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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt í grunnnámi við mannfræðideild Háskóla Íslands. Þessi 

ritgerð er skrifuð undir leiðsögn Sveins Guðmundssonar, en vil ég þakka honum fyrir góð 

góða leiðsögn, ráð, ábendingar og þolinmæði hans í gegnum þetta ferli. Þá vil ég einnig 

þakka því frábæra fólki sem ég hef kynnst í gegnum námið og hefur hvatt mig áfram þegar 

mig langaði að gefast upp og alltaf verið til í bjór á Stúdentakjallaranum. Að lokum vil ég 

þakka elskulegum foreldrum mínum sem hafa verið klettur minn í gegnum námið. Takk 

fyrir allan yfirlestur og hvatningu í gegnum tíðina, án aðstoð þeirra væri ég ekki að skila 

lokaverkefni núna.
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Útdráttur 

Eftir miklar náttúruhamfarir á Haítí, eyríki í Karabíska hafinu, árið 2010 þar sem um 250 

þúsund manns létu, lífið streymdi aðstoð til landsins, hvorttveggja sem mannúðaraðstoð 

og þróunaraðstoð. Þar sem lítið traust er borið til stjórnvalda, sem þekkt eru af langri sögu 

spillingar, runnu fjármunir einkum til frjálsra, alþjóðlegra félagasamtaka. Á alþjóðasviðinu 

eru samtökin sterkari en ríkisstjórn Haítí og innanlands eru samtökin í mörgum tilvikum í 

betra sambandi við þegnana en stjórnvöld. 

Hér er fjallað um þessa stöðu í ljósi sögu Haítí frá því Evrópubúar komu fyrst til 

landsins undir lok 15. aldar og þróun mála rakin út frá kenningum um nýlenduhyggju, 

póst-nýlenduhyggju, nútímanýlenduhyggju, oríentalisma Edward Said og hugmyndum 

Michel Foucault um orðræðu sem valdatæki. Rakið er hvernig kenningarnar tengjast 

innbyrðis og geta varpað ljósi á þá stöðu sem Haítí býr við í dag sem fátækasta ríki á 

Vesturhveli jarðar.
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1 Inngangur  

Sumarið 2021 gerðust tveir atburðir á Haítí, eyríki í Karabíska hafiinu, sem rötuðu fljótlega 

í alheimspressuna. Snemma í júlí var umdeildur forseti landsins, Jovenel Moise, ráðinn af 

dögum við dularfullar aðstæður (Ásgeir Tómasson, 2021). Rúmum mánuði síðar, eða um 

miðjan ágúst, reið jarðskjálfti af stærðinni 7,2 yfir landið með meðfylgjandi eyðileggingu 

og mannfalli (Ólöf Rún Erlendssdóttir, 2021). Þessar fréttir fönguðu athygli mína og urðu 

til þess að ég fór að kynna mér betur Haítí, sögu lands og þjóðar. Fyrir þessar forvitnissakir 

kviknaði hugmyndin að þessu lokaverkefni og sömuleiðis áhugi minn á þróunarfræðum. 

 Í þessari ritgerð verður farið gróflega yfir áhugaverða sögu Haítí frá 

nýlendutímanum til dagsins í dag með áherslu á samskipti landsins við utanaðkomandi 

öfl. Ég hef kosið að tengja þessa umfjöllun við nýlendufræði, kenningar Foucault um 

þekkingu, vald og orðræðu ásamt oríentalisma Edward Said. Rýnt verður í þessar 

kenningar og hugtök þeirra í kafla tvö. Þessar kenningar eru allar tengdar og má sjá 

hvernig þær virka í tilviki Haítí. Sérstaklega vildi ég rannsaka, í ljósi áðurnefndra kenninga, 

hvaða áhrif saga Haítí hefur haft á að landið sé í þeirri stöðu sem það er í dag, fátækasta 

ríkið á vesturhveli jarðar. Í kafla þrjú verður stiklað á stóru í sögu Haítí með áherslu á sögu 

landsins sem nýlendu Frakka, frelsisbaráttu þeirra, þrælauppreisn og stofnun fyrsta 

lýðveldisins í veröldinni undir stjórn blökkumanna og síðar inngripi Bandaríkjamanna. 

Þá verður skoðað hvaða áhrif þessi samskipti hafa haft á þróun landsins. Sem 

„þróunarland“ er ekki hægt að fjalla um samband Haítí við ytri krafta án þess að gera grein 

fyrir þeirri alþjóðlegu aðstoð sem landið hefur hlotið, og heldur áfram að hljóta frá hinum 

ýmsu ríkjum heims. Þá verður rýnt í hvernig þeirri aðstoð er hagað, hvaða áhrif 

utanaðkomandi öfl hafa þegar kemur að alþjóðlegri aðstoð og hvað hugsanlega býr að 

baki henni. Er þetta viðfangsefni fjórða kafla ritgerðarinnar og fimmti kaflinn snýst um 

hvernig þeim málum er hagað í Haítí og þat áhrif sem alþjóðlegt hjálparstarf hefur haft á 

stjórnvöld þar í landi. 

 



9 

2 Fræðilegur kafli 

Þessum fræðilega hluta ritgerðinnar er skipt í þrjá hluta. Sá fyrsti fjallar um 

nýlenduhyggjuna, sögu hennar og tengingu hennar við mannfræðina. Í framhaldinu er 

póst-nýlenduhyggju kynnt til sögunnar sem og nútímanýlenduhyggju og þannig dregin 

upp mynd af þróun nýlendufræða í gegnum tíðina. Í öðrum hluta verður snert á 

kenningum Michel Foucault um þekkingu og vald og í framhaldinu er orðræðuhugtak hans 

skilgreint. Í þriðja og síðasta hluta fræðilega kaflans verður fjallar um oríentalisma Edward 

Said þar sem hann bindur saman nýlenduhyggju og kenningar Foucault. 

2.1 Nýlenduhyggja 
Vestræn ríki eiga langa sögu af afskiptum af öðrum þjóðum og löndum. Nýlendutímabilið 

má rekja alla leið aftur til „uppgötvunar“ Kristófers Kólumbusar árið 1492 á hinum nýja 

heimi, Ameríku. Evrópumenn tala um uppgötvun þrátt fyrir að fyrir komu þeirra hafi álfan 

verið byggð hinum ýmsu þjóðum frumbyggja. Með því að telja þá ekki með sem fyrir voru 

á landsvæðunum var að ákveðnu leyti sett spurningamerki við mennsku þeirra. Þeir þóttu 

að minnsta kosti ekki jafn merkilegir og þeir Evrópumenn sem mættir voru á svæðið, af 

orðalaginu að dæma (Maldando-Torres, 2016). Á nýlendutímanum, sem átti eftir að ríkja 

allt fram á 20. öld, var það almenn trú manna í Evrópu að samfélög gengju í gegnum 

ákveðin stig þróunar. Evrópumenn litu á sig sem lengst komna af þeim þjóðum sem þeir 

þekktu til og litu þeir á það sem sitt hlutverk að „hjálpa“ öðrum þjóðum að þróast til að 

komast á næsta stig á þeirra þróunarskala. Var jafnvel talað um það sem byrði hvíta 

mannsins að þurfa að siðmennta villimennina (Erikson, 2015). Litu þeir niður á þá 

„villimenn“ og frumbyggja sem þeir komust í tæri við á þeim landsvæðum sem þeir lögðu 

undir sig og notuðu nýlenduherrar gjarnan „fáfræði“ þeirra sem afsökun til að leggja undir 

sig heilu landsvæðin. Sem skaparar þekkingar bjuggu hvítir Evrópubúar, aðallega 

karlmenn, til ímynd af innfæddum sem lægra settum en þeir sjálfir og unnu hart að því að 

dreifa þeim boðskap. Evrópumenn höfðu þó mun meira að græða á nýlenduvæðingunni 

en einungis að breiða út boðskap sinn en margar þessara nýlendna færðu Evrópumönnum 

efnislegan gróða og opnuðu nýja heima sem sköpuðu ný störf fyrir ævintýragjarna 

Evrópumenn. Með því að leggja undir sig tiltekin landsvæði gátu nýlenduþjóðir einnig 
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tryggt sér öruggari siglingarleiðir til að stunda viðskipti til dæmis. Nýlendueign styrkti 

stöðu nýlenduríkjanna á alþjóðasviðinu en staðsetning nýlendunnar gat líka þjónað 

hernaðarlegum tilgangi. Þá skapaðist samkeppni á milli Evrópulanda um nýlendur enda 

verðmæti þar víða mikil (Lester, 2009). 

Áhugi Evrópumanna á Afríku sem vænlegu yfirráðasvæði reis einna hæst seint á 

19. öld. Þá börðust ýmsar Evrópuþjóðir um yfirráð víða um álfuna. Þær þjóðir sem tóku 

mestan þátt í að leggja undir sig Afríku eru Bretland, Frakkland, Þýskaland, Portúgal og 

Belgía. Baráttan um landsvæðin leiddi til fundar í Berlín árið 1884 þar sem helstu valdhafar 

Evrópuríkja skiptu Afríku á milli sín. Þessi skipting var ekki gerð í samráði við neina íbúa 

heimsálfunnar og má enn þann dag í dag sjá skringileg landamæri sem eru afleiðing þess 

að þau voru dregin beinum línum á kort af þeim sem sóttu þennan fund. Mikið af 

strandlengjum Afríku höfðu Evrópumenn þá þegar lagt undir sig og snerist þessi fundur 

því meira um skiptingu innra landsvæðis. Snemma á 20. öld tilheyrði þannig öll Afríka 

Evrópuþjóðum fyrir utan Eþíópíu og Líberíu (Kuper, 2015). Nýlenduveldi Evrópumanna 

náði hins vegar mun lengra en bara til Afríku og á þessum tíma var um 90% af öllu 

þurrlendi jarðar undir beinu eða óbeinu valdi Evrópuríkja. Var þetta mikið högg á þann 

fjölbreytileika samfélaga sem undir Evrópuvaldið voru lögð, svo sem hvað varðar 

menningu, tungumál, framleiðsluhætti og samband fólksins í nýlendunum við umhverfi 

sitt (Nichols, 2010). 

Nýlendustefna Evrópumanna fólst ekki bara í því að sölsa undir sig lönd heldur fól 

hún einnig sér í að hneppa íbúa Afríkulanda í þrældóm. Þrælasala var ein arðbærasta 

afleiðing nýlenduhyggjunar í Afríku fyrir Evrópuþjóðir og má enn þann dag í dag sjá 

afleiðingar þrælahaldsins víða um heim (Girard, 2005). Ástæða fyrir þrælahaldi var aukin 

eftirspurn eftir vinnuafli í nýlendum í Norður- og Suður-Ameríku en á þessum tíma var því 

haldið fram að svartir líkamar væru betur byggðir fyrir erfiðisvinnu í heitu veðurfari. 

Þannig réttlættu nýlenduveldin þrælasölu sína og höfðu um 1870 selt ríflega 11,4 milljónir 

Afríkubúa í þrældóm (Farmer o.fl., 2013). Inn í þetta spilar einnig viðhorf Evrópumanna 

til Afríkumanna sem nefnt var hér að ofan, það er að þeir væru lægra settir en hinn hvíti 

kynstofn.  

