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Íslendingumhefuráaðeinseinummannsaldritekist

aðgerbreytaorkukerfisínu;hverfafrákolumogolíu

ogbyggjaáhreinniorku.Þessiárangurhefurvakið

athygli um víða veröld. Jafnt auðug ríki sem fátæk

hafahrifistafþvíhvernigÍslendingarhafahrundiðaf

staðorkubyltingu.Þauviljabyggjaáreynsluokkarog

starfameðsérfræðingumokkaráþessusviði.

Ég er sannfærður um að það sem okkur tókst að

gera, getur öðrum tekist líka. Reynsla okkar Íslend-

ingaviðaðnýtanáttúruauðlindirnaráskynsamlegan

hátt færir þróunarríkjum heim sanninn um hvernig

unnteraðnáárangri.

Égmanvelfráþvíégvaraðvaxaúrgrasiílitluþorpi

vesturáfjörðumhvernigviðbárumkolinheimíhústil

aðhaldaáokkurhitayfirdimmustumánuðivetrarins.

Íslandvaráþeimtímavanþróaðríki,ámeðalþeirra

fátækustu í Evrópu, laut erlendu valdi, átti fá tæki

semskapaðgætuþjóðinnihagsældtilframbúðar.

ÍhöfuðborginniReykjavíkvarkolabingurinnviðhöfn-

ina áberandi kennileiti og bæjarbúar biðu löngum

óþreyjufullireftirþvíaðkolinbærustyfirhafiðmeð

stórumflutningaskipum.Áljósmyndumfráfyrrihluta

síðustualdarsésthvernigkolareykurinnlitaðiástund-

umhimininn,svartskýalgengsjónyfirbænum.

Núerþettaalltbreytt.NúerloftiðtærtogReykjavík

geturmeðsannikallasthöfuðstaðurhreinnarorkuí

heiminum. Í æsku minni fengust meira en áttatíu

prósentaforkuokkarúrinnfluttumkolumogolíuen

nú er nánast allt rafmagn og hiti unnið úr hreinni

orku,ýmistmeðvatnsaflieðajarðhita.Meiraenþrír

fjórðu hlutar af allri okkar orkunotkun byggjast á

þessumendurnýjanleguauðlindum.

Þessiþróunhefuríraunogsanniveriðsigurförenda

eruÍslendingarnúkomniríhópríkustuþjóðaheims.

Í fyrra skipaði landið til dæmis efsta sætið á lífs-

kjaralista Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna,

UNDP Human Development Index. Sama stofnun

Hreinorka:
Vegvísirtilframtíðar

Forseti Íslands
Ólafur Ragnar Grímsson



Ætla má að miðað við núverandi tækni leynist jarðhitaauðlindir í um það bil níutíu löndum. 
Myndin er frá Hellisheiðarvirkjun.

M
yn

d
: 

G
u

n
n

ar
 S

al
va

rs
so

n



6

flokkaðiÍslandsemþróunarríkiframááttundaáratugsíðustu

aldar.

Áþeimtímaskallá styrjöld fyrirbotniMiðjarðarhafs,bylting

vargerðíÍranogíkjölfariðkomolíukreppasemleidditilþess

aðÍslendingargerðuátakíaðbreytaorkubúskapsínum.Þegar

olíuverðnáðiafturjafnvægi,hélduÍslendingaráframaðþróa

sínaendurnýjanleguorkugjafaámeðanaðrarþjóðirlögðuáný

áherslu á olíu og kol. Þessi einarða stefna okkar hefur aukið

velmegunþjóðarinnar.Efnahagslegurávinningurokkareraug-

ljósþegarborinnersamankostnaðurneytendaafhitaveituhér

ogolíukyndinguíöðrumríkjum.

Reiknamámeðaðsparnaðurinnsemnáðistáárunum1970til

2000 jafnist á við þrefaldar þjóðartekjur Íslendinga á árinu

2000.

Efmiðaðerviðaðsájarðhitisemnýtturvartilhúshitunarárið

2003jafngildi646þúsundtonnumafolíu,varútblásturkoltvísýr-

ingsálandinuríflega37prósentumminnienellahefðiverið.

Aukefnahagslegragæðaogumhverfisávinningshefurþróun

jarðhitanýtingarhaftjákvæðáhrifáalmennlífsgæðiáÍslandi.

Fólkvillheldurbúaásvæðumþarsemjarðhitieraðgengilegur,

á höfuðborgarsvæðinu og í byggðakjörnum þar sem heitar

lindir nýtast til hitunar heimila, gróðurhúsa, skólabygginga,

sundlauga og annarra íþróttamannvirkja, í ferðamennsku og

viðuppbyggingusmáiðnaðar.Tölursýnaaðáslíkumsvæðum

erheilsufaríbúannabetraenannarsstaðar.

Ætlamáaðmiðaðviðnúveranditæknileynistjarðhitaauðlind-

iríumþaðbilníutíulöndum.Íslendingarviljastarfameðþjóð-

um í Afríku, Asíu, Ameríku, Karabíska hafinu, Kyrrahafi og í

Evrópu að nýtingu jarðhita. Ég hef stutt við frumkvæði ís-

lenskra vísindamannaog sérfræðinga,orkufyrirtækjaog fjár-

festa og forystumanna þróunarstarfs Íslendinga við að flytja

þekkinguokkartilþeirrasemmestþurfaáhenniaðhalda.

Tíuafþeimfimmtánríkjumsemvinnamestrafmagnúr jarð-

hitaeruþróunarríkiogfimmafþeimsemnýtamestafjarðhita

tilhúshitunareruþróunarríkieðaáumbreytingaskeiði.

Égheforðiðþeirraránægjuaðnjótandiaðræðaþróunnýrrar

orkuframtíðarviðþjóðarleiðtoga.Égerstolturafþvíaðhafa

tekiðþáttíþvíaðkomaásambandimilliíslenskraorkusérfræð-

inga og stjórnvalda í Djíbútí þar sem Orkuveita Reykjavíkur

ætlaraðbyggjastórtjarðhitaorkuverefalltgenguraðóskum.

Égbauð forsetaDjíbútís, IsmailOmarGuellehaðkoma til Ís-

landsogkynnasérslíkorkuverafeiginraun.Sústaðreyndað

forsetinn lagði íþá reisuummiðjanveturereinog sér skýrt

táknumstaðfestuhansogþanneinbeittaviljaAfríkuríkjaað

takauppframsýnaogábyrgastefnumeðstuðningiþeirrasem

búayfirþekkinguogfjármunum.

Égfagnaþeimmörgunemendumfráþróunarríkjumsemhafa

sótt ÍslandheimognumiðviðJarðhitaskólaSameinuðuþjóð-

anna á Íslandi. Þetta unga fólk hefur verið góðir sendimenn

sinna ríkja. Ég hef einnig heyrt frá sérfræðingum okkar að

nemendunumvegnarflestumvelaðnámi loknuogþeirhafa

lagtmikiðafmörkumhverísínuheimalandiíþeirriviðleitniað

beislakraftinníiðrumjarðar.

Ég hef fylgst af athygli með störfum Þróunarsamvinnustofn-

unarÍslandsoghvernigforystumennhennarogstarfsfólkhafa

stutt uppbyggingu hreins orkuiðnaðar í Afríku, Mið-Ameríku

ogvíðar,hvatttilsamvinnuogstuðlaðaðaukinnimenntunog

færniþarytraáþessu sviði.Þetta starfhefur styrkthiðgóða

orðsporsemÍslendingarnjóta.

Þaðhefur verið ríkurþáttur í verkummínumáundanförnum

árum að hvetja til samvinnu við Kína, Indland, Filippseyjar,

Indónesíuogönnurlöndsembúayfirónýttumjarðhitaauðlind-

um,ríkisemhafabrýnaþörffyrirhreinaorku.Éghefgertþetta

vegna þeirrar sterku sannfæringar minnar að til að tryggja

framtíð mannkyns, jafnræði ríkja og vistvænt umhverfi okkar

allra,þurfiöllríkiaðstefnaaðjafnumfangsmikilliumbreytingu

orkukerfissínsogþeirrisemviðÍslendingareigumaðbaki.

Þaðervonmínaðmargarþjóðirmunifylgjafordæmiokkarog

skiljaaðþaðsemífyrstureynisterfiðáskorun,geturáfáeinum

árumorðiðaðárangursríkumveruleikaefréttristefnuerfylgt.
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NýttskipulagíþróunarsamvinnuÍslands
Hversvegnaogtilhvers?

Eftir Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur

Inngangur

Alþjóðleg þróunarsamvinna virkar. Þær kringum-

stæðurþarsemþróunarsamvinnavirkarbesteruvel

þekktar innan alþjóðasamfélagsins. Með alþjóðleg-

umskuldbindingumsíðustuáraermarkvisstunniðað

þvíaðskapaogviðhaldaþeimkringumstæðumsem

þurfaaðveratil staðartilaðþróunarsamvinnaskili

þeim árangri sem til er ætlast. Í inntaki þessara al-

þjóðlegu skuldbindinga felstm.a. aðferðarfræðiog

nálganiríþróunarsamvinnusembyggistáþekkingu

semfengisthefurafsamansafnaðrireynslualþjóða-

samfélagsinsafframkvæmdbæðimarghliðaogtví-

hliða þróunarsamvinnu til margra ára og vísinda-

rannsóknum á helstu áhrifaþáttum þróunar meðal

þróunarríkja.Nálganirogaðferðir íalþjóðlegriþró-

unarsamvinnu taka mið af stöðu slíkrar þekkingar

hverju sinni og taka því breytingum eftir því sem

þekking eykst og meiri reynsla fæst af framkvæmd

þróunarsamvinnunnar.Mikillfjörkippurhefurkomið

í sókn alþjóðasamfélagsins eftir gagnreyndri þekk-

inguásviðiþróunarsamvinnu.Átímumalþjóðavæð-

ingargeramennsérívaxandimæligreinfyrirmikil-

vægigagnkvæmrarábyrgðaroggagntengslumþjóða

heims ef ná á varanlegum árangri í baráttu við

vandamáleinsogstríðsátök,hryðjuverkogútbreiðslu

sjúkdóma, og ekki síður við sjálfbæra nýtingu auð-

linda og verndun umhverfisins. Samstaða hefur

myndast meðal alþjóðasamfélagsins um mikilvægi

þessaðráðastgegnfátæktogójöfnuði semmegin

orsakaþáttamargraafhelstuáskorunumsamtímans.

Tilþessamárekjaendurnýjaðanogeindreginnvilja

aðildarríkjaSameinuðuþjóðanna til að sjábetriár-

angur af því alþjóðlega samstarfi sem miðar að

framþróun meðal fátækustu ríkja heims. Þessi vilji

birtist í Þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna

sem samþykkt vorumeðþúsaldaryfirlýsingunniárið

2000.Ístuttumálimáþvísegjaaðalþjóðlegþróun-

arsamvinnavirkienaðgefnumtilteknumskilyrðum

sem mótuð eru af þróunarríkjunum sjálfum, helstu

iðnríkjumheimsogstofnunumalþjóðasamfélagsins.

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttirlaukdoktorsnámi(PhD)ístjórn-

sýslufræðumviðLondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience

(2005), meistaranámi (MSc) við sama skóla (1999), námi í heilsu-

hagfræðiviðEndurmenntunarstofnunHÍ(1997)ogífélagsráðgjöf

í Osló (1979). Sigurbjörg stundaði rannsóknir á stefnumótun við

Yale háskóla í Bandaríkjunum (2002), rannsóknir á skipulagi

stefnumótunarvinnu á skrifstofum forsætisráðherra Breta og

kennsluístjórnsýslufræðumviðLSE(2005-2007).Húnvaryfirmað-

uröldrunarþjónustuhjáReykjavíkurborg(1989-1999),ogstarfaði

fyrirAlþjóðabankanníWashingtonsemstjórnsýsluráðgjafiásviði

heilbrigðis-ogfélagslegrarþjónustuíUngverjalandiogSvartfjalla-

landi (2004). Hún var sérfræðilegur ráðgjafi hjá breska mennta-

málaráðuneytinu áður en hún tók að sér stjórnsýsluráðgjöf fyrir

utanríkisráðherra2007.

Samstaða hefur myndast meðal alþjóðasamfélagsins um 
mikilvægi þess að ráðast gegn fátækt og ójöfnuði. 
Myndin er af San konum með börn sín í Namibíu.
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Alþjóðlegt samstarf  
– alþjóðlegar skuldbindingar

Þúsaldaryfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, ályktun öryggisráðs

Sameinuðu þjóðanna númer 1325, Monterrey-samþykktin og

Parísaryfirlýsingineruþæralþjóðleguskuldbindingarsemmark-

að hafa tímamót og móta nú hvað mest framkvæmd og um-

hverfi alþjóðlegrar þróunarsamvinnu. Allar hafa þær leiðandi

áhrifááherslur,aðferðafræðiognálganiríþróunarsamvinnu.

Með Þúsaldaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna tóku ríkar og

snauðarþjóðirhöndumsamaníbaráttunnigegnfátæktíheim-

inum.Þúsaldarmarkmiðineruskilgreindogmælanlegmarkmið

semmiðaaðþvíaðárið2015verðiákveðnumáföngumþeirra

náð.Þessimarkmiðerunúlögðtilgrundvallarallriþróunarsam-

vinnuáalþjóðavettvangi.ÁlyktunöryggisráðsSameinuðuþjóð-

anna númer 1325 um konur, frið og öryggi var samþykkt í

októberárið2000ágrundvelli reynsluraka semsannaaðmeð

aukinniþátttökukvennanæstmeiriárangurþarsemkonurgeta

bæðihaftáhrifívopnuðumátökumogátökhafasérstakaraf-

leiðingar fyrir konur. Með Monterrey-yfirlýsingunni árið 2002

samþykktu aðildarlönd Sameinuðu þjóðanna að iðnríkin auki

framlögsíntilþróunarsamvinnu,vinniaðopnuogsanngjörnu

alþjóðaviðskiptaumhverfiogdragiúrskuldabyrðifátækraríkja.

Ámótiskuldbindaþróunarríkisigtilaðvinnaaðefnahags-og

félagslegumumbótumheimafyrirogstuðlaaðbetristjórnsýslu

þarsemlögogreglureruvirt. ÍParísaryfirlýsingunnisemsam-

þykkt var á vettvangi Efnahags- og framfarastofnunarinnar

(OECD)árið2005erusamhliðaauknumframlögumgerðarskýrar

kröfurumárangur,skilvirkniogmarkvissasamhæfinguþróun-

arsamvinnu bæði á vettvangi og innan alþjóðastofnana. Þar

skuldbinda aðilar yfirlýsingarinnar, þ.e. iðnríki, þróunarríki, al-

þjóðastofnanirogfrjálsfélagasamtök,sigtilaðvinnasamanað

samræmingu, samhæfingu og árangursmiðaðri þróunarsam-

vinnu.Gagnkvæmábyrgðogmiðlunupplýsingameðgegnsæj-

um hætti eru hluti af þessu skuldbindandi samkomulagi. Gott

dæmiumþettaerjafningjarýni(peerreview)semframkvæmd

er á fjögurra ára fresti af Þróunarsamvinnunefnd OECD (DAC)

meðalaðildarríkjanefndarinnarmeðvirkriþátttökufulltrúaað-

ildarríkjanna í slíku rýnihverthjáöðru.Þannig styðja ríkinvið

þróun og endurbætur á aðferðarfræði alþjóðlegrar þróun-

arsamvinnuísamræmiviðalþjóðaskuldbindingar.

Viðteknaraðferðirognálganiríþróunarsamvinnutakaþannig

mið af þeirri reynslu og þekkingu sem fæst af framkvæmd

hennarogkomaþvítilendurmatsogendurskoðunarstofnana

alþjóðasamfélagsins. Í september 2008 var haldinn fundur í

Accra íGana.Margtbendirtilþessaðsáfundureigi,einsog

fundurinníParíssemlaukmeðsamþykktParísaryfirlýsingarinn-

ar,eftiraðmarkanýtímamótíþróunaðferðaognálganaíal-

þjóðlegriþróunarsamvinnu.EkkivarumaðræðanýjaParísar-

yfirlýsingu heldur stöðumat á henni og athugun á því hvað

beturmegi fara til að tryggja skilvirkariogmarkvissari fram-

kvæmdalþjóðlegrarþróunarsamvinnu.

Alþjóðlegum skuldbindingum fylgja bæði ábyrgð og skyldur

aðildarríkjannaumaðstandaviðgefinfyrirheitíþróunarsam-

vinnu. Í framkvæmd kalla þessi fyrirheit á starfsaðferðir og

skipulagða heimavinnu aðildarríkja til að tryggja sem best

skilvirkni og markvissa samhæfingu þróunarsamvinnu og þar

meðþannárangursemaðerstefnt.Þettaþýðirm.a.aðskipu-

lagogverklagheimafyrirþarfaðtakamiðafskuldbindingum

alþjóðasamfélagsins.Þarþarfþvíaðtryggjavandaðaogmál-

efnalega ákvarðanatöku sem byggir á þekkingu og reynslu

starfsfólksíþróunarsamvinnuogalþjóðlegumsamanburðisem

fæst í nánu alþjóðlegu samstarfi um þróunarmál. Alþjóðleg

þróunarsamvinna gerir því sífellt meiri kröfur til fagmennsku

starfsfólksíþróunarsamvinnu.

Starfsfólk í opinberri þróunarsamvinnu þarf að þekkja vel til

innan stjórnsýslunnarhvortheldurer í eigin landi, samstarfs-

löndumeða íalþjóðlegumstofnunum.Þaðþarf jafnframtað

hafa á valdi sínu sérþekkingu á ýmsum sviðum tæknilegrar

kunnáttu.Þáþarfstarfsfólkíþróunarsamvinnualmenntaðtil-

einkasérviðhorf sembyggjaávirðingu, faglegri leiðsögnog

þekkinguástöðuþesssemþiggurísamstarfinu.Síðastenekki

síst þarf starfsfólkið að búa yfir hæfni til að fást við tilfinn-

ingalegaáleitnarogástundumíþyngjandiaðstæðurmannlegs

lífs á vettvangi samstarfslanda, aðstæður sem um margt eru

framandiflestumíbúumvestrænnaríkja.

Aukin framlög og stefnumörkun  
utanríkisráðherra

Með Monterrey-samþykktinni árið 2002 samþykktu leiðtogar

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna að vinna markvisst að því

auka framlög tilþróunarsamvinnuogáréttuðumarkmið sem

settvarávettvangiSameinuðuþjóðannaárið1970aðverjatil

þess0,7%afvergumþjóðartekjum.Árið2004ákváðu íslensk

stjórnvöld að auka framlög sín til þróunarsamvinnu til sam-

ræmis við Monterrey-samþykktina og er nú stefnt að því að

veita0,31%áyfirstandandiáriog0,35%áárinu2009.Mörkuð

hefur verið sú stefna að Ísland skuli vera meðal þeirra ríkja

heimssemverjamestutilalþjóðlegrarþróunarsamvinnumiðað

viðvergarþjóðartekjur.

Íslanderaðiliaðþeimalþjóðleguskuldbindingumsemhérhafa

veriðtíundaðar,enhefurframtilþessaólíktýmsumnágranna-

löndumlítiðsemekkertkomiðaðþvíalþjóðlegasamstarfisem

mótarnálganirogaðferðiríþróunarstarfiáalþjóðavettvangi.

Alþjóðleg þróunarsamvinna og virk þátttaka í alþjóðasamfé-

laginu almennt snýst ekki einungis um það hvað er gert eða

hvemikið,heldurekkihvaðsístumhvernigþaðerframkvæmt.

Þannigskiptirþaðsköpumumáhrifogárangurhvernigþjóð

með hlutfallslega lítið framlag, miðað við stærð og umfang

þessviðfangsefnissemþjóðirheimseruaðtakastávið,velurað

skilgreinaframlagsittogdeilaþvímeðalþjóðasamfélaginu.



ÞegarnýttfrumvarptillagaumalþjóðlegaþróunarsamvinnuÍs-

lands var lagt fram á Alþingi 28.febrúar sl. sagði utanríkisráð-



Með Þúsaldaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna tóku ríkar og snauðar þjóðir höndum saman í baráttunni gegn fátækt í heiminum. 
Myndin er frá Maputo, Mósambík.
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herra,IngibjörgSólrúnGísladóttirm.a.íframsöguræðusinni:

„Ég er þeirrar skoðunar að ekki fari vel á því að auka framlög til 

þróunarsamvinnu Íslands án þess að huga vel að sjálfu skipulagi 

og framkvæmd þróunarsamvinnunnar. Hér þarf að búa svo um 

hnútana að þróunaraðstoð Íslendinga nýtist fátækustu ríkjum 

heims með skilvirkum hætti og að unnið sé í samræmi við þær 

reglur, samþykktir og yfirlýsingar alþjóðasamfélagsins um þró-

unaraðstoð sem Íslendingar hafa gerst aðilar að.“ 

Ný lög – nýjar nálganir og aðferðir  
í þróunarsamvinnu

Íþróunarsamvinnuerueinkumfarnartværleiðir,marghliðaog

tvíhliða þróunarsamvinna. Ef skilgreina á þessar leiðir má í

grófum dráttum segja að marghliða þróunarsamvinna felist í

framlögum ríkis til alþjóðastofnana eða samtaka sem rík-

isstjórnir eiga aðild að, en tvíhliða þróunarsamvinna felist í

beinnisamvinnumilli framlagsríkisogþróunarríkis.Engin lög

gilda um marghliða þróunarsamvinnu Íslands. Aftur á móti

gilda um tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands lög sem sett voru

um starfsemi Þróunarsamvinnustofnunar Íslands árið 1981.

Þessilögogtúlkunþeirrahafaeinskorðaðtvíhliðaþróunarsam-

vinnuÍslandsviðeinategundnálgunaríþróunarsamvinnu,þ.e.

verkefnanálgun, sem er sú aðferð sem lengst af hefur verið

beittíþróunarsamvinnuogbeinistaðafmörkuðumverkefnum

með skilgreind markmið og tímaramma. Þessi nálgun hefur

sættgagnrýnifyrirskortálangtímaogheildarsýnogfyrirþað

aðfallabeturaðaðstæðumogmarkmiðumframlagsríkjanna

enþróunarríkjanna.Þessinálgunkrefstennfremurmikilsund-

irbúningsogerþvíbæðitímafrekogkostnaðarsöm.

Aðrarnálganiríþróunarsamvinnuhafaþóttummargtbeturtil

þess fallnar aðmætaþörfumogaðstæðumþróunarríkjanna.

Máþarnefnafjárlagastuðningoggeiranálgun.Þessarnálganir

geraráðfyrirnánusamstarfibæðiviðþróunarríkiogekkihvað

sístönnurframlagsríki.Þæreruennfremurmeiraísamræmivið

þærkringumstæðursemalþjóðlegarsamþykktir,svosemPar-

ísaryfirlýsingin,hafalagtáhersluáaðséulagðartilgrundvallar

þróunarsamvinnu. Með fjárlagastuðningi og geiranálgun má

m.a.násamlegðaráhrifummargraframlagsríkjameðkörfufjár-

mögnun semerhluti af fjárlagastuðningiog samfjármögnun

sem er hluti af geiranálgun. Í þessum nálgunum eru tiltekin

þróunarverkefni fjármögnuð af fleiri en einu framlagsríki og

þannigermyndaðursameiginlegursjóðurenaðeinseittfram-

lagsríkjanna tekurað sérað stjórnaoghafaeftirlitmeð ráð-

stöfun sjóðsins og framvindu þróunarsamvinnunnar á meðan

framkvæmdineríhöndumheimamanna.Meðþessumótimá

samhæfabeturáherslurogmarkmið,eflaskilvirkvinnubrögð

ogdragaúrálagiástjórnsýslusamstarfsríkisinssemfylgirþvíað

veraísamstarfiviðmörgframlagsríkiíeinu.

Allar þessar nálganir í þróunarsamvinnu hafa bæði kosti og

galla og því þarf að meta vandlega hvaða nálgun hentar í

hverjutilvikiogíflestumtilfellumerfleirieneinninálgunbeitt

samtímis.Þaðerviðfangsefniútaffyrirsigaðgreinaogmeta

Alþjóðleg þróunarsamvinna virkar en að gefnum tilteknum 
skilyrðum sem mótuð eru af þróunarríkjunum sjálfum, helstu 
iðnríkjum heims og stofnunum alþjóðasamfélagsins.
Efri myndin er frá Níkaragva og neðri frá Srí Lanka.
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hverskonarsamsetningnálganahentarbestíhverjutilvikiog

hvaða framlagslönd kynnu að vera þar heppilegir samstarfs-

aðilar.Þannigmásamræmaframlögognáauknumsamlegð-

aráhrifumíþróunarstarfinu.Viðvalánálgungeturstærðfram-

lags hvers lands skipt verulegu máli. Hve miklu máli stærð

framlagsins skiptir ræðst þó af tilgangi samstarfsins, þeim

markmiðumsemunniðeraðhverjusinniogsíðastenekkisíst

afþvíhvernigframlagiðerskilgreint.Tilaðskýraþettabetur

má taka dæmi um þróunarsamvinnu þar sem fjárframlög til

tiltekinsmálaflokksísamstarfslandierutiltölulegalágenhöf-

uðframlagið liggur í tæknilegri aðstoð, ráðgjöf, þjálfun og

uppbyggingu innan stjórnsýslu eða við framkvæmd verkefna

innanmálaflokksins.Þróunarsamvinnanbyggirþábæðiáfram-

lagiíformisérhæfðrarráðgjafarogbeinnafjármuna.

Með nýjum lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands

munuopnastmöguleikartilaðbeitamismunandinálgunumog

aðferðum. Það er alveg ný staða í íslenskri þróunarsamvinnu

semmunskapanýsóknarfæri. Íaðferðarfræðilegutillitimun

íslenskþróunarsamvinnafærastnærþeimlöndumsemÍslend-

ingarberasigjafnansamanvið.Þvímunuallirþeirsemkoma

að íslenskri þróunarsamvinnu fá ný tækifæri og jafnframt

mæta nýjum áskorunum. Mun auðveldara verður að aðlaga

framlag Íslands að markmiðum alþjóðasamfélagsins og þeim

aðferðumþróunarsamvinnusemþarerustundaðar.

Skipulag þróunarsamvinnu og heildarsýn

Þörferáskipulögðumvettvangiinnanutanríksráðuneytisinstil

að mæta nýjum áskorunum í íslenskri þróunarsamvinnu. Ný

lög,nýjaraðferðirognálganirogbreyttumhverfiþróunarsam-

vinnuáalþjóðavettvangikallaánýttskipulagtilaðauðvelda

stefnumörkun og stefnumótun með hliðsjón af heildarsýn á

málaflokkinn, og til að forgangsraða verkefnum. Skipulag

ráðuneytisins þarf að tryggja ráðherra, ríkisstjórn og öðrum

kjörnum fulltrúum á hverjum tíma aðgang að staðgóðri og

heildstæðriþekkinguáframkvæmdalþjóðlegrarþróunarsam-

vinnu. Í alþjóðlegri þróunarsamvinnu sem fjármögnuð er úr

opinberumsjóðumþarfaugljóslegaaðtakatillittilbæðipólit-

ískraogfaglegramarkmiða.Nútímastjórnsýsluhættirgeraráð

fyriraðpólitísksjónarmiðíþróunarsamvinnuogfaglegþekk-

ingeigisérskipulagðanogsýnilegavettvanginnanstjórnsýsl-

unnar þar sem finna má pólitískri leiðsögn og faglegum

grundvallarsjónarmiðumþróunarsamvinnunnarsameiginlegan

farvegviðákvarðanatökuogframkvæmd.

Við framkvæmd nýrra laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu

Íslands er gert ráð fyrir að í skipulagi utanríkisráðuneytisins

verði sett á laggirnarnýtt svið til viðbótarþeim tveimur sem

fyrireru,þ.e.alþjóða-ogöryggissviðiogviðskiptasviði.Þetta

nýjasviðyrðiþróunarsamvinnusviðþarsemmeginviðfangsefn-

ið yrði samræming á allri opinberri þróunarsamvinnu Íslend-

inga, þ.e. bæði marghliða og tvíhliða þróunarsamvinnu. Auk

þesserþvíætlaðaðtryggjaheildarsýninnanráðuneytisinsáöll

framlögÍslandstilalþjóðasamfélagsins,hvortheldurslíkfram-

lögeruíformiráðgjafareðafjárframlaga.Þettaþýðiraðundir

þettanýjasviðmunfallasamhæfingogskipulagtsamráðum

framkvæmdallrarþróunarsamvinnusvoogstörfíþágufriðar.

Tvíhliðaþróunarsamvinnaogstörfíþágufriðareigaþaðsam-

eiginlegtaðíframkvæmdáþeirravegumfelastm.a.hverskyns

störfstarfsfólksávettvangi,hvortsemumeraðræðaíþróun-

arlandiog/eðaáátakasvæði.

Þessirmálaflokkareigaþaðennfremursameiginlegtaðídag-

legristjórnunogumsýsluþarfaðvandavelallanundirbúning

verkefna og aðkomu starfsmanna sem takast á hendur það

hlutverk að fylgja eftir framlagi Íslands við framandi og oft

ótryggaraðstæður.Hérþarfgottupplýsingaflæðimillistarfs-

manna sem sinna daglegum undirbúningi og umsýslu. Allan

undirbúningþarfað samræmatilað lágmarka tvíverknaðog

komasthjávandræðumsemgætue.t.v.haftdiplómatískaraf-

leiðingarfyrir Ísland.Aðsamræmaframkvæmdþessaramála-

flokkainnaneinaogsamasviðsinsveitirvirkara innraaðhald

ogeftirlitmeðstörfumíþágufriðarogmeðframkvæmdallrar

þróunarsamvinnu.

