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1. Inngangur 

Þáttaskil urðu í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands fyrir 45 árum þegar Alþingi samþykkti á vordögum 

árið 1971 lög um aðstoð Íslands við þróunarlönd. Áður höfðu íslensk stjórnvöld um langt árabil stutt 

alþjóðastofnanir í þágu fátækustu ríkja heims, en með lögunum frá 1971 hófst bein tvíhliða 

þróunarsamvinna af Íslands hálfu. Heildarlöggjöf um málaflokkinn tók gildi haustið 2008 og allur 

málaflokkurinn fór undir stjórn utanríkisráðuneytisins frá og með 2016. 

Utanríkisráðherra hefur lagt fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnu um alþjóðlega 

þróunarsamvinnu Íslands 2019–2023. Henni fylgir þessi skýrsla um framkvæmd þingsályktunar um 

áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013–2016 (hér eftir nefnd þróunarsamvinnuáætlun). 

Skýrslan skiptist í sjö kafla og er gerð grein fyrir framkvæmd áætlunarinnar eftir áherslusviðum og 

fjallað um aðgerðir og árangur á tímabilinu. 

Þróunarsamvinnuáætlun hefur skapað heildarumgjörð fyrir opinbert starf Íslands á sviði þróunarmála, 

friðaruppbyggingar og neyðar- og mannúðaraðstoðar, hvort sem um er að ræða tvíhliða þróunar-

samvinnu, stuðning við fjölþjóðlegar stofnanir og verkefni á þeirra vegum, verkefni á vegum 

félagasamtaka eða starf í þágu friðar undir merkjum íslensku friðargæslunnar. Um áætlunina náðist 

breið samstaða á Alþingi, en hún einkennist af metnaði stjórnvalda til þess að leggja lóð á vogarskálar 

baráttunnar gegn fátækt í heiminum. Áætlunin byggist á áherslum á mannréttindi og jafnrétti 

kynjanna, frið og öryggi, sem og baráttu gegn félagslegu ranglæti, misskiptingu lífsgæða og hungri.  

Þróunarsamvinnuáætlun fyrir tímabilið 2013–2016 kveður skýrt á um að þróunarsamvinna sé ein af 

meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu. Þannig hefur verið leitast við að tryggja innbyrðis samræmi í 

utanríkisstefnu Íslands með tilliti til hnattrænna efnahags-, umhverfis- og öryggismála. Þá byggist 

áætlunin á stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna (SÞ) og helstu alþjóðlegum samþykktum sem varða 

málaflokkinn, sem og þeim gildum sem íslenskt samfélag stendur fyrir. Ábyrgð, árangur og áreiðanleiki 

eru kjörorð áætlunarinnar, enda fylgir því mikil ábyrgð að ráðstafa framlögum til þróunarmála.  

Í þróunarsamvinnuáætlun er gerð grein fyrir því með hvaða hætti íslensk stjórnvöld ætla að vinna að 

þróunarstarfi á næstu árum og hvar áherslur skuli liggja.  

Ísland gerðist aðili að þróunarsamvinnunefnd Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD/DAC) 13. 

mars 2013 og tekur þróunarsamvinna Íslendinga því mið af þeirri stefnumótun sem þar fer fram. Áður 

en af aðildinni varð stóð DAC-nefndin fyrir sérstakri forathugun á umgjörð þróunarsamvinnu Íslands, 

sem nýst hefur í stefnumótun síðustu misseri. Fyrsta jafningjarýni DAC á íslenskri þróunarsamvinnu fór 

svo fram haustið 2016, en rýnin er fastur liður í störfum nefndarinnar og er unnin af fulltrúum tveggja 

aðildarríkja ásamt starfsmönnum DAC.  

1.1. Framkvæmd þingsályktunar um áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 

2013–2016 

Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013–2016 felur í sér skýra forgangsröðun í 

þróunarstarfi Íslands. Lögð er áhersla á stuðning við fátækustu ríki heims og fátækt fólk í ríkjum þar 

sem gæðum er misskipt. Starf í þágu friðar og stuðningur við endurreisn stríðshrjáðra ríkja er jafnframt 

mikilvægur þáttur í þróunarstarfi Íslands. Framlög Íslands til þróunarsamvinnu hafa ýmist verið veitt í 

gegnum alþjóðastofnanir og verkefni á þeirra vegum; í gegnum tvíhliða samstarf við héraðsyfirvöld í 
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samstarfsríkjum Íslands í sunnanverðri Afríku og svæðasamstarf í Austur-Afríku; eða í gegnum verkefni 

á vegum félagasamtaka.  

Lögð hefur verið áhersla á þrjá málaflokka; félagslega innviði (menntun og heilbrigði), auðlindir (fiski- 

og orkumál) og frið (stjórnarfar og endurreisn), auk tveggja þverlægra málefna: jafnréttis- og 

umhverfismála. Þá hefur aðstoðinni einkum verið beint til fimm ríkja; þriggja í sunnanverðri Afríku þar 

sem Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) hafði viðveru áður en verkefni hennar runnu inn í 

utanríkisráðuneytið 1. janúar 2016: Malaví, Mósambík og Úganda, auk Afganistans og Palestínu þar 

sem stuðningur er veittur í gegnum alþjóðastofnanir og félagasamtök. Í fjölþjóðlegu þróunarstarfi 

hefur verið lögð áhersla á samvinnu við fjórar alþjóðastofnanir: Alþjóðabankann, Barnahjálp SÞ 

(UNICEF), Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (UN Women) og Háskóla SÞ (HSÞ/UNU). 

Eftir sem áður er neyðar- og mannúðaraðstoð mikilvægur liður í þróunarstarfi Íslands og lögð hefur 

verið sérstök áhersla á stuðning við verkefni Matvælaáætlunar SÞ (WFP), Neyðarsjóð SÞ (CERF), 

Samræmingarskrifstofu aðgerða SÞ í mannúðarmálum (OCHA) og verkefni á vegum félagasamtaka á 

Íslandi. 

Frá því í mars 2013, þegar áætlunin var samþykkt, hefur verið unnið markvisst að framkvæmd 

áætlunarinnar. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir framkvæmdinni og þeim árangri sem náðst hefur á 

tímabilinu 2013–2016. Á þessu tímabili störfuðu bæði utanríkisráðuneytið og ÞSSÍ að framkvæmd 

áætlunarinnar og tekur skýrslan mið af því þótt í dag sé starfsemin öll undir nafni utanríkisráðuneytisins 

eftir að starfsemi ÞSSÍ var sameinuð starfsemi ráðuneytisins frá og með 1. janúar 2016.  
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2. Framlög og málaflokkar 

2.1. Framlög til þróunarsamvinnu  

Á árinu 2013 var varið til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu 4.265 m.kr. sem nemur 0,23% af vergum 

þjóðartekjum. Á árinu 2016 var ráðstafað 7.101 m.kr. sem er 0,28% af vergum þjóðartekjum, sem er 

66% hækkun á tímabilinu 2013–2016 í krónum talið.  

 

2.2. Auðlindir: Fiskimál og orka 

Á Ríó+20 ráðstefnu SÞ árið 2012 var áréttað að verndun og sjálfbær nýting auðlinda hafsins væri hvort 

tveggja mikilvægt fyrir efnahagsþróun og fæðuöryggi í þróunarríkjum. Til þess að svo gæti orðið yrði 

þó að efla og viðhalda þekkingu. Enn fremur var kallað eftir auknu samstarfi við þróunarríkin í 

rannsóknum og að þau fengju aðstoð við að standa við þau fyrirheit og áætlanir sem alþjóðasamþykktir 

og samningar kveða á um. Í þróunarsamvinnu Íslands hefur verið unnið í samræmi við þessi fyrirheit 

alþjóðasamfélagsins með sérstakri áherslu á starfsemi Sjávarútvegsskóla HSÞ, verkefni í tvíhliða 

samstarfsríkjum og samstarf við þróunarríkin í gegnum alþjóðastofnanir. Á vettvangi SÞ, 

Alþjóðabankans og Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (FAO) hefur verið lögð áhersla á fiskimál, 

m.a. með öflugu samstarfi við markmiðasetningu um sjálfbæra þróun. Á vettvangi SÞ hefur aðgengi að 

sjálfbærri orku verið gert að einu af meginmarkmiðum sjálfbærrar þróunar fram til ársins 2030. Áhersla 

Íslendinga á aukna nýtingu jarðhita til raforkuframleiðslu fellur mjög vel að þessu markmiði. Til viðbótar 

beinum fjárhagsstuðningi við jarðhitaverkefni í ríkjum í Austur-Afríku hefur Ísland, í náinni samvinnu 

við Alþjóðlega stofnun um endurnýjanlega orkugjafa (IRENA), haft frumkvæði að stofnun 
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samstöðuhóps sem mun tala fyrir aukinni fjárfestingu í jarðhitanýtingu í þróunarríkjum. Í 

þróunarsamvinnu Íslands hefur þannig verið unnið að framgangi jarðhitamála í þróunarlöndum með 

svæðisbundnu samstarfi í Austur-Afríku, stuðningi við alþjóðastofnanir og Jarðhitaskóla HSÞ á Íslandi. 

Um verkefni og stuðning Íslands á sviði auðlindamála má nánar lesa í kafla 3.4. um Alþjóðabankann og 

kafla 6.4. um svæðaverkefni í Austur-Afríku. 
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2.3. Uppbygging félagslegra innviða: Menntun og heilbrigði  

Þúsaldarmarkmið SÞ og síðar Heimsmarkmið SÞ endurspegla þá staðreynd að sterkir félagslegir innviðir 

eru grundvöllur sjálfbærrar þróunar. Gegna menntun og heilbrigði þar lykilhlutverki.  Aukin menntun 

og bætt heilbrigði stuðla að betri lífsgæðum, auknum hagvexti, félagslegum framförum og valdeflingu. 

Uppbygging félagslegra innviða er því lykilþáttur í þróunarsamvinnu Íslands.  

Ísland vinnur að mennta- og heilbrigðismálum í tvíhliða samstarfslöndum Íslands, sem og með 

stuðningi við alþjóðastofnanir á borð við UNICEF, UN Women og Mannfjöldasjóð SÞ (UNFPA) og með 

samstarfsverkefnum á vegum félagasamtaka. Í tvíhliða samstarfslöndum Íslands hefur m.a. verið lögð 

áhersla á bætt gæði og aðgengi að grunnþjónustu á borð við grunnskólamenntun og heilsugæslu. Þá 

hefur sjónum sérstaklega verið beint að þjónustu við verðandi mæður og börn þeirra og auknum 

aðgangi að hreinu drykkjarvatni og salernisaðstöðu. Skólar Háskóla SÞ á Íslandi gegna einnig mikilvægu 

hlutverki hvað menntun áhrærir, en í gegnum skólana fjóra hefur fjöldi sérfræðinga frá þróunarlöndum 

hlotið menntun á sviði orkumála, fiskimála, landgræðslu og jafnréttis, sem ætlað er að skili sér í auknum 

framlögum þeirra til málaflokksins og öflugri stofnunum í viðkomandi landi. Lesa má nánar um verkefni 

Íslands á sviði uppbyggingar félagslegra innviða í köflum 3, 4 og 6.  
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2.4. Friður: Stjórnarfar og endurreisn  

Samstarf i ́þaǵu friðar og endurreisn strið́shrjað́ra samfélaga er veigamikill þáttur i ́þróunarsamvinnu, 

enda eru friður, öryggi og þróun nátengd. Friðvænlegt umhverfi er forsenda langtímauppbyggingar og 

efnahagslegrar framþróunar. Stríðsátök og óstöðugleiki geta haft áhrif langt út fyrir landamæri 

hlutaðeigandi ríkja, s.s. með aukinni útbreiðslu sjúkdóma, vegna skipulagðrar glæpa- og 

hryðjuverkastarfsemi, með fólksflutningum og fólksflótta. Sá gríðarlegi flóttamannastraumur sem legið 

hefur frá stríðshrjáðum ríkjum í Afríku og Mið-Austurlöndum á undanförnum misserum ber þessari 

tengingu glöggt vitni. 

Á meðal grunnforsendna friðar í stríðshrjáðum löndum er traust stjórnarfar og endurreisn sem byggist 

á efnahags- og félagslegri þróun. Gott stjórnarfar felur m.a. í sér að hinn almenni borgari geti treyst á 

lög og reglu, að mannréttindi séu virt og að fylgt sé ábyrgum og gagnsæjum stjórnarháttum. I ́öllu starfi 

íslensku friðargæslunnar er sérstök áhersla lögð a ́ jafnréttismál og valdeflingu kvenna og má ́

sérstaklega nefna eftirfylgni vegna ályktunar öryggisrað́s SÞ nr. 1325 um konur, frið og öryggi og áætlun 

Íslands um framkvæmd hennar fyrir tímabilið 2013–2016.  

Mannúðaraðstoð og friðaruppbyggingarstarf eru grundvallarþættir í starfi SÞ og leggur Ísland þeim 

málaflokkum lið með margvíslegum hætti. Störf í þágu friðar byggjast m.a. á fjárframlögum til 

alþjóðastofnana og störfum íslenskra sérfræðinga á vettvangi í samstarfi við ýmsar stofnanir SÞ. Á aŕinu 

2013 voru alls 12 stöður borgaralegra sérfræðinga a ́vettvangi kostaðar af friðargæslunni. Þar af gegndu 

konur 7,5 stöðugildum og karlar 4,5. Árið 2014 voru kostaðar 16 stöður og árið 2015 tóku 14 

friðargæsluliðar til starfa og var kynjahlutfall útsendra sérfræðinga jafnt það árið. Árið 2016 fóru 18 

sérfræðingar til starfa á vegum ÍF. Á tímabilinu 2013–2016 voru íslenskir sérfræðingar að störfum m.a. 

í Afganistan, Palestínu, Líbanon, Egyptalandi, Malaví, Túnis, Lesotho, Senegal, Úkraínu og víðar. Áhersla 

hefur verið lögð á aðstoð við þá sem minna mega sín, s.s. flóttafólk, konur í viðkvæmri stöðu og börn, 
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sem og á neyðaraðstoð, samhæfingu endurreisnarstarfs og framfylgd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 

1325, um konur, frið og öryggi. 