Hugmynd um eins konar samlífissamband mannfræði og nýlenduhyggju hefur 

verið sett fram og þegar saga mannfræðinnar er skoðuð er ómögulegt að hunsa tengingu 
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fræðanna við nýlenduhyggju. Þegar vestræn ríki voru að sölsa undir sig landsvæði í Afríku 

og Ameríku var mannfræðin að mótast sem fræðigrein. Fræðimenn börðust við að fá 

viðurkenningu á mannfræði sem fræðigrein og má því segja að mannfræðingar hafi haft 

eitthvað að sanna þegar þeir gengu til liðs við stofnanir nýlenduveldanna. Þannig má segja 

að mannfræðin sé að ákveðnu leyti sprottin upp frá nýlendutímanum og hefur fagið átt 

erfitt með að aðskilja sig þeirri stefnu og hefur jafnvel verið sagt að það sé ómögulegt. 

Mannfræðingar hafa verið sakaðir um að ýta undir eða gefa byr undir vængi rasískra 

hugmynda sem litu til dæmis á Afríkumenn einungis sem villimenn, lægra setta en hinn 

æðri kynstofn Evrópumanna og kristallaðist sú hugmynd í þrælasölu og grimmilegu 

þrælahaldi (Kuper, 2015). 

2.2 Póst-nýlenduhyggja 
Nýlendustefnan var lífseig því það var ekki fyrr en um og upp úr síðari heimsstyrjöld að 

raunveruleg andspyrna gegn nýlenduvaldinu myndaðist. Sú andspyrna efldist og náði 

hámarki á sjöunda áratug 20. aldar og tókst þjóð eftir þjóð að losa sig undan krumlum 

Evrópumanna (Childs og Williams, 1997). Afnýlenduvæðing átti sér ekki stað á einum degi 

og á sér álíka langa og flókna sögu og sjálf nýlenduvæðingin, enda hafa hugmyndir gegn 

heimsvaldastefnunni verið til staðar síðan hún varð til (Nichols, 2010). Þrátt fyrir að Haítí 

hafi verið mun fyrr til að grípa til sinna ráða gegn sinni herraþjóð þá er fall nýlendutímans 

iðulega tengt við fyrri heimsstyrjöldina eða árið 1914. Mikil ólga og átök innan Evrópu 

gerðu þá nýlenduveldunum erfiðara fyrir að hafa umsjón með nýlendum sínum en einnig 

vöknuðu spurningar um hvort eða hversu miklu framar evrópskar þjóðir stæðu í 

samanburði við nýlendurnar í raun, enda gríðarleg ólga innan Evrópu (Maldando-Torres, 

2016). Frá 1914 og allt fram á 7. áratug 20. aldar losnuðu þjóðir hver á eftir annarri 

formlega undan nýlendurherrum sínum (Nichols, 2010). 

 Þetta tímabil er tími formlegrar afnýlenduvæðingar og í framhaldi er hugtakið 

póst-nýlenduhyggja tekið í notkun til að lýsa ástandinu eftir afnýlenduvæðingu í fyrrum 

nýlenduríkjum. Hugtakið póst-nýlenduhyggja er umdeilt, meðal annars út frá því hvernig 

það er afmarkað, þar sem enn þann dag í dag má finna landssvæði sem tilheyra Bretlandi 

og Frakklandi sem í öllum hefðbundnum skilningi myndu teljast til nýlendna (McEwan, 

2009). Aðrir vilja beita hugtakinu póst-nýlenduhyggja á allt tímabilið frá stofnun nýlendu 

til dagsins í dag og nýta það til þess að skýra þau áhrif sem nýlenduvaldið hefur haft á 
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samfélag og menningu nýlendunnar. Þessi skilningur felur í sér að mikilvægt sé að tala um 

samtímann í ljósi sögunnar. Jafnvel þótt nýlenduherrar hafi lagt af formleg völd á tilteknu 

landsvæði þá hafi þeir haft varanleg áhrif á samfélagið. Þessi skilgreining er þó ekki án 

vandkvæða þar sem að án nánari skilgreiningar á tímabilum og því sem gerðist á ólíkum 

skeiðum þess , er hætt við að allt blandist í einn graut og póst-nýlenduhyggja missi allt 

notagildi í fræðilegri umræðu. Það þýðir í raun að nýlenduskeiðið, sem vissulega hefur 

haft áhrif á menningarlega framþróun samfélaga, sé notað sem grunnskilgreining frá 

upphafi nýlenduvæðingar til okkar daga og sé áfram of almennt. Því kjósa aðrir að binda 

póst-nýlenduhyggju við það tímabil eftir að ákveðin orðræða gegn nýlenduveldi eða 

andstaða gegn því hefur komið fram (Childs og Williams, 1997). Samkvæmt þeim 

hugmyndum birtist póst-nýlenduhyggja þegar þjóðir fá tækifæri til að segja og móta sína 

eigin sögu og stjórna þannig orðræðunni um sjálfar sig, enda er stór hluti 

nýlenduhyggjunnar fólginn í því hvernig nýlenduveldin sköpuðu þekkingu um þá 

nýlenduvæddu og notuðu hana sér í hag. Þessi tilbúna þekking spilar enn þann dag í dag 

hlutverk í samskiptum fyrrum nýlendna og fyrrum nýlenduvelda (McEwan, 2009; Nichols, 

2010). Má því sjá að þjóðir geta ennþá verið í viðkvæmri stöðu gagnvart heimsveldum líkt 

og fjallað verður um í kaflanum um nútímanýlenduhyggju. 

 

2.3  Nútímanýlenduhyggja 
Ein helsta ástæða þess að póst-nýlenduhyggja er eins umdeild og hún er, er vegna þess 

að margir telja að nýlendutíminn sé ekki liðinn heldur hafi einungis tekið á sig nýja mynd 

(McEwan, 2009). Nútímanýlenduhyggja (e. neocolonialism) er hugtak sem hugsuðurinn 

og stjórmálamaðurinn Kwame Nkrumah kom fyrstur fram með. Nkrumah var fyrsti forseti 

Ghana eftir að landið hlaut sjálfstæði árið 1957 og skrifaði hann bókina Neocolonialism: 

The last stage of imperialism árið 1966. Nútímanýlenduhyggja snýst um hvernig fyrrum 

nýlendur eru ennþá háðar vestrænum ríkjum. Hún er skilgreind sem yfirráð ríkis, hóps 

eða einstaklings yfir öðru ríki, hópi eða einstaklingi á menningarlegan, samfélagslegan eða 

efnahagslegan hátt. Við sjáum augljósa tengingu við nýlenduhyggju þó hún sé formlegri 

(Watts, 2009). Nýlega sjálfstæðum ríkjum varð ljóst að þrátt fyrir sjálfstæði sitt þýddi það 

ekki að þróun myndi eiga sér stað. Enn voru vestræn öfl sem höfðu grætt á 
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nýlendustefnunni að störfum í nýlendunum, tilbúin að nýta sér nýjar pólitískar tengingar. 

Þau öfl unnu því að því að þróa nýjar leiðir til að viðhalda nýlenduhyggju undir áru frelsis.  

Segja má að nútímanýlenduhyggja geti verið viljandi en hún getur einnig verið óviljandi 

eða ósjálfráð. Það sem mótar hugmyndir og hugsun í samfélögum er orðræðan því að hún 

getur stjórnað því hvernig við sjáum hlutina og ákvarðar hvernig og hvað við skilgreinum 

sem sanna þekkingu. Til að viðhalda reglu innan samfélagsins skiptir ríkjandi vald þegnum 

sínum í ákveðna flokka sem mótaðir eru af ríkjandi orðræðu sem skapast út frá samspili 

valds og þekkingar. Er það nátengt menningarlegri heimsvaldastefnu (e. cultural 

imperialism) (Maldando-Torres, 2016). 

Nútímanýlenduhyggja er oft á tíðum tengd við þróun vanþróunar (e. dependency 

theory) sem snýst um að valdaríki hafi komið á kapítalisma í löndum til að hjálpa þeim að 

koma á fót og viðhalda ákveðinni skiptingu milli svæða. Ósjálfstæði (e. dependency) má 

líta á sem eins konar einkenni virkni valds innan ákveðins rýmis. Þar sem kapítalismi ræður 

ríkjum safnast vald á tilteknum stöðum innan tiltekins rýmis, hvort sem um er að ræða 

ríki eða einstaklinga. Þessir staðir eru merktir sem miðjan og beitir miðjan valdi sínu á 

tiltekin svæði innan rýmisins. Valdið getur verið fólgið í þekkingu, orðræðu, auðmagni eða 

jafnvel öflugum her. Svæðin utan miðjunnar hafa tiltekið ómagasamband við miðjuna 

sem þýðir að kostir þeirra og geta eru takmörkuð vegna valdasambands þeirra við 

miðjuna. Sjálfstæði fyrrum nýlendna breytti þessu sambandi ekki og varð ekki til þess að 

þróunarstökk yrði, enda sömu elíturnar sem héldu sambandinu lifandi til að geta haldið 

áfram að græða (Hartwick, 2009; Maldando-Torres, 2016). Hér gætum við séð vestræn 

ríki sem miðjuna og lönd eins og Haítí svæði innan rýmis þeirra. 

 

2.4 Foucault: Vald, þekking og orðræða 
Michel Foucault var franskur sagnfræðingur og heimspekingur. Hann velti mikið fyrir sér 

valdi og tengingu þess við þekkingu sem hann sagði tengt orðræðu innan samfélaga. 

Foucault lagði áherslu á að vald hvílir hjá þeim sem skrifar söguna, ekki þeim sem lifðu 

hana. Þeir sem hafa valdið geta skapað og mótað þekkingu og þar af leiðandi ákveðið hvað 

er satt og búið þannig til þau norm sem við upplifum í okkar samfélögum. Samkvæmt 

kenningum Foucault um vald og tengingu þess við þekkingu er vald ekki eitthvað sem 

einstaklingur býr yfir heldur eiginleikinn að geta handleikið kerfi sér í hag (Feder, 2014).  
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Kenningar Foucault um vald hafa einna helst verið notaðar til að lýsa valdamisrétti 

þegar kemur að minnihlutahópum sem eru beittir valdi (Barnard, 2008). Það er því vel við 

hæfi að nota slíkar kenningar til að sýna stöðu Haítí í tengslum við alþjóðasamfélagið. 

 

2.4.1 Orðræða  

Orðræða (e. discourse) er hugtak sem er notað í tungumálafræði og þar skilgreint sem 

samfelld ræða. Foucault víkkaði hugtakið í sinni túlkun og skilgreinir orðræðu á þann veg 

að það sé það, hvernig fólk og samfélög tala eða skrifa um tiltekinn hlut eða atburð, 

þekkinguna sem býr á bakvið hann og hvernig sú þekking er notuð. Í þessu samhengi snýst 

orðræða ekki lengur um einungis skrifuð eða töluð orð heldur samstæður orða, gjörðir og 

stofnanir sem vinna saman til að búa til nýjan „sannleika“. Kenningar Foucault um 

orðræðu spurðu hvernig við vitum það sem við vitum, hvaðan sú þekking kemur, hver 

getur fullyrt um slíka þekkingu og hvernig sannleikur er ákvarðaður. Það má því segja að 

orðræða í túlkun Foucault lýsir ekki bara einhverju sem er nú þegar til staðar heldur leikur 

hún hlutverk í að móta og skapa. Hún endurspeglar ekki einungis raunveruleika okkar, 

sem getur verið sannur eða ekki, heldur framkallar orðræða raunveruleika okkar og 

skapar eins konar sannleiksblæ og sannfærir okkur þannig um sannleiksgildi sitt 

(Cresswell, 2009). Í túlkun Foucault á orðræðu er hún þekking sem er sköpuð og mótuð í 

gegnum tungumál (Hall, 1992).  

