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ÚTDRÁTTUR 
Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða skilvirkni jafnréttisstefnu Þróunarsamvinnustofnunar 

Íslands (ÞSSÍ) og hvaða áhrif, ef einhver, hún hefur á samstarfsríki stofnunarinnar.  

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að skilvirkni hefur aukist eftir að jafnréttisstefna var 

tekin upp, að því leyti að hún auðveldar yfirsýn yfir þau verkefni sem takast þarf á við og 

hlutverk og markmið stefnunnar eru mjög skýr. Á móti kemur að í stefnuna vantar allan 

tímaramma sem gerir það að verkum að trúverðugleiki og skilvirkni stefnunnar rýrnar. 

Áhrif stefnunnar á samstarfsríkin eru mjög óljós vegna þess að ekki hefur verið gerð nein 

úttekt innan ÞSSÍ á stöðu jafnréttismála í samstarfsríkjunum og þeim verkefnum sem 

stofnunin er með innan þeirra. Kynjasamþætting virðist eiga sér stað í hluta verkefnanna 

og oft virðist sem að á jafnréttismálefnið sé minnst í framhjáhlaupi. Vegna þess að enginn 

tímarammi er á stefnunni sjálfri, þá er mjög erfitt að leggja mat á verkefnin og 

kynjasamþættingu þeirra. Breytingar hafa þó orðið til hins betra. Búið er að samþykkja 

jafnréttisáætlun ÞSSÍ sem ýtir undir skilvirkni stefnunnar og yfir stendur úttekt á 

jafnréttismálefnum í Malaví. Skilvirkni stefnunnar fer því batnandi en ennþá er margt sem 

bæta má.  
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1. INNGANGUR  
Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða jafnréttisstefnu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands 

en mikil vakning hefur verið í jafnréttismálum á síðustu árum og áratugum, bæði hér á 

landi sem annars staðar. Breytingar síðustu ára í málefnum kvenna og jafnréttismálum 

almennt á alþjóðavettvangi hafa verið miklar, hvort sem átt er við lögformlegar breytingar 

eða félagslegar og efnahagslegar breytingar. Samningar eins og CEDAW samningurinn 

hafa haft mikið um það að segja, ásamt lagabreytingum innan ríkja. Einnig hefur verið 

mikil vakning á sviði þróunarmála og varðandi hlut kvenna innan þeirra. Allt frá því á 

áttunda áratug síðustu aldar hafa verið nálganir sem stefndu að því að gera hlut kvenna 

hærra undir höfði í þróunarstarfi, hvort heldur sem þær voru þiggjendur aðstoðar eða 

veittu hana. 

  Fjölmargar alþjóðastofnanir, frjáls félagasamtök og ríki hafa komið sér upp 

jafnréttisstefnu til þess að koma í veg fyrir það óréttlæti sem hlýst af ójöfnu aðgengi 

kynjanna að störfum, launahækkunum og öðrum efnahags- og félagslegum ójöfnuði. 

Jafnréttisstefnur eru venjulega settar fram með ákveðnum markmiðum og leiðum til þess 

að ná þessum markmiðum og þær hafa ákveðin tímaramma til þess að starfa innan. Þær 

eru svo endurskoðaðar með reglubundnu millibili til þess að hægt sé að meta það hvort 

markmiðunum hafi verið náð og í framhaldi hvernig á að ná þeim markmiðum sem ekki 

var hægt að ná á tímabilinu og hvernig viðhalda megi þeim árangri af þeim markmiðum 

sem náðst hafa. Það er mikil ástæða fyrir því að hafa jafnréttisstefnu í þróunarstarfi vegna 

þess að oft á tíðum eru miklar og rótgrónar menningar- og félagslegar ástæður fyrir 

ójöfnuði kynjanna í þróunarríkjum sem mjög erfitt er að vinna á án heilsteyptrar 

jafnréttisáætlunar.  

 ÞSSÍ hefur verið með virka jafnréttisstefnu allt frá árinu 2004 og því þótti höfundi 

tilvalið að skoða hana nánar og því er hún útgangspunkturinn í þessari ritgerð. Áhugavert 

er að sjá hversu vel gengur að fara eftir jafnréttisstefnunni, á hvaða nálgunum stefna ÞSSÍ 

er byggð og hver eru helstu markmið hennar. Ætlunin með þessari ritgerð er að líta yfir 

uppruna þróunarstarfs, skoða alþjóðasamninga og samþykktir, skoða uppruna 

þróunarsamvinnu á Íslandi, ásamt því að leggja áherslu á jafnréttisstefnu ÞSSÍ og hvort og 

þá hvernig áhrif stefnan hefur á samstarfsríkin.  

 Ritgerðin er uppbyggð þannig að hún sé auðveld aflestrar, meginkaflar eru fjórir 

og eru þeir með nokkrum undirköflum. Fyrst er fjallað almennt um þróunarsamvinnu, 

hver uppruni hennar er og á hvaða kenningum þróunarsamvinna byggði í byrjun. Næst er 
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fjallað um tilgang og uppruna jafnréttisnálgana í þróunarstarfi ásamt því að skoða algenga 

gagnrýni á þessar nálganir.  

Í öðrum hluta er að finna nokkra alþjóðasamninga og samþykktir. Hér eru aðeins 

fáeinar samþykktir teknar fyrir, enda eru samningar, samþykktir og skuldbindingar á 

þessu sviði mjög víðfeðmar og er það verkefni í aðra ritgerð að tíunda þá alla.  

Í þriðja hluta ritgerðarinnar er að finna uppruna þróunarsamvinnu á Íslandi, farið 

er í hlutverk ÞSSÍ og hvaða reglugerðir og lög eiga við um starfsemi stofnunarinnar, 

ásamt því að skoða lítillega hver samstarfsríki stofnunarinnar eru. Hér verða einnig 

skoðuð áhrif jafnréttisstefnunnar innan stofnunarinnar.  

Í fjórða hluta ritgerðarinnar er að finna samstarfsríki ÞSSÍ og skoðuð eru áhrif, ef 

einhver eru, jafnréttisstefnu á verkefni innan ríkjanna. Í samstarfsríkjunum eru fjölmörg 

verkefni í gangi á hverjum tíma og því þótti höfundi rétt að skoða eitt verkefni í hverju 

ríki og reyna í kjölfarið að meta áhrif jafnréttisstefnu á samstarfsríkin og að lokum eru 

niðurstöður kynntar.  

 Upplýsinga- og heimildaöflun hefur að mestu leyti fari fram með því að skoða 

afleiddar heimildir í formi skýrslna frá stofnunum eins og Sameinuðu þjóðunum, UNDP 

og ÞSSÍ, ásamt því að skoða skýrslur og fræðigreinar sem gerðar hafa verið á vegum 

íslenskra ráðuneyta og íslenska ríkisins. Einnig hafði höfundur samband við starfsfólk 

ÞSSÍ og fékk þaðan upplýsingar, sem gekk upp og ofan að fá, en einnig voru skoðaðar 

fræðilegar heimildir til þess að dýpka skilning á mismunandi kenningum og nálgunum 

sem notaðar eru í þróunarstarfi.  

 Þrátt fyrir að mikið af upplýsingum væri að fá um þetta máefni, gekk erfiðlega að 

finna upplýsingar og skýrslur sem gerðar hafa verið fyrir hönd ÞSSÍ þar sem 

jafnréttissjónarmið eru tekin sérstaklega fyrir og verkefni stofnunarinnar metin út frá 

jafnréttissjónarmiðum. Í ritgerð sem þessari er ekki svigrúm til þess að geta um alla 

alþjóðasamninga sem koma að málefnum þróunarstarfs og jafnréttismála á fullnægjandi 

hátt og gera þeim góð skil. Einnig ákvað höfundur að láta sér nægja að taka fyrir eitt 

þróunarverkefni í hverju samstarfslandanna til skoðunar og reyna að meta jafnréttisstefnu 

ÞSSÍ út frá því. Bæði getur verið erfitt að finna upplýsingar um einstaka verkefni ÞSSÍ 

sem og erfitt að gera þeim öllum fullnægjandi skil vegna fjölda verkefna. Vegna þessa 

annmarka er erfitt að ætla að álykta og leggja mat á starfsemi ÞSSÍ og jafnréttisstefnu 
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stofnunarinnar og gerir höfundur sér grein fyrir því. Engu að síður mun höfundur leitast 

við að svara eftirfarandi spurningu: 

Hversu skilvirk er jafnréttisstefna Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og 

hver eru áhrif hennar á samstarfsríki stofnunarinnar? 
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2. ÞRÓUNARSAMVINNA 
Í þessum kafla verður fjallað um uppruna þróunarsamvinnu og því til útskýringar mun 

höfundur skoða þróun samfélaga út frá kenningum Walt Rostow og Amartya Sen, á meðal 

annarra. Einnig verður farið yfir breytingar í þróunarsamvinnu og þær breytingar sem 

þróunarríkin hafa gengið í gegnum frá því að vera, í mörgum tilfellum, nýlenduríki í það 

að vera þróunarríki. Höfundur mun skoða helstu stefnur sem notaðar hafa verið til þess að 

gera kvennasjónarmiðum hærra undir höfði innan þróunarfræða og hvernig tekist hefur að 

samþætta þróunarstarf og jafnréttissjónarmið. Eftir þessar athuganir ætti að vera skýr sá 

grunnur sem þróunarsamvinna á Íslandi og Þróunarsamvinnustofnun Íslands byggir á.  

2.1 UPPRUNI ALÞJÓÐLEGS SAMSTARFS Í ÞRÓUNARMÁLUM  
Uppruna þróunarsamstarfs má rekja til heimsveldisríkja og þeirrar aðstoðar sem þau veittu 

nýlendum sínum, en um það bil 90% þróunarríkja hafa á einhverjum tímapunkti verið 

nýlendur vestrænna ríkja á borð við Bretlands, Belgíu, Frakklands og Hollands (Haynes, 

2008). Á fimmta og sjötta áratug síðustu aldar urðu til þróunarkenningar sem eiga rætur 

sínar að rekja til Marx og Hegel samkvæmt Colin Leys, en í bók sinni “The Rise and Fall 

of Development Theory” segir hann að Hegel og Marx hafi fyrstir veitt því eftirtekt að hin 

skyndilega hröðun í þróun, sem menn urðu vitni að, var vegna sambandsins á milli 

kapítalískrar framleiðslu og borgaralegs samfélags. (Leys, 1996) Fyrstu 

þróunarkenningarnar, sem komu fram á sjötta áratug síðustu aldar, byggðu á 

hagfræðingum eins og Keynes og var tilgangur þeirra að aðstoða við að auka við 

framleiðni evrópskra nýlenduríkja sem voru við það að sleppa hendinni af nýlendum 

sínum í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku (Leys, 1996). Annar lykilþáttur þess að 

þróunarkenningar komu fram á sjötta áratugnum var Bretton Woods kerfið, en Bretton 

Woods var eiginlegt gullfótarkerfi þar sem var bandaríski dollarinn bundinn við gull á 

árunum 1946-1971 og önnur ríki gátu í kjölfarið bundið sína gjaldmiðla við dollarann og 

þannig var únsan af gulli jafnvirði 35 Bandaríkja dollara. Á þennan hátt varð til fjármála- 

og viðskiptakerfi sem tengdi saman iðnríki 20. aldarinnar (Bordo og Rockoff, 1996). 

Samkvæmt Leys var vöxtur markmið þróunarkenninga, aðalgerandi í þróun voru ríki og 

leiðir til þróunar voru hagfræðilegar áætlanagerðir byggðar á áhöldum sem Bretton 

Woods kerfið bjó til (Leys, 1996, bls. 7). 

 Aðrir hagfræðingar á borð við Alexander Gerschencron reyndu að lýsa muninum á 

iðnvæðingu sem á sér stað í þróunarríki, eða því sem hann kallaði “backwards” ríki, 

samanborið við iðnvæðingu í ríkjum sem voru lengra á veg komin í þróun og iðnvæðingu. 
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Á þessum tíma var England viðmið iðnvæðingarinnar en Gerschencron leit svo á að ekki 

væri nauðsynlegt fyrir lönd að hafa svo sterkt einkaframtak, líkt og var í Englandi, heldur 

væri einnig hægt fyrir “backwards” ríki að iðnvæðast, eins og Frakkland gerði. Í 

Frakklandi stóð ríkið á bak við iðnvæðinguna að miklu leyti með því að veita 

ríkisbönkum landsins fjármuni sem og lánaviðskipti bankanna breyttust frá því að vera 

skammtímalánaviðskipti líkt og hefðbundnir viðskiptabankar höfðu eingöngu veitt fram 

að þessu, í það að veita langtímalán sem notuð voru til vegagerðar og í iðnað 

(Gerschencron, 1962). Þessar kenningar eru á meðal þeirra kenninga sem fjalla um og 

reyna að útskýra þróun en kenningin um nútímavæðingu reynir einnig að útskýra þróun 

ríkja frá því að vera hefðbundin landbúnaðarríki í það að vera nútímavædd iðnríki.  

 Nútímavæðing er línuleg þróun samfélaga en hagfræðingurinn Walt Rostow 

útskýrði hana sem fimm stig þróunar. Fyrsta stig er hefðbundið samfélag (e. traditional 

society), þar sem leiðir til þróunar og framleiðslu eru mjög takmarkaðar og þekking er af 

skornum skammti. Annað stig kallar Rostow forsendur flugtaks (e. preconditions to take-

off). Á þessu stigi fer af stað undirbúningur fyrir hið eiginlega flugtak, vegna þess að það 

tekur langan tíma fyrir samfélög að þróa með sér þá eiginleika sem nauðsynlegir eru til 

þess að ná flugtaki (e. take-off), svo sem vísindalega þekkingu, menntun og aukna 

framleiðslu. Þriðja stigið er flugtakið sjálft en hér fer efnahagsleg þróun af stað og vöxtur 

hefst. Í hinum vestræna heimi, í löndum eins og Bretlandi, Bandaríkjunum og Kanada, 

varð flugtakið vegna mikillar tæknilegrar framþróunar og er þessi framþróun grundvöllur 

flugtaksins, ásamt því að fjárfesting og sparnaður aukist frá því að vera 5% af 

þjóðartekjum í það að vera 10% eða meira. Á tíma flugtaksins taka nýjar iðnaðargreinar 

til starfa og stækka hratt. Hefðbundinn iðnaður, eins og landbúnaður, stækkar og verður 

að söluvöru en ekki sem hluti af sjálfsþurftarbúskap. Fjórða stigið kallar Rostow að berast 

til þroska, (e. drive to maturity) og þá tekur við langt tímabil framfara sem þó getur verið 

breytilegt. Hagkerfið vex reglubundið og 10- 20% þjóðartekna fara í fjárfestingu. Þegar 

um það bil 60 ár eru liðin frá því að flugtak hófst, þá er fullum þroska samfélagsins náð 

og samfélagið færist á fimmta stig, en það kallast öld fjöldaneyslu (e. the age of high 

mass-consumtion) og einkennist af möguleikum neytenda til fjölbreyttar neyslu. Vegna 

stöðugrar stækkunar hagkerfis og mikils efnahagslegs gróða eru lífsgæði og þægindi mun 

meiri á þessu stigi. Rostow talar um eitt auka stig en það kallar hann fyrir handan neyslu 

(e. beyond comsumption) og þegar hingað er komið þá starfar hagkerfið næstum 

fullkomlega án teljandi utanaðkomandi afskipta (Rostow, 1991, bls. 4-16). 
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Flugtakskenning Rostow sýnir fram á línulega framvindu þróunar sem einu mögulegu 

leiðina til þróunar og hefur Rostow oft verið gagnrýndur fyrir þetta, sem og það að 

kenningin er sniðin eftir þróun og iðnvæðingu Vesturlandanna og því er erfitt að ætlast til 

þess að ríki utan Vesturlandanna falli jafnvel að kenningunni. 

 Önnur mikilvæg gagnrýni seinni ára tekur á þessari miklu áherslu á efnahagslegan 

vöxt en litla sem enga áherslu á það að bæta lífsgæði íbúa. Amartya Sen er indverskur 

hagfræðingur og heimspekingur sem bent hefur á þessa neikvæðu þróun þar sem alltof 

mikil áhersla er lögð á efnahagslegan vöxt en lítil á félagslegan. Hann segir þróun vera 

aukið frelsi sem sífellt þenst út og eykst. Það er ekki vænlegt að líta svo þröngt á þróun að 

hún nái einungis til efnahagslegs vaxtar, iðnvæðingar eða tækninýjunga, heldur verður að 

líta á færnimöguleika einstaklinga. Þannig hefur verg þjóðarframleiðsla þau áhrif að frelsi 

einstaklingsins eykst, og ekki ber að gera lítið úr því, en nauðsynlegt er engu að síður að 

taka tillit til annarra þátta, eins og félagslegra þátta og efnahagslegrar skipunar innan 

samfélaga. Batna aðstæður innan samfélagsins til menntunar eða heilsugæslu í samræmi 

við efnahagslega þróun og eru mannréttindi og pólitísk réttindi virt? Þannig skipta 

félagslegir þættir jafn miklu máli og efnahagslegir, þegar kemur að þróun frelsis 

einstaklinga. Þróun krefst þess að lagður verði af ójöfnuður og óréttlæti á borð við 

harðstjórn, kerfisbundinn félagslegur skortur, lélegir efnahagslegir möguleikar og skortur 

á umburðarlyndi hjá þjakandi ríkjum. Þrátt fyrir allsnægtir nútímaheimsins er meirihluta 

íbúa heimsins neitað um þessar grunnstoðir frelsis. Sen telur að skort á þessum 

undirstöðuatriðum megi setja í samband við efnahagslega fátækt og bæði hafi áhrif á frelsi 

einstaklinga og séu því samtvinnuð. Þannig ber að meta frelsissjónarmið einstaklinga út 

frá efnahagslegum og félagslegum þáttum sem og færnimöguleikum, það er, hverjir 

möguleikar einstaklings til þess að taka eigin ákvarðanir og þroska eigin hæfileika eru 

(Sen, 1999). 

2.2 TILGANGUR JAFNRÉTTISNÁLGANA 
Tilgangur jafnréttisnálgana er að stuðla að jafnrétti kynjanna, jöfnum rétti karla og kvenna 

til þjónustu á borð við heilsugæslu og löggæslu eða að bæði kynin geti átt og nýtt sér 

réttindi sem jafnréttháir borgarar í samfélagi. Hegðunarvenjur sem byggja á óréttlæti ber 

að leggja af og með ákveðinni stefnu má ná þeim takmörkum sem lagt var upp með. 

Þróunarstarf kann að virðast hafa lítið sem ekkert með jafnréttismál að gera, en þegar 

málið er skoðað nánar, þá kemur það fljótt í ljós að þróunarstarf hefur mismunandi áhrif á 

kynin, til hins betra eða verra. Í þróunarríkjum, sem og öðrum ríkjum, eru oft miklar 
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menningarlegar og félagslegar venjur sem ýta undir kynjamisrétti. Oft standa konum ekki 

til boða sömu störf og körlum og þær eru verr launaðar, heilsugæslu fyrir konur er 

ábótavant og kerfisbundið misrétti á sér stað og konur mega jafnvel ekki bjóða sig fram til 

pólitískra starfa. Misréttið getur fundist í alls kyns myndum, þegar vel er að gáð, og 

tilgangur þess að hafa jafnréttisnálgun er sá að vinna á og leggja af þetta misrétti og ýta 

þannig undir áframhaldandi þróun (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 13-16) 

2.3 ÁHERSLUR Í JAFNRÉTTISMÁLUM OG ÞRÓUNARSAMSTARFI  
Til eru þó nokkrar mismunandi áherslur í jafnréttismálum og þróunarsamstarfi og flestir 

alþjóðasamningar sem snúa að þróunarmálum, sem og öðrum málefnum, eru með 

einhvers konar jafnréttisstefnu, hvort sem um er að ræða þjóðréttarsamninga á borð við 

CEDAW samninginn eða vegvísa á borð við þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 

Alþjóðastofnanir hafa flestar hverjar jafnréttisstefnu. UNDP, Alþjóðabankinn og aðrar 

stofnanir Sameinuðu þjóðanna hafa jafnréttisstefnur sem eru notaðar sem leiðbeinandi 

viðmið. Samfélagslegt jafnrétti er einn af grundvallarþáttum í baráttunni gegn fátækt, 

enda telja flestir fræðimenn á sviði þróunaraðstoðar í dag að kynbundin mismunun hafi 

bein áhrif á fátækt og ýti undir hana. Ákveðnar forsendur fyrir þróun samfélaga og ríkja 

þurfa að vera fyrir hendi og er jafnrétti kynjanna ein af þeim forsendum. Áherslur á borð 

við konur í þróun, konur og þróun og kyngervi og þróun eru í grunninn byggðar á 

mismunandi pólitískum stefnum femínista, en fyrir tíma þessara stefna var gert ráð fyrir 

að þróunaraðstoð, í hvaða formi sem er, kæmi báðum kynjunum vel, en þegar betur var að 

gáð kom í ljós að þetta var mikill misskilningur. Hér að neðan verða skoðaðar 

mismunandi jafnréttisnálganir í þróunarsamstarfi.  

