna ekki fram á áhrif 

nýlendustofnana í rannsóknum sínum og fyrir að hafa forðast að skoða það sögulega og 

pólitíska samhengi sem gerði nýlenduferlana mögulega (Dirks, 2004). 

Said var þó ekki sá fyrsti til að stinga upp á breytingum innan mannfræðinnar eða 

gagnrýna hlutverk hennar innan nýlenduhyggjunnar. Margir fræðimenn benda á að 

mannfræðin eigi rætur að rekja til ójafns valdasambands milli vestursins og austursins þar 
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sem vestrinu var veittur aðgangur að menningarlegum og sögulegum upplýsingum um 

samfélögin sem þau ríktu yfir. Þessar upplýsingar veittu ekki aðeins nýlendustjórnunum 

betri skilning á þegnum sínum heldur styrktu þær einnig ójafnrétti milli vestursins og 

nýlenduríkjanna (Abdel-Malek, 1963). Mannfræðin hefur einnig verið gagnrýnd fyrir að 

fjalla ekki um hvernig vestrið yfirfærði eigin hugmyndir á önnur lönd, en með því á 

mannfræðin að hafa hjálpað til við að réttlæta og tryggja yfirráð nýlendustjórnanna. Þar 

með hafi mannfræðin í raun orðið að þjóni nýlenduhyggjunnar (Asad, 1973). Í næsta kafla 

verður fjallað um hvernig mannfræðin kom inn í þróunaraðstoð, hvaða gagnrýni hún 

hefur fengið síðan þá og hvernig mannfræðin skiptist í rauninni í tvær fylkingar þegar 

kemur að þróunaraðstoð. 

3 Mannfræðin og Þróunaraðstoð 

Upp úr 1970 jókst þátttaka mannfræðinga í þróunaraðstoð töluvert en vegna þess hve illa 

gekk með tækni og efnahagsleg inngrip fóru þróunarstofnanir að beina sjónum sínum að 

hlutverki félags- og menningarlegs umhverfis. Þeim var ljóst að til þess að áætlanir þeirra 

ættu að heppnast þyrftu íbúar þróunarlandanna að taka virkan þátt í 

þróunarverkefnunum og urðu inngripin að vera samfélagslega og menningarlega 

viðeigandi (Escobar, 1991). Þessar nýju áherslur opnuðu þar með dyr fyrir mannfræðinga 

til að starfa innan þróunarstofnana þar sem þeir fengu það hlutverk að vera milliliðir milli 

þróunarstofnana og heimamanna. Á þessum tíma áttu margir mannfræðingar erfitt með 

að fá vinnu innan akademíunnar og gripu því fegnir við tækifærinu til að taka þátt í þessum 

nýju ævintýrum. Mannfræðingar sem áður börðust fyrir hönd samfélagsins sem þeir unnu 

með voru nú á því að það væri réttur fólksins að fá að njóta nútímavæðingarinnar. Þar 

með höfðu margir mannfræðingar lagt efasemdir sínar til hliðar og tóku heim 

þróunaraðstoðar með opnum örmum sem markaði upphaf þróunarmannfræðinnar 

(Escobar, 1997).  

Segja má að upphaf þróunarmannfræðinnar hafi leitt til ákveðins aðskilnaðs innan 

mannfræðinnar, en þegar kom að þróunaraðstoð tóku mannfræðingar sér ýmist tvær 

ólíkar stöður. Annars vegar stöðu þróunarmannfræðinga og hins vegar stöðu með 

mannfræði þróunar. Þróunarmannfræðingar störfuðu ýmist fyrir þróunarstofnanir á 
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meðan þróunar mannfræðin snerist meira um akademísku fræðin og var oft gagnrýnin á 

þátttöku mannfræðinga innan þróunar verkefna. Hér verða báðar hliðar skoðaðar betur 

og farið verður út í hvernig bæði þróunarmannfræðin og mannfræði þróunar hafa í raun 

skipt mannfræðinni upp í tvær fylkingar þegar kemur að þróunaraðstoð.  

3.1  Þróunarmannfræði 

Þegar mannfræðin kom fyrst á yfirborðið undir lok nítjándu aldar snerist grunnhugmynd 

hennar um að saga mannsins byggðist á einlínulegri þróun þar sem hvert samfélag færir 

sig áfram í þróunarferlinu á sínum eigin hraða að sama endapunkti. Munur milli samfélaga 

væri í raun aðeins mismunur í staðsetningu þróunar og að „villimennirnir“ og hinn 

siðmenntaði maður væru í grunninn eins, en á mismunandi stað í þróunarlínunni. 

Verkefni mannfræðinnar á þessum tíma fólst þar af leiðandi í því að rekja þennan mun 

með því að fylgjast með „villimönnunum“ og bera þau gögn svo saman við önnur tímabil 

í mannkynssögunni til að átta sig á hvaða stigi þeir væru. Slík villimannasamfélög væru því 

eins og lifandi steingervingar sem áttu að sýna fram á hvernig forfeður hins siðmenntaða 

manns höfðu eitt sinn búið. Þessar hugmyndir voru síðar gagnrýndar af mannfræðingnum 

Frans Boas í byrjun tuttugustu aldar og í kjölfarið minnkaði áherslur innan mannfræðinnar 

á að flokka samfélög eftir stigum þróunar þar sem slíkar hugmyndir voru álitnar 

þjóðernislegur hugsunarháttur (Ferguson, 1997). 

Þróunarmannfræðingar álitu sjálfa sig vera rödd hinna fátæku og aðstoðarmenn 

þeirra til að skilja stöðu sína í samfélaginu betur. Þróunarmannfræðingar héldu því fram 

hlutverk þeirra væri að hjálpa þeim sem hygðust koma á samfélagslegum breytingum 

með því að skilja sérstöðu hvers þjóðernishóps, hefðir þeirra, skynjanir og markmið og 

þar með að vinna sem ákveðnir túlkar innan þróunarverkefna. Þróunarmannfræðingar 

töldu að betra væri að taka þátt í þróunaraðstoð og eiga möguleika á að bæta líf fólks 

heldur en að standa á hliðarlínunni, því að þróunarstarfsemi mun eiga sér stað, sama 

hvort mannfræðingar séu með í för eða ekki (Escobar, 1991).  

Hröð þróun þróunarmannfræðinnar hafði þó í för með sér efasemdir fræðimanna um 

þátttöku mannfræðinga innan þróunaraðstoðar. Bent hefur verið á að líkt og að 

nýlenduhyggjan skapaði vettvang fyrir mannfræðinga, þá hafa þróunarstofnanir einnig 

útvegað þeim svipaðan vettvang. Margir gagnrýnendur þróunarmannfræðinnar bentu á 

að mikil þversögn ætti sér stað þegar kemur að mannfræði í tengslum við 
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þróunarstarfsemi. Á einn boginn telja mannfræðingar þróunarstarfsemi vera 

eyðileggjandi mátt sem þurrkar út brothætta menningarþætti áður en hægt sé að 

rannsaka þá almennilega. Á hinn boginn starfa þeir fyrir slíkar stofnanir fyrir hönd hinna 

fátæku. Þessi þversögn varð til þess að mannfræðin skiptist upp í tvær fylkingar, annars 

vegar þróunarmannfræði og hins vegar mannfræði þróunar (Ferguson, 1997).  