Þessar kenningar Foucault hafa verið tengdar við nýlendufræði og höfðu mikil 

áhrif á þau. Þessa sér einna helst stað í kenningum Edward Said og oríentalisma þó 

Foucault hafi sjálfur aldrei tekið skrefið. Foucault tengdi þekkingu við tungumál, það er 

að segja að öll þekking væri komið á fót í gegnum stofnanir, tengingar og sambönd sem 

eru byggð inn í tungumálið. Þannig gæti orðræða jafnvel skapað þekkingu. Það er að segja 

að sum orðræða hafi það mikið vald að hún geti sannfært okkur um að fullyrðing sé sönn 

(Cresswell, 2009). 

Samkvæmt skilgreiningu Foucault (1972) má segja að orðræðan sé stýring á 

hegðun af hálfu stjórnvalda; það séu valdamiklir aðilar sem hafi áhrif á mótun 

orðræðunnar og stjórni henni að miklu leyti. „Orðræðan er ekki einfaldlega það sem 

endurspeglar baráttuna eða drottnunakerfin, heldur það sem menn berjast fyrir og það 

sem menn berjast með, valdið sem menn eru að reyna ná tökum á“ (Foucault, 1991: 193). 
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Þetta má tengja við það hvernig nýlenduherrar töluðu um „uppgötvun“ Ameríku þó þeir 

væru auðvitað ekki fyrstir til að uppgötva þessi lönd, það bjuggu fjölmennar þjóðir þar 

fyrir. Orðræða skapar að ýmsu leyti félagslegan heim okkar, mótar sýn okkar á umhverfi 

okkar, hvernig við skiljum það og hvernig við bregðumst við því. Þar af leiðandi skapar 

orðræða að ýmsu leyti þekkingu og „sannleika“ eða það sem við teljum vera satt. Tilteknar 

tegundir orðræðu gefa ákveðnum einstaklingum vald til að ákvarða hvað er satt út frá því 

sem þau telja vera sannleikann. Til að mynda treystum við almennt læknum þegar þeir 

tala um veikindi og fylgjum þeim tilmælum sem þeir gefa til að ná bata. Þá getur orðræða 

einnig gefið einstaklingum vægi í formi félagslegs, menningarlegs og jafnvel pólitísks valds 

(Foucault, 1972). 

Þessi túlkun Foucault á orðræðu skilur eftir tilteknar spurningar sem menn hafa velt 

fyrir sér. Einna helst; hvernig er hægt að túlka eitthvað sem rétt eða rangt? Þar sem 

orðræðugreining snýst ekki um að finna einhvern heilagan sannleik heldur tilbúinn 

sannleik, er hægt að fullyrða að tiltekin orðræða sé röng? Kenningar Foucault takast ekki 

á við það hvernig hægt sé greina þarna á milli og gerir hann ekki ráð fyrir að hægt sé að 

dæma réttmæti tiltekinnar orðræðu. Það er því lítið rými til að mótmæla orðræðu nema 

með nýrri orðræðu (Cresswell, 2009). 

 

 

2.5  Oríentalismi 
Það var fræðimaðurinn Edward Said (1978) sem kom fyrst fram með hugtakið oríentalismi 

og skrifaði síðar samnefnda bók þar sem hann fór ítarlega yfir hvað hann meinti með því. 

Oríentalismi er að ákveðnu leyti sprottin upp frá valdahugmyndum Foucault og því 

nátengdur þeim og skilgreiningu Foucault á orðræðu. Said tekur þær hins vegar skrefi 

lengra og tengir þessar hugmyndir við nýlenduhyggju. Said er jafnvel sagður hafa komið 

póst-nýlenduhyggju á fót sem fræðigrein með þessum skrifum sínum (Nichols, 2010). Í 

grunninn snýst oríentalismi um verufræðilegan og þekkingarfræðilegan mun milli hinna 

vestrænu ríkja og austursins (e. the orient) og hvernig vestræn ríki stjórna orðræðunni 

um austrið, drottna þar yfir og endurmóta hvernig við sjáum austrið (Said, 1978). Sjálfur 

var Said fæddur í Palestínu og ræddi hann einna helst viðhorf og áhrif vestrænna landa á 
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Miðausturlönd og múslima. Aðrir fræðimenn hafa síðan yfirfært kenningu hans á fleiri 

lönd (Haldrup og Koefoed, 2009).  

Oríentalismi snýst um hvernig vestrið hugsar sameiginlega um sig sem heild stillt upp 

á móti austrinu, „við“ á móti „þeim“, þar sem vestrið hefur yfirhöndina (Said, 1978). Það 

má í raun sjá hvernig vestrið skilgreinir sig út frá og til móts við austrið. Þetta má sjá í því 

hvernig evrópsk menning stjórnar og jafnvel skapar austrið hugmyndafræðilega, 

stjórnmálalega og vísindalega. Meira að segja ímynd austursins er mótuð í gegnum 

birtingarmyndir í vestrænni dægurmenningu. Þetta er hugmynd sem á sér sögu og hefð 

sem er djúpt innrætt í vestrænum samfélögum. Eins og fram hefur komið voru Bretland 

og Frakkland með áhrifaríkustu þjóðum á alþjóðasviðinu lengi vel og höfðu lagt undir sig 

landsvæði víða um heim. Það var þeim gríðarlega mikilvægt að skilja sig frá íbúum 

nýlendanna. Hins vegar markar seinni heimsstyrjöldin ákveðin skil í alþjóðapólitík og tóku 

þá Bandaríkin við sem drottnarar austursins. Líta má á oríentalisma sem verkfæri 

vestrænna ríkja til styrkja og viðhalda því valdi sem þau telja sig hafa yfir austrinu (Said, 

1978). 

  Þá má einnig sjá kenningar Foucault um samband valds og þekkingar í 

oríentalisma Said. Hvernig hinn vestræni heimur skapar þekkingu um austrið, en vestrið 

hafði lengi og hefur jafnvel enn skilgreiningarvald þegar kemur að þekkingu. Í kenningum 

Said sjáum við hvernig vestrið beitir valdi sínu til sköpunar á þekkingu gegn austrinu og 

lofar eigið ágæti oftar en ekki á kostnað austursins (McEwan, 2009). Said byggði mikið af 

kenningum sínum á hugmyndum Foucault um orðræðu en seinna meir fór hann að 

fjarlægja sig aðeins hugmyndum hans. Óríentalismi Said hefur vitaskuld hlotið gagnrýni 

og sumir hafa bent á að þessi svart-hvíta skilgreining taki ekki til greina gráskalann, 

fjölbreytileikann á milli vesturs og austurs. Þessari skilgreiningu fylgi þannig töluverð 

einföldun á fjölbreyttri og mismunandi menningu og þjóðum (Nichols, 2010). Það þótti 

einnig skorta ítarlegri skoðun á skörun kynþáttar og kyngervis innan nýlenduorðræðunnar 

og hvernig austrið hefur á hinn bóginn sína sýn á vestrið og mótar ímynd þess út frá eigin 

sjálfi (Lester, 2009). 
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2.6 Samantekt 
Þessar kenningar og hugtök sem hafa verið kynnt hér að ofan fléttast saman og má segja 

að það sé rauður þráður sem gengur í gegnum skilgreiningar þeirra í umfjöllun um 

valdatengsl á alþjóðagrundvelli. Hugmyndir og kenningar Foucault um orðræðu, eru 

nátengdar skilgreiningum Said um oríentalisma. Said útfærir skilgreiningar Foucault yfir á 

nýlenduhyggju og fjallar hann um hvernig nýlenduherrar beittu ekki bara afli heldu valdi 

í formi þekkingu og orðræðu til að grafa undan sjálfstæði nýlendna. Póst-nýlenduhyggja 

snýst um að fyrrverandi nýlendur fái tækifæri til að skrifa nýja sögu og ekki síst sína eigin 

orðræðu (í anda Foucault) á leið til að endurskapa stjórnar- og starfshætti sína. 

Nútímanýlenduhyggjast tengist svo því hvernig vestræn ríki (fyrrum nýlenduherrar) beita 

valdi sínu til að viðhalda því valdi fyrrum nýlendum og halda þannig í skefjum og viðhalda 

eigin ímynd og varðveita eigin hagsmuni. Í næstu köflum munu þessar kenningar verða 

tengdar við sögu Haítí og bent á birtingarmyndir þeirra í stjórnskipulagi og ástandi 

landsins í dag. 
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3 Saga Haítí 

Saga Haítí er gríðarlega stormasöm og margir aðilar sem hafa komið þar við sögu. Sögulegt 

samhengi er hins vegar mikilvægt að skoða og skilja til að átta sig á stöðu landsins í dag. Í 

þessum kafla verður snert á sögulegum atburðum í sögu Haítí svo sem nýlendustefnunni 

þar, frelsisbaráttu þeirra, inngripi Bandaríkjamanna og óstöðugum stjórnmálum Haítí 

manna. 

3.1 Evrópa uppgötvar Haítí 
Í Karabíska hafinu, sunnan við Kúbu, er eyja sem þekkist best undir nafninu Hispaniola. 

Tvö ríki deila þessari eyju, Dóminíska lýðveldið á austurhluta eyjunnar og hins vegar Haítí 

á landsvæði sem þekur um einn þriðja flatarmáls eyjunnar á vesturhluta hennar. Eyjan 

fékk nafnið Hispaniola (Española) frá hinum þekkta landkönnuði Kristófer Kólumbus, sem 

kom þangað fyrstur Evrópumanna árið 1492 í sínum fyrsta leiðangri til vesturhvels jarðar 

(Girard, 2005). Talið er að þegar hann kom til sögunnar hafi búið þar um hálf milljón 

innfædds Taíno fólks en aðrar heimildir telja þá þjóð hafa getað talið allt að átta milljónir. 

Hver sem fjöldinn var er ljóst að Kólumbus uppgötvaði ekki landið (Farmer, 2004).  

Spánverjarnir voru ekki mættir bara til að nema land, þeir voru komnir til að sigra 

það. Það tók ekki nema rúmar tvær kynslóðir fyrir nýlenduherrana að útrýma öllum Taínó 

frumbyggjunum (Girard, 2005). Margir þeirra létust úr evrópskum sjúkdómum sem þeir 

höfðu ekki áður komist í kynni við, líkt og gerðist víðar, því ónæmiskerfi þeirra réði ekki 

við þá. Veikindin eru nokkuð sem nýlenduherrar nýttu sér víða til að ná yfirhöndinni 

(Farmer o.fl., 2013). Þeir sem ekki létust úr sjúkdómum voru ýmist drepnir eða dóu vegna 

miskunnarlausrar þrælkunar Spánverjanna (Girard, 2005). Þarna átti sér sér stað útrýming 

á heilli þjóð og útþurrkun sögu hennar (Farmer, 2004). Þegar leið á 17. öldina var 

landsvæðið í augum Spánverja einskis virði. Þeir höfðu drepið allt vinnuaflið og hrifsað 

það litla gull sem var að finna á svæðinu (Girard, 2005). 
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3.2 Nýlendan Haítí 
Horfandi upp á nágranna sína, Spánverja, hala inn gull frá Ameríkunum fylltust aðrar 

Evrópuþjóðir öfund en sáu einnig tækifæri fyrir sig til að leggja hald á fjársjóði Karabíska 

hafsins. Ákveðinn rígur ríkti milli m.a. Englands, Frakklands og Hollands sem vildu gjarnan 

efla vald sitt á heimssviðinu líkt og Spáni hafði tekist. Haítí varð vinsæll áfangastaður 

vegna miðlægrar staðsetningar sinnar en einnig vegna þess hve hirðulausir Spánverjar 

voru um svæðið og höfðu litla sem enga viðveru þar. Franskir landnemar, ýmist þyrstir í 

ævintýri eða menn sem ekki sáu fram á að geta snúið aftur til Frakklands, settust að á 

svæðinu smám saman og tóku svo upp á að ræna spænsk skip sem sigldu um. Franska 

krúnan lýsti svo yfir að þessi verk væru gerð í þökk krúnunnar enda enn ósáttir við að 

Spánverjum hafi tekist að sanka að sér svo miklu gulli. Að lokum fengu Spánverjar sig 

fullsadda af áreitinu sem þeir urðu fyrir af hendi Frakka en urðu loks, árið 1697, að láta af 

hendi nýlenduna, sem þeir höfðu í raun misst löngu fyrr. Frakkar fengu þann þriðjung af 

Hispaniola sem kallast í dag Haítí en þeir kusu að kalla nýlenduna Saint-Domingue (Girard, 

2005). 

