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Útdráttur 
Þessi ritgerð byggir á rannsóknarvinnu sem unnin er með það að markmiði að öðlast 
þekkingu á starfi frjálsra félagasamtaka er vinna að þróunarverkefnum með 
þróunarsamvinnu. Horft er til sögu þróunar til að leita skilgreininga á frjálsum 
félagasamtökum og sú þekking nýtt til þess að skilgreina starf þeirra, hlutverk, vankanta 
og árangur.  
 Megin rannsóknarþema ritgerðarinnar er hvernig frjálsum félagasamtökum reiðir 
af í samstarfi við opinberar stofnanir en slíkt samstarf verður æ algengara samhliða 
breyttum áherslum í þróunarsamvinnu. Til að skoða það til hlítar er samstarfsverkefni 
Rauða kross Íslands og Þróunarsamvinnustofnunar Íslands rakið ásamt því að starfi 
Rauða krossins, bæði á alþjóðlegum vettvangi og hér á Íslandi eru gerð skil.  
 Í lokakafla ritgerarðinnar og niðurstöðum höfundar er að finna umfjöllun um öll 
þau vandkvæði sem upp komu í samstarfsverkefninu er fjallað var um og þau metin út frá 
kenningarlegum hluta ritgerðarinnar.  
 

 
Abstract 
This essay is based on research into the functions of Non-governmental organizations 
(NGOs) that are engaged in development projects through development partnerships. In 
order to define NGOs goals, workings, failings and successes it was necessary to examine 
the history of development. 
 The main purpose of this essay is to examine how the NGOs cope with the 
increasingly popular partnerships with public institutions, along with the altered emphasis 
in development partnerships. A project between the NGOs Icelandic Red Cross and the 
Icelandic International Development Agency is scrutinized. The Red Cross in Iceland and 
internationally are also explored. 
 In the final chapter and the conclusion the obstacles that arose in these 
partnerships’ projects are discussed and the difficulties evaluated using the essays 
theories.  
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1. Inngangur 
 
Í þessari ritgerð verður fjallað um starf frjálsra félagasamtaka og þeirri 

rannsóknarspurningu svarað hvaða leiðir séu vænlegastar til árangurs í starfi þeirra í 

þróunarsamvinnu. Einnig verður skoðað sérstaklega hvernig slíkum stofnunum reiðir af í 

samstarfi við opinberar stofnanir en slíkt samstarf hefur oft verið talinn fýsilegur kostur 

fyrir frjáls félagasamtök. Til að skoða þann þátt nánar verður samstarfsverkefni Rauða 

kross Íslands og Þróunarsamvinnustofnunar Íslands greint og rannsóknarspurningu svarað 

út frá niðurstöðum úr þeirri greiningu. Taka skal fram að Rauði kross Íslands flokkast 

undir frjáls félagasamtök en Þróunarsamvinnustofnun Íslands er opinber stofnun og fellur 

undir utanríkisráðuneytið.  

Uppbygging rigerðarinnar verður á eftirfarandi hátt:  

Annar kafli hennar inniheldur upplýsingar um hvaða aðferðarfræði var beitt við 

ritgerðarvinnuna. 

Í þriðja kafla verður síðan að finna kenninlegan grunn er vaðar þróun í sögulegu 

samhengi. Einnig verður fjalla um hugtakið þróunarsamvinna með tilliti til sögulegrar 

þróunar og þeirra breytinga sem þróunarsamvinna hefur á þau samfélög sem eiga að 

hljóta góðs af. Í síðasta hluta þriðja kafla verður fjallað um þær gagnrýnisraddir sem telja 

að þróunarsamvinna sé nýtt form nýlendustefnu Vesturlanda.  

 Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður fjallað um starf frjálsra félagasamtaka. Í fyrsta 

hluta kaflans verður farið yfir starf þeirra út frá sögulegum grunni en eftir það verða 

hlutverk þeirra skilgreind, sem og vankantar og árangur. Í síðasta hluta fjórða kafla 

verður horft til framtíðar og meðal annars rædd sú hugmynd að samstarf frjálsra 

félagasamtaka og annars konar stofnana sé vænleg leið til árangurs í þróunarsamvinnu.  

 Fimmti kafli ritgerðarinnar fjallar um Rauða krossinn en þar sem sérstök áhersla 

er lögð á starf frjálsra félaga samtaka í verkefinu er starf Rauða krossins skoðað með það 

í huga. Fyrst verður starf stofnunarinnar og umgjörð hennar skoðuð út frá alþjóðlegum 

grundvelli en í síðasta hluta kaflans verður sérstaklega fjallað um starf Rauða kross 

Íslands.  

 Í sjötta og jafnframt síðasta kafla ritgerðarinnar verður að finna niðurstöður 

greiningar á fyrrnefndu samstarfsverkefni Rauða kross Íslands og 
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Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Mósambík. Í fyrsta hluta sjötta kafla verður skipulag 

verkefnisins skoðað ásamt því að greint verður frá ástæðum þess að efnt var til 

samstarfsins. Þá verður öllum spjótum beint að þeim vandkvæðum sem upp komu og 

varða fjárhagslegar hliðar verkefnisins ásamt skipulagi þess. Að lokum, í síðasta hluta 

kaflans, verður umfjöllun og niðurstaða höfundar ritgerðarinnar birt.   
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2. Aðferðarfræði 
 
Sú aðferð sem notuð er við vinnu þessarar ritgerðar er aðferð sem kallast þykk lýsing (e. 

Thick description). Þykk lýsing er kennd við mannfræðingin Clifford Geertz en í 

mannfræðirannsóknum sínum leitast hann ekki við að nota og viðhalda einhverri sérstakri 

aðferðarfræði heldur vill hann frekar setja: „a tone or mood or agenda that people could 

react toward or against”  (The Academic Server at csuohio) eða með öðrum orðum; 

hann vill frekar gefa fólki lýsingar á aðstæðum eða gögnum sem fólk getur brugðist við á 

hvaða hátt sem er. Þykk lýsing hefur lengst af verið notuð til að útskýra mannlega hegðun 

í einu stóru samhengi. Í dag er þykk lýsing notuð í mörgum fræðigreinum og þá 

sérstaklega þar sem markmiðið er að skoða og gagnrýna ákveðin viðfangsefni án þess að 

hafa tölfræðilegar staðreyndir við röksemdafærslur (Wikipedia, Thick description).  

 Sú leið sem farin í þessari rigerðarvinnu var að nota gögn sem þegar voru til um 

viðfangsefnið. Þetta er því ekki ritgerð þar sem finna má frumgögn heldur er hér um að 

ræða ítarlega söfnun á gögnum sem gera kleift að útskýra, gagnrýna og benda á jákvæðar 

hliðar þess viðfangsefnis sem um ræðir, það er samstarf Þróunarsamvinnustofnunar 

Íslands og Rauða kross Íslands.  

 Í upphafi vinnunnar var farið yfir mikið og áhugavert efni um þróun frá örófi alda 

til að öðlast dýpri þekkingu og skilning á því hvernig mannfólkið hefur þróast og 

samfélögin með. Þá var skoðað hvernig þróunarkenningar um samfélög hafa breyst í 

tímans rás, upphaf þess að menn hófu að stunda þróunaraðstoð og hvernig sú aðstoð hefur 

smám saman orðið að þróunarsamvinnu. Einnig verður fjallað um kenningar tengdu 

þessu. Til að ritgerðin gæti tekið þá stefnu sem vonast var eftir þurfti að kynnast starfi 

hjálparstofnana og þá sérstaklega þeim sem teljast óháðar hjálparstofnanir; eru hvorki 

opinberar né hafa gróðahagsmuni að leiðarljósi. Þar sem Rauði kross Íslands er eitt 

meginþema ritgerðarinnar var leitast eftir því að skoða starf hans ítarlega og nýttist það 

vel í lokakafla ritgerðarinnar þar sem sérstaklega var tekið fyrir samstarfsverkefni hans 

og ÞSSÍ eins og áður sagði. Heimildaöflun fyrir þann kafla ritgerðarinnar fór fram með 

þeim hætti að þeim gögnum sem fundust var safnað saman og ályktað út frá þeim. Þá var 

verkefnið og skipulag þess skoðað nánar og gagnrýnt. 

 Greinasafn sem Helga Björnsdótturi, kennara við Háskóla Íslands, bjó til og notað 
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var við kennslu í áfanganum „Mannfræði þróunar” var notað til að öðlast grunnskilning 

áður en haldið var lengra. Þar fékkst kenningarlegur bakgrunnur sem nýttist vel í 

framhaldinu. Til að afla frekari upplýsinga um þróunarsamvinnu og frjáls félagasamtök 

var stuðst við leitarvélar og gagnagrunna sem finna má á netinu. Þar voru þau gögn sem 

talið var að myndu nýtast vinsuð út og útveguð með viðeigandi hætti.  

 Í leit að upplýsingum um Rauða krossinn og þá sérstaklega Rauða kross Íslands 

voru heimasíður félagana að mestu notaðar og sama gildir um leit að gögnum um 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands. Á þeim síðum er hægt að nálgast markmið og 

nákvæmar upplýsingar um starfsemina. Einnig er þar hægt að skoða ýmsar skýrslur og 

bæði útgefið og óútgefið efni. Þá voru nokkrar bækur sem skrifaðar hafa verið um starf 

Rauða krossins notaðar. Þegar viðeigandi gögnum hafði verið safnað var haft samband 

bæði við Rauða kross Íslands og Þróunarsamvinnustofnun Íslands og þar leitað eftir 

frekari upplýsingum sem ekki var að finna skýrslum um efnið.    

 Nokkur lykilhugtök sem notuð eru í ritgerðinni: 

• Þróun  

• Þróunarstarf 

• Þróunaraðstoð 

• Þróunarsamvinna 

• Frjáls félagasamtök 

Þær hindranir sem urðu á vegi heimildaöflunar voru ekki margar. Það reyndist þó erfitt að 

nálgast heimildir frá ÞSSÍ þar sem ekki var ljóst hver hefði þær upplýsingar að geyma 

sem óskað var eftir. Einnig hefur lítið verið skrifað um þróunarstarf íslenskra stofnana 

eins og kemur fram í grein Steinunnar Hrafnsdóttir (2004) um íslenskt sjálfboðastarf og 

því nauðsynlegt að draga ályktanir, til að mynda um Rauða kross Íslands í samræmi við 

það.  
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3. Þróunarsamvinna 
 
Í þessum kafla verður litið til þróunar samfélaga út frá sögulegu samhengi. Í kaflanum 

verður jafnframt fundinn kenningarlegur grunnur sem unnið er með áfram í gegnum 

ritgerðina. Einnig verður farið yfir þær breytingar sem orðið hafa á þróunarsamvinnu, frá 

því að vera unnin út frá hagfræðilegum sjónarmiðum til þess að vera þátttökunálgun sem 

byggir á mannlegri þáttum, og hvaða áhrif þróun og þróunarsamvinna hafa fyrir þau 

samfélög sem hennar eiga að njóta. Að lokum verður greint frá sjónarmiðum sem gefa til 

kynna að með þróunarsamvinnu sé verið að stuðla að einhvers konar nýlendustefnu. 

 

3.1 „Flugtakið“  
 
Á íslensku er hugtakið þróun notað sem þýðing á tveimur ólíkum hugtökum úr ensku. 

Annars vegar orðinu evolution en það er notað yfir þess konar þróun sem Darwin útskýrir 

og er hlutlaus aðlögun, til dæmis aðlögun lífs að lífsskilyrðum, en hefur einnig verið 

notað um þróun samfélaga á löngum tíma. Þegar talað er um þróun í þessu samhengi er 

ekki endilega litið svo á að endastöð sé við lok göngunnar eða einhverjir eftirsóknarverðir 

áfangar. Enska orðið development merkir hins vegar þróun sem er alltaf í ákveðna eða 

tiltekna átt og felur einnig í sér vöxt af einhverju tagi til dæmis aukna getu og/eða hæfni 

einstakra samfélaga (Jón Ormur Halldórsson, 1992). 

 Þegar mannfræði varð til sem fræðigrein á 19 öld voru uppi umræður um hvort 

siðaði maðurinn og villti maðurinn væru af sömu tegund eða sitt hvor skepnan, svo og 

hvort líkja mætti villta manninum við alka sem hefði villst af leið og fallið og að hér væri 

á ferðinni refsivöndur guðs (Ferguson, 1997:150-175). Með auknum umsvifum 

mannfræðinnar duttu þróunarkenningar úr tísku og stefnan varð því að meta hvert 

samfélag út frá séreinkennum en ekki í samanburði við önnur. Með iðnbyltingunni og 

hagfræðikenningum sem henni fylgdu höfðu orðið til kenningar um þróun í tengslum við 

þær breytingar sem áttu sér stað. Talað er um að með iðnbyltingunni hafi vestræn ríki 

nútímavæðst og sú kenning sem hvað mest áhrif hafði á þessum tíma var kenning um 

nútímavæðingu (e. modernization theory) en hún fjallaði um þróun ríkja frá 



 

7 

hefðbundnum til nútímavæddra og það ferli sem ríki gengu í gegnum til að verða 

nútímavædd. Henni má líkja við fyrri þróunarkenningar um þróun lífvera í anda Darwins 

og Spencers (Porter og Sheppard, 1998:78-96). Samkvæmt kenningunn hefja öll 

samfélög þróun sína sem frumbyggjasamfélög en enda sem nútíma samfélög og eina leið 

frumbyggja til að hreyfast í rétta átt upp þróunarstigann er að taka upp siði og venjur 

nútímasamfélaga. Þau ríki sem þegar voru orðin nútímavædd voru fyrirmynd þeirra sem 

enn voru hefðbundin, það er að segja Ameríka og stór hluti Evrópu höfðu gengið í 

gegnum algilt ferli þróunar sem beið einnig annarra þjóða. Samfélög hreyfðust því í átt til 

þróunar með því að taka upp einkenni þeirra sem töldust lengra komin eða eins og Marx 

orðaði það: „The country which is more developed industrially only shows, to the less 

developed, the image of its own future (Porter og Sheppard, 1998:80) eða með öðrum 

orðum að það land sem væri nú þegar tæknivætt væri fyrirmynd fyrir þau ríki sem ekki 

væru komin svo langt í þróunarferlinu. 

