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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er lagt upp með þá spurningu hvort nýlendustefna sé enn við lýði í heiminum 

í dag? Niðurstaðan er sú að svo sé. Hún hefur hins vegar aðlagast þróun heimsins og tekið 

breytingum líkt og heimsmynd okkar og framkvæmd hennar hefur færst úr höndum þjóðríkja 

yfir í hendur alþjóðastofnana og alþjóðafyrirækja. Kemst höfundur að þeirri niðurstöðu 

niðurstöðu með því að skoða upphaf nýlendustefnunnar og þróun hennar í gegnum fyrstu 

nýlenduveldin og hvað þau leiddu af sér. Farið er yfir afleidd fyrirbæri líkt og hnattvæðingu 

og nýfrjálshyggju og hvernig tilurð þeirra hefur viðhaldið aðferðum nýlenduveldanna í 

gegnum stofnanir og fyrirtæki sem þróast hafa innan alþjóðasamfélags hnattvæðingarinnar. 

Skoðuð eru sérstaklega dæmi úr samtímanum sem gefa skýra mynd af því hvernig þjóðir í 

heiminum í dag geta enn verið jafn háðar og ósjálfstæðar og þjóðir nýlenduveldanna voru á 

sínum tíma.  

Lykilorð: Nýlendustefna, hnattvæðing, nýfrjálshyggja, alþjóðastofnanir, alþjóðasamfélag  
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Abstract 

The question asked in this thesis is if colonialism is still a practiced policy today? The 

conclusion is, that it still is. It’s operation has been adapted to a changed world and the 

practices of it have shifted hands from nation states to the hands of international organizations 

and multinational corporations. To map out these global changes the beginning of colonialism 

and the development of it through the first colonies and the after math will be discussed. 

Derived phenomena such as globalization and neo-liberalism are explored, and how their 

creation has maintained colonial empowerment practices through organizations and 

corporations which have developed within the global community. Examples from the present 

are given to draw up a clear picture of how nations in the world today can still be as 

dependent and without sovereignty as the colonized nations of the colonial era. 

Keywords: Colonialism, globalization, neo-liberalism, international organization, global 

community. 
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1. Inngangur 

Kveikjan að þessari umfjöllun eru skrif Naomi Klein um enduruppbyggingargeirann í 

heiminum í dag, en honum hefur hún  líkt við nýlendustefnuna. Lagði ég upp með að fjalla 

fyrst og fremst um aðgerðir í kjölfar náttúruhamfara hjá fátækari samfélögum heimsins. 

Skrifin tóku þó ákveðin sveig utan um það efni en gagnrýni Klein á engu að síður vel við um 

þær aðferðir sem skrifin beinast að og nýtast ágætlega við leit að svari við 

rannsóknarspurningunni sem leitast er við að svara í þessari ritgerð hvort nýlendustefna sé enn 

við lýði í heiminum í dag. 

Til að svara þeirri spurningu fannst mér nauðsynlegt að líta yfir söguna frá upphafi 

nýlendustefnunnar og skoða hvort hún hafi endanlega liðið undir lok eða eingöngu breytt um 

form í seinni tíð. Fer ég yfir skilgreiningu á nýlendustefnu sem var við lýði allt frá 15. öld og 

fram undir lok 20. aldar. Í kjölfarið er saga fyrstu nýlenduþjóðanna rakin ásamt aðferðum 

þeirra og skoðað hvernig landkönnun þróaðist yfir í landsyfirráð. Litið verður á hvaða áhrif 

hún hafði í þeim löndum sem tekin voru yfir og varpað ljósi á það hvort þeirra áhrifa gæti enn 

í dag.  

Ein af stærri afleiðingum nýlendustefnunnar er hnattvæðingin (Peoples og Bailey, 2012) sem 

er bæði umfangsmikið og umdeilt fyrirbæri. Farið verður yfir skilgreiningar á 

hnattvæðingunni og ólíkar skoðanir um upphaf hennar og áhrif í textanum að einhverju leyti. 

Ég hef kosið að miða upphaf hnattvæðingarinnar í þessum skrifum við upphaf 

nýlenduveldanna. Að þróun hennar hafi hafist samhliða auknum siglingum í heiminum sem 

jók bæði samskipti og viðskipti á milli landa. Með hnattvæðingunni varð til alþjóðasamfélag 

sem enn frekar hefur gefið af sér stofnanir, líkt og alþjóðaviðskiptastofnanir og 

alþjóðafyrirtæki og verður farið yfir starfsemi þeirra og áhrif í samtímanum. Hnattvæðingin 

og stofnanir sem til hafa orðið í kjölfar hennar hafa ekki farið varhluta af gagnrýni vegna 

aðferða sinna og afleiðinga á alla þætti mannlegs samfélag og reyna skrifin að gefa ákveðna 

sýn á þá gagnrýni. 

Í lokin mun ég fjalla um dæmi úr samtímanum sem ég tel að dragi fram líkindi við 

nýlendustefnuna eins og henni var framfylgt fyrr á öldum og varpa þannig ljósi á hliðstæður á 

aðstæðum fátækari þjóða dagsins í dag.   
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2. Nýlendustefna 

Skilgreiningar á nýlendustefnu (e. colonialism) eru ýmsar en lýsa þó margar fyrirbærinu með 

sambærilegum hætti. Ein þeirra er að nýlendustefna sé form af yfirráðum sem felur í sér að 

einn hópur leggur undir sig annan hóp. Nýlendustefna fól í sér fólksflutninga á ný svæði þar 

sem aðkomufólkið settist að en viðhélt áfram stjórnmálalegu sambandi við heimalandið / 

móðurlandið (Kohn og Reddy, 2017). Önnur skilgreining af svipuðu meiði hefur verið sett 

fram með eftirfarandi hætti: “Almennt virðist viðurkennt að nýlendustefna sé tegund yfirráða 

– stjórn einstaklinga eða hópa yfir svæðum og eða hegðun annarra einstaklinga eða hópa” 

(Horvath, 1972, bls. 46). Síðar fóru aðferðir nýlenduveldanna að þróast á þann veg að veldin 

lögðu ekki áherslu á að fólk frá móðurlandinu settist að í nýlendum sínum heldur beittu þau 

fyrir sig yfirburðum til þess að ná stjórn í landinu og öðlast þannig yfirráð yfir nýtingu 

hráefna þeirra. Þetta var þróun yfir í það sem kallast hin nýja heimsvaldastefna (e. new-

imperialism) (Guðmundur Hálfdánarson, 2018).  

Nýlendustefna og heimsvaldastefna eru samofin hugtök og reynist oft erfitt að greina þar á 

milli. Þau eru notuð yfir sambærileg fyrirbæri og felst helsti munurinn í framkvæmd yfirráða. 

Heimsvaldastefna er yfirtaka ríkis á öðrum svæðum með hervaldi með það að markmiði að ná 

yfirráðum yfir bæði stjórn og efnahag landa án þess þó að þangað flytjist stórar hópar fólks frá 

móðurlandinu (Kohn og Reddy, 2017). Nýlenduveldin réttlættu yfirtökur sínar á svæðum sem 

voru fyrir ásetin íbúum með þeim hugmyndum að evrópsk menning og trú væri göfugri og 

réttari en sú sem fyrir væri á svæðinu. Koma þeirra á svæðið væri þannig ákveðið happ eða 

frelsun, því með þeim kæmi björgun í formi kristins guðs og nýrrar tækni (Anna Agnarsdóttir, 

2006). Tungumál, lífshættir, menning og trú hafa víða um heim þurrkast út í kjölfar yfirtöku 

nýlenduvelda ásamt heilu ættbálkunum. Þau samfélög sem ekki þurrkuðustu út vegna 

sjúkdóma og hernaðar voru felld undir stjórn og menningu nýlenduveldanna (Peoples og 

Bailey, 2012). 

Þessar stefnur eru því báðar pólitísk og efnahagsleg fyrirbæri þar sem þjóðir, yfir nokkur 

tímabil í sögunni, yfirtóku önnur lönd og svæði með flutningum fólks sem settist að eða með 

því að koma fyrir landsstjórum og taka þannig yfir stjórn landsins. Frumbyggjar landanna 

voru notaðir sem vinnuafl með það að markmiði að nýta sér auðlindir þessara landa og svæða, 

fyrst og fremst til hagsbóta fyrir nýlendulöndin sem gjarnan eru nefnd móðurlönd. 

Nýlendurnar voru svo ákjósanlegar til endursölu á varningi sem framleiddur var í 

móðurlandinu, úr hráefnum sem flutt voru frá nýlendunum (Peoples og Bailey, 2012).  
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Nýlendustefna er almennt álitin neikvæð í nútímaskilningi. Þegar litið er til áðurnefndra áhrifa 

hennar á frumbyggja þeirra landa sem nýlenduþjóðirnar tóku sér, til að mynda með tilliti til 

menningar, tungumála, trúarbragða, hefða og venja sem glötuðust víða við yfirtöku annarra 

þjóða. Neikvæðustu afleiðingar nýlendustefnunnar þykja þó einna helst það arðrán sem átti 

sér stað og þrælahald sem ágerðist í kjölfar hennar (Anna Agnarsdóttir, 2006). 

2.1 Fyrstu nýlenduveldin 

Heimsveldi og/eða nýlenduveldi hafa verið þónokkur í gegnum söguna. Hér verður aðeins 

farið lauslega yfir tímalínu þeirra nýlenduvelda sem til urðu í kjölfar aukinna siglinga 

Evrópuþjóða á 15. öld með það markmið að efla og auka vöruskiptaleiðir með landkönnun 

sem síðan leiddi af sér framkvæmd nýlendustefnunnar. Þó svo það verði ekki reifað 

sérstaklega hér að til viðbótar við að efla veldi sín var eitt af markmiðum allra fyrstu þjóðanna 

að boða kristna trú í nafni kaþólska páfans. 

2.2 Spánn og Portúgal í Nýja heiminum 

Portúgalir og Spánverjar voru fyrstu þjóðirnar til að sigla á milli heimsálfa og segja má að 

með því hafi nýlenduvæðingin hafist. Portúgalir lögðu leið sína niður með vesturströnd 

Afríku og upp úr miðri 15. öld komu þeir að Gullströndinni (e. Gold Coast), nú að mestu hluti 

af Ghana,  þar kom gulluppspretta þeirra til sögunnar sem rann í ríkiskassa Portúgals og 

kostaði meðal annars áframhaldandi siglingar, landkannanir og annan rekstur. Gullströndin 

var rík af gulli sem varð til þess að Portúgalir reistu fjölda virkja meðfram ströndinni til að 

eigna sér landið og verja. Portúgalir stunduðu ýmis viðskipti þaðan samhliða gullgreftrinum 

og eftir því sem leið á bættist við önnur uppspretta hagnaðar, þrælasala. Landkönnun þeirra 

hélt áfram og skilaði þeim fyrir Góðrarvonahöfða (e. Cape of good hope) og þaðan yfir til 

Asíu, þannig komst á skiptaveldi Portúgal sem teygði sig frá Afríku til Indlands, Kína og 

Japan (Peoples og Bailey, 2012). 

Árið 1492 náðu Spánverjar landi í Ameríku eða Nýja heiminum og Portúgalir fylgdu fljótlega 

í kjölfarið. Fyrstu viðkomustaðir Spánverja gáfu lítið nýtt af sér og komu þeir að mestu á fót 

sykurplantekrum og nautgriparæktun á þeim svæðum. Spánverjar héldu áfram könnun sinni 

um heimsálfuna þar til þeir hittu á gull- og silfuræðar við strendur Mexíkó sem þá var veldi 

Azteka og sölsuðu það undir sig á skömmum tíma. Þessi fundur var hvatning fyrir Spánverja 

til þess að flytjast búferlum frá heimahögum til Nýja heimsins. Fljótlega voru Spánverjar 

einnig búnir að ná undir sig veldi Inka sem nú er Perú (Peoples og Bailey, 2012).  Árið 1494 

var gerður sáttmáli á milli Spánverja og Portúgala sem kallast Tordesillassáttmálinn og til 

einföldunar skal sagt að um samkomulag Spánverja og Portúgala um skiptingu Nýja heimsins 



4 
 

sín á milli hafi verið að ræða (Anna Agnarsdóttir, 2006). Portúgalir og Spánverjar yfirtóku því 

allt það landsvæði sem við þekkjum sem suður- og mið-Ameríku í dag og nokkurn hluta af 

norður-Ameríku. Ríkin reyndu þó ekki aðeins fyrir sér í Ameríku heldur áttu einnig hafnir og 

stunduðu mikil viðskipti í Asíu en náðu þar minni árangri framan af í yfirtöku og 

nýlenduvæðingu en í Nýja heiminum. Til dæmis má nefna Filipseyjar og Macau sem nýlendur 

Spánar og Portúgals í Asíu. Portúgalir höfðu einnig komið sér vel fyrir á vesturströnd Afríku 

og áttu þar nýlendur og viðskiptahafnir (Peoples og Bailey, 2012). 