 Saint-Domingue átti eftir að verða ein mikilvægasta nýlenda Frakka enda 

afrakstursmesta evrópska nýlendan (Farmer, 2004; Farmer o.fl., 2013). Frakkar nálguðust 

nýlenduna með allt öðrum hætti en Spánverjar og hófu innflutning á nytjajurtum sem þeir 

töldu líklegar til að blómstra í hitabeltisloftslagi nýlendunnar, s.s. kaffi, bómull og þó 

umfram allt sykurreyr. Það reyndist Frökkum hins vegar erfitt að finna vinnuafl á 

plantekrurnar enda erfiðisvinna. Lausnin á því vandamáli átti heima í Afríku en Saint-

Domingue átti eftir að verða miðpunktur þrælasölu í Karabíska hafinu (Girard, 2005; 

Mintz, 1995). Eftir því sem hagkerfið og plantekrurnar uxu varð sífellt meiri eftirspurn eftir 

þrælum og um helmingur allra þræla sem fluttir voru frá Afríku yfir Atlantshafið enduðu í 

Saint-Domingue. Seint á 8. áratugi 18. aldar er talið að tæplega hálf milljón þræla væru í 

nýlendunni og voru um níu þrælar á hvern Evrópumann á Saint-Domingue (Farmer o.fl., 

2013; Klein, 1983).  

Á frjósömu landi með afrísku vinnuafli blómstraði framleiðsla nýlendunnar og taldi 

útflutningur á varningi þaðan tvo þriðju af virði alls útflutnings frá svæðinu (Klein, 1983). 

Þrátt fyrir „mannúðlegri“ reglur Frakka varðandi þrælahald í samanburði við aðrar þjóðir, 

s.s. bann við aðskilnaði fjölskyldna, að Evrópumenn gengust við þeim börnum sem þeir 
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eignuðust með þrælum og þau börn gátu síðar erft feður sína, þá var þetta engu að síður 

þrælahald og mannúð ekki einkennandi. Þúsundir þræla dóu ýmist vegna vinnuálags eða 

voru hreinlega drepnir af nýlenduherrum og plantekrueigendum sem sýndu enga 

miskunn (Farmer, 2004; Girard, 2005; Mintz, 1995). Á þessum tímum voru lífslíkur í 

þrældómnum sjö ár (Schuller, 2007). Nýlenduherrar Saint-Domingue voru meira að segja 

þekktir fyrir misþyrmingar sínar á þrælum. Fyrrum þrællinn Pompée Valentin Vastey lýsti 

misþyrmingum af hendi franskra yfirmanna og telur upp margskonar leiðir sem þeir 

notuðu til að pynta og myrða þræla svo sem grafa þá lifandi, drekkja þeim, sleppa á þá 

óðum hundum og svo margt enn verra sem ekki verður talið upp hér. Sýnir þetta 

gríðarlega grimmd Frakka gagnvart þrælum og eykur skilning á hvers vegna þrælarnir að 

lokum gerðu uppreisn (Farmer, 2004). 

3.3 Þrælauppreisnin og afleiðingar hennar  
Árið 1791 höfðu þrælarnir fengið sig fullsadda af misþyrmingum og ofbeldi Frakka og 

hófst uppreisn þeirra þann 14. ágúst. Hún átti eftir að standa allt til ársins 1804 (Mintz, 

1995; Schuller, 2007). Verandi margfalt fleiri en Frakkar og eflaust með meira að veði 

náðu þrælarnir yfirhöndinni þrátt fyrir að Frakkar hefðu sent hinn mikla Napóleon 

Bonaparte til að berja niður uppreisnina. Á endanum lýstu þrælar yfir sigri þann 1. janúar 

árið 1804 eftir blóðuga baráttu og heyrði nýlendan Saint-Domingue sögunni til. Þrælarnir 

stofnuðu lýðveldið Haítí, og er nafnið sótt í heiti Taíno-frumbyggjanna á eynni 

(Ayiti/Hayti). Með þessu varð Haítí fyrsta lýðveldi heims sem svartir réðu (Farmer o.fl., 

2013). Haítí var langt á undan sinni samtíð því það áttu eftir að líða tæp 150 ár áður en 

raunveruleg afnýlenduvæðing ætti sér stað í heiminum (Childs, 1997).  

Sumir vilja tengja þrælauppreisnina við byltinguna sem átti sér stað í Frakklandi 

árið 1789 og það er alls ekki ólíklegt að hún hafi ýtt undir það sem átti sér stað í nýlendunni 

enda snerist þrælauppreisnin einnig um mannréttindi (Schuller, 2007). Aftur á móti finnst 

sumum sú tenging gera lítið úr uppreisn Haítí manna þar sem þeirra þrælauppreisn var sú 

fyrsta og sú eina gegn nýlenduvaldinu sem heppnaðist og því ekki hægt að bera hana 

saman við hvað sem er. Frelsið sem Haítí barðist fyrir var ekki sama frelsið og það sem 

Frakkar börðust fyrir (Getachew, 2016). Það verður þó að viðurkennast að byltingin heima 

fyrir gerði Frökkum erfiðara um vik að halda í nýlenduna. Það átti þátt í því að  þessi 

tiltekna uppreisn bar árangur ásamt því að Napoleon Bonaparte var að berjast við 
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nágrannaþjóðir í Evrópu og því ekki öll athyglin við nýlendu í Karabískahafinu (Schuller, 

2007).  

Frelsið átti þó eftir að reynast Haítímönnum dýrkeypt (Mintz, 1995). Stríðið skildi 

eftir sig mikla eyðileggingu. Fjöldi fólks dó, sumir telja að allt að helmingur íbúa hafi látist, 

og innviðir voru í rústum (Farmer, 2004). Þó landið væri enn frjósamt reyndist erfitt að fá 

fólk til að starfa á plantekrunum enda fáir sem vildu snúa aftur til þeirrar vægðarlausu 

vinnu sem það krafðist þó þrælahald hafði verið afnumið. Afkastamiklu plantekrurnar 

náðu sér aldrei aftur á strik (Mintz, 1995). Margar þjóðir neituðu að viðurkenna sjálfstæði 

þjóðarinnar og Frakkar gerðust svo djarfir árið 1825 að krefjast skaðabóta upp á 150 

milljón franka vegna missis á þrælunum sínum og tekjutaps á nýlenduviðskiptunum. 

Fjárhæðin svarar í dag til liðlega 21 milljarðs bandaríkjadala (Farmer ofl., 2013). Voru 

þetta skilyrði sem Haítí þyrfti að uppfylla til að fá viðurkenningu Frakka á sjálfstæði sínu 

(Farmer, 2004). Það átti eftir að taka Haítí tæp 100 ár að greiða þessa skuld sem var að 

lokum fullgreidd árið 1925 (Farmer ofl., 2013). Ekki nóg með það heldur settu Frakkar 

einnig á viðskiptabann á Haítí, sem Bandaríkjamenn virtu, og því gekk sala á vörum, sem 

hafði verið aðalinnkoma landsins lengi, ekki vel (Farmer, 2004). Þetta var að ákveðnu leyti 

refsing sem Haítí þurfti að þola þar sem þrælauppreisnin ógnaði samfélagsuppbyggingu 

vestrænna ríkja sem höfðu byggt upp veldi sín á þrælahaldi en á þessum tíma var 

þrælahald enn við lýði í stórveldum, s.s. Bandaríkjunum sem höfðu þar af leiðandi mikilla 

hagsmuna að gæta. Alþjóðlegur þrýstingur og léleg stjórn á Haítí hafði slæm áhrif á 

efnahagslega þróun landsins sem sat einnig í skuldasúpu vegna skaðabótakröfu Frakka 

ásamt tekjutaps á úflutningi. Framleiðslan var lítil og útflutningur heftur (Schuller, 2007). 

Það hafði mikil áhrif á framtíð Haítí að þar var ekki hvítt fólk í fremstu línu í 

sjálfstæðisbaráttunni. Það má bera saman viðbrögðin sem Haítí fékk vegna sjálfstæðis 

síns við þau viðbrögð sem Bandaríkin fengu í kjölfar sjálfstæðisbaráttu sinnar frá öðrum 

þjóðum. Hvítir íbúar Bandaríkjanna voru enn tengdir Evrópu í gegnum kynþátt sinn, 

tungumál og menningu en þeir tóku einnig upp aðskilnaðarstefnu að hætti Evrópumanna 

og studdu við þrælavinnu en Haítí ógnaði þeirri starfsemi með sjálfstæði sínu. Báðar voru 

þetta nýlendur en munurinn var að önnur var nánast einungis byggð af svörtum þrælum 

en hinni ráðið af hvítum afkomendum Evrópumanna (Maldando-Torres, 2016). 
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3.4 Hernám Bandaríkjamanna 
Afskiptum utanaðkomandi aðila var langt frá lokið þó Haítí yrði sjálfstætt. 

Bandaríkjamenn hernámu Haítí árið 1915 og voru þar allt til ársins 1934 (Farmer o.fl, 

2013). Það eru margar kenningar um hvers vegna Bandaríkin ákváðu að hertaka Haítí. Ein 

er sú að yfirtakan hafi verið til að koma í veg fyrir að þýska samfélagið í landinu næði 

yfirráðum enda stefndi þá allt í stríð Bandaríkjanna við Þýska keisaraveldið. Önnur 

kenning er að markmið hernámsins hafi verið að vernda eignir hins bandaríska Chase 

National Bank í landinu. Þetta var að hluta til til þess að auka vald Bandaríkjanna í 

Karabíska hafinu en þeir tóku í leiðinni að sér það hlutverk að byggja upp landið 

samkvæmt sínum viðmiðum sem fólst meðal annars í lagningu vega (Mintz, 1995).  