Sviðsstjórihinsnýjaþróunarsamvinnusviðshefðiþaðhlutverk

aðberaábyrgðíumboðiráðuneytisstjóraáþvíannarsvegarað

samræma starf sviðsins, skipuleggja og stýra faglegri stefnu-

mótunarvinnuinnanþess,oghinsvegaraðundirbúasameig-

inlegafundiþeirraskrifstofaogstarfseiningasemundirsviðið

heyra,þ.e.skrifstofuþróunarsamvinnuogíslenskufriðargæsl-

unnar innanutanríkisráðuneytisinsogÞróunarsamvinnustofn-

unar Íslands.Áþessumvettvangimunstarfa stýrihópurundir

stjórnráðuneytisstjórasemhefurþámeginábyrgðaðsamhæfa

öllframlögÍslandstilþróunarsamvinnu,tilstarfaíþágufriðar

og til mannúðar- og neyðaraðstoðar. Ráðuneytisstjóri mun

bera ábyrgð á störfum stýrihópsins gagnvart ráðherra og

tryggjaaðeðlilegtsamráðséhaftviðönnursvið innanráðu-

neytisinseftirþvísemviðá.

Stýrihópurinn innan utanríkisráðuneytisins á að tryggja að

ráðherra,ríkisstjórnogkjörnirfulltrúargetifengiðheildarsýná

framlög Íslands til alþjóðasamfélagsins og jafnframtaðmóta

stefnuogsetjaframtillögurtilráðherraumframlögogfram-

kvæmd þróunarsamvinnu. Stýrihópur er tæki til að samhæfa

vinnuaðferðir og ákvarðanir sem margar hafa stefnumótandi

áhriftil langframa.Stýrihópurereinnigtækiráðuneytisinstil

að annast innan stjórnsýslu ráðuneytisins innra aðhald og

eftirlit með ákvörðunum og rekstri allrar þróunarsamvinnu á

vegum hins opinbera á Íslandi. Með tilkomu stýrihópsins er

veriðaðkomatilmótsviðkröfuumnútímalegaoggóðastjórn-

arhætti sem gera ráð fyrir heildarsýn og gegnsæi upplýsinga

viðákvarðanatöku.

Lokaorð: Frá örbirgð til velferðar

Íframsöguræðuráðherrasemhúnfluttimeðfrumvarpitillaga

umalþjóðlegaþróunarsamvinnuÍslandsogvísaðvartilhérað

framansagðiráðherram.a.eftirfarandiumstöðuÍslandsídag
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í alþjóðasamfélaginu: „í nýjustu skýrslu lífskjaranefndar Sam-

einuðu þjóðanna er staðfest að Ísland hafi með undraverðum 

hraða breyst úr þróunarríki, sem naut erlendrar aðstoðar langt 

fram eftir 20. öldinni, í ríki sem nú veitir landsmönnum sínum 

bestu lífskjör á byggðu bóli. Til þessa árangurs er nú horft í al-

þjóðasamfélaginu og þess vænst að Ísland deili reynslu sinni og 

þekkingu með öðrum þjóðum og taki þátt í verkefnum Samein-

uðu þjóðanna með afgerandi hætti.“ 

Á innan við einum mannsaldri hefur Ísland þróast frá því að

veranýlendatilþessaðverðasjálfstættfullvaldaríkiþarsem

efnahagslegar framfarirhafaveriðörarog,uppbyggingsam-

félagslegrainnviðaveriðhröð,velferðhefurorðiðalmennog

hagnýtingnútímatæknioguppbyggingmenntunarhafa–ekki

síst í ljósi fámennis íslenskuþjóðarinnar–vakiðverðskuldaða

athyglistjórnmála-ogþróunarhagfræðingavíðaumheim.Þá

veitirstaðaÍslandsutanstærriríkjasambandaogánhersþjóð-

inni sérstöðu sem tekið er eftir og sem styrkir enn frekar

möguleika þjóðarinnar til að mynda sér sjálfstæða afstöðu í

málefnumalþjóðasamfélagsins.

Smáþjóðsemnáðhefurvelsældoggóðumárangriaðfengnu

sjálfstæði og státar af undraverðum efnahagslegum framför-

um og farsælli samfélagsþróun á sérstakt erindi við alþjóða-

samfélagið ídag.Smáþjóðsembýrþegnumsínumbestuskil-

yrðiábyggðubólioghefuráað skipavelmenntuðu fólkiá

ekkiaðeinserindiviðalþjóðasamfélagið,heldurhefurhúnfæri

áaðfylgjaþvíerindieftirogmiðlasjálfafþekkingarlegriauð-

legð sinni. Á umliðnum árum hefur sjálfstæðum ríkjum sem

teljasttilsmáríkjafariðfjölgandi.Mörgþessararíkjahafaýmist

veriðhlutiaf stærraríkieðaríkjasambandieðanýlegahlotið

sjálfstæðieftiráratugastjórnnýlenduherra.Mörgþeirrateljast

í dag til þróunarríkja. Smáþjóð sem aðstoðar aðra smáþjóð

geturísennáunniðsérvirðinguogtrúverðugleika–húngetur

veriðöðrumsmáþjóðumfyrirmynd semskaparvon semseint

verðurmetintilfjár.Þannigeruþaðekkialltafbeinfjárframlög

semskiptamestumáliheldurþaðaðstjórnvöldséureiðubúin

til að nýta stöðu sína og þekkingu til að skapa tiltrú meðal

þróunarríkjaáhvaðermögulegt,hvernigfaramegiaðoghvað

þurfitil.

Smáþjóðsemhefursöguaðsegjaafnokkuðnýtilkominnipólit-

ískri, efnahags- og samfélagslegri uppbyggingu og velferð á

meira en bara erindi við alþjóðasamfélagið. Sem fullgildum

þátttakanda i samfélagi þjóða ber henni skylda til þess að

dragalærdómafvegferðsinnifráörbirgðtilvelferðarogreyna

eftirfremstamegniaðleggjasittlóðávogarskálarnarísameig-

inlegu átaki þjóða heims gegn helstu áskorunum samtímans,

fátæktogójöfnuðiogsjátilþessaðaðrarþjóðirsemenneiga

nokkuðílandáþeirrivegferðfáinotiðþeirraskilyrðaogað-

stæðnasemtilþarf.

Stjórnsýslasmáríkja-þóttríkséu-ersmáísniðumsamanborið

við stjórnsýslu stærri ríkja og hvers konar sérhæfing er tak-

mörkunumháð.Smáþjóðirþurfaoftaðleitaannarraleiðaen

stærriþjóðirtilaðhafaáhrifognáárangriáalþjóðavettvangi.

Þærþurfatildæmisaðbeitamarkvissriforgangsröðunogleita

allraleiðatilaðnámeðskipulögðumhættisemmestumsam-

legðaráhrifum við ráðstöfun framlaga sinna. Skortur á skipu-

lögðum aðgerðum og óskýr forgangsröðun verkefna í þessu

sambandierustjórnunarlegmistök.Smáþjóðsemtelursigeiga

erindi viðalþjóðasamfélagiðogvillhafaþaráhrifhefurekki

efniáaðgeraslíkmistök.

Í harðri samkeppni um athygli og áhrif á alþjóðavettvangi

þurfasmáþjóðiraðnýtavelhvertþaðtækifærisemgefsttilað

draga athyglina að sérstöðu smáríkja almennt og jafnframt

deilaauðlegðsinniogþekkinguskipulegameðöðrumþjóðum

íþágufriðar,mannúðarogframþróunar.

ÁÍslandifaranúsamannokkuðóvenjulegaraðstæður.Stjórn-

völderuaðaukameðmarkvissumhættiframlögsíntilþróun-

armála og eru jafnframt á lokasprettinum í framboðsbarátt-

unni um sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Þá hefur

komið í ljós að ímynd Íslands á erlendum vettvangi er bæði

brothættogveik.Brothættogveikímynderekkitilþessfallin

aðstyrkjastöðulandsogþjóðartiláhrifaogtilaðveraöðrum

þjóðumstyrkurogtileftirbreytni.Flestumættinúaðveraljóst

að ekki fer vel á því að láta viðskiptalífinu einu það eftir að

skapa ímynd Íslands og orðstír á erlendri grund. Hér hljóta

stjórnvöldeinnig fyrirhöndþjóðarinnaraðhafahlutverkiað

gegna.Þávaknarsúspurninghvortekkiþurfiaðleitastviðað

hámarka samlegðaráhrif af framlagi Íslands til alþjóðasam-

félagsins í þeim tilgangi að ná fleiru en einu markmiði, þ.e.

bæði pólitískum markmiðum um virkari utanríkisstefnu og

sterkaristöðuÍslandsíalþjóðasamfélaginuogfaglegummark-

miðumíþáguþróunar,friðarogmannúðarmála.Þvíerstund-

umhaldiðframaðpólitískogfaglegmarkmiðfariekkisaman.

Þegar þróunarsamvinna hefur verið gerð að einum af horn-

steinumíutanríkisstefnunnimáfærarökfyrirhinugagnstæða

ogsýnaframáaðpólitískogfaglegmarkmiðgetaátteðlilega

ogfarsælasamleið.
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Þessigreinerbyggðá ritgerð semkynnt vará ráð-

stefnunniAfricaBeyondAidíjúní2007ogskrifuðvar

sameiginlegaafNickMabeyogJanOleKiso.

Inngangur

ÍbúarAfríkufinnaþegarfyrirumtalsverðumáhrifum

af völdum loftslagsbreytinga í tengslum við lífsvið-

urværi sitt. Þetta er átakanlegt að þrennu leyti. Í

fyrsta lagi hefur Afríka í sögulegu samhengi átt

óveruleganþátt íþvíaðauka styrkgróðurhúsaloft-

tegunda í andrúmsloftinu. Súógn, sem rekjamá til

loftslagsbreytinga, er ekki af völdum Afríku. Í öðru

lagigeturAfríkalítiláhrifhaftálausnvandans.Hún

er í höndum stórra iðnþjóða. Loks hafa loftslags-

breytingar sérlega alvarleg áhrif á lönd þar sem

hættaeráóstöðugleikaáviðkvæmumloftslagssvæð-

um. Frekara álag af völdum loftslagsbreytinga mun

aukaáþannóstöðugleikaogþáspennusemerþegar

fyrirhendi.Viðkvæmríkihafaekkigetutilaðlagasig

að breyttum aðstæðum jafnskjótt og önnur og þar

erumeirilíkuráennfrekarióstöðugleika.Afríkaersú

heimsálfaþarsemflestlönderuíhættumeðtillititil

óstöðugleika og eru jafnframt afar viðkvæm fyrir

loftslagsbreytingum.

Ljóst er að núverandi losun gróðurhúsalofttegunda

mun leiða til hækkunar hitastigs í heiminum um

a.m.k.1,5°Ctilársins2050ogjafnvelafarstórtækar

aðgerðirtilaðkomaböndumálosuninamunuekki

hafa þau áhrif að hægja á hitaaukningunni fyrr en

eftir 2040. Til skamms og meðallangs tíma þurfa

löndinþvíaðfjárfestaíaðlögunarráðstöfunumtilað

bætaþolsittgagnvartloftslagsbreytingum.

Almennt má segja að besta vörnin gegn loftslags-

breytingum sé traustur efnahagsgrundvöllur og

þrautseigar pólitískar stofnanir. Engu að síður er

einnigþörfáaðgrípatilaðgerðatilaðtakastávið

sérstakaveikleikagagnvart loftslagsbreytingum,svo

Loftslagsbreytingar
ogþróunAfríku

Eftir Nick Mabey

Nick MabeyerforstjóriE3G,ThirdGenerationEnvironmental-

ism. Hann var áður aðalráðgjafi í stefnumótunarhópi á vegum

forsætisráðherraBretlandsþarsemhannleiddistarfumorku,sjáv-

arútveg,skipulagðaglæpastarfsemiogóstöðugríki.Nickvaráður

skrifstofustjóri sjálfbærrarþróunar íumhverfisstefnudeildbreska

utanríkisráðuneytisins. Hann er hagfræðingur og verkfræðingur

að mennt og veitti Alþjóðanáttúruverndarsjóðnum í Bretlandi

(WWF-UK) forstöðu áður en hann hóf störf fyrir ríkisstjórnina.

Hann hafði áður stundað fræðirannsóknir á hagfræði loftslags-

breytinga við London Business School og rannsóknir á skipulagi

orkukerfaviðMIT-háskólann.

Íbúar Afríku finna þegar fyrir umtalsverðum áhrifum af völdum 
loftslagsbreytinga í tengslum við lífsviðurværi sitt.  
Myndin er frá Malaví.
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sembreytileguregnmynstri.EfríkiíAfríkuhafanægileganfjár-

hagslegan og pólitískan sveigjanleika gæti loftslagsvandinn

jafnvelleitttiltækifæratilvaxtarþegarmarkaðiropnastfyrir

tæknisemleiðirtillítillarlosunarkolefna.

Áhrif loftslagsbreytinga

Skipta má áhrifum loftslagsbreytinga gróflega í fjóra flokka:

hækkandihitastig,breyttúrkomumynstur,aukintíðniskarpra

veðurbrigðaoghægthækkandiyfirborðsjávar.

Hækkandi hitastigogbreyttúrkomumynsturmunuhafaum-

talsverðáhrifábyggileikaýmissasvæða–sumverðaóbyggileg

líktogeyðimerkurogönnurverðavænlegritilbúsetu,s.s.þau

svæði á Grænlandi, í Kanada og Síberíu sem eru undir snjó.

Öfgar íveðrimunuaukaáþáhættusemmönnumerbúiná

óstöðugum svæðum. Einnig mun hækkandi yfirborð sjávar

augljóslegahafaáhrifábyggðsvæði–umþriðjungurmann-

kynsbýrinnan50mílnafrásjávarströndum.

Mikilvægastaviðmiðiðerhversuviðkvæmtsvæðierfyrirloftslags-

breytingum.Hérerumaðræðasamblandþesshversuviðkvæm

núverandiloftslagogvistkerfierufyrirþeimbreytingumsemspáð

hefurverið.Nettóáhrifverðasíðanákvörðuðágrundvelliaðlög-

unargetuvistkerfannaogþeirraíbúasemverðafyriráhrifum.

Breytinganna verður fyrst vart meðal fátækra og í fátækum

löndum.Minnilíkureruáaðfátæktfólkséfærtumaðaðlagast

ogverjasigaðgagni.Þannigmásegjaaðloftslagsbreytingarséu

líklegar til að auka bilið milli ríkra og fátækra. Raunar var

Museveni, forsetiÚganda, fyrsturþjóðhöfðingja til að lýsaþví

yfirað loftslagsbreytingarværuaðförhinnaríkuaðhinumfá-

tæku.Loftslagsmálmunuaukahættuámisklíð innan ríkjaog

leiðatilþessaðfleirafólkmunflytjastbúferlumenáðurhefur

þekkst.Taliðeraðfjöldiþeirrasemflytjastmuniverðaábilinu

200-400 milljónir árið 2050 sem ógnar verulega pólitískum,

efnahagslegum,öryggistengdumogsamfélagslegumþáttum.

Hvaða áhrif loftslagsbreytinga  
eru líkleg í Afríku? 

ÁsíðastaáratughafahitametítrekaðfalliðíAfríkuogerbúist

við því að svo muni verða áfram. Milliríkjanefnd Sameinuðu

þjóðannaumloftslagsbreytingar(IPCC-nefndin)gerirráðfyrir

þvíínýjustuskýrslusinniaðhitastigíAfríkumunihafahækkað

um2,5°Cárið2030.EnnfremurtelurHadley-miðstöðiníBret-

landiaðhitastigmuniaukasttvöfalthraðarásumumsvæðum

íAfríkuenaðmeðaltaliíheiminum.

AlmenntertaliðaðhitaaukninginíAfríkumuni leiðatilþess

að þurr svæði verði þurrari og votlendissvæði votari. Aukinn

hitimunileiðatilbreyttrarbúsetuvegnaáhrifaávaxtarhraðaí

ræktun, sjúkdómahættu, eyðimerkurmyndun og vatnsskort

semþvítengist.

Landbúnaður

Ífjórðuskýrslumilliríkjanefndarinnar(IPCC)frá2007segir:

„áætlað er að landbúnaðarframleiðsla, þ.m.t. aðgangur að 

fæðu, í mörgum löndum og á mörgum svæðum Afríku verði í 

verulegu uppnámi vegna óstöðugleika og breytinga á loftslagi. 

Búist er við því að svæðum, sem henta til landbúnaðar, muni 

fækka, ræktunartími styttast og möguleg uppskera dragast 

saman, einkum við jaðra úrkomulítilla og þurra svæða. Þetta 

hefur enn frekari neikvæð áhrif á fæðuöryggi og mun auka á 

vannæringu í álfunni. Í sumum löndum gæti uppskera land-

búnaðarframleiðslu, sem byggist á úrkomu (e. rainfed), hafa 

minnkað um allt að helming árið 2020.“ 

Milliríkjanefndinspáirþvíaðnettóáhrifmunifelaíséraðu.þ.b.

600.000ferkílómetrarræktaðs landsmuniekki lengurhentatil

landbúnaðar. Því er spáð, svo dæmi sé tekið, að hveitiræktun

gætijafnvelveriðhorfiníAfríkuárið2080.Gerterráðfyrirað

sojabaunauppskeranmunidragastsamanumnærri30%framtil

2050.ÁsamamátaeríSternReviewgertráðfyriraðuppskeraí

allriAfríkumuniminnkaumalltað30%framtil2050.Alltþetta

megirekjatilsamlegðaráhrifaafhærrahitastigiogveðurfarisem

erfiðaraeraðspáfyrirum.Þarsemalltað70%afíbúumAfríku

lifirídagaflandbúnaðisembyggiráúrkomueðahjarðbúskaper

ljóstaðþessiáhrifálandbúnaðaruppskeruíAfríkumunihafaí

förmeðsérverulegarefnahagslegarogfélagslegarafleiðingar.

Spáreruþóekkiallareinsfyrirálfuna.Milliríkjanefndinhefur

t.d.spáðþvíaðsumsvæðiíAustur-Afríku,s.s.hálendiEþíópíu,

gætuhafthagafþessu.Þettagætivegiðuppámótiýmsum

áhrifumálandbúnaðarframleiðsluáláglendarisvæðum.Einnig

erþvíspáðaðúrkomamuniaukastásumumsvæðumísuður-

hlutaAfríku.Þarerþóeinnighættaámeiriöfgumíveðrisem

auðveldarekkiendilegalandbúnaðarframleiðslu.

Vatnsskortur

Beramunennmeiraávatnsskortimeðhækkandihitastigiog

auknummannfjöldaogmun stýringvatnsmála,þ.e.geymsla,

flutningur og úthlutun (e. allocation), verða ört vaxandi at-

vinnugrein.Íþessumunuhinirfátækueinnigfinnameirafyrir

áhrifunumenþeirsembeturmegasín.Þumalfingursreglaner

súaðhinirríkuverðasíðurfyriráhrifumafhækkandiverðiá

vatnienhinirfátækuogframboðvatnstengistnáiðnæröllum

vísumumfátækt,þ.m.t.menntunogkynjamálum.

Strendur og höf

Sérlegaerfitteraðspáfyrirumhækkunsjávarborðsennýleg

gögnsýnaaðáhverjuárihækkarþaðogþvíerspáðaðáþess-

ariöldmuniþaðaðlíkindumhækkauma.m.k.hálfanmetra.

Hækkunsjávarborðshefurneikvæðáhrifáseltu,sjóvarnirog



Almennt er talið að hitaaukningin í Afríku muni leiða til þess að þurr svæði verði þurrari og votlendissvæði votari. 
Myndin er frá Malaví.
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vatnsbúskap. Láglend, þéttbýl strandsvæði eru augljóslega í

mestrihættu.ÍSternReviewertaliðaðkostnaðurviðaðlögun

getinumiða.m.k.5-10%afvergri landsframleiðslu,einkumá

óshólmasvæðunumíEgyptalandiogNígeríu.

Einafleiðinghækkandisjávarborðsoghækkandihitastigs,sem

talið er að komi fljótt fram, er hrörnun fenjasvæða og kór-

alrifa.Þaðmunhafaalvarlegarafleiðingar í förmeðsér fyrir

fiskveiðarog ferðaþjónustu semmargirAfríkubúar lifaá.Nú

þegarmásjábreytingaráfiskistofnumsemerunýttiríatvinnu-

skyniundanströndumVestur-Afríkuvegnaóvæntrabreytinga

áhafstraumumogframboðinæringarefna.

Átök

Erfitteraðsegjafyrirumhvaðaáhrifloftslagsbreytingarmunu

hafaáátökíAfríkuþarsemþauveltaeinnigáöðrumþáttum,

s.s.stöðugleikaístjórnarfariíríkjunumogþátttökuáalþjóða-

vettvangiáþeimtíma.Þóhefurveriðlitiðástöðugleikaílofts-

lagsmálum sem sjálfsagðan hlut á liðnum öldum. Það hefur

veriðhaldmannaaðþegaratburðirtengdirloftslagiverða,hafi

mennengamöguleikatiláhrifa.Þettamunánefabreytast.

Núverða líklegar loftslagsbreytingar sjálfsagðurhluti ígrein-

inguáöryggismálum.Þóttorsakirátakaséuflóknarogmarg-

víslegar er efnahagslegt öryggi – þar með stýring naumra

auðlinda– stórþáttur íþeim. Loftslagsbreytingarmunuhafa

áhrifálýðfræðilegtogefnahagslegtjafnvægiástórumsvæð-

um,einkummeðþvíaðvaldaskortiámatogvatni.

Hækkunhitastigsleiðirtilnýmyndunareyðimarka–líktoggerst

hefuríDarfurásíðustuáratugum–ogmunleiðatilharðarisam-

keppniumauðlindirsemþegareruafskornumskammti.Fólk

flosnaruppafátakasvæðunumsemleiðirtilennfrekariátakaá

svæðumsemnáyfirlandamærioginníborgirnar.Fátæktíþétt-

býlinumunleiðatilþessaðfleiriflosnauppogleitatækifæra.

Fílabeinsströndin,Darfur,Nígería,SenegalogMáritíuserusum

þeirrasvæðaþarsemviðþurfumaðfylgjastnáiðmeðloftslags-

breytingumtilaðskiljatilfullshiðpólitísktlandslag.

BúisterviðaðsumsvæðiíAfríkuverðiverrútienönnur.Álitið

eraðhéruðíKongónærrihitabeltinu,svodæmisétekið,verði

fyrirminniháttaráhrifumafvöldumloftslagsbreytinga,semog

aðalmenntverði loftslag stöðugraá syðstuognyrstu svæðum

álfunnar.

Þrjú raunveruleg dæmi skoðuð

GerterráðfyriraukinnieyðumerkurmynduníGana og á Sahel-

svæðinu.Alls staðar ívesturhlutaAfríkuer stuttámillimjög

mikilla veðurbrigða. Þessar andstæður verða meira áberandi

eftir því sem gresjur og eyðimerkur Sahel-svæðisins færast

sunnarognærströndinni, jafnframtþvísemáframdregurúr

úrkomueinsoggerthefurfrásjöttaáratugnum.

Afríka býr yfir gríðarlegum möguleikum til að nýta betur 
þau tækifæri sem felast í grænni orku og þetta þarf að 
nýta sem nýja auðlind til sjálfbærs hagvaxtar.
Efri myndin er frá Malaví og neðri frá Namibíu.
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ReyndarbentifulltrúiGana,LKChristian,áþaðþegaröryggis-

ráðSameinuðuþjóðannafjallaðiumloftslagsöryggi(e.climate

security) íapríl2007aðFulani-hirðingjarhefðuþegar flutt sig

suðurábóginnogværuaðbyrjaaðvopnast–tilaðbregðastvið

samfélögumbændasemógnuðunautgripahjörðumþeirra.

SembeturfereruGana-búarþrautseigirsemdugarvonanditil

þessaðpólitískarstofnanirogefnahagslegurstyrkurgetikomið

ívegfyrirátök.Hinsvegargætusvipaðiratburðiríaðliggjandi

löndum, sem eru í veikari stöðu, dregið mjög úr stöðugleika.

Hættanáaukinnieyðimerkurmyndunverðuryfirvofandiáöllu

svæðinuíeinhverntíma.

GerterráðfyrirmeiriúrkomuogmeiriöfgumíveðriíSigdaln-

um miklaeftirþvísemhitastighækkar.HámarkshitiíKericho,

semerhálendissvæðiíSigdalnumþarsemstærsturhlutitestil

útflutningsfráKeníaerræktaður,hefuraukistum3°Cásíð-

ustu 20 árum. Því er spáð að úrkoma muni aukast á þessu

svæði.Húnmunisíðurfallaeftirárstíðumogverðurmeiriení

dag. Báðir þessir þættir gera landbúnaði erfitt fyrir þar sem

ekkiverðurauðveltaðsegjafyrirumsáningarmynsturogupp-

skeranmuneyðileggjastoftarímikilliúrkomu.

Víðtækgögnliggjafyrirumhvernigferfyrirsnæviþöktumfjöll-

um Sigdalsins mikla. Að frátöldu því að svæðið missi eitt sitt

helstakennileiti fyrir ferðamennerbúistviðað loftslagsbreyt-

ingarnar hafi meiri háttar áhrif á árstrauma og vatnsaflsiðn-

aðinn.Þurrkaráseinnihlutatíundaáratugarinshöfðualvarleg

áhrifámeiriháttarorkuuppspretturásvæðinuogþettahefur

haft keðjuverkandi áhrif á verga landsframleiðslu í Kenía.

Óreglulegtúrkomumynsturgætigertþaðaðverkumaðennerf-

iðaraverðuraðsegjafyrirumframboðáraforkuíframtíðinni.

Til viðbótarviðþettahefuralgengi sjúkdómaá svæðinuþegar

breyst.Malaríahefurflustinnásvæðisemvoruáðurofköldtilað

sjúkdómurinngætibreiðstþarút,s.s.áhálendiKenía,íTansaníu

ogRúanda.EinshefurSigdalsveikin(RiftValleyfever)valdiðmikl-

umuslaíbúpeningienvaráðurfyrrekkitaliðveravandamál.

EgyptalanderíöðrumhlutaAfríkusemtaliðermjöglíklegtað

verðifyriralvarlegumáhrifumafloftslagsbreytingum.Bæðier

búistviðþvíaðíbúafjöldiíEgyptalandifariúr67,9milljónumí

u.þ.b.125milljónirárið2050ogeinseiga97%þessvatnssem

ernotaðíEgyptalandiupprunasinnutanlandsins.

VatniðúrNílernotaðísvomiklummælitiláveituáræktunar-

svæðumaðstundumrennurekkertafvatniárinnaríMiðjarð-

arhafið.Milliríkjanefndin(IPCC-nefndin)gerirráðfyriraðmeð

núverandivatnsnýtingaraðferðummunidragaúrstreymiíNíl

umalltað80%viðlokþessararaldar–einkumvegnaþessað

stærsturhlutiárinnartapastþegarhúnstreymirummunþurr-

ari svæði bæði í Súdan og Eþíópíu. Þetta mun hafa veruleg

keðjuverkandi áhrif á uppskerumagn og neyslu niður með

ánni. Loftslagsbreytingar munu því varpa kastljósinu á það

hversuháðEgyptalandervatninuúrNíl.ÓttasteraðNílmuni

íauknummælileiðatilspennuásvæðinu.

Yfirborð sjávar mun hækka smám saman við Miðjarðarhafs-

ströndEgyptalandsogógnaláglendumsvæðumábökkunum

viðóshólmaNílar.Óshólmarnir íEgyptalandierueittþéttbýl-

astasvæðiveraldarogmjögviðkvæmtfyrirhækkandiyfirborði

sjávar.SaltvatnmunflæðayfirsumfrjósömustusvæðiEgypta-

lands. Í einni rannsókn kemur fram að jafnvel hálfs metra

hækkunsjávarborðs(velinnanþesssemgerterráðfyriráþess-

ariöld)munileiðatilbúferlaflutningatveggjamilljónamanna.

Þannigverðiástandiðásvæðumbæðiínorður-ogsuðurhluta

Egyptalandsótryggtvegnaloftslagsbreytinganna.

Áætlun Afríku vegna loftslagsbreytinga 
á næsta leiti

Í heildina tekið virðast spár um loftslagsbreytingar – jafnvel

næstu 50 árin – benda til margháttaðs aukins álags og nei-

kvæðraáhrifaáAfríku.Þóttætíðséóvissaumsmærriatriðier

mönnum ráðlegast að taka þetta viðfangsefni og áhrif lofts-

lagsbreytingannaalvarlega.EinsogsegirískýrsluSullivanhers-

höfðingja,áðurnæstráðanda(e.ChiefofStaff)íBandaríkjaher,

um öryggismál í tengslum við loftslagsbreytingar: “Ef maður

bíðureftirþvíað fá100%vissuávígvellinumgeristeitthvað

verulegaslæmt”.

OgtilhvaðaráðagetalöndíAfríkugripið?Eittervístaðþví

lengursembeðiðermeðaðtakaáþeimviðfangsefnumsem

fylgja loftslagsbreytingunum, þeim mun erfiðara verður að

finnaraunhæfarlausnir.Sjaldanhefurveriðmikilvægaraennú

aðfylgjaheilræðinu“betraerheiltenvelgróið”.

Líktogáöðrumsvæðumíheiminumernauðsynlegtaðtaka

tillittilloftslagsbreytingaípólitískum,efnahagslegumoglýð-

fræðilegumáætlunumAfríkuítengslumviðefnahagsframfar-

ir. Annað væri hættulegt, einkum ef áhrif loftslagsbreytinga

verðaíefrikantiþesssembúisterviðogtakistokkurekkiað

stýralosungróðurhúsalofttegundameðskilvirkumhætti.