Þátttaka í kosningaeftirliti á vegum skrifstofu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) fyrir 

lýðræðisstofnanir og mannréttindi (ODIHR) felur í sér mikilvægan stuðning við uppbyggingu á góðu 

stjórnarfari í ríkjum sem eru að feta sig áfram á lýðræðisbraut. Fjöldi fólks hefur farið til eftirlitsstarfa 

á vegum utanríkisráðuneytisins og hefur góður árangur náðst í að jafna kynjahlutfall í hópi kosninga-

eftirlitsmanna. Á árunum 2013–2016 voru 12 konur og 11 karlar send til eftirlits með forsetakosningum 

í Azerbaijan, Georgíu, Úkraínu og Kasakstan, og með sveitastjórnar- og þingkosningum í Úkraínu, 

Kasakstan, Georgíu, Mongólíu og Tadsíkistan. 
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2.5. Jafnréttismál 

Jafnrétti kynjanna telst til grundvallarmannréttinda og er grunnur að framförum, sjálfbærri þróun og 

framkvæmd Heimsmarkmiða SÞ. Í þróunarsamvinnuáætlun er lögð áhersla á mikilvægi þess að bæði 

kynin hafi jöfn tækifæri til áhrifa, þátttöku og ábata af verkefnum Íslands á sviði þróunarsamvinnu. Í 

upphafi árs 2013 tók gildi jafnréttisstefna í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands fyrir tímabilið 2013–

2016. Utanríkisráðuneytið og ÞSSÍ unnu hana í sameiningu auk þess sem ÞSSÍ tók jafnframt saman 

verklagsreglur um framkvæmd stefnunnar. Jafnréttisstefnan byggist á alþjóðlegum samþykktum og 

íslenskri löggjöf og kallast á við þróunarsamvinnuáætlun hvað varðar fjögur áherslusvið: menntun, 

heilbrigði, auðlinda- og umhverfismál og konur, frið og öryggi. Samkvæmt stefnunni skal unnið að 

kynjajafnrétti með tvennum hætti; annars vegar með samþættingu kynjasjónamiða og hins vegar með 

stuðningi við sérstök jafnréttisverkefni sem hafa kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna að megin-

markmiði. Þá er gerð grein fyrir eftirfylgni og áhersla lögð á árangursmælingar og eftirlit.  

Konur, friður og öryggi 

Í upphafi árs 2013 tók gildi ný áætlun Íslands um framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325 um 

konur, frið og öryggi fyrir tímabilið 2013–2016. Tók hún við af fyrstu áætlun íslenskra stjórnvalda frá 

árinu 2010. Í áætluninni eru sett fram fjögur meginmarkmið, áætlaður afrakstur, aðgerðir og 

mælikvarðar. Fjallað er um aðgerðir Íslands á sviði aukinnar þátttöku kvenna í friðarstarfi og -

uppbyggingu, aðgerðir hvað varðar forvarnir og vernd kvenna og stúlkna gegn kynferðislegu ofbeldi og 

aðstoð og endurhæfingu fyrir fórnarlömb ofbeldis, auk þess sem sérstaklega er fjallað um fræðslu og 

málsvarastarf annars vegar og samstarf og samráð hins vegar. Þess má geta að í október 2015 voru 15 

ár liðin frá því að ályktun nr. 1325 var samþykkt af öryggisráðinu. Af því tilefni fór fram opin umræða í 

ráðinu um málefnið þar sem fastafulltrúi Íslands hjá SÞ undirstrikaði stuðning Íslands við framfylgd 

ályktunarinnar, rakti hversu mikla áherslu Ísland legði á hana og hvatti öll aðildarríki SÞ til að vinna að 

framgangi ályktunarinnar. Öryggisráðið samþykkti í tengslum við afmælið nýja ályktun, nr. 2242, sem 
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hnykkir enn frekar á efni hinnar fyrri. Þar er m.a. brýnt fyrir framkvæmdastjóra SÞ að tvöfalda á næstu 

fimm árum fjölda kvenna sem starfa í friðargæslusveitum SÞ.  

Kostnaður var varlega áætlaður og gert var ráð fyrir að varið yrði 16 m.kr. á ári í verkefni sem tengdust 

áætluninni. Reyndin varð sú að árið 2013 var 140 m.kr. varið í verkefni sem stuðluðu að því að 

markmiðum hennar yrði náð, en 105 m.kr. árið 2014 og 145 m.kr. 2015. 

Í samræmi við fræðslukafla áætlunarinnar fengu 85% útsendra sérfræðinga á vegum íslensku 

friðargæslunnar fræðslu um ályktun nr. 1325 á árinu 2013 og 81% 2014. Þá taka fulltrúar Íslands 

erlendis mið af markmiðum ályktunarinnar í málflutningi og tillögugerð á vettvangi alþjóðastofnana, 

líkt og kveðið er á um í áætluninni. Í samræmi við áætlunina er stefnt að sem jöfnustu kynjahlutfalli í 

stöðum útsendra sérfræðinga og var hlutfall kvenna á bilinu 40–65% á árunum 2013 og 2014. Árið 2015 

var hlutfallið nákvæmlega 50% og árið 2016 voru 55% útsendra sérfræðinga konur. Árið 2013 voru 

jafnréttissérfræðingar í þremur stöðugildum af átta eða 37%. Þeir voru jafn margir árið eftir, en þar 

sem öðrum stöðum fjölgaði varð hlutfallið 23% af útsendum sérfræðingum. Árið 2015 var kynjahlutfall 

útsendra sérfræðinga jafnt og voru jafnréttissérfræðingar í 4,5 stöðugildum af 11, eða um 40% af 

útsendum sérfræðingum. Sama þróun átti sér stað næsta ár en þá voru hlutföllin 5 af 14, eða um 36%. 

Þá voru áhrifastöður innan íslensku utanríkisþjónustunnar kortlagðar árið 2013 og kom þá í ljós að 

hlutfall kvenna í áhrifastöðum var 21% en karla 79%. Með stuðningi utanríkisráðuneytisins stóð 

Jafnréttisskóli HSÞ fyrir tveimur opnum málþingum um ályktun nr. 1325 í samstarfi við ráðuneytið og 

fleiri stofnanir, í apríl 2014 og júní 2015. 

Námskeið fyrir félagasamtök um fyrirbyggjandi starf, vernd, aðstoð og endurhæfingu var haldið í 

desember 2013. Engar íslenskar umsóknir um styrki á sviði ályktunar nr. 1325 bárust frá 

félagasamtökum, en veittir voru styrkir til alþjóðastofnana og félagasamtaka í Palestínu, Afganistan og 

Bosníu-Hersegóvínu, auk styrktarsjóðs UN Women. Samráðshópur sem var stofnaður árið 2013 kom 

saman 2015 og samþykkti starfslýsingu fyrir hópinn. Ályktun nr. 1325 var ekki sérstaklega kynnt í 

fagráðuneytum á Íslandi þessi ár, eins og þó er mælt fyrir um í áætluninni.  

Á árinu 2011 var stofnað sérstakt fagteymi í jafnréttismálum. Í því sátu fulltrúar þróunarsamvinnu-

skrifstofu (þá þróunarsamvinnusviðs) utanríkisráðuneytisins, fulltrúar ÞSSÍ og fulltrúar alþjóða- og 

öryggisskrifstofu (þá öryggissviðs) ráðuneytisins. Hlutverk teymisins var m.a. að samræma starfsemi 

ráðuneytisins og ÞSSÍ á sviði jafnréttismála í þróunarsamvinnu, vinna markvisst að samþættingu kynja- 

og jafnréttissjónarmiða og fylgja eftir áætlun Íslands um framkvæmd ályktunar öryggisráðsins nr. 1325. 

Starf teymisins reyndist bæði mannafla- og tímafrekt og eftir nokkurn tíma lagðist það af. Í 

þróunarsamvinnuáætlun fyrir tímabilið 2013–2016 var gert ráð fyrir að teymið yrði endurvakið og það 

myndi eftirleiðis sinna bæði félags- og jafnréttismálum. Sökum skorts á tíma og mannafla varð aldrei 

úr því. Hið sama á við um öll fagteymin sem kveðið er á um í þróunarsamvinnuáætlun. 

Árið 2015 hóf Ísland þátttöku í norrænu verkefni, Nordic Women Mediators Network (NWMN), sem 

snýr að því að efla þátt kvenna í friðar- og sáttaumleitunum með markvissu samstarfi, uppbyggingu á 

norrænu tengslaneti kvenna sem geta sinnt slíkum verkefnum og með þátttöku í sameiginlegum 

verkefnum á þessu sviði. Formleg stofnun NWMN fór fram í Ósló í nóvember 2015 og í mars 2016 var 

verkefnið kynnt á vettvangi SÞ í New York þar sem Gréta Gunnarsdóttir sendiherra var meðal 

framsögumanna og utanríkisráðherra Íslands fór með lokaorð fundarins. Jafnréttisskóli HSÞ sér um 

rekstur verkefnisins fyrir hönd Íslands í samstarfi við norrænar systurstofnanir sem starfa á vettvangi 

friðar- og öryggismála. 
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2.6. Umhverfis- og loftslagsmál  

Á árunum 2013–2016 voru veitt framlög til nokkurra sjóða og verkefna sem ætlað er að bregðast við 

eða draga úr áhrifum loftslagsbreytinga. Veitt var framlag til sjóðs á vegum rammasamnings SÞ um 

loftslagsbreytingar fyrir fátækustu þróunarlöndin (UNFCCC LDCF), en meginverkefni hans er að styðja 

undirbúning og framkvæmd aðgerðaáætlana um aðlögun að loftslagsbreytingum. Þá voru veitt framlög 

í Græna loftslagssjóðinn (GCF) frá árinu 2014, en fyrsta framlagaráðstefnan fyrir sjóðinn var haldin í 

nóvember 2014. Sjóðnum er ætlað að fjármagna verkefni og áætlanir sem stuðla að því að lágtekjuríki 

geti aðlagast loftslagsbreytingum og gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir þær. Gert er ráð fyrir að 

sjóðurinn verði mikilvægasti loftslagssjóðurinn, en framlög í hann munu koma bæði frá gjafaríkjum og 

einkageiranum. Á framlagaráðstefnunni tilkynnti Ísland enn fremur um framlag sem nemur 1 milljón 

Bandaríkjadala á tímabilinu 2016–2020, sem svarar um 110 m.kr. eða um 22 milljónum árlega.  

Ísland leggur áherslu á að rödd kvenna heyrist í loftslagsumræðunni og í því skyni var veitt fé til tveggja 

verkefna: annars vegar loftslagsverkefnis á vegum UN Women og hins vegar sjóðs (WEDO) sem hefur 

að markmiði að auka hlut kvenna í alþjóðlegum viðræðum um loftslagsmál. Verkefni UN Women hefur 

að markmiði að koma kynjasjónarmiðum á framfæri í alþjóðlegum samningaviðræðum og 

stefnumótun á sviði loftslagsmála. Í því skyni jók UN Women málsvarastarf sitt í þeim tilgangi að tryggja 

að alþjóðlegar viðræður um loftslagsbreytingar tækju fullt tillit til jafnréttissjónarmiða. Málsvarastarfið 

felst m.a. í rannsóknum og birtingu greina, skipulagningu viðburða, stuðningi við kvenfulltrúa í 
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loftslagsviðræðum, þátttöku á fundum UNFCCC og tæknilegri aðstoð við loftslagsteymi aðalritara SÞ. 

Þá fólst hluti verkefnisins í uppbyggingu getu og færni (e. capacity building) kvenfulltrúa í loftslags-

viðræðum, m.a. í samvinnu við WEDO. Þannig var fulltrúunum boðið að taka þátt í námskeiðum um 

samningaviðræður í loftslagsmálum, vefsíðu var haldið úti um efnið og stutt var við vettvang fyrir 

tengslamyndun. WEDO styrkir konur frá þróunarlöndum til að sækja loftslagsráðstefnur og fundi SÞ og 

taka þannig þátt í samningaviðræðum um loftslagsmál. Veitt voru framlög til sjóðsins á árunum 2013 

og 2014, en fjármagnið fer til ferðakostnaðar kvenfulltrúa frá þróunarríkjum og þjálfunar og annars 

stuðnings við fulltrúana fyrir samningaviðræðurnar.  

Vitað er að aukin nýting jarðhita getur dregið úr loftslagsbreytingum auk þess að leiða til bættra 

lífskjara fyrir fjölda fólks í fátækustu ríkjum heims. Í því skyni veittu íslensk stjórnvöld framlög til 

framdráttar jarðhitaverkefnum í þróunarríkjum á árunum 2013–2016, sem hluta af framlögum til 

umhverfis- og loftslagsmála. Þannig voru veitt framlög til IRENA, en meginhlutverk stofnunarinnar er 

að styðja ríki sem vilja stuðla að orkuumskiptum frá jarðefnaeldsneyti í endurnýjanlega orkugjafa og 

vera leiðandi afl í vaxandi alþjóðlegu samstarfi um endurnýjanlega orkugjafa. Ísland er meðal stofnaðila 

og hefur frá upphafi lagt áherslu á nýtingu jarðhita. Árið 2012 setti stofnunin af stað verkefni sem hefur 

þann megintilgang að kanna mögulega kosti á nýtingu jarðhita í fimm ríkjum Mið- og Suður-Ameríku. 

Þá hefur IRENA staðið fyrir útgáfu upplýsinga um hvar finna megi einstakar tegundir orkugjafa til 

orkuframleiðslu, s.s. jarðhita, vind og sól, og hefur Ísland lagt sitt af mörkum og veitt upplýsingar um 

jarðhita. 

Þá var veitt framlag til sjóðs um sjálfbæra orku fyrir alla (SEforALL), en meginmarkmið hans eru bætt 

aðgengi að orku, betri orkunýting og aukin nýting endurnýjanlegra orkugjafa. Í byrjun árs 2016 var 

skipaður nýr framkvæmdastjóri SEforALL og sérlegur erindreki framkvæmdastjóra SÞ um 

endurnýjanlega orku, en með þeirri skipan hófust miklar umbætur hjá SEforALL. Samhliða þessum 

skipulagsbreytingum hefur stofnunin beitt sér fyrir því að koma upp neti sérfræðinga og styrkja og efla 

samstarf banka, stofnana og félagasamtaka á þessu sviði. Þar að auki hefur SEforALL birt ítarlegar 

greiningar um orkumál í samvinnu við lykilstofnanir á sviði orkumála í þróunarlöndum, s.s. 

Alþjóðabankann. Í því samhengi má nefna svokölluð hitakort (e. heat maps) þar sem lönd voru greind 

út frá ýmsum mælikvörðum tengdum orku og forgangsríki valin út frá því hvaða lönd væru líklegust til 

að skila sem víðtækustu áhrifum á sviði orkumála á sem stystum tíma.  