2.4 KONUR OG ÞRÓUN (WID) 
Konur í þróun (Women in Development, WID) er hugtak sem fyrst kom fram á 

sjónarsviðið snemma á áttunda áratug síðustu aldar. Ester Boserup, danskur hagfræðingur, 

gaf út bókina “Woman’s Role in Economic Development” árið 1970. Boserup var fyrst til 

þess að greina frá og skýra á kerfisbundinn hátt hlut kvenna þegar efnahagslegur og 

félagslegur vöxtur á sér stað í þróunarríkjum. Hún sýndi fram á skiptingu verka og vinnu 

á grundvelli kyns í landbúnaðarsamfélögum og rannsakaði mismunandi áhrif 

nútímavæðingar á vinnu kvenna annars vegar og karla hins vegar. Boserup var seinna 

gagnrýnd fyrir það að einfalda hlutverk og vinnu kvenna, en þetta var í fyrsta skipti sem 

fræðileg athygli var vakin á hlut kvenna í þróun (Rathgeber, 1990), (Pearson, 2005).   
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 Fram til þessa hafði hlutur kvenna verið álitinn fremur rýr. Konur voru þiggjendur 

þróunaraðstoðar og nutu góðs af henni en voru ekki álitnar beinir gerendur eða 

þátttakendur í þróunarstarfi (Pearson, 2005). Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar 

voru miklar breytingar á pólitískum áherslum víða um heim. Á Vesturlöndum komu fram 

hópar sem börðust gegn heimsvaldastefnu Vesturlandanna, samhliða því að í suðurhluta 

heimsins voru að rísa upp hópar sem reyndu að berjast gegn nýlendustefnu 

Vesturlandanna. Andstaðan við Víetnamstríðið, hópar sem börðust fyrir bættum 

borgararéttindum og uppreisnir háskólastúdenta í Bandaríkjunum komu af stað hreyfingu 

innan fleiri ríkja Vesturlanda. Pólitískar áherslur breyttust á þessum árum og síðast má 

nefna svokallaða aðra öldu femínisma sem kom fram á þessum sama tíma (Pearson, 

2005).   

 Í kjölfar bókar Boserup varð vakning á meðal bandarískra femínista, og þá 

sérstaklega frjálslyndra femínista, sem töluðu fyrir breytingum á lögum og stjórnskipun 

þannig að konur ættu betri aðgang að efnahagslegri uppbyggingu. Þær lögðu áherslu á 

jafnrétti og þróun áætlana um það hvernig mætti koma í veg fyrir mismunun kvenna. WID 

spratt upp úr ríkjandi stefnu í þróunarfræðum sjötta áratugar fram á áttunda áratug síðustu 

aldar, þar sem nútímavæðing og iðnvæðing spiluðu stærsta hlutverkið í þróunarstarfi. 

Samkvæmt Evu M. Rathgeber má rekja nútímavæðingu þróunarstarfs til hagfræðinga eins 

og Thedore Schultz sem lögðu ríka áherslu á mannauð í þróunarstarfi. Samkvæmt Schultz 

á að leggja fjármagn í grunnstoðir ríkja til þess að ná efnahagslegum framförum og 

grunnstoðir á borð við menntakerfi og heilsugæslu eru hvað mikilvægastar (Schultz, 

1981). Rathgeber ásamt fleirum gagnrýndi þessa tegund þróunarhagfræði, vegna þess að 

konur eða kyn væru ekki aðgreind sem mælieining í rannsóknum og því væri ekki hægt að 

meta hlut kvenna í aukinni iðnvæðingu þróunarlanda (Rathgeber, 1990).   

 Grunnur WID liggur á kenningum um nútímavæðingu samkvæmt Rathgeber. Hún 

telur að í staðinn fyrir það að spyrja hvers vegna hlutur kvenna sé lægri en karla í 

þróunarvinnu, hafi verið unnið út frá þeim kenningum og þannig reynt að rétta af hlut 

kvenna. Þetta er gagnrýnisvert, samkvæmt Rathgeber, vegna þess hve átakalaus leið þetta 

er. Þannig væri komist hjá því að skoða hvers vegna staða kvenna í þróunarsamstarfi er 

lakari en karla og hver rót kúgunar kvenna í þróunarlöndum væri. WID væri ekki nógu 

róttæk nálgun ásamt því að skorta sagnfræðilega nálgun á mikilvægi menningar, kynþáttar 

og stéttar á hlut kvenna í þróunarstarfi (Rathgeber, 1990, bls. 491). Þannig væri WID 

nálgunin nánast gölluð frá upphafi vegna þess hve nálgunin legði mikla áherslu á 
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efnahagsleg sjónarmið og nútímavæðingu en tæki ekki tillit til félagslegra þátta, eins og 

menningar og stöðu kvenna í þróunarríkjum (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 

10)  

 Gagnrýni á þessa miklu áherslu á efnahagslega stöðu kvenna á kostnað 

félagslegrar stöðu byrjaði snemma og mikill skortur var á samanburði á stöðu kynjanna. Í 

framhaldinu varð þörf á nýju sjónarhorni sem tæki til efnahagslegra og félagslegra 

sjónarmiða sem og til stofnanalegra sjónarmiða sem viðhalda kynjaójöfnuði. Þannig varð 

til kynferði og þróun (Gender and Development, GAD) en sú nálgun byggist á 

kynjasjónarmiðum fremur en kvennasjónarmiðum, enda er félagsleg og efnahagsleg 

þróun ekki eingöngu bundin við konur (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004). Þó má 

ekki líta fram hjá annarri nálgun, sem virðist ekki hafa farið jafn hátt og WID og GAD 

nálganirnar, en það er konur og þróun (Women and Development, WAD).  

 WAD kom fram á sjónarsviðið á seinni hluta áttunda áratugar síðustu aldar og var 

hugmyndafræðilega skyldari ný-marxískum femínisma á sama hátt og WID byggði á 

frjálslyndum femínisma. WAD nálgunin beinir athyglinni meira að sambandinu á milli 

kvenna og þróunarferlis heldur en að einblína á það að samþætta kvennasjónarmið inn í 

þróunarstarf. Útgangspunkturinn er sá að konur hafi alltaf verið mikilvægir gerendur í 

efnahag samfélaga sinna og starf þeirra innan og utan heimilis séu grundvöllur samfélaga 

þeirra. Annar útgangspunktur WAD nálgunarinnar er sá að kapítalísk uppbygging 

alþjóðakerfisins geri það að verkum að kúgun kvenna sé óhjákvæmileg innan kerfisins. 

Það er að segja að kúgun kvenna sé innbyggð í uppbyggingu alþjóðakerfisins. Rathgeber 

gagnrýnir WAD nálgunina vegna þess að þó að hún bjóði upp á rýmri mynd af hlutverki 

og starfi kvenna í þróunarlöndum heldur en WID, þá nær WAD nálgunin ekki fullri 

greiningu á sambandinu á milli feðraveldis, kúgunar og niðurbælingar kvenna og 

mismunandi framleiðsluþátta. WAD nálgunin gerir ráð fyrir því að hlutur kvenna vænkist 

þegar gerðar eru viðeigandi breytingar á alþjóðakerfinu, en tekur ekki nógu afgerandi 

stöðu til atriða eins og lélegs aðgangs kvenna að efnahagslegri, pólitískri, og félagslegri 

uppbyggingu. Rathgeber telur það vænlegra að nota vel ígrundaðar íhlutanir fremur en 

einhverjar grundvallarbreytingar á alþjóðakerfinu. Báðar nálganirnar fela í sér þau mistök, 

að mati Rathgeber, að nota vestrænt hugarfar og hlutdrægni þegar kemur að mati á vinnu 

kvenna í þróunarlöndum. Báðar nálganirnar taka ekki nægt tillit til vinnu kvenna á 

heimilum. Sú vinna sem ekki hafði efnahagslegt gildi virðist hafa gleymst í útreikningum 

beggja nálgana (Rathgeber, 1990). 



HVERSU SKILVIRK ER JAFNRÉTTISSTEFNA ÞRÓUNARSAMVINNUSTOFNUNAR ÍSLANDS OG 
HVER ERU ÁHRIF HENNAR Á SAMSTARFSRÍKI STOFNUNARINNAR? 

 

  BLAÐSÍÐA | 10 

2.5 KYNGERVI OG ÞRÓUN (GAD) 
Kyngervi og þróun (Gender and Development, GAD) kom fram á sjónarsviðið á níunda 

áratug síðustu aldar, eftir gagnrýni á WID og WAD nálganirnar, þar sem hlutur karla var 

látinn óáreittur í þeim nálgunum og mikill skortur var á samanburði á stöðu karla og 

kvenna í þróunarríkjum. Þegar talað er um kyngervi er átt við hið félagslega tilbúna 

hlutverk karla og kvenna en ekki hina líffræðilegu þætti sem einkenna kynin 

(Jafnréttisstofa, e.d.). Félagsleg staða, bæði karla og kvenna, og mismunandi áhrif 

þróunaraðstoðar á kynin, var hlutur sem virðist ekki hafa fengið mikla athygli í fyrri 

nálgunum og þótti það gagnrýnisvert. Upp úr þessum vangaveltum og fleirum spratt GAD 

nálgunin (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004). Fræðilegur grunnur GAD liggur í 

sósíalískum femínisma en sá femínismi hefur greint samfélagsuppbyggingu þjóðfélaga 

sem aðalástæðuna fyrir kúgun kvenna. Sósíalískur femínismi hefur veitt félagslegum 

tengslum kyngervis athygli og sett spurningarmerki við lögmæti þeirra kynhlutverka sem 

samfélagið hefur tileinkað konum annars vegar og körlum hins vegar. Helsta áhersla 

sósíalískra femínista er að skoða, og mögulega komast að því, hver ástæðan sé fyrir því að 

konum er kerfisbundið úthlutað óæðri og lægra hlutverki eða starfi innan samfélaga 

(Rathgeber, 1990).  

 GAD nálgunin liggur á þeim grunni sem WID og WAD nálganirnar lögðu, en 

reynir að líta heildrænt á félagslegar, efnahagslegar og pólitískar hliðar samfélaga til þess 

að skilja og útskýra mismunandi hliðar samfélags. Þannig er hlutur kvenna ekki tekinn 

sérstaklega út og rannsakaður, heldur er félags- og menningarleg uppbygging kyngervis 

innan samfélaga skoðuð og í kjölfarið er litið til mismunandi hlutverka sem kynjunum eru 

úthlutað og mismunandi væntinga til kynjanna. Ekki er horft sérstaklega til 

framleiðnihliðar kvenna eða hlutverks þeirra við að fæða og ala upp börn, þannig að 

önnur hliðin útiloki hina, það er að annað hvort vinni konur úti eða séu heimavinnandi 

mæður, heldur tekur GAD nálgunin tillit til beggja hliða og greinir samhengi starfa innan 

veggja heimilis og utan þess. Tekið er tillit til framleiðni sem felur ekki í sér vöru til 

verslunar og GAD nálgunin hafnar að einhverju leyti dæmigerðri tvískiptingu hins 

opinbera geira og einkageirans (Rathgeber, 1990). GAD nálgunin vinnur út frá þreföldu 

hlutverki kvenna sem felst í framleiðslu, æxlun og umönnun, sem verður til þess að 

nálgunin verður mun nánari og nær betri tengingu við mismunandi stöðu og stétt kvenna 

heldur en forverar hennar (Steans, 2006, bls. 100). Hlutverk kynjanna og kyngervi innan 

samfélaga eru ólík og því er sú þróunaraðstoð sem kynin þurfa einnig mjög ólík og þannig 



HVERSU SKILVIRK ER JAFNRÉTTISSTEFNA ÞRÓUNARSAMVINNUSTOFNUNAR ÍSLANDS OG 
HVER ERU ÁHRIF HENNAR Á SAMSTARFSRÍKI STOFNUNARINNAR? 

 

  BLAÐSÍÐA | 11 

getur velmeinandi hjálparstarf orðið til þess að kúgun kvenna aukist. Pearson tekur dæmi 

frá Bólivíu, þar sem ferilsrannsókn hafði verið gerð á afskekktum þorpum. Þar kom í ljós 

að konur í þorpinu lögðu áherslu á aðgang og útvegun á vatni en karlar í þorpinu lögðu 

áherslu á betri vegi og samgöngukerfi (Pearson, 2005, bls. 161). Þessi munur skýrist af 

mismunandi störfum kynjanna. Það eru kvennastörf að sækja vatn, sjá um matseld og 

þvott en störf karlanna fólust í landbúnaði og því var mun meiri áhersla á samgöngur. 

Hagsmunir kynjanna eru mismunandi vegna þessa mismunar í vinnu og einkalífi. GAD 

nálgunin veitir kúgun kvenna innan einkageirans sérstaka athygli og leggur áherslu á 

hlutverk ríkisins í því að tryggja lausn kvenna úr menningarlegum, efnahagslegum og 

pólitískum viðjum og nálgunin leggur áherslu á það að styrkja lagalega stöðu kvenna 

(Rathgeber, 1990). Vegna þess hve mikla áherslu GAD nálgunin leggur á þróunaraðstoð, 

sem sýnir varkárni þegar kemur að kyngervi og næmni á bæði mismunandi hlutverk 

kynjanna og mismunandi hlutverk kvenna innan mismunandi stétta, þá verður það til þess 

að minni líkur eru á því að þróunarvinna og hjálparstarf hafi þau áhrif að kúgun kvenna 

standi í stað eða aukist. Kynjasjónarmið eru þannig órjúfanlegur hluti af þróunarstarfi og 

gengið er út frá því að kúgun kvenna hafi ekki bara áhrif á konur, heldur á samfélagið allt 

og þar af leiðandi á efnahagslega og félagslega þróun samfélagsins. GAD nálgunin gerir 

þá kröfu á ríki að þau taki þátt í því að samþætta kyngervi og þróunarstarf en standi ekki 

utan þess sem einhvers konar hlutlaus aðili, enda eigi þau stóran hlut í kúgun kvenna, til 

að mynda í stofnanauppbyggingu ríkja og með því að borga lægri laun til kvenna heldur 

en karla fyrir sömu vinnu (Steans, 2006). 

 GAD nálgunin hefur, eins og forverar hennar, verið gagnrýnd en helsta gagnrýnin 

snýr að því að nálgunin sé of miðuð við Vesturlönd (Sharp, Briggs, Yacoub, & Hamed, 

2003). Þetta er gömul saga og ný en þriðja heims femínistar hafa löngum haldið því fram 

að femínistar af Vesturlöndunum alhæfi út frá sínum reynsluheimi og yfirfæri í kjölfarið á 

reynsluheim kvenna úr öðrum menningarheimum eða af öðrum kynþáttum eða með aðra 

trú. Samkvæmt Sharp og félögum hefur þó komið í ljós að konur í þróunarríkjum viðhaldi 

feðraveldi og ójöfnuði innan ríkja í nafni menningar og siða (Sharp, Briggs, Yacoub, & 

Hamed, 2003). Önnur gagnrýni á GAD nálgunina er sú áhersla sem nálgunin leggur á 

frumkvæðisrétt kvenna (e. empowerment), en óljóst þykir oft hvað átt er við með 

frumkvæðisrétti og fræðimenn hafa gagnrýnt það hversu auðvelt er að nota hugtakið í 

pólitískum tilgangi, vegna þess hversu vítt er hægt að skilgreina það. Þrátt fyrir að 

gríðarlegur hugmyndafræðilegur munur sé til að mynda á milli sósíalískra femínista, 
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ýmissa frjálsra félagasamtaka og alþjóðabankans, þá hafa þau öll tekið þessa hugmynd um 

frumkvæðisrétt kvenna upp á sína arma og notað hana í starfi sínu. Þetta getur bent til 

þess að hugtakið sé ekki nógu vel skilgreint og því ástæða til þess að gagnrýna þessa 

áherslu á hugtakið (Rowlands, 1997). 

2.6 SAMÞÆTTING JAFNRÉTTISSJÓNARMIÐA OG ÞRÓUNARSTARFS 
Samkvæmt jafnréttislögum nr. 10/2008 þá er kynjasamþætting útskýrð á eftirfarandi hátt: 

Að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn 

kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla 

jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu. Þetta á við um öll stefnumótunarferli 

samfélagsins og þar á meðal þróunarstarf. Með þessari lagasetningu og þessum 

orðskýringum má það vera ljóst að vandamálið liggur í stofnunum samfélaga sem stuðla 

að kerfisbundnu misrétti. Í 17. grein þessara sömu laga segir: Kynjasamþættingar skal 

gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð sem gerð er á vegum ráðuneyta og opinberra 

stofnana er starfa á málefnasviði þeirra. Hið sama gildir um alla ákvörðunartöku innan 

ráðuneyta og stofnana eftir því sem við getur átt (Lög nr. 10/2008). Þannig eru íslenskar 

stofnanir bundnar samkvæmt lögum til þess að kynjasamþætta alla stefnumótun, 

áætlanagerð og ákvarðanatökur.  

 Með jafnréttisstefnum, eins og þeim sem nefndar eru hér að ofan, hafa 

kynjasjónarmið verið felld inn í þróunarsamstarf. Sitt sýnist hverjum í þessu máli og 

miklar rökræður hafa verið á milli fræðimanna um framkvæmd og mikilvægi 

kynjasamþættingar. Samþætting jafnréttissjónarmiða (e. gender mainstreeming) var fyrst 

kynnt til sögunnar árið 1995 á fjórðu kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Beijing, en 

hugtakið var fyrst lagt fram á þriðju kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Nairobi árið 

1985. Það sem í íslenskum lögum er kallað kynjasamþætting kallast eins á ensku „gender 

mainstreaming“ en kynjasamþætting er ekki réttnefni yfir þetta hugtak. Raunar væri betra 

að kalla hugtakið kynferðissamþættingu eða kyngervissamþættingu, enda á hugtakið við 

hið félagsmótaða hlutverk kynjanna fremur en líffræðilegt kyn (United Nations 

Development Programme, e.d.). Kynjasamþætting var skilgreind af Efnahags- og 

félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna (e. Economic and Social Council) sem áætlun um 

það að gera málefni kvenna jafnt sem karla að óaðskiljanlegum hluta af mótun, 

framkvæmd, eftirliti og þróun hvers kyns stefnu eða framkvæmdaáætlunar á öllum 

pólitískum, efnahagslegum og félagslegum vettvangi (United Nations Development 

Programme, e.d.).  
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 Allt frá því að áratugur kvenna hjá Sameinuðu þjóðunum var, á árunum 1975-

1985, þá hefur aukinn sýnileiki verið á málefnum kvenna og virkni og það á við hvort 

heldur sem um er að ræða á pólitísku-, greiningar- eða í skipulagsstarfi á alþjóðavettvangi. 

Samkvæmt Ruth Pearson var ein af ráðstefnum Sameinuðu þjóðanna sérstaklega 

athyglisverð, en það var kvennaráðstefnan sem haldin var í Kaupmannahöfn árið 1980. Á 

þeirri ráðstefnu var áhersla lögð á alþjóðlegan ójöfnuð, þar sem heimsvaldastefna var í 

bakgrunni, en þema hennar var jöfnuður, þróun og friður. Það sem gerði ráðstefnuna í 

Kaupmannahöfn svo athyglisverða var það að þar tókst að koma á dagskrá Sameinuðu 

þjóðanna málefnum sem snúa að heimilisofbeldi og kynbundnu ofbeldi sem greiddi síðan 

götuna fyrir mannréttindaráðstefnuna sem haldin var í Vín árið 1993 (Pearson, 2005).  