ÞettafelurekkiíséraðbornarerubrigðuráréttAfríkulandatil

aðþróaogveitaeiginíbúumhlutdeildíávinningiafnútímavæð-

ingunni,þ.m.t.aðganguraðorku.Enþaðfeluríséraðviðþróun

íAfríkuverðuraðtakatillittilannarraþáttaenviðþróuniðn-

ríkjannaáðurfyrr.LöndíAfríkuættuþvíhafaþaðmarkmiðað

náhagvextisemersjálfbærogfelurísérlitlalosunkolefna.

Geraþarf ýmsar ráðstafanir svoaðþettamegi verða. Í fyrsta

lagiernauðsynlegtað leggja ímunmeirifjárfestingarviðað

aflagagnaumloftslagsmálfyrirtiltekinsvæðitilaðaukaskiln-

ing á líklegum áhrifumogstyðjaviðáætlanaferlið.Þettaverð-

ur að fela í sér samnýtingu líkanahugbúnaðar og gagna um

loftslagsbreytingar meðal landa og háskólastofnana og því

verðuraðfylgjagreiningááhrifumloftslagsbreytinga„ávett-

vangi“ognýtinguauðlindaogþróuníbúafjölda.

Í öðru lagi verður mikilvægt að búa sig undir áhrifin þegar

náðsthefurdýpriskilninguráþvíhvaðaþættireruviðkvæm-
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astir fyrir loftslagsbreytingunum. Fjárfestingar í grunnvirkjum

(e.physicalinfrastructure)skiptirhöfuðmáli,einkumítengslum

viðvatnsauðlindirogstrandsvæði.Enaukþessarahefðbundn-

ariviðfangsefnaþurfaþeirsemmótastefnunaaðbúasigund-

ir það að þurfa að bregðast við breytingum í öryggismálum,

efnahagsmálumogfélagsmálum– í stóruogsmáu, semhafa

iðulegaáhrifyfirlandamæri.

Á vissum svæðum munu loftslagsbreytingarnar leiða til um-

fangsmeiri búferlaflutninga en áður hafa þekkst. Þetta mun

leggjaverulegaauknarbyrðarálöndAfríkuogaukaverulega

áhættunaáþvíaðdragiúrstöðugleika.Ekkierraunverulegt

val að einangra innflytjendur innan ríkja eða svæða, heldur

verðuraðfinnalausnirfyrirsvæðinmeðvíðtækrisamvinnuog

skiptingubyrða.

RáðherraráðAfríkuumvatnsmál(AfricanMinisters’Councilon

Water-AMCOW)hefurnúþegarundirbúiðsamvinnusemnær

tilallrarálfunnarogtekiðápólitískadagskráviðfangsefnisem

varðavatnsstjórnunyfir landamæri.Ásamahátterframtaks-

verkefniðNileBasin Initiative, sem10Afríkuríkieigahlutað,

aðlíkindumframsæknastanálguninsemkomiðhefurframog

þaðverkefniþarfaðstyðjaáfram.

Hvertlandþarfaðgreinabreyttmynsturíútbreiðslusjúkdóma

meðhækkandihitastigiogíþvítillitieralþjóðlegurstuðningur

talsvertmikillþarsemtiltekinframtaksverkefniávegumopin-

berraaðilaogeinkaaðilamiðaaðþvíaðvinnagegnsjúkdóm-

um.Þeirsemvinnaaðsjúkdómavörnumþurfaaðreiknaþætti

tengda loftslagsbreytingum inn í áhættugreiningar sínar í

framtíðinniogbregðastviðísamræmiviðþað.

Áminnisvæðumþurfabændurvíðaaðaðlagasigmeiriogtíð-

ariöfgumíveðri.Hefðbundinþekkingáþvíhvernighagaberi

ræktunmunþvímiðurhafaminnagildiþarsemreynslanmun

ekki vera góður vegvísir að því hvernig skilja beri nútíðina.

Þetta verður mjög erfitt viðfangsefni fyrir hefðbundin sam-

félögogmunskapafélagslegtálag.

ÍþriðjalagigeturAfríkagertsérvonirumávinningafloftslags-

breytingunum þar sem þær skapa ný markaðstækifæri. Í álf-

unnierufyrirhendiónýttarendurnýjanlegarorkulindir–eink-

umtengdarsólar-ogvindorku–semgætureynstgrundvöllur

undirhagkerfisembyggiránýrri,hreinniorku.

Kostnaðurviðsólarorku-ogvindorkutæknihefurlækkaðmjög

verulegaásíðustuárumþarsemnýsköpunhefuráttsérstaðog

eftirspurnaukistogsólarorkaerþegarhagkvæmboriðsaman

viðflestaraðrarlausniríAfríkuutandreifikerfa.Meðsíaukinni

eftirspurnEvrópueftirhreinniorkugætueinkumlöndíNorð-

ur-Afríkunýttþennanmöguleikatilútflutningsáraforku.

Beislamætti staðvinda í sunnanverðriMarokkótilað framleiða

frekari raforku. Þessa „hreinu“ raforku mætti senda með há-

spennujafnstraumslínum (HVDC) um allt Evrópusambandið. Að

aukierþvíspáðísumumrannsóknumaðalltað10-25%rafmagns

íEvrópuíframtíðinniverðihreinsólarorkafluttfráeyðumörkum

Afríku.LöndáborðviðEgyptaland,AlsírogMarokkóhafaþegar

sýntmikinnáhugaáfyrirtækinuTrans-MediterraneanRenewable

Energy Cooperation (TREC) og helsta verkefni þess, DESERTEC.

Sumþessaraverkefnavirðastframúrstefnulegenverulegurhluti

tækninnarerþegarfyrirhendi.Þrýstingurmunaukastáaðhraða

þróunhennarognýtinguákomandiárum.

Sambærilegum efnahagslegum ávinningi mætti ná með við-

haldiskógaogskilvirkrilandnýtingartækni,semfelurísérlitla

kolefnislosun, til að varðveita jarðveg og gróðurþekju. Frá

skógareyðingukemurumfjórðungurafkolefnislosunáheims-

vísu og um 10% af skógum jarðar eru í Afríku. Lögð verður

mikiláherslaáþettamálefniíyfirstandandisamningaviðræð-

umumalþjóðasamningumloftslagsmálframaðráðstefnunni

íKaupmannahöfnídesember2009.Fundnarverðaleiðirtilað

styrkja tengslin milli ráðstafana til varðveislu skóga og al-

þjóðamarkaða með kolefniskvóta sem munu skapa umtals-

verðatekjulindtengdavarðveiðslunni.

Ífjórðalagiersíðastiþátturinnístefnumótuninni,semunnið

erað,sáaðvinna gegn losun gróðurhúsalofttegundaíálfunni

sjálfrienáheimsvísuerlosunáhvernAfríkubúaþóennhverf-

andi.EnnfremurhefurAfríkaísögulegutillitiáttlítinnþáttí

þessuvandamáli.Enguaðsíðurþarfaðtakaáþessumálefnií

framtíðinni.

LíktogáviðumlosunáheimsvísutífaldaðistlosuníAfríkuá

síðustuöld.SemstendurerkolefnislosuníAfríkuum800millj-

óntonnáári.ÞettaerígrófumdráttumsamalosunogíÞýska-

landi.Einsogviðeraðbúasterlosuninmestíþróuðustulönd-

umálfunnarogþeimþarsemolíuvinnslaermest.Suður-Afríka

ogNígeríaberaábyrgðáhelmingilosunaríAfríkuogerhlutur

Suður-Afríkuþarmunstærri.

OrkufyrirtækiSuður-Afríku,Eskom,erlykilfyrirtækiþarsemþað

framleiðir nærri tvo þriðju af rafmagni allrar Afríku og sækir

viðskiptavini sína sífellt norðar í löndin sunnan Sahara. 90%

orkunnarfæstmeðkolabrunasemersúorkuframleiðsluaðferð

semlosarmestafkolefnum.Þæraðferðirviðaðfangaoggeyma

kolefni,semveriðeraðþróaíEvrópu,BandaríkjunumogKína,

verðaeinnigaðtakatilsjálfbærskolabruna–þ.m.t.íAfríku.Á

samaháttmárekjaannanstóranhlutaaflosunálfunnartilgas-

brunaáolíusvæðunumívestur-ognorðurhlutaAfríku.ÍNígeríu

einnieraðfinnaum20%aflosunallsheimsinsfrágasbruna.Í

þessutillitiliggureinnigfyrirtæknitilaðdragaúrkolefnalosun

en ríkin þurfa að eiga frumkvæði að því að gera hana sam-

keppnishæfaeðafellaundirkerfifyrirkolefniskvóta.

Niðurstaða

BestværiefþróuníAfríkutækitilgrænnaviðfangsefnaogað

ekkiyrðuendurtekinþaumistöksemiðnríkinhafagert.Þetta

markmiðmáþóekkirýraréttríkjaíAfríkutilþróunarþarsem

hagvöxturerbesta leiðin til að styrkjaþáþætti semeruvið-
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kvæmastirfyriráhrifumaf loftslagsbreytingum.Hagvöxturinn

ættiþóaðverasjálfbærenekkileggjaviðbótarbyrðarákom-

andikynslóðir.

Aðstoð frá alþjóðasamfélaginu getur gegnt veigamiklu hlut-

verkiíþessariumbreytinguoggætidregiðúrkostnaðiafáhrif-

umsem loftslagsbreytingarhafaþegar í förmeð sér, semog

falið í sérmiðlunupplýsingaogtækni til lengri tíma.Aðstoð

verðuríauknummælieinnig„loftslagsheld“.

RaunverulegirmöguleikarAfríkuliggjaþóíeigingetuálfunnar

tilaðlögunarogtilaðnýtasérnýtækifæriáheimsvísu.Margar

loftslagsbreytinganna verða að veruleika á næstu árum og

áratugumoggeturgóðáætlanagerðmildaðverstuáhrifin.

Afríkagæti jafnvelhaftávinningafþvíaðtakaþessumlofts-

lagsbreytingumfagnandií„veröldnýrrioggóðri“.Húnbýryfir

gríðarlegummöguleikum til aðnýtabeturþau tækifæri sem

felastígrænniorkuogþettaþarfaðnýtasemnýjaauðlindtil

sjálfbærshagvaxtar.EinsogDesmondTutusagðiværuokkar

verstuviðbrögðgagnvartloftslagsbreytingum„örlagaríktand-

varaleysi“.Þvífyrrsemviðáttumokkuráþvíþeimmunbetra.
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ÞegarÍsland
varGana

Eftir Þorvald Gylfason

Þorvaldur Gylfasonerprófessor íhagfræði íHáskóla Íslands

ogrannsóknarfélagiviðCentreforEconomicPolicyResearch(CEPR)

íLondon,CenterforEconomicStudies(CESifo)íMünchenogCen-

terforU.S.-JapanBusinessandEconomicStudiesviðNewYork-há-

skóla. Hann lauk doktorsprófi í hagfræði frá Princetonháskóla í

Bandaríkjunum1976ogstarfaðisíðanhjáAlþjóðagjaldeyrissjóðn-

umíWashingtontil1981.HannvarrannsóknarfélagiviðAlþjóða-

hagfræðistofnuninaíStokkhólmsháskóla1978-96oggistiprófessor

viðPrincetonháskóla1986-88.HannerritstjóriEuropeanEconomic

Review.HannskrifarvikulegandálkíFréttablaðið.

Hversu ótrúlegt sem það kann að virðast var lands-

framleiðsla á mann á Íslandi um aldamótin 1900

svipuðoghúnernúíGönu.ÍfyrravarÍslandásamt

NoregiefstálífskjaralistaÞróunarstofnunarSamein-

uðuþjóðannasamkvæmtvísitölu,semmælirlanglífi,

fullorðinslæsi og menntun auk kaupmáttar þjóð-

artekna. Geta Afríkulönd og önnur þróunarlönd

leikiðþaðeftirÍslandiaðhefjasigáeinnistuttriöld

úrörbirgðtilallsnægta?Hvaðskyldiþurfatil?

Hagtölur með ömmu

Árið 1901 var amma mín tuttugu og fjögurra ára.

HúneignaðistsexbörneinsogalgengtvaráÍslandiá

þeim tíma, þótt fæðingum á hverja konu hefði að

meðaltalifækkaðúrnærrisexsnemmaásjöttaára-

tug19.aldarífjórarfæðingaríkringum1900,semer

sami fjöldi og í Gönu á okkar dögum. Reyndar var

meðalfjöldi fæðinga á hverja konu á Íslandi fjórar

1960,þannigaðaðeinsumhálföldeðaminnaskilur

aðÍslandogGönuaðþessuleyti.ÞaðtókGönuinnan

við fimmtíu ár, þ.e. frá 1960 til dagsins í dag, að

fækka fæðingum á hverja konu um þrjár, úr sjö í

fjórar. Það tók Ísland eina og hálfa öld, frá síðari

hluta sjötta áratugs 19. aldar til dagsins í dag, að

fækkafæðingumáhverjakonuumþrjár,úrfimmí

tvær(eða2,1, svoöllusétilhagahaldið,ensútala

heldur mannfjöldanum óbreyttum, ef horft er fram

hjáfólksflutningummillilanda).



VissulegahefurGönugengiðbeturaðdragaúrfólks-

fjölgunenmörgumöðrumAfríkulöndum.Meðalfjöldi

fæðingaáhverjakonuíAfríkusunnanSaharahefur

lækkað úr 6,7 árið 1960 í 5,3 árið 2005. Meðaltölin

hyljaveruleganmunáfrjósemimillilanda.Hverkona

áMáritíusímiðjuIndlandshafifæðirnútvöbörnað

jafnaði borið saman við sex börn 1960. Í Botsvönu

hefur barnsfæðingum fækkað úr sjö á hverja konu

1960íþrjárnú.AðmeðaltalieigakonuríKeníu,Tans-

aníuogÚgöndunúfimm,sexogsjöbörnfrekaren

átta,sjöogsjö1960.

Árið 1970 kunnu 28 prósent fullorðinna í Afríkulöndum 
sunnan Sahara að lesa og skrifa. Árið 1990 var læsi komið 
upp í 51 prósent í Afríku og 61 prósent 2006. 
Myndin er frá Mósambík.
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Um 1900 áttu íslenskar konur að meðaltali fjögur börn, sem er sami fjöldi og í Gönu á okkar dögum.
Myndin er frá Íslandi.
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Langar ævir í litlum fjölskyldum

Þvíeruþessarlýðfræðilegustaðtölurraktarhér,aðfélagsvísar

gefa oft skýrari mynd en hagvísar af mikilvægum þáttum

efnahagsframfara. Jafnframt liggjafyrir í flestum löndumall-

margirfélagsvísarumheilbrigðiogmenntun,svosemfrjósemi,

langlífioglæsi,ognáiðulegalengraafturítímannenhagtöl-

ur.Frjósemiskiptirmálivegnaþess,aðflestarfjölskyldurmeð

mörgbörnáframfærihafaekkiráðáaðsendaþauöllískóla

og gefa þeim þannig færi á að lifa lífinu til fulls. Fjölskyldur

meðfærribörn,segjumtvöeðaþrjú,hafafrekartökáaðbjóða

öllumbörnumgóðamenntunogveitaþeimtækifæri,semþau

fengju ekki ella. Minni fjölskyldur stuðla þannig að meiri og

betrimenntunogmeirilífsfyllingu.Einsogsænskilæknapróf-

essorinn Hans Rosling hefur lýst á lifandi hátt í fyrirlestrum

sínumeru stuttarævir í stórum fjölskyldumekki lengur sam-

nefnariþjóðlífsinsíþróunarlöndum.

Víða um heim, líkt og víða í Afríku, tekur fólk langar ævir í

litlumfjölskyldumframyfirstuttarævirístórumfjölskyldum.Í

Gönutildæmishafalífslíkurviðfæðinguaukiztumríflegaþrjá

mánuði fyrir hvert ár frá 1960, eða úr 46 árum 1960 í 58 ár

2005. Í öllum 48 löndunum sunnan Sahara hafa lífslíkur að

meðaltali aukizt hægar, eða úr 41 ári 1960 í 47 ár 2005. Nú

aukastlífslíkuránýíAfríku,enþærvorumestar50árásíðari

hlutaníundaáratugarins,ogsíðandróúrþeimeinkumvegna

útbreiðslueyðnifaraldursins.

Hagsaga Íslands með afrískum augum

Snúumokkurafturað Íslandiogrekjumstuttlega söguefna-

hagslífsinsfrá1901afafrískumsjónarhóli,efsvomásegja.Um

aldamótin1900varlandsframleiðslaámannáÍslandinokkurn

veginnhinsamaoghúnernúíGönu,einsogáðurvarnefnt,

og er þá miðað við kaupmáttarkvarða. Þessi staðhæfing (sjá

mynd)hvílirátveimureinföldumstaðreyndum:

(a) landsframleiðslaámannáÍslandihefuraukiztfimmtánfalt

frá1901,eðaum2,6prósentááriaðjafnaði1901-2006,

(b) árið2006varlandsframleiðslaámanníGönu2.640Banda-

ríkjadalir á kaupmáttarkvarða eða um einn fjórtándi af

framleiðsluámannáÍslandi(36.560dalir).



Meðtímanumóxíslenzkuefnahagslífifiskurumhrygg.Ójafni

ferilinn á myndinni sýnir, hvernig landsframleiðsla á mann á

Íslandihefursveiflazttilfrááritilárs,ogjafnalínansýnirsam-

svarandiframleiðslugetuámannoghorfirframhjáhagsveifl-

um.Árið1920varlandsframleiðslaámannáÍslandieinsoghún

er nú í Lesótó. Árið 1945 var Ísland komið á sama stað og

Namibíanúog1960ásamastaðogBotsvana.Árið2006hafði

landsframleiðslaámanníBotsvönunáð12.250Bandaríkjadöl-

um,þriðjungiaflandsframleiðsluámannáÍslandi(ogmeiraen

í Rússlandi með 11.630 dali, þótt það skipti ekki máli hér).

Landsframleiðsla ámanná Íslandi 1960 varþriðjungurafþví

Landsframleiðsla á mann á Íslandi um aldamótin 1900 
var svipuð og hún er nú í Gönu.
Efri myndin er frá Afríku og neðri myndin frá Íslandi 
um aldamótin 1900.
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sem hún er í dag, og árleg aukning hennar um 2,6 prósent

þrefaldaðiframleiðsluámannfrá1960til2006.Árið1985dug-

arsamanburðurviðAfríkuekkilengurtil,þvíaðþáhafðiÍsland

náðnúverandistöðuSuður-Kóreu.

Auður og bækur hrannast upp 

Hvernigfórumviðaðþessu? Ístuttumálináði Íslandaðsafna

auðinokkuðfljóttíkjölfarheimastjórnar1904,hverskynsauði,

semerásamtmikillivinnudriffjöðurblandaðsmarkaðsbúskapar:

innlendu fjármagni með sparnaði og fjárfestingu, mannauði

meðmenntunogþjálfun,erlendufjármagnimeðmillilandavið-

skiptum,lausafémeðbankastarfsemiogfélagsauðimeðlýðræði,

uppbyggingu innviða og jöfnuði. Náttúruauður gegndi einnig

mikilvæguhlutverki,fyrstgjöfulfiskimiðogsíðarívaxandimæli

vatnsorkaogjarðvarmi,entilaðgetameðárangursríkumhætti

nýttþennannáttúruauðþurftifyrstaðbyggjauppmannauðinn.

Ogmannauðurerlíklegamikilvægastaskýringinámiklumhag-

vextiáÍslandmeðsíauknulanglífiílitlumfjölskyldum.

Þegarheimastjórnkomstá1904,voruflestir Íslendingar læsir

þráttfyrirsárafátækt,enlæsivarþegarorðiðalmenntílok18.

aldar.Íslendingarvoruþvívelbúnirundirnútímannviðupphaf

20.aldar.Góðmenntun íkraftialmenns læsiseykurhagvöxt,

ogfélagsumhverfið,tildæmislöghlýðni,stuðlaðiaðalmennu

læsi og renndi þannig enn frekari stoðum undir hagvöxtinn.

EkkiliggjafyrirnákvæmartölurumlæsiáÍslandium1900,en

staðtölurumfjöldaútgefinnabókaerutil.Árið1906varfjöldi

bókaáíslenzkuáhverjaþúsundíbúa1,6,semermeiraennú

tíðkast í Noregi og Svíþjóð. Árið 1966 hafði fjöldi útgefinna

bókaáÍslandiáhverjaþúsundíbúaaukiztí2,7,semersvipað

ognú íDanmörkuogFinnlandi.Árið2000var íslenzka talan

kominuppísjöbækuráhverjaþúsundíbúa.Veramá,aðlítið

upplag hverrar bókar geri fámennum löndum eins og Íslandi

kleiftaðgefaútfleiribækurenella.Hvaðsemþvílíður,lestur

glæðirhagvöxt.

Bil að brúa

Núíupphafi21.aldarinnarglímirAfríkaeinkumviðtvöverk-

efni.Ífyrstalagiþarfaðútrýmaólæsi,þareðmenntunerlyk-

illinn að uppbyggingu mannauðs og annarrar auðlegðar og

auk þess lykillinn að hagfelldri auðlindastjórn, sem ýtir undir

hagvöxt.Árið1970kunnu28prósentfullorðinnaíAfríkulönd-

umsunnanSaharaaðlesaogskrifa.Árið1990varlæsikomið

uppí51prósentíAfríkuog61prósent2006.Læsimeðalung-

menna á aldrinum 15 til 24 ára var komið upp í 73 prósent

2006.Eyðaþarfólæsieins skjóttogunnter; ekkertbarnmá

verðaútundan.Meðalmennulæsi íGönumættiaukalands-

framleiðslu á mann fimmtánfalt – því ekki það? – á þrem

mannsöldrumeðaminnalíktogÍslandgerðiískjólilýðræðisog

auðsöfnunaraföllutægimeðmenntun,viðskiptumogfjárfest-

ingu,oghiðsamagætuönnurlöndíAfríkugert.Vissulegaeiga

flest Afríkulönd lengra í land en Gana, þar sem landsfram-

leiðslaámann2006vartvöfaltmeirieníKeníuognærrifjór-

földáviðMalaví.

Nú hafa 14 af þeim 48 Afríkulöndum sunnan Sahara náð að

komafjöldafæðingaáhverjakonuniðurfyrir4,3,semersama

fæðingartalaogá Íslandi1960.Stundumer styttra ímarken

ætlamætti.

Með afrískum augum: 
Framleiðsla á mann á Íslandi 1901-2006 (2000 = 100)

Famleiðslaámann

Famleiðslugetaámann

Gana
Lesótó

Namibía

Botsvana

Suður-Kórea



Menning,framandleiki
ogHIVíAfríku

Eftir Ingu Dóru Pétursdóttur

Inga Dóra Pétursdóttir er sérfræðingur á skrifstofu Þróun-

arsamvinnustofnunar Íslands íMalaví.Húnereinnigskráð íMA-

nám í Háskóla Íslands. Mastersverkefni hennar byggist á fimm

mánaða vettvangsrannsókn í litlu þorpi við Malavívatn og snýst

umþekkinguogskynjunkvennaáHIVogalnæmi.HúnlaukBA-

námiímannfræðiviðHáskólaÍslandsaukskiptinámsíkynjafræði

viðháskólanníSanJoseíKaliforníu.Húnstarfaðisemsjálfboðaliði

íGvatemala1997-1998ogíGana2001-2002.

Um23milljónirmannseru smitaðarafHIV íAfríku

sunnanSaharaogtaliðeraðhátt íþriðjungur íbúa

sumralandaísuður-ogausturhlutaálfunnarsésmit-

aður af veirunni1. Alvarleiki alnæmisfaraldursins er

velþekkturensjúkdómurinnhefuráhrifáallaþætti

samfélagsins: efnahag, atvinnulíf, opinbera stjórn-

sýslu, fjölskyldutengsl og félagsleg samskipti. Þegar

helstu leiðtogar heims komu saman á Þúsaldarráðs-

stefnuSameinuðuþjóðannavorusettáttamarkmið

tilaðberjastgegnfátæktíheiminum.Eittafþessum

markmiðumsnýraðþvíaðstöðvafrekariútbreiðslu

sjúkdómsinsogminnkatíðnihansfyrirárið20152.

Menning

Þvímiður líturekkiút fyrir aðþað takist að stöðva

útbreiðslu HIV-veirunnar fyrir árið 2015 í mörgum

löndumAfríkusunnanSahara.Áþeimrúmutveimur

áratugum sem baráttan við að hemja faraldurinn

hefurstaðiðhafamargaraðferðirveriðreyndar.Upp

úr1980varðljóstaðútbreiðslaHIVíAfríkuvarmeð

öðrumhættieníEvrópuogBandaríkjunumþarsem

að flestir sem smituðust voru samkynhneigðir karl-

menn og sprautusjúklingar á meðan flestir hinna

smituðu voru gagnkynhneigt fólk í Afríku. Fræði-

menn höfðu ólíkar skýringar á þessum mun á út-

breiðslu sjúkdómsins en margir töldu að skýringa

væri að leita í menningu og menningarbundnum

siðum.

Greinin The Social Context of AIDS in sub-Saharan 

Africa eftir lýðfræðingana Pat og John Caldwell

ásamtPatQuiggin3ollistraumhvörfumíumræðuum

menningarlegtsamhengikynhegðunaríAfríku.Cald-

wello.fl.þóttustvissumaðhafafundiðástæðuþess

að illa tækistaðhemjaútbreiðslualnæmisþar.Þau

mæltust til þess að þeir sem vildu sporna við út-

breiðslu HIV reyndu að skilja það sem þau nefndu

homo ancestrales. Niðurstaða þeirra var sú að kyn-

ferðisleghegðun íAfríkustjórnaðist -einsogorðið

ancestralesgefurtilkynna-afaldagömluættflokka

24

Orsakir þess að HIV hefur breiðst svo hratt út í löndum í austur- 
og suðurhluta Afríku eru margbreytilegar og flóknar. 
Myndin er frá Svasílandi.
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ogsifjakerfisemmótaðifélagslegsamskiptikynjanna.Ástæða

útbreiðslualnæmisíAfríkuvarmenningAfríkubúaoglauslæti

afrískrakvenna.

NiðurstöðurCaldwellvöktumiklaathygliogumræður.Ekkivar

til mikið af nýlegum rannsóknum á kynhegðun þar sem um-

fjöllunumþaðefnihafðiaðmestuhorfiðúrakademískriorð-

ræðuummiðbiksíðustualdar.Caldwellhjóninstuddustþvíað

mestu við etnógrafískar heimildir mannfræðinga sem sendir

höfðuveriðtilAfríkuafnýlenduherrum.Þaðerathyglisvertað

skoðafræðilegargreinarvestrænnamannaumkynhegðunfrá

miðöldumframaðnýlendutímanum.SagnfræðingurinnCharl-

es L. Geshekter4 tók saman lýsingar, sem birtust í Evrópu, á

afrískufólkiogkynhegðunþess.Hanntelurþaðeinkennandi

fyrirþessarlýsingaraðAfríkubúarþóttuóseðjandiíkynlífiog

áttiþaðjafntviðumkonursemkarla.Kynlífþeirraþóttihelst

minnaáatferlidýraþarsemengarhömlurvirtustvera.Ílýsing-

unumvargjarnanfjallaðumsvartakarlmennsemþóttufram-

kvæma „holdleg afreksverk á óbeislaðan hátt með svörtum

konumsemsjálfarvoruóseðjandi“.



Umaldamótin1900skrifaðiherlæknirinnJacobusetnógrafísk-

arlýsingaráþvísemfyriraugubar.Hannsáástæðutilþessað

lýsa kynfærum Afríkubúa á „vísindalegan“ hátt. Líkir hann

kynfærumkarlaviðkynfæriafrískraasnaog segirþau líkjast

„hjólaslöngusemerfullafvökva“þaráhannviðlit,stærðog

áferð. Hann lýsir einnig kynfærum kvenna nákvæmlega og

virðast þau honum jafn stórgerð og karlmannanna. Kynfæri

kvennaerueinnigþurrariogtaugakerfiþeirraekkijafnfínlega

ofiðogíevrópskumkonum.Jacobuskemstaðþeirriniðurstöðu

aðafrískarkonurogkarlargetiaðeinsfullnægthvertöðru5.



Það er ekki að undra að mannfræðingar og aðrir fræðimenn

hafiforðastaðrannsakakynhegðunafrísksfólksíkjölfarslíkra

fullyrðinga. Mannfræðingar voru viðkvæmir fyrir tengslum

fræðigreinar sinnar við nýlendutímann og þessar rannsóknir

þóttuþjóðhverfarogfordómafullar.Áþvívarðhinsvegarrót-

tækbreytingmeðtilkomualnæmisvandansogvestræntfélags-

vísindafólkflykktisttilAfríkutilaðgerarannsóknirátengslum

kynhegðunar,fjölskyldutengsla,menningarogalnæmis.Quent-

inGaussethefurnefntþetta„neyðarmannfræði“þarsemhann

teluraðíasanumviðaðfinnalausniráalnæmisvandanumhafi

siðferðislegur, kenningarlegur og aðferðafræðilegur staðall

félagsvísindalækkað6.Fræðimenn,líktogCaldwellhjónin,sem

erulýðfræðingar,hafitekiðuppþráðinnúrorðræðufyrritíma

þarsemlögðvaráherslaáþaðsemþóttiframandiogexótískt.

Afrísk menning

Í orðræðunýlendutímans varafrískt fólkmeðóseðjandikyn-

hvötogígreinCaldwellhjónannaeruafrískarkonurlauslátar

þar semaldagamalt sifjakerfimeinarþeimað vera trúareig-

inmönnum sínum. Þetta er hluti af því sem Oppong og Kali-

peni7kallaalhæfingarveikina.Ekkiergerðurgreinarmunurá

svæðumAfríkuheldurlitiðáheimsálfunasemsamleittmenn-

ingarsvæði með einni þjóð, Afríkubúum. En Afríka er stór

heimsálfa með 53 löndum og mörgum þjóðarbrotum innan

hverslands.MeðþvíaðlítaáAfríkusemeinsleitaheilderverið

aðvirðaaðvettugiólíkasögusvæða,ólíktrúarbrögðogmis-

munandi menningarleg áhrif. Afrísku borgirnar Addis Ababa

og Lilongwe eiga álíka mikið sameiginlegt og Reykjavík og

Höfðaborg.