Árið 2015 var tímamótaár í loftslagsmálum. Þar má helst nefna að Heimsmarkmiðin, þar sem eitt af 

aðalmarkmiðum er að bæta aðgengi að sjálfbærri orku, voru samþykkt af aðildarríkjum SÞ. Þremur 

mánuðum síðar, á loftslagsráðstefnu SÞ í París, var sögulegt samkomulag um aðgerðir í loftslagsmálum 

samþykkt. 
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3. Fjölþjóðleg þróunarsamvinna 

Stuðningur og samstarf við alþjóðlegar stofnanir er stór hluti af þróunarstarfi Íslands. Í samræmi við 

skýrari forgangsröðun í þróunarsamvinnu Íslands leggja stjórnvöld mikla áherslu á stuðning við 

eftirfarandi fjórar stofnanir: UN Women, UNICEF, HSÞ/UNU og Alþjóðabankann. Ísland styður einnig 

aðrar stofnanir sem gegna lykilhlutverki í alþjóðlegri þróunarsamvinnu, s.s. Þróunaráætlun SÞ (UNDP), 

UNFPA og FAO. Á árinu 2015 átti Ísland sæti í stjórn UNDP, en sú stjórn fer jafnframt með málefni 

UNFPA og skrifstofu SÞ fyrir verkefnaþjónustu (UNOPS). Í stjórnarstarfinu lagði Ísland sérstaklega 

áherslu á jafnréttismálin innan stofnunarinnar og aukinn árangur þar að lútandi. 

 

3.1. UN Women1 

UN Women, sem var sett á laggirnar árið 2011 með sameiningu UNIFEM og þriggja systurstofnana 

innan SÞ, er eina stofnun SÞ sem vinnur eingöngu að kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna. Stofnunin 

starfar á vettvangi, sinnir samræmingarhlutverki meðal stofnana SÞ og er leiðandi í stefnumótun á 

alþjóðavettvangi. Á árinu 2014 átti Ísland sæti í framkvæmdastjórn UN Women þar sem lögð var 

áhersla á áframhaldandi styrkingu stofnunarinnar, en hún er smá í samanburði við aðrar stofnanir SÞ 

og undirfjármögnuð miðað við það lykilhlutverk sem henni er ætlað að gegna. Þá tók Ísland áfram þátt 

í óformlegum vinahópi líkt þenkjandi ríkja á vettvangi SÞ í New York sem styðja starf UN Women og 

átti óformlegt samráð við aðrar Norðurlandaþjóðir um starf stofnunarinnar.  

                                                           

1 Einnig er fjallað um framlög Íslands til UN Women í kafla 4.1 (mannúðaraðstoð), kafla 5 (verkefni í Afganistan og Palestínu) 

og kafla 6.1 (samstarfsverkefni í Malaví). 
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Ísland lagði kjarnaframlag til UN Women að upphæð 82 m.kr. árið 2013, 78 m.kr. árið 2014, 99 m.kr. 

árið 2015 og 111 milljónir árið 2016. Slík framlög renna beint til grunnstarfsemi stofnunarinnar, en hún 

fylgdi aðgerðaáætlun fyrir tímabilið 2014–2017 (e. Strategic Plan 2014–2017). Ísland hefur verið ötull 

stuðningsaðili stofnunarinnar frá upphafi og er meðal þeirra landa sem greiða hæstu kjarnaframlögin 

miðað við höfðatölu. Á árinu 2016 náði Ísland fyrsta sætinu þegar litið er til heildarframlaga til 

stofnunarinnar, en það ár greiddi Ísland hæsta framlagið miðað við höfðatölu. 

Samkvæmt ársskýrslum stofnunarinnar,2 sem lagðar eru fyrir framkvæmdastjórn UN Women, kemur 

fram að í starfi stofnunarinnar hafi náðst góður árangur á vettvangi í þeim 93 löndum þar sem stofnunin 

starfar, sem og á alþjóðavísu. Þá hafi stofnunin jafnframt skilað góðu starfi við samhæfingu 

jafnréttismála innan SÞ. Unnið hefur verið að jafnréttismálum og valdeflingu kvenna á ólíkum vettvangi 

og stigum sem hefur haft veruleg samlegðaráhrif og skilað árangri. UN Women hefur sinnt mikilvægu 

ráðgefandi hlutverki í stefnumótun, m.a. á vettvangi allsherjarþingsins, loftslagssamnings SÞ, 

kvennanefndar SÞ og í undirbúningsvinnunni fyrir mótun nýrra markmiða um sjálfbæra þróun. Af starfi 

stofnunarinnar á vettvangi má m.a. nefna stuðning við endurbætur á stjórnarskrám, lögum og stefnum 

ríkja og ríkisstjórna m.t.t. jafnréttismála; stuðning við mótun og framfylgd laga, stefna og áætlana um 

upprætingu ofbeldis gegn konum og stuðning við stefnumótun hvað varðar framkvæmd ályktunar 

öryggisráðs SÞ nr. 1325. Sömuleiðis má nefna að árið 2016 juku 28 lönd framlög til jafnréttismála og 

125.000 konur fengu aðstoð í gegnum mannúðarverkefni UN Women víðs vegar um heiminn. 

Á árinu 2014 var framkvæmd fyrsta MOPAN-úttektin3 á UN Women sem náði til fyrstu starfsára 

stofnunarinnar. Í heildina voru niðurstöðurnar mjög jákvæðar. Staðfest er mikilvægi stofnunar sem 

starfar einvörðungu að kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna: á vettvangi, innan SÞ og í stefnumótun á 

alþjóðavettvangi. Þá fær stofnunin lof fyrir að vera með skýra stefnumótun, skilvirkt verklag í tengslum 

við úttektir og eftirlit og mikinn metnað til að ná árangri. Þá var stofnuninni hrósað fyrir aðkomu hennar 

að stefnumótun á alþjóðavettvangi og fyrir að tryggja að verkefni byggðust ávallt á þörfum og stefnum 

viðtökulandanna. Í úttektinni var einnig bent á svið þar sem rými er til umbóta, en til dæmis megi víða 

styrkja samhæfingarhlutverk stofnunarinnar á vettvangi, auka gagnsæi í veitingu fjármuna til 

umdæmisskrifstofa og bæta áhættustjórnun.  

Á árunum 2013–2016 voru eyrnamerkt framlög veitt til styrktarsjóðs SÞ um afnám ofbeldis gegn konum 

og verkefna stofnunarinnar í Palestínu og Afganistan, líkt og fyrri ár. Þess utan var fé lagt fram í 

átaksverkefni stofnunarinnar í tengslum við 20 ára afmæli kvennaráðstefnu SÞ í Peking (Beijing+20) 

árið 2015, til loftslagsverkefnis á vegum UN Women, til svokallaðrar Barbershop-ráðstefnu í New York, 

svo og verkefnis stofnunarinnar í Úganda sem miðar að því að auka hlut karla og drengja í 

                                                           

2 http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2014/as/eb-2014-as-unw-

2014-2-progress%20report%20on%20sp%202011-2013-en%20pdf.ashx?v=1&d=20141013T121517 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2015/as%2015/unw-2015-6-

edar-en.pdf?v=1&d=20150625T160534 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2016/annual%20session%2

02016/unw-2016-6-mtr-en.pdf?v=1&d=20160602T162323 

http://annualreport.unwomen.org/en/2017 
3 http://www.mopanonline.org/publications/MOPAN%202014%20UN-

Women%20Final%20Technical%20Report%20Vol%20I%20-%20Issued%2013%20January%202015.pdf 

Og: http://www.mopanonline.org/publications/2014_MOPAN_UN_Women_Management_Response.pdf 

 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2014/as/eb-2014-as-unw-2014-2-progress%20report%20on%20sp%202011-2013-en%20pdf.ashx?v=1&d=20141013T121517
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2014/as/eb-2014-as-unw-2014-2-progress%20report%20on%20sp%202011-2013-en%20pdf.ashx?v=1&d=20141013T121517
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2015/as%2015/unw-2015-6-edar-en.pdf?v=1&d=20150625T160534
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2015/as%2015/unw-2015-6-edar-en.pdf?v=1&d=20150625T160534
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2016/annual%20session%202016/unw-2016-6-mtr-en.pdf?v=1&d=20160602T162323
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2016/annual%20session%202016/unw-2016-6-mtr-en.pdf?v=1&d=20160602T162323
http://www.mopanonline.org/publications/MOPAN%202014%20UN-Women%20Final%20Technical%20Report%20Vol%20I%20-%20Issued%2013%20January%202015.pdf
http://www.mopanonline.org/publications/MOPAN%202014%20UN-Women%20Final%20Technical%20Report%20Vol%20I%20-%20Issued%2013%20January%202015.pdf
http://www.mopanonline.org/publications/2014_MOPAN_UN_Women_Management_Response.pdf
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jafnréttisbaráttunni og er hluti af HeforShe-átaki UN Women, en framkvæmd þess hófst á vor-

mánuðum 2015.  

Framlög Íslands til starfsemi UN Women í Afganistan runnu til verkefnastoðar er lýtur að baráttunni 

gegn kynbundnu ofbeldi og felst í margvíslegum stuðningi við afgönsk stjórnvöld og félagasamtök. 

Þannig var stutt við sérstakar miðstöðvar sem stofnaðar voru af kvennamálaráðuneyti Afganistans og 

gegna því hlutverki að hafa eftirlit með framfylgd laga um afnám ofbeldis gegn konum. Hefur UN 

Women veitt 12 miðstöðvanna tæknilega aðstoð og sett upp aðstöðu þar sem konur geta komið 

saman, komist í tölvur og notað bókasafn. Verkefnið veitti kvennamálaráðuneytinu einnig ýmiss konar 

stuðning, s.s. við gerð aðgerðaáætlunar um framfylgd laganna og með því að styrkja vinnuhóp um 

endurskoðun refsiréttar í Afganistan með tíu kvenkyns sérfræðingum, með tæknilegri aðstoð og 

þjálfun í lagagerð og íslömskum dómshefðum, auk þess að halda ráðstefnu þar sem fleiri konur gátu 

komið með tillögur og athugasemdir. Þá felst verkefnið einnig í stuðningi við kvennaathvörf, en þau 

veita þeim konum sem verða fyrir heimilisofbeldi heilbrigðisþjónustu, menntun, lagalega ráðgjöf, 

fjölskylduráðgjöf og starfsþjálfun. 

Frá og með 2015 hefur Ísland, ásamt Belgíu, Noregi og Svíþjóð, veitt eyrnamerkt framlög  í þágu 

aðgerðaáætlunar (e. Country Programme) UN Women í Afganistan. Sem dæmi má nefna að UN 

Women studdi afgönsku ríkisstjórnina við gerð áætlunar um framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 

1325 um konur, frið og öryggi. Árið 2016 nutu tæplega 3.000 konur góðs af verkefnum UN Women í 

kvennamiðstöðvum í níu héruðum víðs vegar um landið. Sömuleiðis stuðlaði UN Women að 

vitundarvakningu um kvennasáttmálann (CEDAW) og ályktun nr. 1325 meðal 1.500 háskólanema, 

embættismanna og fulltrúa félagasamtaka þar í landi í gegnum vinnustofur og námskeið.  

Í Palestínu var stutt við Mehwar-kvennaathvarfið sem rekið er af UN Women í samstarfi við 

félagsmálaráðuneytið í Palestínu og veitir þolendum ofbeldis heildræna aðstoð og vinnur að 

valdeflingu kvenna og stúlkna. Mehwar-kvennaathvarfið er fyrsta sérhæfða miðstöðin í Palestínu sem 

sinnir fórnarlömbum heimilisofbeldis og vinnur að samfélags- og viðhorfsbreytingum í víðara 

samhengi. Samkvæmt framvinduskýrslu fyrir árin 2013 og 2014 kemur fram að alls hafi 141 konu í neyð 

verið komið til bjargar, sem og 40 börnum þeirra, sem öll voru fórnarlömb ofbeldis. Fengu konurnar og 

börn þeirra ýmiss konar aðstoð, s.s. sálfræðimeðferð og lögfræðiráðgjöf og -þjónustu auk 

heilbrigðisþjónustu, lyfjagjafar og hjúkrunar. Eftir að dvölinni lauk fengu konurnar stuðning við að 

komast aftur út í samfélagið, en með slíkum stuðningi er reynt að ná til samfélagsins og fjölskyldna 

fórnarlamba og miðla þekkingu. Á tímabilinu ráku lögfræðingar stofnunarinnar 196 dómsmál. Þar var 

ýmist um að ræða mál sem tengdust nauðgunum, kynferðislegu ofbeldi, áreitni eða hótunum, en einnig 

hjónaskilnuðum, barnavernd og meðlagsgreiðslum, auk forræðis, fæðingarvottorða og skráningar 

barna. Á árinu 2013 starfaði íslenskur sérfræðingur á skrifstofu UN Women í Palestínu, m.a. við ráðgjöf 

og að efla færni í samþættingu kynjasjónarmiða innan nýrrar deildar (e. Gender Mainstreaming Unit).  

Frá og með 2015 hefur Ísland veitt eyrnamerkt framlög sín beint til aðgerðaáætlunar UN Women í 

Palestínu. Stofnunin studdi til að mynda við drög að frumvarpi um fjölskylduvernd sem fjallar um 

regluverk og viðbrögð við heimilisofbeldi. Sömuleiðis aðstoðaði UN Women 15 saksóknara, sem sinna 

málum tengdum kynbundnu ofbeldi, við að þróa verklagsreglur tengdar þessum málaflokki. Stofnunin 

veitti einnig ráðuneyti sem sinnir málefnum kvenna víðtæka tæknilega aðstoð og fjárhagslegan 

stuðning við við þróun þverlægrar jafnréttisstefnu. 

Um árabil hefur Ísland veitt framlög í styrktarsjóð UN Women til að uppræta ofbeldi gegn konum. 