3.2   Mannfræði þróunar 

Mannfræði þróunar er nátengd póststrúktúralisma, en póststrúktúralíska gagnrýnin á 

þróunaraðstoð samanstendur af tveimur þáttum, annars vegar kenningalegum og hins 

vegar aðferðafræðilegum. Kenningarlegi hlutinn gengur út á að þróunaraðstoð hafi í raun 

aukið fátækt í þróunarlöndunum á meðan aðferðafræðilegi hlutinn felst í að komast að 

því hvernig þróunar orðræðan virkar og hvernig hún stuðlar að fátækt í þróunarlöndunum 

(Friedman, 2012; Dirks, 2004). Póststrúktúralíska gagnrýnin hefur jafnframt hjálpað til við 

að gera grein fyrir því hvernig iðnvædda vestrið stjórnar breytingarferlum í hinum 

svokallaða þriðja heimi og sýnt fram á mikilvægi sambandsins milli fátæktar, þekkingar og 

valds. Gallin við póststrúktúralisman er þó sá að hann kemur ekki með tillögur að leiðum 

til að bæta þróunaraðstoð því þar með væri póststrúktúralismin í raun að yfirfæra eigin 

þekkingu á aðra, sem er andstæðan við það sem póststrúktúralismin stendur fyrir 

(Friedman, 2006). 

Þeir sem aðhyllast mannfræði þróunar beita sér þar af leiðandi ekki að því að koma 

með hugmyndir um hvernig á að bæta þróunaraðstoð heldur er markmið þeirra að sýna 

fram á hvernig þróunarfræðilegar hugmyndir hafa færst frá nýlenduhyggjunni yfir á 

þróunaraðstoð (Ferguson, 1997). Mannfræði þróunar gagnrýnir þróunarmannfræðina 

fyrir að hafa tekið þróunaraðstoð sem sjálfgefnum hlut. Þeir segja þróunarmannfræðina 

hafa horft fram hjá þeim valdatengslum sem myndast við slíka starfsemi en þeir halda því 

fram að þróunarmannfræðin hafi tekið virkan þátt í að stuðla að menningarlegu forræði 

yfir þróunarlöndunum (Gow, 2002). Þeir sem aðhyllast mannfræði þróunar fullyrða að 

þögult ofbeldi eigi sér stað innan þróunaraðstoðar. Þeir telja þróunarmannfræðinga 

jafnframt stuðla að slíku ofbeldi. Bent er á að samkvæmt akademískri þekkingarfræði (e. 

Epistemelogy) eru lykilhugmyndir fyrst þróaðar og síðan prófaðar af kenningarsmiðum 

innan akademíunnar áður en þær eru notaðar á alvöru viðfangsefnum. Vegna þess að 

slíkar aðferðir voru ekki notaðar í þróunarmannfræði hefur hún verið stimpluð sem 
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óakademísk undirgrein sem hafði lítið að gera með almennar mannfræði kenningar 

(Ferguson, 1997).  

3.3   Samanburður á Mannfræði þróunar og Þróunarmannfræði 

Það má því segja með vissu að mannfræði þróunar og þróunarmannfræði séu 

gagnverkandi fög með mismunandi áherslur. Mannfræði þróunar leggur áherslur sínar á 

hið staðbundna, hefðbundna og sjálfbærni samfélagsins á meðan þróunarmannfræðin 

gengur út á að aðstoða stofnanir sem vinna að því að eyða slíkri staðbundinni sjálfbærni 

og hefðum í nafni nútímavæðingar. Þróunarmannfræðingar gagnrýna mannfræði 

þróunar fyrir afskiptaleysi þegar kemur að þjáningum fólks, en þeir segja mannfræði 

þróunar vera of upptekna við að skoða kenningarleg vandamál að hún taki ekki inn í 

myndina jákvæðu þætti þróunaraðstoðar (Ferguson, 1997). Þróunarmannfræðingar telja 

póststrúktúralíska gagnrýni vera siðferðislega ranga vegna þess að hún hindri þátttöku 

mannfræðinga í heimi sem virkilega þarfnast þátttöku þeirra. Þróunarmannfræðingar 

halda því fram að póststrúktúralísk gagnrýni sé hugsunarháttur „forréttinda fræðimanna“ 

sem eigi engar stoðir í málefnum þróunarlandanna á meðan þróunarmannfræðingar noti 

þekkingu sína til að reyna að hjálpa þeim fátæku  (Escobar, 1997).  

Það er því nokkuð öruggt að álykta sem svo að þessar deilur innan akademíunnar 

muni aldrei leysast. Megin hlutverk akademískra mannfræðinga felst oft á tíðum í að 

rannsaka hefðbundið líf samfélaga á meðan þróunarmannfræðingar vinna í að 

nútímavæða þau. Akademían hefur þar með stimplað þróunarmannfræði sem hennar 

vonda tvíbura sem mun aldrei verða samþykktur eða vel liðinn (Gow, 2002). Næst verður 

farið nánar út í verk tveggja mannfræðinga sem spiluðu lykilhlutverk í póststrúktúralískri 

mannfræðilegri gagnrýni á þróunaraðstoð um 1990 og hafa verk þeirra enn þann dag í 

dag haft mikil áhrif á mannfræðina. Þessir fræðimenn voru Arturo Escobar og James 

Ferguson. 

3.4  Arturo Escobar  

Eins og fram hefur komið var Arturo Escobar einn helsti póststrúktúralíski gagnrýnandinn 

á þróunaraðstoð, en samkvæmt honum er þróunaraðstoð verkfæri sem vestrið hefur 

notað til að stýra þróunarlöndunum, líkt og um óbeint framhald nýlenduhyggjunnar væri 

að ræða (Escobar, 1994). Escobar tengir þróunaraðstoð við hugmyndir 
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nýlenduhyggjunnar með því að benda á að þróunaraðstoð sé í raun valdamikið verkfæri 

þar sem samfélög og menning þróunarlandanna voru sett upp sem óæðri og að það væri 

á hlut þróaða heimsins að færa þau á hærra plan(Escobar, 1992). Escobar heldur því fram 

að vegna þess að þróunarlöndin voru flokkuð sem vanþróuð fóru þau smám saman að sjá 

sjálfa sig sem vanþróuð og komið var fram við þau samkvæmt því. Þróun varð þeirra 

helsta vandamál sem leiddi til þess að samfélagið samþykkti innleiðingu kerfisbundinna 

inngripa sem áttu að hjálpa þeim að af-vanþróa sig (Escobar, 1991, bls. 675-676).  