Ídagálítaflestirfræðimennaðmenningséísífelldriendursköp-

un fyrir tilstuðlan innri og utanaðkomandi áhrifa og strauma.

Menningerþvífljótandi,óstöðug,síbreytilegogfjölbreytt.Inn-

an hvers menningarhóps eru einstaklingar með ólíkar sjálfs-

myndirsemmótasttilaðmyndaafkynferði,aldri,stétt,stöðu,

litarhætti,trúarbrögðumogbakgrunnisvofátteittsénefntog

geta þeir myndað menningarbrot innan menningarhóps8. Sé

stuðstviðþessaskilgreininguámenningu–einsogflestirmann-

fræðingargeraídag–erekkiaðeinsveriðaðútilokahugmynd-

irumsamafrískamenningulíktogCaldwellhjónintalaum,það

erjafnframtveriðaðhafnaþeirrihugmyndaðmenningþjóðasé

óumbreytanleg,takaverðitillittilólíkrasvæðainnanlandsinsog

fjölbreytnieinstaklingainnanhvershóps.

Íalmennriumræðusemogískrifumfræðimannaumalnæmií

Afríkuerþóennalgengtaðhefðbundnirmenningarlegirþætt-

ir séu taldir stuðla að áhættusamri kynhegðun sem ýti undir

hraða útbreiðslu alnæmis. Það virðist sem ákveðnir siðir hafi

orðiðvinsælirbæði í fjölmiðlaumræðuog fræðigreinumsem

útskýringáútbreiðsluHIVíAfríku.Íþeirriumræðuerofthægt

að greina alhæfingarveikina sem Oppong talar um. Ekki er

gerðgreinfyrirþvítilteknasvæðisemþessirsiðireigiaðfinnast

áheldurerofthægtað skilja sem svoaðallir íbúar tiltekins

landsstundiþáogjafnvelalliríAfríku.Stundumdustaevrópsk-

irfræðimennjafnvelrykiðafaldagömlumaflögðumsiðumog

lýsaþvíyfirífjölmiðlumaðítilteknumlöndumséuþessirsiðir

ennstundaðir.

Hreinsandi meyjar

Sögusagnirþessefnisaðafrískirkarlmennnauðgismábörnum

tilþessað læknastafalnæmieruháværar. ÍMorgunblaðinu9

birtist frétt um réttarhöld yfir sex karlmönnum sem ásakaðir

voruumaðhafanauðgaðníumánaðagömlubarni.Kveikjan

aðnauðguninnivarsögðsúaðmennirnirhafiviljaðfreistaþess

aðlæknasigafalnæmi.ÍSunday Times10íSuður-Afríkuervið-

talviðmannfræðinginnSuzanneLeclerc-Madlalasemvannað

doktorsritgerð sinni í Suður-Afríku um alnæmi og kyngervi.

Húnkemstaðþeirriniðurstöðuaðgoðsögninumaðhreinar

meyjargetilæknaðalnæmihafiýttundirfjölgunbarnanauðg-

ana þar í landi. Telur hún ástæðuna vera þá að margir karl-

menntrúiaðungarstúlkurséumeðhreintblóðogþvíhættu-

lausarsemogaðmeyjarhaftiðgetihafthreinsandiáhrifásýkt

blóðþeirra.Einnigbendirhúnáaðkarlmennleiti sífellteftir

yngri stúlkum til að sofahjá vegnahræðslu viðað sýkjast af

þeimeldri.





OfangreindniðurstaðaermjögumdeildeinsogJeanRedpath11

komstaðþegarhúnbarþaðundirfjöldafólkssemvinnurinn-

anbarnastofnana,í lögregluogsemfélagsfræðingaríSuður-

Afríku. Enginn gat sagt fyrir víst að sögusögnin ýtti undir

barnanauðganirenbentvaráaðerfiðarefnahags-ogfélags-

legaraðstæðurgætulegiðaðbaki.



Barnanauðganirerusérlegaóhugnanlegarogsorglegtefteng-

ingerámilli aukningaránauðgunumogalnæmissjúkdómn-

um.Sögusögninumaðhreinmeyhafihreinsandiáhrifákyn-

sjúkdómaerþóekkinýafnálinni.Tannahill12segirfráþvííbók

sinniMannkynið og munúðin: kynlífssaga mannsinsaðsagansé

þekktfráþvíáViktoríutímabilinu.Vitaðvaraðefsængaðværi

hjáhreinnimeygætihúnekkiveriðsmitberieneinnigvartalið

að stúlkurnar gætu haft hreinsandi áhrif á sýkta menn sem

þanniggætulæknastafkynsjúkdómumlíktogsárasótt.



Barnaklámogmisnotkunábörnumermikiðvandamálvíðaum

heimenblandastekkimeðsamahætti inn íorðræðuumal-

næmi líkt og í Afríku. Fólk sem vinnur að málefnum barna í

Suður-Afríkugeturekkistaðfestorsakasamhengiámillibarna-

nauðganaogalnæmis.Sútengingsemgerðerámillibarna-

ofbeldisogalnæmis íAfríku styrkirþáhugmyndað sífellt er

leitaðskýringaáútbreiðslualnæmisíeinhverjuóeðlileguíkyn-

hegðunAfríkubúa.Ermögulegtaðþaðséveriðaðendurskapa

þessagömlumýtuumexótísktkynlífþeirra ívestrænumfjöl-

miðlumogfræðigreinum?

Þurrt kynlíf

Svokallaðþurrtkynlíf(e. dry sex)hefureinnigveriðtilumfjöll-

unar. Konur eru sagðar setja hreinsi- eða sótthreinsandi efni

uppíleggönginásértilþessaðdragaúrraka.Þaðskapi„heitt,

þröngtogþurrtumhverfisemmönnumþeirralíkarvel“.Þessi

siðurersagðuriðkaðuríSuður-Afríku,MalavíogSambíu13.Ef

leggöngerumjögþurrgeturþaðvaldiðsárumíleggöngumog

þvíað smokkar rifni semeykur líkuráaðkona sýkistafHIV-

veirunnisérekkjunauturhennarsýktur.



Gausset segir þurrt kynlíf stundað meðal Tonga-fólksins þar

sem hann gerði vettvangsrannsókn. Hann telur að meðal

Tonga-fólksins þyki óeðlilegt ef kona ber þess merki að vera

tilbúin fyrir samfarirþegarhúnhittir félaga sinn.Ef leggöng

hennareru rökgeturþaðverið túlkað semsvoaðhúnséað

komabeintfráöðrummanniogþvíerurökleggöngtengdvið

lauslætishegðun.Hannsegiraðþurrtkynlífséaðallegastund-

aðafkonumsemhafiáttbörnogþærþvoisérmeðheituvatni

til að þrengja leggöngin en ekki með hreinsiefnum. Gausset

teluraðofmikiláherslahafiveriðlögðáþurrtkynlífíumræðu

um alnæmi, það sé eitthvað sem að grípi athygli vestrænna

fræðimannaenséekkiáhættuþátturíalnæmissmiti.

Að erfa ekkju og hreinsa ekkju  
af anda hins látna

Víðaumheimersásiðuraðdeyieiginmaðurfráeiginkonusinni

þáerfisthúnannaðhvorttilættingjaþesslátnaeðasinnaeigin

ættingja14. Í sumummenningarsamfélögumhefursásemerfir

ekkjurétttilaðhafa líkamlegtsamneytiviðhanaog íöðrum

þykirnauðsynlegtaðhreinsaekkjuafandaþesslátna.Hreins-

uninfóláðuríséraðekkjanhefðisamræðiviðannanmann.



PaulDover15mannfræðingursegiraðþaðhafiveriðalgengtí

Sambíuaðekkjurflyttusttilfjölskyldueiginmannssínsefþeir

létust. Þessi siður er þó sjaldgæfari í dag, sérstaklega vegna

andstöðukirkjunnar.Veraldlegareignirogfélagslegstaðaþess

látnaerfðusteinnigmeðekkjunni.Nútildagseruveraldlegar

eignir metnar meira heldur en félagsleg staða og því hafa

vandamálumerfðaréttekkjunnarkomiðuppefhúnvillekki

fylgjameðveraldlegumeigumeiginmannssíns.



Gausset16,semgerðivettvangsrannsókníSambíu,teluraðfólk

séalmenntmeðvitaðumaðeflíkureruáaðeiginmaðurhafi

látistafalnæmigetiekkjaneinnigveriðsmituð.Hannsegirnú

munalgengaraaðhreinsunségerðmeðgrasalækningumog

jurtum séu líkur á að eiginmaður ekkjunnar hafi látist úr al-

næmi.Líktog í Sambíuerafaróalgengt íMalavínúorðiðað

hreinsunekknafariframmeðsamræðiviðannanmannheldur

meðnáttúrulækningum.



Ekkjur farasjaldan íalnæmispróf tilaðfásjúkdómsgreiningu

enGaussetteluraðtregðaviðaðfaraíblóðprufusévegnaþess

hve mikill félagslegur smánarblettur alnæmi sé. Því álíti fólk

gjarnanaðbetraséaðlifaánþessaðvitahvaðaðerístaðþess

aðveradæmtmeðalnæmi.



Schoepf17ogLwanda18sembæðihafarannsakaðalnæmiíAfr-

íkubendaáaðþaðaðekkjurerfist tilættingjasinnaséekki

ákjósanlegasta staða konunnar. Hún sé til þess neydd vegna

bágrarefnahagsafkomuogvaldalítillarstöðusinnarsemkona.

SchoepfogLwandaerusammálaumaðekkiséhægtaðkenna

„menningunni“umþessaraðstæðurheldurverðiaðleitaskýr-

ingaífélags-ogefnahagslegumveruleikafólks.

Alnæmi í Afríku

Palestínski sagnfræðingurinn Edward Said19 hefur gert grein

fyriralhæfingumívestrænniorðræðuumframandilandsvæði

ogíbúaþeirraíbókinniOrientalism.Saidálíturaðmeðþvíað

nema og lýsa framandi svæðum, búa til kenningar um íbúa

landanna og ráða yfir þeim hafi Evrópubúar búið til ráðandi

ímyndafframandilöndum.Súímyndhafiorðiðsvoráðandiað

erfittséaðtala,hugsaeðalýsaþessumsvæðumídagánþess

aðhugsaútfráþessumramma.
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Um 23 milljónir manna eru smitaðar af HIV í Afríku sunnan Sahara. 
Myndin er frá Mósambík.
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AlnæmiíAfríkueralvarlegtvandamálsemekkiáaðlítafram

hjá.Orsakirþessaðveiranhefurbreiðstsvohrattútílöndumí

austur-og suðurhlutaAfríkuerumargbreytilegarog flóknar.

Augljósástæðaergríðarlegfátækt.Hátthlutfallfarandverka-

fólks,aðstæðurmunaðarlausrabarnasemsjáumyngrisystkini

ogheimili,fáatvinnutækifæri(sérstaklegafyrirkonur)ogand-

staða kirkjudeilda við getnaðarvörnum eru meðal þess sem

gerirþaðaðverkumaðHIVsmitasthraðarþarenívestrænum

samfélögum.Þettaeruhinsvegarekkimjögframandiástæður.

Þærvekjaekkijafnmiklaathygliífjölmiðlumogalmennrium-

ræðuogskýringarsemvísatilhömlulaussexótískskynlífs.



Það er algengt að lesa greinar og viðtöl við fólk sem skellir

skuldinni á menningarbundna þætti þegar fjallað er um út-

breiðslualnæmisíAfríkusunnanSahara.Þáerauðveltaðfáá

tilfinningunaaðsúniðurstaðaþeirrabyggistmeiraáþeimhug-

myndafræðilegarammasemþauhafaalistuppviðenreynslu

þeirra á vettvangi. Í greininni „Seeing Culture as a Barrier“

fjalla Crewe og Harrison20 um þá tilhneigingu vestrænna vís-

indamanna tilað lítaöðrumaugumámenninguog siði í fá-

tækarilöndumenísínumeigin.Hefðbundinmenningogsiðir

erugjarnanálitinverafastmótuðogóbreytanlegfyrirbærifrá

örófialdaoghindrifátæktfólkíaðkljástviðvandamálogöðl-

ast nútímalega þekkingu. Menning hefur því sterkara tang-

arhald á íbúum fátækra landa en þeim ríkari. Það sem einu

sinni var þekkt meðal ákveðins menningarhóps hlýtur því að

veraþarenn.



Menning og menningarbundnir þættir eru ekki óbreytanleg

fyrirbæriíaldannarás.HvorkiílöndumAfríkunéannarsstað-

ar. Viðmælendur mínir í litlu malavísku þorpi horfðu á mig

undrunaraugumþegarégvaraðreynafáþautilaðsegjamér

fráöllumleynduathöfnunumþarsemungarstúlkurvoruvígð-

arinnífullorðinnamannatölumeðsamræðiogekkjurhreins-

aðarmeðkynlífi.Ánundantekningavarhorftámigundarlega

ogspurt„Þekkirþúekkisjúkdómsemkallastalnæmi“?
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Héðinn Halldórssonhefurumárabilstarfaðsemfréttamaður

bæðiútvarpsogsjónvarpshjáRíkisútvarpinuogsentfréttirm.a.

fráBretlandi,Svíþjóð,Danmörku,Færeyjum,Ítalíu,Afganistanog

Malaví. Héðinn er með meistaragráðu í þróunarfræðum frá Há-

skólanum í Manchester, sem og BA-gráðu í ítölsku og sögu frá

Háskóla Íslands og Háskólanum í Bologna. Hann er höfundur

heimildamyndarumstarfsemiÞróunarsamvinnustofnunarÍslandsí

Malaví, Þeir fiska sem róa, sem var tekin upp í Monkey Bay og

tekintilsýningar2007.

HverjumerekkisamaumAfríku?
SjónarhorníNorrænumfjölmiðlum

Eftir Héðin Halldórsson

Þessi grein er samantekt, byggð á fræðiritgerð sem

var unnin við Háskólann í Manchester 2006 til MA-

gráðuíþróunarfræðumviðhugvísindadeild.

,,Kjarni margra þessara vandamála er sá að almenn 

þekking á Afríku og stórum hluta þróunarlanda er 

afar takmörkuð. Þetta á stundum einnig við um 

blaðamenn sem fjalla um mál á þessum svæðum” -

Beattieofl.1999:266.

Inngangur – Að sleppa Afríku

Hvernig er heimsálfan Afríka sýnd í fréttum sjón-

varps? Rannsóknir á vegum bresku þróunarmála-

stofnunarinnar,DFID,ogBBCíBretlandileiðaíljósað

almenn sýn á þróunarlöndin, sem mótast af sjón-

varpsfréttum,eraðmestuneikvæð(DFID2000,DFID-

BBC 2002). Af fréttaumfjöllun í sjónvarpi að dæma

virðast fátækt,kreppaogátökvera samnefnariálf-

unnar,þ.e.þærfáufréttirsemsagðarerufráAfríku

ogkomastígegnumnálaraugað,passaviðhugmynd-

inaumfátæktogvansæld.Þannigvirðastfjölmiðlar

viðhaldahugmyndinniumaðAfríkaséfrumstæðog

staðfesta fordómafullar hugmyndir áhorfenda. Í

stuttumálieráhorfandanumgertkleiftaðaftengjast

ogfjarlægastfólkiðáskjánumþarsemhannáekkert

sameiginlegtmeðþessumættflokkasamfélögum.

Ákvarðanir fréttastjóra og ritstjóra byggjast á þeirri

ályktun að áhorfendum sé að mestu sama um aðra

heimshlutaoghafilítiðþolgagnvartflókinniumfjöll-

un.Súlitlafréttaumfjöllunsemafþessuleiðirkveikir

neikvæð viðhorf gagnvart þróunarlöndum (GMG

2006).Meðþvíaðsetjaheimsfréttirætíðaftarlega í

forgangsröðina hafa fréttastjórar og ritstjórar „ýtt

undirþávanþekkingusemþeirgeraráðfyrir”(Rosen-

blum1993:3).ÁmeðanfjallaðerumvandamálAfríku

semættbálkaerjurogóhjákvæmilegíljósifrumstæðs

eðlisAfríkubúaogámeðanmeirihlutifólkssamþykk-

irþásýn,erekkiunniðaðpólitískumlausnum(DFID

2000:17).

Fjölmiðlar virðast viðhalda hugmyndinni um að Afríka sé 
frumstæð og staðfesta fordómafullar hugmyndir áhorfenda. 
Myndin er frá Malaví.
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Um rannsóknina

Markmið rannsóknarinnar má draga saman í eftirfarandi spurn-

ingum:1)Hvaðaástæðurliggjaaðbakinúverandifréttaumfjöllun

umAfríkuísjónvarpiáNorðurlöndunum?2)Hvaðamynderdreg-

inuppafAfríkuísjónvarpiáNorðurlöndunum?3)Hvaðaskoðun

hafastarfsmennþróunarsamvinnuogfréttamennáNorðurlönd-

unumáþessariumfjöllun?Ritstjórnarlegúrvinnsla,semásérstað

fyrirframogstýrirfréttaflutningi,verðureinnigtekintilskoðunar

semog súmyndsemerdreginuppafmálefnumAfríku,ef slík

umfjöllunferyfirleittfram,hjáþremurnorrænumsjónvarpsstöðv-

um: í Danmörku, á Íslandi og í Noregi. Tekið verður dæmi um

átökiníDarfurogmungreiningmiðaaðþvíaðsýnaframáhvort

fjallaðerumstríðiðogefsvoer,hvaðanálgunernotuð.

Niðurstöður verða studdar skoðunum sérfræðinga í þróun-

armálum og fréttamanna í löndunum þremur. Fyrir svörum

verða fulltrúar Þróunarsamvinnustofnunar Danmerkur (DA-

NIDA), Þróunarsamvinnustofnunar Noregs (NORAD), Þróun-

arsamvinnustofnunarÍslands(ÞSSÍ),Danskaríkisútvarpsins(DR),

Ríkisútvarpsins(RÚV)ogNorskaríkisútvarpsins(NRK).

Veramáaðneikvæðumfjöllunumfréttaflutningnorrænusjón-

varpsstöðvannaséfyrirmörgumlíktogaðskjótasendiboðann

þarsemhendurstöðvannaeruiðulegabundnaraffjárhagsleg-

umástæðumogstórhlutiumfjöllunarefnisogmyndefnisfeng-

innhjáerlendumfréttaveitum.Þvíerhérlögðáherslaáaðekki

erætluninaðgerafjölmiðlaeinaábyrgafyrirþeirrimyndsem

er dregin upp af Afríku, málefnin eru miklu flóknari en svo.

Enguaðsíðurerþaðskref í réttaáttaðaukavitundumþær

gildrursemhægteraðfallaíviðflutningfréttaafAfríku.

 
Hin myrka álfa

,,... allmargir fréttamenn hafa lýst því yfir að þróunarmál séu of 

leiðinleg til að taka til umfjöllunar” -McDonnellofl.2002:13.

Hinarhefðbundnu„vondu”fréttirafálfunnierualmennt settar

framsem„óhjákvæmilegar”(Carruthers2000:227)ogþemað„Afr-

íkaermisheppnuðogþarfnasthjálparokkar”(Hawk1992:6)ræð-

urríkjum.AlgengurskilningurersáaðAfríkubúarséuekkisérlega

færiríaðráðaeiginmálum(Philo2001).Afríkuerlýstsemheims-

álfukominniaðfótumfram,álfuofbeldisogvansældar(Philoofl.

1999).HvernigrekjamegivandamálogkreppurAfríkutil,,krafna

vestrænnahagsmunaásviðiviðskiptaogstjórnmála”ervarlatekið

tilumfjöllunar (Beattieofl.1999:246).Sjaldgæfteraðraktarséu

fjárhagslegarogpólitískarástæðurífréttumumAfríku.

Því hefur verið haldið fram að ekki sé fjallað um meiriháttar

fréttirheldurfremureinfaldarifréttirsemerauðveltog,,þægi-

legtaðskilja”þarsemíþeimkemurframhiðalmennaþema

umsvartnættiogeymd.Myersofl.(1996)fjallaumþaðhvernig

Afríkaergerð,,framandi”ogfréttirþvingaðarinnísérstakan

ramma. Dregin er fram mynd af álfu sem er aumkunarverð

fremurenþátttakandiíbreytingarferli(Schechter1999:296).

Fjölmiðlar gera áhorfandanum kleift að aftengjast og 
fjarlægjast fólkið á skjánum þar sem hann á ekkert 
sameiginlegt með þessum „ættflokkasamfélögum“. 
Efri myndin er frá Malaví og neðri frá Namibíu. 
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Myndlíkingar og orðfæri um Afríku 

EinþrálátastamyndlíkingsemtengderAfríkuermyrkur.Þetta

hugtak, sem má rekja til hinnar áhrifaríku skáldsögu Josephs

Conrad Innstu myrkurþarsemsögusviðiðerKongó,“gefurtil-

finningu fyrir óskiljanlegu stjórnleysi og óreiðu” (Brookes

1995:474). Orð sem eru notuð í sögum um Afríku sjást vart í

sögumumaðrahlutaheimsins.Veramáaðviðtakenduráttisig

ekkiáþessuentiltekinnorðaforðileiðirhugannaðAfríkuvegna

frumstæðseðlisogrökhyggjusemerólíkhinnivestrænu.Saga

umAfríkumunætíðkrefjastannarskonarorðaforðaensögur

um t.d. Norður-Írland eða Júgóslavíu (Hawk 1992:7). Mun lík-

legraeraðorðeinsogblóðugur (Myersofl.1996:32)ogblóð-

þyrstur (Beattieofl.1999:254)komiframísögumumAfríku.

Fréttamiðlar – Vald fjölmiðla

Hérumbil80%íbúaíOECD-löndunumfádaglegarupplýsingar

úr fjölmiðlum, einkum sjónvarpi (Mc Donnell ofl. 2002:13). Á

sama máta kennir meirihluti fólks sjónvarpi um þá neikvæðu

myndsemþaðhefurafþróunarlöndunum(DFID2000:1).Þegar

svomikiðertreystáeinnmiðillerhættaáferðum.Íheimiþar

semkvölhefurveriðgerðaðsöluvöruermannlegþjáningorðin

að upplýsingaskemmtun (e. infotainment) (Moeller 1999:35).

,,Það er deginum ljósara að lesendur hafa ekki áhuga á frétt-

næmumatburðum”,segirSusanD.Moeller(1999:43),enokkar

hlutverkeraðkomastaðþvíhvortumeraðkennaáhugaleysi

þeirra gagnvart Afríku eða því með hvaða hætti fréttamiðlar

flytja fréttir. Sjónvarpsfréttir sæta stöðugri gagnrýni fyrir að

leggjaísívaxandimæliáhersluáupplýsingaskemmtunenforðast

umfjöllunoggreininguáflóknummálefnum(Carruthers2000:7).

SamkvæmtCarruthers(2000:278)berafréttamiðlarábyrgðáað

,,þvingaborgaranatilaðaxlaábyrgðsínaáaðvita”.

Heimurinn með augum fjölmiðla

,,Hungursneyð er ekki myndrænn fréttamatur fyrr en fólk 

deyr” -Natsios1996:150.

Fréttamiðlar búa til, upp að vissu marki, sína eigin mynd af

heiminum sem dregur ekki endilega upp nákvæma lýsingu

heldursýnirfremurhvaðhægteraðkomastyfiráviðkomandi

degi með hliðsjón af kostnaði, mikilvægi, frumleika, gæðum

myndefniso.s.frv.Heimurinnersamkvæmtfréttamiðlumhlut-

lægur,fjölmiðlarleitaupphiðóvenjulegaogofbeldiogmunu

halda því áfram (Hoge 1994:143). Oft er nefnt eirðarleysi og

lélegtathyglisgripfjölmiðla.Þegarfrétthefurveriðfylgteftirí

örfáar vikur heldur ,,sirkusinn”, eins og Carruther (2000:238)

segir, áfram. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að ólíklegt sé að

fjölmiðlarfjalliumfleirieneinakreppueðahættuástandáal-

þjóðavettvangi í einu (Brauman 1993:154, Girardet 1996:57).

Annarþáttursemvinnurgegnútskýringumogsamhengierrík

áherslaásterktmyndmál.

Fjölmiðlum kennt um

Fjölmiðlumeralmenntkenntumyfirgnæfandineikvæðasýná

þróunarlöndin(VSO2000:6,McDonnellofl.2002:13).Tilvarnar

sjónvarpsfréttumerþóréttaðnefnaaðeftireðlifjölmiðilsins

ermyndefninauðsyn semgetur takmarkað fréttaflutninginn;

ef ekkert er myndefnið er flutningurinn enginn (Gowing

1996:81).Enntreystasjónvarpsfréttamiðlaroftáefnifráöðrum

eða þriðja aðila þegar fjallað er um fjarlæg lönd sem kemur

niðuránákvæmni(Myersofl.1996:24).

Hliðverðir og aðrar hindranir 

,,Fréttir frá Afríku þykja almennt bara stórfréttir þegar þær 

varða fjöldann allan af líkum” -Keane1996:7.

TilaðskiljatilfullshversvegnaekkierfjallaðumAfríkueðaþá

hversvegnafjallaðerumhanaáþannháttsemgerterþurfum

viðaðskiljafréttavalsemstundumervísaðtilsemhliðvörslu(e.

gatekeeping) ritstjóra. Reglur hliðvarðanna eru bæði ,,skrif-

aðarogóskrifaðar,undiráhrifumaffordæmumogfordómum

og breytast í sífellu” (Schechter 1999:54). Ráðandi þættir við

fréttaval,semgjarnanervísaðtil,erum.a.mikilvægi,nálægð,

sérstæði,tímasetning,staðsetning,aðgangur,öryggi,flutning-

ar,kostnaðurog,,kannskikynþátturogþjóðflokkur”(Livings-

ton1996:72).Þegarhliðverðireruhafðiríhugaverðurljóstaf

hverju fjölmiðlar flytja tiltekna frétt. Þegar loks hefur verið

unninnbuguráhluttekningarþreytu(e.compassionfatigue)er

fréttin unnin eftir föstum reglum hvað varðar stíl, orðfæri,

heimildir, tímaröð og táknmyndir (Moeller 1999:14) til að

tryggja að hún sé í takt við væntingar og fyrirframmótaðar

hugmyndiráhorfenda.Flestarfrásagnirerufyrirsjáanlegar.

Hlutlægt val á kreppum  
eða hættuástandi

Þaðerenginnhörgull áharmleikjumþegaraðþví kemurað

veljaerlendafréttdagsinsumkreppueðahættuástandífjar-

lægum löndum fyrir kvöldfréttirnar sem eru látnar í té af

fréttastofum. Þessi ábyrgð verður ríkari þegar það er við-

urkennt að fréttamiðillinn hefur gríðarlegt vald til dagskrár-

gerðar(Carruthers2000:8).

,,Við ritstjórarnir veljum og höfnum, úrvalið er líkt og að velja úr 

hillumetrum af morgunverðarkorni. Einn daginn Nagorno Kar-

abakh. Næsta dag Tadsjikistan eða kannski Georgía eða Afgan-

istan, svo dálítið frá Angóla, Líberíu eða Jemen og kannski Alsír 

ef við erum heppin. Allt streymir þetta eirðarlaust um viðtækin. 

Margt af því er aldrei sent út” -Gowing1996:81.

Útsendingartímidugiraldreitilogþvíerþörfáeinföldumfrétt-

ummeðþekktrifrásagnaraðferð(Wolfsfeld1997:150-151).Frétt-

ir eru á engan hátt frábrugðnar öðru dagskrárefni í sjónvarpi,

þærþurfalíkaaðpassainnantiltekinstímaramma.Þvíþarfvalið
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myndefni að fá sína rödd og gildi hjá fréttamanni; fréttir eru

aldrei,,sagðarfráhlutlaususjónarhorni”(Carruthers2000:17).

Hluttekningarþreyta

,,... hluttekningarþreyta er leið til að skýra af hverju við látum 

okkur ekki aðra varða í sama mæli og okkur sjálf” - Moeller

1999:304.

Hluttekningarþreytaerástæðanfyrirþvíaðviðkjósumaðfletta

blaðinueðaskiptaumrássvoviðþurfumekkiaðhorfauppáþján-

ingarfólks.Þessumættilýsasemmannlegueðasem,,leiðmanns-

instilaðlifaaf”(Moeller1999:53).Þauneikvæðuáhrifsemhlut-

tekningarþreytanhefuráallarmikilvægaráhorfskannanirstyrkir

þóþennanformúlufréttaflutningoggrunnanskilningísessi.Þetta

villandi,,siðbótarleikrit”(HammockogCharny1996:115)semfjöl-

miðlarbjóðastöðugtuppáleiðiróhjákvæmilegatilþreytuogal-

mennsskortsááhugasemleiðirafturtilþessaðAfríkuerslepptí

fréttunum, t.d. ,,Súdaneraldrei frétt” (Rosenblum1993:22)eða

,,fréttleysaumaðmaðurbítihund”(Livingson1996:84).Þaðvakti

athygliaðannarfréttamannaRÚVnotaðihugtakið,,Afríkuþreyta”

ísvörumsínumfyrirþessarannsókn.