 Á þessum tíma ríkti mikil bjartsýni í hinum vestræna heimi og litast kenningar um 

nútímavæðingu af því. Walt Rostow (1971) var einn stærsti kennismiður 

hagfræðikenninga um nútímavæðingu en hann var fæddur árið 1916. Í bók sinni A Non 

Communist Manifesto skipti hann þróun ríkja upp í ákveðin stig. Hann taldi að ríki væru 

fyrst öll hefðbundinn (e.traditional). Stig tvö kallaði hann „preconditions for take off“ en 

á því stigi undirbyggju ríkin forsendur þess að komast yfir á stig þrjú sem hann kallaði 

einfaldlega „the take off“. Þegar ríki höfðu náð flugtakinu fóru þau yfir í fjórða sem var 

„the drive to maturity“ og mætti líkja við táningsskeið einstaklinga. Þegar ríki höfðu náð 

ákveðnum þroska lá leiðin á stig fimm eða „age of high mass consumption“ en þar áttu 

lífsgæðin að hafa aukist með efnahagslegum gróða. Á stigi fimm stoppuðu ef til vill sum 

ríki en önnur héldu áfram upp á sjötta stigið sem hann kallaði „beyond mass 

consumption“ en á því stigi gekk efnahagskerfið fullkomlega upp án þess að mikið væri 

fyrir því haft (Rostow, 1971).  

Kenning Rostow hafði þann kost að hún leyfði öllum samfélögum að þróast en það 

hafði ekki þótt sjálfsagt fram að þessu. Stærsti galli þessara kenninga var hins vegar að 

ekki var reynt að útskýra af hverju utanaðkomandi breytingar urðu heldur var gengið út 

frá því sem vísu að þjóðfélög lærðu hvert af öðru og að þekking sem leið til þróunar 

dreifðist sjálfkrafa. Vestræn samfélög voru því fyrirmynd sem gengið var út frá að allur 
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heimurinn myndi og ætti að fylgja. Með því að skoða Vesturlöndin átti að vera hægt að 

skilja hvernig hinir gætu þróast. Rostow útskýrði hins vegar ekki hvers vegna stig þrjú, 

flugtakið sjálft, varð sjálfkrafa að veruleika í Evrópu á meðan önnur lönd þurftu 

utanaðkomandi „aðstoð“ til að ná því stigi (Porter og Sheppard, 1998:78-96)  .  
More than half the people of the world are living in conditions approaching 

misery. Their food is inadequate, they are victims of disease. Their economic 

life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat both to 

them and to more prosperous areas. For the first time in history humanity 

possesses the knowledge and the skill to relieve the suffering of these people. 

… I believe that we should make available to peace-loving peoples the 

benefits of our store of technical knowledge in order to help them realize their 

aspirations for a better life. … Greater production is the key to prosperity and 

peace. (Escobar, 1995:3) 

Harry Truman tók við embætti Bandaríkjaforseta þann 20. janúar árið 1949 og er 

tilvitnunin hér að ofan hluti af ræðu sem hann flutti af því tilefni. Þessi ræða leiddi af sér 

breytta sýn á heiminn, sérstaklega þess hluta heimsins sem átti ekki jafn miklu 

efnahagslegu láni að fagna og Bandaríkin og Vesturlönd. (Escobar, 1995) Til að 

skilgreina heiminn var litið svo á að Vesturlöndin væru ríki sem öðrum þjóðum bæri að 

líta upp til. Eftir seinni heimstyrjöldina urðu gífurlegar tæknibyltingar í landbúnaði og 

annarri framleiðslu ásamt breyttum lifnaðarháttum þegna þeirra ríkja sem byltingin náði 

til. Þær breytingar sem vestræn ríki tóku á leið sinni til þróunar þóttu vænlegastar og leit 

Truman svo á að með því að beina öðrum þjóðum inn á þennan sama veg væri möguleiki 

á að veita öllum íbúum heimsins hinn umtalaða ameríska draum (Escobar, 1995:4).  

 Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar ríkti mikil bjartsýni um framtíð landanna í 

suðri, þriðja heims ríkja, en fljótlega kom það í ljós að það fyrirkomulag sem gagnast 

hafði vel við enduruppbyggingu í Evrópu að lokinni síðari heimstyrjöld skilaði víðast 

hvar litlum árangri. Helstu ástæðurnar voru skortur á menntuðu heimafólk til að reka 

opinbera stjórnsýslu og einkafyrirtæki. Ríkisafskipti þóttu því óhjákvæmileg en með 

innflutningshöftum og verndartollum varð framleiðsla lítil og gæði hennar lítil. Spilling 

ágerðist með auknum ríkisafskiptum og mörg ríki lentu í skuldasúpu. Undir lok sjöunda 

áratugsins var litið svo á að þróunaraðstoðin hefði ekki skilað þeim árangri er vonast 
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hefði verið eftir og endurskoða þyrfti afstöðu til þessara mála.  

Árið 1969, 20 árum eftir ræðu Trumans, skilaði alþjóðleg nefnd sem kallaðist Pearson 

nefndin, af sér skýrslu um þróunaraðstoð og var jafnan vísað til þessarar skýrslu í 

umræðu um þróunarmál. Skýrslan var lögð fram í tíu liðum og fjallaði um það hvernig 

stuðla ætti að betri árangri þróunarsamvinnu. Liðirnir eru eftirfarandi:  

1. Stuðla að opnu og sanngjörnu kerfi alþjóðaviðskipta;  

2. Efla einkafjárfestingu í þróunarlöndum;  

3. Auka þróunarsamvinnu og skilgreina betur tilgang verkefna;  

4. Efla framlög til opinberrar þróunaraðstoðar í a.m.k. 0,7% af landsframleiðslu;  

5. Taka á skuldabyrði þróunarlanda;  

6. Bæta stjórnun þróunarverkefna;  

7. Laga tækniaðstoð betur að þörfum þróunarlanda; 

8. Draga úr fólksfjölgun; 

9. Auka stuðning til menntamála og rannsókna;  

10. Styrkja alþjóðastofnanir sem vinna í þróunarmálum 

 (Hermann Örn Ingólfsson og Jónas H. Haralz, 2003:1). Upp frá þessu fóru áherslur 

þróunaraðstoðar að breytast. Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðabankinn skilgreindu fátækt 

sem höfuðvandamál. Snúið var frá iðnvæðingu og tæknivæðingu og aukin áhersla lögð á 

frumþarfir íbúanna eins og framleiðslu matvæla, hreint vatn, húsaskjól, menntun og 

heilsugæslu (Hermann Örn Ingólfsson og Jón H. Haralz, 2003). 

 

3.2 Frelsi til þróunar 
 
Þróun hefur alla tíð verið mikilvægt hugtak og eru samfélög oft skilgreind út frá því hvar 

þau eru stödd í þróunarlegu samhengi. Lengi vel var einungis litið á þróun sem 

efnahagslegan hagvöxt en með tímanum hefur það breyst Eins og Hugo Slim bendir á í 

grein sinni „What is development?“ felur þróun í sér breytingar til batnaðar og slíkar 

breytingar eiga að vera í takt við hefðir og vilja fólksins (Slim, 1996:63-68) Staðlar á 

borð við GNP1, HDI2, GDP3 eru notaðir til að bera saman lönd/ríki og á sinn hátt mæla 

                                                           
1 GNP er skammstöfun á Gross National Product sem þýtt er á íslensku verg þjóðarframleiðsla 
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þeir ákveðinn þátt í þróun þeirra. Hugo Slim telur þó að þróun eigi að vera markmið allra 

samfélaga en ekki einungis vandamál þriðja heimsins, að þróun skuli snúast um 

breytingar og þróun verði að geta átt sér framhald. Það er að segja að þróun festi rætur 

sínar og hægt sé að viðhalda þróuninni með það að markmiði að komandi kynslóðir hljóti 

góðs af. Til að svo geti orðið þurfa breytingarnar að taka tillit til samfélagslegra, 

menningarlega, efnahagslega, tæknilegra og umhverfislegra þátta hvers ríkis (Slim, 

1996:63-68). Hann bendir á að fátækt sé ekki aðeins bágborin innkoma heldur hafi hún 

einnig áhrif á réttindi einstaklinga, frelsi, menningu og stolt. Það segir hann sjást vel á því 

að vel efnuð ríki séu ekki alltaf þau sem lengst á veg séu komin í þróun og illa stæð ríki 

séu ekki endilega þau vanþróuðustu og vísar þar til skýrslu4 sem gerð var á vegum 

Sameinuðu þjóðanna samkvæmt stuðlinum HDI.  

„Human relationships are one of the main determinants of human development. A great 

deal of the world’s misdevelopment is the result of unfair or dysfunctional relationships 

at an international, national or community level.“ (Slim, 1996:66)  

 Uppúr 1970 var farið að tala um þróunarsamvinnu með tilliti til nálgunar á 

mannlegri þáttum þróunar (e. basic human needs approach). Þá var rík áhersla lögð á 

efnahagslegan gróða en ekki síður á hvernig gróðanum væri skipt. Talið var að þetta 

vandamál var talið að þyrfti að leysa svo hægt væri að halda áfram verkefnum sem sneru 

að mannlegri þáttum (Escobar, 1995:5). 

 Amartya Sen (1999) telur að almennt sé litið of einstrengingslega á þá möguleika 

sem þróun bjóði upp á. Hann segir að algengt sé að litið sé á þróun sem ferli þar sem 

frelsi einstaklinga sé metið út frá vergri þjóðarframleiðslu eða með því að horfa á hækkun 

á meðalinnkomu einstaklinga innan samfélaga og að litið sé til þátta er snúa að 

iðnvæðingu, tæknivæðingu eða á nútímavæðingu samfélagsins í heild. Hækkun á GNP 

eða hækkun meðaltekna einstaklinga getur verið mikilvæg á sinn hátt til að stuðla að 

frelsi einstaklinga en frelsi snýst líka um aðra hluti. Horfa verður á þætti eins og 

félagslegt og efnahagslegt fyrirkomulag, hvernig fénu er veitt og hvort aðstæður til 

menntunar og heilbrigðisþjónustu batni í samræmi við efnahagslega þróun. Einnig skal 

                                                                                                                                                                             
2 HDI er skammstöfun á Human Development Index sem er reiknistuðull Sameinuðu þjóðanna yfir rík og 
fátæk lönd 
3 GDP er skammstöfun á gross domestic product sem þýtt er á íslensku verg landsframeiðsla  
4 UNDP’s 1993 Human Development Report 



 

11 

skoða hvort pólitísk og borgaraleg réttindi aukist og gefi aukið frelsi til þess að taka þátt í 

opinberum umræðum og rannsóknum (Sen, 1999:3-13). 

 Iðnvæðing og tæknilegar framfarir geta aukið frelsi einstaklinga upp að vissu 

marki. Þróun á að krefjast þess að þættir sem stuðla að því að fólk njóti ekki frelsis séu 

fjarlægðir, þættir eins og: fátækt og harðstjórn, dræmir efnahagslegir möguleikar og 

vanræksla á ýmsum félagslegum skilyrðum. Því að þrátt fyrir aukningu á almennum 

allsnægtum er stærstum hluta íbúa þessarar jarðar neitað um undirstöðuatriðui frelsis 

(Sen, 1999:3-13). Í mörgum tilvikum má tengja frelsi beinlínis við efnahagslega fátækt 

sem sviptir fólk frelsi til að njóta lífsskilyrði eins og þau að nærast, eiga þak yfir höfuðið, 

fatnað til að klæðast eða aðstöðu þar sem auðveldlega er hægt að komast í hreint vatn 

bæði til drykkjar en einnig til að þrífast. Frelsissvipting getur einnig falið í sér slæmar 

aðstæður er snúa að heilbrigðisþjónustu, aðstæður til menntunar eða stofnanir innan 

samfélaga sem halda röð, reglu og friði. Frelsissvipting verður líka þegar brotið er á 

einstaklingum á þann hátt að þeim er neitað um þátttöku í pólitískum umræðum og fólk 

svipt borgaralegum réttindum innan þeirra samfélaga sem þeir búa í (Sen, 1999:3-13). 

 

3.3 Nýlendustefna?  
 
Hugo Slim (1996) heldur því fram að sú staðalmynd sem við í fyrsta heiminum höfum af 

þriðja heiminum eigi stóran þátt í því að eðlileg samskipti eigi sér ekki stað á milli fólks 

sem skili sér í verri árangri þróunarsamvinnu. Við lítum svo á að okkar leiðir til þróunar 

séu vænlegar til árangurs og gleymum að huga að því hvort sú leið sé viðeigandi í því ríki 

sem unnið er með  (Slim, 1996).  

 Arturo Escobar (1995) segir að með aukinni gagnrýni og skrifum einstaklinga eins 

og Chandru Mohanty (1991) hafi menn loks viðurkennt að í raun væri um „postcolonial“ 

ástand að ræða, það er að segja að nýlendustefna væri aftur farin að láta á sér kræla en á 

annan hátt en á öldum áður. Hér væri um að ræða nýlendustefnu sem sneri að orðræðu, 

orðræðum um þriðja heiminn gæfi Vesturlöndum vald og forskot á aðrar þjóðir heimsins 

(Escobar, 1995). 

…As people on the fringes, inhabitants of the suburbs of the history, we Latin 
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Americans are uninvited guests who have sneaked in trough the West’s back 

door, intruders who have arrived at the feast of modernity as the lights were 

about to be put out. We arrive late everywhere, we were born when it was 

already late in history, we have no past or, if we have von we spit on its 

remains…Will we now, at last, be capable of thinking for ourselves? (Porter 

og Sheppard, 1998:95)   

Þetta skrifar Occtavio Paz, rithöfundur frá Perú árið 1972. Í þessari grein Views from the 

Periphery koma fram sjónarmið þriðja heimsins til þróunar. Þar er því haldið fram að 

reynsla þriðja heims ríkja af þróun sé nátengd því ofbeldi sem fylgdi nýlendustefnunni, 

valdastríði, rýrnun, utanaðkomandi stjórnun innlendra mála og hnignun umhverfisins. 

Þróun hefur orðið til þess að eyðileggja einkenni samfélaganna, menningu þeirra, 

stjórnmál og hagfræðikerfi ásamt því að auka ójöfnuð á milli kynja, stétta og annarra 

þjóðfélagshópa (Porter og Sheppard, 1998:78-95). 

 Escobar segir að Chandra Mohanty skrifi fyrir hönd afrískra kvenna og segir að í 

feminískum fræðum sé fjallað um afrískar konur sem einstaklinga sem hafi þarfir og 

vandamál en hvorki frelsi til að velja né framkvæma. Mohanty segir einnig að í flestum 

fræðiritum um þróun í þriðja heiminum megi finna þessu sömu staðalmynd og að þriðja 

heims ríkjunum sé stillt upp eins og þau bíði eftir hvítri hjálparhönd úr vestri. Hún telur 

að sú orðræða sýni aðeins völd hins vestræna heims yfir þriðja heiminum en ekki það sem 

sé satt og rétt. Escobar telur að sú orðræða hafi orðið til þess að Mohanty, og fleiri, hafa 

notað orðin „the colonialist move“ um vald fyrsta heimsins yfir þriðja heiminum. 