2.3 Frakkland, England og Holland 

Spánn og Portúgal voru ekki einu ríkin sem sem sóttust eftir landssvæðum í Nýja heiminum. Í 

byrjun 17. aldar og eftir því sem leið á bættust Frakkar, Englendingar (síðar Bretar) og 

Hollendingar í leikinn. Þessar þjóðir leituðu þó á svæði sem voru ekki fyrir undir stjórn 

Spánar eða Portúgals til að byrja með (enda Toredesillassáttmálinn fyrir þeim ómerkur). 

Þessar þjóðir tóku land þar sem við þekkjum nú best sem Norður-Ameríku.  

Englendingar settu á fót fyrstu nýlenduna sína á austurströnd Ameríku og nefndu hana 

Virginia árið 1607. Nýlendur þeirra urðu alls 13 talsins og sköpuðu Englendingar sér fastan 

sess í Nýja heiminum á skömmum tíma (The library of congress, e.d.a). Frakkar stofnuðu sína 

fyrstu nýlendu, Acadia árið 1605 og svo Quebec árið 1608, svæðið sem nýlendur þeirra náðu 

yfir voru allt frá St. Lawrence flóa til Mexíkó flóa. Veldi Frakka varð þó aldrei jafn stórt og 

Breta. Aðfluttir Frakkar til nýlendnanna urðu um 90 þúsund á móti 1,6 milljón Breta seinni 

hluta 18. aldar (The library of Congress, e.d.b). Hollendingar bættust svo í hóp nýlenduherra. 

Hollendingar réðu til sín enskan skipstjóra til þess að nema land fyrir sig í Nýja heiminum. 

Hann kom að Hudson ánni og svæðið upp eftir henni eignaði hann Hollendingum árið 1611. 

Nýlenduvæðing Hollendinga gekk illa og fáir fluttu frá móðurlandinu til að setjast að í Nýja 

heiminum. Árið 1624 setti hollenska þingið á fót fyrirtækið Vestur-Indíafélagið (e. West India 

Company) og réði hershöfðingja til að stýra því. Fyrirtækinu var ætlað að sjá um rekstur 

nýlendunnar og öll viðskipti Hollendinga í Nýja heiminum. Fyrirtækið keypti svo það sem við 

þekkjum sem Manhattan í dag sem fékk þá nafnið Nýja Amsterdam (e. New Amsterdam) af 

frumbyggjum Nýja heimsins og styrkti um 30 fjölskyldur til þess að flytjast frá móðurlandinu 

og setjast að í nýlendunni (National park services. e.d.).  

Frakkar, Bretar og Hollendingar höfðu aðrar áherslur en  Spánverjar og Portúgalir. 

Landbúnaður var ekki meginmarkmið þeirra (en var til staðar og nauðsynlegur í framfærslu 

og landtöku en var ekki álitinn jafn arðsamur og viðskipti) heldur var lögð áhersla á 

skiptaverslun, bæði við önnur nýlenduveldi á svæðinu sem og við frumbyggja Nýja heimsins 
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og voru veldin fljót að koma á slíkri verslun. Þær þjóðir sem fylgdu á eftir Spáni og Portúgal 

litu ekki á frumbyggja Nýja heimsins sem hentugt vinnuafl líkt og Spánn og Portúgal gerðu í 

suður- og mið-Ameríku. Frekar var litið á þá sem hindrun og jafnvel ógn annars vegar og 

viðskiptafélaga hins vegar. Með valdi og átökum voru þeir neyddir í burtu af svæðum sínum 

og voru hraktir lengra vestur inn í landið enda ásældust þeir svæði þeirra. Þörfin fyrir vinnuafl 

var hins vegar mikil og þrælakaup hófust í nýlendum Breta í kringum 1619 og í framhaldinu 

um allan Nýja heiminn (Peoples og Bailey, 2012).  

Átök um landsvæði og viðskiptaleiðir á milli nýlenduveldanna voru algeng, þrátt fyrir að þær 

þjóðir sem seinna bættust í hópinn hafi í fyrstu tekið sér land utan svæða Spánverja og 

Portúgala leið ekki á löngu þar til nýlenduveldin fóru að takast á sín á milli. Englendingar 

höfðu mikla yfirburði í fjölda íbúa og tók það til dæmis ekki nema um 40 ár að ná nýlendum 

Hollendinga af þeim. Hollendingar höfðu áður haft það sem eitt af sínum megin verkefnum að 

herja á skip og viðskiptahafnir Spánverja (New Jersey city university, e.d.). 

2.4 Þrælaverslun 

Með komu Spánverja og Portúgala til Nýja heimsins fylgdi ógrynni af sjúkdómum sem höfðu 

ekki þekkts þar en voru vel þekktir í Evrópu og íbúar þar höfðu áunnið sér ákveðið ónæmi 

fyrir. Frumbyggjar Nýja heimsins höfðu hins vegar ekki verið útsettir fyrir þessum 

sjúkdómum áður og höfðu þeir mikil áhrif á mannfjölda álfunnar, ásamt því mikla og breytta 

vinnulagi sem fylgdi framkvæmdum nýlenduveldanna. Þegar Spánverjar og Portúgalar settust 

þar að og hófu ræktun og námugröft nýttu þeir frumbyggjana sem vinnuafl. Fólkið tók sér 

fyrir hendur áður óþekkt störf og var nýtt til hins ýtrasta og endanum stóð það ekki undir 

álaginu sem, ásamt hinum nýju sjúkdómum og átökum við nýlenduveldin England, Frakkland 

og Holland, stráfelldu þau (Peoples og Bailey, 2012).  

Allar fólksfjöldatölur frá þessum tíma eru áætlaðar en má nefna Mexíkó sem dæmi en þar var 

áætlaður fjöldi íbúa um 25 milljónir árið 1519 þegar Spánverjar settust þar að, tæplega 90 

árum síðar er talið að fjöldi innfæddra í Mexíkó hafi verið kominn niður í rétt rúmlega milljón 

manns. Þessi fólksfækkun í Nýja heiminum gerði það að verkum að skortur varð á vinnuafli, 

fólksflutningar frá móðurlöndunum Spáni og Portúgal og síðar Englandi, Frakklandi og 

Hollandi til Nýja heimsins stóðu ekki undir þessari miklu fækkun. Þetta varð því upphafið að 

þrælaverslun heimsins (Peoples og Bailey, 2012). 

Þrælahald var þó ekki óþekkt í heiminum og verið við lýði lengi í ýmsum myndum í gegnum  

söguna en í kjölfar nýlenduvæðingar í Nýja heiminum varð þrælasala að ákveðnum iðnaði. 
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Portúgalir fóru þar fremstir í flokki en góð aðstaða þeirra og yfirráð við strendur Afríku gerði 

þeim auðveldara fyrir. Portúgalir höfðu komið sér fyrir í Kongó og höfðu þar töluverð áhrif á 

menningu og þjóðlíf og mynduðu sterk viðskiptasambönd og sinntu bæði verslun og flutningi. 

Fyrstu þrælarnir sem fluttir voru frá Afríku til Nýja heimsins höfðu áður verið þrælar í Afríku. 

Eftirspurnin eftir þrælum jókst eftir því sem frumbyggjum fækkaði í Nýja heiminum og 

hefðbundin þrælaviðskipti Portúgala önnuðu ekki eftirspurn. Portúgalir fóru því ránshendi um 

strendur Afríku og hnepptu fólk í ánauð í samvinnu við afríska bandamenn sína. Kongó var 

þó ekki þar á meðal og studdi ekki þrælaránin og það olli á endanum sundrun ríkisins. Lítil 

konungs- og borgríki við vesturströnd Afríku þöndust hins vegar út vegna þátttöku sinnar í 

þrælaránunum og má þar til dæmis nefna Oyo, Benin og fleiri. Portúgalir sátu ekki lengi einir 

að því að ræna og selja fólk í ánauð. Frakkar, Bretar, Hollendingar og fleiri þjóðir blönduðu 

sér aftur í leikinn þegar þær áttuðu sig á því hversu arðbær þrælasalan var (Peoples og Bailey, 

2012). Einokunarfyrirtæki líkt og Vestur Indía-félagið og Konunglega afríska félagið héldu, 

meðal annarra verkefna, utan um þrælaverslun Hollendinga og Breta í Afríku (The colonial 

Williamsburg foundation. e.d.). Þrælaránin voru eins og áður sagði jafnan skipulögð í 

samstarfi við afríska bandamenn þar sem urðu til órjúfanlega tengsl um vopna- og þrælaskipti. 

Líta verður til þess að afrísku ríkin stóðu gjarnan frammi fyrir því að annað hvort taka þátt eða 

verða sjálf undir í þrælaránunum (Peoples og Bailey, 2012). 

2.5 Evrópa og Afríka 

Evrópuþjóðir höfðu komið sér fyrir á nokkrum stöðum meðfram strönd Afríku en lítið reynt 

fyrir sér innan í álfunni nema þá einna helst í þrælaránum sínum á 17. og 18. öld. Aukin 

framleiðsla í kjölfar iðnvæðingarinnar kallaði á örugga uppsprettu hráefna, nýja markaði og 

arðsöm fjárfestingatækifæri, sem voru hvatinn að svokölluðu kapphlaupi Evrópuþjóða um 

Afríku í lok 19. aldar og fram á 20. öld (Iweriebor, e.d.). Kapphlaupið var einnig afleiðing 

átaka í stjórnmálum og viðskiptum í Evrópu og til að koma í veg fyrir að út brytist stríð á 

milli Evrópuríkja um Afríku var álfunni skipt upp á milli þeirra á Berlínarráðstefnunni 1884-

85. Ráðstefnan var sett gagngert í þeim tilgangi að skipta Afríku upp og aðeins setin af 

þjóðhöfðingjum evrópsku þjóðanna án aðkomu Afríkuríkjanna (Peoples og Bailey, 2012). 

Áköf heimsvaldastefna Evrópuríkjanna ýtti undir pólitísk og hernaðarleg viðbrögð ríkja 

Afríku. Eftir Berlínarráðstefnuna voru sendir út svokallaðar verndarsamningar frá 

Evrópurríkunum til leiðtoga ólíkra samfélaga í Afríku. Túlkun þessara samninga var þó ekki 

með sama hætt á milli heimsálfanna tveggja. Afríka leit á þá sem samninga um almennt 

stjórnmála- og viðskiptsamband á meðan Evrópa leit svo á að með undirskriftum sínum hefðu 

leiðtogar Afríkuríkjanna afsalað sjálfræði ríkja sinna. Þetta leiddi af sér hernaðarleg átök þar 
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sem Afríkuríkin börðust gegn eignanámi landa sinna og yfirráðum Evrópu í álfunni. Á 

tímabilinu stóð Afríka því frammi fyrir ákafri heimsvaldastefnu Evrópu sem sótti að með 

hernaðarárásum sem skilaði sér að lokum í nýlenduvæðingu á svo gott sem allri álfunni. 19. 

öldin var tímabil mikilla breytinga í Afríku sem lýstu sér í upplausn gamalla konungsríkja og 

keisaravelda í nýjar pólitískar einingar sem byggðust á nýjum hugmyndum og svæðum fyrir 

samfélögin. Af þessum sökum voru ríki Afríku mörg hver veik fyrir vegna nýs skipulags og 

pólitísks óstöðugleika sem gerði yfirtöku Evrópuríkjanna auðveldari (Iweriebor, e.d.). 

Afnýlendvæðing Afríku hófst á sjötta áratug 20. aldarinnar í kjölfarið á sjálfstæðsbaráttu sem 

fór af stað eftir að Indland barðist fyrir og fékk sjálfstæði frá Bretlandi árið 1947 en seinni 

hrina afnýlenduvæðingar heimsins hófst við lok seinni heimstyrjaldarinnar vegna veikrar 

fjárhagsstöðu Evrópuríkjanna og andstöðu Bandaríkjanna við nýlendustefnuna (Davies, 

2010). Fyrsta afríkuríkið til að öðlast sjálfstæði var Ghana (áður Gullströndin, e. Gold Coast) 

árið 1957 og það síðasta var Eritrea árið 1993. 