Bandaríkjamenn höfðu mikil áhrif á mótun landsins, endurskrifuðu m.a. 

stjórnarskrá Haítí þannig að erlendir aðilar gætu eignað sér landssvæði, til að opna 

markaði fyrir bandarískum fjárfestum og komið var upp bandarískum her (Farmer o.fl., 

2013). Bandaríkjamenn reyndu einnig að koma sykurplantekrunum aftur á skrið, enda 

arðbær framleiðsla, en það reyndist þrautin þyngri (Mintz, 1995). Þeir myrtu þá sem 

reyndu að standa í vegi þeirra og komu þannig í veg fyrir að framtíðareinræðisherrar yrðu 

stöðvaðir (Schuller, 2007). Þrátt fyrir miklar aðgerðir á Haítí er ekki hægt að segja að 

Bandaríkin hafi áorkað miklu þessi 19 ár sem þeir réðu ríkjum (Mintz, 1995). Afskipti 

þeirra eru hinsvegar skýrt dæmi um nútímanýlendustefnu og vegna þessara afskipta má 

segja að myndast hafi ákveðið samband milli landanna þar sem Haítí lét stjórnast af 

Bandaríkjunum og þannig átti það eftir að vera áfram (Farmer o.fl., 2013). 

 

3.5 Duvalierismi 
Eftir seinni heimsstyrjöldina fór meira að bera á þróunarhjálp og verkefnum þeim 

tengdum til að ýta undir uppbyggingu í fátækari löndum. Þessi þróun hefði lofað góðu 

fyrir Haítí ef ekki hefði verið fyrir Duvalier feðgana. Árið 1957 komst François „Papa Doc“ 

Duvalier til valda. Tími hans við völd var Haítí ekki til góðs. Völd og auðæfi söfnuðust enn 

frekar á færri hendur og í hans valdatíð fór um 80% af öllu fjármagni ríkisstjórnarinnar til 

höfuðborgarinnar, Port-au-Prince, þar sem einungis 20% af íbúum landsins bjuggu. Stjórn 

Papa Doc gerði lítið fyrir alþýðu fólks í landinu og var lítið sem ekkert gert til að auka 



23 

lífsgæði þeirra fátæku, t.d. með því að setja pening í heilbrigðisþjónustu eða skólakerfið 

(Farmer o.fl., 2013).  

Þrátt fyrir að Bandaríkin hefðu kallað herlið sitt frá landinu höfðu þau gríðarleg áhrif 

og spiluðu stórt hlutverk í einræðisstjórn Duvalier og sáu til þess að eftir dauða Papa Doc, 

árið 1971, að sonur hans Jean-Claude „Baby Doc“ Duvalier tæki við keflinu. Duvalier 

einræðisstjórninni var viðhaldið með hörku og voru þúsundir andstæðinga hennar 

drepnar á meðan þjóðir, þ.á.m. Bandaríkin, dældu peningum í stjórnina sem fór að mestu 

í leyti í hennar eigin vasa í stað þess að nýtast til að byggja upp samfélagið (Schuller, 2007). 

Ein af ástæðunum fyrir því að Bandaríkin lögðu svo mikið upp úr því að hafa klærnar í 

stjórn Haítí var vegna nálægðar landsins við kommúnistaríkið Kúbu, en á þessum tíma 

stóð kalda stríðið yfir. Með því að koma mönnum til valda með svipaðar hugmyndir og 

halda þeim mjúkum með peningasendingum þurftu Bandaríkjamenn ekki að hafa 

áhyggjur af útbreiðslu kommúnisma á þessu svæði og gátu á sama tíma haft auga með 

kúbverska óvinunum (Farmer o.fl., 2013). Völd feðganna liðu hins vegar undir lok árið 

1986 þegar Jean-Claude flúði land eftir miklar óreiðir vegna hungursneyðar í landinu 

(Schuller, 2007). 

 

3.6 Samantekt 
Eins og sjá má á þessum grófa útdrætti á skráðri sögu Haítí hefur nánast alltaf einhver 

utanaðkomandi aðili verið með puttana í spilunum þegar kemur að stjórnun landsins og 

það lítinn frið fengið til að þróast og mótast á sínum eigin forsendum. Í næsta kafla verður 

fjallað um alþjóðlega aðstoð (e. foreign aid) og frjáls félagasamtök (e. non-governmental 

organization) og hvernig þau geta virkað í raun sem önnur leið fyrir vestræn ríki til að 

skipta sér af málefnum „vanþróaðra“ landa, líkt og Haítí, jafnvel sem nýtt form af 

nýlendustefnu. 
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4 Alþjóðlega aðstoð 

Almennilega fór að bera á alþjóðlegri aðstoð í kjölfar seinni heimsstyrjaldar en Marshall 

áætlun Bandríkjamanna, sem framkvæmd var á árunum 1948-1951, setti gott fordæmi 

um hvernig slík aðstoð gæti borið góðan ávinning. Marshall áætlunin fólst í því að styrkja 

vestur-evrópsk ríki til efnahaglegrar endurbyggingar og þótti sýna fram á hvernig þróun 

gæti orðið verkefni fyrir marghliða félagasamtök (Desai, 2009). 

Þegar kemur að alþjóðlegri aðstoð (e. foreign aid) eru mörg siðferðismál sem mikilvægt 

er að ávarpa og hafa siðferðislegar spurningar hvað slíka aðstoð varðar verið til staðar 

tiltölulega lengi. Dæmi um slíkar siðferðislegar vangaveltur eru; hver fær slíka aðstoð og 

hvers vegna, hvernig er fjármunum ráðstafað og hvaða ástæður geta búið þar á bakvið og 

er það almennt skylda efnameiri ríkja að aðstoða þau efnaminni? Í þessum kafla verður 

rýnt betur í þessar spurningar og verður staða Haítí þegar kemur að slíkum málum 

sérstaklega skoðuð. 

4.1 Hver hlýtur aðstoð og hvers vegna? 
Aðstoð eða stuðningi er skipt upp í mismunandi flokka eftir því hvaða tilgangi hún þjónar 

en helstu tveir flokkarnir eru þróunaraðstoð og mannúðarstarf. Tilgangur 

þróunaraðstoðar er í grófum dráttum að ýta undir efnahagslega þróun og velferð 

lágtekjulanda. Tilgangur mannúðaraðstoðar er hins vegar að bjarga mannslífum, koma í 

veg fyrir þjáningu og vernda reisn einstaklinga sem hafa upplifað áföll eða hörmungar af 

einhverju tagi (Desai, 2009; Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2016). Marghliða 

samtök eins og Alþjóðabankinn (e. World Bank) eru meðal áhrifamestu leikenda þegar 

kemur að alþjóðlegri stjórnmálahagfræði og ekki síst í þróunarlöndum, enda er bankinn 

meðal stærstu veitenda lána og tækniaðstoðar. Um 30% allrar þróunaraðstoðar er fengin 

frá slíkum stofnunum. Þegar kemur að mannúðarstarfi er það að mestu leyti unnið í 

gegnum frjáls félagasamtök (e. non governmental organizations) sem hljóta fjármagn frá 

hinum ýmsu styrktaraðilum. Slík samtök eiga alla jafna höfuðstöðvar í vestrænum löndum 

en eru með aðsetur í löndum sem talið er að þurfi aðstoð þeirra (Desai, 2009).  

Rannsóknir á úthlutun þróunaraðstoðar eru alla jafna tengdar þáttum er varða 

þiggjandi ríkið. Það eru þættir eins og hverjar þarfir þiggjendanna og hver er verðleiki 

þeirra, hvernig hefur ríkið kosið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, staðsetning 
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þiggjendanna og nýlendusaga þeirra. Á undanförnum 20 árum hefur mannúðaraðstoð 

orðið meira áberandi og er mestum fjármunum veitt í slíkt starf, ýmist í gegnum 

mannúðarsamtök eða frjáls félagasamtök (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 

2016).  

Þegar kemur að ráðstöfun fjármagns til „þróunarlanda“ þá er ýmislegt sem hefur 

áhrif á þá ákvörðun. Það snýst ekki einungis um hvar mesta þörfin er, enda getur verið 

erfitt að ákvarða það einfaldlega út frá skala. Dæmi um það sem getur haft áhrif er 

verðleiki, það er hve verðugt land þykir, sambandið á milli ríkja sem gefa og þiggja aðstoð 

og hjarðhegðun þjóða. Ef við skoðum þetta aðeins nánar þá snýst verðleiki um að meta 

hvort lönd hljóti fjárhagslega aðstoð eða ekki verðleika, sem getur haft skaðleg áhrif þar 

sem verðleiki landa kann að vera metinn út frá viðmiðum og gildum vestrænna ríkja, til 

dæmis hvað varðar framtíðar viðskipti. Þannig gætu ríki verið að útiloka lönd sem þurfa 

hvað mest á aðstoð að halda. Ef horft er til sambands milli þjóðar sem gefur og þeirrar 

sem þiggur fjárhagslega aðstoð getur það birst sem leið til að reyna að bæta samband 

milli ríkja, eins konar óskrifað samkomulag um bandalag milli ríkjanna; ég hjálpa þér, þú 

hjálpar mér (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2016).  

Nýlendusaga landa getur einnig spilað inn í aðstoð veitta á milli fyrrum 

nýlenduvelda og fyrrum nýlendna. Ástæður þess gætu verið að nýlenduríkin upplifi sig að 

hluta til ábyrg gagnvart fyrrum nýlendum og íbúum þeirra eða til að viðhalda sögulegu 

sambandi milli ríkja. Aðstoð getur einnig verið notuð til að efla efnahagslegt eða pólitískt 

samband milli landa, svo sem til að tryggja ódýrt vinnuafl, aðgang að auðlindum eða til að 

stækka markað. Þá getur aðstoð einnig verið notuð til að hafa áhrif á stjórnarfar landa en 

meðan Kalda stríðið stóð yfir var alþjóðleg aðstoð notuð til að sporna við útbreiðslu 

kommúnisma eins og greint var frá hér fyrir ofan (Desai, 2009).  

Þriðja atriðið sem getur mótað afstöðu til þróunaraðstoðar er hjarðhegðun. Það 

koma öðru hverju upp krísur eða áföll sem fá mikla umfjöllun í fréttamiðlum um allan 

heim, samanber umfjöllun um jarðskjálftann á Haítí árið 2010, sem ýtir á þjóðir til að 

aðstoða þá þjóð sem verður fyrir slíku. Hnattvæðing hefur haft þau áhrif að við erum mun 

tengdari og getum á örskammri stundu öðlast upplýsingar um það sem er að gerast hinum 

megin á hnettinum. Með þessari þróun hefur vald fjölmiðla aukist til muna, til að mynda 

til að setja pressu á ríkisstjórnir til að grípa til aðgerða. Það er einnig þekkt að ef land gefur 
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mikið til eins lands þá fylgja oft aðrar þjóðir eftir, mögulega til að líta ekki út eins og minni 

maður í samanburði. Þetta má einnig sjá í tengslum við jarðskjálftann stóra á Haítí þar 

sem milljarðar söfnuðust í kjölfar jarðskjálftans árið 2010. Aðstæður í landinu voru ekki 

góðar fyrir og spurning vaknar hvort það hefði ekki verið hægt að fyrirbyggja að minnsta 

kosti eitthvað af þeirri eyðileggingu og manntjóni sem varð ef stuðningur hefði verið 

markvissari fyrr (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2016). 