 Velgengi alþjóðlegra femínistahreyfinga, á níunda og tíunda áratug síðustu aldar, 

leiddi af sér opnari umræðu um málefni kvenna hjá Sameinuðu þjóðunum og samkvæmt 

Pearson, þá leiddi þessa mikla umræða einnig til mjög kerfisbundinnar nálgunar á 

kvennamálefni. Flestar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna, frjáls félagasamtök og 

ríkisstofnanir hafa kynjasamþætt stefnur sínar og stofnanir en þrátt fyrir þessa viðleitni þá 

virkar þetta svolítið meira í orði en á borði að mati Pearson. Til þess að raunveruleg 

kynjasamþætting eigi sér stað, þá þarf að breyta þó nokkrum grunnforsendum í þróun og 

framkvæmd stofnana og félagasamtaka, en einnig þarf oft að breyta öllu stjórnkerfi þeirra. 

Þetta er nokkuð sem kynjasamþætting virðist stranda á að mati Pearson. Í staðinn fyrir að 

breyta öllu ferlinu sem varðar stjórnkerfið, stefnumótun og ákvarðanatöku innan þess, þá 

eru settar inn klausur eða litlar greinar sem notaðar eru sem viðmið eða markmið til 

kynjasamþættingar í stefnulýsingar viðkomandi stofnana, án þess að raunverulegar 

kerfislægar breytingar séu gerðar (Pearson, 2005, bls. 167). Þannig eru gerðar 

smávægilegar breytingar til þess að stofnanir og félög geti nýtt sér það mikla umtal sem 

kynjasamþætting hefur skapað. 

 Í þessum kafla var farið yfir uppruna og breytingar í þróunarsamvinnu og hvernig 

flest þróunarríki fóru frá því að vera nýlendur yfir í það að verða þróunarríki. Einnig var 

litið til mismunandi leiða til þess að samþætta jafnréttissjónarmið við þróunarstarf og 

hverjar helstu nálganirnar hafa verið í þessum málaflokki, ásamt því að skoða hver helsta 

gagnrýnin hefur verið á þessar nálganir. Þessi grunnur ætti að hjálpa höfundi við að dýpka 

skilning sinn og auðvelda við áframhaldandi athuganir á þessum málaflokkum og starfi 

ÞSSÍ. 
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3. ALÞJÓÐLEGIR SKULDBINDINGAR OG SAMÞYKKTIR  
Skuldbindingar og samþykktir Íslands í þróunarmálum, mannréttindamálum og  

málefnum kvenna eru fjölmargar og mismunandi eftir eðli málefnisins. Sem dæmi um 

samþykktir Íslands má nefna: Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna, Monterrey 

samþykktina, CEDAW samninginn og Parísaryfirlýsinguna. Þessar skuldbindingar og 

samþykktir eiga það sameiginlegt að taka á mikilvægum málefnum sem varða jafnrétti 

kynjanna, útrýmingu fátæktar og sjúkdóma, þróunarsamvinnu og styrkingu 

frumkvæðisréttar kvenna. Hér að neðan má sjá þær skuldbindingar og samþykktir sem 

Ísland er aðili að beint eða óbeint og koma að jafnrétti og styrkingu frumkvæðisréttar 

kvenna í þróunarsamvinnu. Samantektin hér að neðan er þó langt frá því að vera tæmandi, 

en hún ætti að auka skilning á málefnum sem snúa að jafnréttis- og þróunarmálefnum. 

3.1 SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR 
Sameinuðu þjóðirnar eru, líkt og gefur að skilja, sú stofnun sem hefur hvað mest að segja 

þegar kemur að þróunaraðstoð og starfi, en eitt veigamesta hlutverk stofnunarinnar er að 

stuðla að efnahagslegri- og félagslegri framþróun, ásamt því að bæta lífskjör. Þróunarmál 

eru mjög mikilvægur hlekkur í átt að friði, en forsenda fyrir varanlegum friði er útrýming 

fátæktar og betri lífskjör fólks (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). 

 Meginsamningar á vegum Sameinuðu þjóðanna sem taka á hvers konar 

mannréttindum eru: Alþjóðasamningur um efnahagsleg, menningarleg og félagsleg 

réttindi (ICESCR), frá árinu 1966, alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi (ICCPR), einnig frá árinu 1966, alþjóðlegur samningur um afnám 

kynþáttamisréttis (CERD), frá árinu 1965, samningur um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum (CEDAW), frá árinu 1979, samningur gegn pyntingum og annarri 

grimmilegri, ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu (CAT), frá árinu 1984, 

samningur um réttindi barna (CRC), frá árinu 1989, alþjóðasamningur um vernd allra 

gegn þvinguðum mannshvörfum, frá árinu 2006 og samningur um réttindi fatlaðs fólks, 

frá árinu 2006, sem Ísland er aðili að en hefur ekki fullgilt (Félag Sameinuðu þjóðanna á 

Íslandi, e.d.). 

 Innan Sameinuðu þjóðanna er stofnun sem fer með málefni kvenna (e. Division 

for the Advancement of Women, DAW) en hún er hluti af aðalskrifstofu Sameinuðu 

þjóðanna. Grunn DAW má rekja til stofnskrár Sameinuðu þjóðanna, líkt og er með flestar 

stofnanir Sameinuðu þjóðanna, en DAW vinnur með málefni kvenna og baráttu fyrir 

jafnrétti kynjanna. Innan stofnunarinnar fer fram umsjón með öllum alþjóðasamningum 
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og sáttmálum sem koma að málefnum kvenna (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). 

Meginhlutverk stofnunarinnar er að greina og rannsaka stöðu kvenna og veita efnislegan 

stuðning til handa kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna (Commission on the Status of 

Women, CSW) sem er milliríkjastofnun og fellur undir efnahags- og félagsmálaráð 

Sameinuðu þjóðanna (Economic and Social Council, ECOSOC). Kvennanefnd 

Sameinuðu þjóðanna sér um að setja alþjóðlega staðla og stefnu til þess að stuðla að 

jafnrétti kynjanna og framgangi kvenna. Þannig sér nefndin um greiningu á 

forgangsmálum til styrktar jafnrétti og í kjölfarið leggur hún fram tilmæli til ríkisstjórna, 

félagasamtaka og alþjóðastofnana um það hvernig skal vinna að forgangsmálunum, bæði í 

alþjóðlegu tilliti og innan ríkja (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.) (Division for 

the Advancement of Women, e.d.). DAW sá um undirbúning heimsráðstefnu um málefni 

kvenna árið 1975 í Mexíkó, árið 1980 í Kaupmannahöfn, árið 1985 í Nairobi og árið 1995 

í Beijing sem leiddi af sér Beijing framkvæmdaráætlunina. DAW sér um, ásamt 

kvennanefndinni, 10 og 15 ára endurskoðun og mat á framkvæmdaráætluninni (Félag 

Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). 

 UNIFEM er önnur stofnun innan Sameinuðu þjóðanna sem kemur að málefnum 

kvenna. UNIFEM er þróunarsjóður Sameinuðu þjóðanna í þágu kvenna og var hann 

stofnaður í kjölfar heimsráðstefnunnar í Mexíkó árið 1975. UNIFEM heyrir undir 

Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNDP). Hlutverk UNIFEM er að stuðla að aðkomu 

og þátttöku kvenna í þróunarsamvinnu, styðja frumkvæði til þess að bæta stöðu kvenna í 

samræmi við alþjóðleg markmið og landsstefnur og vera brautryðjandi á sviði 

kynjajafnréttis í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Sameinuðu þjóðanna. Starf UNIFEM felst 

meðal annars í því að auka efnahagslegt og félagslegt öryggi kvenna og efla réttindi 

þeirra, draga úr ofbeldi gegn konum og draga úr útbreiðslu HIV hjá konum og auka þátt 

kvenna í lýðræðislegri uppbyggingu ríkja (United Nations Development for Women, 

e.d.).  

 Í júlí 2010 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að sameina nokkrar 

stofnanir sem komu að jafnrétti og málefnum kvenna undir einn hatt. UN Women er nafn 

stofnunarinnar en málefni kvenna og jafnrétti munu nú eiga einn samastað innan 

Sameinuðu þjóðanna. Ástæða stofnunar UN Women er stefna Sameinuðu þjóðanna um 

endurbætur en með þessu móti má nýta krafta, úrræði og skilvirkni fjögurra stofnana til 

þess að hafa meiri áhrif sem ein stór stofnun en þær myndu hafa ef þær væru stakar áfram. 

Þær stofnanir sem falla inn í þennan samruna eru DAW, INSTRAW, alþjóðleg 
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rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum, OSAGI, skrifstofa sérstaks ráðgjafa 

um málefni kynjanna og frumkvæðisrétt kvenna og UNIFEM (UN Women, e.d.).  

 Meginhlutverk UN Women verður að veita opinberum stofnunum, eins og 

Kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna, stuðning og aðstoð við gerð alþjóðlegra staðla og 

stefna sem stuðla að jafnrétti kynjanna, aðstoða aðildarríkin við að innleiða stefnur með 

tæknilegum eða fjárhagslegum stuðningi, stuðla að árangursríku samstarfi við frjáls 

félagasamtök og veita aðhald innan Sameinuðu þjóðanna með reglulegu eftirliti. UN 

Women mun taka til starfa í ársbyrjun 2011 og starfa samkvæmt stofnskrá Sameinuðu 

þjóðanna (UN Women, e.d.). 

3.2 JAFNRÉTTISSTEFNA UNDP 
UNDP (United Nations Develpoment Programme), eða þróunarstofnun Sameinuðu 

þjóðanna, er stofnun sem er fyrst og fremst ætlað að vera styrktaraðili alþjóðlegs 

þróunarstarfs en þróunarstarf er, líkt og komið hefur fram, eitt af veigamestu hlutverkum 

Sameinuðu þjóðanna. Þróunarstarf stuðlar að bættum lífskjörum, efnahagslegum- og 

félagslegum framförum. Þau markmið og málefni sem UNDP tekur á er skipt upp í fimm 

málefni: Þróun á lýðræðislegum stjórnarháttum, að draga úr fátækt, að koma í veg fyrir 

átök og aðstoða við uppbyggingu eftir átök, umhverfis- og orkumál og að berjast gegn 

HIV/eyðni (United Nations Development Programme, e.d.).  

 Í mars 2008 tók UNDP í gildi jafnréttisstefnu sem hefur áhrif innan UNDP, 

Sameinuðu þjóðanna sem og hjá þeim ríkjum sem njóta aðstoðar UNDP. Þannig hefur 

jafnréttisstefna áhrif á öll þessi fimm málefni, sem nefnd eru hér að ofan, en á 

mismunandi hátt. Þróun lýðræðis í samstarfsríkjum UNDP er mikilvægt málefni þegar 

kemur að þróunarstarfi, en hlutur kvenna innan stjórnmála hefur oft á tíðum verið lítill. 

UNDP leggur áherslu á það að gera konum kleift að taka þátt í þróun á lýðræðislegum 

starfsháttum. Þannig styður UNDP alla viðleitni til þess að auka hlut kvenna í 

stjórnmálum og opinberum stöfum, auka forystu kvenna í umbótastarfi og styrkja störf 

kvenna í þágu félagasamtaka sem stuðla að jafnrétti kvenna. Einnig vinnur UNDP að því 

að styrkja lagalega stöðu kvenna og efla umbætur í dómskerfi, sé þeirra þörf, til þess að 

tryggja rétt fátækra kvenna og karla til réttlátrar málsmeðferðar og leggur áherslu á rétt 

fátækra einstaklinga til menntunar og heilsugæslu. UNDP leggur áherslu á það að ríki 

fullgildi CEDAW samninginn og komi honum í framkvæmd og bindi enda á kynbundið 

ofbeldi (United Nations Development Programme, e.d.).  
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 Jafnréttisstefna UNDP var birt árið 2008 og er henni ætlað að vera viðmið 

stofnunarinnar til innleiðingar kynjasjónarmiða í allt starf UNDP. Stefnan samanstendur 

af tíu köflum og fimm viðaukum, kaflarnir tíu skiptast svo í 141 grein. Stefnan tekur til 

fjölmargra atriða sem öll eru mikilvæg en hér mun verða stiklað á stóru.  

Fyrstu fjórir kaflarnir fjalla um tilskipanir, viðmið og þær leiðir sem farnar hafa 

verið til þess að ná fram jafnrétti kynjanna, ásamt því að kynna mikilvæg hugtök sem 

gengið er út frá þegar kemur að samþættingu jafnréttis- og kynjasjónarmiða. Einnig er að 

finna í fyrstu köflunum leiðir til umbóta og gildi sem UNDP gengur út frá ásamt 

verklegum og kerfislægum forgangsverkefnum.  

Í fimmta og sjötta kafla er að finna aðgerðalista um það hvernig megi samþætta 

hlutverk innan stofnunarinnar, þannig að styrkja megi samhæfingu, rekstur, ábyrgð, 

þekkingu og getu, svo hún falli að jafnréttissjónarmiðum stofnunarinnar. Einnig er þar að 

finna leiðir sem settar eru fram til þess að ná takmarkinu um jafnrétti og varðandi það á 

hvað ber að leggja áherslu.  

Í sjöunda til tíunda kafla er að finna breytingar á kerfislægri skipan og hagræðingu 

til þess að mögulegt sé að jafnréttissjónarmið verði samþættuð inn í þróunarmál á öllum 

stigum (United Nations Development Programme, 2008). 

Jafnréttisstefna UNDP gengur út frá því að jafnrétti kynjanna sé algjörlega órjúfanlegt frá 

allri þróunarvinnu og því fer samþætting þessara tveggja málefna fram á svo víðtæku 

sviði. Eins og kom fram í GAD nálguninni þá er það ekki nóg að vera með yfirborðslegar 

breytingar á tilskipunum, heldur verða allar breytingar að ná til kerfislæga hlutans, ásamt 

því að vera hluti af öllum verklags- og samskiptareglum. Það sem er einkar áhugavert er 

hvernig starfsmenn, staða og kyn er notað til greiningar hjá UNDP til þess að koma megi 

kynjajöfnuði á í stjórnsýslu stofnunarinnar. Ef þetta er skoðað sem heild, þá er 

kynjajafnvægi mjög gott innan UNDP eða að meðaltali 51% karlar og 49% konur. Þegar 

skoðað er eftir starfsstöðu og kyni, þá lítur dæmið öðruvísi út (sjá töflu 1), því þar má sjá 

Heimild: UNDP 

Tafla 1 Starfsfólk eftir kyni og starfsstöðu 
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að kynjahlutfall er víða í ójafnvægi. Til að mynda eru konur einungis í meirihluta í lægstu 

starfsstöðu en í hinum eru karlar í meirihluta, þó er ójöfnuðurinn ekki meiri en 66%. Af 

þessari greiningu má leiða að því líkur að erfiðara sé fyrir konur að vinna sig upp í starfi 

innan UNDP heldur en karla. Með slíkri greiningu má betur greina kerfislægan ójöfnuð 

og auðveldara er að koma auga á ójöfnuð þrátt fyrir að tölur um kynjajafnrétti séu 

eðlilegar við fyrstu sýn (United Nations Development Programme, 2008). 

3.3 CEDAW SAMNINGURINN  
Ísland er aðili að margs konar alþjóðasamningum og sáttmálum er varða kynjajafnrétti. 

Segja má að grunurinn hafi verið lagður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1979, 

en þá voru málefni kvenna í forgrunni. Þá var samþykktur CEDAW samningurinn (e. 

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women). Á 

íslensku hefur hann verið kallaður samningur um afnám á öllu misrétti gagnvart konum, 

eða kvennasáttmálinn. CEDAW samningurinn er milliríkjasamningur um málefni kvenna 

og þar kom fyrst fram viðurkenning á nauðsyn þess að gera kynjajafnrétti að hluta af 

þróunarmálum. CEDAW samningurinn var fullgiltur af íslenskum stjórnvöldum árið 1985 

en hann hafði fyrst verið undirritaður af íslenskum stjórnvöldum árið 1980 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004). Mikilvægt er að gera greinarmun á CEDAW 

samningnum, sem er þjóðréttarsamningur og hefur sem slíkur lagalegt gildi, og á öðrum 

alþjóðasamningum, eins og Beijing framkvæmdaráætluninni og þúsaldarmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna, sem hafa leiðbeinandi gildi en lagalegt gildi þeirra er mjög 

takmarkað og er ríkjum Sameinuðu þjóðanna í sjálfsvald sett hvort og þá hversu mikið 

þau fella samþykktirnar inn í landslög hvers ríkis. 

 Kvennasáttmálinn samanstendur af formála og 30 greinum eða reglugerðum, þar 

sem misrétti gagnvart konum er skilgreint og leiðir til afnáms þess eru settar fram (United 

Nations, e.d.). Í sáttmálanum er tekið fram að; mismunum gegn konum er skilgreind sem 

hvers kyns aðgreining, útilokun eða takmörkun sem byggð er á kynferði sem hefur þau 

áhrif eða markmið að hindra eða koma í veg fyrir að konur, óháð hjúskaparstöðu, á 

grundvelli jafnréttis karla og kvenna fái viðurkennd, geti notið eða framfylgt 

mannréttindum eða grundvallar frelsi á sviði stjórnmála, efnahagsmála, félagsmála, 

menningarmála, borgaralegra mála eða á sérhverju öðru sviði (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Kvennasáttmálanum er hægt að skipta í sex hluta. Fyrsti hlutinn er um 

aðgerðir og ráðstafanir, greinar 1-6. Annar hlutinn snýr að opinberum og pólitískum 

aðgerðum, greinar 7-9. Þriðji hlutinn hefur að geyma félagslegar aðgerðir gegn mismunun 
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kvenna, greinar 10-14. Fjórði hlutinn er um lagalegar aðgerðir, greinar 15 og 16. Fimmti 

hlutinn er um nefndina sjálfa, aðildarríkin og fundarsköp, greinar 17-22. Sjötti og síðasti 

hlutinn er um skuldbindingar og áhrif á aðra löggjöf, greinar 23-30 (Félag Sameinuðu 

þjóðanna á Íslandi, e.d.). 

 Til þess að fylgjast með framkvæmd samningsins er skipuð nefnd 23 sérfræðinga 

sem allir hafa kunnáttu og þekkingu á því efni sem samningurinn tekur til og eru þeir 

kosnir með leynilegri kosningu. Aðildarríki samningsins sjá um það að tilnefna 

sérfræðinga. Hvert aðildarríki má tilnefna einn af ríkisborgurum sínum en hafa verður í 

huga réttláta landfræðilega skiptingu nefndarmanna, þannig að þeir geti komið fram fyrir 

hönd og verið fulltrúar bæði ólíkra menningarsvæða og lagakerfa (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). 

 CEDAW samningurinn er ein af meginstoðum kvenréttinda, sérstaklega á sviði 

þróunarmála, vegna þess að samningurinn tekur til starfs- og menntunarmála, heilsugæslu, 

menningar- og félagsmála kvenna. Samningurinn skuldbindur aðildarlönd til þess að gera 

ráðstafanir til þess að afnema mismunum og fordæma þá mismunum sem á sér stað í 

aðildarríkjunum. Þannig eru aðildarríkin hvött til þess að gera viðeigandi lagabreytingar 

þar sem þurfa þykir, til þess að koma á jafnrétti karla og kvenna, hvort heldur sem er í 

almennum landslögum eða í stjórnarskrá viðkomandi lands. Í samningnum er gert ráð 

fyrir því að aðildarlönd geti gert bráðabirgðaráðstafanir gegn misrétti sem miði að því að 

flýta fyrir þeim lagalegum breytingum sem þarf til þess að tryggja og viðhalda jafnrétti 

kynjanna (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Þannig er gert ráð fyrir svigrúmi fyrir 

aðildarlöndin til þess að framfylgja CEDAW samningnum.  