Verkefni sjóðsins snúa ýmist að því að koma í veg fyrir ofbeldi gegn konum, tryggja þolendum aðstoð 

og/eða stuðla að framfylgd laga og reglna í málaflokknum. Frá stofnun styrktarsjóðsins árið 1996 hafa 

verið veittir styrkir til u.þ.b. 400 verkefna í 136 löndum og svæðum. Á árinu 2016 voru alls 106 verkefni 
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yfirstandandi í 77 löndum og svæðum, sem fengu styrki að upphæð 54 milljónir Bandaríkjadala, sem 

nemur um 6,4 milljörðum íslenskra króna. Langflestir styrkirnir fóru til félagasamtaka, en einnig til 

verkefna á vegum stjórnvalda og stofnana SÞ á vettvangi. Eitt dæmi um verkefni sem sjóðurinn hefur 

stutt er á vegum félagasamtaka í Malaví og snýr að því að tryggja öruggt skólaumhverfi í 17 skólum í 

Nsanje-héraði. Verkefnið snertir rúmlega 6.800 stúlkur og 7.200 drengi sem vinna saman að því að 

finna leiðir til að stuðla að kynjajafnrétti og hvernig binda megi enda á ofbeldi gegn stúlkum. Auk þess 

vinna um 5.200 kennarar að vitundarvakningu um afnám ofbeldis og uppbyggingu innviða sem tryggja 

stúlkum leiðir til að tilkynna ofbeldi verði þær fyrir því. Að auki má nefna að UN Women studdi við 

mótun Heimsmarkmiðanna en með samþykkt þeirra hefur alþjóðasamfélagið í fyrsta sinn skuldbundið 

sig við að útrýma ofbeldi í allri sinni mynd gegn öllum konum og stúlkum. 

Loftslagsverkefni UN Women, sem Ísland studdi með framlögum til ársins 2014, hafði það m.a. að 

markmiði að tryggja að kynjajafnrétti og valdefling kvenna yrði að fullu samþætt niðurstöðum 

ráðstefnu SÞ um sjálfbæra þróun (Ríó+20). Samkvæmt lokaskýrslu verkefnisins náðist megin-

markmiðið, enda er í niðurstöðuskjalinu að finna sterka tilvísan í jafnrétti kynjanna og mikilvægi 

þátttöku og forystu kvenna þegar kemur að sjálfbærri þróun. Það þótti mikilvægur grunnur fyrir starfið 

sem fram undan var enda hafði niðurstöðuskjalið mikil áhrif á mótun nýrra markmiða um sjálfbæra 

þróun. Undir hatti verkefnisins stóð UN Women einnig fyrir fjórum stórum viðburðum sem tengdust 

þessu og fjölmörgum minni hliðarviðburðum, auk þess sem stofnunin hefur sinnt mikilvægu hlutverki 

hvað varðar ráðgjöf og málsvarastarf í ferlum á borð við mótun nýrra þróunarmarkmiða og einnig innan 

UNFCCC.  

Að lokum voru veitt framlög til landsnefndar UN Women á Íslandi, í samræmi við samstarfssamning við 

landsnefndina fyrir tímabilið 2013–2015 og 2016–2018, en unnið er samkvæmt árlegri aðgerðaáætlun 

um samstarfið. Samkvæmt samningnum vinnur landsnefndin að vitundarvakningu meðal almennings 

um jafnrétti kynjanna og stöðu kvenna í þróunarlöndum. Samstarf við landsnefndina er öflugt og hefur 

utanríkisráðuneytið notið sérfræðiþekkingar landsnefndarinnar í tengslum við stefnumótun, m.a. hvað 

varðar málefni kvenna í þróunarríkjum og framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325. Hafa 

sérfræðingar landsnefndarinnar lagt sitt af mörkum til málefnavinnu ráðuneytisins á fundum 

kvennanefndar SÞ (CSW) og verið hluti af sendinefnd Íslands. Sterk staða landsnefndarinnar innan 

vébanda UN Women og tengslanet hennar hefur reynst mikill styrkur fyrir íslensk stjórnvöld. Loks hefur 

landsnefndin lagt mikinn metnað í fræðslu og þjálfun útsendra sérfræðinga.  
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3.2. UNICEF  

UNICEF starfar á grundvelli barnasáttmála SÞ og hefur það meginhlutverk að bæta hag barna, ungs 

fólks og kvenna í þróunarlöndum, auk þess sem stofnunin sinnir mikilvægu hlutverki í mannúðar-

aðstoð. Ísland sat í framkvæmdastjórn UNICEF 2010, en fastanefnd Íslands í New York tekur nú þátt í 

störfum framkvæmdastjórnarinnar sem áheyrnarfulltrúi.  

Á árunum 2013 og 2014 veitti Ísland UNICEF um 73 m.kr. kjarnaframlag hvort árið um sig. Árið 2015 

var framlagið aukið í 99 m.kr. og í 108 m.kr. árið 2016. Stofnunin fylgdi aðgerðaáætlun fyrir tímabilið 

2014–2017 (e. Strategic Plan 2014-2017). Samkvæmt ársskýrslum um framvindu starfsins árin 2013–

20164 kemur fram að umtalsverður árangur hefur náðst á síðastliðnum árum hvað varðar betri 

lífsskilyrði fyrir börn heimsins. Á tímabili Þúsaldarmarkmiðanna (1990–2015) dóu meira en helmingi 

færri börn, rúmlega 2 milljarðar einstaklinga fengu aðgang að hreinu drykkjarvatni og bættri salernis-

aðstöðu og hlutfall vannærðra barna lækkaði úr 40% í 24%. HIV-nýsmituðum börnum fækkaði um 

meira en helming, eða um 70%, á árunum 2000–2015 og á sama tímabili fjölgaði innritunum barna í 

skóla um 100 miljónir. Þó er árangurinn ójafn milli landa og innan þeirra auk þess sem neyðarástand 

vegna náttúruhamfara eða ófriðar ógnar þeim mikla árangri sem náðst hefur. Árið 2016 var 

fordæmislaust hvað það varðar, en allt að 535 milljónir barna bjuggu á svæðum þar sem íbúar þurftu 

að glíma við ófrið eða náttúruhamfarir. Í því sambandi veitti UNICEF yfir 29 milljónum manna aðgang 

að hreinu drykkjarvatni, tryggði 11,7 milljónum barna aðgang að formlegri og óformlegri menntun og 

veitti yfir 3 milljónum barna sálfélagslega aðstoð. Eftir að hafa veitt umfangsmestu vöruaðstoð frá 

                                                           

4 http://www.unicef.org/about/execboard/files/2014-6-Annual_report_Executive_Director-ODS-EN.pdf 

http://www.unicef.org/about/execboard/files/2015-5-ED_annual_report-ODS-EN.pdf 

http://www.unicef.org/about/execboard/files/2016-6-EDAR-ODS-EN.pdf 

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2016.pdf  

http://www.unicef.org/about/execboard/files/2014-6-Annual_report_Executive_Director-ODS-EN.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/2015-5-ED_annual_report-ODS-EN.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/2016-6-EDAR-ODS-EN.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2016.pdf
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upphafi vegna ebólufaraldursins 2014 studdi UNICEF verst hrjáðu löndin í Vestur-Afríku og sneri 

neyðarastoð í stuðning við uppbyggingu félagslegra innviða. Meðal árangurs á árinu 2016 má nefna að 

UNICEF sá um að bólusetja 85 milljónir barna gegn mislingum og aðstoðaði 4,5 milljónir barna sem 

þjáðust af alvarlegri vannæringu. Á árunum 2014–2016 veitti UNICEF yfir 100 milljónum manna aðgang 

að drykkjarhæfu vatni og bættri hreinlætisaðstöðu.  

Á árunum 2013–2016 veitti Ísland framlög til starfsemi UNICEF í Palestínu og til samstarfsverkefnis 

UNICEF og UNFPA um afnám limlestinga á kynfærum kvenna og stúlkna. Auk þess var fjármögnuð staða 

ungs sérfræðings á sviði menntamála á skrifstofu stofnunarinnar í Malaví og áfram var veittur 

stuðningur til landsnefndar UNICEF á Íslandi. 

Stuðningur Íslands til UNICEF í Palestínu fram til ársins 2014 fór til verkefnis til að bæta mæðra- og 

ungbarnavernd. Fólst verkefnið m.a. í þjálfun ljósmæðra og aukinni fræðslu til foreldra um brjóstagjöf, 

umönnun nýbura, heilsu mæðra og getnaðarvarnir. Verkefnið gerði heilbrigðisráðuneytinu á Gaza 

kleift að halda úti 40 starfandi ljósmæðrum og 18 heilbrigðisstarfsmönnum sem annast heimahjálp 

fyrir mæður og nýfædd börn, auk þess að veita ráðgjöf við brjóstagjöf. Á tímabilinu frá ágúst 2013 til 

nóvember 2014 nutu um 13.400 mæður og börn þeirra heimaþjónustunnar og var árangurinn af 

brjóstagjafarráðgjöfinni sérstaklega góður þar sem tæplega 70% þeirra mæðra sem heimsóttar voru 

höfðu börn sín eingöngu á brjósti. Með samstarfi við félagasamtök í Palestínu tókst svo að ná til 700 

nýrra kvenna og barna sem eru í mikilli áhættu vegna hernámsins. Auk stuðnings við fyrrgreint verkefni 

kostaði Ísland stöðu sérfræðings í jafnréttismálum á skrifstofu UNICEF í Palestínu sem lagði m.a. fram 

tillögur um sérstakan kynjavinkil innan verkefna stofnunarinnar. Frá og með árinu 2016 hefur Ísland 

veitt framlög til heilbrigðisáætlunar UNICEF í Palestínu. Sem dæmi um árangurinn má nefna að 320 

heilbrigðisstarfsmenn fengu þjálfun í skimun og snemmbúinni greiningu á fötlun og þroskaskerðingu 

og hlutfall barna sem höfðu aðgang að leikskólum (e. Early Childhood Development Centres) fór úr 49% 

árið 2012 í 56% árið 2016.  

Frá árinu 2011 hafa íslensk stjórnvöld stutt við samstarfsverkefni UNICEF og UNFPA sem miðar að því 

að uppræta limlestingar á kynfærum kvenna og stúlkna. Áætlað er að meira en 200 milljónir kvenna 

hafi þurft að þola þessa meðferð og í löndum þar sem tíðni slíkra limlestinga er há er áætlað að hætta 

sé á að um 30 milljónir stúlkna hljóti sömu örlög fyrir árið 2020. Kynfæralimlesting er skýrt brot á 

mannréttindum og ógnar heilsu stúlkna, kvenna og barna þeirra víða. Verkefnið nær til 17 landa í 

vestan-, austan- og norðaustanverðri Afríku og er unnið í senn á alþjóðlegum og innlendum vettvangi, 

sem og í nærsamfélögum þar sem slík hefð hefur ríkt um árabil. Í matsskýrslu fyrir fyrsta 

verkefnahlutann (2008–2012), sem kom út árið 2013, kemur fram að verkefnið hafi skilað árangri á 

flestum þeim sviðum sem stefnt var að, m.a. aukið vitund almennings um skaðsemi hefðarinnar og 

styrkt lagalegt umhverfi í löndunum sem verkefnið nær til. Á árunum 2014–2016 fengu um 2,4 milljónir 

stúlkna og kvenna ráðgjöf og/eða aðhlynningu í tengslum við kynfæralimlestingar. Sömuleiðis lýstu 6 

þúsund samfélög í 14 löndum yfir afnámi hefðarinnar á sama tíma og fjöldi samfélags- og trúarleiðtoga 

tók undir skaðsemi hennar. Innan verkefnisins er einnig unnið með heilbrigðisyfirvöldum landanna að 

því að stuðla að auknum forvörnum og aðstoð við fórnarlömb. Verkefnið hefur einnig aukið veg 

málefnisins á alþjóðavettvangi og óx því fiskur um hrygg þegar afnám kynfæralimlestinga kvenna var 

samþykkt sem undirmarkmið í nýjum Heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun, sem voru samþykkt á 

leiðtogafundi í New York í september 2015.   

Ísland fjármagnaði á árunum 2013–2016 stöðu sérfræðings (e. Junior Professional Officer) á skrifstofu 

UNICEF í Malaví, sem starfaði að menntamálum, og sneru verkefnin einkum að árangurs- og 

eftirlitsmati og tæknilegri aðstoð við stjórnvöld og háskólasamfélagið á sviði stefnumótunar og úrbóta 
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í menntamálum. Þá vann sérfræðingurinn að mótun og innleiðingu samstarfsverkefnis SÞ á sviði 

menntunar stúlkna í Malaví.  

Í október 2013 var undirritaður samstarfssamningur við landsnefnd UNICEF á Íslandi fyrir tímabilið 

2014–2016 en árið 2011 var fyrsti samningurinn gerður. Markmið samningsins er m.a. að efla kynningu 

á hlutverki og starfsemi UNICEF og stuðla að vitundarvakningu meðal almennings um málefni barna í 

þróunarríkjum. Samningnum er fylgt eftir með aðgerðaáætlun fyrir eitt ár í senn, en meðal verkefna 

landsnefndarinnar er að sinna kynningar- og fræðslustarfi um málefni barna í þróunarríkjum, veita 

ráðuneytinu ráðgjöf og umsögn vegna málefna á fjölþjóðlegum vettvangi og veita útsendum starfs-

mönnum á vegum íslensku friðargæslunnar fræðslu um málefni barna áður en þeir hverfa þangað til 

starfa.  
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3.3. Háskóli Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 

Á Íslandi starfa fjórir skólar innan vébanda HSÞ: Jarðhitaskólinn, Sjávarútvegsskólinn, Landgræðslu-

skólinn og Jafnréttisskólinn. Kjarni starfsins er sex mánaða námsdvöl sérfræðinga á Íslandi. Í lok árs 

2016 höfðu rúmlega 1.150 sérfræðingar frá 105 ríkjum útskrifast frá skólunum, auk þess sem tæplega 

2.780 sérfræðingar höfðu tekið þátt í styttri námskeiðum sem reglulega eru haldin í þróunarríkjum á 

vegum skólanna. Þess utan stunda nokkrir nemendur meistara- og doktorsnám við skólana ár hvert. 

Jarðhitaskólinn, sem starfað hefur frá árinu 1979, veitir sérfræðingum frá þróunarlöndum sérhæfða 

þjálfun á sviði jarðhitarannsókna og -nýtingar. Í lok árs 2016 höfðu alls 647 nemendur frá 60 löndum 

útskrifast úr sex mánaða þjálfun við skólann á Íslandi, 1.679 sérfræðingar tekið þátt í styttri 

námskeiðum í þróunarlöndum, 51 nemandi útskrifast með meistaragráðu og tveir með doktorsgráðu 

frá Háskóla Íslands með styrk frá skólanum. Á árinu 2013 luku 34 nemendur sex mánaða þjálfun við 

skólann (10 konur og 24 karlar). Auk þeirra hlutu fimm nemendur sömu þjálfun í Kenía. Árið 2014 

útskrifuðust svo 29 nemendur (9 konur og 20 karlar) úr skólanum. Í árslok 2014 stunduðu 12 nemendur 

meistaranám við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík og tveir stunduðu doktorsnám við Háskóla 

Íslands með styrk frá Jarðhitaskólanum. Árið 2015 útskrifuðust 30 nemendur (8 konur og 22 karlar) frá 

Jarðhitaskólanum. Auk þess stunduðu 16 fyrrverandi nemendur við skólann nám á meistarastigi á 

Íslandi og þrír voru við doktorsnám. Árið 2016 útskrifuðust 34 nemendur frá Jarðhitaskólanum (14 

konur og 20 karlar), 17 nemendur stunduðu meistaranám við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík 

og fjórir stunduðu doktorsnám við Háskóla Íslands. 