(Escobar, 1995)  Þetta vald hefur orðið til vegna staðalmynda og orðræðu sem vestrænar 

þjóðir hafa búið til án samráðs við þá sem um ræðir. Sem dæmi má nefna þá hóf 

Alþjóðabankinn herferð, árið 1987, sem sneri að konum í vanþróuðum ríkjum eða WID 

(Women in Development). Sú herferð hafði þrenns konar nálganir: velferðarnálgun, 

fátæktarnálgun og hagkvæmninálgun en í framkvæmd voru þessar nálganir nátengdar 

(Chowdhry, 1995). Geeta Chowdhry gagnrýnir þær harkalega og segir þær einblína á 

konur sem fórnarlömb og kynferðisleg viðföng. Hún líkir herferðinni við nýlendustefnu 

en að þessu sinni sé Alþjóðabankinn nýlenduherrann. 

 Síðustu áratugi hefur svokölluð þátttökunálgun notið vaxandi fylgis í alþjóðlegri 

þróunarsamvinnu, einkum í svokölluðum grasrótarverkefnum þar sem stuðningnum er 
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ætlað að nýtast breiðum hópi almennings í því landi þar sem þróunarsamvinnan fer fram 

(ÞSSÍ, Verklagsreglur ÞSSÍ). 
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4. Frjáls félagasamtök 
 
Frjáls félagasamtök (héðan í frá skammstafað FF)5 eru jafn ólík og þau eru mörg en 

mikill fjöldi samtaka og stofnana falla undir FF. Í þessum kafla verða skilgreiningar á FF 

útlistaðar ásamt hlutverkum þeirra, styrkleikum og gagnrýni sem þau hafa sætt. Í síðasta 

hluta kaflans verður horft til framtíðar.   

 

4.1 Skilgreining á frjálsum félagasamtökum 
 
Upphafið að þróunarstarfi FF má rekja til fyrri heimstyrjaldarinnar en þá urðu til 

hjálparstofnanir á vegum mannúðarfélaga og þá helst á vegum kaþólsku kirkjunnar. Til 

að byrja með unnu þessi samtök í anda svipaðra hugmynda og opinber þróunarhjálp það 

er að segja undir merkjum útbreiðslu á vestrænum háttum er varða tækni og verklag (Jón 

Ormur Halldórsson, 1992). Mikill fjöldi vestrænna manna var sendur til landa þriðja 

heimsins til að kenna fólki þar. Hugmyndirnar að baki þessarar vinnu voru afsprengi 

kenninga um nútímavæðingu, sem hafa sætt mikilli gagnrýni, og um þróun sem tæknilegt 

ferli frá einu tilteknu ástandi í atvinnuháttum til annars. Þessi samtök settu oftar en ekki 

upp sín eigin verkefni í ríkjum þriðja heimsins, fengu utanaðkomandi sérfræðinga til liðs 

við sig og skipulögðu starfið í kringum markmið og leiðir sem þessir sérfræðingar höfðu 

búið til (Jón Ormur Halldórsson,1992).  

 Uppúr 1960 fóru síðan einstök samtök á Vesturlöndum að breyta vinnuaðferðum 

sínum. Í stað þess að setja upp eigin verkefni með eigin starfsmönnum fóru nokkur þeirra 

að vinna með eða í gegnum ný samtök fólks í löndum þriðja heimsins og voru Oxfam þau 

fyrstu til að taka upp þess háttar starfshætti (Jón Ormur Halldórsson, 1992). Saga FF er 

löng og starfið hefur tekið stakkaskiptum í gegnum árin en sagan er nátengd hugmyndum 

um þróun sem voru raktar í stuttu máli í öðrum kafla ritgerðarinnar. Það hefur þó loðað 

við slík samtök að þau eigi við skilgreiningarvanda að stríða sem leggi ákveðin höft á 

starfið í heild sinni og þá sérstaklega þegar staðið er að samstarfi við aðrar stofnanir. 

                                                           
5 Frjáls félagasamtök er íslensk þýðing á enska hugtakinu Non-governmental Organisations sem 
skammstafað er NGOs 
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Horfum því næst í þá átt.   

Today, as NGOs confront problems of identity and of survival, we need to 

take stock. What is it that keeps us…still working in the NGO sector? What 

roles do or should NGOs play today? What type of discourse, scenario, and 

inspiration can NGOs offer the up and coming generations of development 

professionals? What challenging new ideas might upen up different directions 

for NGOs? (Joseph A., 2000:390)  

Þarna veltir Jamie Joseph A. því fyrir sér hvaða hlutverki FF skuli gegna í 

nútímasamfélagi og segir að nú þegar skilgreiningarvandi blasi við slíkum samtökum 

verði menn að staldra við og horfa til framtíðar en fyrir meira en tuttugu árum setti Jamie 

Joseph A., ásamt  nokkrum öðrum prófessorum frá Perú, á laggirnar FF en þá átti að 

vinna á lýðræðislegan hátt að nýju samfélagi sem byggt væri á réttlæti og jafnrétti með 

hagsmuni fátækra í Perú (Joseph A., 2000:390-401). Hann talar því af reynslu og telur að 

þróun FF sé ekki í nægilega góðum farvegi. FF séu að missa hæfni sína til að ráðast í 

gagnrýnar athuganir og leggja til lausnir, eigi bágt með að skilgreina sig og 

þróunarfræðingar séu smátt og smátt að yfirgefa starfsemi NGOs. Þar spili einnig inn í 

léleg laun og ákaflega krefjandi og óþægilegar vinnuaðstæður og Joseph A. telur því að 

nú í upphafi nýrrar aldar sé mikilvægt að skoða hvaða stefnu skuli taka (Joseph A., 

2000:390-401).  

 Það er ekki auðvelt að finna haldbæra og skýra skilgreiningu á FF. Engin 

viðurkennd skilgreining um slíkar stofnanir er í alþjóðlegum lögum en  þau lög sem koma 

inn á málefni FF gefa hver sína skilgreininguna og eru þær misjafnar eftir því hvaða hluti 

þeirra er skoðaður (Lindblom, 2005). Í stofnskrá Sameinuðu þjóðanna er í raun fyrst 

ályktað um slíkar stofnanir en engin ákveðin skilgreining gefin. Þar segir aðeins: 

The Economic and Social Council may make suitable arrangements for 

consultation with non-governmental organizations which are concerned with 

matters within its competence. Such arrangements may be made with 

international organizations and, where appropriate, with national 

organizations after consultation with the Member of the United Nations 

concerned.  (Lindblom, 2005:37) 

Þetta eru í raun einungis starfsreglur ákveðinna stofnana innan Sameinuðu þjóðanna sem 
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eiga í samstarfi við FF og eru samkvæmt Önnu Karin Lindblom valdsmannsleg leið til að 

hafa hemil á því samstarfi sem er einkennandi fyrir það hvernig komið er fram við slíkar 

stofnanir (Lindblom, 2005). Þegar áætlanir Sameinuðu þjóðanna um viðræðufund við FF 

voru gerðar árið 1950 var búin til skilgreining á FF og hljómar hún svona: „Any 

international organization which is not created by intergovernmental agreement shall be 

considered as non-governmental organization for the purposes of these arrangements.” 

(Lindblom, 2005:38). Þetta er í raun einungis skilgreining á hvað FF eru ekki; þau eru 

stofnanir sem ekki eru settar á laggirnar af hinu opinbera. Núgildandi skilgreining 

ECOSOC er ögn skýrari:  

Any such organization that is not established by a governmental entity or 

intergovernmental agreement shall be considered a non-governmental 

organization for the purpose of these arrangements, including organizations 

that accept members designated by governmental authorities, provided that 

such membership does not interfere with the free expression of views of the 

organization. (Lindblom, 2005:38)  
Nú á dögum flokkar gríðarlegur fjöldi samtaka sig sem FF og því er þörf á betri 

skilgreiningum. Jamie Joseph A. telur að þótt óháðar hjálparstofnanir eigi í erfiðleikum 

með að skilgreina sig sé meginhugmyndin þó enn byggð á þeim hugsjónum að vinna með 

þeim sem minna mega sín að æskilegum lausnum. Hann segir að hugsjónirnar og ástríðan 

sýni að minnsta kosti hvaðan FF komu upphaflega og það ætti að duga upp að vissu 

marki en komi þó ekki í veg fyrir þann vanda sem þau glíma við (Joseph A., 2000:390-

401).   

 En hvað er það sem veldur því að það er jafn flókið og raun ber vitni að finna 

skýringu sem nær yfir samtök á borð við FF? Það er nokkuð augljóst að starf slíkra 

stofnana er ólíkt og margar leiðir hafa verið farnar í þróunarstarfi en eitthvað hljóta þessi 

samtök að eiga sameiginlegt, eða hvað? Lester M. Salamon og Helmut K. Anheier (1997)  

segja í bók sinni Defining the nonprofit sector að í raun séu stofnanir settar undir tvo 

hatta, þar sem annar hatturinn er ríkið en hinn markaðurinn. Þar sem FF eru hvorki 

opinberar ríkisstofnanir né samtök sem hafa það að markmiði að hagnast af starfi sínu 

passar hvorugur hatturinn. Því má í raun segja að stofnanir sem þessi skilgreining nær 

ekki til falli undir „the third sector“ eða „þriðja geirann“. Þeir félagar halda því fram að 
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þær fjölmörgu stofnanir sem ekki hagnist peningalega af starfi sínu og eru í raun „þriðji 

geirinn“ valdi miklu hugarangri meðal almennings en ekki síður í akademískum skilningi 

(Anheier og Salamon, 1997). Félagsfræðingurinn Amitai Etzioni notaði fyrstur hugtakið 

„þriðji geirinn“ en það hefur gagnast til að útskýra uppbyggingu og hlutverk FF (Lewis, 

2001:190). Undir „þriðja geirann“ falla ýmis konar stofnanir sem eru svo gríðarlega 

ólíkar að ein skilgreining dugar ekki til og telja Anheier og Salamon það vera einn stærsta 

orsakavald skilgreiningar vandans. Þau áhrif og það vald sem ríkið og markaðurinn hafa á 

alþjóðlegum vettvangi sé einnig mun meira en það sem „þriðji geirinn“ virðist hafa og að 

það sem virðist vera valdleysi slíkra stofnana geri þeim erfiðara um vik.  

 Samkvæmt Anheier og Salamon hafa FF verið skilgreind út frá fjórum 

mismunandi sviðum og eru þau eftirfarandi: 

1. The legal definition - Þessi skilgreining er sú einfaldasta og hana má finna í 

landslögum margra ríkja aðallega í sambandi við skatta og  lagalega stöðu þeirra í 

viðkomandi landi. 

2. The economic / financial definition - Skilgreiningin snýr að fjárhag FF og leiðir 

til fjármögnunar. Hér er þá væntanlega verið að tala um að leiðir til fjármögnunar 

og hvaða áhrif það hefur á samskipti þeirra við aðra. 

3. The functional definition - Hér er verið að leitast eftir því að skýra tilgang eða 

starfshætti stofnana og er algengasta leiðin er að höfðað sé til almennings um 

aðstoð við að fylgja verkefnum eftir. 

4. The structural / operational definition - Hér er ekki verið að skoða tilganginn eða 

fjármögnunarleiðir heldur einfaldlega formgerðina og framkvæmdahliðina  

(Anheier og Salamon, 1997:29-51). 

Þeir telja að fjórða leiðin til skilgreiningar á FF sé vænlegust. Sú skilgreining tekur á 

samtökum sem taka þátt í verkefnum er varða: 

1. Menningu og uppbyggingu 

2. Menntun og rannsóknir 

3. Heilbrigðismál 

4. Félagslega þjónustu 

5. Umhverfisþætti 

6. Þróunarmál og húsnæðismál 
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7. Lagalega þætti, málsvarahlutverk og pólitík 

8. Mannúðarmál 

9. Alþjóðleg málefni 

10. Trúarbrögð 

11. Styrktarsjóði 

 (Anheier og Salamon, 1997:29-51). Undir þessa skilgreiningu falla þá samtök sem eru: 

1. „Organized“ það er að segja að samtök sem hafa skipulagt starf sem gerir þau að 

stofnun. 

2. „Private“ – þau þurfa að vera aðskilin frá hinu opinbera og ekki stjórnað á neinn 

hátt af hinu opinbera 

3. „Non-profit-distributing“ það er að samtökin mega ekki skila hagnaði til eigenda 

þeirra eða forráðamanna 

4. „Self-governing“ – þau verða að hafa getu til þess að stjórna sjálf eigin starfssemi 

og virkni 

5. „Voluntary“ – það er að segja að starf þeirra þarf að einhverju leyti að vera borið 

uppi af sjálfboðastarfi einstaklinga 

(Anheier og Salamon, 1997:29-51). Þessi skilgreining er þó ekki gallalaus. Hún er mjög 

víðtæk og til dæmis falla FF sem fá 80% eða jafnvel 90% af öllum framlögum sínum frá 

hinu opinbera undir þessa skilgreiningu sem er umdeilanlegt því þá vakna efasemdur um 

hversu sjálfstæð þau í raun eru (Anheier ogSalamon, 1997:29-51). 

  Anna C. Vakil (1997) er þó á sama máli og Salomon og Anheier og telur að 

skortur á samþykki um hvernig skilgreina eigi starf FF hafi hamlandi og hættuleg áhrif á 

framvindu og starf þeirra stofnanna. Vakil segir að aukin umsvif FF í þróunarverkefnum 

hafi gert það að verkum að þróunarfræðingar hafi sýnt aukinn áhuga á því að rannsaka og 

fjalla um FF og því hafi nauðsyn þess að leysa þennan skilgreiningarvanda aukist. Vakil 

bendir einnig á að starf FF verði sífellt mikilvægara og af þeim ástæðum sé þörf á 

þekkingarneti sem FF geti deilt og leitað í en án skilgreiningar sé erfitt að ákveða hvers 

lags samtök geti lært hvert af öðru. Geta til að mynda FF sem vinna að verkefnum 

tengdum tækniþekkingu iðnríkja lært af FF sem vinna að samfélagslegum verkefnum í 

þriðja heiminum? Geta FF sem beina augum sínum að athvörfum fólks nýtt sér 

þekkingarnet þeirra er vinna að heilbrigðismálum? (Vakil, 1997:2057-2070).  
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 Sú flokkun sem Anheier og Salomon nota til skilgreina FF og birtist hér að ofan er 

eins og áður sagði ansi víðtæk. Þessir flokkar geta skarast á ýmsa vegu, til að mynda geta 

samtök bæði komið inn á flokk nr. 10 sem snertir trúarbrögð og flokk nr. 2 sem snýr að 

menntun. Í framhaldinu verður hér horft fyrst og fremst til þeirra FF sem myndu falla 

undir flokk nr. 9 það er að segja þeirra sem starfa á alþjóðlegum grundvelli.  