 Aðildarríki að samningnum skuldbinda sig einnig, þegar samningur er fullgildur, 

til þess að skila inn skýrslu, að minnsta kosti á fjögurra ára fresti, þar sem kemur fram 

hvernig ríkin standa sig við það að uppfylla kröfur samningsins. Það sem að CEDAW 

samningurinn hefur fram yfir aðra alþjóðlega mannréttindasamninga er það hversu langt 

hann gengur í raun þegar kemur að réttindum kvenna og hann tekur tillit til þeirra miklu 

áhrifa sem menningar- og félagsleg hlutverk hafa á kynhlutverk og kyngervi kvenna 

(United Nations, e.d.). Þannig segir í fimmtu grein samningsins að aðildarríki skulu gera 

viðeigandi ráðstafanir til að breyta félagslegum og menningarlegum hegðunarvenjum 

karla og kvenna með það fyrir augum að takast megi að uppræta fordóma og venjur sem 

byggjast á hugmyndinni um vanmátt eða ofurmátt annars hvors kynsins eða á viðteknum 

hlutverkum karla og kvenna (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Einnig kemur það fram 
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í níundu grein CEDAW samningsins að aðildarríkin skulu veita konum sömu réttindi og 

körlum til þess að öðlast, breyta eða halda þjóðerni sínu. Þau skulu ábyrgjast sérstaklega 

að hvorki erlendur eiginmaður, né breyting á þjóðerni eiginmannsins meðan á 

hjónabandinu stendur, breyti sjálfkrafa þjóðerni eiginkonunnar, geri hana ríkisfangslausa 

né þröngvi þjóðerni eiginmannsins upp á hana (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Þannig má segja að CEDAW samningurinn teygi sig lengra inn í menningar- og 

félagslega uppbyggingu þjóðfélaga heldur en alþjóðasamningar sem taka aðeins á 

yfirborði jafnréttis kynjanna, þar sem mest áhersla er lögð á lagalega- og kerfisbundna 

uppbyggingu óréttlætis fremur en menningarlega. 

 Líkt og fram hefur komið er Ísland aðili að CEDAW samningnum og hefur verið 

það frá árinu 1980 þegar hann var fyrst undirritaður af íslenskum stjórnvöldum en hann 

var svo fullgildur 18. júlí 1985. Líkt og önnur aðildarríki er Ísland skuldbundið til þess að 

framfylgja samningnum og skilar skýrslu á fjögurra ára fresti til Sameinuðu þjóðanna um 

það hvernig gengur að framfylgja samningum og uppfylla kröfur hans (United Nations, 

2008). Í formála samningsins kemur fram að aðildarríki hans eru sannfærð um að algjör 

og alhliða þróun lands, velferð í heiminum og málstaður friðarins krefjast þátttöku 

kvenna í sem ríkustum mæli og til jafns við karla á hvaða vettvangi sem er, hafa í huga 

hinn mikla skerf sem konur leggja fram til velferðar fjölskyldunnar og þróunar 

þjóðfélagsins, sem hingað til hefur ekki verið viðurkenndur að fullu, hið félagslega 

mikilvægi móðurhlutverksins og hlutverk beggja foreldra fyrir fjölskylduna og uppeldi 

barnanna og eru sér þess meðvitandi að barnsfæðingarhlutverk konunnar á ekki að vera 

undirrót misréttis heldur skal ábyrgð á uppeldi barna vera skipt milli karla og kvenna og 

alls þjóðfélagsins (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Því skiptir CEDAW 

samningurinn miklu máli þegar kemur að jafnréttismálum innan aðildarríkja sem og 

þróunarmálum, enda má segja að hann sé grundvöllur fyrir því að aðildarríki samningsins 

hafið innlimað mannréttinda og jafnréttisstefnur inn í þá þróunaraðstoð sem í boði var 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004).  

3.4 ÞÚSALDARMARKMIÐ SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
Á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna árið 2000 í New York, sem var stærsta samkoma 

Sameinuðu þjóðanna til þess tíma, var samþykkt Þúsaldaryfirlýsing, þar sem allar þjóðir 

Sameinuðu þjóðanna samþykktu að skuldbinda sig til þess að berjast sameiginlega fyrir 

því að draga úr fátækt og setja fram tímabundin markmið með það að leiðarljósi að bæta 

hag mannkyns. Þessi markmið eru þekkt sem þúsaldarmarkmiðin. Þau eru átta talsins og 
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tekur hvert og eitt þeirra til ákveðinna vandamála sem þróunarheimurinn tekst á við. 

Markmið þessarar samþykktar er að takast meðal annars á við hungur, fátækt, sjúkdóma, 

menntun og jafnrétti kynjanna. Þessi markmið eiga að stuðla að öruggari og sjálfbærri leið 

að bættum heimi. Tímarammi markmiðanna er frá undirritun samþykktarinnar árið 2000 

og fram til ársins 2015 (United Nations, 2006). Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

eru: 

1. Eyða fátækt og hungri. 
2. Öll börn njóti grunnskólamenntunar árið 2015. 
3. Vinna að jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðisrétt kvenna. 
4. Lækka dánartíðni barna. 
5. Vinna að bættu heilsufari kvenna. 
6. Berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum sem ógna 

mannkyninu. 
7. Vinna að sjálfbærri þróun. 
8. Styrkja hnattræna samvinnu um þróun. 

 

Færa má rök fyrir því að öll þúsaldarmarkmiðin komi að einhverju leyti inn á stöðu 

kvenna og jafnréttismál. Til að mynda hefur verið sýnt fram á það að aukið jafnrétti hafi 

bein áhrif á hagvöxt þjóða og hefur þannig áhrif á þúsaldarmarkmið 1 og 

þúsaldarmarkmið 4 snýr mjög að konum (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004). Helst 

eru það þó þúsaldarmarkmið 3 og 5 sem einblína á stöðu kvenna. Þúsaldarmarkmið 3, að 

vinna að jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðisrétt kvenna, fjallar um málefni kvenna 

og hvernig má styrkja jafnrétti kynjanna innan menntakerfis þróunarríkja. Í fátækum 

ríkjum þurfa fjölskyldur oft að velja hvaða börn fá menntun og hver vinna til þess að 

aðstoða fjölskyldu sína. Þegar ástandið er þannig, þá er það staðreynd að oftar en ekki 

verður drengur fyrir valinu þegar kemur að skólagöngu. Ástæður fyrir því geta verið 

margvíslegar, til dæmis menningarlegar. Þegar drengurinn eldist og hann kvænist og 

eignast fjölskyldu, þá eru miklar líkur á því að hann haldi áfram að sjá foreldrum sínum 

farborða, á meðan stúlkur eru iðulega giftar í burtu frá foreldrum sínum og búa hjá 

tengdafjölskyldu sinni. Einnig eru störf stúlku innan fjölskyldunnar annars eðlis heldur en 

drengs. Þannig fara oft margar klukkustundir á hverjum degi í það að sækja vatn fyrir 

fjölskylduna. Þetta verkefni er á höndum kvenna og stúlkna og því er tími fyrir menntun 

af skornum skammti. Ástæðurnar geta einnig verið efnahagslegar en auðveldara er fyrir 

menntaðan karlmann að fá vinnu og hann er hærra launaður en kona sem er líkleg til þess 

að vinna í láglaunastarfi. Þetta er ekki bundið við þróunarríki. Staðreyndin er sú að konur 

eru lægra launaðar en karlmenn og ákvarðanataka á hæstu stigum þjóðfélaga eru oftar en 
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ekki í höndum karla. Aðrar ástæður fyrir því að færri stúlkur en drengir eru í skóla eru til 

dæmis skortur á hreinlætisaðstöðu innan skólanna og ef stúlka verður þunguð er henni oft 

vikið úr skóla (United Nations Summit, 2010). 

 Á leiðtogafundi Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 20. -22. september 2010 var 

horft til þess hvernig til hefði tekist að vinna að framgangi þúsaldarmarkmiðanna. Í ljós 

kom að 98 stúlkur eru á móti hverjum 100 drengjum sem skráðir eru í grunnskóla og bilið 

á milli kynjanna eykst á framhaldsskólastigi, þar eru 95 stúlkur á móti hverjum 100 

drengjum (United Nations Summit, 2010).  

 Hvað varðar menntun, þá hefur bilið á milli kynjanna vissulega minnkað og hefur 

hlutfall stúlkna skráðra í grunn- og framhaldsskóla aukist mikið síðustu ár, þó ekki hafi 

náðst það markmið að eyða öllu kynjamisrétti fyrir árið 2005. Kynjamisrétti á háskólastigi 

er enn mjög mikið og ekki hefur tekist að vinna á því jafn mikið og á grunn- og 

framhaldsskólastigi. Þannig eru einungis 67 konur á hverja 100 karlmenn í háskólanámi í 

sunnanverðri Afríku og í Suður-Asíu eru 76 konur á hverja 100 karlmenn miðað við tölur 

frá árinu 2008. Staða kvenna á vinnumarkaði hefur smámsaman breyst en það er samt enn 

svo að konur sinna láglaunastörfum og oftar en ekki sjá þær um ólaunuð störf. Hlutfall 

kvenna í launuðum störfum utan landbúnaðar var 41% á heimsvísu en í Suðvestur-Asíu 

og sunnanverðri Afríku var hlutfallið 32% árið 2008 (United Nations Summit, 2010). 

 Á árunum 1995-2010 hefur hlutfall kvenna í þingstörfum aukist talsvert á 

heimsvísu, en það hefur farið frá því að vera 11% upp í 19%. Eftir þingkosningar árið 

2009 höfðu konur um 29% þingsæta í sunnanverðri Afríku. Hlutfall kvenna í störfum 

innan framkvæmdarvaldsins hefur ekki aukist eins mikið, en á heimsvísu er hlutfall 

kvenna í ráðherrastöðu um 16%. Sértækar aðgerðir sýna mikinn árangur en í löndum sem 

nota slíkar aðgerðir er hlutfall kvenna í ráðherrastöðum mun hærra en í löndum sem nýta 

sér ekki sértækar aðgerðir. Í löndum sem notuðu sértækar aðgerðir var hlutfall kvenna á 

ráðherrastól 27% samanborið við 14% í ríkjum sem ekki nota sértækar aðgerðir (United 

Nations Summit, 2010).  

 Ljóst er að Sameinuðu þjóðirnar náðu ekki því takmarki sínu að eyða öllu 

kynjamisrétti í grunn- og framhaldsskólum fyrir árið 2005 og líklegt þykir að 

þúsaldarmarkmið 3 verði heldur ekki náð fyrir árið 2015. Á móti kemur að miklar 

framfarir hafa orðið á þessum tíma og hlutur kvenna í mennta- og atvinnumálum hefur 

farið vaxandi. Önnur málefni sem Sameinuðu þjóðirnar vinna að til þess að ná 
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þúsaldarmarkmiði 3 er til dæmis samstarf Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna, UNFPA 

(UN Population Fund), og Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, UNICEF (UN Childern’s 

Fund), um að draga úr limlestingum á kynfærum kvenna og barna. Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, UNESCO (UN Educational Scientific and Cultural Organization), 

styrkir þjálfun kennara og þróun námsefnis sem stuðlar að jafnrétti kynjanna. 

Þróunarsjóður Sameinuðu þjóðanna fyrir konur, UNIFEM (UN Develpoment Fund for 

Women), styrkir aðgerðir ríkja gegn ofbeldi á konum og stúlkum, en frá árinu 1996 hefur 

UNIFEM styrkt 304 herferðir í 121 landi (United Nations Summit, 2010).  

 Þúsaldarmarkmið 5 snýr að því að bæta heilsufar kvenna og lækka dánartíðni 

vegna barnsburðar, en markmiðið er að lækka dánartíðni vegna barnsburðar um þrjá 

fjórðu á árunum 1990-2010. Hundruð þúsunda kvenna deyja árlega vegna vandkvæða við 

og eftir fæðingu og mikill meirihluti þessara dauðsfalla á sér stað í þróunarríkjum. Til 

þess að unnt hefði verið að ná þessu þúsaldarmarkmiði hefði þurft 5,5% lækkun árlega á 

dánartíðni vegna barnsburðar, en þetta hefur ekki gengið eftir, svo það verður að teljast 

ólíklegt að þetta markmið náist. Framfarir eru þó miklar frá því sem var og í einstaka 

ríkjum hefur mæðradauði minnkað um helming. Um 80% dauðsfalla eru vegna mikilla 

blæðinga, sýkinga, meðgöngueitrana, hindrana í fæðingu og hættulegra og illa 

framkvæmdra fóstureyðinga. Þessi atriði má vel koma í veg fyrir með reglubundinni 

skoðun á meðgöngu, almennri heilsugæslu og aðgengi kvenna að sérmenntuðu starfsliði 

og lyfjum og tækjum.  

 Regluleg mæðraskoðun er lykilatriði þegar kemur að fækkun dauðsfalla vegna 

barnsburðar, en hún hefur aukist til muna og sums staðar, svo sem í Norður-Afríku, hefur 

mæðravernd og aðstoð við fæðingar aukist um 70%. Árið 2008 sá sérmenntað starfsfólk, 

líkt og ljósmæður og læknar, um 63% fæðinga í þróunarríkjum en árið 1990 var hlutfallið 

53%. Framfarir hafa orðið á öllum landsvæðum en þó sérstaklega í Norður-Afríku og 

Suðaustur-Asíu. Enn er þó mikill munur innan svæða. Fátækar konur sem búa á 

afskekktum svæðum eru líklegri til þess að láta lífið við fæðingu. Þetta á sérstaklega við á 

svæðum þar sem lítið eru um menntað starfsfólk og mæðravernd, eins og í sunnanverðri 

Afríku og Suður-Asíu. Hættan á dauða í kjölfar fæðingar er hvað mest hjá 

unglingsstúlkum og ungum konum og eykst hættan eftir því sem fæðingunum fjölgar. 

Einnig skipta getnaðarvarnir miklu máli en aðgangur að þeim hefur ekki verið auðveldur 

og fjármögnun víða ekki til staðar. Sameinuðu þjóðirnar telja að ef þörfinni á 

getnaðarvörnum væri mætt, þá gætu dauðsföll vegna barnsburðar lækkað um einn þriðja. 
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Mikil þörf er á fjárveitingu í þennan málaflokk ef mögulegt á að vera að ná þessu 

markmiði, en opinber þróunaraðstoð í þennan málaflokk hefur minnkað verulega á milli 

áranna 2000 og 2008. Árið 2000 var framlag í mæðravernd, fræðslu og getnaðarvarnir um 

8,2% af heildarfjárveitingu, en árið 2008 var veitt 3,2% í þennan málaflokk af 

heildarfjárveitingu í opinberri þróunaraðstoð. Það hlýtur að teljast mjög alvarlegt þegar 

fjárveiting í jafn mikilvægan málaflokk og mæðravernd er lækkuð jafn mikið og raun ber 

vitni. Þessi málaflokkur og þetta þúsaldarmarkmið snýr nær eingöngu að konum og þetta 

markmið hefur áhrif á önnur þúsaldarmarkmið, eins og þeim sem vinna að jafnrétti 

kynjanna og draga úr barnadauða, enda þarfnast ungbörn mæðra sinna. Börn mæðra sem 

deyja úr barnsburði er tíu sinnum líklegri til þess að deyja sjálf en önnur börn (United 

Nations Summit, 2010). 

 Til þess að sporna við þessu var hafin ný hnattræn herferð fyrir mæðra- og 

barnavernd (e. global strategy for women’s and children’s health) árið 2010, þar sem 

alþjóðlegt eftirlit er framkvæmt og reynt að fá yfirlit um heilsu kvenna og barna, ásamt 

því að kynna ráð um það hvernig megi auka fjárveitingar og styrkja stefnuna, þannig að 

bæta megi heilsu kvenna og barna í þróunarlöndunum. Einnig hafa UNFPA, UNCEF, 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun WHO (World Health Organization) og Alþjóðabankinn (World 

Bank) tekið saman höndum og stutt þau lönd þar sem hvað mest er af ungbarnadauða og 

dauðsföllum vegna barnsburðar. Þetta samstarf kallast Health 4+ (H4+) og aðstoðar það 

við og styrkir fæðingarhjálp og umönnun nýbura og styrkir ríki við gerð áætlana um 

heilsugæslu, mæðra- og barnavernd. UNFPA og alþjóðasamband ljósmæðra starfa einnig 

saman að verkefni sem er unnið í 15 þróunarríkjum, þar sem fram fer kennsla í 

ljósmóðurfræðum, ásamt því að aðstoð er veitt við þarfagreiningu til þess að gera kennslu 

í ljósmæðraskólum skilvirkari. Þannig er unnið á ýmsum sviðum til þess að sporna við 

þróun síðustu ára, en óraunhæft er að þúsaldarmarkmiðið náist, það er að segja að það 

takist að lækka dánartíðni vegna barnsburðar um þrjá fjórðu fyrir árið 2015 (United 

Nations Summit, 2010).  

 Það er mikilvægt að skoða alþjóðasamninga og stofnanir sem koma að málefnum 

sem snerta þróunarmál og jafnréttismál þegar skoða á jafnréttisstefnu 

þróunarsamvinnustofnunar, til þess að átta sig því á hversu stórir málaflokkar þetta 

raunverulega eru og hversu víðtækt málefnið er. Þessir samningar sem eru útskýrðir hér 

að ofan eru einungis brot af þeim samningum og stofnunum sem Ísland er bæði 

lögformlegur og óformlegur aðili að og mikilvægi samningana er mismikið. Hér hefur 
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Bæði verið fjallað um stofnanir og stefnur þeirra og um vegvísa sem eru leiðbeinandi en 

ekki lögformlegir og einnig um þjóðréttarsamninga. Af miklu er að taka og vonar 

höfundur að kaflinn hafi veitt innsýn inn í þann víðfeðma heim sem þróunar- og 

jafnréttismál eru. 
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4. UPPRUNI ÞRÓUNARSAMVINNU Á ÍSLANDI  
Ísland hefur, þrátt fyrir að vera aðili að alþjóðasamningum og vera hluti af 

alþjóðastofnunum, ekki tekið mikinn þátt í þróunarsamvinnu samanborið við hin 

Norðurlöndin sem standa mjög framarlega þegar kemur að þróunarstarfi og samvinnu 

(Hermann Örn Ingólfsson, Jónas H Haralz, 2003, bls. 6-9). Ísland var enn þiggjandi 

þróunaraðstoðar þegar ákveðið var að byrja að veita þróunaraðstoð, en Ísland fékk 

framlög úr þróunarsjóði Sameinuðu þjóðanna til ársins 1976 en Ísland gerðist aðili að 

Óslóarsamningnum árið 1973. Óslóarsamningurinn fjallaði um samnorræna 

þróunaraðstoð (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2008).  

 Opinberri þróunaraðstoð má skipta í tvo flokka. Annars vegar er um að ræða 

marghliða þróunaraðstoð og hins vegar tvíhliða þróunaraðstoð. Munurinn á þessu tvennu 

liggur helst í því að í marghliða þróunarstarfi eru alþjóðastofnanir nokkurs konar 

milliliður í þróunarsamstarfinu. Ríki leggur fé í þróunaraðstoð og alþjóðastofnun á borð 

við Sameinuðu þjóðirnar og undirstofnanir þeirra sjá um að útdeila fénu í þá málaflokka 

og til þeirra landa sem þær telja að þurfi mest á því að halda hverju sinni. Tvíhliða 

þróunarsamvinna er aðstoð sem veitt er frá einu ríki til annars. Hér á landi vinnur 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands samkvæmt tvíhliða þróunarsamstarfi. Ísland vinnur að 

þróunaraðstoð á báða vegu. Þróunarsamvinnustofnun Íslands vinnur eftir tvíhliða 

samningi við samstarfsríki sín en Ísland er einnig aðili að alþjóðasamningum og samstarfi, 

þar sem unnið er eftir marghliða samning. Þá má ekki gleyma samstarfi á milli ÞSSÍ og 

frjálsra félagasamtaka (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2008). 

 Hlutverk frjálsra félagasamtaka í þróunarsamvinnu er mikilvægt. Uppruna 

þróunaraðstoðar á Íslandi má rekja til frjálsra félagasamtaka, eins og kristilegra samtaka 

og annarra mannúðarsamtaka. Samband íslenskra kristniboðsfélaga hefur til að mynda 

sent trúboða til Afríku frá árinu 1953, en hlutverk þeirra, fyrir utan það að boða trú, er að 

vinna að hjálparstarfi og aðstoða heimamenn við umbætur, til dæmis í heilsugæslu, 

landbúnaði og við verndun vatnsbóla (Samband íslenskra kristniboðsfélaga, e.d.) 