2.6 Evrópa og Asía  

Portúgalir voru fyrsta þjóðin til að sigla yfir til Asíu, nánar tiltekið til Indlands. Aðstæður í 

Asíu voru allt aðrar en þær sem blasað höfðu við í Nýja heiminum og Afríku. Staða þróunar 

og menningar var ólík þeim í Nýja heiminum og Afríku og fólksfjöldinn langt umfram þann 

sem var í Evrópu ásamt því að hernaðarleg geta og efnahagsstaða landa í Asíu var góð.  Áhrif 

Evrópu í Asíu á þessum tíma urðu því takmörkuð. Ríki Asíu voru stöndug og sjálfbær og 

áhugi og þörf fyrir vörur og viðskipti annar staðar frá takmarkaður. Portúgalir áttuðu sig fljótt 

á að helsta hlutverk þeirra á svæðinu væri að sinna siglingum og vöruskiptum á milli Indlands 

og Kína, sem þó voru ekki mikil. Portúgalir komu sér fyrir í Macau sem var undir þeirra stjórn 

til ársins 1999 líkt og Hong Kong sem var var hluti af breska heimsveldinu til ársins 1997. 

Tordesillassáttmálinn sem færði Portúgölum Brasilíu árið 1494 færði Spánverjum Filipseyjar, 

þaðan sem þeir hófu siglingar með varning til Mexíkó og svo frá Mexíkó til Spánar (Peoples 

og Bailey, 2012).  

Áður hefur verið nefnt hversu samofin fyrirbærin nýlendustefna og heimsvaldastefna eru. 

Þegar Bretar komu til Indlands í kjölfar iðnbyltingarinnar í Bretlandi sem færði þeim 

tæknilega yfirburði áttu þeir hægt um vik að ná yfirtökum í landinu, sem Portúgölum hafði 

ekki tekist. Aðstæður á Indlandi á þeim tíma auðvelduðu einnig ferlið. Landið samanstóð af 

sjálfstæðum einingum sem stjórnað var af óháðum konungum og var landið því svo gott sem 

ósameinað. Bretar stofnuðu því til ýmissa bandalaga við þessi óháðu ríki Indlands og fengu til 
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stjórnar konungborna Indverja í ríkjunum sem högnuðust  á samstarfi sínu við Bretland og 

náðu Bretar með þeim hætti fljótlega stjórninni  á Indlandi ( The national archives. e.d.).  

Þessar ólíku aðstæður (og aðrar þarfir nýlenduveldanna) samanborið við þær sem voru í Nýja 

heiminum urðu til þess að aðferðir Evrópubúa urðu aðrar en áður höfðu verið stundaðar. Ekki 

var komið á nýlenduskipulagi þar sem Bretar fluttust í umvörpum til þess að eignast land og 

eygja betri tíma líkt og tíðkast hafði í Nýja heiminum. Landið hafði nægan fólksfjölda og því 

var frekar unnið að því að ná efnahagslegri og pólitískri stjórn á landinu. Þarna sjást enn 

frekar merki um þróun frá nýlendustefnunni yfir í heimsvaldastefnu þar sem aðferðir 

heimsvaldasinna voru í krafti auðs og valds að ríkja yfir þeim veigaminni (Stone, 1988). 

Breska heimsveldið og fyrirtæki þess, Bresk-indverska félagið og umfang þeirra í Indlandi er 

líklega þekktasta dæmið um þessar breytingar í seinni tíð. Við lok 18. aldar var Asía nánast 

öll með einum eða öðrum hætti, að Japan undanskildu, undir stjórn Evrópuþjóða. Hvort 

heldur sem um var að ræða hreinræktaðar nýlendur undir pólitískri stjórn þeirra eða viðskipta- 

og/eða hernaðarlegu valdi þeirra (Peoples og Bailey, 2012).    

2.7 Lok gömlu nýlenduveldanna 

Hér á undan hefur aðeins verið farið lauslega yfir upphaf nýlendutímabilsins og rétt tæpt á 

sögunni til þess að gefa mynd af því hvernig kerfið þróaðist og gekk fyrir sig . 

Nýlendutímabilið sem um ræðir stóð frá 15. öld til loka 18. aldar og þróaðist frá landkönnun 

og leit að auknum vöruskiptatækifærum til yfirtöku þjóða á öðrum þjóðum og landsvæðum. 

Bæði var um að ræða augljósa stefnu stjórnvalda eða stuðning þeirra, meðal annars með 

rekstri á fyrirtækjum sem lögðu upp með að ná tökum og stjórn á hráefnaframleiðslu, efnahag 

og samfélagsskipulagi ríkjanna. Nýlenduveldin tókust á sín á milli bæði um landsvæði, 

siglingaleiðir og viðskiptahafnir í gegnum aldirnar. Samningar voru gerðir á milli 

nýlenduveldanna sem íbúar nýlendnanna höfðu lítil sem engin áhrif á.  

Gjarnan er talað um að afnýlenduvæðing (e. decolonization) heimsins hafi farið fram í 

tveimur megin hrinum. Fyrri hrinan hófst á seinni hluta 18. aldar með sjálfstæðisbaráttu 13 

ríkja Breta í Bandaríkjunum undan yfirráðum Breta upp úr 1770 (Strang, 1991). Henni lauk 

árið 1776 en Bretar viðurkenndu sjálfstæði Bandaríkjanna árið 1783 og þar með urðu 

Bandaríkin til og varð því fyrsta evrópska nýlendan til að öðlast sjálfstæði og kalla sig þjóð 

(Morris, 1970). Aðrar nýlendur í Nýja heiminum fylgdu í kjölfarið. Sjálfstæðisbaráttur og 

uppreisnir gengu yfir nýlendurnar og árið 1824 voru allar nýlendur á meginlandi suður- og 

mið- Ameríku orðnar sjálfstæðar (Bousquet, 1988). Seinni hrina sjálfstæðisbaráttu kom í 

kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar þegar  nýlenduveldin byrjuðu að liðast í sundur. Evrópa 
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stóð fjárhagslega illa eftir stríð og hafði ekki lengur burði til að halda nýlendum sínum og 

takast á við sjálfstæðishreyfingar sem höfðu látið á sér kræla árin fyrir stríð. Þau þurftu því að 

hafa sig öll við til að rétta af fjárhagsstöðuna í móðurlandinu. Á sama tíma þrýstu Bandaríkin 

á Evrópu að veita nýlendum sínum sjálfstæði, ekki aðeins vegna andstöðu sinnar við 

hugmyndafræði nýlendustefnunnar heldur vildu Bandaríkin fá aðgang að mörkuðum í Asíu og 

Afríku sem Evrópa hafði einokað (Peoples og Bailey, 2012). 

2.8 Áhrif og afleiðingar nýlendustefnunnar 

Menning, samfélagsskipan, ójöfnuður, búferlaflutningar fólks, fólksfjölgun, menntun, 

efnahagsstjórnir og viðskipti eru dæmi um þætti sem hafa orðið fyrir áhrifum 

nýlendustefnunnar. Hnattvæðingin er síðan ein af afleiðingum hennar og eru skiptar skoðanir 

um jákvæð og neikvæð áhrif hennar. Hnattvæðingin er gjarnan skoðuð út frá áhrifum hennar á 

viðskipti og framleiðslu og í framhaldi áhrifum þeirra á þættina sem nefndir eru hér að ofan. 

Um leið og nýlendur fóru að öðlast frelsi fóru að myndast fleiri sjálfstæð lönd í heiminum 

sem gátu nú farið að ráðstafa og stjórna sínum eigin viðskiptum, hvort heldur sem var sölu á 

eigin hráefnum og framleiðslu eða innkaup á vörum til innlendra nota.  

Einokun hafði einkennt nýlendutímabilið og ýmis höft voru við lýði, svo sem tollar og 

aðflutningsgjöld sem torvelda fullkominn markað frjálsra viðskipta í heiminum. Frjáls 

viðskipti eru meginmarkmið samtaka líkt og Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar sem byrjaði að 

þróast fyrir tilstuðlan Bandaríkjanna eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar (Peoples og Bailey, 

2012). Þróun heimskerfisins á þessum árum, þegar átök á milli markaðar og stjórnmála voru 

mikil, varð að sambandi blandaðs hagkerfis og velferðarsamfélags sem hagfræðingarnir John 

Maynard Keynes og William Beveridge voru helstu talsmenn og hugmyndasmiðir fyrir. Þessi 

kerfi unnu ágætlega saman í ólíkum útfærslum hjá vestrænum þjóðum þar sem fjárfestingar, 

starfsemi og samkeppni fyrirtækja fór að mestu leyti fram á mörkuðum í heimalandi þeirra. Á 

síðustu áratugum 20. aldarinnar urðu breytingar á peningastefnu heimsins í kjölfarið á því að 

heimsmarkaðsverð á olíu féll, ásamt hraðri þróun ýmissa afurða hnattvæðingarinnar, sem 

greitt hafa leið markaðshyggjunnar (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005).  
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3. Hnattvæðing 

Engin ein ríkjandi skilgreining er til um hnattvæðingu heldur er frekar um að ræða margar 

ólíkar framsetningar sem unnið er með út frá mismunandi félagsfræðilegum stefnum. Gróf og 

einfölduð skilgreining er að hnattvæðing sé hröð þróun tengsla eða neta af samskiptum og 

viðskiptum sem einkenna samtímann (Tomlinson, 1999) og að hún nái yfir þær miklu 

breytingar sem átt hafa sér stað í heiminum síðustu áratugina og jafnvel enn lengur. 

Hnattvæðing felur í sér tækniframfarir, bæði í iðnaði og upplýsingatækni. Hana má rekja til 

minnkandi hafta, bæði samskipta- og landfræðilega séð, í gegnum sáttmála þjóða á milli sem 

gerir flæði vöru, þjónustu og fjármagns auðveldara. Þetta leiðir til aukinnar eftirspurnar 

neytenda og hefur ýtt undir einsleitni í neysluvenjum ásamt þenslu stórfyrirtækja sem leitt 

hafa af sér samsteypur á alþjóðlega vísu og aukins ójöfnuðar í heiminum (Guttal, 2007). 

Hnattvæðingin hefur leitt af sér samþjöppun eða minnkun heimsins. Landfræðilegar fjarlægðir 

eru vissulega enn þær sömu en vegna tæknilegra framfara hafa boðleiðir þróast mikið og þar 

af leiðandi dregið úr og jafnvel gert að engu þær fjarlægðir (Waters, 2001). Því er auðvelt að 

taka undir með Marshall Mcluhan sem talaði um heiminn sem alþjóðlegt þorp (e. global 

village) (Mcluhan, 1964).  

Líkt og með kenningar um hnattvæðinguna þá eru einnig ólíkar skoðanir á því hvenær 

eiginleg hnattvæðing hófst. Hægt er að setja ólíkar tilgátur fræðafólks upp í þrepaskiptingu. 

Ákveðinn hópur fræðafólks vill líta svo á að hnattvæðingin sé í raun búin að vera í stöðugri 

þróun frá upphafi mannkynssögunnar (Appelrouth og Edles, 2016) enðrir líta svo á að hún 

hafi hafist með auknum siglingum Evrópuþjóða á 15. öld, (Peoples og Bailey, 2012) 

nýlenduvæðingunni og kapítalismanum sem fékk byr undir báða vængi á tímabilinu og hafi 

haldið þeim byr síðan. Enn aðrir líta svo á að hnattvæðingin sé enn á frumstigi og hafi ekki 

farið af stað fyrr en á seinni hluta 20. aldarinnar (Appelrouth og Edles, 2016). Fall 

nýlenduveldanna í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar ásamt nýrri tækni og auknu frelsi í 

viðskiptum hafi leitt af sér það hnattræna hagkerfi sem heimurinn býr við í dag (Peoples og 

Bailey, 2012) og hafi orðið til með endurskipulagningu kapítalismans (Appelrouth og Edles, 

2016). Þegar litið er framhjá ólíkum skoðunum um upphaf hnattvæðingarinnar er flest 

fræðafólk sammála um að þróun hennar hafi tekið mikið stökk á síðustu áratugum 20. 

aldarinnar (Appelrouth og Edles, 2016) og að vöxtur hennar hafi enn frekar aukist við fall 

Sovétríkjanna (Guttal, 2007).  
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3.1 Áhrif og afleiðingar hnattvæðingar 

Áhrif og afleiðingar hnattvæðingarinnar eru mjög umdeild, ekki síst vegna ólíkra 

skilgreininga á henni. Ferli hnattvæðingarinnar hefur áhrif á og verður fyrir áhrifum frá 

samtökum og stofnunum í atvinnulífinu, efnahagslegum þáttum og náttúrulegu umhverfi 

okkar (Babones, 2008). Fylgjendur hennar segja hana óhjákvæmilega afurð þróunar og 

framfara í tækni sem hafi skapað líkindi bæði á hagfræðilegum og pólitískum sviðum 

heimsins (Guttal, 2007) og telja hana æskilega og jafnvel nauðsynlega fyrir mannkynið (Sen, 

1970). Gagnrýnendur hennar á hinn bóginn segja hana vinna á móti bæði svæðis- og 

ríkisbundnum efnahag þjóða (Guttal, 2007) og sé skaðleg heiminum í heild. Stöðugur 

hagrænn vöxtur raski jafnvægi samfélaga og ýti undir ójöfnuð með tilburðum í ætt við 

nýlendu- og heimsvaldastefnu með ríkjandi þjóðernislegum hugsunarhætti og ýti undir 

einsleita menningu alls heimsins (Sen, 1970).  