 

4.2 Hlutverk frjálsra félagasamtaka 
 
Á meðan FF standa frammi fyrir skilgreiningarvandamálum er hægt að velta því fyrir sér 

hvert hlutverk slíkra stofnana sé. Ef FF vita ekki nákvæmlega hvað þau standa fyrir geta 

þau þá unnið verkefni nógu skilmerkilega?  

FF hafa fjögur meginhlutverk: 

1. Að vera veitendur þjónustu (e. service providers) – að vinna beint að því sem 

þarf að gera 

2. Að vera málsvarar (e advocates) – að ýta við stjórnvöldum og hvetja þau til að 

breyta og starfa rétt 

3. Að vera frumkvöðlar (e. innovators) – að koma með hugmyndir um hvernig 

hægt séað vinna á annan hátt og gefa fordæmi með framkvæmd 

4. Að vera eftirlitsaðilar (e. monitors)– að reyna að fylgjast með og tryggja að 

stjórnvöld og aðrir geri það sem ætlast er til af þeim 

(Lewis, 2001:130). Fyrstu tvö atriðin; að vera veitendur þjónustu og málsvarar skipa 

stærstan sess í starfi FF sem koma að þróunarverkefnum. Seinni tvö atriðin eru tilkomin 

frá Najam (1999) en hann er einn þeirra sem telja að FF séu frumkvöðlar hvað varðar 

stefnumörkun (e. policy entrepreneurs). Hann hefur sett stefnumörkun FF upp þrjú stig í 

ferli sem hann kallar stefnu ferli (e. policy process) og felst í því að fá hugmyndir, 

skipuleggja og framkvæma. Hann segir jafnframt: „This process can be broken down into 

agenda settings (the agreement of priorities and issues), policy development (making 

choices among possible alternatives and options) and policy implementation 
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(undertaking actions to translate policies into practice).”  (Lewis,  2001:130)  

 Að baki þessum hlutverkum liggja síðan önnur og fleiri hlutverk. FF þurfa að geta 

unnið markvisst að því sem þarf að gera, vera talsmenn og málsvarar og með því að ýta 

við og hvetja ríkisvöld til að fara réttar leiðir. Þau þurfa að vera frumkvöðlar og sýna með 

því hvernig best sé að framkvæma verkefni öðruvísi en áður hefur verið gert án árangurs. 

Síðast en ekki síst þurfa FF að vera umsjónarmenn eða vaktmenn og fylgja því eftir að 

þeir aðilar sem komi að verkefnunum haldi áfram og geri það sem þeim ber (Lewis, 

2001). 

 Hlutverk FF eru margskonar og margslungin. Um leið og FF berjast gegn 

skilgreiningarvanda sínum þurfa þau að hafa áhyggjur af fjárhagslegu streymi til að geta 

viðhaldið verkefnum sínum. Kröfur til slíkra stofnana eru miklar og til að standast þær 

allar og ná árangri þurfa FF að hafa sterk sambönd við allar grundvallarstofnanir 

samfélagsins, til dæmis stjórnvöld, alþjóðlegar stofnanir, fjölmiðla, almenning, kirkjur, 

verkalýðshreyfingar og aðrar slíkar hreyfingar. Styrkur FF liggur í hæfni þeirra til þess að 

mynda brýr á milli allra þeirra þátt sem þurfa að vera til staðar í hjálparstarfi. Ef 

upplýsingaflæðið og samböndin eru í lagi eru menn komnir með sterkasta vopnið sem völ 

er á þróunarverkefnum (Jordan og Peter Van, 2002:100-122). Það er þó ekki nóg að hafa 

upplýsingarnar - jafn mikilvægt er að kunna að nota þær, greina þær niður og vinna með 

þær.  

 Í stuttu máli sagt eru því hlutverk FF þau að vera frumkvöðlar, skipuleggjendur, 

framkvæmdastjórar, talsmenn, siðapostular og hagfræðinga. Þau þurfa að vera hæf til 

þess að mynda tengslanet, geta aflað upplýsinga og unnið rétt úr þeim.  

 Samkvæmt Michael M. Cernea (1988) liggja styrkleikar FF í fjórum þáttum: 

1. „Capacity to reach the rural poor and outreach to remote areas” -  geta til að ná til 

þeirra allra fátækustu og til afskekktra og fáskiptinna svæða. 

2. „Capacity to promote local Participation” - getu til þess að stuðla að 

þátttökunálgun með því að verða hluti af því samfélagi sem þróunarsamvinnan fer 

fram í. 

3. „Capacity to operate on low costs” - hæfni þeirra til að framkvæma verkefni án 

verulegs kostnaðar en það fæst meðal annars með sjálfboðastarfi. 

4. „Capacity to innovate and adapt” - hæfni þeirra til nýbreytni og aðlögunar 
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(Cernea, 1988:17) Nánari útlistun á þessum þáttum má finna í viðauka tvö aftast í 

ritgerðinni.  

 Cernea telur að FF hafi þessi atriði fram yfir aðrar stofnanir sem standa að 

þróunarsamvinnu, þar á meðal opinberar stofnanir eins og ÞSSÍ sem fjallað verður um hér 

í lokakafla ritgerðarinnar. Samkvæmt þessu má því segja að æskilegasta nálgun samstarfs 

stofnana í þróunarsamvinnu sé að framkvæmd verkefna sé í höndum þeirra samtaka sem 

flokkast undir FF.  

 

4.3 Horft til framtíðar 
 

Flestar forsendur hefðbundinnar þróunaraðstoðar hafa í veigamiklum atriðum 

reynst rangar. Tæpast er um það deilt lengur að stór hluti þróunaraðstoðar 

Vesturlanda á síðustu árum og áratugum varð til einskis, og að umtalsverður 

hluti hennar olli beinlínis auknum vandræðum. … Reynslan af hefðbundinni 

þróunaraðstoð er þannig í heildina svo slæm, að tæpast hefði verið lagt í nema 

lítinn hluta hennar ef menn hefði betur kunnað að áætla árangur þessa starfs. 

Engu að síður er nú meira fé veitt til þróunarmála en nokkru sinni áður” (Jón 

Ormur Halldórsson, 1992:7)  

Þetta skrifar Jón Ormur Halldórsson í bók sinni „Þróun og þróunaraðstoð” árið 1992 en 

þróunarsamvinna hefur lengi sætt mikilli gagnrýni. Gríðarlegar breytingar hafa orðið á 

starfsumhverfi FF og má helst rekja þær til efnahagslegra breytinga á heimsvísu. 

Hnattvæðing gerir kröfur til FF um að hafa meiri áhrif á efnahagslega þróun og 

efnahagslegan gróða en nú gengur og gerist og telur Edwards (2002) að fá FF muni ná að 

standast þær. Hann tekur jafnvel svo djúpt í árinni að segja að FF eigi enga mögulega á 

að uppfylla auknar kröfur sem hafa orðið til með breyttum aðstæðum, ef þau ná ekki að 

standa vel að samstarfi, bæði við önnnur FF og aðra bandamenn. FF þurfa að vera 

reiðubúin til þess að teygja anga sína inn á efnahagslegan flöt þróunarmála en einnig inn 

á pólitísk málefni (Edwards, 2002:27-37). 

 Jamie Joseph A. (2000) segir að ekki sé hægt að skilja að fullu vanda FF nema 

með því að líta á hann í hnattrænu samhengi. Aukinn hraði á frjálsum markaði sem varð 
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til með aukinni alþjóðavæðingu, skapi umhverfi sem geri FF að sumu leyti erfiðara um 

vik. Með auknum umsvifum kapítalisma hafi sú hugmynd að öll ríki eig að ganga sama 

veginn flækt málin og þrengt rammann hvað varðar þróun og að FF séu ekki einu 

samtökin sem hafi farið illa út úr þeirri þróun (Joseph A., 2000:157).  

 Samfara öllum þeim breytingum sem fylgt hafa breyttu samfélagsmynstri standa 

FF ekki nægilega vel að vígi og nú velta menn því fyrir sér hvernig hægt sé að komast úr 

núverandi stöðu og halda fluginu áfram inn í framtíðina því þrátt fyrir minna á flæði 

fjármagns til hjálparstarfs eru FF enn vinsæl hjá einstaklingum og fyritækjum sem láta fé 

af hendi rakna (Joseph A., 2000). Það má þó ekki gleyma því að uppspretta fjármagns er 

einnig hviklynd og háð vinsældum hjálparstarfs meðal almennings, tekur sífeldum 

breytingum með samböndum á milli stjórnvalda og alþjóðlegra stofnana og stendur í raun 

og fellur með örlæti og manngæsku fyrirtækja og einstaklinga. Þar af leiðandi snúast 

rekstrar- og skipulagsvandamál FF um peningaöflun og efnahagslegan stöðugleika en 

einnig um baráttuna við að búa til ímynd og áframhaldandi starf við jaðarverkefni þegar 

innkoman er jafn óstöðug og raun ber vitni á milli ára. Meðal vandamála sem FF glíma 

við er að halda fastakostnaði lágum og viðhalda um leið gæðum starfsins, halda niðri 

þenslu og niðurskurði og ná að setja saman gott lið sem einkennist af stöðugleika í styttri 

tíma verkefnum (Edwards og Fowler, 2002:1-13).  

 Það færist í aukana að menn spyrji sig hvaða áhrif FF hafi og velti upp 

spurningum um stjórnun þeirra og ábyrgðarskyldu. Michael Edwards veltir fyrir sér hver 

framtíð FF sé. Hann segir að mörgum FF sé tíðrætt um samvinnu en í verki styrki þau 

ekki sambönd sín við aðrar álíka stofnanir. Edwards telur, eins og áður segir, það algjört 

lykilatriði að FF geti unnið í samstarfi við aðrar stofnanir til þess að komast í gegnum þær 

breytingar sem hafa átt sér stað. Hann telur að FF bregðist við breyttum aðstæðum á 

tvennan hátt:  

Incremental changes, which achieve more security in the short term but are 

probably unstainable in the longer term; and more far-reaching reforms, 

which lead the organization in conflicting directions - further into the global 

services - providing marketplace and deeper into global social movements. 

(Edwards, 2002:27-37)  

Hann segir að það hvernig FF bregðist við í þessum aðstæðum komi til með að hafa áhrif 
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á framtíðarstarf þeirra. 

 Það færist í aukana að FF eigi í samstarfi við annars konar stofnanir til dæmis 

opinberar stofnanir en það verkefni sem skoðað verður nánar í sjötta kafla ritgerðarinnar 

er dæmi um slíkt samstarf. Eins og áður segir telur Edwards það lykilatriði að FF hafi 

hæfni til að standa að slíku samstarfi og að það geti létt þeim leiðina inn í framtíðina. 

Samkvæmt Lewis (2001) telja mörg FF  að til að auka áhrifamátt sinn í þróunarstarfi sé 

nauðsynlegt að stofna til samstarfs við opinberar stofanir en eiga þó í  ýmsum erfiðleikum 

með skipulagningu í slíku samstarfi. Hann segir að jafnvel hafi verið uppi hugmyndir um 

að FF geti ekki verið fullkomlega skilgreind án skírskotunnar til þeirra stjórnvalda sem 

þau óska eftir samstarfi við eða þeirra stjórnvalda sem þau standa í baráttu við (Lewis, 

2001).  

 David Lewis veltir því fyrir sér hvaða leiðir FF muni fara í framtíðinni til þess að 

berjast gegn þeirri gagnrýni og vandamálum sem að þeim hafa steðjað. (Lewis, David. 

2001) Horfa þarf til margra þátta í áframhaldandi þróunarstarfi og spyrja má hvort 

samstarfsverkefni eins og það sem fjallað verður um í sjötta kafla ritgerðinnar sé leið sem 

mörg FF muni fara. Lewis segir þó í niðurstöðum sínum að ekki sé hægt að reikna með 

því að einhver ein leið verði vinsælli en önnur og að FF muni fara hvert sína leið inn í 

framtíðina (Lewis, 2001). 
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5. Rauði krossinn 
 
Samkvæmt skilgreiningu Salamon og Anheier (1997) fellur Rauði kross Íslands (héðan í 

fram skammstafað RKÍ) undir FF. Rauði krossinn hefur í gegnum tíðina mest sinnt 

verkefnum sem kalla á neyðaraðstoð, til dæmis í kjölfar náttúruhamfara. Með aukinni 

þátttöku Rauða krossins í þróunarsamvinnu hafa samtökin þó til að mynda komið að  

verkefnum er varða menntun, heilbrigðismál, umhverfisþætti og mannúðarmál. Samtök 

sem vinna við slík verkefni og eru með skipulagða starfssemi, aðskilin frá hinu opinbera, 

starfa án gróðahagsmuna og eru borin að mestu leyti upp á sjálfboðastarfi falla undir 

skilgreiningar Salamon og Anheier sem notaðar voru í fjórða kafla ritgerðarinnar.  

 Þessi aukna þátttaka Rauða krossins felst meðal annars í því að styrkja landsfélög 

þróunarlandanna. Í þessum kafla verður starfi Rauða krossins gerð skil og í lok kaflans 

verður sérstaklega fjallað um Rauða kross Íslands.  

 

5.1 „Tutti fratelli“  
 
Upphafið að stofnun Rauða krossins má rekja til orrustu í styrjöld milli Austurríkismanna 

og Frakka um miðja 19. öld. Þessi orrusta átti sér stað við Solferioni á Norður-Ítalíu; þar 

börðust rúmlega 300 þúsund manns og þegar átökin liðu undir lok lágu um 40 þúsund í 

valnum. Henry Dunant, svissneskur kaupsýslumaður, átti leið um héraðið á þessum tíma 

og hafði sú för mikil áhrif á hann. Hann ákvað því að skipuleggja hjálparstarf á 

vígvellinum með aðstoð kvenna úr nálægum þorpum. Hjálparstarfið fór fram undir 

kjöroðinu „Tutti fratelli“ en það merkir „allir eru bræður“. Þetta þýddi að hjálparliðið 

kom öllum særðum hermönnum til hjálpar án tillits til hvaða flokki þeir tilheyrðu og má 

segja að þar hafi fyrst birst það hlutleysi sem síðan hefur einkennt stefnu  Rauða krossins.  