Hjálparstofnun kirkjunnar hefur einnig staðið að þróunarstarfi og starfar náið með ÞSSÍ 

við hin ýmsu störf. Þau ríki sem hjálparstofnun kirkjunnar starfar í, fyrir utan Ísland, eru; 

Indland, Eþíópía, Malaví, Mósambík og Úganda (Hjálparstofnun kirkjunnar, e.d.). Önnur 

félagasamtök sem vinna að þróunarmálum á Íslandi eru Rauði krossinn, sos-barnaþorp, og 

abc-hjálparstarf, en ÞSSÍ hefur unnið með þeim öllum á ýmsan hátt (Hermann Örn 

Ingólfsson, Jónas H Haralz, 2003).  
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4.1 ÞRÓUNARSAMVINNUSTOFNUN ÍSLANDS: HLUTVERK OG MARKMIÐ 
Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) er ríkisstofnun sem heyrir undir 

utanríkisráðuneyti Íslands ásamt öðrum stofnunum, svo sem varnamálastofnun 

(Utanríkisráðuneyti Íslands, e.d.). Hlutverk ÞSSÍ er að stuðla að tvíhliða samstarfi á milli 

Íslands og þeirra ríkja sem stofnunin er í samstarfi við og starfar ÞSSÍ eftir 

þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og eftir lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu 

Íslands og reglugerð um framkvæmd alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands (Lög nr. 

121/2008), (Reglugerð nr. 895/2009).  

 Þróunarsamvinna á Íslandi tekur mið af stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna ásamt 

því að vinna eftir þúsaldarmarkmiðunum og vinnur að því að ná þeim markmiðum. 

Tvíhliða samningar, líkt og ÞSSÍ starfar eftir, eru gerðir á milli ríkisstjórna landanna og 

eru verkefnin þannig uppbyggð að Ísland veitir samstarfslandinu stuðning við 

efnahagslega og félagslega þróun og uppbyggingu með því að veita sérfræðiþekkingu á 

þeim sviðum sem Íslendingar standa framarlega á, svo sem sjálfbærri nýtingu á 

náttúruauðlindum og sjávarútvegi, en þó í samræmi við opinbera uppbyggingarstefnu 

samstarfslandsins (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2007). Samkvæmt lögum um 

alþjóðlega þróunarsamvinnu, þá er það utanríkisráðherra Íslands sem fer með yfirstjórn 

ÞSSÍ og framlög sem sett eru í þróunarsamvinnu eru greidd úr ríkissjóði. Framlög til 

þróunarsamvinnu voru rúmir 3 milljarðar árið 2007 eða 0.25% af vergum landstekjum. 

Þar af fékk ÞSSÍ 1,1 milljarð til tvíhliða þróunarsamvinnu eða 37% af heildarupphæðinni 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2007). Árið 2008 fékk ÞSSÍ um 1.960 milljónir til 

tvíhliða þróunarsamvinnu en það voru um 46% af heildarupphæðinni það ár 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2009). Árið 2009 fékk ÞSSÍ 1.746 milljónum í tvíhliða 

þróunarsamvinnu eða um 41% af heildarupphæðinni það ár. Árið 2009 var úthlutun til 

þróunarmála 0,33% af vergum þjóðartekjum (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2010).  

 Hlutverk ÞSSÍ er að aðstoða samstarfsríki sín við það að vinna bug á fátækt og 

hungri og stuðla að félagslegri og efnahagslegri þróun í viðkomandi löndum. 

Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru höfð að leiðarljósi í starfi ÞSSÍ, en verkefni 

stofnunarinnar felast meðal annars í umsjón og aðstoð við uppbyggingu á sviði fiski-, 

mennta-, félags- og heilbrigðismála, ásamt verkefnum tengdum jarðhita og vatnsmálum 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2007). Meginmarkmið tvíhliða samninga ÞSSÍ er að 

vinna gegn fátækt og bæta kjör þeirra sem verst eru settir í samstarfsríkjunum. Þetta er til 

dæmis gert með því að auka framlög í grunnþjónustu, eins og til grunnskólamenntunar og 
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heilbrigðismála, og beina athygli að stöðu kvenna í samstarfsríkjunum. Samþætting 

kynja- og jafnréttismála inn í öll þróunarmál er liður í því að auka framfarir og 

grundvallaratriði þegar kemur að því að vinna gegn fátækt (Þróunarsamvinnustofnun 

Íslands, 2004).  

 Áherslur ÞSSÍ liggja að miklu leyti í fjórum flokkum, en þeir eru: Efnahagsmál, 

umhverfisvernd, jafnrétti og stuðningur við grasrótarstarf og lýðræðisþróun. Hagvöxtur 

meðfram félagsumbótum er ein af forsendum þess að draga megi úr fátækt. Þess vegna 

leggur ÞSSÍ mikla áherslu á það að stuðla að hagvexti í samstarfsríkjum sínum. Í þessu 

tilliti starfar stofnunin sem milliliður í samskiptum á milli fyrirtækja og stofnana í 

samstarfsríkinu og sambærilegra fyrirtækja á Íslandi. Þannig ýtir stofnunin undir 

viðskiptatækifæri, eflingu einkageirans og vaxandi milliríkjasamstarf 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004).  

 Stafsemi ÞSSÍ fólst á fyrstu árum stofnunarinnar fyrst og fremst í málefnum 

tengdum fiskveiðum og vinnslu, en með tímanum hefur áherslan á þann málaflokk 

minnkað og önnur mál komið inn. Áherslurnar eru orðnar fjölbreyttari, þannig að í dag er 

ÞSSÍ með verkefni á sviði mennta- og heilbrigðismála, félagsmála- og jarðhitamála, 

hreinlætis- og vatnsmála, ásamt fiskimálum (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2007). 

Samstarfsríki stofnunarinnar eru Malaví, Mósambík, Namibía og Úganda. 

Þróunarsamstarfi í Namibíu á að ljúka í árslok 2010 og ÞSSÍ var með þróunaraðstoð í 

Níkaragva en því var hætt í kjölfar efnahagsþrenginganna en þó er eitt jarðhitaverkefni 

enn í gangi þar í landi, en stefnt er að því að ljúka því árið 2012. Einnig var ÞSSÍ með 

samstarfsverkefni í Sri Lanka á árunum 2005-2009, en þeim var einnig hætt í kjölfar 

efnahagsþrenginganna (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2007).  

4.2 SAMSTARFSRÍKI 
Samstarfsríki ÞSSÍ í dag eru fjögur en fækkar um eitt um áramótin 2010, þegar 

verkefnalok verða í Namibíu, en stofnunin hefur aðstoðað löndin fjögur mislengi. 

Þróunarsamstarf Íslands og Malaví hófst árið 1989 og snérist þá eingöngu um fiskveiðar 

og málefni tengd því. Flest verkefni ÞSSÍ í Malaví eru í Mangochi héraði og eru verkefnin 

fjölbreytt. Þau eru á sviði menntamála- og heilbrigðis, fiskimála og vatnsmála. En 

umfangsmesta verkefnið er á sviði heilbrigðismála, þar sem ÞSSÍ hefur veitt stuðning við 

uppbyggingu á heilsugæslu í Monkey Bay og nýverið var opnuð fæðingardeild, þar sem 

24 konur með börn geta notið þjónustu (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2010). Verkefni 

sem er nýlokið eru stuðningur við grunnskólamál í Mangochi sem lauk árið 2009, 
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stuðningur við fiskeldismál í Bunda háskóla sem lauk árið 2009 og stuðningur við 

fiskimál í Mangochi við svokölluð fiskiþorp. Þau verkefni sem eru í gangi núna eru, eins 

og kom fram hér að ofan, stuðningur við heilbrigðismál, stuðningur við fullorðinsfræðslu 

og vatns- og hreinlætisverkefni (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.).  

 ÞSSÍ og Mósambík hafa verið í samstarfi frá árinu 1996 og er unnið að verkefnum 

á sviði fiskimála og félags- og heilbrigðismála. Þau verkefni sem lokið hefur verið við eru 

endurbætur á skólum í Mapúto, höfuðborg Mósambík, en því verkefni lauk árið 2009, 

stuðningur við kvenna- og félagsmálaráðuneytið sem lauk árið 2009, stuðningur við 

uppbyggingu og sjálfbærni í fiskeldi sem lauk árið 2009, verkefni á sviði fiskigæðamála 

sem lauk árið 2009, alþjóðleg faggilding á rannsóknarstofum sem lauk árið 2009 og 

samstarfsverkefni ÞSSÍ og Rauða Krossins á heilbrigðissviði sem lauk einnig árið 2009. 

Þau verkefni sem enn eru í gangi eru fiskirannsóknir á Cahora Bassa, fullorðinsfræðsla í 

Jangamo og stuðningur við sjávarútvegsráðuneytið í Mósambík en það verkefnið er 

þríhliða samstarfsverkefni á milli Íslands, Noregs og Mósambík (Þróunarsamvinnustofnun 

Íslands, e.d.). 

 Þróunarsamningi ÞSSÍ við Namibíu lýkur í árslok 2010, en ÞSSÍ hefur unnið að 

verkefnum þar í landi frá árinu 1990. Til að byrja með voru verkefnin á sviði fiskimála en 

áherslan færðist með tímanum einnig yfir á félags- og menntamál. Verkefni sem þegar er 

lokið eru leikskólamál, leikskóla- og fullorðinsfræðsla Himba. Himbar eru jaðarhópur í 

Namibíu sem hefur notið stuðnings ÞSSÍ. Samfélag heyrnalausra í Namibíu er annar 

jaðarhópur sem hefur notið stuðnings ÞSSÍ. Á meðal þeirra verkefna sem enn eru í gangi 

er verkefni sem kallast „táknin tala“ sem er samstarfsverkefni á vegum ÞSSÍ, 

menntamálaráðuneytis Namibíu og Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnaskerta á 

Íslandi. Önnur verkefni á vegum ÞSSÍ eru félagslegt verkefni, þar sem Benguela 

félagsmiðstöðin fær aðstoð við rekstur, og stuðningur við rannsóknarnefnd Benguela 

hafstraumsins. Að lokum er verkefni við stuðning Himba samfélagsins en verkefnið snýst 

um það að setja vatnsveitur á svæðum Himba og aðstoð og stjórnun beitarlands við 

vatnsveiturnar (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.). 

 Samstarf Úganda og ÞSSÍ hófst árið 2000 og stærsta samstarfsverkefnið er 

byggðaþróunarverkefni í Kalangala héraði. Tilgangur verkefnisins er að auka skilvirkni 

og árangur stjórnsýslunnar í héraðinu, ásamt því að stuðla að sjálfbærri 

gæðafiskframleiðslu á svæðinu. Önnur verkefni í Úganda eru fullorðinsfræðsla í 
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Kalangala héraði, frumkvöðlafræðsla og stuðningur við gæðamál fiskimála 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.). 

 Eftir efnahagshrun ársins 2008 hafa allar aðstæður í þróunarmálum breyst og ÞSSÍ 

á í samstarfi við færri lönd en áður og verkefnum hefur fækkað að sama skapi. Samstarf 

Nígarava og ÞSSÍ var mjög ungt en það samstarf hófst árið 2006. Sökum hrunsins hér á 

landi var ákveðið að hætta samstarfi við Níkaragva og var umdæmisskrifstofu ÞSSÍ þar í 

landi lokað árið 2009. Þó er ÞSSÍ með samstarfsamning sem gildir til loka ársins 2012. 

Þar er um að ræða jarðhitaverkefni og einn starfsmaður frá ÞSSÍ sér um það. Áður var 

ÞSSÍ með grunnskólaverkefni og byggingu mæðrahúss en þeim verkefnum lauk árið 2009 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.). 

 Verkefni ÞSSÍ eru fjölbreytt en þó er greinilegt er að sérþekking Íslendinga á sviði 

fiskimála leggur grunninn að flestum verkefnunum. Seinni árin hafa verkefnin orðið 

víðtækari en greinilegt er að efnahagshrunið hér á landi hefur sett stórt strik í reikninginn 

á sviði þróunarmála, líkt og á öðrum sviðum. 

4.3 LÖG OG REGLUGERÐIR 
Þau lög og reglugerðir sem hvað mikilvægust eru, þegar jafnréttisstefna ÞSSÍ er skoðuð, 

eru lög um alþjóðlega þróunarvinnu Íslands, reglugerð um framkvæmd alþjóðlegrar 

þróunarsamvinnu Íslands og lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Starfsemi 

ÞSSÍ kemur þó vissulega inn á mun fleiri lög, en höfundur telur að ekki sé ástæða til þess 

efnisins vegna að tilgreina önnur en þau sem greint verður frá hér á eftir. 

 Starf Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) hefur tekið breytingum á þeim 

tæpu 30 árum sem liðin eru frá því að lög um stofnunina voru fyrst sett. Umfangið er 

meira  sem og reynslan og verklag innan stofnunarinnar hefur breyst. Stefnur um 

þróunarsamvinnu breytast og skilningur á mótökuríkjum vex og þannig starfar ÞSSÍ að 

upplagi eftir GAD nálgun (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 10). ÞSSÍ var sett 

á laggirnar árið 1981 með setningu laga nr. 43/1981 en þau lög voru felld úr gildi árið 

2008 þegar lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands voru sett 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2007).  

 Lög nr. 121/2008 fjalla um alþjóðlega þróunarvinnu Íslands og tóku þau við af 

lögum nr. 43/1981 sem samin voru sérstaklega um ÞSSÍ. Á þessum tæpu 30 árum hafa 

orðið miklar breytingar í þróunarstarfi, bæði innan ÞSSÍ og utan stofnunarinnar, þannig að 

breytinga var þörf. Lögin eru ekki löng, þau skiptast í 10 greinar og eru mun almennari en 
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fyrri lög. Alþjóðleg þróunarsamvinna tekur mið af stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

öðrum alþjóðlegum samþykktum sem Ísland er aðili að og hefur skuldbundið sig til þess 

að uppfylla. Dæmi um slíkar skuldbindingar má finna í kafla þrjú, en samþykktir og 

stofnanir sem Ísland er aðili að eru fjölmargar, sérstaklega innan Sameinuðu þjóðanna. 

Þar má nefna til að mynda matvæla og landbúnaðarstofnun Sþ (FAO) og 

alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO). Alþjóðafjármálastofnanir hafa hlutverki að gegna 

innan þróunaraðstoðar og þá sérstaklega Bretton Woods stofnanirnar, eins og 

Alþjóðabankinn (IBRD) og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF), ásamt fleirum. Þannig eru 

fjölmargar samþykktir og stofnanir sem Ísland þarf að taka tillit til þegar kemur að 

þróunarstarfi (Hermann Örn Ingólfsson, Jónas H Haralz, 2003, bls. 60-78). Sjötta grein 

laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu snýr beint að ÞSSÍ og starfsemi stofnunarinnar. 

ÞSSÍ sér um tvíhliða þróunaraðstoð og útlistar reglugerð nr. 894/2009 frekar starfsemi 

stofnunarinnar, en reglugerð 894 inniheldur 12 greinar (Lög um alþjóðlega þróunarvinnu 

Íslands nr. 121/2008).  

 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 tóku við af lögum 

96/2000 um sama málefni, en markmið laganna er meðal annars að vinna að því að konur 

og karlar hafi jöfn áhrif í samfélaginu og þeim sé báðum kleift að samræma fjölskyldu- og 

atvinnulíf. Lögin eiga að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og neikvæðum staðalímyndum 

um hlutverk kvenna og karla. Jafnréttisstofa hefur eftirlit með framfylgd laga um jafna 

stöðu karla og kvenna hér á landi og ber fyrirtækjum, félagssamtökum og stofnunum að 

láta Jafnréttisstofu í hendur upplýsingar um þau málefni er varða stofnunina. Þannig má 

ljóst vera að lög um jafna stöðu karla og kvenna ná yfir starfsemi ÞSSÍ og er stofnunin 

bundin af þeim líkt og aðrar stofnanir og fyrirtæki. Jafnréttisstefna íslenskra stofnana er 

bundin af íslenskum lögum og alþjóðlegum skuldbindingum og sáttmálum sem Ísland er 

aðili að (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). 

4.4 JAFNRÉTTISSTEFNA ÞRÓUNARSAMVINNUSTOFNUNAR ÍSLANDS 
Jafnréttisstefna ÞSSÍ er í grunninn byggð á GAD nálgun, þar sem staða kvenna og karla er 

skoðuð með hliðsjón af félagslegri stöðu, til að mynda stöðu, stétt, kynferði og menningu 

og tengslum kynjanna. Litið er almennt á það sem svo að lægri staða kvenna hindri 

almenna félagslega þróun sem og efnahagslega þróun. Þegar WID nálgun var algengari, 

þá voru kvennamál og kvennastörf í fyrirrúmi, en sú nálgun þótti ekki ná tilætluðum 

árangri vegna þess hve lítill hluti kvennamála eða kvennastarfa er almennt í þróunarstarf. 

Áhersla á kynjasjónarmið, í staðinn fyrir kvennasjónarmið, nær betur utan um hlutverk 
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þróunarvinnu sem er að bæta líf almennings í þróunarlöndum (Þróunarsamvinnustofnun 

Íslands, 2004).  

 Tvö meginatriði eru höfð að leiðarljósi í jafnréttisstefnu ÞSSÍ, en þau eru að 

jafnréttismál eru mannréttindamál og til þess að árangursrík þróun geti átt sér stað, þá 

verður jafnrétti kynjanna að verða mikilvæg og viðurkennd forsenda. Tilgangur 

jafnréttisstefnu ÞSSÍ er að stuðla að jafnrétti í samstarfsríkjum stofnunarinnar, sem og að 

samþætta kynja- og jafnréttissjónarmið inn í verkefni stofnunarinnar og meta hversu vel 

samþættingin gengur með úttektum á verkefnum stofnunarinnar. Einnig er tilgangurinn sá 

að stuðla að jafnréttin innan stofnunarinnar. Samþætting innan ÞSSÍ felst í verkefnaáætlun 

og gerð þeirra og er byggð á kyngreindum upplýsingum um stöðu kynjanna út frá 

félagslegum, menningarlegum og efnahagslegum forsendum (Þróunarsamvinnustofnun 

Íslands, 2004).  

 Stefnan sjálf er sett upp í sjö kafla, þar sem tekið er á mismunandi málefnum sem 

tengjast jafnrétti í þróunarvinnu. Í inngangi eru teknar saman almennar útskýringar á 

jafnrétti og hvers vegna það eigi heima í þróunarstarfi. Í öðrum kafla er að finna lagalegar 

skuldbindingar og í þeim þriðja eru kynjasjónarmið kynnt. Í fjórða kafla má finna 

upplýsingar um jafnréttissjónarmið og þróunarstarf og í fimmta kafla eru aðferðir til 

eflingar jafnréttismála í þróunarstarfi. Að lokum eru kynnt verkefnasvið ÞSSÍ og 

jafnréttismál innan þeirra og í sjöunda kafla er endurskoðun stefnunnar tekin fyrir.  

 ÞSSÍ vinnur í samræmi við þúsaldarmarkmiðin og leggur stofnunin áherslu á það 

að aðstoða þá sem verst eru settir í samstarfsríkjum með því að setja aukið fjármagn í 

grunnmenntun og heilbrigðismál og með því að beina aukinni athygli að kynjamisrétti og 

stöðu kvenna innan samstarfsríkjanna. Til þess að ná þessu takmarki mun stofnunin nýta 

sér kyngreiningu til þess að meta hvar þörfin liggur þegar þróunarverkefni eru undirbúin 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 21-22). Í stað þess að leggja aukna áherslu á 

kvennastörf, líkt og WID nálganir mæltust til að yrði gert, þá er notuð kynjasamþætting 

GAD nálgunarinnar í jafnréttisstefnu ÞSSÍ. Þessi samþætting á sér stað í fjórum atriðum. 