Árið 2000 setti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (e. International Monetary Fund - IMF) fram fjóra 

grunnþætti sem sjóðurinn leit á sem jákvæð áhrif hnattvæðingar fyrir þróunarþjóðir. Á sama 

tíma benti sjóðurinn á að bilið á milli þeirra ríkustu og fátækustu í heiminum hafi aukist í 

uppgangi hnattvæðingarinnar. Það þýðir þó ekki að snúið skuli frá þeim þáttum sem 

hnattvæðingin hafi leitt af sér, til dæmis auðveldara flæði fjármagns. Frekar skuli gefa í og 

draga enn frekar úr höftum og afskiptum af mörkuðum til að stuðla að enn öflugri 

fjárfestingaleiðum í heiminum því það muni á endanum draga úr ójöfnuði og fátækt í 

heiminum. Áðurnefndir grunnþættir sem sjóðurinn notar máli sínu til stuðnings eru í fyrsta 

lagi verslun, samkvæmt sjóðnum jókst hlutdeild þróunarlanda í heimsverslun um 10% á 

árunum 1971 – 1999. Í öðru lagi, aukið flæði fjármagns til þróunarlanda sérstaklega frá 

erlendum fjárfestum. Í þriðja lagi fólksflutningar eða flæði fólks á milli landa í leit að störfum 

sem ýti undir samleitni í launum á milli landa og launahækkanir í heimalandi fólks þegar það 

snýr aftur heim. Í fjórða lagi dreifing vestrænnar þekkingar til þróunarlanda (IMF, 2000).  

Í skýrslunni fer sjóðurinn yfir þá þætti er lúta að viðskiptum og framleiðslu en tekur ekki til 

annara þátta sem hnattvæðingin hefur haft áhrif á. Um leið og hnattvæðing auðveldar 

tengingu þjóða á milli og eykur aðgengi að upplýsingum virðist þekking fólks og vitund um 

áhrif neyslumynstur síns minnka. Fólk notar almennar neysluvörur og velur jafnvel þær 

hagstæðustu án þess að hafa nokkra tilfinningu eða vitneskju um hvaðan varan kemur, við 

hvaða aðstæður hún er framleidd eða hvaða áhrif framleiðsla hennar og flutningur hefur í 

stærra samhengi (Kristín Loftsdóttir, 2001). Með öðrum orðum þá má segja að í þessum 

ofangreindum þáttum felist einhvers konar aftenging við áhrif eigin hegðunar og neyslu á 
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umhverfi og samfélag. Minnkandi heimur á tímum hnattvæðingarinnar hefur fært okkur það 

sem Ritzer hefur kallað “McDonaldization” (Appelrouth og Edles, 2016).Hann telur að ein 

afleiðing hnattvæðingar sé sú  að með henni hafi skapast menningarleg einsleitni, og 

eftirspurn eftir því að fá sömu  vöru, þjónustu, afþreyingu og svo framvegis, hvar svo sem 

manneskja er stödd í heiminum hafi aukist (Appelrouth og Edles, 2016). Jafnvel hefur verið 

talið að hnattvæðingin gæti haft þau áhrif að með tímanum að ákveðin sérkenni þjóða hverfi, í 

kjölfarið virðist þjóðernishyggja hafa farið vaxandi með ófyrirsjáanlegum afleiðingum 

(Kristín Loftsdóttir, 2001). 

Hnattvæðingin hefur það markmið að koma á reglu í heimi sem verður sífellt háðari kerfi sem 

hefur skapast í gegnum stefnur nýfrjálshyggjufólks. Sameinuðu þjóðirnar og undirstofnanir 

þeirra halda því á lofti nýfrjálshyggju sem smitast yfir í einkafyrirtæki og ríkisstjórnir 

fullvalda ríkja (Guttal, 2007).  

3.2 Nýfrjálshyggja 

Meginmarkmið nýfrjálshyggjunnar er frelsi. Til að mynda frelsi einstaklingsins til að velja þá 

vöru og þjónustu sem hann þarfnast hverju sinni en frelsið felst þá aðeins í því sem hægt er að 

kaupa og þar með háð fjárhagslegri stöðu einstaklingsins. Markmiðið með  

nýfrjálshyggjustefnunni er að koma sem flestum þáttum samfélagsins í umsjón markaðarins 

og stefna að fullkomnu afskiptaleysi hins opinbera gagnvart markaðnum með það að 

markmiði að skila hagnaði til rekstraraðila. Þannig fáist skilvirkni. Fylgisfólk nýfrjálshyggju 

lítur á allt sem seljanlega vöru, jafnvel það sem hinum venjulega borgara er lífsnauðsynlegt og 

hefur hingað til ekki verið metið til fjár, til dæmis vatn og loft. Ef eitthvað er fólki einhvers 

virði í lífinu hlýtur fólk að vera tilbúið að greiða fyrir það. Hafi markaðurinn samfélagslegt 

hlutverk þarf fólkið sem stýrir honum einnig að taka ákvarðanir á því sviði. Munurinn hins 

vegar á markaðnum og lýðræði felst í kaupmætti, þeir sem eiga meira ráða meiru (Kolbeinn 

Stefánsson, 2010).  

Stefnur og aðferðir nýfrjálshyggjunnar hafa dafnað með hnattvæðingunni og hafa þessi tvö 

fyrirbæri styrkt hvort annað í vexti fyrir tilstilli ríkjandi afla í heiminum. Líkt og Naomi Klein 

(Klein, 1999) nefnir í bók sinni No Logo er því víða tekið sem sjálfsögðum hlut að skilin á 

milli þjóða og menningarheima fari síminnkandi. Fyrirtæki þurfa að vera samkeppnishæf á 

heimsvísu og ríkisstjórnir þurfa ekki aðeins að huga að efnahag sinna eigin þjóða heldur 

bregðast við þörfum heimsmarkaðarins (Banerjee og Linstead, 2001). Síðustu tveir áratugir 

hafa einkennst af framfylgni þeirrar stefnu að ríkisvaldið geti aðeins með litlum hætti haft 

áhrif á fjármagnsflæði og fjárfestingar. Að allar ákvarðanir ríkisvaldsins, sem hafi áhrif til 
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minnkunar á hagnað fjárfesta og fyrirtækja, geri það að verkum að þau flytji starfsemi sína og 

viðskipti þangað sem þau telja sig njóta betri kjara og hafi meiri stjórn. Markaðshyggjan 

virðist því vera með ákveðnum hætti að ná stjórnartaumum í heiminum (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005). Hins vegar þarf að hemja markaðinn svo hann þjóni sem flestum 

og taumhaldið þarf að vera stöðugt svo hægt sé að tryggja að hann haldi því áfram (Stiglitz, 

2012). 

3.3 Fyrirtæki og stofnanir hnattvæðingarinnar 

Alþjóðafyrirtæki eru runnin undan hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar í krafti 

hnattvæðingarinnar. Fyrsti vísirinn að slíkum fyrirtækjum var Breska austur-Indíafélagið sem 

breska heimsveldið setti á fót til að halda utan um viðskipti sín í Indlandi. Þó voru komin 

fyrirtæki fyrir þann tíma sem stunduðu verslun á milli landa eða heimsálfa en ekki af þeirri 

stærðargráðu sem Breska austur-Indíafélagið var. Fleiri sambærileg fyrirtæki komu fram á 

nýlendutímanum (Davani, e.d.). Alþjóðafyrirtæki er skilgreint sem fyrirtæki sem starfar að 

minnsta kosti í einu öðru landi en upprunalandi sínu og þarf fjórðungur hagnaðar þess að vera 

upprunninn í öðrum löndum en því sem höfuðstöðvar þess eru staðsettar í. Höfuðstöðvar þess 

eru í einu landi en starfsemi þeirra öðrum. Alþjóðafyrirtæki eiga gjarnan svokölluð 

dótturfyrirtæki sem heyra undir stjórn höfuðstöðvanna (Brittanica, 1998).  

Eftir seinni heimstyrjöldina var staða landa í Evrópu mjög erfið og þau höfðu því ekki lengur 

tök á að reka nýlendur sínar og þar með halda einokunarvaldi sínu á vöruskiptum í heiminum. 

Bandaríkin stóðu vel en höfðu lítinn aðgang að milliríkjaviðskiptum en gátu í ljósi aðstæðna 

sett þrýsting á nýlenduþjóðirnar um að gefa eftir vald sitt yfir þeim og veita þeim sjálfstæði. Í 

kjölfarið mynduðust margar nýjar þjóðir sem nú gátu farið að ráðstafa hráefnum sínum og 

framleiðslu sjálfar (Peoples og Bailey, 2012).  

Hnattvæðingin gerir fyrirtækjum kleift að flytja störf  frá dýrari svæðum til landa þar sem laun 

eru lægri og skyldur vinnuveitanda gagnvart launaþegum minni en í heimalandi 

höfuðstöðvanna (Kuruvilla og Ranganathan, 2008). Þannig lækka fyrirtæki 

framleiðslukostnað sem skilar vörum á hagstæðara verði til vestrænna neytenda og eykur á 

sama tíma arð og markaðshlutdeild fyrirtækja. Hreyfiafl markaðarins eru meðal annars kröfur 

neytenda um að fá alltaf aðgang að bestu og ódýrustu vöru sem til er. Hnattvæðingin er því 

með þessum hætti talin efla og auka hagsmuni fyrirtækja á kostnað einstaklinga og samfélaga 

(Lee, 2007). Þá er hún einnig talin auka sjálfræði alþjóðafyrirtækja sem jafnvel sé farið að 

hafa áhrif á stefnur ríkisstjórna þeirra landa er þau starfa í (Bakan, 2004). Því hefur jafnvel 
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verið haldið fram að ekki sé aðeins um áhrif að ræða heldur bein erlend yfirráð í viðskiptum 

og stjórnmálum þeirra landa sem fyrirtækin starfa í (Brittanica, 1998).  

Á hinum frjálsa heimsmarkaði sem skapast hefur starfa alþjóðleg fyrirtæki á ákveðinn hátt í 

reglulitlum heimi og ríkisstjórnir eiga því erfiðara um vik með efnahagsstjórn landa sinna þar 

sem fyrirtækin starfa. Stofnanir á borð við Alþjóðabankann (e. World Bank) og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (e. WTO) setja þjóðum reglugerðir en ekki fyrirtækjum sem hafa 

áhrif á stefnumótun þeirra sem gerir að verkum að heimshagkerfinu er stjórnað orðið af 

tiltöluglega fáum stórfyrirtækjum (Peoples og Bailey, 2012). Þjóðum er með þessum hætti 

þröngvað til að viðurkenna og starfa eftir ferli sem þau hafa litla stjórn á. Þessi þróun gerir 

það að verkum að lýðræði fólks minnkar (Bonanno, 2004, Stiglitz, 2012). Það sem átt er við 

þegar sagt er að lýðræði fólks minnki af þessum sökum er að fjármálamarkaðir geta stjórnað 

þjóðum með hótunum um hækkun vaxta eða með því að draga fjárfestingar sínar út úr 

hagkerfi þeirra. Ríkisstjórnir bregðast við með því að láta undan kröfum markaðarins til þess 

að halda stöðugleika á hagkerfinu en einstaklingurinn hefur þar ekkert að segja (Stiglitz, 

2019). 