 Þremur árum eftir orrustuna kom út bók eftir Dunant sem hann nefndi Minningar 

frá Solferino en þar lýsti hann framgangi orrustunnar og stakk upp á því að ríki heims 

skuldbindu sig til þess að veita hjálparsveitum friðhelgi á vígvöllum gegn því að þær 

störfuðu algjörlega hlutlaust og að liðsmenn þeirra bæru ekki vopn. Í framhaldi af þessu 

var haldin alþjóðleg ráðstefna fyrir tilstuðlan Dunants og félaga hans. Þar voru tillögur 

Dunants samþykktar og fyrsti Genfarsamningurinn um vernd særðra og sjúkra hermanna 
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búinn til. Einnig var ákveðið að þjálfaðar hjálparsveitir yrðu merktar með rauðum krossi 

á hvítum grunni sem skyldi vera tákn um friðhelgi þeirra. Þá var stofnuð alþjóðanefnd til 

hjálpar særðum hermönnum sem hafði það eitt að markmiði að stuðla að hjálparstarfi á 

vígvöllum og var sú nefnd fyrsti vísir að Alþjóðaráði Rauða krossinn (RKÍ, Saga 

mannúðar á vígvelli). Henry Dunant er því jafnan talinn stofnandi Rauða krossins og 

höfundur fyrsta Gefnarsáttmálans en „það eru hvort tveggja heimsfrægir áfangar á 

menningar - og friðarvegum mannkyns“  (Árelíus Níelsson, 1985:10). Síðan hefur hann 

verið kallaður „mannvinnurinn mikli“.  

  Smátt og smátt voru landsfélög Rauða krossins mynduð , eitt í hverju landi. Þó 

kom upp eitt vandkvæði þar sem Islam ríki sættu sig ekki við tákn samtakanna af 

trúarlegum ástæðum og tóku þau flest upp rauðan hálfmána í stað rauða krossins en bæði 

merkin hafa verið viðurkennd síðan 1876. Það var síðan árið 1919 að félög Rauða 

krossins og Rauða hálfmánans mynduðu með sér samtök, Alþjóðasamband félaga Rauða 

krossins og Rauða hálfmánans, sem í daglegu tali eru kölluð Alþjóðasamband 

Rauðakrossfélaga. Í dag eru landsfélög Rauða krossins rétt tæplega 190 (RKÍ, Saga 

mannúðar á vígvelli). En að hvaða markmiðum vinnur Rauði krossinn í dag?  

„Hugsjónagrundvöllur Rauða krossins er fólginn í markmiðunum sjö um mannúð, 

óhlutdrægni, hlutleysi, sjálfstæði, sjálfboðna þjónustu, einingu og alheimshreyfingu. 

Sérhverjum starfsmanni og sjálfboðaliða Rauða krossins um heim allan ber að starfa 

samkvæmt grundvallarmarkiðunum.“ (RKÍ, Markmið) Þessi sjö atriði sem talin eru upp 

hér í tilvitnuninni að ofan eru alþjóðleg markmið Rauða krossins. Fyrsta atriðið, mannúð, 

vísar til þess að tilgangur hreyfingarinnar er að vernda líf og heilsu og tryggja virðingu 

fyrir mannlegu lífi sem fæst með skilningi, vináttu, samstarfi og varanlegum friði meðal 

allra þjóða. Óhlutdrægni á að skila því að engin munur sé gerður á mönnum eftir þjóðerni 

þeirra, uppruna, trúarbrögðum, kyni, stétt eða stjórnmálaskoðunum og að þeim sem verst 

eru staddir sé veittur forgangur. Hlutleysi hreyfingarinnar er mikilvægt en það vísar til 

þess að gæta beri hlutleysis í ófriði og ekki megi taka þátt í deilum vegna stjórnmála, 

uppruna, trúarbragða eða hugmyndafræði. Sjálfstæði Rauða krossins birtist í því að 

félagið er óháð stofnun og segir að þótt landsfélög veiti aðstoð í mannúðarstarfi 

stjórnvalda og lúti lögum lands síns þá verði þau ætíð að gæta sjálfstæði síns svo 

mögulegt sé að starfa í samræmi við þessi sjö grundvallarmarkmið hreyfingarinnar. 
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Sjálfboðin þjónusta er atriði sem samtökin eru þekkt fyrir en starf hreyfingarinnar er 

borið uppi af sjálfboðaliðum og á Rauði krossinn aldrei að stjórnast af hagnaðarvon. 

Sjötta markmiðið felst í því að aðeins má vera eitt landsfélag Rauða krossins eða Rauða 

hálfmánans í hverju landi, sem sagt ein eining sem á að vera opin öllum og mannúðarstarf 

unnið um allt land. Rauði krossinn sem alheimshreyfing sem og Rauði hálfmáninn og öll 

landsfélög, hafa jafnan rétt og ábyrgð en einnig sömu skyldur til gangkvæmrar hjálpar  

(RKÍ, Markmið). 

 Þrátt fyrir það má deila um hvort sjálfstæði Rauða krossins sé fulltryggt en 

misjafnt er eftir löndum hversu mikill hluti fjármuna samtakanna fæst með opinberum 

framlögum. Helga Þórólfsdóttir sviðsstjóri alþjóðasviðs RKÍ bendir til að mynda á að 

grundvallarmunur sé á starfi RKÍ  og Rauða kross Danmerkur en fjármagn Rauða 

krossins í Danmörku er að stærstum hluta komin til með framlögum frá hinu opinbera þar 

í landi. Hins vegar hefur hefur sá hátturinn verið hafður hjá RKÍ að framlög eru fengin 

með öðrum hætti (Helga Þórólfsdóttir, munnleg heimild 2. maí 2008).  

 Eins og áður hefur komið fram hér að ofan þar sem fjallað var um skilgreiningar á 

FF þá falla þau samtök undir skilgreiningu FF sem eru sjálfstæð og ekki á neinn hátt háð 

hinu opinbera. Hér kemur upp atriði sem er áhugavert að velta fyrir sér, það er að segja 

hvort til að mynda Rauði krossin í Danmörku sé á mörkum þess að falla undir sjálfstæða 

stofnun.  

 

5.2 Umgjörðin 
 
Alþjóðráð Rauða krossins (hér eftir skammstafað ICRC (International Committee of the 

Red Cross)) er sjálfstæð stofnun sem hefur aðsetur í Genf í Sviss. Starfsmenn 

Alþjóðráðsins heimsækja stríðsfanga og fangelsi þar sem grunur leikur á að 

mannréttindabrot séu framin. Alþjóðaráð starfrækir einnig leitarþjónustu sem hefur það 

markmið að sameina fjölskyldur og ættingja sem orðið hafa viðskila í átökum. Um það 

bil 25 þúsund einstaklingar finna ættingja sína í gagnabanka Alþjóðaráðsins ár hvert. 

ICRC hefur, sem fyrr segir, höfuðstöðvar í Genf en aðsetur í um það bil 80 löndum og 

undir ráðinu starfa meira en 12 þúsund manns og er því augljóst að starf ráðsins er 
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umfangsmikið.  

In 2006, ICRC delegates visited some 478,000 people deprived of their 

freedom in 71 countries; ICRC water, sanitation and construction projects 

catered for the needs of around 16 million people; the ICRC supported 

hospitals and health-care facilities serving some 2.3 million people; it also 

distributed relief items to about 4 million people, food aid to 2.6 million 

people and helped a further 3.4 million people through sustainable food-

production and micro-economic programmes. Some 30 per cent of ICRC's 

operational activities are carried out in cooperation with national Red Cross & 

Red Crescent societies.  (ICRC, Discover the ICRC) 

Eins og lesa má í þessari málsgrein fer 30% af starfi ICRC fram í samstarfi við landsélög 

Rauða krossins og Rauða hálmánans. Á heimasíðu íslenska RKÍ segir að sá þáttur sé 

mikilvægur í starfsemi ICRC þar sem landsfélögin leggi oft til mannskap í ákveðin 

verkefni og til að mynda hefur fjöldi íslenskra sendifulltrúa farið út og starfað á vettvangi 

ICRC undir merkjum þess og RKÍ. ICRC hefur hins vegar það hlutverk að gæta þess að 

markmiðum Rauða krossins og Rauða hálfmánans sé viðhaldið og að mannréttindalög 

séu vel kunnug öllum þeim sem falla undir samtökin (Haug, 1993:73-85).    

 Eins og áður segir mynduðu félög Rauða krossins og Rauða hálfmánas með sér 

samtök sem kölluð eru Alþjóðsamband Rauðakrossfélaga. Alþjóðráðið, eða ICRC, og 

Alþjóðsambandið eru ekki það sama. Munurinn liggur aðallega í því að ICRC einbeitir 

sér sérstaklega að hjálparstarfi á stríðssvæðum eins og sagt var frá hér að ofan, en 

Alþjóðasambandið vinnur að hjálparstarfi utan vígvalla og þá sérstaklega í kjölfar 

náttúruhamfara. Til að fá inngöngu í Alþjóðabandalagið þurfa þau samtök sem eftir því 

óska að hljóta viðurkenningu bæði hjá ICRC og ríkisstjórn síns heimalands. Einnig mega 

þau ekki vera „… governmental, political, racial nor sectarian in character.“ (Haug,  

1993:367). Þau samtök Rauða krossins og Rauða hálfmánas er mynda Alþjóðabandalagið 

gegna skyldum og þurfa að fara eftir settum reglum og getur brot á þeim þýtt brottrekstur 

úr bandalaginu. Í stuttu máli sagt mynda ICRC, Alþjóðasambandið og öll landsfélögin 

alþjóðahreyfingu Rauða krossins. ICRC er í raun höfuðstofnun Rauða krossins og henni 

ber að kynna og vernda einkennismerki samtakanna, rauðan kross á hvítum grunni 

(Margrét Guðmundsdóttir 2002:85). Þetta er því heilmikl stofnun og því óhjákvæmilegt 
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að velta fyrir sér hvernig svo stórt „batterí“ virkar fjárhagslega séð.  

The ICRC is funded by contributions from the States party to the Geneva 

Conventions (governments); national Red Cross and Red Crescent societies; 

supranational organizations (such as the European Commission); and public 

and private sources. All funding is voluntary … The ICRC does not wait to 

receive funds before it responds to urgent needs in the field, and counts on the 

goodwill of its contributors to provide the funds as quickly as possible. 

(ICRC, Financing and budget)  

ICRC veltir gríðarlegu magni peninga ár hvert. Árið 2006 voru útgjöld stofnunarinnar rétt 

rúmlega 1.015 milljónir svissneskra franka eða um það bil 72 milljarðar íslenskra króna.6 

Af þeirri upphæð fóru um það bil 151 milljón svissneskra franka í rekstur á 

höfuðstöðvum stofnunarinnar en afgangurinn rétt um 865 milljónir svissneskra franka, 

fóru í verkefni þar sem þeirra var þörf. Það sem kannski er merkilegast við þetta allt 

saman er að stærstur hluti útgjalda ICRC er dekkaður með framlagi þeirra ríkja er standa 

að Genfarsáttmálanum. Stærstu framlögin koma frá Bandaríkjunum en árið 2006 komu 

23% framlaganna frá þeim (ICRC, ICRC Annual Report 2006: Headquarters overview). 

 Anna Karin Lindblom nefnir sérstaklega í bók sinni Non-Governmental 

Organizations in international law (2005), framlög til ICRC. Hún segir að það sé 

merkilegt að sjá, þar sem ICRC flokkast undir óháða hjálparstofnun, hversu gríðarlega 

stórum upphæðum stofnunin veltir og að þær upphæðir séu að stærstum hluta komnar frá 

ríkisstofnunum. Hún bendir jafnframt á að til séu ríki sem nái vergþjóðarframleiðslu sinni 

ekki upp í þær upphæðir sem ICRC fái með ríkisframlögum (Lindblom, 2005:20).  

 

5.3 Rauði kross Íslands 
 

Rauði kross Íslands öðlaðist viðurkenningu Alþjóðaráðs Rauða krossins 

[ICRC] í apríl 1925. Viðurkenning ríkisstjórnar Íslands á félaginu og 

einkarétti þess til þess að nota rauðan kross á hvítum grunni sem merki sitt 

var skilyrði fyrir viðurkenningu Alþjóðaráðsins á hinu nýstofnaða félagi. 

                                                           
6 Reiknað á genginu 71,5 
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Ríkisstjórn Jóns Magnússonar hét því einnig að ganga að Genfarsáttmálanum 

en á því varð að vísu veruleg töf.  (Margrét Guðmundsdóttir, 2000:11) 

Þetta markar upphaf starfs Rauða krossins hér á landi en upp frá þessu hófu menn að 

stofna deildir víðsvegar um landið og fyrsta deildin sem sett var á laggirnar (fyrir utan 

Reykjavíkurdeildina) var á Akureyri. RKÍ hefur í gegnum árin sinnt ýmis konar 

verkefnum. Fyrstu árin einkenndust af byggingu sjúkraskýla, hreinlætisfræðslu og þess 

háttar. Hjúkrunarkonur RKÍ leiðbeindu konum víðs vegar um landið um hvernig þær ættu 

að bera sig að við heimahjúkrun, skyndihjálp og meðferð ungbarna. RKÍ sá til þess að 

kvikmyndir væru notaðar sem kennsluefni og gaf til að mynda gaf Alþjóðsambandið RKÍ 

kvikmynd um berklaveiki (Margrét Guðmundsdóttir, 2002).  

Árið 1940 urðu síðan stakkaskipti í starfi RKÍ en þá gekk vopnað herlið bresku 

krúnunnar á land í Reykjavík. Umsvif félagsins margfölduðust við þessa uppákomu, jafnt 

innanlands sem utan. Lögreglustjórinn í Reykjavík hafði samband við þáverandi formann 

RKÍ, í umboði forsætisráðherra og óskaði eftir liðveislu félagsins. Óskað var eftir því að 

RKÍ skipulegði og hefði umsjón með slysahjálp ef til loftárása kæmi og hjálparstöðvum 

var komið upp í Reykjavík í þeim tilgangi. Án þess að rekja þá sögu hér til hlítar má til 

gamans nefna að það sem löngum hefur verið kallað „ástandið“ var eitt af því sem RKÍ 

hafði áhyggjur af og Gunnlaugur Claessen læknir,  sem sat í ráði RKÍ, benti á að 

samskipti bandaríska hermanna við fósturlandsins freyjur ógnuðu heilsu landsmanna. Á 

stríðsárunum tók RKÍ þátt í stærri verkefnum en áður og samvinna RKÍ við systurfélög 

jókst til muna. Ber þar helst að nefna tengsl við Rauða kross Bandaríkjanna (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2002:88). 