Um ramma og myndir

Mikiðhefurveriðskrifaðumrömmunsemeraðnokkru leyti

trosnaðhugtaksemhefuroftveriðskilgreintofvíttogofal-

mennt.Römmunerlýsingáþvíhvernigtextaeðafrétterpakk-

aðinnmeðhliðsjónaftóni,merkingu,orðaforðaoguppröðun

(Parenti1986:220).Römmunleiðirhugsunviðtakandans,setur

sigyfirvitundhans.Jafnvelstaktorðgeturbreyttskilningivið-

takanda algerlega ef það passar við fyrirframmótaðar hug-

myndir hans. Af þessu leiðir að ef boðmiðlarar (fréttamenn)

sleppa vissum orðum eða hugtökum, sem hafa þegar öðlast

sess og viðurkenningu í vissri orðræðu, getur útkoman verið

skertur trúverðugleiki boðmiðlara og takmarkaður skilningur

viðtakanda.Þettaskýrirhversvegnasömunýjufréttirnarvirð-

astfluttarsíogæmeðsamamyndmálinuogsamastaglkennda

orðforðanum. Samkvæmt Parenti (1986:220) er áhrifamesti

áróðurinnsetturframmeðrömmunsemleiðirtilþessaðáhorf-

andanumer sagthvaðhonumáað finnastum fréttáðuren

hannerorðinnfærummótasínaeiginskoðun.

Greiningaraðferðir

-Þessarirannsóknerskiptítvohluta.Nálguninífyrrihlutanum,

sem er greining á safni fréttamynda frá þremur norrænum

stjórnvarpsstöðvum, er tvíþætt: annars vegar er athygli beint

aðmyndumoghinsvegaraðtexta.Ísíðarihlutanumerusettar

framniðurstöðurtveggjaólíkraspurningalistasemfréttamenn

ogsérfræðingaríþróunarmálumsvöruðu.

Vandamál og takmarkanir

Dragamáíefahvorthægtséaðberasamanþrjárfréttastofur

semhafayfiraðráðaafarólíkufjármagniogeruafarólíkarað

stærð.RÚVþjónareinungisum315.000manns,hefurtakmark-

aðfjármagnogreiðirsigþvímeiraenaðriráfréttirfráöðrum

fréttastofumámeðanDRogNRKstarfabáðarí löndummeð

fimmtilsexmilljóníbúa.Þarsembæðiúrtakiðerlítiðogrann-

sóknartímistutturerekkiunntaðdragaalmennarályktaniraf

niðurstöðunum.

Niðurstöður greiningar á fréttamyndum

Yfirtveggjaviknatímabil fluttufréttastofurnarþrjárallsátta

fréttirafAfríku.BestmáttisjáhvernigumfjöllunumAfríkuer

sleppt í útsendingum RÚV en þar var engin frétt um Afríku

sendútárannsóknartímabilinu.

EinungistværfréttirumAfríkuvorusendarút íöllumfrétta-

þáttumNRKárannsóknartímabilinuogvorualls50sekúndur

aðlengd.ÞærsautjánsekúndursemvarvariðísúlúdansíSvasíl-

andi styðja fullkomlega það sem hefur verið haldið fram um

áhuga sjónvarps á hinu furðulega við Afríku (DFID 2000:1).

Átökunum í Darfur og vangaveltum á þeim tíma um þjóð-

armorð, voru ekki gerð nein skil af hálfu NRK á rannsókn-

artímabilinu.

DRvarðimestumútsendingartímaífréttirafAfríkuífréttayfir-

litumsínumenallsvoruþærsexogfylltuuppísexmínútnaog

fjögurra sekúndna útsendingartíma. Þrjár fréttanna fjölluðu

um Darfur. Greina má afgerandi römmun í fréttum DR um

Darfur og möguleg áhrif á stefnumótendur sem byggist á

hvorttveggjaverkumRobinsons(1999,2001,2002)umrömmun

og CNN-áhrifin. Það er alls ekki ljóst hvers vegna fólk lætur

lífiðíDarfurþarsemþærþrjárfréttirumDarfur,semDRsendi

út,skortirítarlegarupplýsingarmeðöllu.Hinsvegarvarreynt

aðgefabakgrunnsupplýsingaríeinnifrétt.Íhinumtveimurer

óljósthverjireruaðberjastviðhvernoghversvegna–þaðeina

semerljósteraðátökeigasérstaðog50.000hafalátiðlífið.

Brookes (1995:479) hefur sýnt fram á hvernig Afríkubúar eru

oftastnefndirsem,,fjöldifólkssemdó”.

Darfurhefuraugljóslegaekkináðinnáforgangslistasjónvarps-

fréttaritstjóraNRKogRÚVyfir rannsóknartímabilið.Gæðiog

umfangdönskufréttannaumframþærnorskuogíslenskueru

töluverð.Efmarkamániðurstöðurþessararrannsóknardregur

umfjöllun norrænna sjónvarpsstöðva upp frekar neikvæða

myndafAfríkufyriráhorfendur.Fyrirligguraðalgengleiðtil

aðfjallaumAfríkuínorrænumsjónvarpsfréttumeraðsleppa

þeim. Aftur á móti er ekki hægt að taka því sem fullgildum

sannindumíljósiþessaðrannsóknartímabiliðvareinungistvær

vikur. Niðurstöðurnar eru því einungis merki eða vísbending

umþeimsésleppt.



Þær fáu fréttir sem sagðar eru frá Afríku og komast í gegnum nálaraugað, passa við hugmyndina um fátækt og vansæld.  

Myndin er frá Namibíu.
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Niðurstöður úr spurningalistunum

Sjálfsagteraðveitaþvíathygliaðpersónulegarskoðanirsvar-

endaumálfunaerumunjákvæðarienmyndinsemþeirsegja

fréttamiðilinn draga upp. Mörg áhugaverð svör fengust við

spurningunni ,,Hverju þarf að breyta í fréttaflutningi, ef ein-

hverju?”.Áberandivar í svörumsérfræðinga íþróunarmálum

aðþeirtölduaðfjölmiðlarhefðulítinnáhugaáþróunaraðstoð

nema hún mistækist (NORAD 1). Svör fréttamannanna fimm

umhvaðaviðmiðanirværunotaðartilaðákveðahvaðafréttir

skyldiflytjaafAfríkugáfuinnsýníþaðferlisemligguraðbaki

ritstjórnarlegumákvörðunum. ,,Hughrif, áhrifamikill atburður 

og kynþáttur” er viðmiðunin samkvæmt NRK 1, svo og aðild

eiginlands.Norskifréttamaðurinntalaðiumvísiaðkynþátta-

fordómumeðaaðáhugivaknaðieinfaldlegaeinungisefhvítir

mennværuþátttakendur.

Þaðvaktiathyglimínaaðíslenskufréttamennirnirtveirsögðu

aðfréttirfráAfríkuværumetnarásamaháttogaðrar,þ.e.að

þærfengjusömumeðferðhjáhliðvörðunumámeðandanskir

starfsbræðurþeirralýstuþvíyfiraðfréttirfráAfríkuþyrftuað

vera sérstakar eða áhrifamiklar (DR 1). Sjónarhorn norrænu

fréttamannanna var á heildina litið neikvætt þar sem flestir

þeirratölduaðfréttaflutningurumAfríkuílöndumþeirraværi

takmarkaðurogeinsleitur.

Niðurstaða

,,Vandamálið er að berjast gegn þeirri tilhneigingu í fréttaflutn-

ingi að vera fyrstur með fréttina (hamfarir, stríð, hungur) sem er 

ríkjandi meðal ritstjóra – það mun taka langan tíma” (DR1)

Íþessari ritgerðerkomistaðþeirriniðurstöðuað ,,mikilvæg-

astaeinstakahindruninviðaðtengjaáhorfendurviðfréttirum

þróunarlöndinerskorturþeirraábakgrunnsþekkingu”(DFID-

BBC 2002:2); leiðin til að leysa úr þessu er einkum að bæta

fréttaflutningogsíðanaukahann.GlasgowMediaGroupsegir

að ef þeir sem sendi út efni ,,verði ekki látnir axla ábyrgð á

fjöldaframleiðslu vanþekkingar” þá þurfi að endurskoða for-

gangsröðunþeirraogumfang(GMG2006).

Meðalannarraályktanasemdragamáafniðurstöðunumerað

fjölmiðlar stuðli að og styðji við nýlenduhugsun, hálfgildings

kynþáttahatur og útlendingahræðslu meðal viðtakenda sinna

meðgallaðri,takmarkaðriogeðaengrifréttaumfjöllunumAfr-

íku.Ögraþarfþegarístaðþeirriviðteknuskoðunmeðalmargra

þeirrasemstarfaviðfjölmiðlunaðalmenningurhafiekkiáhuga

á erlendum fréttum. Eins og Hammock og Charny (1996:126)

settu það fram: ,,Hvernig á almenningur að vita um það sem

höfðar ekki til hans ef hann hefur ekki aðgang að grundvall-

arupplýsingum?”Niðurstöðurrannsóknarinnargefatilkynnaað

fréttirafAfríkuínorrænusjónvarpiséuyfirhöfuðfáar,einfeldn-

ingslegar,fyrirsjáanlegar,neikvæðarogstundumeinkennilegar

ogtilþessfallnaraðstyrkjaþátilfinninguáhorfendaaðálfansé

vanþróuðogíhlutverkiþolanda.
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Skrá yfir fréttamyndir sem voru greindar 
á rannsóknartímabilinu

DR,9.september2004.DarfurDeadline.

DR,9.september2004.Powell.

DR,10.september2004.DarfurDeadline.

DR,10.september2004.TutuDeadline.

DR,10.september2004.Tutu.

DR,12.september2004.Ítalía,flóttamenn.

NRK,7.september2004.Suður-Afríka,Naudedeyr.

NRK,13.september2004.Súlúdans.

Aðrar fréttamyndir
RÚV,26.ágúst2004.NýmálaferliESB.

RÚV,15.september2004.Suður-Afríka,AIDSþorp.

RÚV,27.september2004.Líberskirflóttamenn.

RÚV,28.september2004.ICRC-skóliíSierraLeone.

RÚV,28.september2004.Olíuverð.

RÚV,28.apríl2006.HarryprinsheimsækirLesótó.

Viðauki
Spurningalisti fyrir starfsmenn þróunarstofnana
1.Hvaðamyndirogorðkomaþérfyrsttilhugarþegarþúhugs-

arumAfríku?

2.HvaðamyndirogorðerualgengustífréttaflutningiafAfr-

íku að þínu mati og hvaða skilning myndirðu segja að

áhorfandileggiíhannoghverjumerhanníhag?

3. Hvaða álit hefurðu á fréttaflutningi í sjónvarpi af Afríku í

landiþínu?Vinsamlegastsettuframgagnrýnagreiningu.

4.Hvaðaástæður liggjaaðbakiþeimfréttaflutningiaðþínu

mati?

5.Hefurfréttaflutningurinnveriðlakarivegnaalvarlegraann-

markaeðaþessaðlykilatburðumvarslepptaðþínumati?

Vinsamlegastútskýrðu.

6. Hvaða mögulegar afleiðingar/áhrif þessa fréttaflutnings

dettaþéríhugíþinnistöðueðaveistuaf?

7.Hverjuþarfaðbreyta,efeinhverju,ífréttaflutningnum?

8.TelurðuaðþróunaraðstoðstýriþvíumhvaðafréttirfráAfr-

íkuerfjallað?Vinsamlegastútskýrðu.

Spurningalisti fyrir fréttamenn 
1.Hvaðamyndirogorðkomaþérfyrsttilhugarþegarþúhugs-

arumAfríku?

2.HvaðamyndirogorðerualgengustífréttaflutningiafAfríku

aðþínumatioghvaðaskilningmyndirðusegjaaðáhorfandi

leggiíhannoghverjumerhanníhag?

3.Hvaðaviðmiðanirerunotaðartilþessaðákveðahvaðafrétt-

irfráAfríkuverðafluttar?

4. Vinsamlegast segðu álit þitt á gæðum og nákvæmni fjöl-

miðlaflutningsafAfríkuíþínulandi.

5.Hverjarheldurðuað séuástæðurnar fyrirþeimfréttaflutn-

ingi?

6. Hverjuþarfaðbreyta,efeinhverju,ífréttaflutningnum?

7. Hvaða mögulegar afleiðingar/áhrif þessa fréttaflutnings

dettaþéríhugíþinnistöðueðaveistuaf?

8.Vinsamlegastsegðuálitþittáþvíhvernigviðfangsefniann-

arra alþjóðlegra miðla hafa áhrif á eðli frétta af Afríku í

þínulandi?

9.Hverermarkhópurinnoghverterþittálitáþvíhveráhugi

þeirraáfréttumafAfríkuer?

Upphafsstafaorð

BBC BritishBroadcastingCorporation

DANIDA DanishInternationalDevelopmentAgency

DFID UKDepartmentforInternationalDevelopment

DR Denmark’sNationalBroadcastingCorporation

EU EuropeanUnion

GMG GlasgowMediaGroup

GNI GrossNationalIncome

ICEIDA IcelandicInternationalDevelopmentAgency

ICG InternationalCrisisGroup

ICID InternationalCommissionofInquiryonDarfur

ICRC InternationalCommitteeoftheRedCross

IMF InternationalMonetaryFund

MFA MinistryforForeignAffairs,Iceland

NORAD NorwegianAgencyforDevelopmentCooperation

NRK NorwegianBroadcastingCorporation

ODA OfficialDevelopmentAssistance

OECD OrganisationofEconomicCooperation

 andDevelopment

RUV Ríkisútvarpið

UK UnitedKingdom

UN UnitedNations

US UnitedStates

VSO VoluntaryServiceOverseas
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Mæðrahús:
Árangursríkaðferðviðaðná

Þúsaldarmarkmiðunum

Eftir Gerði Gestsdóttur

ÁhverjuárideyrfjöldikvennaíNíkaragvaítengslum

við meðgöngu og fæðingu. Helsta orsök þessa

mæðradauða er skortur á aðgengi að heilbrigð-

isþjónustuogfátækt.Níkaragvaerstrjálbýltlandog

þvíekkihægtaðhafaheilsugæslustöðvarinnanseil-

ingarfyriralla,enþóerhægtaðgeraófrískumkon-

umauðveldarafyrirmeðaðnálgastþjónustuna–og

þannigurðumæðrahúsintil.

Barátta við að draga  
úr mæðradauða

Mæðrahúsergriðarstaðurþarsemófrískarkonurúr

strjálli byggðumgetadvalið síðustudagaeða vikur

fyrirfæðinguogþáfyrstueftirhana.Húsinerualltaf

í nágrenni spítala eða heilsugæslustöðvar þar sem

tekið er á móti börnum. Í húsunum fá konurnar

ókeypisfæðioghúsnæðimeðanádvölinnistendur,

daglega læknisskoðun, fræðslu um umönnun og

næringuungbarna,getnaðarvarnir,hreinlæti,heim-

ilisofbeldiogfleira.Þegaraðfæðingukemurerstutt

á heilbrigðisstofnun þar sem þær geta fætt undir

eftirliti fagfólks. Húsin eru aðallega ætluð konum

sem búa við áhættu á meðgöngunni vegna aldurs,

veikindaeðafyrrifæðinga.

Háttíhelmingurþeirrarúmlega5milljónasembúaí

Níkaragvabýrídreifbýli.Um70%þeirrabúaviðfá-

tækt en á landsvísu býr um helmingur við fátækt

(Systemas,2007).Fátæktogmæðradauðiernátengd

þvíeinsogsegirístefnuheilbrigðisráðuneytisinsum

kynheilsuþáer

“mæðradauði mælieining sem sýnir félagslegt jafnrétti 

og kynjajafnrétti. Í okkar landi eru fyrir hendi þættir 

sem stuðla að mæðradauða, t.d. blóðleysi og næring-

arskortur kvenna, ólæsi/lítil formleg menntun, mikill 

fjöldi fæðinga, fátækt, lítið aðgengi að heilbrigð-

isþjónustu, getnaðarvarnir ekki notaðar, lítið eða ekk-

ert eftirlit á meðgöngu, heimafæðingar með aðstoð 

yfirsetukvenna og fjölskyldu, bannhelgi, seint leitað 

Gerður Gestsdóttirerverkefnastjórifélagslegraverkefnahjá

ÞróunarsamvinnustofnunÍslandsíNíkaragva.HúnlaukBA-prófií

mannfræðifráHáskólaÍslands1994ogMA-prófiísömugreinmeð

áherslu á þróunarfræði frá háskólanum í Manchester 1997. Eftir

þaðhefurGerðurstarfaðásviðialþjóða-ogþróunarmála,m.a.hjá

AlþjóðaskrifstofuháskólastigsinsoghjáAlþjóðahúsieneinnigvið

þýðingarogstundakennsluviðHÍímeistaranámiíþróunarfræði.

Áárunum2000-2002bjóGerðuríNíkaragvaþarsemhúnstarfaði

m.a. sem ráðgjafi fyrir innlent ráðgjafafyrirtæki á sviði þróun-

arsamvinnuoggerðimannfræðilega rannsóknámeðalbænda í

þeimtilgangiaðauðveldaþeimsemvinnaaðþróunarverkefnum

aðnáárangri ístarfisínu.Frá2007hefurhúnstarfaðfyrirÞSSÍ í

Níkaragva.

Starfsfólk mæðrahússins í Camoapa, Níkaragva.
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Í mæðrahúsunum fá konurnar ókeypis fæði og húsnæði meðan á dvölinni stendur, daglega læknisskoðun, 
fræðslu um umönnun og næringu ungbarna, getnaðarvarnir, hreinlæti, heimilisofbeldi og fleira.

Myndin er frá Bluefields, Níkaragva.
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Þátttaka samfélagsins í rekstri mæðrahúsanna 
skiptir miklu máli.
Myndirnar eru frá Níkaragva. 

aðstoðar þegar upp koma vandamál í fæðingu, ófullnægjandi 

þjónusta á heilbrigðisstofnunum, ofbeldi gagnvart konum, óör-

uggar fóstureyðingar og sjálfsvíg”(MINSA,2006:15).

Fyrsta mæðrahúsið var opnað í lok áttunda áratugarins að

frumkvæði kvennasamtaka. Fyrst var um að ræða eins konar

fæðingarheimilisemvorurekinaffrjálsumfélagasamtökumen

óháðyfirvöldum.Á tíundaáratugnumáttumæðrahúsinekki

uppápallborðiðhjá stjórnvöldumafpólitískumástæðumen

rétt fyrir árið 2000 komu heilbrigðisyfirvöld á ný að rekstri

húsannaogvarþeimbreyttínúverandiformmæðrahúsa.Heil-

brigðisráðuneytiðberábyrgðáfaglegumþáttumírekstrinum

og að tryggja þjónustuna en frjáls félagasamtök annast dag-

leganrekstur.

Kvennasamtöksjáumreksturáhelmingihúsannasemnúeru

tæplega 60. Auk þeirra sjá bændasamtök, trúarhópar, Rauði

krossinnogönnurfélagasamtökumreksturmargrahúsa.Svo

kallaðir„vinahópar”styðjaflesthúsannameðþvíaðsafnapen-

ingum og tryggja aðstoð við starfsemi hússins. Þessi aðkoma

frjálsrafélagasamtakaogalmenningsaðrekstrihúsanaerlyk-

ilatriðiþvíaðkonurnarnýtasérþauekkinemasamfélagiðhafi

eignarhald á þeim. Árið 2006 komu rúmlega 9.500 konur í

mæðrahúsinsemþávoruum50(Medrano,2007).

Net heilbrigðisþjónustu í Níkaragva er þannig byggt upp að

héraðssjúkrahúseruá stærstu stöðunum.Þáeruheilsugæslu-

stöðvar, ýmistmeðeðaán legurúmaog fæðingarþjónustu,á

minni stöðum en til sveita eru útibú heilsugæslustöðvanna

yfirleittmeðeinungiseinumlækni.Síðastihlekkurinníþjónust-

unni eru „brigadistas” og „parteras”, sem eru ólaunaðir og

ómenntaðirsjálfboðaliðar,fólksemnýturvirðingarogtraustsí

sinni sveit, tekur þátt í bólusetningarherferðum og situr yfir

barnsfæðingum.Þettafólkbýrísveitunumenáaðfáeinhverja

þjálfunoglágmarksbúnaðhjáheilsugæslustöðvunum.Súerþó

ekkialltafraunin.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands hefur staðið að byggingu

fimm mæðrahúsa í Níkaragva. Tvö þeirra eru á Atlantshafs-

ströndinni, þar sem tíðni mæðradauða er hvað hæst. Annað

þeirraerþegarorðiðoflítiðogstendurtilaðbyggjaviðþað

þvímeðbættriþjónustueyksteftirspurnin.

Þátttaka samfélagsins skiptir sköpum

Þegarnýtthúseropnaðþarfaðkynnaþað,hlutverkþessog

reka áróður fyrir því að konurnar komi í húsið. Þar gegna

„parteras”,yfirsetukonurnar,mikluhlutverki.Stöðugterunnið

aðþvíhjáheilbrigðisráðuneytinuaðþjálfaþæríþvíaðþekkja

einkenni hættu á meðgöngu þannig að þær geti vísað þeim

semþurfaáaðhaldaímæðrahúsin.

Þærkonursemhelstkoma ímæðrahúsineruþærsemtaldar

eruíáhættuvegnaaldurs,ýmistyngrien19áraeðaeldrien35

ára.Háfæðingartíðnimeðalungrastúlknaermikiðvandamál.
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Árið2001hafðirétttæpurhelmingur20til24árakvennaátt

barn fyrir tvítugt. Hlutfallið er enn hærra í dreifbýlinu, sem

mæðrahúsin sinna, og fer hækkandi eftir því sem konurnar

eigastyttriskólagönguaðbaki.Árið2001voru119fæðingará

hverjar1.000stúlkuráaldrinum15til19ára,fjórðungurallra

fæðingaíNíkaragvaerhjástúlkumáþessumaldri(Blandónet

al.,2006).ÁÍslandiáeittbarnafhverjumfimmtíumóðursem

er 19 ára eða yngri (Hagstofa Íslands). Gallinn við opinberar

tölurer sáaðþærnáekki til stúlkubarnayngrien15áraen

þærerutíðirgestir ímæðrahúsunum.Hjákonumeldrien35

áraervandamáliðgjarnan,aukaldurs,fjöldifyrrifæðingasem

eykurhættunaáaðvandamálkomiupp.

Þóermargtsemkemurívegfyriraðkonurnýtisérþjónustu

mæðrahúsanna og heilbrigðiskerfisins. Stærsta hindrunin er

aðgengi. Margar konur þurfa að ganga klukkutímum saman

og/eðasiglaábátkænumtilaðkomastaðveginumogbíðaþar

eftirrútunnisemferíþéttbýlið.Ferðinímæðrahúsiðgeturþví

tekiðmargadagaogkostaðumtalsvert fyrirkonu semhefur

litlareðaengartekjur.Þegarkonaerorðinveikgeturhúnekki

tekistáhendurslíktferðalag.

Önnurhindrunermenningin,bæðiviðhorfkvennannasjálfra,

eiginmannaþeirraogsamfélagsins.Margarkonurviljafrekar

fá aðstoð yfirsetukonu við fæðinguna en að karllæknir sinni

þeim á heilsugæslustöðinni og þeim finnst erfitt að fara að

heiman og skilja börn og heimili eftir án eftirlits (Kok, 2007:

37).Ekkisíðrihindruner„machismo”,karlrembumenningin,en

eiginmennirnireruoftámótiþvíaðkonanfariafheimilinuog

sérstaklega að henni sé sinnt af öðrum karlmönnum. Einnig

sýnarannsókniraðumhelmingurþeirrakvenna,semekkinýta

sérþjónustumæðrahúsanna,veitekkiafþeim(Kok,2007:56).

Einmittþessvegnaskiptirþátttakasamfélagsinsírekstrimæðra-

húsannasvomiklumáliþvíaðþarsembæðipresturinnogút-

varpið og helstu félög á svæðinu leggjast á eitt við að reka

áróður fyrir notkun húsanna hlýtur þjónustan hljómgrunn og

þannignáupplýsingarumstarfsemiþeirratilflestra.„Aðkoma

ívegfyrirmæðradauðakallarekkiendilegánotkunflókinnar

tækniheldurmunfrekaráfélagslegaskuldbindingugagnvart

heilbrigðialmenningssemhveturtilupplýsingarumheilbrigði

meðaðstoðfjölmiðlaogaðilasamfélagsins”(Kok,2007:10).

Há tíðni mæðradauða

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er

mæðradauði skilgreindur sem dauði konu meðan á þungun

stendur eða innan 42 daga frá lokum þungunar, óháð með-

göngulengdogstaðsetningufóstursins,afhverskonarorsök-

um sem tengjast eða hafa aukist vegna þungunarinnar eða

meðferðarviðþunguninni,enekki vegna slysaeðaeinstakra

atburða (WHO, 2007). Tíðni mæðradauða er skilgreind sem

fjöldikvennasemdeyráhver100.000lifandifæddbörn.

ÍNíkaragvaárið2007varþessitíðni95,5.Líkurnaráþvíaðkona

fráNíkaragvadeyivegnaþungunarálífsleiðinnieru1:150en

fyrir íslenska konu eru líkurnar 1:12.700 (WHO, 2007). Sam-

kvæmt Mannfjöldasjóði Sameinuðu þjóðanna hefði tíðni

mæðradauða á heimsvísu verið að lækka undanfarin ár en

lækkunin hefði þurft að vera fimm sinnum meiri en raunin

hefur verið til að ná Þúsaldarmarkmiði Sameinuðu þjóðanna

(UNFPA,2008).

Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer fimm er að

minnkatíðnimæðradauðaum75%fyrir2015,samanboriðvið

1990.ÞaðþýðiraðíNíkaragvalækkitíðnimæðradauðaniðurí

40ánæstusjöárum.Þaðþarfmikiðaðgerasttilaðþettamark-

miðnáisteneinmittþessvegnaleggjayfirvöldNíkaragvaáherslu

á mæðrahúsin sem raunhæfasta kostinn til að færa heilbrigð-

isþjónustunærþeimsvæðumþarsemflestarmæðurdeyja.

Súþjónusta semkonurhafaaðgangaðvegnamæðrahúsana

stuðlarekkibaraaðþvíaðÞúsaldarmarkmiðiðumbættaheilsu

kvennanáistheldur leggurhún líka sitt til Þúsaldarmarkmiðs

númer fjögur sem er að lækka tíðni ungbarnadauða. Aukið

eftirlitámeðgönguogeftirfæðingu,fæðingmeðaðstoðfag-

fólks og sú fræðsla sem konurnar fá um heilsu og næringu

ungbarnaskiptirmiklumáliíþvísamhengi.

Algjört bann við fóstureyðingum

En á sama tíma og gengið er til verks af fullum hug við að

lækka tíðni mæðradauða með eflingu mæðrahúsanetsins er

rúmlegaaldargömlumlögumumfóstureyðingarbreyttogþær

bannaðaránundantekninga.Ílok19.aldarvorusamþykktlög

semleyfðufóstureyðinguefþrírlæknarvottuðuaðlífmóður

væriíhættu.Þessilögvorunuminúrgildihaustið2006ogfóst-

ureyðingar gerðar ólöglegar í öllum tilfellum, að viðlögðum

refsingum fyrir þann sem aðstoðar við fóstureyðinguna. Sú

refsingerþyngriefþaðerheilbrigðisstarfsmaðursemaðstoðar

konuviðaðeyðafóstri.Konansemferífóstureyðinguerlíka

sakhæf samkvæmt þessum lögum (Asamblea Nacional, 2007:

143).Þessilagabreytinggenguríberhöggviðstefnuríkisstjórn-

arinnar,stjórnarskrálandsins,ýmislögogfjöldannallanafal-

þjóðasáttmálumummannréttindiogréttindikvennatillífsog

heilsu, auk þess að hafa verið sett þrátt fyrir andstöðu heil-

brigðisráðuneytisins, læknasamtaka,mannréttindasamtakaog

fleiri(Gómez,2007:5-6).

Meðþaðíhugaaðundanfarinárhafakringum5.000fóstur-

eyðingar af læknisfræðilegum ástæðum verið framkvæmdar

árlegaáspítölumerljóstaðþessilögmunuaukamæðradauða.

Aukþessbendirmargttilþessaðmeðtilkomuþessaralagaog

refsirammaþeirrahafiaðgengiaðóöruggumfóstureyðingum

minnkað líka, sérstaklega þeim sem heilbrigðismenntað fólk

bauðuppá.

Afþeim192löndumsemeruaðilaraðSameinuðuþjóðunum

eruaðeinsfimm,þarámeðalNíkaragva,sembannaallarfóst-
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ureyðingarjafnvelþóttþærgetibjargaðlífimóður(Quintana,

2007:11). En þörfinni fyrir fóstureyðingar er ekki eytt með

lagasetningu. Tilkoma þessara laga eykur enn mikilvægi

mæðrahúsannaþvínúleitaíþauþærkonursemáðuráttukost

áfóstureyðinguenþurfanúaðgangaígegnummeðgönguna

semógnarlífiþeirraoghinsófæddabarns.

Þegarmæðradauðisíðustuþriggjaáraerborinnsamanséstað

þróunineríréttaáttogárangureraðnást.Sérstaklegagóður

árangureraðnástídreifbýliþarsemmæðrahúsinleggjasittaf

mörkum.Enheildartölursegjaekkiallasöguna.Efmæðradauði

eftiraldurshópumerskoðaðurséstaðmeðanhannminnkará

heildina eykst hann hjá yngsta aldurshópnum, hjá unglings-

stúlkumyngrien19ára.Árið2007,fyrstaáriðsemnýjulögin

umalgjörtbannviðfóstureyðingumvoruígildi,dóufleiriung-

arstúlkurenárintvöþaráundan(MINSA,2008).

Mæðradauða er skipt í þrjá flokka eftir hvað orsakar hann –

þeirsemerubeinafleiðingafmeðgöngueðafæðingu,óbein

afleiðing og ótengdir meðgöngu eða fæðingu. Mæðradauði

sem bein afleiðing meðgöngu og fæðingar fer umtalsvert

minnkandiíyngstaaldurshópnum,þvíeinsogáðursagðihefur

árangurnáðstáþessusviði.Aukninginerafturámótiáberandi

þar semdauðinn tengisthvorkimeðgönguné fæðingubeint

ogþarerhelstaorsökineitrun(MINSA,2008).Þarnaerumað

ræðadauðavegnainntökut.d.rottueiturseðaskordýraeiturs.