 Póst-nýlenduhyggja hefur ávarpað þróun og þá hjálp sem vestræn lönd vilja veita 

í þágu þróunar. Eins og fram hefur komið gagnrýna póst-nýlenduhyggjufræðin orðræðuna 

sem myndast hefur í kringum fyrrum nýlendur og fátæk ríki sem „þriðja heims ríki“ eða 

„þróunarlönd“ þar sem hún er sprottin út frá ráðandi orðræðu fyrrum nýlenduvelda. Þessi 

tilteknu orð hafa frekar neikvæða merkingu sem stillir þeim löndum upp á móti fyrsta 

heims ríkjum. Hvað varðar þróun hafa fræðimenn velt fyrir sér hvað það er sem gefur 

einstaklingi rétt á og vald til að tjá sig fyrir hönd annarra eins og við sjáum svo oft með slík 

verkefni og í hvaða tilgangi er það gert? Póst-nýlenduhyggja skoðar hvern varðar þróunin, 

hvaða valdaspil á sér stað og hvaða raddir fá hljómgrunn þegar um slíkt er að ræða. Hefur 

til dæmis rödd heimamanna jafn mikið vægi og vestrænna aðkomumanna? (McEwan, 

2009).  

4.2 Af hinu góða eða hinu slæma? 
Umræður um alþjóðlega aðstoð skiptast alla jafna í tvo póla; bjartsýnismenn og 

svartsýnismenn. Þá sem trúa að aðstoð geti hjálpað og haft jákvæðar afleiðingar og svo 

þá sem trúa ekki að þær fjárhæðir sem veittar hafa verið til þróunarstarfs hafi skilað 

neinum árangri. Í þessu samhengi er oft vísað til deilna Sachs og Easterly, en þeir tveir 

standa fremstir í flokki hvor sínu megin í þessari umræðu. Jeffrey Sachs, hagfræðingur við 

Columbia University, telur alþjóðlega aðstoð geta brúað bilið milli fátækra landa og þeirra 

sem betur eru stödd með því að veita fátækum löndum þau úrræði sem þau skortir. Hann 

bendir á að hin ýmsu lönd séu föst í fátækragildru sem þau komist ekki upp úr án aðstoðar. 

Sachs ítrekar að þegar einstaklingar og þjóðir þurfa að eyða ölum fjármunum í grunnþarfir 

geti þær ekki lagt til hliðar fyrir framtíðar fjárfestingar í þágu þróunar. William Easterly, 

fyrrum hagfræðingur hjá Alþjóðabankanum og nú hjá New York University, hefur hins 

vegar bent á að alþjóðleg aðstoð ýti undir ósjálfstæði og spillingu í fátækum löndum í stað 

þess að ýta undir vöxt. Hann talar um hve stór hluti af upphæðum ætlaðar til aðstoðar 
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fari í framkvæmdina í stað hjálparinnar sjálfrar, svo sem laun umsjónarmanna og 

flutningarkostnað. Hans helsta gagnrýni er að hjálparstarf sé skipulagt af skipuleggjendum 

í vestrænum ríkjum og að þær að lausnir sem reynt er að ráðast í ýti hvorki undir 

samfélagsþróun né hagvöxt (Farmer o.fl, 2013) 

Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvernig hægt sé að bæta alþjóðalega aðstoð og 

tryggja að hún sé hvorttveggja skilvirk og gagnleg. Tillögur sem hafa verið lagðar fram eru 

meðal annars fylgd (e. accompaniment), að styðja við þær stofnanir sem standa fyrir 

hagsmuni fátækra út frá sjónarhorni fátækra, setja peninga í opinberar stofnanir svo þær 

geti sinnt skyldum sínum og fjárfesta með yfirvöldum í styrkingu opinberrar þjónustu, 

skapa störf og ráða innfædda ásamt því að versla innanlands og styðja regluverk um 

alþjóðleg, frjáls félagasamtök (Farmer o.fl., 2013) 

Sú sannfæring vestrænna ríkja að hlutverk þeirra sé að beturumbæta lönd sem 

þau telja til þriðja heims ríkja, rímar að miklu leyti við þær hugmyndir sem nýlenduhyggja 

er byggð á; Að það sé verkefni vestrænna ríkja að upplýsa aðrar þjóðir og draga þær úr 

heimi fáfræðinnar og volæðinu (Moreno, Chagas og Siman, 2012). Það er erfitt að segja 

til um hvort alþjóðleg aðstoð er af hinu góða eða slæma og hið sanna er sennilega að eins 

og henni er háttað núna fellur hún einhversstaðar þarna á milli. Hún getur verið hjálpleg 

þar sem framkvæmd er góð á vel hönnuðum verkefnum. En hún getur einnig mistekist 

þegar slíkt verklag er ekki til staðar og getur þá jafnvel gert meira slæmt en gott. Þó það 

sé ekki endilega mögulegt að sjá fyrir hvort aðstoð heppnist eða ekki þá er samt hægt að 

læra, að minnsta kosti, hvernig hún getur verið hjálpleg (Farmer o.fl., 2013). 
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5  Staða Haítí í dag og alþjóðleg aðstoð þar í landi 

Haítí er ekki heppilega í sveit sett þegar kemur að náttúruhamförum. Landfræðileg 

staðsetning Haítí gerir landið berskjaldað gagnvart tvennri náttúruvá. Annars vegar er 

váin jarðfræðileg þar sem landið liggur á misgengjabelti sem veldur skjálftavirkni og hins 

vegar liggur landið í miðju fellibyljabelti (Chaytor, e.d.). Það sem gerir hins vegar 

afleiðingar þess konar náttúruhamfara alvarlegar á Haítí er hve illa landið er í stakk búið 

að mæta þeim. Almenn fátækt og léleg umsjón í byggingarmálum hafa valdið því að í 

landinu myndu flestar byggingar ekki standast skoðun í öðrum löndum, sérstaklega ekki 

þeim sem búa við sömu náttúruógn. Til að undirstrika þetta má benda á að skjálfti af sömu 

stærð og olli hamförum á Haítí 2010 reið yfir San Francisco í Kaliforníu á tíunda áratug 20. 

aldar. Þar létust færri en 100 en um 250 þúsund á Haítí. Segir þetta okkur mikið um slæma 

innviði á Haítí. Stormasamt stjórnmálalíf er ekki til bóta en það myndar óstöðugleika sem 

gerir Haítí enn viðkvæmara (Pierre-Louis, 2011). Sem dæmi má nefna morðið á Jovenel 

Moïse, sumarið 2021, en talið er að tregða hans til að efna til nýrra kosninga hafi verið 

ástæða tilræðisins. Það ríkir enn mikil fátækt og ójöfnuður milli ríkra og fátækra og mikill 

meirihluti tilheyrir síðarnefnda hópnum og ástandið hefur ýtt undir ofbeldi með mikilli 

aukningu skipulagðrar glæpastarfssemi (International Crisis Group, 2021; Pierre-Louis, 

2011). Þær hörmungar sem þjóðin hefur þurft að þola og í framhaldi getuleysi stjórnvalda 

til að bregðast við þeim hefur ýtt undir flótta fólks frá landinu en alþjóðasamfélagið hefur 

ekki tekið á móti þeim með opnum örmum, samanber ákvörðun stjórn Bandaríkjanna að 

snúa baki við og banna komu flóttamanna til Bandaríkjanna frá Haítí (Róbert Jóhannsson, 

2021) 

5.1 Alþjóðleg aðstoð á Haítí  
Haítí hefur treyst á alþjóðlega aðstoð allt frá árinu 1944, þá einna helst frá Bandaríkjunum 

en einnig frá öðrum ríkjum. Ríkið er í mikilli skuld en talsmenn hafa talað fyrir því að 

fyrirgefa ætti skuldir vanþróaðra landa þar sem þessar skuldir koma í veg fyrir þróun sem 

gæti átt sér stað innan landsins án þeirrar byrði sem skuldirnar eru (Buss og Gardner, 

2008) og kallast þetta á við þá fátækragildru sem Sachs ræðir um (Farmer o.fl, 2013). 

Þegar þær upphæðir sem gefnar hafa verið til Haítí eru skoðaðar má sjá að miklu fé hefur 

verið dælt í landið sem alþjóðlegri aðstoð. Það er hins vegar mikilvægt að hengja sig ekki 
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of mikið á upphæðirnir heldur skoða frekar hvert peningurinn hefur farið en þessum 

upphæðum fylgja oftar en ekki kvaðir af einhverju tagi (Buss og Gardner, 2008). 

Þegar Jean Claude Duvalier „Baby Doc“ tók við af föður sínum sem forseti Haítí var 

efnahagur Haítí á niðurleið. Landið varð þá háðara utanaðkomandi hjálp, líkt og frjáls 

félagasamtök veita, til að fæða íbúa sína. Vegna spillingar í stjórnkerfi Haítí skilaði lítið 

sem ekkert af þeirri fjárhagslegu aðstoð, sem aðrar þjóðir veittu þeim, til almennings en 

á þessum tíma var landið mestmegnis upp á slíka aðstoð komin (Ramachandran og Walz, 

2015). Ásamt spillingu spilar einnig brauðmolakenningin (e. trickle down effect) ákveðið 

hlutverk, en hún snýst um að því fleiri milligöngumenn sem fjármagn fer í gegnum því 

minna er eftir fyrir þá sem eru á lægsta valdaþrepinu þar sem hver milliliður tekur sinn 

skerf (Farmer o.fl, 2013). Árið 1970 var um 70% af þjóðartekjum slík aðstoð en ríkið var í 

slæmri stöðu vegna fólksfjölgunar, skógareyðingar og jarðvegseyðingar (Ramachandran 

og Walz, 2015).  

Í viðleitni sinni til að koma í veg fyrir spillingu fór alþjóðasamfélagið að deila 

fjárframlögum sínum til góðgerðarsamtaka í stað þess að gefa féð beint til yfirvalda. Þessi 

ákvörðun, að sniðganga yfirvöld Haítí, gaf fordæmi sem er að mestu leyti fylgt enn í dag 

og hefur yfirvöldum ekki enn tekist að snúa þessu við. Sá pólitíski órói sem réði ríkjum 

eftir fall Duvalier stjórnarinnar bætti ekki stöðuna og varð það í framhaldi afsökun 

alþjóðasamfélagsins til að halda fjárframlögum í gegnum frjáls félagasamtök. Þetta leiddi 

til þess að fleiri og fleiri samtök fóru að koma til landsins og hefur tala þeirra verið í 

veldisvexti í gegnum árin. Árið 2010 voru engar skýrar tölur um hve mörg frjáls 

félagasamtök störfuðu á Haítí en gert ráð fyrir að að minnsta kosti 10.000 samtök störfuðu 

að einhverju leyti í landinu (Pierre-Louis, 2011). Skýrir þetta hvers vegna landið hefur 

stundum verið kallað „land hinna frjálsu félagasamtaka“, en fjöldi jafngildir ekki gæðum 

og hefur neikvæð reynsla Haítí manna af hjálparstarfi leitt til almenns vantrausts í garð 

utanaðkomandi aðila (Tse og Makkar, 2021).  

Af samtökunum öllum voru aðeins 500 formlega skráð hjá yfirvöldum og er vel 

hugsanlegt að sá fjöldi hafi hækkað í kjölfar jarðskjálftans sem átti sér stað árið 2010. Hér 

má því sjá hve mikil völd slík samtök hafa enda stjórna þau fjármagninu og yfirvöld hafa 

nær enga yfirsýn yfir starf þeirra og virkni í eigin landi. Sjálfstæði frjálsra félagasamtaka 

frá yfirvöldum í hinum og þessum verkefnum sem ríkið hafði áður sinnt, opnaði dyr fyrir 
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utanaðkomandi öfl til að hafa áhrif á efnahagskerfi þróunarlanda líkt og Haítí. Í kringum 

1990 var þessi aðferð notuð til að koma á nýfrjálshyggjumarkaði þar sem frjáls 

félagasamtök sem höfðu komið til að sinna mannúðarstarfi voru farin að eiga við mun 

stærri mál svo sem betrumbætur á lýðræði, efnahagslegar áætlanir og lausn 

ágreiningsmála. Í stað þess að vinna með ríkinu myndast eins konar samkeppni þar sem 

frjáls félagasamtök taka á spillingu, stjórnarháttum og lögmæti og koma að ýmsu leyti í 

stað ríkisins með starfsemi sinni (Pierre-Louis, 2011).  