 Mikið vatn hefur runnið sjávar síðan þá og nú vinnur RKÍ  að ýmsum verkefnum 

hér heima fyrir og tekur einnig þátt í að sinna neyðaraðstoð víðs vegar um heiminn þar 

sem náttúruhamfarir eða stríðsátök geisa. Aðalmarkmið RKÍ til ársins 2010 eru margþætt 

og má finna góða skilgreiningu á því leiðarljósi sem samtökin starfa eftir inn á heimasíðu 

þeirra www.redcross.is  

1. Markmið RKÍ er að kynna og breia út grundvallarmarkmið hreyfingarinnar og 

mannúðarhugsjónir hennar. 

2. Markmiðið er að efla neyðarvarnir og neyðaraðstoð vegna áfalla eða hamfara 

3. Markmiðið er að draga úr félagslegri einangrun og styrkja þróunarsamvinnu.  
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4. Markmið RKÍ er að RKÍ sé ávallt vel starfandi landsfélag 

(Rauði kross Íslands, Leiðarljós og stefna Rauða kross Íslands til 2010). Nánari útlistingu 

á leiðarljósi RKÍ má finna sem viðauka eitt aftast í ritgerðinni.   

 Landsskrifstofa Rauða kross Íslands er staðsett í Reykjavík og hefur það hlutverk 

að samræma verk allra deilda hér á landi og tekur einnig þátt í starfi Alþjóða Rauða 

krossins fyrir hönd Íslands. Í dag eru 50 deildir starfræktar á Íslandi (RKÍ, Um Rauða 

krossinn). Samkvæmt lögum RKÍ er hlutverk deilda að framfylgja stefnu RKÍ þannig að 

starfið nái til landsins alls. Deildirnar sinna staðbundnum verkefnum og þurfa að að vinna 

í samræmi við stefnu félagsins en ásamt því taka þær þátt í sameiginlegum verkefnum. 

Til að stofna nýja deild þarf að standast ákveðin skilyrði, til að mynda þarf stofnun 

hennar og undirbúningur að vera samþykktur og unninn í samráði við stjórn RKÍ og 

deildinni eru þá settar starfsreglur í samræmi við lög og reglur RKÍ. Ef deildin hins vegar 

starfar ekki í öllu að settum grundvallarmarkmiðum hreyfingarinnar eða að lögum og 

stefnu RKÍ má svipta hana rétti til starfa (RKÍ, Lög Rauða kross Íslands). Þetta er í 

samræmi við þá stefnu sem ICRC starfar eftir þegar hreyfing óskar eftir því að starfa 

undir merkjum Rauða krossins og gilda sömu reglur um sviptingu réttinda. Það má því í 

rauninni segja að Landsskrifstofa Rauða kross Íslands sé smækkuð mynd af ICRC en 

vinni „local” á meðan ICRC starfar „global” það er að segja að landsskrifstofan vinni 

staðbundið en ICRC á alþjóðavettvangi. 

 Ef við lítum á fjárhagslsega hlið RKÍ má sjá þar talsverða veltu. Árið 2006 var um 

1.085 milljónum króna ráðstafað til verkefna hreyfingarinnar. Tekjur og framlög félagins 

námu um 1.280 milljónum króna og voru tekjur RKÍ af söfnunarkössum rétt um 558 

milljónir króna á meðan framlög frá samningsbundum verkum við stjórnvöld námu 118 

milljónum króna. Fyrir utan þessa upphæðir eru framlög sem veitt er til sérstakra 

verkefna eins og alþjóðahjálparstarfs og sjúkraflutninga en RKÍ sér um að útvega og reka 

77 sjúkrabifreiðar með tilheyrandi tækjabúnaði (RKÍ, Ársskýrsla fyrir árið 2006). Um 

ráðstöfun tekna RKÍ segir að tekjum frá Íslandsspilum (söfnunarkössum) skuli deilt á 

eftirfarandi hátt: 5,5% skiptist jafnt á milli allra deilda, 26,5% miðist við íbúafjölda á 

starfssvæði deildarinnar, 40% sé varið í sameiginlega kostnað, 3 % í sjúkrabílasjóð, 5% í 

verkefnasjóð og 20% í hjálparsjóð (RKÍ, Lög Rauða kross Íslands). Í rannsókn sem 

Steinunn Hrafnsdóttir (2004) vann kom í ljós að hver króna sem varið er til 
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sjálfboðastarfs RKÍ tæplega þrefaldar gildi sitt. Til að skoða þetta notaði Steinunn 

mælitækið VIVA (Volunteer Investment and Value Audit) (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

Eins og fram kemur hér að ofan er eitt af markmiðum RKÍ að styrkja 

þróunarsamvinnu með því að efla deildir í landsfélögum í fátækum löndum, einkum í 

Afríku. Í enn ítarlegri skilgreiningu á markmkiðum RKÍ kemur fram að þróunarsamvinna 

í hverju landi skuli vera til að minnsta kosti fimm ára og beinast fyrst og fremst að því að 

auka hæfni landsfélaga í Afríku til að veita þjónustu, sérstaklega á sviði heilbrigðis og 

umönnunnar. Við val á verkefnum skuli tekið tillit til hve mikil þörf er á þjónustu en ekki 

síður getu viðkomandi landsfélags til að sinna verkefninu. Þar sem þróunarstarf hefur 

lukkast vel er markmiðið að fjölga og efla þau og að samvinnan verði endurskoðuð 

reglulega með það að leiðarljósi að finna hagkvæmar og árangursríkar leiðir í 

sameiningu. Mikilvægt þykir að þær deildir sem hlut eiga að máli taki þátt í 

vinadeildasamstarfi við systurdeildir í Afríku og að sjálfboðaliðar sinni sem flestum 

verkþáttum með stuðningi frá landsskrifstofu, (RKÍ, Leiðarljós og stefna Rauða kross 

Íslands til 2010). 

Innri uppbygging landsfélaga tekur til allrar starfsemi þeirra, meðal annars eiga 

þau að efla fjáröflun og auka hæfni starfsfólks og sjálfboðaliða. Öll Rauða kross félög 

þurfa að efla og bæta starfsemi sína svo að þau verði enn betur í stakk búin til að vinna að 

þeim mannúðarmálum sem brýnust eru. Rauði kross Íslands leggur systurfélögum sínum 

lið á þessu sviði með því að veita þeim þróunaraðstoð (RKÍ, Þróunarsamvinna).     

 Samkvæmt Helgu Þórólfsdóttur hefur RKÍ þróað með sér aukinn áhuga á að eiga í 

samstarfi við annars konar stofnanir. Hjá öðrum Rauða kross félögum í Danmörku tíðkast 

að þau starfi sem undirverktakar hjá ríkinu en RKÍ hafi viljað komast hjá því og með því 

hugarfari farið í það samstarf við ÞSSÍ sem greint verður frá í næsta kafla (Helga 

Þórólfsdóttir, munnleg heimild 2. maí 2008).  
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6. Samstarfsverkefni Rauða kross Íslands og 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands 

 
Í þessum kafla verður fjallað ítarlega um samstarfsverkefni sem RKÍ og 

Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (héðan í frá skammastafað ÞSSÍ) í Mósambík. Greint 

verður frá framkvæmd verkefnisins, vandkvæðum er komu upp við starfið sem og hvaða 

árangur náðist með því. Í lok kaflans er að finna umfjöllun höfundar um verkefnið með 

tilliti til kaflanna hér á undan.  

FF og annars konar stofnanir hafa í auknum mæli leitað hver til annarar eftir 

samstarfi í þróunarsamvinnu. Slíkt samstarf er þó oftast á milli FF og fjölþjóðafyrirtækja 

en einnig færist í aukana að FF eigi í samstarfi við hið opinbera. Í grein David Husselbee 

(2000) kemur fram að í slíku samstarfi þurfi að huga að ýmsum þáttum og að samstarfið 

þurfi að byggjast á gagnkvæmum skilningi á stefnum þeirra sem að verkefnunum koma.  

Mörg FF hafa veigrað sér við slíku samstarfi vegna hræðslu við missa sjálfstæði sitt 

(Husselbee, 2000:384).  

ÞSSÍ er opinber stofnun sem heyrir undir utanríkisráðuneyti Íslands og notar þá 

leið í þróunarverkefnum erlendis sem kölluð er tvíhliða þróunaraðstoð. RKÍ,  sem myndi 

teljast grasrótarhreyfing, fer hins vegar þá leið að starfa með Rauða kross félögum þeirra 

ríkja sem þurfa aðstoð í þeim tilgangi að efla félögin og miðla reynslu til þeirra.  
 

6.1 Verkefnið  
 
Íbúar Mósambík fóru illa út úr borgarastyrjöld sem varð í kjölfar sjálfstæðisbaráttu þeirra 

gegn Portúgölum. Þegar friðarsamningar náðust árið 1992 var landið ein rúst og stór hluti 

íbúanna hafði flúið til nágrannalanda. Á meðan borgarastyrjöldin stóð yfir eyðilagðist 

þriðja hver sjúkrastöð og fimmta hver heilsugæslustöð. Heilbrigðisvandamál í Mósambík 

eru því fjölmörg og má þar til dæmis nefna vannæringu meðal barna, malaríu, niðurgang, 

innyflaorma, sýkingar í öndunarfærum, berkla, smitsjúkdóma og alnæmi. Enn sem komið 
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er áætla stjórnvöld í Mósambík að opinber heilbrigðisþjónusta þar í landi nái einungis til 

helmings fólks úti á landsbyggðinni (ÞSSÍ, Ársskýrsla ÞSSÍ 2006). Það er því á nógu að 

taka í Mósambík en þrátt fyrir allt hafa náðst gríðarlegar framfarir í landinu og það þykir 

„vinsælt” land meðal almennings og þeirra er veita fjármunum til hjálparstarfs (ÞSSÍ, 

Ársskýrsla ÞSSÍ 2006). 

 Rauði krossinn í Mósambík (héðan í frá skammstafað RKM) hefur um árabil 

verið eitt helsta samstarfsfélag RKÍ og beindist það samstarf aðallega að því að bæta 

heilsugæslu í Mósambík. ÞSSÍ hefur hins vegar starfað í Mósambík frá árinu 1995  en 

beint spjótum sínum mestmegnis að sjávarútvegsmálum. Árið 1997 ákvað ÞSSÍ að færa 

út anga sína og taka þátt í eflingu á heilsugæslu og menntun í Mósambík og hafði 

stofnunin hug á að komast í samstarf við íslenska, óháða hjálparstofnun. Fljótlega upp úr 

því ákváðu ÞSSÍ og RKÍ að koma á samstarfi sín á milli. Viðræður  þeirra á milli um 

sameiginleg verkefni í heilbrigðismálum fóru fram árið 1998 og sama ár fóru fulltrúar 

ÞSSÍ og RKÍ til fundar við fulltrúa RKM. Úr varð að árið 1999 gerðu stofnanirnar með 

sér samstarfssamning og einnig var gerður sérstakur samningur á milli ÞSSÍ og RKÍ um 

þróunarsamvinnu við RKM í heilsugæsluverkefni í Mapútó héraði (Geir Gunnlaugsson, 

2003).  

 Helga Þórólfsdóttir hjá RKÍ segir að ástæðurnar fyrir því að farið var út í slíkt 

samstarf hafi verið, af þeirra hálfu, að það gæfi RKÍ kost á að gera lengri tíma samninga í 

þróunarverkefnum og þar af leiðandi fengist ákveðinn sveigjanleiki. Hægt væri að vinna 

hægar og lengri tíma verkefni í þróunarsamvinnu væru árangursríkari en þau sem unnin 

væru á stuttum tíma. Einnig var mikilvægt fyrir RKÍ að geta haldið áfram að vinna á 

forsendum landsfélaga en það er eitt af meginmarkmiðum RKÍ í þróunarsamvinnu eins 

og áður hefur komið fram. Edwards og Fowler (2002) koma inn á þennan þátt eins og 

greint var frá í þriðja kafla hér að ofan en þeir segja að þegar unnið sé að styttri tíma 

verkefnum sé vandasamt að ná að viðhalda samtímis stöugleika og gæðum starfsins með 

öflugi liði einstaklinganna sem að verkefninu koma (Edwards og Fowler, 2002. 1-13). 

Helga segir einnig að það sé jákvætt fyrir RKÍ að vera ekki undirverktaki stórra gefenda 

(e. donors) og að með því að fara í samstarf við ÞSSÍ hefðu þau fengið tækifæri til að 

vinna betur á eigin forsendum en ella. Einnig hafi RKÍ viljað að ÞSSÍ og hið opinbera 

sæju að hagkvæmt væri að fjárfesta í RKÍ sem vinnur með öðrum landsfélögum (Helga 
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Þórólfsdóttir, munnleg heimild 2 maí 2008). 

 ÞSSÍ leit svo á að kostir þess að eiga í slíku samstarf við FF yrðu tvenns konar. Í 

fyrsta lagi gæti stofnunin gæti létt af sér þeirri byrði sem umsjón verkefna felur í sér með 

því að framkvæmd verkefnisins yrði að stærstum hluta í höndum RKÍ. Í örðu lagi gætu 

samtökin staðið sérstaklega vel að undirbúningi og framkvæmd verkefna vegna tengsla 

við samtök á staðnum (er þar verið að vísa til þeirra tenglsa sem RKÍ og RKM höfðu 

þegar myndað) og að þannig væri hægt að stuðla að varanlegum árangri (Geir 

Gunnlaugsson, 2003). 

Eins og áður hefur komið fram er meginmarkmið RKÍ í slíkum verkefnum að efla 

Rauða kross starf í því landi sem unnið er með, sem sagt landsfélaginu, og er þessi 

samningur í fullkomnu samræmi við þá stefnu. Sú skýrsla sem að stærstum hluta er notuð 

í þessum kafla ritgerðinnar er unnin af fulltrúum þessara þriggja stofnana. Ákveðið var að 

einbeita sér að Hindane, þorpi í Mapútó í Mósambík, og þar skyldi byggja upp 

heilsugæslu og heilsugæsluþjónustu sem stöðin ætti að veita, eins og sjá má í 

skilgreindum markmiðum verkefnisins: 

 

Development objectives 

1. Contribute to the ongoing reform process within the MRC with capacity strengthening and 

self-reliance; 

2. Contribute to the rehabilitation of the government health care system; and 

3. Develop community based health activities and have a health care system in the area of 

implementation. 