Escobar bendir á að þróunar orðræða deilir mörgum einkennum með öðrum nýlendu 

orðræðum líkt og Said hefur bent á, en Said segir leið þróunarstofnana til að meðhöndla 

hina „vanþróuðu“ sé að setja fram ákveðnar yfirlýsingar um þau (Escobar, 1992, bls. 24). 

Escobar heldur því fram að eiga þurfi sér stað kenningarleg umbreyting á hugmyndum um 

þróun, nútímann og efnahag þar sem þörfin fyrir að ‘‘þróa‘‘ ætti að vera afnumin. Hann 

segir þróunar orðræðu spila stóran þátt í hvernig vestræn samfélög sjá þróunarlönd og 

hvernig sjálfsmynd þróunarlanda hefur mótast. Þar af leiðandi mun gagnrýni á orðræðu 

frelsa þriðja heiminn frá ímynd þróunaraðstoðar (Escobar, 1992).  

Escobar bendir á að jafnvel þó að þróunaraðstoð átti upprunalega að snúast um að 

betrumbæta aðstæður heimamanna, sé hún að mestu leiti þjóðernisleg nálgun sem 

kemur fram við fólk og menningu sem hlutlausar verur sem hægt er að ráðskast með undir 

því flaggi að það sé þeim fyrir bestu (Escobar, 1999). Escobar heldur því fram að 

vandamálið liggi í því að reynt sé að láta þróunarlöndin passa inn í vestræna 

hugmyndafræði jafnvel þó það stangist á við hefðir og venjur samfélagsins (Escobar, 

1991). Þrátt fyrir að þróunaraðstoð hafi lagt upp með að leysa vandamál 

þróunarlandanna, má segja að markmið þróunaraðstoðar hafi í raun snúist við. Með 

tilkomu þróunaraðstoðar komu vandamál á borð við dulda hagnýtingu og þvingun 

Evrópskra staðla á svæði utan Evrópu. Hann segir marga hafa tekið þátt í slíkum 

þvingunum og sú staðreynd að ástand fólks hefði ekki batnað heldur versnað virtist ekki 

skipta máli (Escobar, 1992; 1994). 

Escobar gagnrýnir mannfræðinga sérstaklega fyrir að hafa tekið þróunaraðstoð sem 

sjálfsögðum hlut. Hann telur það afar ómannfræðilegt að samþykkja sögulega 

framleiddan menningarvettvang án þess að kanna hann frekar. Escobar bendir á að lýkt 

og nýlenduhyggjan gerði áður fyrr, sé þróunaraðstoð í raun að opna dyr fyrir 
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mannfræðinga þar sem þeir líta fram hjá vandamálum sem þróunarinngrip valda og skoði 

ekki hvernig þróunaraðstoð skapar menningarlegt forræði (Ferguson, 1997; Gardner og 

Lewis, 1996). Escobar leggur áherslu á að fræðimenn ættu að rannsaka og skilja hvernig 

þróunarstofnanir framleiða texta og umræðu um þróunaraðstoð og skoða hvað eigi sér 

raunverulega stað í þróunaraðstoð (Gow, 1996). Escobar heldur því fram að vegna þess 

að mannfræðingar eiga oft erfitt með að fá vinnu innan mannfræðinnar hafa 

mannfræðingar, sem starfa innan þróunaraðstoðar, þurft að aðlagast kröfum yfirvaldsins 

(e. bureaucratic demands) á kostnað fræðilegra rannsókna og gagnrýnnar 

sjálfsmeðvitundar (Escobar, 1991). 

Escobar telur að þróunarmannfræðingar framleiði mikið af gagnlegri þekkingu í 

rannsóknum sínum en segir vandamálið þó liggja í því að þeir noti þessa þekkingu síðan 

til að rökstyðja þróunaraðstoð. Samkvæmt Escobar er mikil þörf á að mannfræðin 

aðskiljist þróunarfræðilegum áhrifum og skoði frekar hvaða áhrif slíkar stofnanir hafa haft 

á heimamenn og þau valdatengsl sem eiga sér stað, hvort sem það eru þróunarstofnanir 

eða einhverjar aðrar stofnanir. Mannfræðingar ættu einnig að skoða mótspyrnu gagnvart 

slíkum inngripum og leiðir sem hægt væri að nota til að endurbyggja þróunarinngrip 

(Escobar, 1991). Escobar leggur áherslu á að vestræni heimurinn þurfi að læra að hlusta 

á raddir fólks frá þróunarlöndunum án þess að taka því sem einhverskonar hjálparákalli. 

Hann vill að mannfræðin sé ávallt meðvituð um að hún líti ekki á heimamenn sem 

vanþróaða eða bjargarlausa (Escobar, 1991, bls. 678). Í kjölfar gagnrýnar Escobars hafa 

margir aðrir fræðimenn skrifað um vettvang þróunaraðstoðar en annar helsti 

gagnrýnandi þróunaraðstoðar var fræðimaðurinn James Ferguson. 

3.5   James Ferguson 

Samkvæmt James Ferguson er hugmyndin um þróun svo sterklega rótgróin í hugsunum 

fólks um heiminn að það virðist nánast ómögulegt að efast um hana né aðskilja hana frá 

hugmyndinni um þróunarlönd (Ferguson, 1994). Ferguson tengir kenningar sínar við 

hugtakið stjórnvaldstækni (e. Governmentality) eftir Foucault en það á við um hvernig 

samfélagslegu valdi er beitt á óbeinan hátt til að stjórna hegðun fólks í gegnum 

hugsunarhátt þeirra (Fisher, 1997). Ferguson vitnar til að mynda í kenningar Foucault þar 

sem hann bendir á að afleiðingar skipulagðra félagslegra inngripa eigi oft í hættu á að 

verða að pólitískri stjórnun (Ferguson, 1994, bls. 20). Líkt og Escobar, líkir Ferguson 



29 

þróunaraðstoð við nýlenduvaldi sem hefur tekið sér aðra mynd. Hann bendir á að með 

því skilgreina lönd sem vanþróuð geta þróunarstofnanir réttlæt afskipti sín á þeim (Gow, 

2002). Ferguson fullyrðir að þrátt fyrir að þróunarlöndin virðast hafa öðlast formlegt 

sjálfstæði frá nýlenduyfirvöldum séu þróunarstofnanir í raun að starfa í gegnum stjórnun 

og stýringu. Þróunaraðstoð á aðeins hafa styrkt yfirvald vestræna heimsins og útiloki 

pólitíska umræðu frá svæðum þar sem þróunaraðstoð á sér stað (Ferguson, 1994, bls 18). 

Ferguson bendir einnig á að formleg orðræða um þróunaraðstoð sýni annaðhvort 

fram á raunverulegar áætlanir þróunarstofnana eða grunn fyrir duldar áætlanir þeirra. 