Eins og fram hefur komið hefur alþjóðleg aðstoð verið gagnrýnd og bent hefur verið á 

leiðir til að bæta það kerfi sem er til staðar. Jacques Edouard Alexis, fyrrum 

forsætisráðherra Haítí, er einn þeirra sem hefur komið fram með tillögur um hvernig hægt 

væri að veita og ráðstafa alþjóðlega aðstoð á Haítí. Hans fyrirmyndardæmi felur í sér 

meðal annars meiri yfirsýn stjórnvalda á alþjóðlega aðstoð með því að gera frjáls 

félagasamtök ábyrg fyrir verkefnum sem yfirvöld hafa samþykkt. Með tímanum færist þá 

ábyrgð þessara verkefna frá samtökum yfir til stjórnvalda. Efling ríkisstofnanna felst svo í 

því m.a. að ráða, þjálfa og efla bæði innlenda og erlenda sérfræðinga til að auka getu 

kerfisins til að framkvæma verkefni og koma í veg fyrir spillingu. Að lokum þarf að 

samræma þau verkefni sem eru nú þegar í bígerð í landinu við fjárhagsáætlun og 

forgangsröðun þróunarverkefna hjá stjórnvöldum. Þetta rímar að mestu leyti við þær 

úrbætur sem fræðimenn hafa lagt til þegar kemur að alþjóðlegri aðstoð. Eins og staðan 

er í dag eru yfirvöld meðal annars í eins konar samkeppni við frjáls félagasamtök um 

starfsfólk en margir nota ríkisstörf sem eins konar stökkpall inn í starfsemi frjálsra 

félagasamtaka þar sem ríkisstjórnin borgar mun lægri laun og slík samtök bjóða upp á 

stöðuhækkanir. Þannig er ríkisstjórnin að tapa efnilegu mannafli til frjálsra félagasamtaka 

(Pierre-Louis, 2011).  

 

5.2 Jarðskjálftinn 2010 
Í gegnum tíðina hefur Haítí þurft að þola mörg áföll en umfangsmest er þó líklegast 

jarðskjálftinn sem átti sér stað árið 2010. Hann mældist af styrkleikanum 7,0 og í honum 

létust rúmlega 250 þúsund manns. Fyrir utan mannfall lá höfuðborg Haítí, Port-au-Prince, 

í rústum og innviðir landsins óstarfhæfir. Náttúruhamfarirnar og það áfall sem Haítí 

upplifði í kjölfarið fór varla framhjá neinum og tók fréttaumfjöllun um hamfarirnar yfir 
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alþjóðafjölmiðlana. Í framhaldi af þessum jarðskjálfta er oft talað um Haítí fyrir og eftir 

skjálftann, svo djúpstæð áhrif hafði hann á land og þjóð (Zanotti, 2015). 

 Í ljósi þessara hörmunga söfnuðust gríðarlegar upphæðir og enn meiru var lofað 

til endurbyggingar og mannúðarstarfs. Skemmdir og tap í kjölfar skjálftans voru metin á 

rúma 7,8 milljarða bandaríkjadala. Þegar kom að því að nota þennan pening kom fljótt í 

ljós að plön utanaðkomandi aðila sem höfðu veitt aðstoðina voru ekki alltaf samstillt 

plönum heimamanna varðandi í hvað fjármagnið ætti að fara og hvernig ætti að 

forgangsraða. Frjáls félagasamtök voru hins vegar helstu viðtakendur fjármagns. Til að 

mynda af þeim peningum sem lofað var til mannúðarstarfs hlaut ríkið minna en 1%. Nær 

öll upphæðin fór til frjálsra félagasamtaka og annara stofnana (Ramachadan og Walz, 

2015). Skömmu eftir skjálftann fóru flugvélar að berast með varning og ýmislegt annað til 

að létta á ástandinu. Hins vegar, vegna skorts á samstarfi eða samtals milli 

hjálparsamtaka, skapaðist samkeppni um þann varning sem barst en aðeins var hægt að 

koma minni flugvélum til landsins þar sem skjálftinn olli miklum skemmdum á 

flugvellinum. Skortur á yfirumsjón með hjálparstarfi varð augljós og reyndist starfinu 

fjötur um fót (Pierre-Louis, 2011). 

Orðræðan í kringum þróunarhyggju ýtir undir og réttlætir innkomu annara aðila 

sem getur haft miklar afleiðingar eins og sjá má á þessum texta. Það er tilhneiging 

vestrænna ríkja að mála upp mynd af fyrrum nýlendum sem bjargarlausum 

fórnarlömbum (McEwan, 2009). Hér má benda á 2010 útgáfuna af laginu We are the 

World þar sem tugir frægra einstaklinga hópuðu sig saman og endurútgáfu lagið til 

söfnunar Haítí í kjölfar jarðskjálftans sem átti sér stað árið 2010 (We are the world, 2010). 

Þó slíkt framtak og önnur álíka séu framkvæmd af einlægni eru þau mjög skýrt dæmi um 

oríentalisma samkvæmt skilgreiningum Said (1978). Tónlistarflutningur ríkra, vestrænna 

(í flestum tilvikum) einstaklinga sem dreifa boðskapnum um að Haítí þarfnist hjálpar er 

ekki valdeflandi og sviptir Haítí menn sinni rödd þegar kemur að harmleik sem þau 

upplifðu. Slík uppátæki ýta frekar undir orðræðu sem smættar lönd og sýnir skýrt fram á 

valdaójafnvægi (We are the world, 2010).  
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5.3 Alþjóðleg aðstoð í formi nútímanýlenduhyggju 
Þegar saga alþjóðlegrar aðstoðar sem borist hefur til Haítí er skoðuð má augljóslega sjá 

að hún hefur verið notuð, einna helsta af Bandaríkjunum, sem tól til að hafa áhrif á 

stjórnmál Haítí. Þegar Jean-Bertrand Aristide var vikið úr embætti forseta og Raul Cédras 

tók við breyttist einnig stefna landsins í alþjóðamálum. Í kjölfar þess stöðvaði stjórn 

George H. W. Bush Bandaríkjaforseta alla alþjóðlega aðstoð sem átti að fara til Haítí ásamt 

því að setja á efnahagshöft og refsiaðgerðir, hafnaði vegabréfsáritunum og frysti 

bankareikninga. Allt þetta til að hafa áhrif á hver sæti við stjórnvölinn á Haítí. Þetta er ekki 

eina dæmið um að erlend ríki tjá Haítí hversu vel þeim lítist á stjórnendur þess með því 

hversu háa upphæð þau hljóta í alþjóðlega aðstoð eða hvort þau hljóti hana yfir höfuð en 

Bandaríkin hafa gert þetta þónokkrum sinnum. Slíkt ósamræmi og óstöðugleiki í fjármagni 

sem stjórnvöld á Haítí hafa til ráðstöfunar hefur haft gríðarleg áhrif á hversu vel hefur 

tekist að bæta aðstæður í landinu en umbætur sem lagt hefur verið af stað með, á borð 

við aukna skólagöngu, fleiri bólusetningar og réttarbætur hafa verið settar til hliðar vegna 

skorts á fjárhagslegri innkomu í formi alþjóðlegrar aðstoðar þegar þeir sem hana veita 

stöðva hana skyndilega (Buss og Gardner, 2008; Ramachandran og Walz, 2015). Þá má 

benda á að engin stjórn á Haítí á árunum 1934-1990 komst til valda án stuðnings 

Bandaríkjanna (Farmer, 2004). 

Eins og komið var að áður hafa yfirvöld á Haítí litla yfirsýn yfir þau frjálsu 

félagasamtök sem starfa í landinu en þegar kemur að þessum samtökum er einnig skortur 

á gegnsæi þegar kemur að starfsemi þeirra. Frjáls félagasamtök fá stærstan hluta þess 

fjármagns sem lagt er í hjálpar- og þróunarstarf á Haítí en mörg þessara samtaka gefa ekki 

út skýrslur um starfsemi sína þar sem fram kemur í hvað peningarnir eru að fara og ef 

slíkar skýrslur eru gefnar út eru þær sjaldnast gerðar af óháðum utanaðkomandi aðila. 

Þessir starfshættir gera lítið til að minnka þær efasemdir og tortryggni gagnvart 

utanaðkomandi sem áður er getið. Þrátt fyrir að vera stærstu þiggjendur alþjóðlegrar 

aðstoðar virðist vera algjör skortur á eftirliti þegar kemur að starfsemi hjálparsamtaka 

(Ramachandran og Walz, 2015). United States Agency for International Development 

(USAID) er stærsti styrktaraðili frjálsra félagasamtaka á Haítí og þau sækja um styrki beint 

til USAID. USAID á aðild að öllum geirum innan stjórnsýslu Haítí en fyrir hvert ráðuneyti 

innan stjórnvalda Haítí eru frjáls félagasamtök að sinna samsvarandi starfi (Pierre-Louis, 

2011). En skýrsla gerð um starfsemi USAID á Haítí skorti öll gögn og fjallaði lítið sem ekkert 



33 

um ábyrgð þegar kemur að flæði fjármagns áætlaðs til aðstoðar (Ramachandran og Walz, 

2015). Er þetta dæmi um hve litla yfirsýn yfirvöld á Haítí hafa yfir starf hjálparsamtaka í 

eigin landi en þar sem fjármagn samtaka er ekki komið frá yfirvöldum upplifa þau litla sem 

enga skyldu til að svara til yfirvalda eða gera þeim fyllilega grein fyrir starfsemi sinni í 

landinu (Pierre-Louis, 2011).  

Tilteknar utanríkisstefnur hygla frjálsum félagasamtökum umfram ríkisstjórnir 

þegar kemur að úthlutun fjármagns og hefur þetta valdið misklið alþjóðaaðstoðar. Með 

því að sneiða hjá yfirvöldum fer þau og kjósendur að skorta ábyrgð og kemur þetta í raun 

í veg fyrir að sjálfbærum stofnunum sé komið á fót á Haítí. Þessi vinnubrögð grafa undan 

sjálfstæði og kemur í veg fyrir valdeflingu íbúa Haítí (Zanotti, 2010). Þegar frjáls 

félagasamtök fóru að veita stjórnvöldum eins konar samkeppni jókst samstarf milli frjálsra 

félagasamtaka og Alþjóðabankans (Pierre-Louis, 2011). Á bakvið Alþjóðabankann standa 

mörg lönd en þau sem fara með mest völd innan stofnunarinnar eru ríkar Evrópuþjóðir, 

Japan en einna helst Bandaríkin (Weaver, 2007).  

Eins og fram koma hér að ofan þá hertóku Bandaríkjamenn Haítí meðal annars til 

að sporna við útbreiðslu kommúnisma og hafa þeir farið með mikil völd þegar kemur að 

stjórnarfarinu. Inngrip þeirra á Haítí hafa einnig flutt með sér nýfrjálshyggju áróður. Þeir 

virðast hafa fundið sínar leiðir til að sjá til þess að sú þróun gangi rétt fyrir sig, nota frjáls 

félagasamtök til að ná sínu á framfæri en þau gætu ekki lifað af án framfærslu (Pierre-

Louis, 2011). 