Jarðhitaskólinn stendur jafnframt árlega fyrir styttri námskeiðum í þróunarlöndum. Á árunum 2013–

2016 voru haldin slík námskeið í El Salvador og Kenía. Námskeiðin voru kennd við Þúsaldarmarkmið SÞ 
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en frá og með árinu 2015 hafa þessi námskeið tekið mið af Heimsmarkmiðunum um sjálfbæra þróun, 

einkum markmiði nr. 7 er varðar aðgang allra að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði. Loks 

býður Jarðhitaskólinn upp á þjónustu við þjálfun og námskeiðahald í jarðhita fyrir aðila frá 

þróunarlöndunum. Á árinu 2013 voru tvö slík námskeið haldin, eitt í Kenía og eitt í Rúanda. Á árinu 

2014 voru þau sjö talsins; tvö í Kenía, þrjú á Azóreyjum, eitt í Mexíkó og eitt á Íslandi. Árið 2015 voru 

námskeiðin einnig sjö; þrjú í Eþíópíu, eitt í Djibútí, eitt í Kenía og tvö á Asóreyjum. Árið 2016 hélt 

Jarðhitaskólinn átta slík námskeið; þrjú í Rúmeníu, tvö í Portúgal, eitt í Djibútí, eitt í Eþíópíu og eitt á 

Íslandi. 

Sjávarútvegsskólinn, sem hóf starfsemi árið 1998, veitir sérfræðingum frá þróunarlöndum þjálfun á 

ýmsum sviðum í sjávarútvegi og fiskveiðum. Í lok árs 2016 höfðu alls 325 nemendur útskrifast úr 

skólanum eftir sex mánaða þjálfun (119 konur og 206 karlar) og í september 2016 hófu 22 sérfræðingar 

nám við skólann. Sjávarútvegsskólinn stendur einnig fyrir styttri námskeiðum í þróunarlöndum og hafa 

tæplega 1.100 sérfræðingar sótt slík námskeið frá upphafi. Á árunum 2013–2016 voru haldin 18 

námskeið; í Bangladesh, Bretlandi, á Íslandi, í Kenía, Namibíu, Súrínam, Tansaníu, Víetnam og á Sankti 

Lúsíu, Sankti Vinsent og Grenadíneyjum. Á árinu 2013 tók gildi nýtt stefnumótunarskjal fyrir skólann 

fyrir tímabilið 2013–2017. Er um að ræða þriðja skjal sinnar tegundar og er það hluti af viðvarandi 

sjálfsmati á vegum skólans, en einnig viðbragð við breyttu landslagi á alþjóðavísu, bæði hvað varðar 

fiskimál almennt og þróunarsamvinnu í stærra samhengi og í samstarfslöndum skólans.  

Landgræðsluskólinn hóf starfsemi árið 2007 og varð hluti af neti HSÞ þremur árum síðar, árið 2010. 

Meginmarkmið skólans er að veita sérfræðingum frá þróunarlöndum þjálfun á sviði landgræðslu og 

sjálfbærrar nýtingar lands. Skólinn á rætur í samningi SÞ um varnir gegn myndun eyðimarka (UNCCD) 

og heimsótti framkvæmdastýra samningsins Landgræðsluskólann í júní 2014. Árið 2016 luku 11 

sérfræðingar þjálfun frá Landgræðsluskólanum (5 konur og 6 karlar). Á árinu 2015 útskrifuðust 13 

sérfræðingar (7 konur og 6 karlar) frá Landgræðsluskólanum eftir sex mánaða þjálfun en árið á undan 

höfðu 12 lokið námi (5 konur og 7 karlar). Árið 2013 luku 10 sérfræðingar þjálfun við skólann (5 konur 

og 5 karlar). Í lok árs 2016 höfðu því alls 87 sérfræðingar útskrifast úr skólanum frá upphafi, þar af 42 

konur og 45 karlar. Landgræðsluskólinn starfar í samræmi við stefnumótunarskjal fyrir tímabilið 2011–

2016 en á árinu 2013 setti skólinn sér jafnréttisstefnu og gerði ítarlega aðgerðaáætlun um 

jafnréttismál.  

Jafnréttisskólinn er yngstur skólanna en hann varð hluti af neti HSÞ á Íslandi í maí árið 2013, eftir að 

hafa verið tilraunaverkefni frá árinu 2009. Kom aðildin til í kjölfar úttektar sem gerð var árið áður, en 

niðurstöður hennar voru jákvæðar í garð skólans. Var skólinn talinn uppfylla öll nauðsynleg skilyrði til 

að verða aðili að HSÞ, auk þess sem hann var talinn góð viðbót við net HSÞ. Jafnréttisskólinn veitir 

sérfræðingum frá þróunarlöndum, átakasvæðum og fyrrum átakasvæðum þjálfun á sviði jafnréttismála 

og í lok árs 2016 útskrifuðust alls 86 nemendur (55 konur og 31 karl) úr skólanum. Á árinu 2013 voru 

útskriftarnemendurnir átta (5 konur og 3 karlar). Árið 2014 voru þeir 13 (8 konur og 6 karlar) og 2015 

voru þeir tíu (5 konur og 5 karlar). Árið 2016 luku 15 sérfræðingar þjálfun frá skólanum (11 konur og 4 

karlar). Árið 2016 tók skólinn við fyrstu nemendum sínum frá Gana og Suður-Afríku. Voru þetta 

jafnframt fyrstu sérfræðingar við skólann sem ekki eru frá áherslulöndum Íslands í alþjóðlegri 

þróunarsamvinnu; Malaví, Mósambík, Úganda, Palestínu og Afganistan. 

Allir skólarnir fjórir hafa verið ráðuneytinu og starfsstöðvum þess innan handar í málefnavinnu er 

tengist þeirra sérsviðum. Þannig hafa skólarnir komið að starfi Íslands í tengslum við mótun nýrra 

Heimsmarkmiða SÞ en áherslur íslenskra stjórnvalda þar eru í samræmi við viðfangsefni skólanna. 

Forstöðumaður Landgræðsluskólans var frummælandi í pallborðsumræðum um ný Heimsmarkmið SÞ, 

sem Ísland skipulagði í New York í byrjun 2013, og fjallaði þar um mikilvægi landgræðslu og baráttunnar 



ALÞJÓÐLEG ÞRÓUNARSAMVINNA ÍSLANDS 2013–2016 

 

21 

 

gegn landhnignun. Þá var forstöðumaður Sjávarútvegsskólans frummælandi á hliðarviðburði sem 

Ísland hélt um málefni hafsins í tengslum við ný þróunarmarkmið.  

Í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun hefur vinnuhópur starfað að því að undirbúa framtíðar-

fyrirkomulag starfsemi Háskóla SÞ á Íslandi og hefur vinnuhópurinn haft náið samráð við forstöðumenn 

skóla HSÞ á Íslandi. 

 

3.4. Alþjóðabankinn  

Alþjóðabankinn er meðal stærstu og áhrifamestu alþjóðastofnana á sviði þróunarsamvinnu í heiminum 

og samkvæmt helstu úttektum síðustu ára telst bankinn meðal árangursríkustu stofnana á þessu sviði. 

Þrátt fyrir stærð Alþjóðabankans hefur Ísland greiða leið að virkri þátttöku á vettvangi hans, m.a. í 

gegnum kjördæmi Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í stjórn bankans en einnig með reglulegri og beinni 

aðkomu að málefnavinnu í tvíhliða samstarfi. 

Töluvert umrót hefur einkennt Alþjóðabankann á tímabilinu en með tilkomu nýs forseta, Dr. Jim Yong 

Kim, árið 2012 var ráðist í miklar stefnu- og skipulagsbreytingar innan bankans. Var breytingunum vel 

tekið af kjördæmi Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna enda talin þörf á frekari skilvirkni og 

hagkvæmni í starfi. Ný markmið voru sett árið 2013 um að binda enda á sára fátækt í heiminum og 

stuðla að aukinni hagsæld og velmegun fyrir þá fátækustu. Ljóst er að markmiðin eru metnaðarfull og 

jákvætt þykir að bankinn hafi markað sér svo afgerandi stefnu til framtíðar. Í júlí 2014 tók 

Alþjóðabankinn upp nýtt skipurit og tóku þá til starfa nýir framkvæmdastjórar yfir 14 hnattrænum 

einingum (e. Global Practices) og fimm þverlægum sviðum (e. Cross-cutting Solution Areas). 

Verkaskiptingunni, sem áður var svæðisbundin, þ.e. á milli heimsálfa, hefur nú verið breytt í 

málefnatengda verkefnaskiptingu.  

Á árinu 2014 sat utanríkisráðherra í þróunarnefnd Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir 

hönd kjördæmisins en nefndin sinnir pólitískri stefnumörkun í þróunarsamvinnu og er skipuð 25 

ráðherrum og seðlabankastjórum í umboði hinna 188 aðildarríkja bankans. Nefndin fundaði í tvígang 

árið 2014, að vori og hausti, í tengslum við fundi Alþjóðabankans í Washington DC. Þar áréttaði 

ráðherra, sem fulltrúi kjördæmis Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna, mikilvægi þess að bregðast 
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við ójafnræði og auka velmegun og hagsæld fátækasta fólks heims. Þá voru tveir vinnufundir 

kjördæmisins haldnir á Íslandi haustið 2013, annars vegar almennur samráðsfundur og hins vegar 

fundur ráðherra ásamt forseta Alþjóðabankans. 

Stór hluti framlaga Íslands til Alþjóðabankans fer til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (International 

Development Association, IDA) sem veitir fátækustu löndum heims styrki og lán á hagstæðum kjörum 

auk ráðgjafar, en starfsemi stofnunarinnar er endurfjármögnuð á þriggja ára fresti. Á tímabilinu 2013–

2016 fóru fram samningaviðræður vegna 17. og 18. endurfjármögnunarinnar og tók Ísland þátt í þeim 

báðum. Samningaviðræðum um 17. endurfjármögnunina lauk í desember 2013, en hún kom til 

framkvæmdar á árunum 2015–2017. Viðræður um næsta tímabil, hið 18., stóðu yfir á árinu 2016 og 

lauk í desember það ár. Niðurstöður þeirra voru mjög afgerandi, en heildarfjármagnið sem rann til 

aðstoðar fátækustu ríkjunum í gegnum stofnunina hefur aldrei verið jafn mikið. Heildarupphæðin nam 

alls 75 milljörðum dala, en það kom ekki síst til vegna nýjunga í fjármögnun stofnunarinnar. Framlög 

gjafaríkja voru þau sömu milli tímabila, en til þess að auka vogarafl sjóða stofnunarinnar mun stofnunin 

hefja útgáfu skuldabréfa á almennum markaði og fjölga lánum með hærri vöxtum, sem veitt eru til 

burðugri ríkja innan IDA. Megináherslur stofnunarinnar voru áþekkar milli 17. og 18. 

endurfjármögnunarinnar, en lögð var áhersla á fimm megináherslusvið: loftslagsbreytingar, jafnrétti 

kynjanna, atvinnumál og hagþróun, stjórnsýslu og stofnanir, auk óstöðugra ríkja. 

Ísland hefur verið aðili að IDA frá upphafi og er áskrifandi að 0,03% hlutafjár í stofnuninni. 

Jafnréttismál 

Verkefnum Alþjóðabankans, sem stuðla að jafnrétti kynjanna, hefur farið fjölgandi. Á árunum 2013–

2015 voru árangursmælikvarðar á sviði jafnréttismála styrktir og jafnréttismál fest enn frekar í sessi, 

t.d. sem ein af meginstoðum IDA við 17. og 18. endurfjármögnun hennar. Árið 2014 voru áherslusvið 

Alþjóðabankans endurskilgreind þar sem jafnrétti kynjanna var skilgreint sem eitt af fimm þverlægum 

áhersluatriðum bankans. Enn er þó langt í land og hefur Ísland, ásamt öðrum Norðurlandaþjóðum og 

Eystrasaltsríkjunum, beitt sér fyrir því að hvetja bankann til frekari aðgerða í þessum málaflokki. Á 

árunum 2013–2016 veittu íslensk stjórnvöld samtals 112 m.kr. framlög í jafnréttissjóð innan bankans 

(e. Umbrella Facility for Gender Equality, UFGE) en honum er ætlað að vinna að samþættingu 

kynjasjónarmiða á öllum sviðum og í öllum störfum bankans. Ísland gerði nýjan samning við sjóðinn í 

lok árs 2015 til þriggja ára, 2015–2017. Sjóðurinn er nátengdur jafnréttisstefnu og landfræðilegum 

áherslum bankans og hefur stutt við yfir 85 verkefni í nær 60 löndum. Þar af telst yfir helmingur þeirra 

til fátækustu ríkjanna. Sem dæmi má nefna stuðning UFGE við útbreiðslu svæðisbundinna 

nýsköpunarsetra þar sem áhersla er lögð á kynjasjónarmið.  

Sjóðurinn gegnir mikilvægu hlutverki í stefnumótun bankans hvað varðar jafnréttismál en samkvæmt 

ársskýrslu sjóðsins árið 2015 hefur vinna á vegum sjóðsins m.a. haft þau áhrif að Alþjóðabankinn sem 

heild og undirstofnanir hans hafa í auknum mæli tekið tillit til kynjasjónarmiða í verkefnum sínum. 

Miðannarúttekt fór fram á starfi sjóðsins á árinu 2015 og sýndu niðurstöðurnar fram á að sjóðurinn 

skilaði góðum árangri og samræmdist vel auknum áherslum bankans á jafnrétti kynjanna. Í úttektinni 

var einnig bent á að rými væri til úrbóta, t.a.m. hvað varðar samskipti við gjafríki og árangursstjórnun. 

Lögð verður áhersla á að bregðast við þeim tilmælum sem fram komu. 