Sem dæmi nefnir hann að alheimsbankinn tali mikið um að aðstoð þeirra felist í að hjálpa 

fátækum bændum, þrátt fyrir að fjármagnið fari þó aðeins í sjálfseignarbændur á kostnað 

þeirra sem minna eiga (Ferguson, 1994). Ferguson bendir á að þróunaraðstoð stimpli sig 

sem andpólitíska en samt sem áður sé hægt að sjá pólitísk markmið hennar þegar 

skoðaðar eru alþjóðastofnanir líkt og alheimsbankann og US-AID. Slíkar stofnanir spila 

hlutverk í efnahagslífi margra landa en það hlutverk felur meðal annars í sér pólitískar 

ákvarðanir tengdar auðlinda úthlutun (Kristín Loftsdóttir, 2016). Ferguson telur að 

kapítalísk þróunaraðstoð sé í raun ástæða fátæktar. Hann segir kapítalíska þróun leiða til 

stéttaskiptingar, aukins ójafnréttis, minni sjálfbærni og meiri fátækt. Ferguson trúir því að 

þróunaraðstoð sé langt frá því að vera eina lausnin við hungursneyð og fátækt 

þróunarlandanna. Hann greinir frá því að fyrst að valdarleysi sé það sem viðhaldi fátækt, 

hungri og slæmri heilsu þá ætti stóra markmiðið að vera valdefling (Ferguson, 1994, bls. 

279-280). 

Orðið antipolitics á við um þegar sambönd sem fela í sér ákveðna valdauppbyggingu 

eru hulin eða haldið við með dulinni tæknilegri stjórnun. Pólitík er því ekki aðeins bundin 

við stofnanir heldur umvafinn öllum þáttum lífsins (Fisher, 1997). Í bók sinni Anti politics 

machine (1994) gerði Ferguson mannfræðilega rannsókn sem lagði áherslu á að skoða þá 

stjórnunartækni sem notuð er í þróunaraðstoð. Ferguson skoðaði hvernig 

þróunarverkefni í borginni Thaba-Tseka í Lesotho, Afríku mistókust en þar var leitast eftir 

að koma á efnahagslegum stöðugleika án þess að samræma þau áform við markmið 

samfélagsins. Ferguson skoðaði aðallega einn þátt í Lesotho en það voru nautgripa skipti 

(e. cattle trade). Hann segir að þróunaraðstoðar verkefnið í Lesotho hafi gengið út frá 

þeirri skoðun að íbúar Thaba-Tseka svæðisins voru aðeins nauðaþurfir bændur vegna þess 
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að þeir höfðu ekki aðgang að markaði og betra kjöti sem leiddi til þess að nautgripir voru 

fluttir inn í þeirri von um að einkavæða nautgripaframleiðslu og minnka kostnað kjötsins. 

Markaður nautgripa framleiðslunar varð í kjölfarið ósamkeppnishæfur sem varð til þess 

að innfæddir bændur neyddust til að hætta slíkrum iðnaði. Ferguson líkir nautgripa 

framleiðslunni í Lesotho við það hvernig þróunarstofnanir reyna að koma á 

samfélagslegum inngripum án þess að skoða landfræðilegt, menningarlegt og sögulegt 

samhengi samfélaga. Ef ekki er tekið inn í myndina slíkt samhengi á þróunaraðstoð í hættu 

við að snúast upp í andhverfu sína, líkt og í Lesotho (Ferguson, 1994, bls. 192-193). 

Það má segja að bæði Escobar og Ferguson hafi á ólíkan hátt opnað fyrir gagnrýni á 

samband mannfræðinnar við þróunaraðstoð en í stað þess að gagnrýna ákveðna þætti 

þróunar vildu þeir afbyggja hugmyndina um þróun algjörlega. Áherslur Escobar og 

Ferguson á kenningar Foucault um völd, hefur rammað inn þá gagnrýni sem kom í 

kjölfarið, en þeir sýndu fram á að ef völd eru ekki sýnileg þá er hlutverk fræðimanna að 

gagnrýna það pólitíska samband sem liggur að baki valdstýringar (Yarrow og Venkatesan, 

2012). 

Hingað til hefur verið farið yfir helstu kenningar sem hafa haft áhrif á það hvernig 

þróunaraðstoðar líkanið varð til og hvernig það tók á sig mynd. Farið hefur verið í helstu 

gagnrýni sem þróunaraðstoð hefur fengið á sig og samband mannfræðinnar við 

þróunaraðstoð. Nú verður hins vegar farið betur út í hvernig ástandið er í dag, hvort að 

aðstoðin sé í sama formi og hún upphaflega lagði til með, en þar verða frjáls félagssamtök 

skoðuð betur og hvernig hlutverk þeirra hefur aukist innan þróunaraðstoðar. Einnig 

verður skoðuð sú gagnrýni sem frjáls félagasamtök hafa fengið á sig og hvernig 

mannfræðingar eru að bregðast við auknu hlutverki frjálsra félagasamtaka í 

þróunaraðstoð. Síðast en ekki síst verður Kínversk þróunaraðstoð skoðuð betur en farið 

verður út í hvernig mannfræðingar hafa skiptar skoðanir á henni líkt og vestrænni 

þróunaraðstoð. 

4 þróunaraðstoð á 21. Öldinni. 

Þegar þróunaraðstoð var fyrst sett fram var hún aðallega í formi fjármagns, tækni og 

menntunarstefnu og fór fjármagn þróunarstofnana að mestu leiti í verkefni sem áttu að 
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stuðla að efnahagslegum hagvexti samfélagsins (Escobar, 1992). Í kringum 1970 var það 

þó nokkuð skýrt að þrátt fyrir tilstuðlan þróunaraðstoðar verkefna þá hafi efnahagslegur 

hagvöxtur í þróunarlöndunum ekki verið eins mikill og vonast var til. Á sumum stöðum 

leit jafnvel út fyrir að fátækt væri að aukast. Þessar niðurstöður gáfu til kynna að einfaldar 

hugmyndir nútímavæðingarinnar væru því ekki nógu skilvirkar. Í framhaldinu voru búin til 

úrræði sem lögðu meiri áherslu á að hjálpa einstaklingum í stað þess að stuðla aðeins að 

efnahagslegum hagvexti samfélagsins (Gardner og  Lewis, 1996).  Í kjölfarið komu fjöldi 

nýrra stofnana fram á yfirborðið og frjáls félagasamtök (e. Non governmental 

organizations) fóru að spila stærra hlutverk innan þróunaraðstoðar, en fyrir þann tíma 

var þróunaraðstoð nær einungis veitt af opinberum ríkisstofnunum (Escobar, 1988). Í 

þessum kafla verða frjáls félagasamtök skoðuð betur og farið verður yfir hvernig þátttaka 

þeirra innan þróunaraðstoðar hefur aukist síðastliðin ár. 