Þegarungófrískstúlkatekur innrottueiturerþaðskráðsem

slys af völdum eitrunar, þótt mörgum þætti augljóst að um

sjálfsvíghafiveriðaðræða,enþaðermikiltregðatilaðskrá

hverskonardauðasemsjálfsmorð.Orsakirnareruafmenning-

arlegum og trúarlegum toga. Auk þess má gera ráð fyrir að

allflestaropinberartölurséuoflágar,vegnavanskráningar.

Umtalsverðaaukninguámæðradauðameðalstúlknayngrien

19áraafástæðumsemtengjasthvorkimeðgöngunéfæðingu

máánefarekjatilhinnanýjulagaumbannviðfóstureyðing-

um.Íþessumhópikvennamáfinnafórnarlömbbarnamisnotk-

unar,sifjaspellaognauðganaímeirimælieníöðrumaldurs-

hópum. Fyrir lagasetninguna gátu fórnarlömb nauðgana og

misnotkunar ímörgumtilfellumfengiðaðgangaðfóstureyð-

inguþví læknar tölduaðvegna tilkomuþungunarinnargæti

húnsettlífmóðurinnaríhættu.Þessileiðerekkifærlengur.

Effóstureyðingarlöginhefðuekkikomiðtilhefðiþvíennfrek-

ariárangurnáðstíbaráttunnigegnmæðradauðaíNíkaragva.

Aukþess setjaþauheilbrigðisstarfsfólk ímjögerfiðaaðstöðu

þvíaðásamatímaogþaðrekuráróðurfyrirkynfræðslu,notk-

ungetnaðarvarnaogkynheilbrigðiverðurþaðaðhorfauppá

konurdeyjaþvílöginbannaþeimaðgeraþaðeinasemgæti

bjargaðlífiþeirra.

Enviðþessarerfiðuaðstæðureykstmikilvægimæðrahúsanna.

Þjónustan semkonurhafaaðgengi að vegnamæðrahúsanna

ogsúfræðslasemþarerveitthaldaáframaðbjargalífibæði

mæðra og barna og stuðla að því að Níkaragva nái Þúsald-

armarkmiðumSameinuðuþjóðanna.
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Íþessarigreinverðurfjallaðumákallumnýjakostií

þróunarmálum og reynt að meta í samhengi við

raunverulega stöðu tveggja jaðarhópa í Afríku.

Fræðimennkallaeftir,,nýrrinálgun”ogendurmatiá

kenningumsemkomaaðofanogeigaaðhentaöll-

um. Í staðinn eigi að miða við staðbundnar og sér-

stakaraðstæðursemmótiþróunarstefnuíhverjutil-

viki.Þettaverðurskoðaðmeðhliðsjónafdæmumum

SanaogheyrnarlausaíNamibíusemerujaðarhópar

ogeigaundirhöggaðsækja.

I. Fræðilegur bakgrunnur

„Hvernigmáhugsaþróunuppánýtt?”spyrjaPeetog

Hartwick (1999) og er viðbragð við þeirri augljósu

staðreyndað síðustuáratugihefurmargtmistekist í

þróunarmálum og árangur látið á sér standa. Menn

hverfafráaltækummódelumsemkomaaðutanog

ofan. Ekkert er gefið, eins og Chant og Guttmann

(2005)komastaðorði;þegardreginsésamanreynsla

víðaúrveröldstandiþettaeftir:,,...þaðerekkertsjálf-

gefiðkerfitilaðnálgastþessimálefni”.Escobar(2005)

tekurísamastreng,erróttækurogsegiraðákalliðsé

umaðendursmíðahugmyndirumþriðjaheiminnog

síðþróunarskeiðið.Hannteluraðhugmyndirumþró-

un hafi verið sjálfhverfar og tæknilegar, tölfræði á

mælikvarða sjálfgefinna ,,framfara”. Viðhorfið, sem

HarawayseturframogvitnaðertilíPeetogHartwick

(1999),lýsirmikilvægiþessaðviðurkennaflókinnog

fjölbreyttanveruleikasemverðiaðveragrundvöllur

þróunarstarfs.Vandinnsnúistekkiaðeinsumaðhorfa

neðanfráoguppheldurhvernigþaðergert;horfa

verðitilstaðbundinsraunveruleikasemséeinattflók-

innogþversagnakenndur,horfaverðiásérstöðuen

ekki nota alhæfingar eða ofureinfaldanir eins og

raunin hafi verið. Hér er rituð grafskrift altækra

efnahagslausnaogframfaramódela.

Hérertekinafstaðameðhöfundumsemteljaspurn-

ingunaumþróunsnúastaðgrunnitilumsiðferðiog

Aðneðanogupp:
Kenningarumbreyttaráhersluríþróunarmálum
oghvernigþæreigaviðtvöraunverulegdæmi

Eftir Stefán Jón Hafstein

Stefán Jón HafsteinerumdæmisstjóriÞróunarsamvinnustofn-

unar í Malaví og áður verkefnastjóri í Namibíu. Hann á að baki

ferilífjölmiðlumogstjórnmálumogíþróunarlöndumfyrirRauða

krossinn.HannermeðM.A.gráðu íboðskiptafræðumfráPenn-

sylvania-háskólaogB.A.prófífjölmiðlafræðumfráBretlandi.Þessi

greineraðgrunnitilunninúrritgerðhöfundarviðHáskólaÍslands

ínámiíþróunarfræðum.

Heyrnarlausir skilgreina sig því ekki bara sem ,,fatlaða” 
einstaklinga sem þurfi aðgang að samfélagi heyrandi, heldur 
sem sérstakan menningarhóp. 
Myndin er frá Namibíu.
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hafna því að ,,allt sé vonlaust”. Skilgreina beri þróun sem

félagslegan ávinning af efnahagslegum framförum innan

þeirramarka semnáttúranþoli.En spurninginer samt:Hvar,

hvernigogafhverjum?

Escobar(2005)tekstáviðþessaspurningubeintogsegirhreint

út að margir gagnrýnendur þróunar séu komnir í öngstræti.

Þörfséámikluróttækarinálgunenhingaðtil.Hlutivandanssé

einmittaðþróuneinsogviðhöfumvanisthenniséhlutiafher-

fræði ríka heimsins til að halda efnahagsforræði. Því sé ekki

nógaðhugsaum,,nýjaþróun”heldurannanognýjanvalkost

viðþróun.Ogsávalkosturblasirviðhöfundinum:Byggjaskuli

á verklagi félagslegra hreyfinga í þriðja heiminum. Þessar

hreyfingarséugrundvöllurþessaðhægtséaðskapanýjankost

ognýjasýná lýðræði,efnahagogsamfélag.Margaskoðana-

bræðurtelurhanndeilasvipuðumáherslum:Gagnrýniástofn-

analæga vísindahyggju, áhuga á staðbundinni sjálfseflingu,

menninguogþekkingusemfeliísérmálsvörnfyrirfjölbreyttar

grasrótarhreyfingar.Þetta,,nýja”hveturtillýðræðis,jöfnuðar

ogþátttökustjórnmála.Ekkierleitaðeftirstórkostlegumkerf-

isbreytingum heldur því að byggja upp sjálfsmynd og auka

sjálfseflingu.

Lykilspurningarnar sem Escobar varpar fram varðandi þessa

hugsun eru: Hver skilgreinir þörfina? Hvað vill fólkið sjálft?

Þettahlutverkvillhannfelafélagslegumhreyfingumáhverjum

stað. Þróunarsérfræðingar og stofnanir koma með þarfaskil-

greiningaraðofanogskapa,,velferðarþega”úrfólkisemþar

meðerskilgreintsemvandamál.Fólkiðerskilgreintútfráskorti

enekkiúrræðum.SamskonargagnrýnikemurframhjáSauges-

tad(2000)þarsemhúnræðirreynslunaafþróunarverkefnum

fyrir Sana íBotsvana tilað sýna framáað í ,,gjöfinni” felist í

raun auðmýking þess sem verði háður henni. Fyrir Escobar er

þarfaskilgreininginnauðsynlegurhlutiafþátttökustjórnmálum

félagslegra hreyfinga og varðar daglegt og raunverulegt líf,

óskirþeirrasemlifaþvíviðstaðbundnaraðstæður.Hugsaverði

alltuppánýtt.Aðferðinséfélagslegthreyfiaflaðneðan.

Þetta ákall um ,,hið nýja” og að leggja algjörlega af ,,hið

gamla”endurómarvíðaíyfirferðPeetsogHartwicks(1999)um

hin ýmsu afbrigði af stefnum um þróunarmál. Höfundarnir

greinaogfinnagallaáýmsumþeimafbrigðum,fræðilegumog

verklegum, sem nefnd eru til sögunnar. Niðurstaðan af þeirri

yfirferð er að helst sé að finna flöt í hugmyndum þeirra sem

kennasigviðDelhi-miðstöðina.Fræðimennsemtengjasthenni

gagnrýnaþróunarkenningarút fráþvíaðþærsnúistbaraum

einaráðandihugmyndumheiminn.Neysludrifinmúgmenning-

arsamfélöggetiekkiveriðsvariðfyriralla–einfaldarilífsstíllog

annarskonarhugmyndirumlífsgæðiverðiaðkomatil.Enþeir

teljaekkiaðfórnaþurfikostumnútímavæðingarogskerasigá

þann hátt úr fjölskrúðugum hópi gagnrýnenda sem sjá ekki

neittgottviðvestræna,,nútímahyggju”.Valddreifingogvalda-

jafnvægiverðiaðkomastáþarsemmælterfyrirstaðbundinni

sjálfseflingu en viðurkennt um leið að frjótt sambýli ólíkra

efnahags- og menningarþátta verði gilt. Undirstaða þess að

svonabreytinggetitekistsébaráttagegnfjöldaólæsi,svohægt

verðiaðtalaumaðólíkartegundirsiðmenningargetiáttleið

saman.Þessiafstaðaerólíkmörgumþeirrasemkallaá,,nýjar”

leiðireðahafnaalgjörlega,,gömlum”.Húngerirráðfyrirávinn-

ingi af mörgum þáttum í nútímavæðingu og er ekki ,,and-

stæðupólitísk”umþriðjaheiminnogfyrstaheiminn.Eftúlkun

mínáþessumskólaerrétterleiðintilframtíðaraðeflaþaugildi

semhvervillhafaogræktafyrirsig,meðþeimskilningiaðann-

arskonarefnahagslífogsiðmenningsémögulegsamtímishjá

þeimsemviljafaraaðrarleiðir.Ýmsirkostirgetinýstsamtímis.

Efreynteraðtakasamaníeinakennisetninguþaðsem,,gagn-

rýninnútímahyggja”hefur framað færamá finnahanahér:

,,Gagnrýnduallt,breyttugagnrýniítillögur,gagnrýndutillög-

urnarengerðusamtsemáðureitthvað”(PeetogHartwick,bls.

198). Stefna af þessum toga breytir neikvæðri gagnrýni í já-

kvæðarpólitískartillögurumhvernigeigiaðbreytamerkingu

ogvinnubrögðumíþróun.Þessistefnavantreystirforréttinda-

hópum,hvortsemþeireruíatvinnurekstri,skrifræði,vísindum,

fræða-ogþekkingarheimieðakennasigviðróttækni–hvort

semþeirerulandlægireðakarllægir.Ístaðinnleggurstefnan

áhersluá sjónarmiðhinnakúguðu, frá smábændahreyfingum

til frumbyggjahreyfinga, til kvenna sem berjast fyrir kynferð-

isréttiogverkalýðshreyfinga.Ogjafnvelþótthverhreyfingsé

metin í samhengi við eigin aðstæður vill gagnrýnin nútíma-

hyggjabyggjaábandalögumþeirragegnarðrániminnihlutans

íheiminumendaformælendureinattharðirandstæðingarhins

hnattvæddaauðvalds.

Hreyfiafliðerfélagslegsamtök.Þauerusameinuðíbaráttunni

gegnskortiá lífsnauðsynjumogmöguleikumtilaðframleiða

þær.Kjarniþróunarerþvíaðfrelsafólkfráskortieða,miklu

fremur,aðþaðfrelsisigsjálftfráskorti.

Ágætt innlegg íþessa tvíhyggjuumræðu,að ,,neðanogupp”

eða ,,þriðji heimurinn og hinir”, er rökfærsla Abrahamsens

(2003)um,,blendingsstöðu”(hybridposition)þeirrasembúaí

þróunarlöndum.Spurninginumvalderþaráleitin.,,Blendings-

samfélög” eru stödd mitt á milli tíma og kerfa, t.d. gamalla

lifnaðarháttaognýrra,semfeluríséráðuróþekktamöguleika.

Nýlenduþjónarnirhafiekkiveriðeinhliða leiddireinsogfórn-

arlömb í menningu kúgarans. Slíkri ofureinföldun er hafnað.

Andstaðaogúrræðieruekkialltafognauðsynlegabeinendur-

speglunátvípólasampili,,þriðjaheimsinsoghinna”,,,hvítraog

svartra” eða ,,kvenna og karla”. Abrahamsen varar gagnrýna

höfunda við svipuðum einföldunum og gætir í þróunarkenn-

ingum,,aðofan”.Húnsegiraðmeðþvíaðímyndasérandstöðu

semhiðeinasannasvarvið ,,þróunarmartröðinni”ánþessað

skilgreinahanaeðakryfja sértækaraðstæður tilmergjarmeð

dæmum,þásékomiðmeðrómantískasýnákúgaðfólksemeigi

aðkomameðvalkostiánþessaðskilgreinafrekarútáhvaðþeir

eigiaðganga (bls.147).Valdbeitinger sjaldnastnakinkúgun

heldur miklu flóknara ferli við ýmsar ólíkar aðstæður og út-

færslur.Mismunandistaðhættirbjóðafólkiuppámöguleikatil

aðskapaandstöðuog/eðaúrræði.Hugmyndumvaldíþessum

skilningierþvímikilvægtilaðskiljaaðhinnfátækihefurúrræði

semhljótaaðveramikilvægfyrirvirkni félagslegrahreyfinga.



Sanar teljast til frumbyggja Namibíu, eru safnarar og veiðimenn sem búa í dreifðum byggðum án sérstaks eignarhalds á landi.
Myndin er frá Namibíu.
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hafamikið til liðiðundir lokánþessaðSanarhafi tekiðupp

aðra,nemaþáaðbíðaeftirvelferðargreiðslumsemerustop-

ular eða vinna daglaunavinnu ef hún gefst hjá bændum.

Félagslegupplausneinkennirhópana,atvinnuleysier ríkjandi

og alkóhólismi mikill. Ástandinu í hinum smáu en dreifðu

byggðum Sana í Namibíu er líkt við ,,neyðarástand” í skýrslu

aðstoðarforsætisráðherra landsins. Örfáir Sanar hafa lokið

framhaldsskólanámi,langflestirerumeðölluómenntaðir.Hin

ýmsumálogmállýskurþeirraeruóskráðaðmestu, ritmáler

ekki til ánokkrum tungumálumþeirraeðahefurmjög veika

stöðuþarsemþaðhefurveriðskráð,þvífáttertiláprentiá

málumSana.Kennsluefni,menningogþessháttarerþvíenní

munnlegri geymd og mál Sana þau einu sem ekki er þjónað

meðnámsefniáöllumskólastigum.StærsturhlutiSanaverður

ólæsumfyrirsjáanlegaframtíð.Pólitískstaðaþeirraereinkar

veikþvíþeirþekkjaekkifulltrúalýðræðieðavaldapólitík;heild-

arsamtök þeirra, Working Group of Indigenous Minorities in

SouthernAfrica,erueinnigmjögveik.

Heyrnarlausirgætuvirstólíkurmenningarhópur.Eneinsoghjá

Sönum er pólitískt vald þeirra nánast ekkert, samtakamáttur

lítill,menningarheimurþeirralokaðuröðrumogsamskiptiútá

við takmörkuð. Heyrnarlausir, sem lengst eru komnir í heim-

inum,berjastfyriraðfáviðurkenndaneiginrétttil táknmáls,

,,móðurmáls”,tiljafnsviðönnurtungumálogteljasigeigasér-

staka menningu ,,döff”. Heyrnarlausir skilgreina sig því ekki

barasem,,fatlaða”einstaklingasemþurfiaðgangaðsamfélagi

heyrandi,heldursemsérstakanmenningarhóp.

Nær 20 þúsund manns eru heyrnarlausir í Namibíu. Í félagi

heyrnarlausra eru þó aðeins 500 skráðir. Af ætluðum fjölda

9.000barnaágrunnskólaaldrieru300ískólaþráttfyrirskóla-

skylduogaðeins10-20börneru í leikskólaafætluðum3.000

barna hópi á mikilvægasta máltökuskeiðinu. Þau fá því ekki

mál. Nær engir heyrnarlausir hafa lokið framhaldsskólanámi,

langflestbörn semkomast í skóla fallaá10.bekkjarprófief

þaunáþásvolangtvegnaþessaðkennslanerófullkominog

próf ekki sniðin að þeirra þörfum. Foreldrar heyrnarlausra

skammastsínfyrirbörninsemtalineruheimskogófærumað

læra. Táknmál er á fárra færi og lítt rannsakað og sögur og

menning heyrnarlausra ósýnileg. Í þeim fáu greinargerðum

semliggjafyrirumkjörþeirraergreintfrákúgun,misnotkun

ogútskúfun,allttilþessaðbörnséutjóðruðmeðdýrum.

Staðaheyrnarlausraskilgreinisteinkumafþvíaðfólkiðersvipt

máli.Sjálfsmyndogvitunderþvíekkibaraveikarienhjáflest-

umjaðarhópum,húnertæpasttil.Aðeinsörfáireinstaklingar

hafavitundumsérstöðudöffmenningaroggildihennar,fyrir

utan þann rétt sem heyrnarlausir hafa samkvæmt lögum og

stjórnarskrá.

Þessir hópar Sana og heyrnarlausra eiga því  

margt sameiginlegt:

• Menningarlegsjálfsmynderbrotineðavarlatil.

• Samtakamátturerlítillsemenginn.

• Staða hópanna er algjörlega óskilgreind, bæði af þeim

Þetta framlag Abrahamsens er mikilsvert til að minna á að

lausniní,,nýjum”aðferðumþróunargeturekkifalistíeinföld-

uðumútleggingumáaðyfirtakaríkisvaldiðeðaframleiðslutæk-

ineðaóskilgreindum,,lífsháttabreytingum”semfelastí,,annars

konarlífsstíl”.AbrahamsennálgastþvísvipaðarslóðirogDelhi-

skólinnsemáðurvarminnstá.Aðmöguleikarogstaðaþeirra

semeigaundirhöggað sækja felist í sjálfseflinguognýtingu

þessbestasemvöleráhverjusinni,ístaðafturhvarfstil,,hefð-

bundinnahátta”eða,,hreinnar”menningaránutanaðkomandi

afskipta.Málflutningur,semgagnrýnirefnahags-ogmenning-

arlegtforræði,einshópsyfiröðrumverðuraðfelaíséraðsam-

tímisséuskoðaðarþekkingarfræðilegir,mannlegirogsálfræði-

legir þættir sem móta samfélag fólks á hverjum stað. Þannig

verðimyndiníheildsýnileg.

Niðurstaðaþessararumræðuumnýjanálgunaðþvíervarðar

þróuneðaalltannarskonarnálgun,semvarðarekkiþróun,er

aðekkerteittaltækt svarer til viðöllumaðstæðum.Einsog

viðfangsefnin um þróun birtast í þeim ritum sem gerð hafa

veriðaðumtalsefnieruþauaðkjarnatilþessiþrjú:

Skortur á því sem þarf til mannsæmandi lífs sem getur verið

skilgreintmeðýmsumóti.

Þörfsemskilgreinaverðuraðneðan.

Sjálfsefling(empowerment)semermöguleikinntilaðtakastá

viðskortinnsjálfur.

Þessiumræðaverðurnúskoðuðmeðbeinnitilvísuníraunveru-

legdæmi.

II. Tvö raunveruleg dæmi:  
Sanar og heyrnarlausir í Namibíu

Hérverðurlitiðtil,,staðaogstaðsetningarþarsemsérstaðaen

ekki alhæfingar eru grunnur” eins og áður er vitnað til. Lýst

verðuraðstæðumtveggjajaðarhópaíNamibíu:Sanasemeruá

menningarlegumstrandstað fornra lífsháttabúskmanna íKa-

lahari-eyðimörkinniogheyrnarlausraNamibíumanna semeru

réttindalausiríreyndþóttlögsegiannað.

Sanarteljasttilfrumbyggjalandsins.Þeireruhinirfornubúsk-

menn,safnararogveiðimennsemlétuundansígafyrirásælni

hirðingja.SanaríAfríkuerutaldirum100þúsundogbúadreift

íNamibíu,Suður-Afríku,Botsvana,Angólaogvíðar.ÍNamibíu

búa 33 þúsund Sanar, innan við 2% þjóðarinnar, í dreifðum

byggðumánsérstakseignarhaldsálandi.Rétturinntillandser

eitterfiðastapólitískadeilumálNamibíuog ,,frumbyggjarétt-

ur” ekki viðurkenndur. Sanar eru alltaf lægstir í öllum mæl-

ingumátekjum,lífslíkumogmenntun.Menningþeirraersér-

stæð og nálgast frumkommúnisma, félagsskipulag er mjög

flatt, tengingar flóknar á milli lítilla hópa safnara og veiði-

manna, eignarétturnánastóþekktur ogalls ekki á landi, bú-

setustaðirfaraeftirárstíðumogveiðum.Fornirlifnaðarhættir
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sjálfumogöðrum,nemasem,,þiggjendur”íflestumskiln-

ingi–alltkemurutanfrá.

• Efnisleggæðieruengintilaðskapaþeimstöðuíhagkerf-

inueðastjórnmálalífinu.

• Staða tungumálahópanna er mjög veik, tungumál þeirra

semtækitiltjáningareðasköpunarerekkitilítilvikiflestra

heyrnarlausra og bundin við mjög afmarkaðar aðstæður

innan mismunandi hópa Sana, enda tungumál þeirra í

hættuáaðdeyjaút.

• Hvorugur hópur á sér talsmenn sem skipta máli í meg-

instraumisamfélagsins,hvorkiímenningarlegu,félagslegu

néefnahagslegutilliti.Forystuleysieinkennirhópana.

• Flestir einstaklingar hópanna eru ,,brotnir”, sálarlega og

félagslega, eða háðir áfengi í tilfelli Sana sem leiðir til

,,sjúkdómsgreiningar” þeirra sem nálgast viðfangsefnið

utanfrá.

• Menntunarúrræðierumjögtakmörkuðogfáirmenntaðir

einstaklingaríhópunum.

 Þeireigaerfittmeðaðsækjalögvarinnréttsinnþegarbrot-

iðeráþeimtillögreglueðayfirvaldavegnabágrarfélags-

stöðu eða tungumálaörðugleika. (Gæta verður að því að

hér er alhæft. Meðal San-fólksins er vissulega hægt að

merkja mótspyrnu og tilraunir til úrræða, innbyrðis sam-

vinnuogfleirasemgefurhópunummöguleika.Fjölþjóðleg

regnhlífarsamtökSan-fólks(WIMSA)erutilenstandamjög

veikt;meðalheyrnarlausraeru til samtök,NNAD, semað

samaskapieruákaflegaveik.Hægtværiaðveltavöngum

mikluítarlegarhérumslíkasprotaíþessumsamfélögumen

heildarmyndinsemblasirviðereigiaðsíðurþessisemhér

erlýst).

III. Raunveruleiki og kenning

EnginnágreiningurerumþaðmeðalstjórnmálamannaíNami-

bíueðaþróunarstofnanaaðþróunaraðstoðviðþessahópaer

brýn og aðkallandi. Alþjóðastofnanir, stjórnvöld Namibíu og

styrkjendurþróunarverkefnahafaþvííraunsvaraðákallisem

byggistásiðrænniafstöðu:Þettafólkárétttilmannsæmandi

lífs.Þaðerhinverklegaútfærslasemvefstfyrir.Spurninginer

ekkihvort,heldurhvernigogafhverjum.

Í dæmi Sana og heyrnarlausra höfum við menningarhópa og

félagseiningar sem skilgreinast af því að hafa hvorki öfluga

menningarlega sjálfsmynd, efnahagslega burði né félagslegt

afl. Í dæminu af heyrnarlausum má reyndar deila um hvort

hægt sé að tala um félagseiningu, þegar langstærstur hluti

fólksinsveitekkieinusinniafmöguleikumsínumeðasamstöðu

meðöðrumsemsvipaðerástattfyrir.

Þaðerþvískorturáölluþvísemtilþarf,þ.e.sjálfsmynd,efnahags-

legumburðumogfélagsleguafli.Þettaeruþrjú lykilatriðitilað

brjótasttilsjálfseflingaráeiginforsendum.Þaðerþvíauðveltað

gagnályktaogsegja:Eigistaðahópannaaðbreytastverðuraðstoð

aðkomautanogofan frá.Raunveruleikiog fræði, semumvar

fjallaðhéraðofan,rekastþvíharkalegaáífyrstutilraun.

Hlutiafvandanumíbáðumtilvikumerinnanríkispólitískuren

ekki,,aðofan”frávonduauðvaldi.Ættbálkapólitíkertalineitt

höfuðvandamála Afríku. Mörg nýfrjáls ríki Afríku leggja höf-

uðáherslu á einingu meðal ólíkra ættbálka og hópa. Í tilfelli

SanaíNamibíu,Botsvanaogvíðarerþvíspurninginum,,sjálfs-

eflingu” eða ,,menningarlega sérstöðu” einkar erfið, eins og

Saugestad(2000)bendirá.Erfitteraðleysaúrþversögninnium

,,frumbyggjarétt”annarsvegarogeiningarkröfunainnanríks-

inshinsvegar.Annarstórhlutivandansertungumálaumræð-

an.OpinberviðurkenningáfimmeðasjömálumSanaogtvö-

faltfleirimállýskumogréttinumtilað læramóðurmálsitt til

jafns við aðra er veruleg ögrun við ríki eins og Namibíu sem

glímirviðmargskonarþróunarvanda.Hliðstæðanviðtáknmál

er sláandi og enn hafa fæst vestræn ríki viðurkennt táknmál

formlega sem móðurmál heyrnarlausra. Skutnabb-Kangas

(2005) færir fyrir því rök að hliðstæðurnar milli frumbyggja-

hópaeinsog Sanaogheyrnarlausra séubersýnilegarog hafi

sömuafleiðingaríförmeðsérfyrirbáðahópaefrétturinntil

móðurmálserekkiviðurkenndur,þ.e.málfarslegtþjóðarmorð.

Börnþessarahópafáimenntungegnumráðanditungumálsem

komiístaðmóðurmálssemþaufáialdreifulltvaldyfir.Rétt-

urinntiltjáningarogsköpunsjálfsmyndarerþvííhúfiogskil-

greinistsemmannréttindabrot.

Þessiröksemdafærslaerrakinhérvegnaáherslunnarsemáður

ergetiðásjálfseflinguísamhenginuviðfélagslegarhreyfingar

og úrræði til andstöðu gagnvart ýmsum birtingarformum

valdsinshjáhöfundumsemfjallaðerumhéraðofan.Leiðamá

að því líkur að fyrir hópa eins og Sana og heyrnarlausa sé

tungumálið og tjáningin ekki aðeins aðferð heldur sjálfur

kjarni tilverunnar (Jankowski, 1997). Jankowski (2002) metur

þvístöðunasemsvoaðgefaþurfimiklumeirigaumaðeðliog

starfsemi félagslegrahreyfinga,nokkuð semmálglaðir fræði-

mennséuréttaðbyrjaá(bls.163).Ráðandihugmyndirgangiút

frá jaðarhópum sem freisti þess að ná jafnstöðu við ríkjandi

samfélag.Frjórrileiðgætiveriðaðeflafjölbreytniogýtaundir

sérstöðu. Hún leitar því í smiðju blökkumannasamfélagsins í

Bandaríkjunumtilaðleggjaáhersluáaðnauðsynlegirþættirí

samfélagsuppbyggingu feli í sér að byggja upp sjálfsvirðingu

semverðurhlutiafinnristyrkviðkomandimenningarhóps,auk

þess að hann tekur fullan þátt í meginstraumi opinbers lífs.

Þessikenningumsamfélagsuppbyggingubyggiáhugmyndinni

umfjölmenningu(bls.166).

ÞessirökvarðabeintmargajaðarhópaogútskúfaðaíAfríkuog

annarsstaðarogerubeinlínisíþversögnviðeiningarkröfurog

hnattrænmenningar-ogefnahagssjónarmið. Enþaueru frá-

leitteinföld.Hvaðankemursamfélagsuppbyggingogsjálfsvirð-

ing?Jankowskisvararogsegiraðríkjandisamfélaghafisjálft

skapað,,sjúkdómsgreiningu”ogþarmeðniðurlægtjaðarhópa,

þaraf leiðandiverðisjálfseflingaðkomainnanfrá(bls.160).

Þettahljómarrökréttenhvaðefúrræðinogefnislegarforsend-

urfyrirslíkuátakiinnanfráeruekkitilstaðar?Skoðunásér-

stökum aðstæðum Sana og heyrnarlausra í Namibíu bendir

einmitttilþessaðsjálfseflinggetiekkikomiðinnanfráíþeirra

tilvikum. Jafnvelútpældargreiningareinsogum ,,blendings-
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stöðu”jaðarhópavirðastdugaskammttilaðfinnaúrræðisem

þeirkunnaaðeigaífórumsínum.