Ný og metnaðarfull jafnréttisstefna Alþjóðabankans (e. Gender Strategy) sem kom út árið 2016 fyrir 

árin 2017–2023 byggist að stórum hluta á rannsóknarvinnu og verkefnum á vegum UFGE. Stefnan er 

m.a. hugsuð til að koma til móts við framkvæmd Heimsmarkmiða SÞ, með sérstöku tilliti til 

Heimsmarkmiðs nr. 5 um jafnrétti kynjanna. Jafnréttisstefnan hefur fjögur meginmarkmið sem snúa 

að því að: 1) bæta menntun og félagslega vernd, 2) bæta aðgengi að fleiri og betri störfum, 3) fjarlæga 
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hindranir hvað varðar eignarhald kvenna og stjórnun eigna og 4) styrkja rödd og áhrif kvenna og virkja 

karla og drengi í jafnréttisbaráttunni. Jafnréttisstefnan tekur til margra þátta og er m.a. aukin áhersla 

lögð á forvarnir gegn ofbeldi gegn konum, á óstöðug ríki og aukningu viðnámsþróttar.   

Orkumál 

Frá árinu 2006 hefur Ísland stutt sérstakt samstarfsverkefni í orkumálum innan Alþjóðabankans 

(ESMAP) og lagt þar áherslu á nýtingu jarðhita. Framlag Íslands til verkefnisins á árunum 2013–2016 

nam samtals tæpum 220 m.kr. en á árinu 2016 endurnýjaði Ísland samning við ESMAP, til fjögurra ára, 

í samræmi við nýja stefnu sjóðsins en hún hefur sterka skírskotun til Heimsmarkmiða SÞ. Markmið 

samstarfsins er að gera þróunarlöndum kleift að stuðla að hagvexti og draga úr fátækt með sjálfbærri 

nýtingu orkuauðlinda. Þróunarríkjum er veitt aðstoð við stefnumótun í orkumálum og tæknileg ráðgjöf 

og aðstoð við að hrinda í framkvæmd fjárfestingum á því sviði. ESMAP hefur verið góður samstarfsaðili 

í samvinnu Íslands og Alþjóðabankans á sviði jarðhitamála. Framlög til sjóðsins hafa stutt við þróun 

jarðhitaverkefna og hefur áhugi bankans á frekara samstarfi farið vaxandi, enda er mikil eftirspurn frá 

þróunarríkjum eftir stuðningi á þessum vettvangi. Eins og fram kemur í ársskýrslu ESMAP 2016 hefur 

starfsemi sjóðsins nú þegar virkjað 235 milljónir dala úr sjóðnum fyrir hreina tækni (e. Clean Technology 

Fund, CTF) til verkefna á sviði jarðhita, en honum er ætlað að leiða til fjárfestinga fyrir allt að 1,5 

milljarða dala frá opinberum aðilum og einkaaðilum. Því til viðbótar hefur ESMAP veitt tæknilega 

ráðgjöf á sviði jarðhita fyrir 7,5 milljónir dala. Íslenskur sérfræðingur var ráðinn til ESMAP árið 2014, 

m.a. til að aðstoða við að setja á fót sérstakan jarðhitavettvang (e. Global Geothermal Development 

Plan) til að tryggja frekari fjármögnun tilraunaborana og hraða jarðhitanýtingu í þróunarríkjum, en af 

þeim 90 löndum sem búa yfir jarðhita nýta aðeins 27 þeirra jarðhitann til orkuframleiðslu. 

Kostnaðurinn fyrir sérfræðingsstöðuna er greiddur af framlögum Íslands í verkefnasjóð Íslands hjá 

bankanum. Samkvæmt ársskýrslu ESMAP 2015 er jarðhitavettvangurinn (GGDP) dreginn fram sem eitt 

af lykilafrekum sjóðsins á árinu á sviði hreinnar orku, en á tímabilinu 2012–2016 hefur hlutfall 

fjárfestinga þróunarbanka í jarðhitaverkefnum farið úr 6% í 18% sem verður að teljast góður árangur. 

Í samstarfi við ESMAP hefur Ísland lagt ríka áherslu á samþættingu jafnréttismála og á sl. ári var sett á 

fót sérstakt verkefni þar að lútandi. Er ætlunin að kortleggja hvað sérstaklega ber að hafa í huga hvað 

varðar jafnrétti kynjanna í verkefnum á sviði jarðhita og koma á leiðbeinandi verklagi hvað á því sviði. 

Frá upphafi hefur ESMAP veitt 13 löndum stuðning við að skilgreina og undirbúa verkefni og eru þrjú 

þeirra nú komin til framkvæmda með stuðningi Alþjóðabankans, þ.e. í Armeníu, Djibútí og St. Lúsíu. Í 

lok árs 2016 kom ESMAP að átta fjárfestingaraðgerðum vegna jarðhitaverkefna auk þess sem tæknileg 

aðstoð var veitt 11 ríkjum.  

Alþjóðleg ráðstefna Alþjóðabankans um jarðhitamál (Global Geothermal Development Plan Round-

table III) var haldin á Íslandi í apríl 2016 í samstafi við utanríkisráðuneytið. Strax í kjölfarið var haldin 

alþjóðleg jarðhitaráðstefna (Iceland Geothermal Conference) sem skipulögð var af íslenska 

jarðhitaklasanum. Þá var haldinn kynningarfundur á Íslandi í samstarfi við bankann fyrir fyrirtæki í 

íslenska jarðhitageiranum.  

Frekari upplýsingar um uppbyggingu jarðhita í Austur-Afríku má finna í kafla 6.4, en uppbyggingin er 

nátengd ofangreindu samstarfi við ESMAP. Um er að ræða eitt stærsta þróunarsamvinnuverkefni sem 

Ísland hefur tekið þátt í frá upphafi en með því varð Ísland einn helsti ráðgjafi Alþjóðabankans á sviði 

jarðhitanýtingar í Austur-Afríku. 

Fiskimál 

Ísland hefur um langt skeið lagt áherslu á mikilvægi sjávarútvegs fyrir þróunarríki og lagt hart að 

Alþjóðabankanum að taka þátt í verkefnum á þessu sviði. Þannig var PROFISH, verkefni um stuðning 

við fiskimál í þróunarlöndum, stofnað fyrir atbeina Íslands árið 2005 og veittu íslensk stjórnvöld reglu-
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leg framlög til þess á árunum 2005–2012. Þrátt fyrir að PROFISH hafi náð góðum árangri var ákveðið 

að gera hlé á framlögum til PROFISH árin 2013–2015 vegna mikillar óvissu um framtíð fiskimála innan 

bankans. Var það m.a. vegna skipulagsbreytinga og með tilkomu alþjóðlegs átaks um málefni hafsins 

(e. Global Partnership for Oceans) sem áætlað var að tæki yfir starfsemi PROFISH.  

Ísland hefur ávallt haldið góðum tengslum við PROFISH og ýtti m.a. á að úttekt yrði gerð á sjóðnum, 

sem framkvæmd var árið 2016. Niðurstöður hennar voru í takt við það sem vitað var, að skipulags-

breytingar og óvissa hefði haft neikvæð áhrif á starfið en að PROFISH hefði samt sem áður unnið gott 

starf. Bent var á að PROFISH hefði unnið í samræmi við stefnumótun sína og tekið fram að samvinna 

við einkageirann hefði skilað góðum árangri. Í úttektinni er bent á að sú staðreynd að fiskeldi fór fram 

úr framleiðslu á nautakjöti á heimsvísu í fyrsta sinn árið 2012 beri þess vitni að fiskveiðar og fiskeldi 

séu afar mikilvæg fyrir matvælaöryggi og útrýmingu fátæktar. Því sé mikilvægt fyrir Alþjóðabankann 

að halda fullri virkni í þessum geira til þess að ná Heimsmarkmiðunum. Þetta er augljóslega meðtekin 

staðreynd innan Alþjóðabankans sem sést best á því að fjármunir sem fara í málaflokk fiskveiða og 

fiskeldis eru nú yfir 850 milljónum Bandaríkjadala og er áætlað að sú tala muni tvöfaldast á næstu 

árum. Þörfin á framhaldslífi PROFISH er því mikil og augljós.  

Með áframhaldandi samstarf í huga og með niðurstöður úttektarinnar til hliðsjónar vann utanríkis-

ráðuneytið með PROFISH að nýju stefnumótunarskjali og vinnuáætlun því tengdu á árinu 2016. Lögð 

var áhersla á að bæta árangursstjórnun og afla tekna frá fleiri gjafaríkjum. Þá var einnig hafinn 

undirbúningur að því að styðja við verkefni bankans á sviði fiskimála í Vestur-Afríku með útsendum 

sérfræðingi.  

Mannréttindi 

Ísland er meðal styrktaraðila að Norrænum mannréttindasjóði5 hjá Alþjóðabankanum sem stofnaður 

var árið 2006. Mikill sigur var unninn með nýrri stefnu Alþjóðabankans sem samþykkt var árið 2013 þar 

sem mannréttindi voru í fyrsta skipti áréttuð í stefnumörkun bankans. Í lok árs 2014 var ákveðið að lýsa 

yfir stuðningi við áframhaldandi starfsemi Norræna mannréttindasjóðsins með framlagi til þriggja ára 

(2015–2017). Þýskaland bættist þá í hópinn til viðbótar við hina norrænu styrktaraðila. Framlag Íslands 

til sjóðsins á árunum 2014–2016 nam 19 m.kr. Sjóðurinn er skilgreindur sem lærdóms- og 

þekkingarsjóður og styður við verkefni sem stuðla að aukinni þekkingu, fræðslu og aðgengi að 

upplýsingum á sviði mannréttinda þar sem áhersla er lögð á tengsl málaflokksins við starfsemi og 

rekstur bankans.  

Úttekt á sjóðnum frá árinu 2015 sýndi fram á góðan árangur. Mannréttindi skipa nú hærri sess í 

verkefnum bankans og hefur vitund um samspil mannréttinda og þróunarsamvinnu aukist á meðal 

starfsfólks. Samkvæmt árangursskýrslu sjóðsins frá 2016 hafa 114 styrkir verið veittir til ýmissa 

verkefna frá stofnun sjóðsins og sýna niðurstöður fram á góðan árangur á ýmsum sviðum. Árið 2016 

var ákveðið að endurskoða árangursmælikvarða sjóðsins til að koma til móts við kröfur gjafaríkja um 

bætta árangursstjórnun. Nýju mælikvarðarnir innihalda sérstaka árangursvísa sem eiga bæði við fyrir 

styrkþega og stjórn sjóðsins og tengjast beint yfirmarkmiði sjóðsins um að auka fræðslu og aðgengi 

innan bankans að upplýsingum um mannréttindi. Sjóðurinn hefur átt frumkvæði að umræðu um 

málefni hinsegin fólks (LGBTi) innan bankans og eftir að sjóðurinn styrkti verkefni tileinkað málefnum 

hinsegin fólks árið 2012 hefur bankinn haldið áfram að styðja við málaflokkinn, t.d. með stofnun nefnda 

og skipulagningu viðburða. 

                                                           

5 Á ensku nefnist hann „Nordic Trust Fund – A Knowledge and Learning Program for World Bank Staff on Human Rights“. 
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4. Neyðar- og mannúðaraðstoð 

Þörfin fyrir neyðar- og mannúðaraðstoð í heiminum hefur aldrei verið meiri og virðist fara vaxandi, 

hvort heldur er af völdum náttúruhamfara eða ófriðar. Framlög til neyðar- og mannúðaraðstoðar hafa 

vaxið mikið í samræmi við þessa þróun en duga þó hvergi til að mæta þörfinni. Neyðar- og 

mannúðaraðstoð miðar að því að bjarga mannslífum og draga úr þjáningum fólks þar sem 

neyðarástand hefur skapast. Miðast aðstoð Íslands við þá þörf sem myndast hefur hverju sinni. Lögð 

er áhersla á forystuhlutverk SÞ við samhæfingu aðgerða á vettvangi og mikilvægi félagasamtaka sem 

veita mannúðaraðstoð. Áhersla er lögð á að vinna á þessum vettvangi í samræmi við alþjóðlega 

mannréttindasamninga og alþjóða- og mannúðarlög. Lögð er áhersla á stuðning og samstarf við þær 

stofnanir SÞ sem gegna lykilhlutverki í mannúðaraðstoð og neyðarviðbrögðum, s.s. CERF, OCHA, WFP 

og UNICEF. Einnig er stutt við Alþjóðaráð Rauða krossins (ICRC) og starf félagasamtaka. Íslensk 

stjórnvöld veita einnig stuðning í formi kjarnaframlaga sem renna án skilyrða til starfseminnar, 

eyrnamerktra framlaga sem eru ýmist bundin skilyrðum um stuðning við ákveðinn málaflokk eða ríki 

og starf útsendra sérfræðinga á vettvangi. Á tímabilinu 2013–2016 fóru 15 útsendir sérfræðingar til 

starfa á vegum ÍF á vettvangi fyrir UNICEF, WFP, Palestínuflóttamannahjálp SÞ (UNRWA), UN Women 

o.fl. stofnanir SÞ. 

Mannúðaraðstoð Íslands tekur mið af verklagi og viðmiðum alþjóðlegs samkomulags um góða 

starfshætti í mannúðaraðstoð. Í því augnamiði að hlutdeild Íslands sé hnitmiðuð og skili sem bestum 

árangri er mikilvægt að byggja starfið á heildstæðri stefnu sem er stjórnvöldum leiðarljós við ákvarðanir 

í þessum málum. Lokið var við vinnu við mótun stefnu í neyðar- og mannúðarmálum á árinu 2015, ári 

síðar en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Íslensk stjórnvöld taka virkan þátt í norrænu samráði um neyðar- 

og mannúðaraðstoð þar sem fundað er reglulega með stofnunum SÞ sem  skipuleggja slíka aðstoð. 

Þjálfunarámskeið á vegum OCHA og íslensku friðargæslunnar voru haldin þrisvar á Íslandi á umræddu 

tímabili; í febrúar 2014, nóvember 2015 og 2016. Markmið slíkra námskeiða er að þjálfa fólk svo senda 

megi það með skömmum fyrirvara til starfa á ófriðar- og neyðarsvæði. Þátttakendur komu frá 

samstarfsaðilum OCHA um viðbragðslista (e. stand-by-partners) en íslenska friðargæslan er einn þeirra. 