Þau eru upplýsingaöflun, umsjón og ábyrgð á framkvæmd, fræðsla til starfsfólks og þróun 

aðferða. Til þess að afla megi þekkingar á þörfum kynjanna í samstarfsríkjum 

stofnunarinnar er notast við samfélagslega kyngreiningu. Hún felst í því að meta 

mismunandi þarfir kynjanna út frá hagnýtum þörfum og kerfislægum þörfum. Í hagnýtum 

þörfum felast meðal annars tekjuöflunarmöguleikar einstaklinga og aðgangur að 

heilsugæslu, en í kerfislægum þörfum felst mat á almennum stöðum í samfélaginu, 
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ákvarðanavald og frumkvæðismáttur einstaklinga. Umsjón og ábyrgð á framkvæmd á að 

vera á höndum verkefnisstjóra sem sjá um jafnréttismál. Þeir eiga að hafa 

sérfræðikunnáttu á þessu sviði og  leiðbeina öðru starfsfólki innan umdæmisins í samstarfi 

við umdæmisstjóra. Einnig á að vera starfsmaður á aðalskrifstofu ÞSSÍ sem hefur umsjón 

með jafnréttisstarfi stofnunarinnar og hefur hann yfirumsjón með starfsfólki og málefnum 

sem snúa að jafnrétti. Fræðsla til starfsfólks vegna jafnréttismála á að vera unnin samhliða 

annarri fræðslu og stefnir stofnunin að því að starfsfólk hennar öðlist hæfni til þess að átta 

sig á þeim greinarmun sem er á þörfum kynjanna. Þróun aðferða er mikilvægt hjálpartæki 

þegar kemur að samþættingu kynjasjónarmiða í þróunarstarfi. Aðferðir við samþættingu 

þurfa að vera markvissar og þurfa að miða að því að sjónarmið beggja kynja séu höfð að 

leiðarljósi þegar kemur að framkvæmd og ákvarðanatöku í þróunarstarfi. ÞSSÍ stefnir að 

því að búa til gátlista um samþættingu jafnréttissjónarmiða sem starfsfólki er ætlað að 

nota við framkvæmd og gerð verkefnaáætlana. Listinn á að vera leiðbeinandi um 

mismunandi hagnýtar og kerfislægar þarfir kynjanna og þannig leiða til aukins jafnréttis 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 27-29) 

 Þátttökunálgun er mikilvæg þegar kemur að samþættingu kynjasjónarmiða í 

þróunarstarfi. Hugmyndin á bak við þátttökunálgun er sú að gera því fólki sem nýtir sér 

þróunaraðstoð kleift að hafa áhrif á ákvarðanatökur og framkvæmd verkefna. Þegar 

þátttökunálgun er notuð þarf að taka sérstakt tillit til kynjasjónarmiða, vegna lítils 

félagslegs- og efnahagslegs valds kvenna í þróunarlöndum. Til þess að þetta sé mögulegt 

þurfa að vera til staðar úrræði sem gera fólki kleift að taka þátt í verkefnum. Sú úrræði 

geta verið í formi breytilegra verkefna sem taka tillit til mismunandi stöðu og stéttar 

kynjanna, barnagæslu á meðan á verkefnum stendur og aukins valds og ábyrgðar á 

ákvarðanatöku til þátttakenda í verkefnunum og þjálfun þeirra. Stofnunin mun halda 

áfram að nýta sér þátttökunálganir, líkt og hún hefur gert á síðustu árum, en leggja verður 

sérstaka áherslu á það að þátttökuþróunarverkefnin stuðli að jafnrétti 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 32). 

 Á sviði mennta- og félagsmála mun stofnunin leggja áherslur á upplýsingaöflun og 

koma upp gagnabanka með kyngreindum upplýsingum um menntamál og mismunandi 

þarfir kynjanna og getu þeirra til þess að nýta sér þau tækifæri til menntunar sem bjóðast. 

Í verkáætlunum á að vera ákvæði sem tekur tillit til mismunandi stöðu kynjanna innan 

skólakerfisins og styðja og stuðla að jöfnu aðgengi kynjanna að skóla, tækifærum og 

aðbúnaði í námi. Einnig á að leitast við að jafna hlutfall karla og kvenna á sviðum 
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mennta- og fræðslu, bæði hjá nemendum sem og hjá kennurum. Mikilvægt er að tekið sé 

tillit til mismunandi þarfa kynjanna, þegar kemur að uppbyggingu kennsluumhverfis og 

skólastarfs og að innan hópa sem starfa við undirbúning og framkvæmd verkefna séu 

bæði karlar og konur og að vinnuframlag og ábyrgð þeirra sé sem jöfnust 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 35-36). 

 Á sviði heilbrigðismála skal, líkt og á sviði kennslumála, leggja áherslu á 

upplýsingaöflun og að koma upp gagnabanka með kyngreindum upplýsingum um 

heilbrigðisástand og þarfir beggja kynja til mismunandi þjónustu. Í starfi ÞSSÍ á að taka 

tillit til mismunandi félagslegs veruleika kynjanna og þeirra tengsla við 

heilbrigðisvandamál. Bjóða á upp á þjálfun fyrir heilbrigðisstarfsfólk í því að gera sér 

grein fyrir og draga úr kynbundinni mismunun. Með aukinni samþættingu á að gera starf 

ÞSSÍ á sviði heilbrigðismála markvissara og skipulagðara, meðal annars með því að kyn- 

og samfélagsgreina samstarfsríki stofnunarinnar, þannig að hægt verði að meta sem best 

hugsanlegan kynjamun í aðgengi að heilbrigðisþjónustu (Þróunarsamvinnustofnun 

Íslands, 2004, bls. 38-39). 

 Þróunarstarf Íslendinga hefur löngum fólgist í því að aðstoða við störf sem 

tengjast fiskveiðum, enda lá sérþekking Íslendinga aðallega í sjávarútvegi til langs tíma 

og gerir að miklu leyti enn, líkt og má sjá af verkefnum stofnunarinnar. Vegna þess hve 

fiskveiðar eru karllægur atvinnuvegur og vegna þess að sá hluti starfseminnar sem var í 

höndum kvenna, það er afleidd landbundin störf, hefur minnkað með aukinni iðnvæðingu, 

þá er full nauðsyn að samþætta kynja- og jafnréttissjónarmið á sviði fiskimála. Fyrst ber 

að nefna upplýsingaöflun um kynbundna verkaskiptingu innan fiskimála. Mikilvægt er að 

þær upplýsingar byggi á raunverulegum aðstæðum en ekki bara á vitnisburði einstaka 

hópa. Þannig lágmarkast hættan á því að ákveðnir hópar innan geirans, missi hlutverk sitt 

innan hans þegar gerðar eru kerfislægar breytingar. Einnig er mikilvægt að kynna 

verkefnin fyrir báðum kynjum, hvetja til þátttöku og tryggja jöfn tækifæri innan 

fiskigeirans fyrir alla einstaklinga. Þá þarf að tryggja að lánsfjármagn standi báðum 

kynjum til boða og að tekjuaukning vaxi í samræmi við ábyrgð og vinnuframlag 

einstaklinga (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 40-41) 

4.5 ÁHRIF JAFNRÉTTISSTEFNU Á ÞRÓUNARSAMVINNUSTOFNUN ÍSLANDS 
Ísland hefur verið í fyrsta sæti jafnréttislista World Economic Forum í tvö ár í röð sem 

gefur til kynna hversu langt jafnréttisbaráttan hefur náð hér á landi. Jafnréttisvísitalan er 

mæld út frá fjórum málefnum sem koma að jafnrétti og eru talin mikilvæg þegar meta á 
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jafnrétti á milli landa. Þátttaka og tækifæri til atvinnu og efnahagslegrar þátttöku er einn 

þátturinn sem skoðaður er þegar jafnréttisvísitala er reiknuð út. Innan þessa málefnis eru 

skoðuð þrjú kynjabil, en þau eru launamunur, þátttökumunur og möguleikinn á framförum 

í starfi. Annað málefni sem skoðað er þegar jafnréttisvísitala er reiknuð út eru möguleikar 

á menntun. Hér eru skoðuð tölugögn um hlutfall kvenna á móti körlum á grunn-, 

framhalds-, og háskólastigi. Þriðja málefnið sem litið er til er heilsa og afkoma. Þessi 

flokkur á að veita yfirsýn yfir heilsu kvenna og karla og mun þar á, ef einhver er. Það er 

gert með athugun á kynjahlutfalli við fæðingu og skoðaðar eru meðallífslíkur kynjanna. 

Fjórða málefnið sem skoðað er þegar jafnréttisvísitala eru reiknuð er pólitísk þátttaka 

kynjanna. Hér er litið til hlutfalls karla og kvenna í þingstörfum og í ráðherrastöðum og 

að lokum er skoðað hlutfall þeirra kvenna og karla sem eru stjórnendur framkvæmdavalds 

(forsetar og forsætisráðherrar) síðustu 50 ára. Þessir fjórir mælikvarðar eru svo notaðir til 

þess að reikna út og meta jafnrétti innan landa (World Economic Forum, 2010). 

 Það má vera ljóst að jafnréttismál á Íslandi eru í mun betri farvegi en í 

samstarfsríkjum stofnunarinnar, en þó er það mismunandi, eðli málsins samkvæmt, hversu 

strangt fyrirtæki og stofnanir hér á landi taka á jafnréttismálefnum. Lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla gefa fyrirtækjum og stofnunum góðan ramma til þess að starfa 

eftir. Jafnréttisstofa sér um að lögum sé framfylgt og hefur eftirlit með framkvæmd, 

fræðslu og upplýsingastarfsemi um lögin.  

 Eftir lestur jafnréttisstefnu ÞSSÍ má fljótt sjá að hún nær að mestu leyti yfir 

starfsemi ÞSSÍ í samstarfsríkjum stofnunarinnar en ekki um starfsemi ÞSSÍ á Íslandi, enda 

er það kannski skiljanlegt, þar sem að verkefni og starfsemi stofnunarinnar fara fram á 

erlendri grund. Aðalskrifstofa ÞSSÍ er þó á Íslandi og því ætti áætlunin einnig að ná yfir 

hana. Samkvæmt staðgengli framkvæmdarstjóra ÞSSÍ hafa ekki verið gerðar neinar 

sérstakar úttektir eða skýrslur sem taka sérstaklega á framfylgd jafnréttisstefnu, en verið 

er að vinna innanhússkýrslu í Malaví, þar sem skoðuð eru jafnréttismálefni (Þórdís 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 28. september 2010). Í stefnuriti ÞSSÍ þar sem útskýrð 

er stefna og verklagsreglur stofnunarinnar er eftirfarandi kafli um jafnréttismál: 

Þúsaldarmarkmiðin leggja áherslu á nauðsyn aukins samfélagsleg jafnréttis í baráttunni 

gegn fátækt. Flestar þróunarsamvinnustofnanir leggja nú áherslu á jafnréttismarkmið í 

starfi sínu en margoft hefur verið sýnt fram á að mismunun milli kynjanna og önnur 

félagsleg mismunun hindrar framfarir og tefur baráttuna gegn fátækt í heiminum. Í 

samræmi við stefnu í alþjóðlegu þróunarsamstarfi mun ÞSSÍ miða að því að samþætta 
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jafnréttissjónarmið inn í alla starfsemi sína á næstu árum. Tekið verður tillit til þarfa og 

hlutverka kvenna og karla við undirbúning og framkvæmd allra þróunarverkefna 

stofnunarinnar og þannig reynt að tryggja að bæði kynin hafi tækifæri til áhrifa, þátttöku 

og ábata af verkefnunum (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 10). Samkvæmt 

þessu stefnuriti, sem samþykkt var af stjórn ÞSSÍ árið 2004, á stofnunin að samþætta 

jafnréttissjónarmið inn í alla starfsemi sína. Þannig ættu jafnréttissjónarmið að vera 

innleidd í alla starfsemi stofnunarinnar og öll stefnumótun að taka mið af jafnréttisstefnu 

ÞSSÍ. 

 Í greinargerð Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur, um skipulag þróunarsamvinnu á 

Íslandi innan utanríkisráðuneytisins, eru lagðar fram tillögur og ábendingar um breytingar 

á þróunarsamvinnu. Þar er lagt til að gerð verði betri stefnumótun, stefnumörkun og nýtt 

stjórnskipulag innan þróunarsamvinnu og mörg mjög mikilvæg atriði sem koma þar fram. 

Áhugavert er þó að í greinargerð Sigurbjargar er ekki að finna samþættingu 

jafnréttissjónarmiða í skipulag stofnunarinnar, þrátt fyrir að samkvæmt stefnuriti ÞSSÍ 

eigi að samþætta jafnréttissjónarmið í alla starfsemi stofnunarinnar (Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, 2008). Vert er að taka það fram að greinargerð Sigurbjargar er gerð fyrir 

utanríkisráðuneytið en ekki sérstaklega fyrir ÞSSÍ og hún kom út í febrúar árið 2008, 

mánuði áður en ný lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla voru sett, en í lögum 

nr. 96/2000, sem lög nr. 10/2008 tóku við af, er ekki talað um kynjasamþættingu.  

 Það kemur fram í jafnréttisstefnu ÞSSÍ að áhersla í jafnréttisvinnu ÞSSÍ sé tvíþætt: 

Annars vegar mun stofnunin á næstu árum leitast við að þróa leiðir til að tryggja á 

markvissan hátt jafna stöðu kynjanna innan stofnunarinnar sjálfrar. Þetta mun m.a. fela í 

sér leiðir til að tryggja jöfn tækifæri kvenna og karla til að starfa og öðlast starfsframa 

innan stofnunarinnar, leiðir til að tryggja jöfn laun kynjanna fyrir sambærileg störf, 

þróun fjölskyldustefnu og þróun leiða til að koma í veg fyrir og meðhöndla kynferðislega 

áreitni og einelti á vinnustað.(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 13). Þó ekki sé 

mikið minnst á jafnréttismál innan stofnunarinnar í jafnréttisstefnu ÞSSÍ, þá virðist vera 

gert ráð fyrir því að störf innan stofnunarinnar falli undir stefnuna, líkt og önnur störf í 

samstarfsríkjunum. 

 Samkvæmt ársskýrslu ÞSSÍ fyrir árið 2009 kemur fram að undirrituð og samþykkt 

hafi verið jafnréttisáætlun þann 20. nóvember 2009 og er henni ætlað að auka dýpt 

jafnréttisstefnunnar, ásamt því að taka fyrir málefni sem snúa meira að starfsemi ÞSSÍ á 

Íslandi. Í áætluninni kemur fram að ÞSSÍ leggur áherslu á launajafnrétti og því til 
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eftirfylgni er gerð árleg greining á launajafnrétti. Greiningunni skal lokið í mars ár hvert 

og jafnréttisfulltrúi stofnunarinnar sér um yfirferð á greiningunni, ásamt því að kynna 

hana fyrir stjórn ÞSSÍ. Jafnréttisfulltrúi er nýtt embætti innan ÞSSÍ sem stofnað var árið 

2009 og var Þórarinna Söebech skipuð til tveggja ára í það starf. Starfið felst í því að hafa 

eftirlit með og fjalla um jafnréttismálefni innan stofnunarinnar (Þróunarsamvinnustofnun 

Íslands, 2010). Stöðuveitingar og framgangur í starfi eru einnig hluti af jafnréttisáætlun 

ÞSSÍ og í þeim kafla kemur fram að öll störf skulu vera ókyngreind og stefnt er að sem 

jöfnustu hlutfalli kynjanna í störfum stofnunarinnar, ásamt því að starfsfólki skal ekki 

mismunað eftir kynferði þegar kemur að framgangi innan ÞSSÍ. Aðgerðir til styrktar 

þessu er greining á starfauglýsingum, þar sem athugað er hvort þær séu ókyngreindar. 

Konur til jafns við karla skulu koma að mótun stefnu ÞSSÍ og þátttaka í vinnuhópum og 

starfsnefndum á að vera sem jöfnust. Gerð skal kyngreind samantekt á starfi við 

stefnumótun og í vinnuhópum, ásamt kyngreindri samantekt um þátttöku í endurmenntun 

starfsfólks innan stofnunarinnar. Einnig á að kynna fyrir starfsfólki þau réttindi og skyldur 

sem þau hafa gagnvart vinnustaðnum, ásamt því að kynna fyrir þeim kerfi sveigjanlegs 

vinnutíma. Eftirfylgni við stefnu ÞSSÍ í jafnréttismálum er á höndum umdæmisstjóra og 

framkvæmdarstjóra stofnunarinnar (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2009). 

Jafnréttisáætlun ÞSSÍ bætir miklu við jafnréttisstefnu stofnunarinnar og tekur áætlunin til 

alls starfs innan stofnunarinnar og alls starfólks og dregur þannig úr örlítið einhliða 

umfjöllun stefnunnar. 

Bæði jafnréttisstefna og stefnurit um stefnu og verklag ÞSSÍ eru frá árinu 2004 og 

á þeim tíma var kynjasamþætting ekki lögbundin, en engu að síður er samþætting 

jafnréttissjónarmiða hluti af almennri stefnu ÞSSÍ, sem og jafnréttisstefnu stofnunarinnar.  

 Samkvæmt jafnréttisstefnu ÞSSÍ á að kynjasamþætta stefnumótun og áætlanagerð 

stofnunarinnar og tryggja þannig að málefni innan þess flokks verði ekki að jaðarmálum 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 27). Siðareglur starfsmanna stofnunarinnar 

voru gefnar út árið 2009 og ættu því að taka mið af jafnréttisáætlun. Innan reglnanna ætti 

því að vera að finna reglur um jafnréttismál og hvernig stuðla eigi að jöfnuði kynjanna. 

Samkvæmt siðareglum ÞSSÍ, þá eiga þær aðeins við í samstarfsríkjum stofnunarinnar og 

kemur fram í 1. grein reglnanna að siðareglur stofnunarinnar eigi við starfsfólk erlendis, 

þar á meðal lausráðna starfsmenn, innfædda starfsmenn, fólk í starfsþjálfun, ráðgjafa og 

verktaka sem starfa fyrir ÞSSÍ. Eining eiga siðareglurnar við um starfsfólk aðalskrifstofu, 

ef það ferðast erlendis fyrir hönd ÞSSÍ. Í 2. grein reglnanna kemur fram að óheimilt sé að 
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mismuna starfsfólki á grundvelli kyns, trúar, sambandsstöðu, kynþáttar og svo framvegis 

og einnig er kynferðisleg áreitni bönnuð. Að öðru leyti kemur lítið fram í reglunum 

sjálfum um jafnréttismál eða samþættingu þeirra inn í siðareglur ÞSSÍ, en í undanfara 

reglnanna segir að stofnunin virði jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna og stuðli að 

kynjasamþættingu og jafnrétti í starfi og stefnumótun (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 

2009). Þannig virðist tekið tillit til jafnréttisstefnu að hluta til, en hvað varðar 

kynjasamþættingu er erfitt að koma auga á innleiðingu hennar, Ruth Pearson kom inn á 

þetta í gagnrýni sinni á kynjasamþættingu en hún talaði um þessar klausur sem settar eru 

inn í stefnulýsingar og reglur án þess að raunverulegar kerfislægar breytingar lægju þar að 

baki (Pearson, 2005, bls. 167). Gagnrýna má jafnréttisstefnu ÞSSÍ fyrir það að hafa engin 

tímamörk til viðmiðunar. Þau verkefni sem útlistuð eru í stefnunni, og þarf að breyta til 

þess að hægt sé að samræma starf stofnunarinnar og jafnréttisstefnu hennar, eru góð og 

gild og leiðir til þess að ná þeim markmiðum er gerð skil en það vantar ákveðinn 

tímaramma. Ef tímaramma hefði notið við, hefði verið auðveldara fyrir stofnunina að sjá 

hvernig kynjasamþætting verkefna gengi og hægt væri að endurmeta stefnuna innan 

ákveðins tíma. Í staðinn segir orðrétti í 7. kafla stefnunnar, sem nefnist endurskoðun 

jafnréttisstefnu: Jafnréttisstefna ÞSSÍ skal endurskoða reglulega skv. ákvörðun stjórnar 

ÞSSÍ þar um. Gert er ráð fyrir að endurskoðun taki m.a. mið af könnun á árangri 

stofnunarinnar (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 43).  Áhugavert er að engin 

tímasetning er heldur á endurmati stefnunnar. Hvorki kemur fram í kaflanum hvenær skuli 

endurskoða stefnuna né hvernig slík endurskoðun eigi að fara fram. Aðeins er sagt að taka 

eigi mið af könnun um árangur stofnunarinnar, betra væri ef um reglulegt millibil væri að 

ræða.  