IV. Niðurstaða

Vandinn er augljós. Ákallið um að skoða raunverulegar að-

stæðurogefnisleganveruleikaerbersýnilegabyggtábirturri

reynsluafárangursleysiþróunaraðferðasemkomaaðofanog

eruyfirfærðaráólíkaraðstæðuránfrekarigreiningar.Ákallið

erþvíbæðiréttmættogröklegt,einsogdæminafSönumog

heyrnarlausumsýna.Enefviðtökumfræðináorðinuoglítum

,,tilstaðaogstaðsetninga,þarsemsérstaðaenekkialhæfing

ergrunnur”fyriraðgerðumsjáumviðafdæmunumaðþáfyrst

vandastmálið.Hjáþessumtveimurhópumdugareinfaldlega

ekkiaðlítatilúrræðaeinsogkallaðereftirþegarskorturinn

ernánastalgjör,þ.e.skorturáefnahagslegum,félagslegumog

menningarlegumþáttum.Ekkidugarhelduraðsetjatraustsitt

áfélagslegarhreyfingareinsogmargirfræðimennafgagnrýna

skólanumvilja.FélagslegarhreyfingarSanaogheyrnarlausraí

Namibíu eru með eindæmum veikar og ofurtrú ,,málglaðra

fræðimanna”áaðþærleysiverkiðvirðistbarnalegíþessusam-

hengi.Samagildirumkröfunaumaðsjálfseflingkomi innan

frá til að byggja upp sérstaka og sjálfstæða menningarheild

með sterka sjálfsmynd. Reynslan sýnir að það gerist ekki. Og

hvaðþá?Aðgeraekkineittersiðferðislegaóverjandi.Aðyf-

irfæralausnirogverkefnifráöðrumstöðumogstaðháttumer

einstaklegaerfitteinsogdæminsanna.Liggurþáekkilykillinn

aðlausninniíþvíaðhúnkomisamtímisaðofanoginnan?Lík-

ast til er niðurstaðan sú sem áður var lýst: ,,Gagnrýndu allt,

breyttu gagnrýni í tillögur, gagnrýndu tillögurnar en gerðu

samtsemáðureitthvað”.

Það er þó byrjun.
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ByggðaþróuníKalangala

Eftir Þórarinnu Söebech

Í tveimur samstarfslöndum Þróunarsamvinnustofn-

unarÍslands,MalavíogÚganda,hefurstofnuninað-

allega beint stuðningi sínum til ákveðinna héraða.

Þar starfar ÞSSÍ í samvinnu við héraðsyfirvöld og

þorpssamfélög að því sameiginlega markmiði að

draga úr fátækt, bæta lífsskilyrði og auka hagsæld

meðfélagslegumogefnahagslegumumbótumíhér-

uðunum.Leiðinsemfarinerfelstíþvíaðstyðjamis-

munandi verkefni (svið) innan sama héraðsins með

það fyrir augum að nýta samlegðaráhrif verkefn-

anna. ÞSSÍ leggur áherslu á að vinna náið með

heimamönnum og að eignarhald verkefna sé hjá

íbúunum sjálfum. Ávallt er unnið í samstarfi við

stjórnvöldlandsinsogísamræmiviðstefnuþeirraum

þróun. ÞSSÍ beitti þessari nálgun fyrst í Malaví og

styður nú ýmis verkefni í Mangochi-héraði í suður-

hlutalandsins.Slíkhéraðsnálgunernúeinnigígangi

íÚgandaogíundirbúningiíMósambík.

Íþessarigreinverðurgertgreinfyrirhéraðsverkefni

ÞSSÍíÚganda.

Kalangala-hérað

Úganda liggur á miðbaug, í miðri Austur-Afríku og

hefuroftveriðnefntperlaAfríkuvegnastórbrotinnar

náttúrufegurðar, gróðursældar og góðs loftslags.

Landið skiptist í 76 héruð og er Kalangala er eitt

þeirra, staðsett í suðvesturhluta landsins. Það sam-

anstenduraf84eyjumsemdreifastvíttogbreittum

Viktoríuvatn.64eyjannaerubyggðarogteljasamtals

89þorpsemflesterufiskimannaþorp.ÍbúarKalang-

ala-héraðseruábilinu40til50þúsundogmeirihluti

þeirraerukarlar.Ímanntali,semgertvarárið2002,

töldust íbúar 36.661, þar af 14.348 konur (40%) og

22.313(60%)karlarogþáhafðiíbúafjöldinnrúmlega

tvöfaldastfrásíðastamanntalisemgertvarárið1991

(KalangalaDistrictDevelopmentPlan,2003).

UpphaflegatöldusteyjarnartilSsese-héraðsogsíðan

Masaka-héraðsenvegnaþesshveafskekktareyjarn-

Þórarinna Söebech er útgáfu- og kynningarfulltrúi Þróun-

arsamvinnustofnunarÍslands.HúnlaukBAgráðuímannfræðifrá

HáskólaÍslandsárið1998ogMScgráðuímannfræðifráEdinborg-

arháskólaárið1999.Þessigreinerskrifuðíframhaldiafheimsókn

hennartilÚgandaíapríl2008.

Í Kalangala héraði eru flest þorpin fiskimannaþorp.
Myndin er frá Úganda.
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areruvoruþærvanræktarhvaðvarðarallaþjónustu,stjórnun

og skipulag. Þegar Kalangala-hérað var stofnað árið 1989

þurftuhéraðsyfirvöldþvíaðbyrjaalgerlegafrágrunni.Skortur

varalgeránauðsynlegustjórnskipulagitilaðveitaeyjaskeggj-

umgrunnþjónustusemímörgumefekkiflestumtilvikumvar

ekki til staðar.Héraðsyfirvöldstóðueinnigframmifyrirþeirri

staðreyndaðíbúafjöldihéraðsinsværiþaðlítillaðtekjurþeirra

dygðuekkitilaðstandaundirsjálfbærumrekstriþess,hvaðþá

undir þeim miklu fjárfestingum sem nauðsynlegar eru í upp-

hafi,t.d.byggingarframkvæmdum.

Lífsskilyrði í Kalangala hafa því verið með þeim lökustu sem

gerist í Úganda. Fátækt er landlæg og aðstæður erfiðar.

Byggðirerudreifðarumeyjarnaroglangtfyrirmargaaðsækja

grunnþjónustu eins og félagsþjónustu, skóla og heilsugæslu.

Samgöngureru litlarogkostnaðarsamar.Frá sumumeyjanna

tekurmargaklukkutímaaðkomastínæstaskólaeðaánæstu

heilsugæslustöð og gefur það því auga leið að þjónustan er

ekki að berast stórum hluta íbúanna. Skólasókn í mörgum

þorpannaerlíkalélegogfjöldiþeirrasemklárargrunnskóla-

námlangtundirmeðaltalimiðaðviðlandiðíheildsinni.

,,Ungur maður um þrítugt tók inn eitur sökum félagslegra 

vandamála. Hann fékk einhverja aðstoð þó hún væri ónóg....

það var aldrei farið með hann á spítala. Þegar ástandið versn-

aði voru engar samgöngur til að fara með hann á heilsugæslu-

stöð. Hann dó viku síðar.“ –ÍbúiíKalangala(UgandaParticipa-

toryPovertyAssessmentReport,2000).

Frederik Balemeezi, aðstoðarhéraðsstjóri í Kalangala, lýsti

komusinnitilhéraðsinsáþennanhátt:,,þegar ég kom til Ka-

langala fyrir 10 árum síðan var allt afturábak og þjónustan var 

eins slæm og hún getur orðið. Samgöngur voru nánast engar, 

engir mótorbátar, aðeins árabátar. Ástand innviða samfélags-

ins var slæmt og sömu sögu var að segja af öðrum sviðum eins 

og heilsugæslu og menntamálum. Til dæmis hafði heilsugæsl-

an fyrir allt héraðið aðeins yfir einni bifreið og fjórum mót-

orhjólum að ráða, þeir höfðu enga báta svo heilsugæslan náði 

ekki til ytri eyjanna. Með tímanum hefur þetta aðeins breyst, 

ríkisstjórnin veitti okkur framlög árið 2001 þannig að einhver 

uppbygging hefur orðið, en hún er ekki nærri nóg.”

,,Verbúðasamfélög”

SamfélögeyjaskeggjaíKalangala-héraðieruíeðlisínufarand-

samfélögáþannháttaðþaufylgjaaflanum.Þarsemveiðistbýr

fólk.Þettahefuríförmeðsérákveðiðlífsmynstursemírauner

ekkertósvipaðverbúðarlífiáÍslandihéráðurfyrr.Þegarkomið

ermeðaflannílanderhannseldurogfyrirafraksturinnerfjár-

festínauðsynjumoglystisemdumdagsinssemoftarenekkier

áfengiog/eðavændi.Áfengisneyslaerþvíalgengogtíðnikyn-

sjúkdómaháentaliðeraðalltað30%íbúaísumumfiskiþorp-

unumséusýktirafHIV/alnæmisemermunhærraenlandsmeð-

altalið6,7%.

Þó fiskveiðar gefi talsvert í aðra hönd eru fjárfestingar og

sparnaðurfyrirframtíðinaóalgengfyrirbæri.

,,sum foreldra okkar eyða mestum tíma í að drekka alkóhól. 

Með drykkjuskap sóast peningar og veikindi hljótast af.” 

–Skólabörn íBbeta,Kalangala (UgandaParticipatoryPoverty

AssessmentReport,2000).

Samfélögin íKalangalahafa sínaeigin skoðunáþvíhver séu

merkifátæktarogvelferðarísamfélögumþeirra,ásamtorsök-

umþessaðþauerueinsveikburðaogeinangruðograuniner.Í

greiningu á fátækt í Kalangala, sem gerð var vegna þróun-

aráætlunarinnarárið2003,kom í ljósað íbúarhéraðsinshafa

sínaskynjunáorsakirfátæktarogþauvandamálsemsteðjaað

samfélögunum. Íbúarnir gera sér líka grein fyrir því hve ólík

áhrif fátækt hefur á mismunandi hópa, t.d. kynin. Könnunin

sýndiaðíbúarlýsafátæktbæðiútfráveraldlegumeigumsem

ogóveraldlegum,þóttskilgreininginséskýrariþegarkemurað

efnislegumhlutum.Skorturágrundvallarnauðsynjum,einsog

fæðiogklæðum,komframsemmikilvægastivísirinnaðfátækt,

bæðimeðaleinstaklingasemogheimila.Helstuorsakirfátækt-

ar töldu íbúarveraólæsi, vanþekkingu, fjárhagslegarhömlur,

félagsleg vandamál, eins og alkóhólisma og vændi, skort á

mörkuðum og innviðum í kringum þá ásamt óværu eins og

öpum(KalangalaDistrictDevelopmentPlan,september2003).

,,ég starfa á mínu einkaheimili....einkaheimili mitt er hentugt 

fyrir fólkið.....ég er yfirhlaðin á þessari heilsugæslu. Ég er allt. Í 

hvert sinn sem ég fer í burtu til að sækja lyf eða til að bólusetja 

á öðrum eyjum, líður þetta samfélag skort. Mig vantar líka all-

an aðbúnað fyrir verkefnin út í þorpunum”.–Mazinga,hjúkr-

unarkona í Kalangala (Ugandan Participatory Poverty Assess-

mentReport,2000)

Stuðlað að bættum lífsskilyrðum

Íbaráttunnigegnfátækt,ójafnræðiogslæmumlífsskilyrðum

hefurríkisstjórnÚganda,einsogmörgönnurþróunarríki,sam-

iðáætlunumþaðhvernigupprætaskulifátæktinaí landinu.

ÁætluninnefnistPEAP,eðaPovertyEradicationActionPlan,og

hefurfráárinu1997leittstefnustjórnvaldaogveriðverkfæri

þeirraíaðnáÞúsaldarmarkmiðumSameinuðuþjóðanna(Mil-

lenniumDevelopmentGoals).Húnhefurþaðaðmarkmiðiað

stuðla að bættum lífskjörum meðal fátækra, að auka mögu-

leikaþeirraáaðaflasértekna,tryggjagóðastjórnunarhætti

ogöryggiíbúa,ásamtþvíaðstuðlaaðauknumhagvextiíland-

inu.Ennfremurskalstuðlaðaðþvíaðlandsmennallirhafiað-

gang að grundvallarfélagsþjónustu, búi í mannsæmandi hús-

næði, kunni að lesa og skrifa, auk þess að vera lausir við

yfirvofandihættuhungursneyðarnæstu20árin.Meðáætlun

þessa til grundvallar semur síðan hvert hérað í landinu sína

eiginþróunaráætlun sem lögumsamkvæmtþarfaðuppfæra

ogendurskoðaáþriggjaárafresti.Íþeimáætlunumkomasvo

framþaumarkmiðogleiðirsemhvertogeitthéraðætlarað

faratilaðbæta lífsskilyrðihéraðsbúa.Valddreifðogþátttök-



Verkefni ÞSSÍ hefur það að markmiði að stuðla að sjálfbærum fiskveiðum og markaði í Kalangala, 
ásamt auknum gæðum fiskafurða.

Myndin er frá Úganda. 
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umiðuð áætlanagerð myndar grunninn í þróunaráætlunum

héraðanna því valddreifing miðar að árangursríkri þátttöku

hluteigandi aðila í áætlanagerð og ákvarðanatöku. Þátttaka

eflir og styrkir samfélagið í því að starfa sem ein heild, hún

styðurviðhagrænaogsjálfbæranýtinguauðlindaogleiðirtil

aukinnarkunnáttuogsjálfstraustsmeðalþeirrasemkomaað

ferlinu.Líktogönnurhéruð landsinsbýrKalangalayfireigin

þróunaráætlunsemhérverðurfjallaðaðeinsnánarum.

Staðreyndir um Úganda:

– Íbúafjöldi 28,9 milljónir 

– 87% íbúa búa í dreifbýli 

– Fólksfjölgun er 3,3% á ári 

– Lífslíkur við fæðingu eru 49,7 ár 

– Líkur á að barn deyi fyrir 5 ára aldur eru 13,6% 

– Kona fæðir að meðaltali 6,7 börn um ævina 

– Íbúar undir fátæktarmörkum eru 38% þjóðarinnar 

– 66,8% íbúa eru læsir, þar af 55,7% kvenna 

– 6% íbúa hafa aðgang að rafmagni 

– Úganda var í 154. sæti á lífskjaralista  

Sameinuðu þjóðanna árið 2007

,,Dafnandi og aðlaðandi hérað”

ÁætlunhéraðsstjórnarinnaríKalangalaumþaðhvernigútrýma

megi fátækt meðal eyjaskeggja er fjölþætt og framtíðarsýnin

bjartsýn, eins og fyrirsögnin hér að ofan gefur til kynna. En

þannig hljómar markmið héraðsstjórnarinnar um Kalangala

hérað.Stefnteraðumbreytinguhéraðsins.Úrþvíaðveraeftir

á í þróun, í það að vera á braut sjálfbærrar þróunar þar sem

héraðið dafnar og íbúar njóta bættra lífsskilyrða. Stefnan er

tekinálýðræðislegaogábyrgastjórnsýslusemauðveldarsjálf-

bæraefnahagslegaogfélagslegaþróunhéraðsinssembyggist

áþátttökuíbúaogþörfumþeirra.Einsogaðrarbyggðaþróun-

aráætlanir í Úganda tekur áætlun Kalangala-héraðs mið af

þörfum íbúanna og byggist á þátttöku þeirra í eigin þróun-

arferli. Frederik Balemeezi sagði héraðsyfirvöld leggja afar

miklaáhersluáaðgrunnurþróunaráætlunarinnarbyggiáþátt-

tökuaðferð. Hann sagði höfuðmáli skipta að allir hluteigandi

aðilarkæmuaðferlinuogaðraddirminnihlutahópafengjuað

heyrast.Hvortsemumværiaðræðakonur,börn,aldraðaeða

fatlaðaþáværusjónarmiðallratekintilgreina.

FjórarstoðirstefnunnarumútrýmingufátæktaríÚgandaeru

lagðartilgrundvallaríáætlunKalangala-héraðsenþæreru:1.

Sjálfbærefnahagslegþróunogumbreytinggrunngerðarinnar;

2.Góðstjórnunogöryggiíbúa;3.Auknartekjurþeirrafátæku;

4.Bættlífsskilyrðimeðalfátækra(KalangalaDistrictDevelop-

mentplan,september2003).

Héraðsstjórn og íbúar Kalangala taka höndum saman í að 
bæta lífsskilyrði og draga úr fátækt í héraðinu. 
Á efri myndinni er Frederik Balemeezi aðstoðarhéraðsstjóri 
og á neðri myndinni má sjá stúlku að leik í einu þorpi 
héraðsins. 
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Styrkir, veikleikar og úrræði 

Kalangala-héraðhefurmörgsóknarfæriogallaburðitilsjálf-

bærrarþróunar.Eyjarnarbúayfirríkuleguumhverfisemgefur

íbúunum gott forskot. Viktoríuvatn gefur mikla möguleika á

nýtinguséhúnhófsöm.Fiskiðnaðurinnhefursíðustuárinveitt

hvaðmestartekjurtilúgandískrastjórnvaldaoggætiþvíorðið

aðaltekjulind Kalangala-héraðs ef vel er haldið á spöðunum.

Loftslag á eyjunum er afar hagstætt fyrir alls kyns ræktun,

bæðijurtaogdýra.Einnigerueyjarnarríkarafskóglendisem

einniggefurmiklamöguleikatilteknalíktogvatniðsénýting

þesssjálfbær.

Vandamálin eru samt sem áður mörg og takast þarf á við þó

nokkrarhindraniríþróunarferlinu.Kalangalaermjögóaðgengi-

legthérað.Aðdrættireruerfiðirogskiptasamgöngurþvímeg-

inmáli.Einsogstaðanerídagerþaðaðeinsaðaleyjan,Buggala,

semerauðveldlegaaðgengilegþvíaðámillihennarogmeg-

inlandsinsgengurferjadaglega.Hinareyjarnareruflestarein-

angraðarfrámeginlandinu.Þessistaðreyndgerirþaðaðverkum

aðframleiðslukostnaðurerhároglélegtaðgengiaðmörkuðum

leiðir til þess að eyjaskeggjar bjóða lágt verð fyrir framleiðslu

sína. Þjónusta er léleg, þörf er á fleiri heimavistum og heilsu-

gæslustöðvum því íbúar geta illa nálgast þær sem fyrir eru,

jafnvelþóttslíkaþjónustuséaðfinnaánæstueyju.Lítillhreyf-

anleiki íbúahamlareinnigþátttökuþeirra,upplýsingaflæðiog

framfylgniréttvísinnareruófullnægjandiogþaðligguríaugum

uppiaðslíkthefurneikvæðarafleiðingarfyrirsamfélögin.

Annaðviðfangsefnieraðtryggjahéraðinunægilegartekjurtil

aðþaðgetistaðiðundirsérenfólksfjöldierlágurogfáirum

þaðaðborgaopinbergjöldogskatta,aukþesssemúgandíska

ríkisstjórnin felldi niður nefskatt árið 2006 sem fram að því

hafðiveriðnánasteinatekjulindKalangala-héraðs.Tilhneiging

eyjaskeggja til flökkulífs ereinnignokkuð semhamlaðhefur

þróun íhéraðinu.Skattheimtaer léleg,skráning ígrunnskóla

lítil, heilsugæsla eins og bólusetningar, getnaðarvarnir og

bættarhreinlætisvenjurerárangurslítilogfæðuöryggierógn-

aðþarsemlandbúnaðurkrefstfastrarbúsetu.Þáerskorturá

innviðum einnig vandamál, þ.m.t. skortur á opinberum skrif-

stofum,öruggumsamgöngumografmagni.Framleiðnierlág

ogeignarhaldálandiábótavant.ÞóaðmestalltlandíKalang-

alaséíeinkaeignþáeru66%heimilaíhéraðinuánlandsþví

flestirlandeigendurbúautanhéraðsins.Óskipulagðarbyggðir

skapa einnig vandamál sem og sú staðreynd að kerfi til að

stjórna nýtingu náttúruauðlinda er ekki til staðar í héraðinu.

Neikvæð félagsleg hegðun, s.s. ofdrykkja, vændi og heimilis-

ofbeldi,erueinnigvandamálsemþarfaðtakastávið(Kalang-

alaDistrictDevelopmentPlan,september2003).



Tilaðtakastáviðofangreindviðfangsefnihefurhéraðsstjórnin

lagttilviðeigandiúrræði.Bætaásamgöngurogþrýstaáúg-

andísk stjórnvöld til að taka þátt í þeim endurbótum. Kynna

skal og auka hlut heimavistar við grunnskóla til að sem flest

börngetisóttskóla.Bætaskalvegagerðtilaðaukasamgöngur

tilogfráfiskmörkuðum.Stefntskalaðaukninguátekjumhér-

aðsins með því að laða að utanaðkomandi fjárfesta, m.a. til

framleiðslu á pálmaolíu, kaffi, timbri, fiskafurðum og ferða-

þjónustu, ásamt því að auka meðvitund eyjaskeggja á mik-

ilvægiskattgreiðslna.Héraðsyfirvöldmunueinnigveraeinbeitt

í tilraun sinni til að laða að aðila sem veita þróunaraðstoð,

bæðiopinberaaðilaogfrjálsfélagasamtök(KalangalaDistrict

DevelopmentPlan,september2003).

Málefni kynjanna

Þverlægmálefni,s.s.kynjamál,hafaeinnigveriðskoðuðofaní

kjölinnenslíkterforsendaþessaðþróunsésjálfbær.Hlutverk

kynjannaeruákvörðuðogmótuðafsamfélaginu.ÍKalangala,

einsogvíðasthvar íheiminum,eruhlutverkkarlaogkvenna

ekkiþausömu,néheldurhafakyninsömuvæntingartillífsins.

ÞegaríbúarvoruspurðirútíkynjamálkomíljósaðkonuríKa-

langalagegnanokkuð,,hefðbundnum”hlutverkum,einsogað

fæðabörn,annastþauogeiginmannsinn,sjáumheimilishald

og sækja vatn og eldivið. Svörin sýndu líka að karlar gegna

,,hefðbundnum” karlahlutverkum og má þar nefna veiðar,

verndun fjölskyldunnar, ,,framleiðslu” barna, greiðslu á heim-

anmund,öflunlífsviðurværisogbyggingarframkvæmdir.Þáer

áfengisdrykkjaeinnigoftnefndsemhlutverkkarlaísamfélög-

umKalangala.Miðaðviðþessarniðurstöðurkemurþvíekkiá

óvartaðkonuríhéraðinuerutöluvertfátækarienkarlarogeru

ástæðurnar fyrir því margar. Til að mynda eru veiðar kvenna

forboðnarensamfélagiðtrúirþvíaðefkonafaritilveiðamuni

fiskistofninnívatninuhverfa.Lítiðerumáreiðanlegaogviðvar-

andi tekjuskapandi starfsemi fyrir konur. Þó að konur stundi

búskapogræktunersúframleiðslanánastbarafyrirheimilið.

Ekki eru miklir möguleikar til að koma umframframleiðslu á

markaðþarsemsamgöngurogmarkaðstækifærierulítilíhér-

aðinu. Fleiri konur en karlar eru ólæsar í Kalangala sem tak-

markar þær í atvinnusköpun og sú staðreynd að konur hafa

takmarkaðanaðgangaðogyfirráðyfirauðlindumvegureinnig

þungt(KalangalaDistrictDevelopmentPlan,september2003).

Í aðgerðum sínum hefur héraðsstjórnin það að markmiði að

aukamöguleikakvennatil tekjusköpunarogsjálfseflingarog

hafanokkurverkefniveriðsettálaggirnaríþeimtilgangi.Má

þarhelstnefnafullorðinsfræðsluna(FunctionalAdultLiteracy

Programme)þarsemmeirihlutiþátttakendaerukonur.Ígegn-

umfullorðinsfræðslunalærirfólkekkiaðeinsaðlesaogskrifa

helduröðlastþaðvitundumeiginstöðuísamfélaginuogleið-

irtilaðbætalífsittogumhverfi.Þarfærfólkeinnigkennsluí

ensku,bókhaldiogrekstriþannigaðfræðslaneykurmöguleika

fólkstilmuna.Annaðverkefni,semhéraðiðhefursettafstað,

byggiráþvíaðgerakonumkleiftaðsamræmaheimilishaldog

tekjuöflunogmáþarnefnaræktunbanana,kassava,vanilluog

geitaræktun.Samfaraþessuætlarhéraðiðaðgreiðafyrirmark-

aðsmyndunsvokonurfáitækifæritilaðkomaafurðumsínum

íverð(KalangalaDistrictDevelopmentPlan,september2003).
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Stuðningur ÞSSÍ við byggðar- 
þróunaráætlun Kalangala-héraðs

ÞSSÍá sér sögufráárinu2002 íKalangala-héraðienfráþeim

tímahefurstofnuninstuttviðfullorðinsfræðsluáætlunÚganda

íhéraðinu,FALP(FunctionalAdultLiteracyProgramme).Góður

árangurþessverkefnisvarð fljótt sýnilegurogárið2003fóru

héraðsyfirvöld þess fyrst á leit við ÞSSÍ að hún styrkti þróun-

aráætlunhéraðsins.Samstarfsviljayfirlýsingvarundirrituðárið

2004ogíoktóber2006hófstformlegurstuðningurÍslandsvið

byggðarþróuníKalangala.Eftirítarlegaskoðunvarákvörðun

tekinumaðveitaaðstoðáþeimsviðumsemþörfnuðusthvað

mestrarathygli;beinaaðstoðinniþangaðsemhúnnýttistsem

flestum og þar sem mest um munaði. Stuðningurinn nær til

fjögurra málaflokka: stjórnsýslu, heilbrigðismála, menntunar

og fiskimála, og byggist á því að styðja við viðleitni héraðs-

stjórnarinnaríKalangalatilaðnámarkmiðumsínumumsjálf-

bæraþróunogbetrilífsskilyrðifyrirárið2015.Tilaðtryggjaað

eignarhald verkefnisins sé hjá héraðsbúum var öll skipulagn-

ingar-ogundirbúningsvinnaunninísamstarfiviðhaghafa.Öll

framkvæmdverkefnisinseríhöndumhéraðsstarfsmannameð

stuðningiogísamstarfiviðstarfsfólkÞSSÍ.Verkefniðeráætlað

til10ára,frá2006til2015,ogerskiptífjóraáfanga:byrjunará-

fanga til tveggja ára 2006-2008, framkvæmdaráfanga A til

þriggja ára 2008-2010, framkvæmdaráfanga B til þriggja ára

2010-2013ogaðlokumtveggjaáralokaáfangafrá2013-2015

þarsemÞSSÍdregurjafntogþéttúrstuðningisínum(KDDP-

ProjectDocument,2006).

Tilgangurverkefnisinsinnanstjórnsýslunnarer,,að styðja hér-

aðið í að ná fram skilvirkni og árangri í forystu, stjórnsýslu og 

rekstri opinberra, þjóðfélagslegra og einkarekinna stofnana í 

Kalangala-héraði fyrir árið 2015”(KDDP–ProgressReport,Ja-

nuary–March2008).Stuðlaskalaðárangursríkristjórnsýslu í

héraðinuoggóðusamstarfiviðeinkageirannoggrasrótarsam-

tök. Til að ná settum markmiðum mun verða stefnt að upp-

byggingugrunnvirkja,bæði stjórnsýslubygginga fyrirhéraðið

semog starfsmannabústaða. Stefnt er að skilvirkri stjórnsýslu

með bættri upplýsingaöflun og árangursríkri áætlunargerð.

Umtalsverðurhlutiverkefnisinssnýraðþekkingaruppbyggingu

starfsfólkshéraðsins(KDDP-ProjectDocument,2006).

Tilgangurverkefnisinsinnanfiskimálageiranser,,að greiða fyrir 

og styðja viðleitni héraðsstjórnarinnar til að stunda sjálfbæra 

framleiðslu gæðafisks og markaðssetningu í Kalangala-héraði 

fyrir árið 2015”(KDDP–ProgressReport,January–March2008).

Markmiðverkefnisinseraðstuðlaaðsjálfbærumfiskveiðumog

markaði í öllu héraðinu, ásamt auknum gæðum fiskafurða.

Styrkjalöndunarstaðiogþjálfaeftirlitsaðilaálöndunarstöðum,

ásamt því að bæta löndunaraðstöðu í völdum fiskiþorpum. Í

þessum þorpum, sem verða fimm talsins, mun aðgangur að

hreinuvatnieinnigverðabættur,hreinlætisaðstaðabættsvoog

förgunsorps.Þessiþorpmunuverðanokkurskonarfyrirmyndir

annarra fiskiþorpa í héraðinu þegar kemur að skipulagningu

þeirraíframtíðinni(KDDP-ProjectDocument,2006).

Tilgangurverkefnisinsinnanmenntamálageiranser,,að greiða 

fyrir og styðja viðleitni héraðsstjórnarinnar til að ná fram jöfn-

um aðgangi þegnanna að vandaðri menntun á grunnskóla- og 

framhaldsskólastigi fyrir árið 2015” (KDDP – Progress Report,

January – March 2008). Verkefni ÞSSÍ hefur að markmiði að

þjálfakennaraogskólastjórnendaíýmsumþáttumskólastarfs-

ins. Virkja foreldra í skólastarfi þannig að fleiri börn sæki

grunnskóla og ljúki grunnskólanámi. Einnig er uppbygging

grunnvirkja hluti verkefnisins, þ.m.t. bygging heimavista og

skólaeldhúsa(KDDP-ProjectDocument,2006).

Tilgangur verkefnisins innan heilbrigðismálageirans er ,,að 

greiða fyrir og styðja viðleitni héraðsstjórnarinnar til að ná 

fram jöfnum aðgangi íbúa að góðri heilsugæslu fyrir árið 2015”

(KDDP–ProgressReport,January–March2008).Íverkefninu

fær starfsfólk þjálfun í ýmsum þáttum grunnheilsugæslu.