Á fyrsta námskeiðinu voru þátttakendur 24, þar af fimm íslenskir af viðbragðslista friðargæslunnar. Þá 

var í fyrsta sinn einnig haldið sérstakt grunnnámskeið fyrir íslensku friðargæsluna í samstarfi við Stand-

by Training Centre og OCHA í nóvember 2015 sem á voru 24 sérfræðingar af viðbragðslista íslensku 

friðargæslunnar. Grunnnámskeiðið var endurtekið í nóvember 2016. Í framhaldi af OCHA-námskeiðinu 

2015 var einnig skipulögð æfing ásamt alþjóðarústabjörgunarsveitinni í samstarfi við OCHA með 

þátttöku erlendra viðbragðsaðila. 
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4.1. Alþjóðastofnanir  

Stjórnvöld leggja sem fyrr segir áherslu á stuðning við fjórar stofnanir, sjóði og skrifstofur SÞ á sviði 

mannúðarmála: CERF, OCHA, WFP og UNICEF, og stutt er við ICRC. Þótt áherslan sé á fyrrgreindar 

stofnanir er einnig samstarf við aðrar stofnanir SÞ sem vinna að neyðar- og mannúðaraðstoð, s.s. 

Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) og UNRWA. Ýmist eru framlög veitt í formi kjarnaframlaga, þeim beint í 

neyðarsjóði þessara stofnana eða þær styrktar með sérfræðiráðgjöf þar sem þörfin er knýjandi. Íslensk 

stjórnvöld hafa gert samstarfssamninga (e. Stand-by Partnership Agreements) við WFP, OCHA og 

UNICEF sem fela í sér að með litlum fyrirvara geti og muni íslensk stjórnvöld fjármagna stöður 

sérfræðinga til starfa hjá stofnununum. Reglulegt samráð er á milli embættismanna þeirra ríkja sem 

slíka samninga hafa gert og viðkomandi stofnana.  

Starf OCHA á árunum 2013–2015 kallaði á aukin framlög. Á tíu árum sexfölduðust framlög til 

mannúðaraðstoðar í heiminum en það dugði þó hvergi til. Árið 2016 óx þörfin fyrir mannúðaraðstoð 

áfram og jukust framlög um 6% það árið til mannúðarmála miðað við 2015. Áætlað er að allt að 176 

milljónir manna um heim allan hafi þurft á mannúðaraðstoð að halda árið 2016 vegna afleiðinga 

stríðsátaka og hamfara sem m.a. leiddu víða til aukins flóttamannastraums. Fjórðungur þeirra sem 

þurftu á aðstoð að halda var frá Jemen, Sýrlandi og Írak.6 OCHA aflaði framlaga að upphæð 713 milljóna 

Bandaríkjadala í 18 neyðarsjóði (e. Country-based Pooled Funds) en megnið af starfi stofnunarinnar 

sneri að mannúðarverkefnum í Írak, Suður-Súdan, Sýrlandi og í Jemen. CERF gegnir lykilhlutverki við 

fyrstu fjárúthlutanir til skyndilegra neyðarviðbragða og til aðstoðar á neyðarsvæðum. Árið 2016 var t.d. 

úthlutað 439 milljónum Bandaríkjadala, sem samsvarar um 85 milljörðum íslenskra króna, til 

neyðaraðstoðar á vegum 12 stofnana SÞ í 47 löndum. Í kjölfar fyrsta leiðtogafundar sem haldinn hefur 

                                                           

6 http://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-assistance-report-2017 
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verið um mannúðaramál, World Humanitarian Summit (WHS) 2016, samþykkti allsherjarþing SÞ 

stækkun CERF í 1 milljarð Bandaríkjadala fyrir árið 2018 svo að hægt væri að bregðast við 

áframhaldandi þörf á mannúðaraðstoð í heiminum. Árið 2016 náði matvælaaðstoð WFP til rúmlega 82 

milljóna manna sem er mesti fjöldi sem stofnunin hefur veitt aðstoð frá því 20137. Frjáls framlög til 

stofnunarinnar hafa aldrei verið hærri (5,8 milljónir dala) en 80% framlaga stofnunarinnar fóru til 

neyðaraðstoðar. Tveir jafnréttissérfræðingar á vegum íslensku friðargæslunnar fóru til starfa á 

skrifstofum WFP í Kenía og Egyptalandi 2015 og 2016. Þá starfaði sérfræðingur íslensku 

friðargæslunnar á árinu 2013 við skólamáltíðarverkefni á skrifstofu WFP í Malaví, en þar hamlar 

viðvarandi vannæring þroska barna. Á árunum 2015 og 2016 voru veitt framlög til WFP til 

mannúðaraðstoðar í Jemen, Malaví og Sýrlandi vegna afleiðinga stríðsátaka og flóða. Í kjölfar 

fellibylsins Haiyan, sem skall á Filippseyjar 2013 og olli mikilli eyðileggingu og manntjóni, voru veitt 

framlög til WFP. Stríðsátökin í Sýrlandi hafa kallað á mikla aðstoð stofnana SÞ og aukinna framlaga til 

þeirra á tímabilinu. Árið 2016 veittu íslensk stjórnvöld rúmar 550 m.kr. til mannúðaraðstoðar vegna 

átaka í Sýrlandi á vegum sjö stofnana SÞ og íslenskra félagasamtaka. Framlög fóru m.a. til UNICEF til að 

styðja sýrlensk börn á landamærum Sýrlands og Jórdaníu. Á tímabilinu 2013–2015 vann sérfræðingur 

á vegum íslensku friðargæslunnar hjá UNICEF í Jórdaníu að mótun verkefnaáætlana stofnunarinnar 

fyrir neyðarviðbrögð stofnunarinnar á svæðinu, áætlana fyrir val á samstarfsaðilum og gerð samninga 

við samstarfsaðila UNICEF á svæðinu. Framlag Íslands átti þátt í að byggja upp starf UNICEF sem fól í 

sér sálrænan stuðning fyrir börn í flóttamannabúðum á tímabilinu. Árið 2016 var einnig einn 

sérfræðingur ÍF að störfum á skrifstofu UNICEF fyrir Líbíu. 

Á tímabilinu voru framlög til UNHCR nýtt til að aðstoða þá sem voru á vergangi í Sýrlandi. Þá var veittur 

styrkur til UNRWA í Líbanon, sem veitir palestínskum flóttabörnum frá Sýrlandi ýmsa nauðsynlega 

grunnþjónustu. Í lok árs 2014 voru veitt framlög til WFP vegna mataraðstoðar við flóttamenn frá 

Sýrlandi8 en þá stefndi í að stofnunin yrði að hætta mataraðstoð við 1,7 milljónir flóttamanna á svæðinu 

þar sem sjóðir voru uppurnir. Þá var brugðist við sérstöku ákalli WFP til ríkja heimsins.  

Þrátt fyrir afar erfitt starfsumhverfi mannúðarstofnana í kjölfar vaxandi átaka og takmarkaðs aðgengis 

að þeim svæðum sem nauðsynlega þurftu á aðstoð að halda náði alþjóðlega samfélagið að aðstoða 

milljónir manna í Sýrlandi og flóttamanna í löndunum þar í kring. Í byrjun árs 2013 var mannúðar- og 

hjálparstarfi í Palestínu veittur stuðningur í gegnum OCHA með sameiginlegum neyðarsjóði fyrir 

Palestínu, til matargjafa í Palestínu á vegum WFP, til UNICEF vegna verkefnis á sviði mæðra- og 

ungbarnaverndar og til verkefnis UN Women sem snýr að stuðningi við baráttuna gegn ofbeldi gegn 

konum og aðstoð við konur og börn þeirra sem orðið hafa fyrir ofbeldi. Um mitt ár 2014 var tveimur 

stofnunum SÞ sem starfa á Gaza, UNICEF og UNRWA, aftur veittur stuðningur vegna þeirrar brýnu 

neyðar sem skapast hafði í kjölfar átakanna á svæðinu. Íslensk stjórnvöld brugðust við neyðarkalli sem 

barst vegna ástandsins á Gaza enda þörf á mannúðaraðstoð afar mikil9. 

Mikil neyð er víða í Afríku. Framlag var veitt CERF vegna flóða í Mósambík. Framlög voru einnig veitt til 

að bregðast við neyðarástandi í Suður-Súdan í kjölfar átaka sem brutust þar út í desember 2013. Einnig 

var í upphafi árs og aftur um mitt ár 2014 veitt framlag til WFP og UNICEF10 í baráttunni gegn ebólu-

faraldrinum í Vestur-Afríku. Þúsundir barna áttu um sárt að binda vegna ebólufaraldursins.  

                                                           

7 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp291465.pdf 
8 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp270254.pdf 
9 http://www.unrwa.org/system/files/english_-_report_of_the_commissioner-
general_to_the_general_assembly_of_the_united_nations_-_2013_.pdf 
10 http://www.unicef.org/ghana/WHO_Ebola_Response_Roadmap_-_Situation_Report_14_01_2015.pdf 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp270254.pdf
http://www.unrwa.org/system/files/english_-_report_of_the_commissioner-general_to_the_general_assembly_of_the_united_nations_-_2013_.pdf
http://www.unrwa.org/system/files/english_-_report_of_the_commissioner-general_to_the_general_assembly_of_the_united_nations_-_2013_.pdf
http://www.unicef.org/ghana/WHO_Ebola_Response_Roadmap_-_Situation_Report_14_01_2015.pdf
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Árið 2015 veittu íslensk stjórnvöld sérstakt framlag til þess að bregðast við afleiðingum stríðsins í 

Sýrlandi. Utanríkisráðuneytinu var falið að veita framlög til alþjóðastofnana og félagasamtaka að 

upphæð 750 m.kr. á tímabilinu 2015–2016. Á árinu 2015 voru veitt framlög vegna 

flóttamannaaðstoðar til eftirtalinna stofnana: 80 m.kr. til UNHCR11 sem hefur aldrei óskað eftir jafn 

háum framlögum til aðstoðar við flóttafólk og þetta ár fyrir Sýrland; 98 m.kr. í Neyðarsjóð OCHA fyrir 

Líbanon12 en fá önnur lönd hafa tekið á móti jafn mörgu flóttafólki frá Sýrlandi; 52 m.kr. til Rauða kross 

Íslands til að efla neyðarheilbrigðisþjónustu fyrir Sýrlendinga innan landamæra Líbanons og 20 m.kr. til 

Hjálparstarfs kirkjunnar til að aðstoða flóttamenn í Sýrlandi, Jórdaníu og Líbanon.  

Önnur framlög til mannúðaraðstoðar árið 2015 fóru m.a. í verkefni á vegum UN Women í Zaatari-

flóttamannabúðunum í Jórdaníu og til UNRWA vegna ástandsins í Palestínu. Brugðist var við þeirri neyð 

sem fylgdi jarðskjálftanum í Nepal og veittur var stuðningur í gegnum ICRC. Þá var brugðist við ákalli 

WFP vegna neyðar í Jemen af völdum stríðsátaka þar í landi og í Malaví vegna afleiðinga flóða. Fyrir 

utan framlög tengd afleiðingum stríðsins í Sýrlandi hafa framlög til mannúðaraðstoðar árið 2016 einnig 

farið til UNICEF vegna afleiðinga jarðskjálftans í Ekvador og til WFP vegna flóttamanna frá Suður-Súdan 

í Úganda, sem og til CERF, OCHA og Alþjóðaráðs Rauða krossins. 

  

                                                           

11 https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=11002... 
12 https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Lebanon_HF_2015_%20Annual_Report.pdf 

https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=11002
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4.2. Félagasamtök 

Íslensk stjórnvöld sjá sér hag í því að styrkja alþjóðleg mannúðar- og þróunarverkefni félagasamtaka 

sem búa yfir þekkingu á staðháttum og samböndum við heimafólk og geta tryggt fagleg vinnubrögð við 

framkvæmd verkefnanna. Mörg eru hluti af alþjóðlegum hreyfingum sem í krafti samtakamáttar geta 

brugðist hratt og örugglega við stórum áföllum, hvar sem þau verða. Stefna stjórnvalda er að treysta 

enn samstarfið og verja hluta opinberra þróunarframlaga í styrki til félagasamtaka.  

Talsverð reynsla er komin á verklag í samstarfi utanríkisráðuneytisins við félagasamtök. Með hliðsjón 

af reynslunni hafa verið gerðar endurbætur á verklagsreglunum, fyrst árið 2012 og aftur 2015. 

Trúverðugir samstarfsaðilar á vettvangi og traust uppbygging samtakanna eru lykilatriði sem koma eiga 

fram í umsókn um styrkveitingar. Til þess að gefa nýjum samtökum tækifæri eru veittir nýliðastyrkir 

sem eiga að tryggja að sprotarnir fái tækifæri. Endurbæturnar á fyrrnefndum verklagsreglum byggjast 

á leiðbeiningum DAC, fyrirmyndum frá öðrum Norðurlandaþjóðum og alþjóðlegum reglum um 

úthlutun opinberra styrkja. Tekið er mið af því að styrkhæf verkefni lúta mismunandi lögmálum. Því 

hafa verið gerðar sérstakar reglur fyrir þrjár mismunandi tegundir verkefna: þróunarverkefni, 

mannúðarverkefni og fræðslu- og kynningarverkefni.  

Framlög til verkefna félagasamtaka árin 2013–2016 námu 6,5% af heildarfjárhæð opinberra framlaga 

til þróunarmála á tímabilinu. Á tímabilinu var fjárhagsstuðningur við verkefni félagasamtaka aukinn um 

5%.  
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Á árinu 2013 fóru rúmar 250 m.kr. til 21 verkefnis átta félagasamtaka í 14 löndum, bæði 

þróunarsamvinnu- og mannúðarverkefna. Þróunarsamvinnuverkefnin voru á sviði menntamála, 

valdeflingar kvenna, fjölskyldueflingar, skólabygginga, viðlagastjórnunar og heilsuverndar. Mannúðar-

aðstoð var veitt í kjölfar fellibyls sem reið yfir Filippseyjar í árslok 2013, í Sómalíu og Malí, sem og vegna 

stríðsins í Sýrlandi.  

Árið 2014 var rúmlega 265,6 m.kr. úthlutað til átta félagasamtaka vegna 22 verkefna í 14 löndum. 

Verkefni á sviði þróunarsamvinnu voru af ýmsum toga á sviði mennta-, heilbrigðis- og jafnréttismála. 

Þá voru framlög veitt til mannúðarverkefna í Sýrlandi, Mið-Afríkulýðveldinu og Namibíu, vegna 

viðbragða við ebólufaraldrinum í Vestur-Afríku og flóða á Balkanskaga. Einnig hlutu verkefni styrki til 

að bregðast við í kjölfar átaka á Gaza í Palestínu það ár.  

Töluverð aukning varð á fjárframlögum til félagasamtaka vegna verkefna tengdum þróunarsamvinnu 

og mannúðaraðstoð árið 2015. Rúmlega 326 m.kr. var úthlutað til 23 verkefna í 17 löndum. Vógu þar 

þyngst mannúðarverkefni vegna stríðsátakanna í Sýrlandi og til stuðnings flóttafólks þaðan, auk 

viðbragða vegna jarðskjálfta í Nepal og flóða á Balkanskaga. Einnig voru veitt framlög til verkefna á 

sviði heilbrigðis-, mennta- og jafnréttismála í löndum á borð við Malaví, Palestínu, Eþíópíu og Sómalíu.  