4.1  Frjáls Félagasamtök  

 Það hefur oft reynst erfitt að skilgreina hvað frjáls félagasamtök eru nákvæmlega en þeim 

er yfirleitt lýst sem sjálfstæðum samtökum sem er hvorki stjórnað af ríkinu né knúin áfram 

af fjárhagslegum gróða. Þess í stað taka þau við fjárframlögum frá einstaklingum og 

vestrænum stofnunum með það markmið að betrumbæta líf og aðstæður fólks (Mannan, 

2010). Frjáls félagasamtök eru oft með sveigjanlegri fyrirkomulög heldur en ríkisstofnanir 

en FF4 leggur mikið upp úr velferðastarfi í þróunarlöndum þar sem þau veita aðstoð ýmist 

í formi heilbrigðisaðstoðar, fjárhagsaðstoðar, landbúnaðaraðstoðar, neyðaraðstoðar eða 

mannréttindaaðstoðar (Lewis og Kanji, 2009). Frjáls félagasamtök eru einnig orðin virkari 

í áhrifameiri hlutverkum líkt og lýðræðislegri uppbyggingu og lausnum deilumála þar sem 

þau starfa sem ákveðnir milliliðir milli viðskiptahagsmuna og mannúðlegra málefna (Leve 

og Karim, 2001).   

Sögulega séð voru Frjáls félagasamtök fyrst notuð þegar sameinuðu þjóðirnar urðu til 

árið 1945. Á þeim tíma voru FF hönnuð sem stofnanir sem væru aðskildar ríkinu sem 

myndu þjóna því hlutverki að vera ákveðin rödd samviskunnar og koma með 

siðferðislegar gagnrýni á ríkisstofnanir (Leve og Karim, 2001). Undir lok 1980 voru FF hins 

vegar notuð sem þátttakendur í aðstoð, með það hlutverk að bæta upp fyrir það sem ríkið 

 
4 Til þess að nýta plássið betur verður notast við styttinguna FF á sumum stöðum þegar fjallað er um frjáls 
félagasamtök.  
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náði ekki að bæta. Frjáls félagasamtök voru talin geta náð betur til fólks heldur en 

formlegar stofnanir, en FF áttu að koma með öðruvísi hugmyndir til að minnka fátækt og 

veita betri og skilvirkari þjónustu, samanborið við ríkisstofnanir (Lewis, 2010). Síðan FF 

fóru að taka virkari þátt í aðstoð hefur opinber ríkisaðstoð minnkað og FF stækkað þegar 

litið er til fjölda stofnana, stærð og skala. Það varð til þess að FF fóru að taka að stórum 

hluta yfir þróunarsjóði en þau veita margskonar aðstoð sem ríkið neitar, eða er ófært um 

að veita (Leve og Karim, 2001).  

Mikil aukning hefur orðið á Frjálsum félagasamtök síðastliðin ár en FF eru í raun afar 

fjölbreyttar stofnanir með mismunandi áherslur (Lewis og Schuller, 2017). Reiknað er með 

að lágmark 100 þúsund FF séu til í heiminum í dag sem starfa við að veita aðstoð. FF eru 

það breytileg í stærð, áherslumálum, stofnanagrunni, fjármögnun og sambandi við ríkið, 

að engin lýsing er nógu víðtæk til að flokka þau öll saman (Lewis og Kanji, 2009; Leve og 

Karim, 2001). FF urðu fljótlega vel liðin meðal formlegra þróunarstofnana og hafa 

stofnanir á borð við alheimsbankann tekið þeim með opnum örmum og lagt áherslu á 

mikilvægi þeirra (Mannan, 2010). Smám saman fóru FF að tileinka sér hugmyndafræði 

alþjóðlegra þróunarstofnana og má segja að um síðara hluta 1990 voru þau ekki lengur 

álitin staðgenglar ríkisins heldur talin vinna samhliða ríkisstofnunum, þó svo að mörg 

þeirra hljóti ekki endilega formlegt fjármagn frá ríkinu (Lewis, 2010).  

  Eitt af algengustu aðstoðum sem Frjáls félagasamtök standa fyrir er 

mannúðarðastoð (e. humanitarianism) en eftir kalda stríðið, eða í kringum 1990 varð mikil 

aukning á mannúðarstefnu hjá þeim. Hugtakið mannúðaraðstoð er vanalega skilgreint 

sem siðferðislegt, hlutlaust og sjálfstætt starfandi verkefni sem leitast við að aðstoða 

fórnarlömb á átakasvæðum eða á svæðum þar sem hafa orðið einhverskonar hamfarir 

eða faraldrar (Gabiam, 2016). Mannúðaraðstoð veitir til að mynda skjól, mat og 

læknisaðstoð á stríðshrjáðum svæðum eða eftir náttúruhamfarir og heldur oft uppi 

heilsugæslum og flóttamannbúðum á átakasvæðum (Fassin, 2012). Ríki eru í auknu mæli 

að leyfa stofnunum sem veita mannúðaraðstoð að taka yfir ríkisaðgerðum, en slíkar 

stofnanir beita sér minna að kerfisbundnu ójafnrétti og meira á þjáningar einstaklinga 

(Ticktin, 2014). 

Fyrst um sinn var munurinn á mannúðaraðstoð og þróunaraðstoð sá að 

þróunaraðstoð sá um að betrumbæta efnahag landa í gegnum langtíma áætlanir á meðan 



33 

mannúðaraðstoð veitti neyðaraðstoð án þess að setja fram langtíma lausnir (Ticktin, 

2014). Með tímanum má þó segja að mannúðaraðstoð hafi í auknu mæli byrjað að færa 

sig lengra í átt að þróunaraðstoðarlíkaninu þar sem aukin áhersla var lögð á að koma á 

pólitískum og samfélagslegum breytingum á þeim svæðum sem hlutu aðstoð þeirra 

(Barnett, 2011). Í dag er því algengt að mannúðarstefnan veiti fyrst um sinn neyðaraðstoð 

en skipti svo yfir í þróunaraðstoð þegar hörmungarástandinu er lokið eða þegar 

neyðaraðstoðin er ekki lengur forgangsatriði (Gabiam, 2016). Þó svo að frjáls 

félagasamtök og þá sérstaklega mannúðaraðstoð séu afar vinsæl í dag hafa þau þó ekki 

verið laus við gagnrýni en næst verður skoðað betur hvað Frjáls félagasamtök hafa verið 

gagnrýnd fyrir og hvernig hægt sé að tengja slíka gagnrýni við þróunarorðræðu tuttugustu 

aldarinnar. 