 Markmið jafnréttisstefnunnar eru skýr sem og tilgangur þeirra og bæði eru 

markmið þróunarstarfa skýr og markmið stefnunnar sjálfrar. Lagarammi stefnunnar er 

skýr, hún er bundin af lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og lögum um 

alþjóðlega þróunarvinnu Íslands. Alþjóðlegar skuldbindingar eru einnig teknar til 

hliðsjónar og er það sett fram á skýran hátt. Innleiðing stefnunnar fer fyrst og fremst fram 

með kynjasamþættingu og þátttökunálgun og er henni fylgt eftir með könnunum og 

úttektum. Endurmat stefnunnar er svo í höndum stjórnar ÞSSÍ. 
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5. SAMÞÆTTING JAFNRÉTTISMÁLA Í SAMSTARFSRÍKJUM ÞSSÍ 
Hlutverk jafnréttisstefnu er stórt og mikið og mörg málefni sem rúmast innan hennar. Í 

þessum kafla er ætlunin að skoða hvernig gengur að samþætta jafnréttisstefnu ÞSSÍ við 

þróunarsamstarf og verkefni sem stofnunin hefur á sínum höndum, en eitt af 

meginatriðum GAD nálgunarinnar er samþætting kynjasjónarmiða í öll þróunarverkefni. 

Þegar höfundur fór að skoða stöðu jafnréttismála í samstarfsríkjum ÞSSÍ, þá ákvað hann 

að skoða eitt verkefni í hverju samstarfsríki á mismunandi sviði, þannig að hægt væri að 

sjá hvort og hvernig sú stefnumörkum sem er í jafnréttisstefnu ÞSSÍ hefði skilað sér í 

verkefnin. Höfundur mun skoða verkefni sem hófust eftir útgáfu stefnunnar, þannig að 

hægt sé að meta áhrif stefnunnar á samstarfsríkin.  

5.1 MALAVÍ 
Malaví er það samstarfsríki sem er hvað verst sett varðandi jafnrétti kynjanna, en 

samkvæmt Global Gender Gap Report er það í 68. sæti af 134. ríkjum (World Economic 

Forum, 2010). Samstarfsverkefni ÞSSÍ í Malaví eru margvísileg en þar eru verkefni á 

sviði, menntunarmála, heilbrigðismála og vatns- og hreinlætismála, en verkefnum á svið 

fiskimála lauk árið 2009. Jafnréttisstefna ÞSSÍ tekur sértækt á þessum málefnum og eru 

jafnréttissjónarmið innleidd á mismunandi hátt. Við undirbúning á verkefnum á sviði 

menntamála aflar stofnunin upplýsinga og stuðlar að könnunum og uppbyggingu 

gagnabanka sem hefur að geyma kyngreindar upplýsingar um menntamál, getu kynjanna 

til þess að nýta sér tækifæri til menntunar og ólíkar þarfir kynjanna þegar kemur að 

mennta- og félagsmálum. Leitast á við að hafa jafnt hlutfall kvenna og karla í störfum á 

sviði félags- og menntamála og bjóða á þessu starfsfólki upp á þjálfun í að draga úr 

kynjamismunun í skólakerfinu. Þar sem annað kynið er í afgerandi minnihluta skal gera 

sérstakt átak til þess að auka þátttöku þess. Taka þarf mið af kynbundinni mismunun í 

samfélaginu í heild og mismunandi stöðu kynjanna innan menntakerfisins, byggja þar inn 

í verkáætlanir ákvæði sem taka tillit til mismunandi þarfa kynjanna og stuðla að jöfnu 

aðgengi og jöfnum tækifærum kynjanna (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 35).  

 Verkefni það sem skoðað verður frá Malaví kallast stuðningur við 

fullorðinsfræðslu í Mangochi héraði. Það hófst árið 2006 og áætluð verklok eru lok árs 

2010. Þetta verkefni er framhald af öðru fullorðinsfræðsluverkefni sem stóð yfir á árunum 

2001-2005. Þetta verkefni er liður í aðgerðum malavískra stjórnvalda sem eiga að styðja 

við félagslega og efnahagslega þróun á Mangochi svæðinu, en hlutfall læsra í héraðinu er 

það lægsta í Malaví. Samkvæmt ársskýrslu ÞSSÍ frá árinu 2009 er áætlað að um 38% 
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kvenna og 59% karla, eldri en 15 ára, séu læs. Verkefnið byrjaði með fjórum leshringjum 

árið 2001 en árið 2009 voru leshringirnir orðnir 94, þar sem þátttakendur voru 1695 konur 

og 160 karlar. Í nóvember 2009 var lagt mat á færni þátttakenda í leshringjunum og um 

49% þátttakenda náðu prófinu (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2010). Að verkefninu 

standa, ásamt ÞSSÍ, Kvennamálaráðuneytið (Ministry of Women and Child Development) 

og héraðsyfirvöld í Mangochi héraði (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.). 

 Notast er við svokallaða Reflect-nálgun en hún gengur ekki aðeins út á það að 

kenna fólki að lesa og skrifa, heldur hvetur hún til fólk til þátttöku og aðgerða í eigin 

samfélagi. Þannig eru umræður um þróunarmál samþættar inni í verkefnið og hefur þetta 

skilað þeim árangri að þátttakendur hafa staðið að samvinnu með öðrum úr samfélaginu. 

Þannig hafa þeir hafið byggingu húsa fyrir kennara, skólahúsnæðis fyrir börn og 

kennsluskýla. Gestakennarar hafa einnig komið í leshringina og haldið fyrirlestra, meðal 

annars um fjölskyldustefnu og kynbundið ofbeldi, umhverfisstjórnun og HIV/alnæmi 

(Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2010). Karl Benediktsson og Linley R. Kamtengeni 

gerðu úttekt á verkefninu árið 2004 og svo gerði Alan Rogers aðra úttekt árið 2008 (Karl 

Benediktsson og Linley R. Kamtengeni, 2004), (Rogers, 2008). Samkvæmt úttekt Karls 

og Linley, þá er verkefnið mikilvægt fyrir samfélagið þegar litið er til þróunar og þess 

markmiðs að draga úr fátækt. Það markmið að stækka leshringina og fjölga þeim, hafði 

orðið til þess að um 800 þátttakendur voru í verkefninu og um 30 leshringir. Ekki hafði þó 

tekist að auka þátttöku karla og mikil var um brottfall. Kennsla við verkefnið hefur gengið 

vel og eru stjórnendur leshringjanna 30 en aðeins tveir stjórnendur hafa hætt störfum. Það 

markmið verkefnisins að tengja samfélaglegt líf þátttakenda inn í verkefnið hefur ekki 

tekist eins vel og lagt var upp með. Frá ÞSSÍ var einn starfsmaður í fullu starf við þetta 

verkefni og einn í hálfu. Í skýrslunni kemur fram að stuttar boðleiðir og skýr skipting 

verkefna innan ÞSSÍ hafi gert þeirra hlut mjög skilvirkan, en hlutverk starfsmanna frá 

stjórnvöldum var oft á tíðum óljóst, boðleiðir flóknar og skipting verkefna óskýr sem hafi 

dregið úr skilvirkni verkefnisins. Einnig kemur fram að skilningur á mikilvægum 

málefnum, eins og mannréttindum, jafnrétti, HIV/eyðni og eyðingu skóga hefur aukist. 

Það má þakka gestafyrirlesurum en ekki umræðunni innan leshópanna. Þrátt fyrir að 

skilningur á þessum málefnum hafi aukist er ekki um að ræða varanleg áhrif. Það þarf að 

styrkja starfið að mati skýrsluhöfunda sem og tengslin á milli sjálfs lestrarverkefnisins og 

félagslega þáttar Reflect-nálgunarinnar (Karl Benediktsson og Linley R. Kamtengeni, 

2004). 
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 Í úttekt Alan Rogers koma fram áhyggjur vegna skorts á skýrleika í verkefninu. Á 

áherslan að vera á lestrakennslu eða á þróunarmál? Rogers telur að leggja þurfi áherslu á 

annað hvort og einnig þykir honum að útskýringu vanti á því hvers kyns þróunarmál eigi 

að leggja áherslu á, samfélagslega þróun, félagslega þróun innan verkefnisins eða 

efnahagslega þróun. Stór hluti leshringjanna hittist ekki reglulega og yfirgnæfandi 

meirihluti þátttakenda eru konur. Þá kom í ljós að um þrjár gerðir hringja væri að ræða, 

leshringi, nefndar- eða stjórnunarhringi og þorpsfundahringi. Það ýtti undir óskýrleika 

bæði fyrir þátttakendur og stjórnendur verkefnisins. Samkvæmt Rogers er lítil sem enginn 

umræða um breiðari málefni, eins og ójöfnuð, kynjamálefni eða félagslegar breytingar. 

Einnig fjallar Rogers um það í úttekt sinni að í hringjum þeim sem kallast nefndarhringir 

virðast vera fleiri karlar en konur, þvert á áætlanir um kynjajöfnuð innan hringjanna 

(Rogers, 2008).  

 Mikill munur virðist vera á þessum tveim úttektum enda er í raun um að ræða tvö 

verkefni sem byggð eru á sama grunninum. Verkefni eins og þessi eru flókin í 

framkvæmd og auðvelt er að missa sjónar á meginmarkmiðum verkefnisins. Samkvæmt 

Rogers vantar meiri greiningu á allt verkefnið og betri samsetningu. Einnig þarf að vera 

skýrara hvort um sé að ræða lestrarverkefni eða þróunarverkefni. Jafna þarf kynjahlutfall 

þannig að verkefnið verði ekki bara kvennaverkefni, því þá er hætta á því að verkefnið 

verði einangrað jaðarverkefni og það þjónar ekki tilgangi jafnréttissjónarmiða og GAD 

nálgunarinnar. 

5.2 MÓSAMBÍK 
Mósambík er það land af þeim sem njóta stuðnings ÞSSÍ, sem er hæst á listanum yfir 

jafnrétti kynjanna, en miklar breytingar hafa orðið í landinu á síðustu árum. Samkvæmt 

Gender Gap Report er Mósambík í 22. sæti af 134, sem verður að teljast gott, en aðeins 

Lesoto (8) og Suður-Afríka (12) eru ofar af Afríkuríkjunum (World Economic Forum, 

2010). Verkefni á vegum ÞSSÍ í Mósambík eru fyrst og fremst á sviði fiski- og 

menntamála en einnig hefur stofnunin verið með samstarfsverkefni með Rauða krossinum 

á heilbrigðissviði og verkefni á félagssviði. Það er yfirlýst markmið ÞSSÍ að samþætta 

jafnréttissjónarmið inn í verkefni sín og eru verkefni á sviði fiskimála ekki undanskilin.  

 Við undirbúning á verkefnum á sviði fiskimála, þarf að tryggja að skipulag og 

framkvæmdaráætlanir verkefna séu byggðar á upplýsingum um kynbundna 

verkaskiptingu innan fiskigeirans. Einnig er mikilvægt að upplýsingar um þátttöku byggi 
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á raunverulegum aðstæðum en ekki eingöngu á vitnisburði fólks. Slíkar upplýsingar geta 

dregið úr hættunni á því að starfsstéttir innan fiskigeirans missi hlutverk sín. Hættan á því 

að slíkt gerist á einkum við þegar kerfislægar breytingar hafa verið gerðar með þróun á 

iðntækjum og iðnvæðingu innan geirans. Kynna þarf þau verkefni sem stendur til að fara 

í, innan þeirra samfélaga þar sem verkefnið fer fram og leggja áherslu á það að ná til 

beggja kynja. Við undirbúning og framkvæmd verkefna skal unnið með hópum þar sem 

bæði eru karlar og konur og gefa báðum kynjunum tækifæri til aukinnar menntunar á sínu 

sérsviði innan fiskigeirans. Einnig skal tryggja að lánsfé standi konum til boða, jafnt sem 

körlum (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2004, bls. 40-41). 

 Verkefnið sem höfundur hefur ákveðið að skoða er stuðningur við 

sjávarútvegsráðuneytið í Mósambík, en þetta verkefni er þríhliða samstarfsverkefni með 

stjórnvöldum í Mósambík og utanríkisráðuneyti Noregs. Þetta verkefni hófst árið 2009 og 

eru áætluð verklok árið 2013. Verkefninu er ætlað að efla innviði ráðuneytisins, 

undirstofnana þess og mannauð. Einnig er stuðningur veittur til þess að efla hafrannsóknir 

og fiskveiðistjórnun og eftirlitsstofnunum er veittur stuðningur, ásamt því að þróa á 

landhelgisgæslu. Efla á undirstöður fiskeldis og stuðningur er veittur til menntunar og 

þjálfunar á starfsfólki í fiskeldi og fiskigæðamálum. Verkefninu er einnig ætlað að styrkja 

þverfagleg verkefni sem tengjast meðal annars kynjajafnrétti, réttlátum stjórnarháttum og 

ábyrgri umgengi við náttúruauðlindir (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.).  

 Ekki hafa verið gerðar neinar úttektir á þessu verkefni og því er erfitt að meta áhrif 

verkefnisins og hvernig gengið hefur að samþætta jafnréttissjónarmið inn í verkefnið. 

Verkefnið er tiltölulega nýtt og því er erfitt að nálgast upplýsingar um það hvernig gengið 

hefur að koma kynjasamþættingu í framkvæmd. Í verkefnalýsingunni er þó að finna 

verkskipulag, þar sem má sjá að jafnréttisstefna er innlimuð í skipulagið. Þá er gert ráð 

fyrir því að greinargerð um stöðu kvenna á sviði fiskimála verði gerð á öðru ári 

verkefnisins og í kjölfarið á hverju ári eftir það, þangað til að verkefninu lýkur. Einnig á 

að halda fyrirlestra um kynjasjónarmið á sviði fiskimála. Gert er ráð fyrir því að slíkir 

fyrirlestrar séu haldnir árlega frá öðru ári verkefnisins fram á það síðasta. Jafnréttisstefna 

verkefnisins verður styrkt með þátttöku á ráðstefnum, bæði á alþjóðlegum vettvangi og 

innlendum. Gert er ráð fyrir því að slíkar ráðstefnur verði sóttar á öðru ári verkefnisins og 

í kjölfarið árlega fram að lokum verkefnisins (Ministry of Fisheries, 2009, bls. 83). 

Markmið verkefnisins er að jafnréttisstefnu sé framfylgt og til þess að það sé gert skal 

fylgjast með innleiðingu hennar í verkefnið, en það er á höndum starfsmanna- eða 



HVERSU SKILVIRK ER JAFNRÉTTISSTEFNA ÞRÓUNARSAMVINNUSTOFNUNAR ÍSLANDS OG 
HVER ERU ÁHRIF HENNAR Á SAMSTARFSRÍKI STOFNUNARINNAR? 

 

  BLAÐSÍÐA | 43 

mannauðsstjóra að fylgjast með því (Ministry of Fisheries, 2009). Þrátt fyrir að ekki sé 

hægt að nota úttektir á verkefninu til þess að meta hversu vel er farið eftir jafnréttisstefnu, 

þá má sjá á verkefnalýsingunni að samþætting kynjasjónarmiða er hluti að lýsingunni 

sjálfri og er það jákvætt. 

5.3 ÚGANDA 
Samkvæmt Global Gender Gap Report er Úganda í 33. sæti af 134. löndum (World 

Economic Forum, 2010). Verkefni ÞSSÍ í Úganda hafa verið fjölbreytt. Á síðasta ári vann 

stofnunin að verkefnum á sviði fiskimála, félagsmála og menntamála. Verkefni á sviði 

félagsmála falla undir sömu viðmið og menntamál í jafnréttisstefnu ÞSSÍ. Viðmiðunum 

má skipta í sex flokka en þeir eru upplýsingaöflun, tengsl við félagslegan raunveruleika, 

þjálfun og tækifæri, kynbundnar þarfir, þátttaka og jafnvægi. Upplýsingaöflun fer fram 

með þeim hætti að komið er upp gagnabanka með kyngreindum upplýsingum sem svo eru 

notaðar sem grundvöllur fyrir undirbúning og framkvæmd verkefna á vegum 

stofnunarinnar. Kynbundin mismunun er oft rótgróin í samfélagið og því er mjög 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Félagsleg verkefni þurfa að taka á birtingamyndum 

og afleiðingum félaglegrar og efnahaglegrar mismununar og því skal byggja inn í verkefni 

og verkefnalýsingar ákvæði sem taka tillit til mismunandi þarfa kynjanna og stuðla að 

jöfnu aðgengi og tækifærum í námi og þjálfun (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2009). 

 Verkefnið sem skoðað verður er á sviði mennta- og félagsmála en það snýr að 

frumkvöðlafræðslu í Úganda. Verkefnið snýr að því að styðja úgandíska frumkvöðla og 

auka hæfni þeirra, þannig að þeir geti tekið þátt í viðskipa- og efnahagslífi landsins. 

Tilgangur verkefnisins er að stuðla að sjálfbærum og samkeppnishæfum einkageira í 

landinu og bæta aðgang eigenda lítilla fyrirtækja að þjálfun og viðeigandi námsefni, ásamt 

því að aðstoða þá við að nýta sér þjónustu, svo sem fjármálaþjónustu, og upplýsingar sem 

þegar eru til staðar (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.). Verkefnið er 

samstarfsverkefni á milli ÞSSÍ, belgísku þróunaraðstoðarinnar og úgandískra aðila svo 

sem fjármála-, skipulagsmála- og efnahagsmálaráðuneytis  og fjárfestingastofu Úganda. 

Verkefnið náði til alls landsins og eru áætluð verklok þess árið 2011. Alls hafa 20 

úgandískir kennarar fengið þjálfun hjá Háskólanum í Reykjavík, þar af voru 12 kennarar 

við nám hér á landi í júní 2009 (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2010). Úttekt var gerð á 

þessu verkefni ÞSSÍ í júní og júlí 2010. Af þeim frumkvöðlum sem þegar áttu fyrirtæki og 

tóku þátt í fræðslunni, þá bættu rúm 57% þeirra viðskiptahætti sína og stjórnunarhættir hjá 

tæpum 79% þátttakenda þóttu batna, samkvæmt úttektinni. Úttektin leiddi það einnig í 
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ljós að 52% frumkvöðla voru karlar og 48% konur, þannig að vel hefur gengið að hafa 

aðgang að náminu jafnan og kynjasjónarmið hafa verið virt. Á móti kemur að 68% 

kennarar og stjórnenda verkefnisins voru karlmenn sem sýnir fram á kynjaójöfnuð í 

stjórnendastöðum sem gengur þvert á eitt af markmiðum jafnréttisstefnu ÞSSÍ þegar 

kemur að félags- og menntamálum (Corporate Links Limited , 2010).  

5.4 NAMIBÍA 
Namibía er í 25. sæti á lista Global Gender Gap report en árið 2009 var landið í 32. Sæti, 

sem verður að teljast góður árangur og mikið stökk á milli ára (World Economic Forum, 

2010). Samningur ÞSSÍ við Namibíu gildir til ársloka 2010. Snemma á árinu 2009 var 

ákveðið að framlengja ekki samninginn en Ísland hefur verið með samstarfssamning við 

Namibíu í rúm 20 ár og því marka þessar breytingar tímamót í starfsemi ÞSSÍ. Verkefnið 

sem höfundur hefur ákveðið að skoða er verkefni sem kallast „Vatn er líf“ en þetta 

verkefni snýr að byggingu og kennslu á vatnsveitur í Kunene sýslu í norðurhluta Namibíu. 

Verkefnið er samstarfsverkefni ÞSSÍ og ráðuneytis landbúnaðar, vatns og skóga í 

Namibíu. Verkefnið hófst árið 2007 og því lýkur í árslok 2010. Verkefnið snýr fyrst og 

fremst að Ovahimba þjóðflokknum sem er hirðingjaþjóð sem í daglegu máli kallast 

Himbar. Svæðið sem þeir búa á er afar þurrt og byggðir eru dreifðar og er oft erfitt 

yfirferðar í þessum landshluta. Markmið verkefnisins er að veita Himbum tryggan aðgang 

að vatni. Verkefnið sjálft er tvíþætt. Hluti þess snýr að því að byggja vatnsveiturnar en 

hinn hlutinn snýr að þjálfun heimafólks í viðhaldi og umsjón vatnsveitnanna. Það er 

stefna stjórnvalda í Namibíu að byggja vatnsverkefni á samráðsstjórnun og því er þjálfum 

heimamanna mikilvægur hluti af verkefninu (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, e.d.).  