3.4 Alþjóðafyrirtæki 

Frjáls verslun hefur haft mikil áhrif þegar kemur að samsetningu fyrirtækja og rekstur þeirra í 

hinum hnattvædda heimi. Lög og reglugerðir þjóða eiga aðeins við um innlenda framleiðslu 

og gilda því aðeins innan landamæra tiltekinna þjóðríkja. Ríkisstjórnir geta þannig haft 

ákveðna stjórn á áhrifum innlendrar framleiðslu á efnahag landsins og eftirlit með 

fyrirtækjum. Sé þjóð ein af aðildarþjóðum alþjóðastofnanana, en á bilinu 160-190 þjóðir af 

þeim 195 sjálfstæðu þjóðum í heiminum eru aðilar þessara stofnana eru þær skyldugar til að 

leyfa innflutning á vörum frá öðrum aðildarríkjum. Þau ríki hafa jafnvel færri eða minna 

hamlandi reglugerðir sem gera framleiðslu þeirra ódýrari sem grefur þá undan innlendri 

framleiðslu þeirra landa sem flytja inn vörur þeirra. Ein af afleiðingum þessa regluverks eru 

alþjóðafyrirtæki.  Nýfrjálshyggjuumhverfið sem hnattvæðingin er rekin á hefur leyft slíkum 

alþjóðafyrirtækjum að stækka umfram það sem búist hafði verið við sem hefur skilað sér í því 

að efnahagsstjórn heimsins hefur í síauknu mæli færst úr höndum ríkisstjórna í hendur 

stjórnenda alþjóðafyrirtækja. Áhrif þeirra og völd í heiminum eru í dag meiri en flestra þjóða í 

heiminum (Peoples og Bailey, 2012).  

Alþjóðafyrirtæki hagnast af lágum launakostnaði og jafnvel styrkveitingum stjórnvalda sem 

vilja laða rekstur stórfyrirtækja til sinna landa, lægri skattar og undanþágur eru jafnvel veitt 

tímabundið í þessum tilgangi. Um leið og sýnt hefur verið fram á að alþjóðleg stórfyrirtæki 
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geti haft jákvæð áhrif á efnahag og almenna velmegun hjá þjóðum eru einnig neikvæðir þættir 

sem geta fylgt starfsemi þeirra svo sem mengun og mannréttindabrot, ljóst er að fyrirtækin 

nýta aðstæður þjóðanna sér í hag (Ferdausy og Rahman, 2009). Gagnrýndar hafa verið 

aðferðir fyrirtækjanna þar sem þær snúast gjarnan fyrst og fremst um að hámarka hagnað 

fyrirtækisins án tillits til áhrifa þess á þarfir landsins sem það starfar í. Minnir það um margt á 

heimsvaldastefnu fyrri tíma (Sharma, Westley og Vredenburg, 1994). Ríki sem leita til 

stofnana líkt og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eða Alþjóðabankans vegna skuldavanda eða eftir 

fjármagni til uppbyggingar á innviðum þurfa að gangast undir skilyrði þeirra um 

einkavæðingu og opnun markaða fyrir alþjóðasamfélaginum undir þeim merkjum að 

fjárfestingar alþjóðafyrirtækja örvi hagrænan vöxt landsins. Fyrir ríki sem leita til 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna skuldavanda og gefa þar með eftir efnahagslegt sjálfræði sitt 

hefur þetta haft alvarleg áhrif. Þau hafa neyðst til að samþykkja lagabreytingar sem ekki 

aðeins hafa áhrif á fjárlög ríkisins í heild sinni heldur líka á réttinn til að halda úti 

verkalýðsfélögum og almennri kjarabáttu og þar með kröfuna um lágmarsklaun (Stiglitz, 

2012). 

3.5 Stofnanir og samtök alþjóðasamfélagsins 

Eins og áður hefur verið komið inn á breyttust aðstæður mikið í heiminum við lok seinni 

heimstyrjaldarinnir og hjól hnattvæðingarinnar fóru að snúast hraðar, ekki síst þegar kom að 

viðskiptum í heiminum. Koma þurfti á stöðugleika eftir stríðið og aðgerðir í þá átt gáfu af sér 

nokkrar lykilstofnanir sem leika stórt hlutverk í heimshagkerfinu í dag. 

Alþjóðaviðskiptastofnunin (e. World Trade Organization - WTO) var stofnuð árið 1995 upp 

úr GATT (General Agreeent on Trade and Tariffs) samkomulaginu, GATT var sett á laggirnar 

árið 1948 af Bandaríkjunum ásamt helstu iðnríkjum þess tíma. GATT voru fjölþjóðlegir 

samningar um tolla og viðskipti með frjáls viðskipti á heimsmarkaði sem markmið. Frjáls 

viðskipti (e. Free trade) eru grunnþáttur fyrir heimshagkerfi dagsins í dag. Frjáls viðskipti gera 

verslun með vörur og þjónustu á milli markaða án hafta möguleg (Peoples og Bailey, 2012). 

Alþjóðaviðskiptastofnunin er eina alþjóðlega stofnunin í heiminum sem vinnur að 

reglugerðum um frjáls milliríkjaviðskipti, markmiðið er að styðja framleiðslu og vöruskipti. 

Stofnunin er í senn vettvangur aðildarríkja til samninga um viðskipti samkvæmt reglum 

Alþjóðaviðskiptastofnuninnar og á sama tíma vettvangur til vinnslu úrlausna deilna er tengjast 

viðskiptum ríkja á milli. Samningar sem gerðir eru hjá stofnuninni eru ætlaðir til að auka 

viðskiptafrelsi með skuldbindingu ríkja um að lækka tolla og halda mörkuðum sínum opnum 

fyrir alþjóðaviðskipti. Þrátt fyrir að stofnunin vinni að auknu frelsi viðskipta gefur hún sig 
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ekki út fyrir að vinna að algjöru frelsi þeirra, höft eru leyfð innan hennar að einhverju leyti 

undir skilmálum stofnuninnar (World trade organization, e.d.a).  

Með aðild að stofnuninni gefa aðildarríkin eftir ákveðin hluta af stjórnmálalegu sjálfræði sínu 

með því að gangast undir skilmála hennar. Reglugerðir hennar vega þyngra en lög 

aðildarríkjanna og vinni þau á móti ríkjandi reglum stofnunarinnar eru þau ólögleg í því 

samhengi. Með sama hætti er eignarréttur alþjóðafyrirtækja að fullu varin undir þessum 

reglugerðum og ná því lög ríkja ekki yfir hann (Peoples og Bailey, 2012). Umsókn um aðild 

að Alþjóðaviðskiptastofnuninni er fjórþætt. Fyrst þarf að útlista viðskipta- og efnahagsstefnu 

ríkisins sem gætu haft áhrif á samþykktir stofnunarinnar. Næst taka við viðræður um tvíhliða 

samninga vegna ólíkra hagsmuna ríkja í viðskiptum. Samþykktir í kjölfarið á slíkum 

viðræðum gilda í framhaldinu um alla aðila innan stofnunarinnar og eru þessar viðræður því 

oft flóknar og tímafrekar. Þriðja skrefið í umsóknarferlinu er frágangur aðildarskilmála sem 

umsækjandi þarf að gangast við og fara eftir. Umsóknin fer að lokum fyrir allsherjarráð 

stofnunarinnar og þarf umsóknin samþykki tveimur þriðju af ráðinu (World trade 

organization, e.d.b). Ríki sem hefur fengið aðild að Alþjóðaviðskiptastofnuninni getur sótt um 

aðild að Alþjóðabankanum (World bank, e.d.e). 

Alþjóðabankinn (e. World Bank Group) var stofnaður árið 1944 undir lok seinni 

heimstyrjaldarinnar í þeim tilgangi að veita aðstoð í formi lána til þjóða sem fóru illa út úr 

seinni heimstyrjöldinni til endurskipulagningar og uppbyggingar efnahags og samfélags 

(World bank, e.d.a). Í dag eru fimm stofnanir starfandi undir regnhlíf Alþjóðabankans sem 

sinna ólíkum hlutverkum, þær eru: Alþjóðlegi endurreisnar- og þróunarbankinn (e.The 

international Bank for Reconstruction and Development – IBRD), Alþjóðaframfarastofnunin 

(e. International Development Association – IDA), Fjölþjóðlega 

fjárfestingarábyrgðarstofnunin (e. Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA), 

Alþjóðastofnun um lausn fjárfestingardeilna (e. International Centre for Settlement of 

Investment Disputes - ICSID) og Alþjóðalánastofnunin (e. International Finance Corporation 

– IFC). Bankinn breytti fljótlega um stefnu og fór frá því að sinna enduruppbyggingu í 

Evrópu eftirstríðsáranna yfir í að fjármagna einfaldlega uppbyggingu innviða þróunarþjóða 

t.d. á stíflum og vatnsveitum, vega- og raforkukerfum og svo framvegis með lánum til 

ríkisstjórna. Sú stofnun bankans sem sinnir þessum verkefnum er Alþjóðlegi endurreisnar- og 

þróunarbankinn (e.The international Bank for Reconstruction and Development – IBRD) en 

gengur alltaf undir nafninu Alþjóðabankinn, meginmarkmið hans er að veita blöndu af 

þekkingu, tækniaðstoð og fjármagni til ríkisstjórna þjóða sem flokkast sem meðaltekjulönd og 
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teljast lánshæf. Helsta samstarfsstofnun hennar undir regnhlíf Alþjóðabankans heitir 

Alþjóðaframfarastofnunin (e. International Development Association – IDA) sem vinnur með 

fátækustu lönd heims að þáttöku þeirra í alþjóðahagkerfinu. Bankinn segir áætlanir sínar 

byggjast á því að aðstoða ríkisstjórnir við að bæta þjónustu með hvatningu til aukinnar 

einkavæðingar (World bank, e.d.b).  Hinar þrjár stofnanirnar sem starfa undir 

Alþjóðabankanum eru Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðarstofnunin (e. Multilateral Investment 

Guarantee Agency - MIGA), Alþjóðastofnun um lausn fjárfestingardeilna (e. International 

Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID) og Alþjóðalánastofnunin (e. 

International Finance Corporation – IFC). Í gegnum þessar þrjár stofnanir vinnur bankinn að 

fjármögnun, tæknilegri þekkingu, tryggingum fyrir fjáfesta gegn pólitískri áhættu í 

fjárfestingalandi og lausn deilumála á markaði fyrir einkafyrirtæki og fjármálastofnanir. 

Alþjóðalánastofnunin var stofnuð árið 1956 út frá þeirri hugmynd að einkaframtakið sé 

þróuninni nauðsynlegt. Helstu hlutverk hennar eru ráðgjöf bæði til fyrirtækja og ríkisstjórna í 

áætlanagerð til aukinnar markaðsörvunar og til að skapa betri skilyrði sem ýta undir 

fjárfestingar einkaaðila til að auka vöxt einkageirans (International finance corporation, e.d.). 

Alþjóðabankinn segir allt sitt starf lúta að meginmarkmiði bankans, að vinna gegn fátækt í 

heiminum og ýta undir sameiginlega hagsæld með sjálfbærum hætti (World bank, e.d.c). 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (e. International Monetary Fund - IMF) var stofnaður á sama tíma 

og Alþjóðabankinn með það að markmiði að mynda ramma um hagrænt samstarf á 

alþjóðlegum vettvangi. Hvatinn að stofnun sjóðsins voru atburðirnir sem leitt höfðu af sér 

kreppuna miklu á þriðja áratug 20. aldar og staða ríkja eftir seinni heimstyrjöldina. Hlutverk 

sjóðsins hefur verið að móta samstarf um fjármálastefnu alþjóðamarkaðarins og tryggja 

fjárhagslegan stöðugleika með því að vinna að alþjóðlegum viðskiptum sem ýta undir 

hækkandi atvinnustig og gefur af sér sjálfbæran vöxt hagkerfisins. Sjóðurinn vinnur að þessu 

markmiði með þrenns konar hætti; eftirliti með efnhag bæði aðildarríkja sjóðsins sem og 

heildarinnar á alþjóðavísu, sjóðurinn veitir lán til ríkja þar sem ójafnvægi ríkir á milli inn- og 

útflutnings, það er landið flytur meira inn en það flytur út, og veitir ráðgjöf þar sem hann telur 

hættu á að ríkjandi aðferðir ógni stöðugleikanum, með stefnubreytingatillögum (International 

monetary fund, e.d.). 