Immediate objectives 

1. Rehabilitation of government health system with the construction and equipment of one 

Health Centre Type III; 

2. Functioning community based health care activities in communities and the catchment area; 

and 

3. Capacity strengthening of MRC at the level of the district sub branch, provincial branch and 

at headquarters as far as support activities for the programme is concerned.   

(Geir Gunnlaugsson, 2003) 

Helga Þórólfsdóttir segir að í upphafi hafi veriði áæltað að RKÍ myndi að mestu 

leyti sjá um framkvæmd verkefnisins en ÞSSÍ myndi sjá um að veita fjármunum í 

verkefnið. (Helga Þórólfsdóttir. Munnleg heimild 2. maí 2008) Eins og sjá má á 
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markmiðum verkefnisins hér að ofan er áhersla lögð á að styrkja starf RKM og að RKM 

tæki við stjórn heilsugæslunnar. Þau markmið eru í anda RKÍ miðað við það sem fram 

kemur í fimmta kafla ritgerðarinnar.  

Áætlað var að bjóða byggingarverkefnið út í ársbyrjun 2000 en það tafðist vegna 

flóða er fóru yfir landið urðu tafir á og framkvæmdir hófust því ekki fyrr en árið 2001. 

Þeim var þó að stórum hluta lokið árið 2002 og var þá stöðin afhent til rekstrar (ÞSSÍ, 

Ársskýrsla ÞSSÍ 2002). 
 .  

6.2 Vandkvæði og árangur 
 

Þegar þetta verkefni fór af stað hafði ÞSSÍ takmarkaða reynslu af samstarfi við 

grasrótarsamtök og stofnanirnar höfðu ekki átt í samstarfi áður. Þetta var því 

tilraunaverkefni. RKÍ hafði eins og áður segir átt í samstarfi við RKM með það að 

markmiði að efla starf félagsins í Mósambík og ÞSSÍ hafði komið að 

sjávarútvegsverkefnum þar í landi. RKÍ hafði heldur ekki starfað við mörg verkefni áður 

sem unnin voru á jafn löngum tíma og áætlað var að þetta verkefni tæki, enda byggir starf 

samtakanna að mestu á neyðaraðstoð og því eru verkefni þeirra yfirleitt unnin á mun 

styttri tíma. Til að koma í veg fyrir árekstra gáfu RKÍ og ÞSSÍ sér góðan tíma til 

viðræðna sín á milli og settu skýr markmið um ábyrgð hvorrar stofnunar fyrir sig. (Geir 

Gunnlaugsson, 2003) Fulltrúar stofnananna fóru og skoðuðu svipað verkefni sem danski 

Rauði krossinn (héðan í frá skammstafað DRK) hafði unnið í Inhambane í Mósambík og 

sóttu þangað upplýsingar og reynslu (ÞSSÍ, Ársskýrsla ÞSSÍ 2002). Þó ber að hafa í huga 

að þau störf sem DRK og RKÍ vinna með þróunarsamvinnu eru ólík og varla sambærileg 

vegna þess að DRK er að mestu leyti fjármagnaður með ríkisstyrkjum eins og áður hefur 

komið fram. Samkvæmt Helgu Þórólfsdóttur hefur RKÍ ekki í hyggju að fara þá leið sem 

DRK fer vegna þess að stofnunin telur sig þá eiga á hættu að missa sjálfstæði sitt (Helga 

Þórólfsdóttir, munnleg heimild 2. maí 2008).  

Samstarf við RKM leiddi síðar af sér samstarf við heilbrigðisyfirvöld í Mósambík 

sem var þó takmarkað í fyrstu. Þrátt fyrir langan og ágætan undirbúningstíma varð svo að 

allar þessar fjórar stofnanir höfðu sitt hvora stefnuna og unnu á ólíkan hátt, til að byrja 

með (Geir Gunnlaugsson, 2003). Á þessum tímapunkti komu þrjár stofnanir að 
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framkvæmd verkefnisins (RKÍ, ÞSSÍ og RKM) og að sögn Helgu hafði engin þeirra 

raunverulega yfirsýn yfir verkenfið (Helga Þórólfsdóttir, munnleg heimild 2.maí 2008). 

Undirbúningur á verkefninu hefur þá ekki skilað þeim árangri sem æskilegt hefði verið. 

 Samkvæmt Cernea (1988) liggja styrkleikar FF í hæfni þeirra til að ná til fátækra 

þróunarlanda ásamt því að geta orðið einhvers konar hluti af því samfélagi sem 

þróunarsamvinnan er unnin í eins fram kom í þriðja kafla ritgerðarinnar. Samkvæmt 

Cernea hafa FF þetta fram yfir opinberar stofnanir og framkvæmd verkefna í 

þróunarsamvinnu er því oft árangursríkari ef hún er í höndum FF sem er í samræmi við 

þær áherslur sem greint var frá í þriðja og fjórða kafla.  

Eins og áður segir leit ÞSSÍ svo á að kostirnir við slíkt samstarf yrðu þeir að 

stofnunin gæti létt af sér ákveðinni byrði sem slík verkefni fela í sér og að vel væri hægt 

að standa að undirbúningi vegna tengsla við samtök í Mósambík (Geir Gunnlaugsson. 

2003). Hins vegar er svo kveðið á um í 4 gr. laga ÞSSÍ að stofnuninni sé heimilt að fela 

öðrum aðilum að taka að sér framkvæmd verkefna með því skilyrði að yfirstjórn 

verkefnisins sé hjá ÞSSÍ. Þessi lagagrein gerði það að verkum að þeir kostir sem hér eru 

nefndir urðu ekki jafn sýnilegir og vonast hafði verið eftir vegna þess að ÞSSÍ taldi ekki 

annað hægt þegar á hólminn var komið en að fylgjast með verkefninu líkt og það væri 

með öllu á þeirra vegum (Hermann Örn Ingólfsson og Jón H. Haralz, 2003). Ástæðurnar 

fyrir því voru fjárhagslegar sem og vandkvæði sem upp komu og má þar nefna að í fyrstu 

reyndist RKM ekki í stakk búinn til að annast fjármál verkefnisins.    

 Ætlunin var að stofnaður yrði reikningur í nafni RKM vegna verkefnisins en ÞSSÍ 

og RKÍ áttu að færa peninga þangað inn á þriggja mánaða fresti og þaðan átti að dreifa 

peningunum í það sem þörf var á hverju sinni. Þar sem ÞSSÍ þurfti að fara eftir settum 

reglum ríkisvaldsins var þess krafist að RKM sendi með ákveðnu millibili skýrslur sem 

innihéldu upplýsingar um ráðstöfun peningananna en RKM stóð ekki við sitt og sendi 

aldrei neinar skýrslur. Vanskil á skýrslum að hálfu RKM féllu ekki undir þau lagaákvæði 

er ÞSSÍ starfa eftir og því voru engar færslur gerðar um tíma (Geir Gunnlaugsson, 2003). 

Í apríl 2000 var ákveðið að reyna aðrar leiðir til að koma fjármununum til skila og þá með 

aðstoð tæknilegs ráðgjafa (e Technical Advicer, TA) en í maí 2001 vantaði enn 

fjárhagsskýrslurnar frá RKM og engir greiðslur höfðu verið inntar af hendi. Til að geta 

unnið að einhverjum hluta verkefnisins notaði RKM fé sem ætlað var öðrum verkefnum  
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ÞSSÍ tók þá ákvörðun um að greiða féð beint inn á reikning verktakans sem kom 

að verkefninu í stað þess að greiða inn á reikning RKM eins og gert var ráð fyrir við 

skipulagningu verkefnisins. Aðilar verkefnisins voru þar með orðnir fimm það er að segja 

ÞSSÍ, RKÍ, RKM, heilbrigðisyfirvöld í Mósambík og þarna bættust verktakar í hópinn. 

Reynt var að komast að samkomulagi um hvernig standa ætti að færslum þessara 

fjármuna en þrátt fyrir það hafa þær verið óreglulegar. Í skýrslunni kemur fram að árið 

2003 (árið sem skýrslan er skrifuð) séu enn vandkvæði er snúa að fjárhagslegum hliðum 

verkefnisins og að ástæða þess sé skortur á sameiginlegum markmiðum RKM og RKÍ á 

því sviði og það hafi kallað á annars ónauðsynlega óreiðu og leiðindi (Geir 

Gunnlaugsson, 2003).  

 Önnu skipulagsvandamál komu einnig upp. Til að mynda var sett saman 

svokallaður skipulagshópur (e. management Group) sem kom reglulega saman en það 

samstarf var oft flókið og erfitt og í skýrslunni kemur fram að „...the Management Group 

meetings should have more the character of decision taking rather than that of day-to-

day running of the Project.” (Geir Gunnlaugsson, 2003:31). Nefndin skilaði, samkvæmt 

þessu, ekki því starfi sem æskilegt hefði verið; hún tók ekki ákvarðanir heldur starfaði við 

framkvæmd verkefnisin og hafði því enga yfirsýn.  

Að beiðni ÞSSÍ var því fenginn til liðs við stofnanirnar tæknilegur ráðgjafi (TA) 

og RKÍ sá um að finna slíkan ráðgjafa og varð lokaniðurstaðan sú að ráða 

hjúkrunarfræðing í starfið. Ýmis vandamál komu upp í tengslum við það starf. Í fyrsta 

lagi höfðu hvorki hjúkrunarfræðingurinn né RKÍ áður tekið þátt í jafn stóru tvíhliða 

samstarfsverkefni og því var undirbúningsferlið erfitt og tók langan tíma. Ónóg 

tungumála kunnátta ráðgjafans varð vandmál og einnig algjört reynsluleysi hans í störfum 

við heilsugæslu í Afríku. Telja höfundar skýrslunnar að með því að gefa þessum atriðum 

meiri gaum hefði mátt stuðla að betri framkvæmd verkefnisins. Fleiri vandkvæði urðu til 

út frá starfi þessa tæknilega ráðgjafa og má þar meðal annars nefna samskiptaleysi milli 

ráðgjafans, RKM og RKÍ. Einnig hafði ráðgjafinn í raun engan samastað fyrir starfsemi 

sína og var því í sífellu fluttur á milli staða og þurfti að ferðast einn vegna þess að hann 

hafði ekki bílstjóra. Telja höfundar skýrslunnar að slíkt hafi verið hættulegt og mildi að 

ekki fór illa, því vegakerfið í Mapútó er mjög slæmt og hættulegt fyrir þá sem ekki hafa 

reynslu af því að keyra eins síns liðs. Hægt hefði verið að komast í veg fyrir þetta allt 
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með auknu skipulagi og meiri eftirtekt á daglegu lífi ráðgjafans í Mósambík. ÞSSÍ og 

RKÍ tókst því ekki alltaf sem skyldi að vinna saman að lausnum þeirra vandamála sem 

upp komu (Geir Gunnlaugsson, 2003).  

Helga Þórólfsdóttir segir að í upphafi hafi verið reiknað með því að ÞSSÍ sæu að 

mestu leyti um fjárhagslegar hliðar verkefnisins en RKÍ um framkvæmd þess og 

yfirfærslu verkefnisins á RKM. Með því að ÞSSÍ kæmi ekki að framkvæmd verkefnisins 

var litið svo á að stofnunin yrði í raun eftirlitsaðili verkefnisins og leit RKÍ svo á að með 

því væri komið á ákveðið aðhald sem væri í höndum ÞSSÍ. Þar sem framkvæmdin væri 

ekki í þeirra höndum yrði það stofnunarinnar að benda á það sem betur mætti fara (Helga 

Þórólfsdóttir, munnleg heimild 2.maí 2008). Það má velta því fyrir sér hvort hefði mátt 

koma í veg fyrir þau vandamál sem upp komu ef verkefnið hefði frá byrjun farið eins og 

vonast hefði verið eftir og hvort eftirlit ÞSSÍ hefði orðið árangursríkara ef svo hefði farið. 

 Margt fór öðruvísi en áætlað var í upphafi og mörg vandmál komu upp en margt 

var þó gott. Til dæmis segir Geir í niðurstöðum sínum í skýrslunni að allir þeir sem rætt 

hafi verið við hafi verið sammála um að þrátt fyrir þá erfiðleika sem tæknilegur ráðgjafi 

verkefnisins glímdi við hefði verkefnið ekki orðið jafn áhrifaríkt og raun bar vitni ef hann 

hefði ekki verið ráðin til starfa (Geir Gunnlaugsson, 2003). Og þrátt fyrir 

samskiptaerfiðleika og erfiðleika sem upp komu vegna ólíkrar menningar hefur verið 

tekið á þeim vandamálum um leið og þau komu upp og allir þeir einstaklingar og hópar 

sem að málunum stóðu hafi komið þeirri reynslu í jákvæðan farveg að lokum og lært af 

mistökunum (Geir Gunnlaugsson, 2003).  

It is over-all conclusion of the Evaluation Team that the IRC [Icelandic Red 

cross eða Rauði kross Íslands] and MRC should, after termination of the 

current Contract, continue its collaboration on health related activity in 

Maputo Province. … To implement the Project, ICEIDA [Icelandic 

International Development Agency eða Þróunarsamvinnustofnun Íslands) and 

IRC initiated collaboration that was new for both. In general terms it can be 

concluded that this collaboration has been beneficial to both parts. (Geir 

Gunnlaugsson, 2003:50)  

Helga tekur í sama streng og segir að öll þau vandamál sem upp komu hafi að lokum 

leysts á farsælan hátt og að báðir aðilar hafi komið reynslunni ríkari út úr þessu 
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tilraunaverkefni tilbúnar til að halda samstarfinu áfram. Í áframhaldandi samstarfi hafi 

þessi vandamál því ekki komið upp (Helga Þórólfsdóttir, munnleg heimild 2. maí 2008). 

Eins og samstarfssamningurinn gerði ráð fyrir tóku heilbrigðisyfirvöld Mósambík 

við rekstri heilsugæslunnar að framkvæmdum loknum. Stjórnvöld í Mósambík útvega nú 

starfsfólk fyrir heilsugæslustöðina og sjá henni fyrir nauðsynlegum lyfjum, hafa 

yfirumsjón með þeim sjálfboðaliðum sem starfa við stöðina, sjá um heimahlynningu og 

heimsækja öll heimili á svæðinu (RKÍ. Ársskýrsla RKÍ 2002). Þeir sjálfboðaliðar sem 

störfuðu á vegum heilbrigðisyfirvalda í Mósambík við heilsugæslu í þorpinu út frá 

verkefninu voru voru 37 talsins árið 2002. Þeir fengu fyrir tilstuðlan hins opinbera þjálfun 

í heimahlynningu ásamt viðeigandi verkfærum og einkennisbúningum (ÞSSÍ. Ársskýrsla 

ÞSSÍ 2002). Þá var þar starfandi ein yfirsetukona á vegum þeirra í lok ársins 2002. 