 Eftirfylgni þjálfunar þátttakenda í stýrinefndum vatnsveituverkefnisins fór fram í 

apríl 2010. Tilgangur eftirfylgninnar var að athuga hversu margir nefndarmenn hefðu haft 

gagn af þeirri kennslu sem þeir höfðu fengið í því  að viðhalda vatnsveitunum. Tekið er 

fram í úttektinni að í ljósi þess hve fáir nefndarmanna voru læsir, þá hafi spurningalistum 

sem lagðir voru fyrir nefndarmenn verið vel svarað. Flest samfélög þar sem settar voru 

upp vatnveitur settu upp girðingar í kringum veiturnar og samhugur var um það að íbúar 

greiddu aðgangsgjöld að veitunni. Hlutverk kynjanna þegar kemur að vatnsveitunum er í 

samræmi við menningarlegt hlutverk kynjanna, þar sem konur sjá um vatnsöflun og er því 

eðlilegt að konur sjái að miklu leyti um veiturnar (Agrifutura, 2010). 

 Þrátt fyrir að lögformleg staða kvenna í Namibíu sé vernduð og margt hafi áunnist á 
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síðustu árum varðandi kynjajafnrétti, þá eru margir menningar- og félagsbundnir þættir 

sem veikja stöðu kvenna og almennt séð á jafnrétti langt í land í Namibíu. Það er stefna 

ÞSSÍ að hafa jafnréttissjónarmið að leiðarljósi og á það við um verkefni í Namibíu, eins 

og annars staðar. Vatnveituverkefni ÞSSÍ hjá Himbum er dæmi um samþættingu 

kynjasjónarmiða við verkefni ÞSSÍ. Hjá ættbálki Himba eru það konur og stúlkur sem sjá 

um vatnsöflun og eitt af markmiðum verkefnisins er að bæta hag þeirra með betra aðgengi 

að vatni. Ávinningurinn er tvíþættur, annars vegar léttir vatnsveitan störf kvenna og 

tímasparnaður verður og hins vegar eru konur þátttakendur í stýrinefndum 

vatnsbrunnanna og taka þátt í námskeiðum í tengslum við þau nefndarstörf. Þannig er 

unnið að því að þjálfa konur og ýta undir þátttöku þeirra og með því stuðla að betra 

jafnvægi (Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2009). 

 Þær úttektir á verkefnum sem höfundur ákvað að skoða áttu það sameiginlegt að 

engin þeirra var um jafnréttismál eða hafði jafnréttisstefnu ÞSSÍ að leiðarljósi. Samkvæmt 

svörum sem höfundur fékk frá ÞSSÍ, þá er verið að gera eina slíka úttekt, þar sem 

sérstaklega er verið að athuga með kynjajöfnuð og samþættingu kynjasjónarmiða í 

starfsemi og verkefni sem ÞSSÍ stendur að í Malaví. Þó var að litlu leyti minnst á 

jafnréttismál, ásamt öðrum þverfaglegum málefnum sem stofnunin leggur áherslu á og 

ánægjulegt er að sjá hvernig jafnréttissjónarmið eru samþætt inn í verkefnaáætlanir og 

verkefnalýsingar. Hins vegar, líkt og úttekt Rogers í Malaví leiddi í ljós, þá er möguleg 

hætta á að leshringir fullorðinsfræðslunnar verði að kvennaverkefnum og ef það gerist, þá 

mun verkefnið verða að jaðarverkefni. Þess vegna er mjög mikilvægt að jafna 

kynjahlutföllin. 
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6. NIÐURSTÖÐUR  
Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir sögu þróunarmála í stuttu máli. Litið var til 

kenninga Rostow og Amartya Sen ásamt fleirum. Fram kemur í ritgerðinni að um 90% 

þróunarríkja hafa verið nýlendur Vesturlandanna og á þeim tíma sem nýlendurnar voru að 

öðlast sjálfstæði, hver af annarri, urðu flestar kenningar um þróunarmál til, en uppruna 

þeirra má rekja til Upplýsingarinnar að einhverju leyti. Kenningar eins og kenningin um 

nútímavæðingu og flugtakskenning Rostows voru grunnur þróunarmála. Þessar kenningar 

áttu það flestar sameignlegt að vera línulegar kenningar og hlutu seinna meir mikla 

gagnrýni fyrir það, meðal annars frá hagfræðingum á borð við Amartya Sen. Kynnt er 

byrjun femínískrar nálgunar á þróunarmál en grunnur þeirra kemur frá hagfræðingum eins 

og Boserup sem varð fyrst til þess að reyna að skýra það á kerfisbundinn hátt hver hlutur 

kvenna í þróunarríkjum gæti orðið  þegar efnahagslegur vöxtur á sér stað. Í framhaldinu 

voru kynntar nokkrar jafnréttisnálganir í þróunarvinnu. Í öðrum hluta ritgerðarinnar var 

fjallað um fáeinar alþjóðastofnanir og samninga sem stuðla að þróunarsamstarfi og 

jafnrétti. Í þriðja hlutanum var uppruni þróunarsamvinnu á Íslandi skoðaður ásamt starfi 

Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) og jafnréttisstefnu hennar. Að lokum voru 

verkefni í samstarfsríkjum ÞSSÍ skoðuð og reynt var að meta hvort og hvernig áhrif 

jafnréttisstefna ÞSSÍ hafði á verkefnin. 

 Í upphafi var tilgangur ritgerðarinnar kynntur en hann er sá að skoða og leggja mat á 

skilvirkni jafnréttisstefnu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) og áhrif hennar á 

samstarfsríkin. Jafnréttisstefnan er mikilvæg og hlutverk hennar er stórt, sérstaklega þegar 

kemur að kynjasamþættingu sem felst í því að tengja jafnréttismálefni inn í allt starf og á 

öll svið samfélaga. Fjölmargar alþjóðastofnanir hafa komið sér upp jafnréttisstefnu og á 

það einnig við um ríki og innlendar stofnanir innan ríkja. Jafnréttisstefna ÞSSÍ er byggð á 

GAD nálgun sem gengur út á kyngervi en ekki kyn og leggur áherslu á hið félagslega 

mótaða hlutverk og tengsl kyngervis í þróunarsamfélögum. Helsta gagnrýnin á GAD 

nálgun hefur verið hversu sniðin hún er að Vesturlöndum og hversu óljós hún er. Hvað 

við er átt þegar fjallað er um frumkvæðisrétt og kynjasamþættingu þykir óljóst og því er 

auðvelt að setja upp áætlanir og stefnur án þess að gera þær kerfislægu breytingar sem 

raunverulega er þörf á samkvæmt nálguninni. Þessa gagnrýni má að einhverju leyti 

heimfæra á jafnréttisstefnu ÞSSÍ. Tvö meginatriði eru höfð að leiðarljósi í stefnunni en 

þau eru að jafnrétti er mannréttindi og mikilvægi jafnréttis er viðurkennd forsenda í öllu 

þróunarstarfi. Í stefnunni koma fram fjölmörg atriði sem stuðla eiga að jafnrétti hjá 
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samstarfsríkjum stofnunarinnar og er kynjasamþætting í mikilvægu hlutverki þar. Hluti af 

kynjasamþættingu felst einmitt í því að bæta og leggja mat á allt stefnumótunarferli, 

þannig að sjónarhorn kynjajafnréttismála sé samtvinnað öllu öðru starfi. Þegar áhrif 

jafnréttisstefnu eru skoðuð frekar, þá kemur í ljós að kynjasamþætting virðist ekki eiga sér 

stað innan allra verkefna og starfa sem stofnunin hefur á sinni könnu. Jafnréttisstefnan 

nær að mjög litlu leyti yfir starfsemi stofnunarinnar á Íslandi. Þessu var þó kippt í liðin 

árið 2009, þegar út kom jafnréttisáætlun innan stofnunarinnar, en hún tekur til atriða sem 

jafnréttisstefnan tók ekki á og var það breyting til batnaðar varðandi jafnréttismál innan 

stofnunarinnar. Engu að síður er það athyglisvert að ekki var gert ráð fyrir jafnréttisáætlun 

innan jafnréttisstefnunnar og því hlýtur hún að hafa misst marks að einhverju leyti. 

Trúverðugleiki stefnunnar er því ekki eins mikill og hefði geta verið ef jafnréttisáætlunin 

hefði verið hluti af stefnunni en ekki gefin út sem sér plagg fimm árum seinna. 

 Önnur gagnrýni á jafnréttisstefnu ÞSSÍ er sú að hvergi í stefnunni er að finna 

ákveðnar dagsetningar eða einhvern tímaramma utan um stefnuna og þau málefni sem 

hún leggur áherslu á. Aftur á móti má sjá á fjölmörgum stöðum mjög óljóst orðalag þegar 

kemur að jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Óljóst orðalag, eins og „á næstu árum“, má sjá 

nokkuð oft innan stefnunnar. Ef tímaramma hefði notið við hefði verið auðveldara, fyrir 

stofnunina sjálfa, sem og áhugasama, að sjá hvernig markmiðum og aðgerðum miðaði 

áfram og hvort þörf væri á því að endurmeta stefnuna. Í siðareglum stofnunarinnar má sjá 

að bannað er að mismuna starfsfólki á hvaða forsendum sem er og eins er öll kynferðisleg 

áreitni bönnuð. Að öðru leyti fer ekki mikið fyrir kynjasamþættingu í siðareglunum. 

Þannig má vera ljóst að gagnrýni Ruth Pearson á hér vel við, en um hana var fjallað í 

öðrum kafla ritgerðarinnar. Pearson talar um það hvernig stofnanir, frjáls félagasamtök og 

ríki hafa sett fram stefnur og klausur innan stefnurita um málefni sem snerta jafnréttismál 

og önnur mál tengd kyngervi, án raunverulegra, kerfislægra breytinga og þetta hafa þessar 

stofnanir nýtt sér til almennrar eftirtektar og vakið þannig jákvætt umtal. 

 Á þeim tíma sem jafnréttisstefna ÞSSÍ kom út, þá var kynjasamþætting ekki 

lögbundin líkt og hún er í dag og því var ánægjulegt að sjá hversu stór hluti hún er af 

jafnréttisstefnunni. Aftur á móti var ekki auðvelt að finna, hvort heldur sem var í öðrum 

ritum og plöggum frá stofnuninni eða í verkefnunum á vegum ÞSSÍ, hvernig 

kynjasamþætting verkefnanna fer fram. Erfitt að meta áhrif stefnunnar á samstarfsríki 

ÞSSÍ, þar sem ekki er að finna greiningar og úttektir á öllum verkefnunum þar sem minnst 

er á jafnréttismálefni. Í verkefnalýsingum verkefna má finna dálk þar sem koma fram 
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þverfagleg atriði sem snerta verkefnið og mikilvægt er fyrir stofnunina að vinna að. Þar er 

oft að finna málefni sem koma að jafnrétti og kynjasamþættingu, sem er vel, en þrátt fyrir 

þetta hafa ekki verið gerðar neinar úttektir innan stofnunarinnar sem taka beint á 

jafnréttismálum. Frekar virðist eins og minnst sé á jafnréttismálefni í framhjáhlaupi. Hins 

vegar er, samkvæmt svörum sem höfundur fékk, verið að vinna að úttekt þar sem 

kynjasamþætting, kynjajöfnuður og önnur jafnréttissjónarmið eru í forgrunni í Malaví, 

sem er breyting til batnaðar. Verkefnin sem tekin voru fyrir í þessari ritgerð voru valin 

vegna fjölbreytni þeirra og segja má að innan þeirra flestra hafi verið að einhverju leyti 

minnst á jafnréttismál. Þrátt fyrir að lögformleg staða kvenna hafi batnað í flestum 

samstarfsríkjum ÞSSÍ, þá eru samt sem áður fjölmargir félaglegir og menningarlegir 

þættir innan ríkjanna sem veikja stöðu kvenna og jafnréttismála, eins og fram kemur í 

ritgerðinni. Almennt séð á jafnrétti langt í land í samstarfsríkjum ÞSSÍ, en með því að 

kynjasamþætta verkefni stofnunarinnar, þá er stofnunin að hafa áhrif til hins betra innan 

ríkjanna. Þar er ekki aðeins um bætt efnahagsleg áhrif að ræða, heldur áhrif sem eru mun 

víðtækari og munu ná til menningarlegra og félagslegra þátta ef unnið er að markvisst að 

jafnréttismálefnum. 

 Skilvirkni hefur aukist að því leyti að með stefnunni og þeim ramma sem hún setur 

er auðveldara að sjá hvaða verkefni þarf að takast á við og hvernig er best að gera það. 

Markmið og hlutverk stefnunnar er skýrt og það má einnig segja um þann lagaramma sem 

utan um hana er. Einnig er ánægjulegt að til sé jafnréttisstefna hjá stofnuninni sem unnið 

er eftir. Því má ekki gleyma að þrátt fyrir lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla, þá er staðreyndin sú að konur eru enn hlutfallslega lægra settar en karlar innan 

fyrirtækja og með lægri laun fyrir sömu eða sambærilega vinnu. ÞSSÍ tekur markvisst á 

þessu málefni með jafnréttisstefnu sinni og jafnréttisáætlun en mörg fyrirtæki og 

stofnanir, hér á landi, eru ekki með virka jafnréttisstefnu.  

Höfundur telur því óhætt að segja að skilvirkni hafi aukist innan stofnunarinnar og 

innan, að minnsta kosti hluta, verkefnanna sem stofnunin hefur á sinni könnu. Aftur á 

móti má alltaf gera betur og hefur ÞSSÍ verið að bæta sig, til dæmis með útgáfu 

jafnréttisáætlunar. Tímaramma skortir þó og þykir höfundi það mikilvægt að úr því verði 

bætt. Ekki má þó gleyma því að allar breytingar taka tíma. Líkt og glögglega má sjá á 

þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, þá er ekki nóg að setja fram markmið sem 

ætlunin er að ná innan ákveðins tímaramma, ef að leiðirnar til þess eru ekki nógu vel 

skilgreindar, hlutverk hvers ríkis er óljóst að einhverju leyti og gefinn tímarammi er of 
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þröngur. Málefni eins og kynjasamþætting tekur langan tíma og það að ætla að breyta 

rótgrónum menningarlegum viðmiðunum er hægara sagt en gert og ekki má gleyma því 

að orð eru til alls fyrst. 

 Rannsóknarspurning ritgerðarinnar var eftirfarandi: Hversu skilvirk er 

jafnréttisstefna Þróunarsamvinnustofnunnar Íslands og hver eru áhrif hennar á 

samstarfsríki stofnunarinnar? Henni má svara á eftirfarandi hátt. Skilvirkni 

jafnréttisstefnu ÞSSÍ er sæmileg, markmið hennar og hlutverk er skýrt, lagarammi hennar 

er skýr og leiðir til þess að ná kynjasamþættingu og öðrum jafnréttissjónarmiðum eru 

skýrar. Það sem á móti kemur er það að allan tímaramma vantar á stefnuna og ekki er 

hægt að líta fram hjá því. Þetta er mikill galli á stefnunni og vegna þessa er erfitt að 

endurmeta stefnuna og markmið hennar og því missir hún að einhverju leyti marks. Erfitt 

er að reyna að meta áhrif stefnunnar á samstarfsríki stofnunarinnar vegna þess að ekki 

hefur verið gerð nein úttekt á málefnum sem snúa að jafnrétti og kynjasamþættingu. Það 

er þó ánægjulegt að verið er að framkvæma  eina slíka úttekt í Malaví og því má segja að 

endurbætur standi yfir sem koma til með að auka skilvirkni stefnunnar. Einnig hefur 

nýútgefin jafnréttisáætlun stofnunarinnar veitt jafnréttisstefnunni aukið vægi og er það 

vel. Skilvirkni stefnunnar fer því batnandi, en enn er margt sem bæta má.  
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7. LOKAORÐ 
Við gerð þessarar ritgerðar öðlaðist höfundur nýja innsýn í heim jafnréttis og 

þróunarmála. Þróunarmál og jafnréttismál eiga sér stutta sögu miðað við aðrar 

fræðigreinar, en þrátt fyrir það eru margar stefnur og nálganir innan beggja sviða. 

Jafnréttismál hér á landi eru eins og best er á kosið í ófullkomum heimi, en líkt og kom 

fram í ritgerðinni, þá er Ísland í fyrsta sæti Global Gender Gap Report annað árið í röð 

sem er ánægjulegur árangur. Þrátt fyrir þennan góða árangur er enn nægt svigrúm fyrir 

framfarir og margt hægt að bæta. Launamunur kynjanna er ennþá mikill og enn er oft mun 

erfiðara fyrir konur að vinna sig upp í starfi heldur en karla. Það að stofnanir og fyrirtæki 

hafi jafnréttisstefnu er skref í rétta átt. Það er þó mikilvægt að stofnanir fari eftir 

stefnunni. Best er að jafnréttisstefna sé órjúfanlegur hluti af stofnuninni sjálfri og sé í 

stöðugri endurskoðun til þess að mæta nýjum þörfum sem upp kunna að koma. Eftir að 

hafa lesið mér til um jafnréttisstefnur, þá vakti það athygli mína að í stefnu ÞSSÍ vantar 

allan tímaramma sem nauðsynlegur er þegar leggja á mat á jafnréttisstefnu. Einnig fannst 

mér alhyglisvert að jafnréttisstefna ÞSSÍ virðist falla undir þá gagnrýni sem Ruth Pearson 

setti fram. Það virðist vera svo að mikill áhugi og slagsíða sé með kynjasamþættingu og 

jafnréttisstefnum en oft og tíðum virðist vanta upp á raunverulegar kerfislægar breytingar. 

Viðleitni stofnunarinnar til breytinga er góð en til þess að jafnréttisstefna skili tilætluðum 

árangri, þá verður hún að hafa nokkra grunnþætti og einn af þeim grunnþáttum er 

tímarammi.  

 Ástæðan fyrir því að ég valdi mér þetta viðfangsefni er langt því frá að vera 

stórbrotin og það er enginn frábær eða fyndin saga á bak við þá ákvörðun mína. Raunar er 

ástæðan fremur lítilfjörleg. Mig langaði til þess að skrifa um eitthvað sem gæti mögulega 

tengt höfuðstólpana þrjá í námi mínu, það er heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. 

Eftir því sem vinnunni við ritgerðina miðaði áfram, þá reyndist mér erfiðara að tengja 

efnið við allar þessar þrjár fræðigreinar og sífellt kvarnaðist af, þangað til að eftir stóð 

stjórnmálafræði.  Það er reyndar alveg sérdeilis prýðilegt og ég tel það bestu útkomuna 

fyrir sjálfa mig. Reyndar má sjá nöfn eins og Sen og Rostow sem þekktir eru innan 

hagfræðinnar og eins er að litlu leyti minnst á femíníska heimspekinga og kanónur eins og 

Hegel og Marx, þannig að þrátt fyrir að vera aðeins í mýflugumynd, þá má finna tengingu 

á milli allra fræðigreinanna þriggja, ef vel er að gáð! 
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Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að skilvirkni hefur aukist eftir að 

jafnréttisstefna var tekin upp, að því leyti að hún auðveldar yfirsýn yfir 

þau verkefni sem takast þarf á við og hlutverk og markmið stefnunnar 

eru mjög skýr. Á móti kemur að í stefnuna vantar allan tímaramma sem 

gerir það að verkum að trúverðugleiki og skilvirkni stefnunnar rýrnar. 

Áhrif stefnunnar á samstarfsríkin eru mjög óljós vegna þess að ekki 

hefur verið gerð nein úttekt innan ÞSSÍ á stöðu jafnréttismála í 

samstarfsríkjunum og þeim verkefnum sem stofnunin er með innan 

þeirra. Kynjasamþætting virðist eiga sér stað í hluta verkefnanna og oft 

virðist sem að á jafnréttismálefnið sé minnst í framhjáhlaupi. Vegna 

þess að enginn tímarammi er á stefnunni sjálfri, þá er mjög erfitt að 

leggja mat á verkefnin og kynjasamþættingu þeirra. Breytingar hafa þó 

orðið til hins betra. Búið er að samþykkja jafnréttisáætlun ÞSSÍ sem 

ýtir undir skilvirkni stefnunnar og yfir stendur úttekt á 

jafnréttismálefnum í Malaví. Skilvirkni stefnunnar fer því batnandi en 

ennþá er margt sem bæta má.  

 