Teymiíöllumþorpunumverðaþjálfuðtilaðsinnafræðsluog

algengustu sjúkdómum í samstarfi við menntað heilbrigð-

isstarfsfólk.Virkjaáfullorðinsfræðsluleiðbeinendurnaíþessari

vinnuþvíaðíhverjuþorpieraðfinnaleiðbeinendursemeruí

góðumtengslumviðþorpsbúa.Bætaáaðgengiíbúaaðgrunn-

þjónustu með skipulagningu reglulegra vitjana í þorpin og

aukaáþjónustuviðHIVsmitaða.Aðstaðaáheilsugæslustöðv-

ummunverðabættmeðaðgangiaðrafmagniogvatni(KDDP

-ProjectDocument,2006).

Framtíðarsýn

Balemeezi er jákvæður þegar hann er spurður um framtíð-

arhorfur fyrir Kalangala-hérað. Hann sagðist ,,nú þegar vera 

farinn að sjá framfarir í þorpunum. Búið væri að þjálfa þorps-

leiðbeinendur til að fara út í þorpin og halda fundi með þorps-

búum sem taka virkan þátt í því að greina þorpin. Finna út styrk 

og veikleika þorpanna og gera sér grein fyrir hvers þau þarf-

nast til að bæta lífsskilyrði í þorpinu. Í framhaldi af því geta þau 

svo lagt inn beiðnir og kröfur um það sem þarfnast endurbóta 

og þá þjónustu sem þorpin vanhagar um”. Aðstoðarhéraðs-

stjórinnhefurþvífullatrúáaðþróunaráætluninverðiárang-

ursrík og að lífsskilyrði eyjaskeggja muni taka framförum á

næstuárum.

Heimildir:

• Ársskýrsla Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, 2007.
• Human Development Report 2007/2008. United Nations.
• Kalangala District Local Government, Three Year Development Plan 

2003/2004-2005/2006. September 2003.
• Support to the Implementation of Kalangala District Development Pro-

gramme – KDDP, Project Document. ÞSSÍ, september 2006.
• Uganda Participatory Poverty Assessment Report. Ministry of Finance, Plann-

ing and Economic Development, the Republic of Uganda. Janúar, 2000.
• Viðtal við Frederik Balemeezi, aðstoðarhéraðsstjóra Kalangala-héraðs 17. 

apríl 2008.
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ÍslenskrijarðhitareynslumiðlaðtilNíkaragva

Eftir Þráin Friðriksson

Inngangur 

Níkaragva er ásamt Srí Lanka nýjasta samstarfsland

Þróunarsamvinnustofnunar(ÞSSÍ)enstjórnvöldíNík-

aragvaleituðueftirsamstarfiviðÍslandvegnaáhuga

þeirraáaðstoðásviði raforkuframleiðslumeð jarð-

hita. ÞSSÍ opnaði skrifstofu í Managúa, höfuðborg

Níkaragva, í janúar2006ogsíðanhefurveriðunnið

að undirbúningi þróunarsamvinnuverkefnis á sviði

jarðhita. ÞSSÍ hefur nú þegar ýtt úr vör nokkrum

félagslegumverkefnumílandinuogsumþeirrahafa

fengið nokkra umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum en

jarðhitaverkefnið, sembeinistaðþvíaðaukaþekk-

inguájarðhitamálumílandinu,hófstformlegaíjan-

úar2008ogmunstandaútárið2012.

Níkaragva er í Mið-Ameríku miðri og á land að

Kyrrahafi í vestri og Karíbahafi í austri. Landið er

annað fátækasta ríki vesturálfu; af öllum löndum í

Norður-,Mið-ogSuður-AmeríkueraðeinsHaítímeð

lægriþjóðartekjurámannenNíkaragva.Margvísleg-

arorsakirerufyrirafleituefnahagsástandi í landinu

ogfleirieneinnMið-Ameríkumaðurhefurkomistsvo

aðorðiviðmigaðNíkaragvaséafskaplega„óheppið

land“. Landið hefur verið óheppið í sögulegum og

félagslegumskilningiogþaráofanhefurþaðfengið

miklu meira en sinn skerf af náttúruhamförum. Ef

þróunjarðhitanýtingar í landinuerborinsamanvið

það sem gerst hefur hjá nágrönnunum í norðri og

suðri, El SalvadorogKostaRíka, er erfitt að verjast

þeirrihugsunaðNíkaragvamennhafiveriðótrúlega

óheppniráþvísviðilíka,þósvoaðnúvirðistheldur

veraaðglaðnatil.

ÍþessarigreinverðursagtfrájarðhitaverkefniÞSSÍ í

Níkaragva, uppbyggingu þess og markmiðum. Fyrst

verðurþógerðstuttgreinfyrirástandiraforkumálaí

landinuogtæptásögujarðhitanýtingar.

Þráinn Friðrikssonerjarðefnafræðinguraðmenntogvinnur

viðjarðhitarannsóknirhjáÍslenskumorkurannsóknum.Hannhefur

tekiðþáttíundirbúningijarðhitaverkefnisÞróunarsamvinnustofn-

unarÍslandsíNíkaragva.Íslenskarorkurannsóknireruaðalráðgjafi

Þróunarsamvinnustofnunar vegna jarðhitaverkefnisins og er Þrá-

innannartveggjaverkefnisstjóra.

Aukin nýting innlendra og endurnýjanlegra orkulinda er eitt af 
opinberum þróunarmarkmiðum stjórnvalda í Níkaragva.  
Myndin er frá Hellisheiðarvirkjun.
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Ástand raforkumála í Níkaragva 

ÞóttíbúarNíkaragvaséuumtuttugusinnumfleirienÍslending-

ar,eðanálægtsexmilljónum,erraforkumarkaðurinnílandinu

mjög lítill miðað við það sem við Íslendingar erum vanir. Há-

marksorkuþörflandsinsnemurum550MW.Tilsamanburðarmá

nefnaaðuppsettaflKárahnjúkavirkjunarer690MW.Raforku-

þörfNíkaragvaværiauðveldlegahægtaðannameðinnlendum,

endurnýjanlegumorkugjöfumentaliðeraðvirkjanlegtvatnsafl

ílandinugætiskilaðum3.280MWogaðvirkjanlegurjarðhitiá

háhitasvæðumgætiskilaðum1.200MW.

Þráttfyrirþessaauðlegðerþjóðinalgerlegaháðjarðefnaelds-

neytitilrafmagnsframleiðslu.Meiraen65%afrafmagni,sem

framleittvarí landinuárið2005,varðtilviðbrunaádíselolíu

eðahráolíu;árið2007varþettahlutfallkomiðuppí73%.Árið

2005voruaðeins14%rafmagnsframleiddmeðvatnsafli,9%

með jarðhita og 12% voru framleidd með brennslu lífmassa.

Þarsemengarolíulindireraðfinnaílandinueröllolíainnflutt

ognúátímumsíhækkandiolíuverðserkostnaðurþjóðarinnar

vegnahennarsvimandi.Árið2006namheildarkostnaðurvegna

olíukaupa 65% af útflutningsverðmætum þjóðarinnar og nú

líturútfyriraðíárfariþettahlutfallyfir80%.Viðþessarað-

stæðurerauðvitaðþyngraentárumtakiaðhugsatilþessað

minnaen3%afvirkjanlegumorkukostumlandsinsíjarðhitaog

vatnsafliskuliveranýttir.

EkkinógmeðaðháttolíuverðbitniáraforkunotendumíNík-

aragva af fullum þunga heldur þurfa þeir einnig að búa við

viðvarandiorkuskort.Viðhaldorkuverahefurveriðvanræktá

mörgumundanförnumárumogþvíernúsvokomiðaðum150

til250MWvantaruppátilaðfullnægjamegihámarksorkuþörf

átímabilinufrámaítilnóvember. Ínóvemberhefstuppskera

sykurreyrsogþábætastvið60MWviðlandsframleiðslunasem

verðatilmeðbrennslulífmassasemfellurtilviðsykurvinnsluna

ogáhaustinhefstregntíminnogþvíhægtaðaukaframleiðslu

vatnsaflsvirkjana.Þettahefurleitttilþessaðundanfarintvöár

hefurþurftaðskammtarafmagnhálftárið.Þaðereinfaldlega

leystþannigaðhlutarlandsinserurafmagnslausiráfyrirframá-

kveðnum tímum. Hið opinbera hefur gripið til þess að stytta

vinnutímaopinberrastarfsmannaísextímaádag,frá7:00til

13:00enmeðþvísparastrafmagnsemannarsværinýtttilskrif-

stofurekstrar í eftirmiðdaginn. Þessar ráðstafanir draga úr

virkni stjórnkerfisins og stofna almannaöryggi í voða. Raf-

magnsskömmtunveldurfyrirtækjumsemrekastarfsemiíland-

inustórtjóniogfælirmögulegafjárfestafráþví.

StjórnvöldíNíkaragvastandaþvíframmifyrirbráðavandasem

þarfað leysa strax. Fljótlegasta lausnináorkuskortinumerað

setja upp díselrafstöðvar og sú leið hefur þegar verið farin. Á

síðasta ári voru settar upp slíkar rafstöðvar sem stjórnvöld í

Venesúela„gáfu“Níkaragvaoggetaþærframleittalls60MW.

Síðar kom í ljós að greiða þarf fyrir rafstöðvarnar fullu verði.

Kúba og Tævan hafa einnig „gefið“ rafstöðvar með þessum

hætti.Öllum,ogeinkumstjórnvöldumíNíkaragva,erþóljóstað

díselrafstöðvareruekkisúframtíðarlausnsemlandiðþarfáað

halda.Stjórnvöldhorfanútilstóraukinnarnýtingaráinnlendum

orkugjöfum til rafmagnsframleiðslu með jarðhita, vatnsafli og

vindorku.Þettahefurlengiveriðádagskráenlítiðgengið.

Saga jarðhitanýtingar í Níkaragva

Áárunummilli1970og1980stóðÞróunarbankiMið-Ameríku

(IDB) og síðar Þróunar- og framfarastofnun Sameinuðu Þjóð-

anna(UNDP)fyrirjarðhitaleitíMið-Ameríku.AllmargirÍslend-

ingartókuþáttíþessumverkefnumundirstjórnSveinsEinars-

sonar verkfræðings en jarðhitasérfræðingar frá mörgum

löndumkomuviðsögu.Markmiðþessaraverkefnavartvíþætt,

annars vegar að finna nýtanlegar auðlindir og hefja nýtingu

þeirraoghinsvegaraðmiðlareynslureyndarisérfræðingatil

heimamanna.Markmiðiðvaraðkomaáfótríkisfyrirtækjumí

orkuvinnslu,einskonarLandsvirkjunum,meðþaðfyriraugum

að„hjálpaþessumþjóðumtilsjálfshjálpar“.

Íframhaldinufóruafstaðrannsóknaboranir,m.a.íElSalvador

og Níkaragva. Þegar stjórnarbylting Sandínista var gerð árið

1978varnokkuðbúiðaðboraáMómótombósvæðinusemer

skammt norðvestan við höfuðborgina. Eftir byltinguna héldu

framkvæmdiráframogárið1983var35MWtúrbínagangsett

ásvæðinuogvarvirkjuninrekinafENEL,semerríkisrekiðorku-

fyrirtæki í Níkaragva (samsvarar Landsvirkjun á Íslandi). Árið

1989varannarri35MWvélbættviðeneftirþaðfóraðhalla

undan fæti, upp komu rekstrarvandamál vegna útfellinga í

holumogekkireyndistunntaðhaldabáðumvélumgangandi.

Árið1999gafstENELuppárekstriMómótombóogOrmat,frá

Ísrael,tókviðsvæðinu.ÞráttfyrirnokkraviðleitnihefurOrmat

ekkitekistaðkomabáðumvélumífullanreksturenþóhefur

tekistaðaukaframleiðslunauppíum37MWmeðþvíaðsetja

upptvífasastöðsemnýtirhrakvarmaskiljuvatnssemellafæri

ónýtturafturniður í jörðina.ÞáhefurOrmatnáðgóðumár-

angriviðniðurdælingu.

Ásíðarihlutaníundaáratugarinsogíupphafiþesstíundahóf-

ustboraniráSanJacintojarðhitasvæðinu,norðanviðMómó-

tombó.ÞaráttuíhlutsérfræðingarfráNíkaragvaásamtrússn-

eskum jarðhitamönnum.Sjöholur voruboraðarenverkefnið

lognaðistútafvegnafjárskortsáðurentilvirkjunarkom.Árið

1999 fékk kanadískt fyrirtæki, sem nú heitir Polaris Geother-

mal,virkjanaleyfiá svæðinuogtókviðþeimholumsembor-

aðarhöfðuverið.Þeirkomustraxupp8MWvirkjunásvæðinu

ogundirbúanú stækkunhennar.Nú í vetur voruþrjárholur

boraðarvegnastækkunarinnar.



Árið2006voruveittjarðhitaleitarleyfiátveimurjarðhitasvæð-

umílandinu,Managua-ChiltepeogElHoyo-MonteGalán.Þessi

leyfi voru veitt til fyrirtækis sem heitir GeoNica og er í eigu

LaGeoíElSalvadorogorkufyrirtækisáÍtalíu(semheitirENEL

tilaðflækjasögunaennfrekar).GeoNicahefursíðanunniðað

rannsóknumáþessumsvæðumogeruniðurstöðurþeirrarann-

sókna væntanlegar innan tíðar. Í framhaldinu verður gerð

áætlunumrannsóknarboraniráþessumsvæðumeftirþvísem



Markmið jarðhitaverkefnis Þróunarsamvinnustofnunar í Níkaragva er að aðstoða hið opinbera við að byggja upp 
nægilega þekkingu til að annast jarðhitaauðlindirnar í landinu. 

Myndin er frá Nesjavallavirkjun.
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niðurstöðuryfirborðsrannsóknagefatilefnitil.Búisterviðað

virkjamegium100til200MWáþessumtveimursvæðumen

betra mat mun fást þegar niðurstöður yfirborðsrannsókna

liggjafyrir.

Mörgum jarðhitamanninum í Níkaragva finnst sárt að horfa

upp á að LaGeo, ríkisorkufyrirtæki El Salvador skuli nú vera

bjartastavonin í jarðhitanýtingu íNíkaragva,ámeðanþeirra

eiginLandsvirkjun,ENEL,hefurhvorkifjármagnnémannskap

tilaðstandaírekstriMómótombó,hvaðþáaðstandafyrirjarð-

hitaleitogvirkjunánýjumsvæðum.ÁsamahátterICEíKosta

Ríka með mjög öflugan jarðhitahóp sem rekur stórvirkjun í

Miravallesmeðmyndarbrag.Margir teljaaðmunurinn liggi í

þvíaðíKostaRíkaogElSalvadornáðuorkufyrirtækinaðkoma

undir sig fótunum áður en alþjóðastofnanir eins og Alþjóða-

gjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn tóku að þrýsta á um

einkavæðingu ríkisfyrirtækja í upphafi níunda áratugarins. Í

NíkaragvavarENELhinsvegarveiktfyrir,m.a.vegnalangvar-

andistríðsílandinu,ogþvíhefurminnaviðnámveriðveittvið

hugmyndumumeinkavæðingu.Niðurstaðaner súað íKosta

RíkaogElSalvadorerunújarðhitafyrirtækiáheimsmælikvarða

semhafasérfræðingaáöllumsviðumjarðhitanýtingarámeð-

anþeimvísisemvaraðsamskonarhópíNíkaragvahefurverið

sundraðognúeruaðeinsörfáir jarðhitamenneftir í landinu.

MargirhafaminnstáhinalandlæguóheppniNíkaragvamanna

íþessusambandi.

Jarðhitaverkefni ÞSSÍ í Níkaragva

Aukinnýtinginnlendraogendurnýjanlegraorkulindaereittaf

opinberumþróunarmarkmiðumstjórnvaldaíNíkaragva.Eittaf

því fyrsta semnefnt varþegar stjórnvöld íNíkaragvaóskuðu

eftirsamstarfiviðíslenskstjórnvöldásviðijarðhitanýtingarvar

knýjandiskorturáeinstaklingummeðþekkinguájarðhitamál-

umílandinu,einkuminnanopinberageirans.Þóaðrafmagns-

framleiðslaí landinuséaðmestuíhöndumeinkaaðilagegnir

hiðopinberamikilvægustjórnsýslu-ogeftirlitshlutverki.Stjórn-

völd þurfa að efna til alþjóðlegra útboða á rannsókna- og

vinnsluleyfumogveitaleyfiníframhaldinu,farayfirmatáum-

hverfisáhrifum og fylgja leyfum eftir og sjá til þess að samn-

ingarhaldi.Efveláaðveraþurfaþeireinstaklingarsemkoma

að þessum málum að hafa mjög víðtæka reynslu af ýmsum

hliðum jarðhitanýtingar. Staðan í Níkaragva er hins vegar

þannigaðmjögmikiðvantaruppáaðþessiþekkingsétilstað-

arinnanstjórnkerfisinsogþessiþekkingarskorturerdragbítur

á framþróun jarðhitageirans. Það verður skiljanlega lítið úr

framkvæmdum þegar hið opinbera getur ekki afgreitt leyf-

isumsóknir, fariðyfirmatskýrslureða jafnvelekki skilgreintá

hverjuáaðtakaímatiáumhverfisáhrifum.



Markmið jarðhitaverkefnis Þróunarsamvinnustofnunar í Ník-

aragvaeraðaðstoðahiðopinberaviðaðbyggjauppnægilega

þekkingutilaðannastjarðhitaauðlindirnarílandinu.Verkefn-

iðbeinistfyrstogfremstaðtveimurstofnunum,ráðuneytiorku

og námamála (MEM) og umhverfisráðuneytinu (MARENA).

Jarðhitaverkefnið byggir á þremur meginstoðum, beinum 
stofnanastuðningi, menntun og þjálfun og uppbyggingu 
jarðhitarannsóknahóps.
Myndirnar eru frá Níkaragva.
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MEMberábyrgðáleyfisveitingumtilleitarogvirkjunarogber

ábyrgð á því að fylgjast með þeim jarðhitasvæðum sem nýtt

eru. MARENA ber ábyrgð á mati á umhverfisáhrifum fram-

kvæmda,þ.e.ráðuneytiðþarfaðskilgreinahvaðþurfiaðfjalla

um í mati á umhverfisáhrifum og fara yfir matsskýrslur. Á Ís-

landi má segja að Orkustofnun samsvari MEM en Umhverf-

isstofnunogSkipulagsstofnunsamsvariMARENAhvaðvarðar

aðkomuaðjarðhitageiranum.

Stofnanastuðningur 

Jarðhitaverkefni ÞSSÍ byggir á þremur meginstoðum, beinum

stofnanastuðningi,menntunogþjálfunoguppbyggingujarð-

hitarannsóknahóps. Stofnanastuðningur er viðamesti þáttur

verkefnisinsogfelsthanníþvíaðÞSSÍsendirjarðhitasérfræð-

inga, íslenska eða erlenda, eftir atvikum, til að vinna að

ákveðnum verkefnum sem heyra undir MEM eða MARENA.

ÞessiverkefniverðaunninsemmestíNíkaragva,ísamvinnuvið

starfsmenn viðkomandi ráðuneyta þar.Markmiðþessaer tví-

þætt;annarsvegaraðvinnaþauverksemfyrirliggjaogflýta

þannigfyrirframþróunjarðhitageiransoghinsvegaraðmiðla

þekkinguogreynslutilheimamanna.Gerterráðfyriraðstarfs-

menn Íslenskra orkurannsókna gegni lykilhlutverki í stofn-

anastuðningi gagnvart MEM en starfsmenn Umhverfisstofn-

unar og Skipulagsstofnunar gagnvart MARENA. Þá munu

starfsmennOrkustofnunarkomaaðþessumverkumogbúast

má við að leitað verði til sérfræðinga í íslenskum háskólum

varðandiákveðnaverkþætti.



Verkefnin sem unnin verða með þessum hætti eru fjölþætt.

Meðalfyrstuverkaádagskráeruyfirferðogmatáskýrslumum

yfirborðsrannsóknirGeoNicaáElHoyo-MonteGalánogMana-

gua-Chiltepe jarðhitasvæðunum. Samkvæmt rannsókna- og

virkjanaleyfiGeoNicaberþeimaðskilaþessumskýrslumviðlok

yfirborðsrannsókna, ásamt tillögum um framhald á grundvelli

niðurstaðnaþeirra.MEMberaðtakaafstöðutil tillagnaGeo-

Nicaumframhald;hugsanlegageturþurftaðfaraframámeiri

rannsóknireðaþáaðallterílukkunnarvelstandiogþáþarfað

gefaút framkvæmdaleyfi fyrirborunum.Þrír til fjórir íslenskir

sérfræðingarmunukomaaðþessu verki, jarðfræðingur, jarð-

efnafræðingur, jarðeðlisfræðingur og hugsanlega forðafræð-

ingur.MunuþeirfarayfirrannsóknaniðurstöðurGeoNicaásamt

sérfræðingumMEMog leggjamatáhvortmælingar séu full-

nægjandiogsíðanhvorttúlkunséísamræmiviðgögnin.

Önnurverkafþessutagierumatáástandijarðhitakerfisinsvið

Mómótombóogmatáárangriboranaogvinnslueftirlitsáætlun

íSanJacinto.Undirþennanþáttfallaeinnigverkefnisemsnúa

aðþvíaðskilgreinahvaðaþættiþarfaðtakafyrirímatiáum-

hverfisáhrifum vegna jarðhitavirkjana og gerð umhverfisáætl-

anafyrirsvæðiþarsemnýtanlegurjarðhitifinnst.Þáereinnig

fyrirhugaðaðvinnaaðúttektáreglugerðumogviðmiðumsem

gildaumjarðhitanýtinguíöðrumlöndumogmótaágrundvelli

þeirrar úttektar tillögur um slíkar reglugerðir og viðmið fyrir

Níkaragva.

Menntun og þjálfun 

MenntunogþjálfunerviðamikillþátturjarðhitaverkefnisÞró-

unarsamvinnustofnunarsemvonerþvímarkmiðverkefnisinser

jú uppbygging mannauðs. Þessi þáttur skiptist í þrjá meg-

inhluta:lengrinámsdvölerlendis,einnartiltveggjaviknanám-

skeið í Níkaragva og fundi eða ráðstefnur í Níkaragva. Jarð-

hitaskóliSameinuðuþjóðannaáÍslandimungegnamikilvægu

hlutverkiímenntunsérfræðinga.Gerterráðfyriraðánæstu

fimmárummunitveirnemenduráárisækjasexmánaðanám-

skeiðJarðhitaskólansogþrírtilfjórirmuniíframhaldinusækja

meistaranám við Háskóla Íslands í samvinnu við Jarðhitaskól-

ann.ÞjálfunviðJarðhitaskólannverðuríboðifyrirstarfsmenn

MEMogMARENAogeinnigháskólakennarasemhafaáhugaá

aðtakajarðhitamálinnísínnámskeið.



Ánæstu fimmárumverðurboðiðuppáallmörg sérhæfðnám-

skeiðfyrirstarfsmennMEMogMARENAíNíkaragva.Flestþessara

námskeiðaverðakenndáspænskuogánaðkomu íslenskrasér-

fræðinga.ÝmisnámskeiðumjarðhitamáleruíboðihjáLaGeoíEl

SalvadoroghjáRannsóknastofnuníraforkumálumíMexíkósem

hentavelfyrirstarfsmennMEMogMARENAíNíkaragva.Gerter

ráðfyriraðþessinámskeiðverðimörghvermjögsérhæfð.

ÞSSÍmunstandafyrirfundumogminniráðstefnumumjarðhita-

málþarsemsérfræðingarfránágrannalöndumNíkaragvamunu

miðlaafsinnireynslu.MikilvægþekkingertilstaðaríKostaRíka,

ElSalvadorogMexíkóogþvíupplagtaðkomaásemmestum

tengslummilliþeirrasérfræðingasemeigaaðfástviðþessimál

íNíkaragvaogkollegaþeirraínágrannalöndunum.Náttúrufar

ogfélagslegaraðstæðureruaðmörgu leyti svipaðar íþessum

löndum og sameiginlegt tungumál þessara þjóða spillir ekki

fyrir. Tengsl við sérfræðinga nágrannaþjóðanna eru því ekki

síðurmikilvægentengslviðíslenskasérfræðinga.

Starfsmenn MEM og MARENA munu hafa forgang að nám-

skeiðumogfundumsemhaldinverðaítengslumviðjarðhita-

verkefni ÞSSÍ ásamt háskólakennurum en einnig er gert ráð

fyrir að bjóða níkarögskum starfsmönnum einkafyrirtækja í

jarðhitaiðnaði að taka þátt eftir því sem mögulegt er. Þótt

markmiðverkefnisins sé fyrstog fremstaðbyggjauppþekk-

ingu innan opinberra stofnana er engu að síður mjög mik-

ilvægtaðdreifaþekkingunnisemvíðastinnanjarðhitageirans

í landinu.Þáerekki síðurmikilvægtaðbjóðaeinstaklingum,

semvinnahjáhinuopinberaannarsvegaroghjáeinkaaðilum

hinsvegar,uppásemflesttækifæritilaðhittast.Persónuleg

tengsldragaúrtortryggniámilliaðilaenslíktvirðistverasér-

staklegamikilvægtþarsemorkulindirnarerunýttaraferlend-

umeinkafyrirtækjum.

Uppbygging jarðhitarannsóknahóps

EittaflögbundnumhlutverkumMEMeraðvinnaforrannsókn-

ir (pre-feasibility studies) á jarðhitasvæðum landsins. Eins og
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staðanernúnahefurMEMengaburðitilaðsinnaþessuhlut-

verkiþvíaðþeirjarðhitasérfræðingarsemþarvinnaeigameira

en fullt í fangi með að sinna leyfisveitingum og tilheyrandi

eftirliti.Eittafmarkmiðunummeðþvíaðkomaáfótjarðhita-

rannsóknahópi innan MEM er að uppfylla þessa lagaskyldu

stjórnvalda.Þarfyrirutannástönnurekkisíðurmikilvægmark-

mið,þ.e.aðbyggjaupphópeinstaklingameðreynsluafjarð-

fræðilegum og jarðefnafræðilegum rannsóknum á jarðhita-

svæðum. Þá munu niðurstöður þeirra rannsókna sem

rannsóknahópur MEM vinnur minnka áhættu þeirra fjárfesta

sem hafa áhuga á að nýta jarðhitaauðlindir landsins og þar

meðgerafjárfestingu í jarðhitavirkjunumí landinumeiraað-

laðandi.



Gerterráðfyriraðífyrstumunihópurinnsamanstandaaftveim-

ur til þremur jarðfræðingum, tveimur jarðefnafræðingum og

fjórum til fimm rannsóknarmönnum. Í landinu er efnarann-

sóknastofa frá þeim tíma þegar ENEL rak jarðhitavirkjunina í

Mómótombóenhúnhefurveriðverkefnalítilsíðastaáratuginn,

eðasíðanOrmattókviðMómótombó.Hugmyndineraðþessi

rannsóknastofa verði endurreist og myndi kjarnann í rann-

sóknahópiMEM.Nokkrirrannsóknarmennmeðreynsluafefna-

greiningum starfa enn við stofuna en nauðsynlegt er að ráða

sérfræðinga,jarðfræðingaogjarðefnafræðingatilstarfa.

Verkefni rannsóknahópsins hafa verið skilgreind gróflega í

verkefnissamningi MEM og ÞSSÍ. Rannsóknahópurinn mun

sinna forrannsóknumávöldumháhitasvæðum,ogkortleggja

útbreiðsluogstærðlághitaauðlindarinnarílandinu.Þáergert

ráð fyrir að rannsóknastofan bjóði upp á efnagreiningaþjón-

ustu fyrir þau fyrirtæki sem nýta jarðhita í landinu og geti

þannigskapaðsérnokkrartekjur.

Þróunarsamvinnustofnunmunstandastraumaftækjakaupum

fyrirrannsóknahópinnogendurbótumáhúsnæðirannsókna-

stofunnar. Þá munu íslenskir sérfræðingar koma að þjálfun

þeirra sérfræðinga sem ráðnir verðaaðhópnum.Gerter ráð

fyrir að íslenskir sérfræðingar dvelji í Níkaragva og vinni að

rannsóknumásamtkollegumsínumírannsóknahópiMEMog

miðliþeimafreynslusinni.Þettaábæðiviðumvettvangsvinnu

ogeinsárannsóknastofunni.Íframhaldinuergertráðfyrirþví

aðflestirsérfræðingarrannsóknahópsMEMsækiJarðhitaskóla

Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og að a.m.k. einhverjir þeirra

komiafturíMS-námviðHáskólaÍslands.

Lokaorð 

Aðganguraðorkuereinafforsendumefnahagslegraframfara

og bættra lífskjara í þróunarlöndum. Eins og fram kemur að

ofan er Níkaragva auðugt af orkulindum þó að hægt hafi

gengiðaðnýtaþær.Útliterfyriraðnýtingjarðhitaí landinu

muniaukastánæstuárummeðstækkunvirkjunarinnar íSan

Jacinto og virkjunum GeoNica á Managua-Chiltepe og/eða El

Hoyo-Monte Galán. Fyrir utan þessi svæði eru allmörg jarð-

hitasvæðisemhafaekkiveriðrannsökuðtilhlítarogmáhugs-

anlegavirkja.Efþessiáformgangaeftirmunuþauánefahafa

jákvæðáhrifáefnahagslegaframtíðNíkaragva.Aukinjarðhit-

anýtingmuneinnigkallaáaukinumsvifþeirraopinberustofn-

anasemhafameðjarðhitanýtinguaðgera.StuðningurÞSSÍvið

MEM og MARENA í Níkaragva á því framkvæmdaskeiði sem

virðistveraframundanmunánefaflýtafyrirframþróunjarð-

hitageiransogstuðlaaðþvíaðþekkingheimamannabyggist

hraðaruppenella.
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