Innan Alþjóðabankans er rekin deild sem kallast Disaster Risk Management. Þeirri deild 

innan bankans er ætlað að aðstoða aðildarríki sín við að meta líkur á hvers konar hamförum 

sem riðið geta yfir með því að útbúa viðbragðs- og aðgerðaráætlanir um hvernig bregðast 

skuli við hverju sinni. Bankinn gerir það með rekstri á enn einni deildinni sem kallast The 
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Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – GFDRR. Þessar undirdeildir bankans 

fylgjast með og halda utan um þær þjóðir sem eiga mögulega á hættu að verða fyrir einhvers 

konar áföllum, hvort heldur er vegna loftslagsmála, stríðsátaka, fjármálahruns eða hvers kyns 

annara áfalla sem riðið geta yfir og haft eyðileggjandi áhrif. Starfið felst í því að vera með 

tilbúnar áætlanir um enduruppbyggingu samfélagsins og samninga um fjármögnun fyrir 

ríkisstjórnir þeirra (The global facility for disaster reduction and recovery, e.d. og World 

bank, e.d.d).  

Athyglisvert er að sjá að að samskonar stofnanir og Alþjóðabankinn og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eru einnig reknar óháðar alþjóðasamtökum og þurfa því ekki að 

starfa með sama hætt innan þess ramma sem alþjóðasamfélagið hefur sett stofnunum sínum. 

Þar má nefna deild undir utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna sem kallast Bureau of Conflict and 

Stabilization Operations - CSO, hlutverk þeirra er sjá fyrir og bregðast við aðstæðum sem geta 

haft neikvæð áhrif á hagsmuni Bandaríkjanna í heiminum. Unnið er að þessum 

viðbragsáætlunum með gagnagreiningum og útsendum ráðgjöfum til þeirra svæða sem teljast 

líkleg að verði fyrir áföllum. Markmiðið er að kynna og koma á stefnu Bandaríkjanna til að 

koma í veg fyrir átök og vinna að stöðugleika (Bureau of Conflict and Stabilization 

Operations, e.d.) ásamt því að setja saman neyðarpakka af samningum um fjármögnum í 

kjölfar hamfara. Samningarnir eru tilbúnir áður en nokkrar hamfarir hafa átt sér stað og ekki 

er búið að meta þörfina fyrir viðkomandi ríki með beinum hætti, aðeins út frá áðurnefndum 

líkum og áætlunum. Greining er gerð af sérfræðingum fyrir áfallið og þess vegna er oft um 

staðlaða samninga að ræða sem vilja henta stofnuninni betur en ríkinu sem þarf á aðstoðinni 

að halda (Klein, 2005). Viðbrögð og neyðaraðstoð eftir hamfarir í heiminum höfðu áður verið 

í höndum Sameinuðu þjóðanna (e. United nations) og óháðra samtaka (e. NGOs). Þegar það 

síðan sýndi sig hversu arðbært slíkt starf gat verið tók Alþjóðabankinn yfir og er í dag 

leiðandi í uppbyggingarstarfi alþjóðsamfélagsins (Klein, 2005). 

Nýfrjálshyggjustefna hefur verið ríkjandi hjá ofangreindum stofnununum frá upphafi en þó 

ekki allsráðandi. Miklar áherslubreytingar áttu sér stað um 1980 þegar sterk hægri öfl náðu 

völdum hjá áhrifamestu ríkjum heims, Bandaríkjunum og Bretlandi og nýr íhaldssamur forseti 

var settur yfir bankann og nýfrjálshyggjustefnunni var gefinn laus taumur (Stein, 2014). 

Stefnan hefur verið talin, af ríkjandi öflum, sú aðferð sem leiði af sér mesta velsæld og 

stöðugleika í því hnattræna hagkerfi sem heimurinn hefur búið við síðustu áratugi. Hins vegar 

hefur verið bent á að samkvæmt kenningum um hæði (e. Dependcy theory) og 
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heimskerfakenningu (e. World system theory) að ójöfnuður muni ekki minnka þrátt fyrir að 

þróun iðnaðar aukist hjá þróunarþjóðum. Þjóðirnar muni halda áfram að vera fátækar vegna 

arðráns ríkari þjóða á auðlindum þeirra. Hráefnin eru flutt í burtu þar sem verksmiðjur 

fyrirtækjanna starfa, þau eru nýtt í framleiðslu sem gefur af sér hagnað sem síðan rennur til 

ríkari vestrænna ríkja þar sem fyrirtækin hafa höfuðstöðvar. Þetta ferli gerir fátækari þjóðir 

háðar þeim ríku um fjármagn inn í efnahag landsins (Stuber, 2016).  

Gagnrýni hefur hins vegar verið bæði gegn nýfrjálshyggjunni, hnattvæðingarferlinu og 

stofnunum áðurnefndu. Þessir þættir eru jafnvel taldir leiða til enn frekari ójöfnuðar og 

fátæktar í heiminum en þess gagnstæða sem talsfólk stefnunnar vill meina að hún vinni að 

(Guttal, 2007).  

3.6 Gagnrýni á stofnanir og fyrirtæki hnattvæðingarinnar í alþjóðasamfélaginu 

Vandinn er ekki endilega sá að hnattvæðinging og afurðir hennar séu slæmar heldur séu 

ríkisstjórnir heimsins ekki að stýra henni nægilega vel og gjarnan með sérstaka hagsmuni að 

leiðarljósi. Net hnattvæðingarinnar sem tengt hefur heiminn saman á mörgum sviðum er hægt 

nota til að stýra heiminum í átt að velmegun alveg eins og hægt er að dreifa græðgi og eymd. 

Hvorki hnattvæðingin og né heimsmarkaðir eru sjálfstæð, þróun þeirra og afurðir eru alltaf 

vegna athafna fólks (Stiglitz, 2012).  

Starfshættir fyrrnefndra alþjóðastofnanna hafa verið þó nokkuð gagnrýndir í gegnum tíðina og 

í ofanálag hefur verið sagt að nýfrjálshyggjan eigi undir högg að sækja. Stofnanirnar hafa 

breytt áherslum sínum að nokkru leyti og komið til móts við gagnrýnina og breyttan tíðaranda 

alþjóðasamfélagsins og segja sitt helsta markmið í dag vera baráttu gegn fátækt. Þær starfa þó 

enn undir merkjum nýfrjálshyggjunar um frjáls viðskipti sem hefur verið kjarni þeirra frá því 

um 1980 (Bazbauers, 2014). Bent hefur verið á að skipulag Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 

Alþjóðabankans sé á þann veg að að vægi þjóða innan þeirra sé ójafnt. Gagnrýnin hefur einna 

helst borist frá ríkjum þar sem hagkerfi fara vaxandi og vægi þeirra þar með aukist á 

alþjóðavettvangi. Það sama gerist þó ekki á vettvangi stofnanana og að þar gefi stærstu 

hluthafarnir, sem eru Bandaríkin, Frakkland, Bretland, Þýskaland og Japan, ekkert eftir af 

völdum sínum og þar með áhrifum sínum innan samtakanna (Viðskiptablaðið, 2007, Baker og 

Hinds, 2011). Telja gagnrýnendur að af þessum sökum séu ákvarðanir stjórnenda fyrst og 

fremst í hag ráðandi ríkja hjá alþjóðastofnununum og vinni þar með ekki jafnt að hagsmunum 

allra sem tilheyra þeim (Ibañez, e.d.) Eins hefur verið bent á að þeir sem sitji við stjórnvölin 

séu fjármálaráðherrar og bankastjórar seðlabanka aðildarríkjanna og vegna tengsla sinna við 
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fjármálastétt landa sinna vinni þeir að sjónarmiðum og hagsmunum þess hóps. Á sama tíma 

hafi hvorki atvinnumálaráðherrar né verkalýðsleiðtogar rödd hjá sjóðnum og því ná stefnumál 

og kröfur þeirra sjaldnast inn á borð sjóðsins og hagsmunir þeirra fá af þeim sökum minni 

athygli innan sjóðsins (Stiglitz, 2011). 

Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn starfa náið saman og hefur 

Alþjóðagjaldeyrirssjóðurinn sérstaklega verið gagnrýndur fyrir svokölluð SAPS verkefni 

(Structural Adjustment Programs) sem mætti þýða sem samninga um skipulagsbreytingar á 

efnahagsinnviðum. Í þeim felst að að taki ríkisstjórn lands lán hjá Alþjóðabankanum verður 

hún að gangast undir skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um breytingar á efnahagsstjórn 

landsins. Þessar breytingar snúa helst að gengislækkun gjaldmiðils landsins, að skorin sé 

niður opinber þjónusta, sem felst helst í uppsögnum á starfsfólki innan opinberra starfsstétta 

og að þjónustunni sé síðan útvistað til einkaaðila (Saner og Guilherme, 2007). Fyrirtækin 

flytja síðan hagnað úr landi og hafa jafnvel fundið leiðir til að komast hjá því að greiða skatta 

af stærstum hluta hagnaðar síns (Stiglitz, 2019).  

Í grein sinni „The rise of disaster capitalism“ frá árinu 2005 gagnrýnir Naomi Klein 

sérstaklega aðferðir þeirra stofnana sem beina spjótum sínum að hamfarasvæðum og vinna að 

því sem þær kalla enduruppbyggingu. CSO var þá ný deild innan utanríkisráðuneytis 

Bandaríkjanna í valdatíð George W. Bush. Naomi bendir á að aðferðir CSO séu ekki aðrar en 

þær sem Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi stundað árum saman. Það er að 

nýta sér aðstæður þjóða eftir hamfarir til að koma stjórnunarstefnum sínum og 

hugmyndafræði inn í stjórnkerfi með fjárhagslegri aðstoð í formi lána. Bendir hún á að 

tilgangur þessara verkefna sé að halda lista yfir þjóðir sem enn hafi ekki orðið fyrir áföllum en 

séu samkvæmt greiningum þeirra líklegar til þess af starfandi viðbragðshópum  sem samsettir 

eru af aðilum innan einkageirans líkt og stórfyrirtækjum, frjálsum félagasamtökum (e.NGOs) 

og sérfræðingum (e. think-tanks).  

Þá bendir hún á að settir hafi verið saman staðlaðir samningar fyrir þjóðirnar á áðurnefndum 

listum, sem enn höfðu ekki orðið fyrir nokkrum áföllum. Tilbúnu samningarnir eru síðan 

bornir fyrir ríkisstjórnir ef hamfarir dynja yfir. Stjórnvöld eru sjaldan í nokkurri 

samningastöðu vegna neyðarástands sem þarf að bregðast fljótt við. Ef ríki verða fyrir 

hamförum er neyðaraðstoð í formi staðlaðra lána boðin, nánast er alltaf um lán að ræða, 

sjaldnast um beina styrki. Lánin og þar með aðstoðin eru síðan aðeins veitt ef gengist er undir 

skilmála þá er þessar stofnanir setja fram um innviðabreytingu á efnahagsstjórn ríkisins. 
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Skilmálarnir eru í samræmi við nýfrjálshyggjustefnu stofnananna sem felur gjarnan í sér að 

þjóðin afsali sér eignum á borð við vatnsveitur, fjarskiptakerfi, rekstri heilbrigðisstofnana og 

skóla og svo mætti áfram telja (Klein, 2005). Klein bendir á að tilgangur þessara aðila sé síst 

enduruppbygging á samfélaginu í þeirri mynd sem það var, né að bæta það sem fyrir er. Litið 

er á að þessar aðstæður bjóði upp á tækifæri til að byggja upp ríki að vestrænni fyrirmynd sem 

sé markaðsdrifið og stýrt af vestrænu lýðræði (Klein, 2005).  

Dæmi um þetta er viðvera Alþjóðabankans í suður- Ameríku þar sem hann hefur komið að 

fjölda verkefna frá því um 1980 þar sem aðferðum í anda nýfrjálshyggjunar hefur markvisst 

verið beitt til að móta nýjar stefnur hjá ríkjum sem skipta við hann. Þar er Bólivía ágætt dæmi 

en stjórnvöld þar fóru markvisst að vinna að frjálsum viðskiptum og einkavæðingu frá árinu 

1985 sem hafa verið kveikjan að fjölda mótmæla í landinu (De la Fuente, 2003). Aðgerðir 

ganga hratt og örugglega fyrir sig þegar kemur að endurskipulagninu innviða í formi 

einkavæðingar og með því hleypa alþjóðafyrirtækjum inn á sviðið. Þetta gerist jafnvel svo 

hratt að þjóðin áttar sig ekki á því að stofnanir í grunnþjónustu landsins séu komnar í hendur 

erlendra stórfyrirtækja. Hraðinn er mikilvægur því nauðsynlegt er að ljúka þessum hluta á 

meðan þjóðin er upptekin við að sinna grunnþörfum (Klein, 2005). 