4.2  þróunarorðræða 21. aldarinnar 

Sú gagnrýni sem frjáls félagasamtök hafa oftast fengið á sig er hvernig þróunarlöndum er 

varpað upp í auglýsingarherferðum þeirra, en slíkt er í raun skýrt dæmi um 

þróunarorðræðu 21. aldarinnar (Listar, 2003). Þar eru efnahagslega fátæk lönd oft látin 

líta út fyrir að vera staðir þar sem eymd og volæði ríkir og ofbeldi og sjúkdómar séu 

daglegt brauð. Fólkið býr í óhreinum, óheilbrigðum aðstæðum þar sem þau hafa ekki 

aðgang að vatni og almennri heilbrigðisþjónustu (Kristín Loftsdóttir, 2009). Frjáls 

félagasamtök nota oft myndir af sveltandi börnum með sorgmædd augu til að réttlæta 

inngrip þeirra á þessum svæðum, en það að koma í veg fyrir barnadauða í Afríku er til að 

mynda oft hvatinn fyrir mörgum fjáröflunum. Þessum sláandi myndum fylgja svo oft 

textar þar sem beðið er um aðstoð frá hinum vestræna bjargvætti (Manzo, 2008). Til 

samanburðar eru síðan birtar myndir af bjartari framtíð, þar sem miklar bætingar og 

framfarir hafa verið gerðar á lífi fólksins. Þar eru til að mynda myndir af brosandi börnum 

sem eiga að sýna styrktaraðilum hversu vel framlög þeirra hafa reynst þróunarlöndunum 

og sýna fram á hversu nauðsynleg slík framlög séu (Crewe og Axelby, 2013).  

Myndir af þjáningum barna eru afar umdeildar en fjölmiðlar og frjáls félagasamtök 

hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir að nota slíkar myndir til þess að öðlast fjármagn. 

Myndir af sveltandi börnum hafa einnig orðið fyrir þeim ásökunum að verið sé að 

niðurlægja bæði börnin og þau svæði sem þau koma frá. Slíkar myndir eru sagðar ýta 

undir kynþáttafordóma og hugmyndir um norræna yfirburðastöðu. Samt sem áður eru 
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slíkar myndir enn í notkun þar sem þær hafa virkað þegar kemur að frjáröflunum og því 

eru stofnanir oft tregar til að hætta notkun þeirra (Manzo, 2008). 

Ásamt því að hljóta gagnrýni fyrir niðrandi myndbirtingar hefur mannúðaraðstoð 

einnig verið gagnrýnd fyrir að stuðla að ósjálfstæði samfélaga og ýta undir neikvæða 

sjálfsmynd þeirra. Dæmi um slíkt má finna í grein eftir Greg Beckett (2017) þar sem fjallað 

er um hvernig mannúðaraðstoð hefur haft áhrif á sjálfsmynd samfélagsins í Haití, en 

mannúðaraðstoð jókst töluvert eftir jarðskjálftan í Haití árið 2010. Beckett lýsti því 

hvernig mannúðaraðstoð breytti aðstoð í stofnunarvædda stjórnun, sem hún erfði frá 

nýlendutímanum. Til að mynda hafa FF stjórnað nánast öllu aðgengi að auðlindum Haití 

eftir jarðskjálftann og kjósi, frekar að ráða erlenda starfsmenn, konur og ungmenni í 

verkefnin sín í stað þess að ráða Haití búa. Hann lýsir því einnig hvernig fólk í Haití hefur 

orðið háð mannúðaraðstoð til að fá mat og aðra þjónustu. Haití búar halda því fram að 

mannúðaraðstoð hafi breytt þeim í valdalausar verur sem eru háðir öðrum til að lifa af og  

hefur það orðið til þess að þeir séu farnir að upplifa sig eins og hunda samkvæmt Beckett. 

Þrátt fyrir að hlutverk frjálsra félagasamtaka innan þróunaraðstoðar sé að aukast hafa 

fáar mannfræðilegar rannsóknir verið gerðar á þessu viðfangsefni. Slíkar rannsóknir gætu 

hjálpað til við að skilja betur hvernig þróunaraðstoð 21. aldarinnar fer fram og hvort að 

einhverjar breytingar hafi orðið á fyrirkomulagi aðstoðarinnar. Hér næst verður þó farið 

betur út í það hvernig mannfræðin er að bregðast við aukinni þátttöku Frjálsa 

félagasamtaka og hvernig þeim gengur að greina það víða hugtak sem FF er. 

4.3  Mannfræðin og Frjáls Félagasamtök 

Mannfræðilegar rannsóknir á frjálsum félagssamtökum komu í kjölfar gagnrýni Escobar 

og Ferguson á þróunaraðstoð um 1990. Hvorki Ferguson né Escobar fóru þó nánar í að 

skoða frjáls félagasamtök en samt sem áður hafa skrif þeirra verið mikið notuð af 

mannfræðingum sem rannsaka þau (Lewis og Schuller, 2017). Mannfræðingar reyna oft 

að sýna fram á hvernig FF eða ríkisstjórnir eiga það til að setja fram þeirra eigin 

kerfisbundin markmið sem lausn við fátækt og vanþróun (Mosse, 2013). Líkt og Ferguson 

og Escobar þá hafa mannfræðingar sem rannsaka FF notast við kenningar Foucault þar 

sem hugtakið stjórnvaldstækni er tekið fyrir, en ríkisstjórnir hafa gjarnan notað FF sem 

verkfæri til að viðhalda og framlengja völdum sínum. Frjáls félagasamtök hafa verið 

gagnrýnd fyrir það sama og þróunarlíkanið hefur verið gagnrýnt fyrir, það er að eltast við 
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einlínulega framför sem krefst inngripa af ríkisstjórnunum eða þróunarstofnunum. Sumir 

vilja meina að FF séu í hættu á að fylgja í spor þróunaraðstoðar þar sem hugmyndir 

nútímahyggjunnar ráða för og þar sem lausnin gagnvart þróunarvandamálum sé eitthvað 

sem aðeins þróunarstofnanir gætu lagað (Fisher, 1997).  

Mannfræðingar hafa reynt að glíma við hugmyndir og starfsemi FF en líkt og komið 

hefur fram þá eru þau afar ólík og starfa á ólíkan hátt, í ólíkum menningum og mismunandi 

félagslegu samhengi. Ekki er því auðvelt að gera einfalda rannsókn á starfsemi þeirra og 

yfirfæra niðurstöður úr einum samtökum yfir á önnur. Þar af leiðandi hafa ekki verið 

gerðar margar etnógrafískar rannsóknir á starfsemi FF (Lewis og Schuller, 2017). 

Rannsóknir á frjálsum félagasamtökum sem undirfag í mannfræðinni hefur ekki þróast á 

sama hátt og önnur undirfög mannfræðinnar líkt og mannfræði þróunar. Þess í stað hafa 

rannsóknir á FF einskorðast nánast eingöngu til undirfags mannfræðinnar sem kallast 

pólitísk mannfræði. Það er því margt enn óvitað um áhrif FF en aukin áhersla 

mannfræðinnar á þeim gæti gert það að verkum að hægt væri að greina áhrif þeirra á 

samfélögin, líkt og Beckett hefur gert og auka skilning á starfsemi og orðræðu þeirra 

(Lewis og Schuller, 2017). 