Áætlunin var að í stað yfirsetukonu kæmi hjúkrunarkona á árinu 2003 en þó hafði verið 

vonast eftir að tvær konur með hjúkrunar- og ljósmóðurmenntun kæmu til starfa ásamt 

aðstoðarfólki og var talið að rekstur stöðvarinnar þyrfti á því að halda. Það tókst ekki en 

hins vegar hefur bygging stöðvarinnar og störf þess tæknilegs ráðunauts, sem RKÍ sem 

hefur haft umsjón með, orðið lyftistöng fyrir sjálfboðastarf RKM í héraðinu. Fyrir utan 

þann móralska og félagslega stuðning sem RKM hlaut af verkefninu fékk stofnunin 

einnig til afnota tölvur, prentara og aðra hluti til þess að mögulegt væri að halda vel utan 

um starfið (ÞSSÍ, Ársskýrsla ÞSSÍ 2002).  

Talið var óhjákvæmilegt að tæknilegur og fjárhagslegur stuðningur við verkefnið 

héldi áfram og eðlilegast þótti að slíkur stuðningur kæmi frá RKÍ í samstarfi við RKM og 

myndi að mestu byggjast á heimsóknum starfsmanns RKÍ ásamt fjárframlagi. Auk þess 

þótti æskilegt að umdæmisskrifstofa ÞSSÍ í Mapútó fylgdist með verkefninu (Hermann 

Örn Ingólfsson og Jón H. Haralz, 2003). Fjárhagslegur stuðningur ÞSSÍ við verkefnið var 

tryggður til ársloka 2008 og hafa yfir 100 sjálfboðaliðar Rauða krossins verið þjálfaðir í 

að sinna þar almennri heilbrigðisfræðslu (ÞSSÍ, Samstarfsverkefni ÞSSÍ og Rauða 

krossins - heilbrigðissvið).  

 Bæði RKÍ og ÞSSÍ höfðu strax áhuga á að halda samstarfinu áfram og unnu að því 

að finna lausnir á þeim vandamálum sem upp komu við framkvæmd á þessu 

samstarfsverkefni þeirra í Hindane í Mósambík. Meðal annars var leitað leiða til að koma 

fjárhagshliðum verkefna í réttan farveg með því að færa fjármunina í gegnum RKÍ. 



 

40 

Þannig væri aðgangur ÞSSÍ að skýrslum auðveldari og þar af leiðandi yrði það ekki 

vandamál fyrir ÞSSÍ að fara í einu og öllu að settum lögum ríkisvaldsins (Geir 

Gunnlaugsson, 2003). 

 Nú í byggingu ný heilsugæslustöð í Chibucutso sem er einnig í Mapútó héraði í 

Mósambík. Sömu aðilar koma að því verkefni en um níu þúsund íbúar þess svæðis hafa 

verið án reglubundinnar heilbrigðisþjónustu. Framkvæmdin verður svipuð og 

sjálfboðaliðar verða á sama hátt þjálfaðir til þess að sinna fræðslu og heimahlynningu. Á 

heilsugæslustöðinni sjálfri verður meðal annars veitt mæðravernd, fræðsla, 

mótefnamælingar og ráðgjöf fyrir alnæmissmitaðra og er vonast eftir því að þjónustan 

muni hefta smit, ekki síst frá mæðrum til barna við fæðingu (RKÍ. Ársskýrsla RKÍ 2006). 

Hlutverk ÞSSÍ og RKÍ verða með svipuðum hætti og upphaflega var lagt upp með í 

Hindane, það er að segja að ÞSSÍ styrkir verkefnið fjárhagslega að stórum hluta en RKÍ 

og RKM munu sjá um um framkvæmdina (ÞSSÍ, Mósambík). Áætlað er að fjárhagslegum 

stuðningi ÞSSÍ og RKÍ ljúki í lok næsta ársins 2009 (ÞSSÍ, Samstarfsverkefni ÞSSÍ og 

Rauða krossins- heilbrigðissvið). 
 

6.3 Niðurstöður 
 
Samkvæmt Jamie Joseph A. (2000) eru FF að missa hæfni sína til að ráðst í gagnrýnar 

athuganir og leggja til lausnir. Skilgreiningarvandi FF er sagður útskýra þá gagnrýni eins 

og kom fram í fjórða kafla ritgerðarinnar. Einnig bendir Vakil (1997) á að vöntun á 

skilgreiningum á FF komi í veg fyrir að hægt sé að búa til þekkingarnet þar sem FF geti 

leitað í reynslubanka sambærilegra stofnana. Það er því áhugavert að velta því fyrir sér 

hvort sum þeirra vandamála sem upp komu í verkefninu í samskiptum við ÞSSÍ, hefðu 

ekki komið upp á yfirborðið ef RKÍ og RKM hefðu haft skilvirka skilgreiningu til að 

styðjast við og vitna til. Samskiptaerfiðleika verkefnisins má þó ekki einungis rekja til 

annars aðilans. ÞSSÍ hafði ekki komið að slíku samstarfsverkefni áður og þrátt fyrir að 

starfa undir stífum ramma þá komu einnig upp vandamál sem rekja má til lagaákvæða og 

reglna er stofnunin starfaði eftir.  

 Verkefnið var frá upphafi ekki nægilega vel skipulagt og undirbúið sem sjá má á 

þeim byrjunarörðugleikum sem upp komu. Þær ástæður sem lágu að baki þess að efnt var 
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til samstarfsins voru upp að vissu marki fjárhagslegar en það stangast á við þá stefnu sem 

ríkir í þróunarmálum í dag. Ástæðurnar voru þó fleiri, til dæmis hafði ÞSSÍ ímyndað sér 

að með samstarfinu yrði ákveðinni byrði létt af þeim þegar til framkvæmdar verkefnisins 

kæmi en þær vonir stóðust ekki sökum skipulagsleysis sem hrjáði verkefnið í upphafi. 

Einnig hafði ÞSSÍ farið í samstarfið með það að leiðarljósi að árangur yrði skilvirkari 

vegna þeirra tengsla sem þegar höfðu myndast á milli RKÍ og RKM en 

samskiptaerfiðleikar á milli þeirra stofnana komu að einhverju leyti í veg fyrir að svo 

yrði.  

 RKÍ hafði gert sér vonir um að með samstarfinu yrði þekktu vandmáli FF um 

peningastreymi að einhverju leyti útrýmt með því að ÞSSÍ sæi að mestu leyti um 

fjármálahlið verkefnisins og að þannig gætu kraftar RKÍ beinst að framkvæmd 

verkefnisins en fjárhagsleg vandamál komu í veg fyrir að slíkt gæti orðið í upphafi 

verkefnisins. Samkvæmt Helgu Þórólfsdóttur hafði verkefnisfulltrúi RKÍ fjárhagslegar 

hliðar verkefnisins ekki að leiðarljósi heldur var um að ræða fagmenneskju á 

heilbrigðissviði. ÞSSÍ hafði hins vegar reynslu af því að halda utan um fjármuni í 

þróunarverkefnum. Helga segir jafnframt að þau vandamál sem upp komu og tengdust 

fjármláum hafi orðið til vegna þess að enginn hafði fulla yfirsýn yfir fjármál verkefnisins 

og af þeim ástæðum hafi ekki verið hægt að veita landfélaginu í Mósambík strax það 

sjálfstæði sem lagt hafði verið upp með í upphafi verkefnisins. Helga sagði þetta hafa 

verið flókið ferli og að mikil handavinna liggi að baki því að forminu var breytt til hins 

betra. Í því samstarfsverkefni RKÍ og ÞSSÍ sem nú er í vinnslu úti í Mósambík hafi 

framkvæmdin gengið betur upp. Helga telur að ástæðan fyrir þessum 

fjárhagsvandamálum ásamt öðrum skipulagsvandamálum sem upp komu sé sú að í 

upphafi hafi hlutirnir ekki verið nægilega skýrir.  

 Samkvæmt Lisu Jordan og Peter Van Tujil (2002) liggur styrkur FF í hæfni þeirra 

til þess að mynda brýr á milli allra þeirra þátta sem þurfa að vera til staðar 

þróunarsamvinnu. Það má velta því fyrir sér hvort þau vandamál sem upp komu vegna 

tæknilega ráðgjafans sem fenginn var til verkefnisins megi skrifast á þennan þátt það er 

að segja að stofnanirnar hafi þarna sýnt að hæfni þeirra til að mynda fyrrnefndar brýr hafi 

ekki komist til skila. Ráðgjafinn hafði enga reynslu af slíku starfi og fékk ekki nægilega 

góða aðstöðu eða fræðslu um hlutverk sitt. Ef öll samskiptanet hefðu verið í lagi hefði 
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mátt sjá til þess að aðstaðan og fræðslan sem ráðgjafinn fékk væri skilmerkileg og að 

smávægilegir hlutir sem samt skipta máli, eins og að ráðgjafinn hefði bílstjóra hefðu 

verið í lagi. 

 Samkvæmt Michael Edwards (2002) eiga FF enga möguleika á að uppfylla þær 

auknu kröfur sem þau standa frammi fyrir (og fjallað var um í fjórða kafla) ef þau standi 

ekki vel að samstarfi við önnur FF og aðra bandamenn. Þrátt fyrir þau vandamál sem 

komu upp náðist góður árangur með verkefninu en þúsundir einstaklinga njóta nú góðs 

af. Áframhaldandi samstarf ÞSSÍ og RKÍ bendir til þess að ágreiningur hafi verið leystur 

og að stofnanirnar hafi lært af þeim mistökum sem gerð voru í upphafi. Það má því færa 

rök fyrir því að sú leið sem talin hefur verið ein af æskilegum leiðum í framtíðarstefnu 

FF, að FF starfi í samstarfi við annars konar stofnanir svo sem opinberar stofnanir í 

þróunarsamvinnu, hafi hér orðið árangursrík að lokum. Það sýnir sig þó að í upphafi 

skyldi endann skoða og að til að koma í veg fyrir skipulags- og samskiptavandamál þurfi 

öll atriði að vera á hreinu áður en lagt er af stað. Það væri áhugavert að skoða í framhaldi 

af þessu hvaða breytingar urðu á skipulagi og fjárhagslegum hliðum samstarfsins frá 

þessu verkefni í Hindane og til verkefnisins sem nú er unnið að í Chibucutso. 
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Viðauki 1 
 

1. markmið RKÍ er að kynna og breiða út grundvallarmarkið hreyfingarinnar og 

mannúðarhugsjónir hennar. Undir þessu markmiði felst það að:  

 a) Bæta þekkingu á grundvallarmarkmiðum og gildum Rauða kross 

 hreyfingarinnar með fræðuslu innan félags og utan  

 b) Að auka þekkingu á Genfarsamningnum og meðal annars minna stjórnvöld á 

 skyldur sínar samkvæmt samningnum.  

 c) Efla málsvarastarf í þágu þeirra sem höllum fæti standa 

 d) Tryggja að áreiðanlegar og markvissar upplýsingar einkenni samskipti 

félagsins  við almenning  

2. markmið er að efla neyðarvarnir og neyðaraðstoð vegna áfalla og hamfara. Undir 

markmiði 2 felst það að: 

 a) Vinna að neyðarvörnum og neyðaraðstoð sem veitt er í samræmi við samning 

 um almannavarnir  

 b) Viðhalda öflugri og kerfisbundinni neyðaraðstoð innan lands sem er utan 

 skipulags almannavarna  

 c) Vera framsækinn og leiðandi í skyndihjálp og sálrænum stuðningi og sinna 

 sjúkraflutningum samkvæmt samningum við stjórnvöld 

 d) Efla neyðaraðstoð erlendis sem veitt er í samvinnu við Alþjóð Rauða krossinn 

3. markmiðið er að draga úr félagslegri einangrun og styrkja þróunarsamvinnu. Í 

þesu markmiði felst það að: 

 a) Vinna gegn félagslegri einangrun með leiðum sem byggjast á sérstöðu félagsins 

 og sérstök áhersla lögð á að rjúfa félagslega eingrun aldraðra, geðfatlaðra, 

 innflytjenda og öryrkja 

 b) Starf að þróunarsamvinnu miði að því að efla deildir í landsfélögum í fátækum 

 löndum, einkum í Afríku  

4. markmið RKÍ er að RKÍ sé ávallt vel starfandi landsfélag. Í þessu markmiði felst 
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það að: 

 a) Fjölga sjálfboðaliðum á vegum félagsins og gefa þeim kost á fjölbreyttum 

 viðfangsefnum 

 b) Auka þátttöku ungs fólks í Rauða kross starfi 

 c) Fjölga fjáröflunarleiðum og tryggja áfram ábyrga söfnun, vörslu og ráðstöfum 

 fjármagns  

 d) Bæta þarfagreiningu, áætlanagerð og árangursmat 

 e) Gera verkaskiptingu og ábyrgð innan félagsins ljósari 

 f) Efla miðlun upplýsinga innan félagsins 

 g) Taka virkan þátt í starfi Alþjóðahreyfingar Rauða krossins 
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Viðauki 2 
 
Michael M Cernea (1988) 

 

Comparative Advantages 
The main NGO strengths identified are the following: 
 

1. Capacity to reach the rural poor and outreach to remote areas. Although NGOs 
work in both urban and rural areas, they tend to focus on poorer communities 
that have few basic resources or infrastructure, often located in hardly 
accessible places, where government programs either are limited, don’t exist, or 
are ineffective. 

2. Capacity to promote local Participation. NGOs are often themselves part of the 
population whose involvement is sought. If they come as outsiders to the given 
area, they tend to develop bonds with the people they serve: they work with 
community groups as partners, emphasizing local self-help initiatives and local 
control programs.  

3. Capacity to operate on low costs. The largely voluntary nature of NGO 
activities, their commitment to use low cost technologies and streamlined 
services, and low staff costs, enable them to operate efficiently on low budgets. 

4. Capacity to innovate and adapt. Being rooted in the communities they serve and 
oriented towards promoting initiatives, NGOs have a comparative advantage in 
identifying needs and building upon existing resources. More flexibly than 
government services, they can transfer technologies developed elsewhere and 
adapt them to local conditions, as well as work out innovative response to these 
local needs.  
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