Hún nefnir að verkefni sjóðanna hafi mörg hlotið sömu gagnrýnina, önnur uppbygging en sú 

sem snýr að endurskipulagningu stefnumála og einkavæðingu gerist hægt og illa, ef hún á 

annað borð gerist. Fjármagn sem veitt er til ríkjanna er jafnvel sett í sjóði sem stjórnað er af 

Alþjóðabankanum því ríkin sem þiggja aðstoðina þykja að mati bankans ekki nægilega stöðug 

til að útdeila því með réttum hætti. Eins hefur verið gagnrýnt hversu miklu fé er varið í 

greiðslur til ráðgefandi sérfræðinga sem gjarnan er eitt af skilyrðum bankans fyrir láni (Klein, 

2005).  

Aðferðum og tilgangi þessara alþjóðastofnana líkir Klein við nýlendustefnu, engin ókönnuð 

svæði eru lengur í heiminum sem leggja má undir sig svo hamfarir líkt og flóðbylgjur og 

fellibylir sem rústa samfélögum og skilja efti sig sviðna jörð segir hún að stjórnmálafólk og 

stjórnendur sjóða, stofnana og alþjóðafyrirtækja líti á sem “dásamleg tækifæri” til að byggja 

eftirsótt svæði upp með sem mestum hagnaði fyrir þá ríku á kostnað þeirra fátæku. Líkt og 

Shalmali Guttal segir í grein Klein: “Áður fyrr var óhefluð nýlendustefna ríkjandi en í dag 

búum við við fágaða nýlendustefnu, hún kallast enduruppbygging” (Klein, 2005).   
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3.7 Bólivíska vatnsstríðið 

Stríðið um vatnið í Bólivíu sýnir ágætlega hvernig Alþjóðabankinn og alþjóðafyrirtæki vinna 

saman að verkefnum sem hafa víða hlotð gagnrýni. Alþjóðbankinn með því að koma SAP 

samningum sínum á framfæri og hvernig Alþjóðafyrirtækið Bechtel nýtir sér aðstæður til auka 

hagnað sinn á kostnað samfélagsins með því að velta kostnaði við framvkæmdir út í verðlag 

vatnsins sem hækkaði svo í verði að það varð munaðarvara. Vatnsskortur hefur verið 

viðvarandi í Bólivíu síðastliðin 25 ár sem hefur reglulega sett af stað mótmæli og  átök á milli 

íbúanna (Babson, 2016). Alþjóðabankinn hefur starfað mikið í löndum mið- og suður 

Ameríku frá því um 1980 þegar fjármálakreppan sem hafði áhrif til breytinga á stefnu 

bankans hófst. Síðan þá hafa ríkjandi öfl, sem gjarnan eru talsmenn nýfrjálshyggjunnar beint 

ríkjum suður- og mið- Ameríku í átt að einkavæðingu. Bólivía er þar ekki undanskilin, þessir 

aðilar eru meðal annara Alþjóðabankinn, alþjóðleg stórfyrirtæki á borð við Bechtel, ríkisstjórn 

landsins og jafnvel auðug yfirstétt Bólivíu hafa þrýst á einkavæðingu ríkisrekinna fyrirtækja 

og stofnanna, þar með talið vatnsveitunar (De la Fuente, 2003). Ríkisstjórn Bólivíu leitaði til 

Alþjóðabankans eftir fjármögnun til að endurbyggja og bæta stíflur og vatnsveitukerfi 

borgarinnar Cochabamba og svæða umhverfis hana en svæðið taldi um eina milljón fólks um 

aldamótin (Stuber, 2016). Þar af hafði þriðjungur íbúa ekki aðgang að vatnsveitukerfinu (De 

la Fuente, 2003). Eitt af skilyrðum Alþjóðabankans var að einkavæða skyldi vatnsveituna 

(Stuber, 2016). Alþjóðabankinn lítur í meginatriðum á vatn sem hverja aðar vöru og telur að 

fólk skuli greiða fyrir það fullt verð, ríkinu var því óheimilit að niðurgreiða vatn til notanda 

(De la Fuente, 2003).  

Ríkisfyrirtækið sem ekki var hagnaðardrifið var því selt (Stuber, 2016) til Aguas del Tunar 

sem var félag í eigu nokkurra aðila, þar með talið alþjóðafyrirtækisins Bechtel og bólivískra 

auðmanna með tengsl við ríkisstjórnina, og þar með töldu fjárfestarnir sig hafa tryggingu fyrir 

samstarfi við stjórvöld (De la Fuente, 2003). Þetta gerði það að verkum að vatnsverð hækkaði 

um meira en 100% á svæði vatnsveitunnar og söfnun rigningarvatns af húsþökum var jafnvel 

bönnuð (Stuber, 2016). Ný lög ríkisstjórnarinnar um vatnsveitu skylduðu alla íbúa, bændur og 

samvinnurekstur til að tengjast kerfi einkaaðilans. Fólk sem jafnvel hafði enn ekki aðgang að 

kerfinu var gert að greiða fyrir þjónustuna í ljósi þess að þau fengju aðgang að vatni í gegnum 

kerfið í náinni framtíð (De la Fuente, 2003). Þar sem útgjöld einstaklinga fyrir vatn hækkuðu 

með þessum hætti dróst neysla saman á öðrum nauðsynjum líkt og skólagöngu barna sem er 

gjaldskyld og sem notkun heilbrigðisþjónustu (Stuber, 2016). 
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Mótmæli hófust í kjölfarið þvert á samfélagið gegn einkavæðingunni og hækkandi gjaldtöku. 

Mótmælin voru skipulögð af samtökum sem börðust fyrir vatnsréttindum fólks og kölluðust 

Coordinadora en defensa del agua y de la Vida eða “ Samtök til varnar vatni og lífi”. 

Tilgangur mótmælanna var að hrekja vatnsveitufyrirtækið Aguas del Tunari á brott og 

endurskrifa vatnslögin með það fyrir augum að koma í veg fyrir að vatn yrði söluvara. 

Mótmælin leiddu til að byrja með af sér samkomulag við ríkisstjórnina um breytingar sem 

síðan var ekki staðið við. Mótmælendur urðu þá ákafari í reiði sinni og aðgerðir urðu harðari 

sem skilaði sér í því að ríkisstjórnin lýsti yfir umsátursástandi og kallaði til herinn (De la 

Fuente, 2003). Hörð átök stóðu yfir í þónokkurn tíma en þeim lauk snögglega þegar því var 

sjónvarpað þegar 17 ára drengur var drepinn í mótmælunum og yfir 100 manneskjur 

slösuðust. Ríkisstjórnin gekk loks að kröfum mótmælendanna og sleit samstarfi við Agua del 

Tunari eftir rúmlega hálfs árs starfsemi í borginni.(Stuber, 2016, Bechtel, e.d.).  

Vatnsvandi Bólivíu er enn óleystur og fátækari hluti þjóðarinnar greiðir enn töluvert hærra 

verð fyrir vatnið en sá ríkari (Babson, 2016). Markmið mótmælanna árið 2000 var að koma á 

vatnsveitu til þess hluta fólksins sem hafði ekki aðgang að vatni og að rekstur hennar yrðir á 

forræði samfélagsins. Þetta hefur ekki gengið eftir og enn í dag hafa 5 af hverjum 10 

fjölskyldum Bólivíu ekki aðgang að vatnsveitu. Vatnið kaupir fólk í brúsum á hærra verði og 

er vatnið verra að gæðum en ef það hefði aðgang að vatnsveitunni. Stöðugt er reynt að vinna 

að lausnum vatnsvandans. Þessar lausnir hafa enn ekki fundist og má meðal annars rekja það 

til spillingar innan vatnsveitunnar og annara verkefna sem sett hafa verið á laggirnar af 

ríkisstjórninni þrátt fyrir breytt landslag í Bólivískum stjórnmálum frá árinu 2000 í kjölfar 

vatnsstríðsins (López, 2015). 

Vatnsstríðið í Bólivíu sýnir vel hvernig lán frá stofnunum líkt og Alþjóðabankanum geta 

fjötrað þjóðir og viðhaldið ójöfnuði í fátækari löndum. Greiðslubyrði lánanna er íþyngjandi 

fyrir þjóðirnar og gerir það endurgreiðslu erfiða. Auknum fjármunum er veitt í greiðslur og á 

sama tíma er dregið úr fjárveitingum til mennta- og heilbrigðiskerfi landsins. Tilraunir til 

uppbyggingar sem þessarar virðast því gjarnan vera á kostnað hins almenna borgara á meðan 

yfirstéttir og spilltar ríkisstjórnir hagnast (Struber, 2016). 

3.8 Shell og Ogani fólkið 

Starfsemi Shell í Nígeríu hefur verið gagnrýnd á fyrir margvísleg umhverfis- og samfélagsleg 

áhrif frá upphafi starfsemi sinnar í landinu og sér ekki enn fyrir endann á þeim málum sem 

gagnrýnd hafa verið. Olíufyrirtækið Shell fær stóran hluta tekna sinna frá Nígeríu. Saga 

fyrirtækisins í landinu hefur hins vegar verið lituð af ásökunum um dauðsföll, náttúruspjöll og 
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að fyrirtækið ýti undir samfélagslegan óróa (Gilblom, 2019). Fyrirtækið hefur starfað í 

landinu frá árinu 1937 sem þá var enn bresk nýlenda og var fyrsta olíutunnan flutt frá landinu 

árið 1958 (Boele, Fabig og Wheeler, 2001). 

Árið 1995 reis þjóðflokkur Ogani fólksins upp og hóf mótmæli gegn bæði herstjórninni í 

landinu sem og olíufyrirtækjunum sem þar störfuðu, þá sérstaklega Shell sem starfaði á Niger 

Delta svæðinu sem er land Ogani fólksins. Shell hefur í gegnum olívinnslu sína á svæði Ogani 

fólksins í suð-austur hluta Nígeru, sem heitir Niger Delta, hagnast um milljarða bandaríkja 

dollara. Ogani fólkið segist hins vegar vera hlunnfarið af fyrirtækinu. Ekki aðeins hafi 

greiðslur til samfélagsins ekki verið sanngjarnar heldur hafi áhrif olíuvinnslunnar 

eyðileggjandi áhrif á umhverfið og dregið hafi úr framförum á svæðinu. Ogani er þjóðflokkur 

sem telur um tvær milljónir fólks sem býr á Niger Delta svæðinu í sex konungsríkjum. Á 

meðan landið var enn nýlenda Breta og eins eftir að það öðlaðist sjálfstæði voru í gildi lög í 

Nígeríu sem heimiluðu þjóðnýtingu á öllu því landi sem gæfi af sér olíu (Boele, Fabig og 

Wheeler, 2001). Tekjur af olíuvinnslu eru ríkjandi þáttur í efnahag Nígeríu og umráð yfir 

olíulindum mikilvæg. Ríkisstjórn Nígeríu á því ávallt í nánu samstarfi við olíufyrirtækin. 

Greiðslur Shell fyrir olíuvinnsluna renna til ríkisstjórnarinnar en ekki til svæðisbundinna 

yfirvalda líkt og Oganilands í Niger Delta. Ríkisstjórnin útdeilir þeim greiðslum eftir eigin 

reiknireglum. Samkvæmt stjórnarskrá Nígeríu áttu þau svæði sem olíuvinnsla fór fram á að fá 

55% af hagnaði hennar. Greiðslur til svæðana hafa hins vegar verið á bilinu 1,5% - 13% af 

hagnaði. Samfélögin í Niger Delta hafa því horft á tekjur fyrir svæðið smám saman minnka á 

meðan önnur meirihlutasamfélög landsins, olíufyrirtækin og ríkisstjórnin hafa hagnast. Ogani 

fólkið telur að lífsgæði hafi ekki aukist í samfélaginu í samræmi við þær væntingar sem 

gefnar voru í kjölfar þeirrar iðnvæðingar sem olíuvinnslan bar með sér né í samræmi við 

önnur svæði landsins (Boele, Fabig og Wheeler, 2001).  