Það hefur þó ekki einungis orðið breyting á uppsetningu þróunaraðstoðar hvað 

varðar aukna þátttöku frjálsra félagasamtaka heldur hefur einnig orðið breyting á því 

hvaða lönd gefa og hvaða lönd þiggja þróunaraðstoð. Síðastliðna áratugi hefur Kína komið 

sterkt til leiks sem mikilvægur aðili þróunaraðstoðar í Afrískum löndum en líkt og með 

vestrænu þróunaraðstoðina hafa mannfræðingar skiptar skoðanir á þróunaraðstoð 

Kínverja. Sumir mannfræðingar halda því fram að Kínversk þróunaraðstoð endurspegli að 

mörgu leiti þróunaraðstoð vestursins sem form af síð-nýlenduhyggju á meðan sumir 

mannfræðingar vilja meina að Kínverska aðstoðin sé að mörgu leiti betri en sú vestræna. 

Spurning er hvort að þessar ólíku skoðanir mannfræðinga á kínverskri þróunaraðstoð sé í 

raun bara ný birtingarmynd af erjum þróunarmannfræðinga og mannfræði þróunar. Hér 

næst verður farið betur út í hvernig Kínversku þróunaraðstoðinni er háttað og þær ólíku 

skoðanir sem mannfræðingar hafa á henni. Með því að skoða Kínverska þróunaraðstoð 

verður einnig reynt að komast að því hvort að reynsla Kínverja sem þiggjandi 

þróunaraðstoðar gæti hafa orðið til þess að þeir séu að þróa betri og skilvirkari aðstoð 
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eða hvort að kínverska aðstoðin sé aðeins framhald nýlenduhyggjunnar líkt og vestræna 

aðstoðin. 

4.4  Kínversk þróunaraðstoð 

Frá því að hugtakið um hina formlegu þróunaraðstoð kom fyrst fram hefur orðið breyting 

á því hverjir þiggja aðstoð og hverjir veita aðstoð en vegna mikils efnahagslegs gróða í 

eigin landi hefur Kína aukið utanríkisaðstoð sína til muna (Kitano og Jica, 2016). Hægt er 

að tengja þróunaraðstoð Kínverja við heimskerfa kenningu Wallerstein, en í dag er Kína í 

auknu mæli að taka sér stöðu mið- útjaðursins sem flytur vörur milli kjarnans og 

útjaðursins og má líklega segja að Kína sé að fara frá mið- útjaðri yfir í kjarnann og þar 

með ógna Evrópsku-Amerísku einokunarvaldinu (Galaty, 2011). 

Innihald kínverskrar aðstoðar er að miklu leiti einfaldari og að mörgu leiti undir 

áhrifum af þeirra eigin reynslu sem þiggjandi þróunaraðstoðar. Það má segja að 

uppbygging kínverskrar aðstoðar sé í raun endurspeglun á því sem þeim fannst virka best 

í þeirri aðstoð sem þeir hlutu, ásamt því að taka mið af beiðnum frá þeim löndunum sem 

þiggja aðstoðina (Niu, 2016). Kínverska aðstoðin felst aðallega í formi styrkja, tæknilegrar 

aðstoðar, fella niður skuldir og veita vaxtalaus lán, en hlutverk þessara lána er að koma á 

efnahagslegri þróun, betrumbæta lifnaðarhætti í þróunarlöndunum og ýta undir 

efnahagslegt samstarf milli þróunarlandanna og Kína (Bräutigam, 2011). 

 Segja má að Kína skori á núverandi hugmyndafræði þróunaraðstoðar sem felur 

meðal annars í sér að núverandi gjafa-þiggjandi sambandinu er skipt út fyrir samstarf milli 

tveggja jafningja. Kínverska aðstoðin leggur upp með að vera gagnleg á báða bóga og er 

því nátengd viðskiptahagsmunum sem felst aðallega í því að auka vöruskipti milli Kína og 

Afríku (Kjøllesdal, 2010; Niu, 2016). Einnig fylgir Kína reglum um afskiptaleysi í 

innanríkismálum (e. Non interference in domestic affairs) eða stefnu um enga skilmála (e. 

no strings attached). Það felur í sér að Kínverjar veita Afríku fjármagnsstyrki án þess að 

skipta sér af því hvað sé gert við fjármagnið eða krefjast lýðræðisumbóta áður en aðstoð 

er veitt. Hefðbundin þróunaraðstoð ætlast hins vegar til að ákveðnar umbætur verði 

gerðar á samfélaginu áður en aðstoð er gefin og vilja oft stýra því hvert fjármagnið fer 

(Kjøllesdal, 2010). 

Það er þó mikið álitamál hvort Kínversk þróunaraðstoð sé í raun aðeins 

góðgerðaframlag fyrir efnahagslega velferð þróunarlandanna eða í hvort hún sé drifin 
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áfram af diplómatískum og stefnumótandi markmiðum. Margir gagnrýnendur, þar á 

meðal mannfræðingar, trúa því að kínversk þróunaraðstoð hafi aðeins það markmið að 

ryðja veiginn fyrir kínversk fyrirtæki að öðlast aðgang að náttúruauðlindum (Bräutigam, 

2011; Glosny, 2006). Þessir mannfræðingar gagnrýna Kínverska þróunaraðstoð fyrir að 

haga sér á svipaðan hátt og vestrænir nýlenduherrar gerðu áður fyrr, með því að hagnýta 

Afrískar náttúruauðlindir og búa til ójöfn vöruviðskipti (Niu, 2016). Kína hefur einnig verið 

gagnrýnt fyrir að gefa ekki upp nákvæmar upplýsingar um þá aðstoð sem þeir veita en 

margir velta fyrir sér af hverju slíkar upplýsingar séu svo viðkvæmar. Mannfræðingar 

gagnrýna Kínverja einnig fyrir að ráða ekki mannfræðinga í verkefnin sín, en þegar 

kínversk þróunaraðstoð er skoðuð er mjög greinilegt að engin mannfræðingur hefur verið 

fenginn til að meta áhrif þeirra verkefna sem Kínverjar standa fyrir (Glosny, 2006). 

Á hinn bóginn velta sumir mannfræðingar fyrir sér hvort þróunaraðstoðar 

fyrirkomulög Kínverja muni á endanum taka yfir hina hefðbundnu vestrænu 

þróunaraðstoð, en kínversk þróunaraðstoð er að mörgu leiti talin eftirsóknarverðari en 

sú vestræna (Kjøllesdal, 2010). Kínversk þróunaraðstoð er á margan hátt svipuð þeirri 

vestrænu þegar kemur að því að byggjast á hugmyndafræði nútímahyggjunnar þar sem 

áhersla er lögð á tæknivæðingu og efnahagslega eflingu. Það sem er þó ólíkt milli þeirra 

er aðallega að Kínversk þróunaraðstoð notast meira við hugmyndir um samvinnu, 

jafnrétti og sameiginlegan gróða sem sést einna helst í því að Kína skilgreinir sig ekki sem 

gjafaríki heldur sem samstarfsaðila Afríku. Vestræn þróunaraðstoð er hins vegar að 

mörgu leiti enn föst í gjafa-viðtaka (e. Donor and recipient) sambandinu þar sem oft er 

ekki tekið mið af óskum viðtakenda, líkt og Ferguson hefur harðlega gagnrýnt í fræðum 

sínum (Niu, 2016).  