Út frá því hvernig alþjóðleg aðstoð og hjálparstarf hefur þróast má sjá hvernig 

ríkisstjórnir eru ekki einungis að missa vald sitt á alþjóðavísu, heldur einnig í eigin 

heimalandi. Alþjóðlega eru hjálparsamtökin sterkari en margar ríkisstjórnir og heima fyrir 

geta þau verið með sterkari tengsl við þegnana. Það ætti því ekki að gera lítið úr því valdi 

sem frjáls félagasamtök búa yfir enda hafa þau náð að breiða úr sér um heim allan og 

tekist að ýta við jafnvel öflugstu ríkisstjórnum til að fá sínu fram (Pierre-Louis, 2011). Það 

er þó mikilvægt að taka fram að ekki stunda öll samtök starfandi á Haítí slík vinnubrögð 

og eru dæmi um samtök sem gefa upp hvert markmið þeirra er, hvernig þau ætlal að ná 

því markmiði, hvernig fjármagninu er eytt, í hvað og hvers vegna ásamt því að fylgja 

starfsemi sinni eftir í formi spurningalista sem þau fá skjólstæðinga sína til að fylla út. 

Þannig er hægt að skilmerkilega komast að því hvað heppnaðist vel og hvað væri hægt að 
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gera betur (Ramachandran og Walz, 2015). Þrátt fyrir mikla gagnrýni þá er því ekki hægt 

að segja að öll frjáls félagasamtök á Haítí séu af hinu illa. Í langflestum tilvikum eru þetta 

bara einstaklingar að reyna veita einhverja hjálp og þó það virðist ekki alltaf vera á réttum 

forsendum eða framkvæmt á þann hátt sem íbúar myndu vilja, þá eru samtök í landinu 

sem hafa staðið sig vel (Zanotti, 2010). Með því að hækka þá staðla sem slíkar skýrslur 

þurfa að uppfylla er hægt að ýta undir gagnsæi hjá frjálsum félagasamtökum og auka 

ábyrgð þeirra gagnvart bæði þiggjendum þjónustu þeirra en einnig gagnvart þeim sem 

fjármagna samtökin. 

Meðal íbúa Haítí er það almenn skoðun almennings að slæm meðferð á íbúum 

þess og landsins á nýlendutímum sé orsök þess hve slæm staða hans er í dag en ekki eru 

allir fræðimenn sammála þeirri fullyrðingu. Girard (2005) fjallar um þetta viðhorf og segir 

að þrátt fyrir að hörmulegt líf þræla á Saint-Domingue, sem var talin af mörgum vera 

versta nýlendan þegar kom að meðferð á þrælum1, sé ekki hægt að kenna einungis 

sorglegri sögu landsins um stöðu þeirra í dag þar sem öðrum fyrrum nýlendum hefur 

tekist að byggja sterkari grunn en þann sem er að finna á Haítí (Girard, 2005). Haítí hefur 

þurft að treysta á alþjóðlega aðstoð og utanaðkomandi stofnanir fyrir grunnþarfir en það 

hefur einungiss ýtt undir stjórnleysi þeirra gagnvart slíku starfi (Tse og Makkar, 2021). En 

þar sem umbótum á Haítí hefur að mestu leyti verið komið á af utanaðkomandi aðilum 

hefur það skilið íbúa eftir með litla tilfinningu fyrir eignarétti sínum á þeirri þróun sem 

hefur átt sér stað innan hagkerfisins og í stjórnmálum. Þessi þróun hefur ýtt frekar undir 

þjóðernishyggju meðal íbúa þar sem lítið traust er til utanaðkomandi aðila og skilið þá 

eftir með hagkerfi sem treystir að miklu leyti á alþjóðlega aðstoð (Ramachandran og Walz, 

2015). Á Haítí í kjölfar jarðskjálftans árið 2010 virðist hafa skort samtal milli íbúa og þeirra 

sem veittu og sá um þá alþjóðulegu aðstoð sem beint var til landsins. Íbúar Haítí voru 

meðvitaðir um þær gríðarlegu upphæðir sem söfnuðust þeim til aðstoðar í kjölfar 

skjálftans. Þeir sáu hins vegar ekki í hvað sá peningur fór og þótti hann að minnsta kosti 

ekki vera að skila sér til sín. Þessi upplifun skapaði tortryggni í garð þeirra stofnana sem 

einstaklingar voru í samskiptum við (Noël, 2013). Haítí vill verða öflugt og sjálfstætt en 

 

1 Um þetta er þó deilt þar sem sumir telja háa dánartíðni þræla á Haítí einnig tengda loftslaginu sem 

gerði sjúkdómum kleift að þrífast sem gerðu það til dæmis ekki í Bandaríkjunum. 
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það sem skortir er að alþjóðasamfélagið hlusti á það sem þau hafa segja (Tse og Makkar, 

2021). 

Að vísu virðist Haítí alltaf hafa skort yfirvöld sem eru viljug og tilbúin að takast á við 

þá fátækt sem ríkir í landinu. Í staðinn hafa leiðtogar einblínt á vald, málagjöld og eigin 

upphafningu. Sumir telja þá stöðu sem landið er í vera algjörlega undir íbúum Haítí sjálfum 

komna og að Haítí hafi sjálft komið sér í þessa ömurlegu stöðu. Það eru þeir sem líta á 

Haítí sem misheppnað ríki en slíkar skoðanir eru oft byggðar á rasískum hugmyndum í 

garð íbúa enda finnst sumum að utanaðkomandi aðilar ættu formlega að taka í taumana 

til dæmis með því að endurnýlenduvæða landið. Haítí hefur hins vegar alltaf verið peð í 

alþjóðlegum leik annarra landa og hefur í raun aldrei fengið tækifæri til að standa á eigin 

fótum (Buss og Gardner, 2008). Aðrir segja að þau vandmál sem Haítí hefur þurft að kljást 

við og gerir enn í dag sé hægt að rekja til lélegrar stjórnar, gáleysis og hrottaskapar þeirra 

sem hafa farið með völdin. Þessi stjórn innan lands hafi leitt af sér þjófræði (e. 

kleptocracy) (Schuller, 2007). Stöðu Haítí í dag má eflaust rekja til beggja þessara atriða 

þar sem þau eru í mörgum tilvikum óaðskiljanleg og ekki hægt að skoða án samhengis við 

hvort annað. 

Yfirvöld á Haítí eiga langa sögu af alræðisstjórnum sem kærðu sig lítið um réttindi 

vinnandi fólks og kusu frekar að huga að eigin hagsmunum. Þrátt fyrir að alræðisstjórn sé 

ekki enn við lýði á Haítí þá er það erlenda stjórnarfars- og efnahagsfyrirkomulag sem 

studdi við slíka stjórn enn til staðar og heldur áfram að hafa slæm áhrif (Farmer, 2004). 

Bilið milli þeirra sem eiga og þeirra sem skortir á Haítí er gríðarlegt og þarf að taka skref 

til að brúa þetta bil. En þó það sé ýmislegt sem betur mætti fara, til að mynda hvað varðar 

stjórnvöld á Haítí, er ekki hægt að hunsa það hlutverk sem alþjóðastjórnvöld spila í stöðu 

Haítí í dag (Mintz, 1995). 



36 

6  Umræður og lokaorð 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða núverandi stöðu Haítí í ljósi sögu landsins. Af 

válegri sögu Haítí, sem er stútfull af afskiptum annara landa, má sjá hvernig landið hefur 

verið að einhverju leyti brotið frá stofnun þess. Ríkið Haítí rís upp úr ösku nýlendu þar 

sem hrikalegt ofbeldi viðgekkst og vegna húðlitar íbúanna er ríkið sniðgengið af 

alþjóðasamfélaginu. Allt frá stofnun ríkisins hafa íbúar þess staðið illa að vígi. Hluti af 

ástæðunni er léleg stjórn í gegnum tíðina en ekki er hægt að hunsa það hlutverk sem 

önnur ríki hafa spilað. Þrátt fyrir að hafa brotist undan nýlenduvaldi Frakka í orði má enn 

sjá nýlenduöfl að verki á Haítí. Nýlenduhyggjan virðist einfaldlega hafa tekið á sig nýja 

mynd, nú einna helst í alþjóðlegri aðstoð og hjálparstarfi.  

Alþjóðleg aðstoð er dregin upp með glansmyndum af örlæti auðugra og valdamikilla 

ríkja, ríkja sem í flestum tilfellum öðluðust þau völd og auðæfi með því að arðræna þau 

lönd sem þau flokka ýmist sem „þróunarlönd“ eða „þriðja heims ríki“. Með það að 

markmiði að ætla að breyta efnahagskerfum eru þjóðir og einstaklingar ekki bara að þjóna 

sjálfum sér heldur er einnig verið að nálgast þróunaraðstoð á mjög þjóðhverfan hátt. Í 

staðinn fyrir að nálgast aðstoðina út frá sjónarmiði íbúa og með því að treysta ekki 

yfirvöldum á Haítí til að útdeila peningunum þar sem þörf er á. Lönd eru að miklu leyti að 

nota aðstoð sína til að hafa áhrif á pólitískt andrúmsloft landa og til að ná sínu fram. 

Hjálpin er ekki skilyrðislaus og getur verið hrifsuð í burtu ef landið þróast í það sem 

gefandinn telur óæskilegt. Það má því sjá að á bakvið þessa glansmynd er að hluta til 

græðgi, bæði í völd og auðæfi, sem hefur einfaldlega tekið á sig mynd góðmennsku og 

kærleika. Það er einlægur vilji Haítí manna að vilja vera sjálfstæð, í orðsins fyllstu 

merkingu en þeim hefur ekki gefist færi til þess. Heimamenn vilja ekki þurfa að treysta á 

utanaðkomandi aðila þegar kemur að grunnþörfum, ekki frekar en einhver annar. 

Ósjálfstæði Haítí hefur mikil áhrif á valdastöðu þeirra innan alþjóðasamfélagsins og skapar 

ójafnvægi milli þeirra og auðugari landa. 

Í ljósi þeirrar sögu sem býr á milli vestrænna, auðugra ríkja og fyrrum nýlenduríkja 

má réttlæta þá fjárhagslegu aðstoð sem þau hafa hlotið. Líta sumir á það sem eins konar 

miskabætur fyrir hræðilega meðferð þessara landa og þjóða á nýlendutímanum. Það 
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hinns vegar grefur undan þessum fjársendingum þegar þeim fylgja strengir líkt og bent 

hefur verið á í þessari ritgerð. Sú gagnrýni sem alþjóðleg aðstoð hefur hlotið, bæði í 

þessari ritgerð og í fræðaheimunum, á vissulega rétt á sér en það þýðir þó ekki gjaldfella 

þurfi allt það hjálparstarf sem fyrirfinnst. Það eru dæmi um aðstoð sem virkar og er 

mikilvægt að líta til þeirra til að læra hvað betur má fara. Það þarf ekki að stöðva alþjóðega 

aðstoð en það mikilvægt að viðurkenna og skilja öll blæbrigði samskipta, skilnings og 

verkferla sem eru í kringum slíka aðstoð, til að tryggja að almennu siðferði sé fylgt í ferlinu 

þar sem nokkuð augljóst er að það er eitthvað sem skortir núna. 
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