Samfélagsleg áhrif olíufyrirtækisins á svæðinu hafa verið töluverð. Farandverkamenn fluttu á 

svæðið til að starfa við olíuvinnslu fyrirtækisins, ásamt auknu vægi peninga og hækkandi 

matarverðs. Landbúnaður er mikilvægur fólkinu á svæðinu og voru þar konur helstu 

verkamenn. Konur á svæðinu urðu því sérstaklega illa úti vegna þeirra áhrifa sem vinnslan 

hafði á ræktarlönd á svæðinu, bæði vegna umhverfisáhrifa og eignarnáms ríkisstjórnarinnar á 

landssvæðunum. Þær fengu hvorki að eigin sögn sanngjarnar bætur né störf í kjölfarið. Ogani 

fólkið hefur sakað Shell um eyðileggingu á umhverfi þeirra allt frá upphafi starfsemi 

fyrirtækisins á landinu þeirra (Boele, Fabig og Wheeler, 2001).  



25 
 

Samstarf olíufyrirtækjanna og herstjórnarinnar var málefni sem Ogani var afar ósátt við. Litið 

var svo á að þessir aðilar væru eingöngu að vinna að eigin hag. Ogani hélt því fram að 

samband stjórnarinnar og Shell væri miklu meira en venjulegt viðskiptasamband og sakaði 

Shell um að leita til og aðstoða öryggissveitir herstjórnarinnar þegar opinber mótmæli gegn 

fyrirtækinu áttu sér stað. Ogani fólkið sá því enga aðra leið en að koma á fót samtökum er 

nefndust MOSOP til að krefjast sjálfsákvörðunarréttar fyrir Ogani fólkið. Hlutverk þess var að 

koma í veg fyrir áframhaldandi órétti sem þjóðflokkurinn og landsvæði hans urðu fyrir og 

lögðu þau fram Réttindaskrá Ogani fólksins. Hreyfingin og talsmaður hennar, Ken Saro-

Wiwa, náðu með þessu athygli alþjóðasamfélagsins sem skilaði málinu inn á borð Sameinuðu 

þjóðanna þegar Saro-Wiwa hélt ræðu um málefni Ogani fólksins frammi fyrir nefnd um 

málefni frumbyggja í heiminum (Boele, Fabig og Wheeler, 2001).  

Ekkert gekk hinsvegar í samningum á milli Shell og Ogani fólksins og var helsta orsökin sú 

að Shell viðurkenndi ekki mikilvægi MOSOP í ferlinu. Mótmæli gegn fyrirtækinu héldu 

áfram og færðust í aukana. Shell var enn sakað um að fjármagna öryggissveitir 

herstjórnarinnar sem þekktar voru fyrir harðræði sitt gegn Ogani fólkinu. Þrátt fyrir 

yfirlýsingar MOSOP um friðsamleg mótmæli kom það ekki í veg fyrir að öryggissveitirnar 

reyndi að kæfa þau niður. Afleiðingarnar urðu barsmíðar, nauðganir og dauði þúsunda Ogani 

fólks. Forsprakkar mótmælanna voru handteknir og sumir þeirra að lokum líflátnir, þeirra á 

meðal var Ken Saro-Wiwa. Esther Kiobel er ekkja eins þeirra manna sem líflátnir voru eftir 

mótmælin, hún hefur rekið einkamál gegn Shell síðan aftökurnar fóru fram og sakar þá um að 

hafa átt þátt í dauða mannanna. Fyrst fór hún með málið fyrir dóm í Bandaríkjunum sem 

vísaði málinu frá sökum þess að málið féll ekki undir þeirra lögsögu. Málið hefur nú verið 

tekið fyrir hjá dómstóli í Hague í Hollandi þar sem höfuðstöðvar Shell eru staðsettar og verður 

úrskurður kveðinn upp 8. maí 2019 (Gilblom, 2019).  

Olíulekar voru og eru enn mikið ágreiningsmál á milli Shell og Ogani fólksins og áhrif þeirra 

á umhverfið (Boele, Fabig og Wheeler, 2001). Slíkir olíulekar menga meginuppsprettur vatns. 

Afleiðingarnar eru meðal annars að börn hafa veikst og fiskur á veiðisvæðum drepist. 

Undirverktakar Shell hafa samkvæmt þeirra fyrirskipunum kveikt í olíunni í stað þess að 

hreinsa hana upp (Chavkin, 2009). Hins vegar bendir Shell á að stór hluti þessara olíuleka 

megi rekja til skemmdarverka af hálfu Ogani fólks (Boele, Fabig og Wheeler, 2001). Óháðir 

rannsóknaraðilar staðfesta frásögn Shell (Chavkin, 2009). Árið 1996 fóru augu 

alþjóðasamfélagsins að beinast að stöðunni í Nígeríu í kjölfar árangurs MOSAPA 

hreyfingarinnar.  Shell skuldbatt sig til að sinna betur og breyta starfsháttum varðandi olíuleka 
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og hreinsunarstarf vegna þeirra, hvort heldur sem orsökin var fyrirtækisins eða 

skemmdarverka Ogani (Boele, Fabig og Wheeler, 2001). Olíulekar eru enn vandamál á Niger 

Delta svæðinu. Um 40 milljónir lítra leka út í umhverfið árlega á svæðinu á meðan um 4 

milljónir lítra leka út við framleiðslu í Bandaríkjunum. Olíulekarnari halda því áfram að 

menga umhverfið með áhrifum á uppskerulönd, veiði og þar með lífsviðurværi fólks á 

svæðinu (The Guardian, 2019) 

Gaseldar eru annað vandamál í Niger Delta. Við olíuvinnslu fellur til afurð sem kallast 

náttúrulegt gas. Í vestrænum löndum, þar sem olíuvinnsla fer fram, er þessu gasi sprautað 

aftur ofan í jörðina eða það nýtt með öðrum hætti. Í Nígeríu er kveikt í því og við suma 

þéttbýlisstaði á svæðinu loga stanslausir eldar af þessum sökum. Samkvæmt Lýðheilsustofnun 

Kanada (e. Canada Public Health Association) innihalda slíkir gaseldar yfir 250 eiturefni sem 

leysast út í andrúmsloftið við brunann. Gaseldarnir í Nígeríu gáfu frá sér meira magn af 

gróðurhúsalofttegundum en allar aðrar uppsprettur slíkra lofttegunda sunnan Sahara 

samanlagt (Chavkin, 2009). Gaseldarnir loga enn í Nígeríu og fyrirtækin telja hagkvæmara að 

borgar sektir ríkisstjórnarinnar fyrir athæfið en að útfæra búnað sem myndi gera nýtingu 

gassins frekar mögulega. Nígeríska ríkisstjórnin vinnur nú að því að markaðssetja gasið og 

höfða til annara fyrirtæki til að safna því og selja því gasið er vel nýtanlegt, meðal annars sem 

eldavélagas. Ríkisstjórnin vonast til að þetta verði til þess að gaseldarnir í Nígeríu verði hættir 

að loga árið 2020 (Adebayo ,2019). 

Þetta sýnir okkur að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja líður oft fyrir hagnaðarsjónarmið þeirra. 

Fyrirtækin gera sér grein fyrir auknum kröfum alþjóðasamfélagsins um ábyrgð þeirra en 

erfiðlega virðist ganga að standa undir þeim. 

 

4. Lokaorð 

Nýlendustefnan er gjarnan sveipuð rómantískum blæ í dægurmenningu samtímans. Hægt er 

að sjá fyrir sér hvítt, fallegt og ríkt fólk í ljósum hörfötum á sléttum Afríku eða Indlands með 

fíla í bakgarðinum og tígrisdýr á veröndinni. Konur sem bjarga börnum frá fátækt með 

enskukennslu og karlar sem byggðu brunna svo fólk létist ekki úr þorsta. Einföld ímynd sem á 

sér enga stoð í raunveruleikanum. Hnattvæðingin bar með sér ákveðna von um að hún myndi 

með samþjöppun heimsins auðvelda fólki að samsama sig með öðrum. Að 

heildarheimsmyndin yrði skýrari sem myndi stuðla að frekari jöfnuði en það virðist langt í 

land með það markmið. 
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Raunveruleikinn er sá að þjóðirnar sem nýlendustefnuna stunduðu báru hag samfélaga ekki 

fyrir brjósti sér og það gera stofnanir og fyrirtæki samtímans enn síður. Ef borin eru saman 

nokkur dæmi sem nefnd eru í textanum eru líkindin skýrari. Samanburður á gömlu 

nýlenduveldunum, sem voru þróaðri þjóðir heims á sínum tíma, og alþjóðastofnunum og 

alþjóðafyrirtækjum samtímans þykir mér sýna að nýlendustefnan hafi aldrei liðið undir lok. 

Hún aðlagaðist aðeins og breytti um form. Í stað þess að þjóðir leggi undir sig aðrar í krafti 

yfirburða þá hafa alþjóðafyrirtæki og stofnanir tekið við því kefli. Hafa þau hafa engra 

samfélagslegra hagsmuna að gæta. 

Ef dregin eru saman dæmi um líkindi úr textanum má benda á hráefnanýtingu. Nýlenduveldi 

15. aldar hófust strax handa við að grafa upp gull og silfur í nýlendum sínum til þess að flytja 

á brott og nýta í þágu móðurlandsins. Á sama tíma voru frumbyggjar landanna nýttir til 

starfans sem hafði töluverð áhrif á samfélagsgerð þeirra og heilsufar. Alþjóðafyrirtæki á borð 

við Shell dæla olíu upp úr landssvæðum sem áður voru ræktarlönd fólks. Ríkisstjórnir hafa 

tekið slík svæði eignarnámi svo hægt sé að nýta þau undir olívinnslu en ríkisstjórnirnar eru 

undir þrýstingi fyrirtækjanna um aðgang að svæðunum. Þau láta undan þeim þrýstingi til að 

viðhalda efnahag þjóða sinna því hún er orðin fjárhagslega háð fyrirtækinu. Viðvera slíkra 

fyrirtækja hefur einnig áhrif á samfélagsgerð þjóða í dag og missir ræktarlands táknar atvinnu- 

og eignamissi sem hvorki ríkisstjórn né fyrirtæki er tilbúið til að bæta fólkinu að fullu. Ljóst 

er því að arðrán hráefna stendur enn yfir.  

Þegar Evrópuþjóðirnar hófu siglingar til Nýja heimsins báru þær með sér fjölda sjúkdóma sem 

frumbyggjar Nýja heimsins höfðu engar varnir gegn. Sjúkdómarnir breiddust út og drógu á 

endanum fjölda frumbyggja til dauða. Sambærileg staða er á svæðum Ogani fólksins í Nígeríu 

þar sem olíulekar og gaseldar eru enn vandamál. Olían mengar grunnvatn svæðisins og 

gaseldarnir gefa frá sér hættulegar lofttegundir. Báðar þessar afurðir hafa heilsufarslegar 

afleiðingar fyrir íbúa svæðisins. Segja má því að gömlu nýlenduveldin og alþjóðafyrirtæki 

samtímans stundi iðju sína, burtséð frá afleiðingum fyrir samfélag og umhverfi.  

Þegar nýlenduveldin tóku sér landsvæði, þar sem fyrir voru samfélög frumbyggja, voru þau 

felld undir stjórn móðurlandsins og ný samfélagsskipan tók yfir. Þjóðir sem leita til 

alþjóðastofnana eftir aðstoð þurfa að að gangast undir skilyrði þeirra um breytingar á rekstri 

innviða og jafnvel stjórnarfari. Þau gefa með því eftir ákveðið sjálfræði sem gerir þær litlu 

minna ósjálfstæðar en nýlendur 15. aldar. Þrátt fyrir lýðræðislega kjörna stjórn er þjóðin 

komin undir hæl stofnana og skoðanir þjóðarinnar hafa ekkert að segja gagnvart einkareknum 

fyrirtækjum. 
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Nýlenduveldin réttlættu aðgerðir sínar gagnvart frumbyggjum þeirra landa sem þau yfirtóku 

að það væri þeirra hlutverk að færa þeim sannleikann um guð ásamt þekkingu sinni og nýrri 

tækni. Þetta myndi færa þeim betra líf. Þessu er haldið áfram í dag í gegnum Alþjóðabankann 

og samninga þeirra. Aðferðir bankans varðandi rekstur ríkisins skulu teknar til framkvæmda 

eða lánið er ekki veitt. Hugmyndafræði og stefnur nýlendaveldanna voru þær einu réttu á 

sama hátt eru nýfrjálshyggjusinnar hnættvæðingarinnar sannfærðir um ágæti eigin stefnu. 

Samanburðurinn er einfaldur en líkindin þykja mér augljós og því tel ég nýlendustefnuna lifa 

góðu lífi þó form hennar sé annað í dag. 
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