Mannfræðingar benda á að það sem vestræn gjafaríki mættu læra af Kínverjum væri 

að vinna nánar með þróunarlöndunum í að hanna skilvirkara fyrirkomulag og breyta þeim 

hugsunarhætti að gjafaríkin viti hvað sé best fyrir þróunarlöndin. Aðstoð á jöfnum 

grundvelli mun að öllum líkindum leiða til betri sambands milli gjafaríkja og þróunarlanda. 

Þeir taka þó undir með mannfræðingum sem gagnrýna þróunarfyrirkomulag Kínverja um 

að þeir þurfi að auka gagnsæi á fyrirkomulag aðstoðar sinnar og ráða mannfræðinga í 

verkefni sín. Þeir segja að of lítið sé enn vitað um fyrirkomulag kínverskrar aðstoðar en 
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með því að upplýsa hvað aðstoð Kínverja felur í sér, muni það mögulega hjálpa til við að 

betrumbæta fyrirkomulag annarra aðstoða (Glosny, 2006). 

Umræður og Lokaorð 

Í þessari ritgerð var hugtakið þróunaraðstoð skoðað og varpað var fram 

rannsóknarspurningunni hvort að þróunaraðstoð sé í raun nýtt form af nýlenduhyggju.  

Til að svara henni voru sögulegar rætur þróunaraðstoðar skoðaðar og farið var út í hvernig 

hugmyndir þróunaraðstoðar byggjast að miklu leiti á hugmyndafræði nútímahyggjunnar. 

Voru kenningar á borð við kenningu um þróun vanþróunar og heimskerfa kenninguna 

skoðaðar en þær hafa verið afar gagnlegar í að útskýra hvernig þróunaraðstoð tók á sig 

mynd. Farið var út í gagnrýni sem þróunaraðstoð hefur fengið á sig og hvaða 

heimspekilegu stefnur tóku sér afstöðu gegn henni, en þar voru póstmódernismi og 

póststrúktúralismi mest áberandi. Heimspekingurinn Foucault var sérstaklega tekin fyrir í 

póststrúktúralismanum en kenningar hans höfðu mikil áhrif á marga fræðimenn líkt og 

Said, Escobar og Ferguson. Farið var út í hugtakið oríentalismi eftir Said og skoðað var 

hvernig orðræða hefur áhrif á skoðanir vestursins á austrinu og samband þekkingar við 

völd. 

Tengsl mannfræðinnar við þróunaraðstoð voru skoðuð betur en mannfræðin skipist í 

raun í tvær gagnstæðar fylkingar þegar kemur að þróunaraðstoð, annars vegar 

þróunarmannfræði og hins vegar mannfræði þróunar. Fræðimennirnir Escobar og 

Ferguson voru sérstaklega teknir fyrir, en þeir voru helstu póststrúktúralísku 

gagnrýnendur á þróunaraðstoð. Báðir tengdu þróunaraðstoð sterklega við 

nýlenduhyggjuna og gagnrýndu mannfræðilega þátttöku í þróunaraðstoð. Að lokum var 

svo farið út í hlutverk frjálsra félagasamtaka en þau eru farin að spila stærra hlutverk 

innan þróunaraðstoðar nútímans. Einnig var fjallað um birtingarmynd þróunarorðræðu í 

dag, en þróunarorðræðan felst að miklu leiti í auglýsingum frá hinum frjálsu 

félagasamtökum. Farið var stuttlega í það hvernig mannfræðingar eru að bregðast við 

aukinni þátttöku frjálsa félagasamtaka í þróunaraðstoð. Síðast en ekki síst var aukin 

þátttaka Kínverja í þróunaraðstoð skoðuð en líkt og með hefðbundna þróunaraðstoð, 

hafa mannfræðingar skiptar skoðanir á henni.  
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Þá stendur eftir spurningin hvort þróunaraðstoð sé aðeins nýtt form af 

nýlenduhyggju. Í sinni skýrustu mynd var nýlenduhyggjan notuð til að réttlæta 

nýlenduyfirráð og innleiða nýlendustofnanir sem urðu löglegir eigendur á auðlindum og 

landsvæðum nýlenduríkjanna (Glenn ofl. 2018). Eftir seinni heimsstyrjöldina áttu 

nýlenduherrarnir hins vegar erfitt með að halda stjórn yfir nýlenduríkjum sínum, sem varð 

til þess að nýlenduherrarnir neyddust til að veita nýlenduríkjunum sjálfstæði (Grainger, 

2017). Mannfræðingar fullyrða hins vegar að þrátt fyrir að nýlenduríkin hafi öðlast 

formlegt sjálfstæði hafi fyrrum nýlenduherrarnir haldið yfirráðum sínum yfir 

nýlenduríkjunum með óbeinum hætti (Crewe og Axelby, 2012). Það sést einna helst í því 

hvernig hin iðnvæddu ríki halda enn stjórn yfir lykil þáttum efnahagskerfa 

þróunarlandanna. Áætlað er að um það bil þriðjungur af fjármagni þróunarlandanna 

kemur í gegnum þróunaraðstoð og sjá þróunarstofnanir oft um að hagræða þessu 

fjármagni. Vegna þess hve mikill hluti fjármagns þróunarlandanna kemur frá 

þróunaraðstoð má segja að þróunarlöndin hafi orðið háð gjafaríkjum sínum. Það hafi 

síðan orðið til þess að þau neyðast oft til að leyfa gjafaríkjunum að stjórna auðlindunum 

sínum og yfirfæra eigin þekkingarkerfi yfir á þróunarlöndin (Lumumba-Kasongi, 2011). 

Ljóst er að orðræða þróunarstofnana deilir mörgum einkennum með öðrum nýlendu 

orðræðum líkt og oríentalisma, en þróunarstofnanir nota orðræðu til að réttlæta 

þróunaraðstoð líkt og nýlenduhyggjan réttlæti vald sitt yfir nýlenduríkjunum (Escobar, 

1988). Lítið hefur breyst í þessum efnum síðastliðin ár. Frjáls félagasamtök eru þó farin að 

spila stærra hlutverk innan þróunaraðstoðar og Kínverjar farnir að auka aðstoð sína til 

Afríku. Bæði Frjáls félagasamtök og kínverjar starfa þó enn út frá hugmyndafræði 

nútímahyggjunnar og hafa þau verið gagnrýnd fyrir að setja þeirra eigin kerfisbundnu 

markmið fram sem lausn við fátækt og vanþróun (Fisher, 1997; Glosny, 2006). Það er því 

hægt að færa rök fyrir því að nýlenduherrarnir hafi í raun aðeins skipt einni stjórn út fyrir 

aðra, nýlenduhyggju fyrir síð-nýlenduhyggju og er þróunaraðstoð helsta birtingarmynd 

hennar.  

____________________________________ 

Sara Margrét Sigurðardóttir 
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