Árið 2016 var alls 298,7 m.kr. úthlutað til 21 verkefnis á 11 verkefnasvæðum. Stærstu verkefnin voru 

langtímaþróunarsamvinnuverkefni til aðstoðar geðfötluðum í Hvíta-Rússlandi og til að tryggja 

lífsviðurværi á hrjóstrugum svæðum í Eþíópíu. Einnig var stutt við stór verkefni á sviði 

mannúðaraðstoðar, einkum vegna stríðsátaka fyrir botni Miðjarðarhafs og í Mið-Afríku, sem og í kjölfar 

náttúruhamfara í Karíbahafinu. 

Auknar kröfur hafa verið gerðar um árangur og eftirlit með verkefnum félagasamtaka og voru gerðar 

úttektir á nokkrum verkefnum sem ráðuneytið hefur áður stutt. Engir alvarlegir misbrestir fundust í 

framkvæmd verkefna sem úthlutað var til á árunum 2013–2016 en ekki var hægt að standa við áætlanir 

um framkvæmd tveggja verkefna og voru því styrkirnir að fullu endurgreiddir.  

Meðal langtímaverkefna sem fengu stuðning á árunum 2013–2016 eru verkefni Rauða krossins á 

Íslandi (RKÍ) í Belarús. Utanríkisráðuneytið og RKÍ undirrituðu samstarfsyfirlýsingu sín á milli undir lok 

árs 2012 til þriggja ára. Samstarfsyfirlýsingin kvað á um stuðning ráðuneytisins við alþjóðlegt 

hjálparstarf RKÍ, samstarf við útbreiðslu alþjóðlegra mannúðarlaga og um gagnkvæma upplýsingagjöf 

um stöðu alþjóðlegra mannúðarlaga. Einnig var gert samkomulag um stuðning við verkefni á svoköll-

uðum „gleymdum svæðum“, sem eru utan við kastljós fjölmiðla og fáar aðrar hjálparstofnanir sinna. 

Tvö verkefni RKÍ með Rauða krossinum í Belarús hafa verið studd síðan þá, sem lúta annars vegar að 

baráttunni gegn mansali og hins vegar stuðningi við geðfatlaða. Árin 2013–2016 nam árlegur 

fjárstuðningur við þessi tvö verkefni að meðaltali 26,4 m.kr. 

Verkefnið á sviði geðheilbrigðismála byggðist á íslenskri fyrirmynd og árangursríkum verkefnum RKÍ 

með geðfötluðum á Íslandi, m.a. Vin, athvarfi sem RKÍ kom á laggirnar í Reykjavík. Í krafti ofangreinds 

verkefnis var sambærilegt athvarf opnað í höfuðborg Minsk árið 2013 og var það rekið af Rauða krossi 

Belarús, með bæði fjárhagslegum og tæknilegum stuðningi RKÍ. Í athvarfið leitar fólk með geðraskanir, 

hittir jafningja sína og nýtur uppbyggingar til að verða öflugri og virkari þátttakendur í samfélaginu. 

Áhersla er lögð á félagsstarf, líkt og gert er í Vin, og iðjuþjálfun. Einnig er unnið að fræðslu til að minnka 

fordóma gagnvart geðsjúkum, meðal þeirra sjálfra, aðstandenda þeirra, aðila innan heilbrigðiskerfisins 

og almennings. Verkefnið þykir vel heppnað og hefur hlotið lof innan Rauða kross-hreyfingarinnar sem 

dæmi um aðferðafræði sem mætti læra af og taka upp í nágrannaríkjum Belarús þar sem aðstaða er 

slæm og viðhorf gagnvart fólki með geðraskanir er mjög neikvætt. 
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Annað dæmi um stuðning við félagasamtök er áralangt samstarf utanríkisráðuneytisins við 

Slysavarnafélagið Landsbjörg og var samningur um samstarfið endurnýjaður í maí 2013. Tekur 

samningurinn m.a. til samstarfs vegna INSARAG, sem eru alþjóðasamtök rústabjörgunarsveita þar sem 

íslenska alþjóðabjörgunarsveitin er stofnaðili, og UNDAC, sem er viðbragðsteymi vegna neyðarástands 

á vegum OCHA. Árið 2015 undirrituðu utanríkisráðuneytið og Slysavarnafélagið Landsbjörg viðauka við 

samstarfssamning sinn sem nær til stuðnings ráðuneytisins við verkefni félagsins sem snúa að starfsemi 

SÞ á sviði mannúðar- og neyðaraðstoðar og málefnum þróunarlanda. 

Árið 2105 tóku í gildi nýjar verklagsreglur utanríkisráðuneytisins um samstarf við félagasamtök sem 

gera félagasamtökum kleift að sækja um styrki til allt að fjögurra ára.  

Er þessi nýbreytni liður í því að efla starf félagasamtaka í þróunarsamvinnu með því að auka fyrir-

sjáanleika í fjármögnun verkefna þannig að þau hafi tök á því að byggja upp stofnanagetu eftir því. Frá 

árinu 2015 til loka árs 2016 hafa þrjú langtímaverkefni hlotið styrk utanríkisráðuneytisins vegna 

þróunarsamvinnuverkefna í Úganda, Malaví og Belarús.  
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5. Friðaruppbygging í Afganistan og Palestínu 

Áhersla er lögð á aðstoð við þau ríki og landsvæði þar sem fátækt og neyð er hvað mest. Afganistan og 

Palestína eru tvö af fimm áherslusvæðum samkvæmt þróunarsamvinnuáætlun 2013–2016. Íslensk 

stjórnvöld eru ekki með fasta viðveru í þessum löndum, líkt og í tvíhliða samstarfslöndum Íslands í 

Afríku, og fer stuðningurinn því fram í gegnum fjölþjóðlegar stofnanir og félagasamtök, annars vegar 

með framlögum til sjóða eða einstakra verkefna sem unnin eru á þeirra vegum, og hins vegar með 

störfum íslenskra sérfræðinga á vettvangi. Afganistan og Palestína eru bæði skilgreind sem óstöðug ríki 

og litast starfið af erfiðu ástandi í öryggismálum og pólitískum átökum. Áhersla er lögð á stuðning við 

endurreisn, stjórnarfar og jafnrétti.  

5.1. Afganistan  

Ísland hefur tekið þátt i ́verkefnum Alþjóðaliðsins (ISAF) i ́Afganistan frá aŕinu 2003. Í lok árs 2014 lauk 

ISAF-aðgerð alþjóðasamfélagsins en við tók ný aðgerð undir stjórn Atlantshafsbandalagsins, einarður 

stuðningur (e. Resolute Support, RS). Þátttaka Íslands hefur falist i ́ fjaŕframlögum til endurreisnar og 

þróunarstarfs og i ́þvi ́að senda sérfræðinga til starfa a ́vegum íslensku friðargæslunnar. Alþjóðaliðið 

starfar a ́grundvelli aĺyktunar öryggisrað́s SÞ nr. 1510 þar sem þvi ́er veitt umboð til að aðstoða afgönsk 

stjórnvöld við að koma a ́stöðugleika og tryggja öryggi i ́landinu. Fjöldi fjölþjóðlegra ráðstefna hafa verið 

haldnar þar sem alþjóðasamfélagið hefur staðfest áframhaldandi stuðning við Afgana á sviði 

lýðræðisþróunar, efnahagsuppbyggingar og velferðar. Mikilvægi mannréttinda hefur verið áréttað og 

þá sérstaklega réttindi kvenna. Á tímabilinu 2013–2014 voru þrjár stöður mannaðar af íslensku 

friðargæslunni í Kabúl. Annars vegar var um að ræða stöðu jafnréttisfulltrúa hja ́Alþjóðaliðinu og hins 

vegar tvær stjórnendastöður a ́sviði starfsmannamaĺa og rekstrar og skipulags i ́bækistöð Alþjóðaliðsins 

a ́Kabúlflugvelli. Á tímabilinu 2014–2015 voru svo tveir sérfræðingar að störfum í Afganistan, annars í 

stöðu jafnréttisfulltrúa og hinn á sviði upplýsingamála fyrir aðgerð Resolute Support. Störf 

jafnréttisfulltrúans felast m.a. i ́ samskiptum við kvennamaĺarað́uneyti landsins og stofnanir og 

félagasamtök sem sinna maĺefnum kvenna, aśamt þvi ́að stuðla að aukinni þekkingu og vitund meðal 

liðsmanna ISAF um mikilvægi kynjasjónarmiða og jafnréttis i ́ starfi Alþjóðaliðsins. I ́ tengslum við 

stuðning við uppbyggingu i ́Afganistan hefur Ísland séð verkefni Atlantshafsbandalagsins um heildræna 

uppbyggingu (e. Building Integrity) fyrir sérfræðirað́gjöf um samþættingu kynjasjónarmiða i ́áætlunum 

bandalagsins, en verkefnið snýst um innleiðingu góðra stjórnsyśluhat́ta til að koma í veg fyrir spillingu 

innan varnarmálageirans13. Íslensk stjórnvöld studdu einnig þróunar- og uppbyggingarverkefni, m.a. 

með framlagi til Uppbyggingarsjóðs ISAF og verkefna UN Women. Vinnu við sérstaka aðgerðaaǽtlun 

um stuðning Íslands við Afganistan lauk á tímabilinu.  

5.2. Palestína 

Stuðningur Íslands við Palestínu er fyrst og fremst veittur í gegnum alþjóðastofnanir, ýmist með beinum 

fjárframlögum eða með sérfræðiaðstoð. Þær alþjóðastofnanir sem ráðuneytið hefur stutt i ́Palestínu 

eru UNRWA, UNICEF, UN Women og UNDP. Unnið er eftir aðgerðaaǽtlun um stuðning Íslands við 

Palestínu fyrir tímabilið 2013–2016. Um fimm milljónir palestínskra flóttamanna fá stuðning frá 

                                                           

13 http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20131111_130225-BI-conference.pdf 
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UNWRA í formi félagslegrar aðstoðar, menntunar, heilbrigðisþjónustu og húsaskjóls, en starfsstöðvar 

stofnunarinnar eru a ́ Vesturbakkanum, a ́ Gaza, i ́ Líbanon, Jórdaníu og Sýrlandi. Í kjölfar átakanna í 

Sýrlandi hefur álagið á stofnunina aukist til muna þar sem fjöldi Palestínumanna sem bjuggu í Sýrlandi 

eru nú aftur á flótta. Átökin á Gaza sköpuðu einnig mikla neyð og hafa fjölmargir þurft matvælaaðstoð, 

heilbrigðisþjónustu og áfallahjálp. 

Íslensk stjórnvöld veittu starfsemi UN Women, UNICEF og UNDP i ́ Palestínu stuðning, bæði i ́ formi 

framlaga og útsendra seŕfræðinga. Árin 2013–2015 störfuðu sjö íslenskir sérfræðingar a ́ vegum 

íslensku friðargæslunnar hjá svæðisskrifstofum UNRWA i ́ Líbanon, a ́ Vesturbakkanum og i ́ höfuð-

stöðvum UNRWA i ́ Jerúsalem og Amman. Stutt var við verkefni um uppbyggingu viðlagastjórnunar-

kerfis í Palestínu í samstarfi við UNDP sem miðar að því að efla innviði palestínskra stofnana og styrkja 

samstarf við svæðisskrifstofur SÞ.  

Þessu til viðbótar hefur verið stutt við verkefni félagasamtaka, bæði íslenskra og palestínskra. 

Palestínsk samtök reka annars vegar ráðgjafamiðstöð um forvarnir og vernd kvenna (WCLAC), sem 

veita palestínskum konum lagalega ráðgjöf og stuðning, og hins vegar færanlega heilsugæslu og 

sjúkraflutninga (PMRS) sem eru grasrótarsamtök sem sinna heilbrigðisþjónustu í Palestínu.  
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6. Tvíhliða þróunarsamvinna í samstarfslöndum Íslands 

Samstarfsríki Íslands í tvíhliða þróunarsamvinnu eru þrjú, öll sunnan Sahara í Afríku: Malaví, Mósambík 

og Úganda. Allar þjóðirnar eru meðal fátækustu þjóða heims. Fyrir efnahagshrunið á Íslandi árið 2008 

voru samstarfsþjóðir Íslendinga sex talsins en á árunum þar á eftir lauk samstarfi við Srí Lanka, Namibíu 

og Níkaragva.  

Í samstarfslöndunum þremur er áhersla lögð á stuðning við grunnþjónustu í þágu íbúa í samræmi við 

samstarfsáætlanir. Þær marka ramma um starf Íslands, gerð er grein fyrir áherslum í samstarfinu og 

hvernig starfið fellur að þróunaráætlunum viðkomandi lands. Einnig lýsa þær því verklagi sem beitt 

verður og ábyrgð allra samstarfsaðila. Verkefnastoð fyrir Malaví kom út 2012 og fyrir Úganda árið 2014, 

lokadrög að verkefnastoð fyrir Mósambík lágu fyrir 2015, og var hún samþykkt sem aðgerðaáætlun 

2016. Verkefnastoðir fyrir Malaví og Úganda byggjast á þeirri meginstefnu að eiga samstarf við 

héraðsstjórnir um félagslega uppbyggingu í samræmi við þeirra eigin þróunaráætlanir, þ.e. úrbætur í 

heilbrigðis- og menntamálum, að bæta aðgengi að hreinu vatni og koma upp viðunandi salernis- og 

hreinlætisaðstöðu. Enn fremur var á tímabilinu stutt við verkefni á sviði sjávarútvegs- og fiskimála í 

tveimur ríkjum: Mósambík og Úganda. 

Fyrrgreint verklag um samstarf við héraðsstjórnir, svonefnd héraðsnálgun, hefur þróast á síðustu árum 

og vakið töluverða athygli stærri og öflugri þjóða sem sinna þróunarstarfi. Nálgunin hefur þann augljósa 

kost að áherslan er á árangur – og árangursmælingar – og stuðning við þá fátækustu á forsendum 

heimamanna með beinni samvinnu við héraðsstjórnir um verkefnaskjöl og verkþætti. 

Íslensk stjórnvöld hafa á síðustu árum verið leiðandi í sameiginlegu jarðhitaverkefni með Norræna 

þróunarsjóðnum (NDF) sem hefur þann megintilgang að aðstoða þjóðir í sigdalnum í Austur-Afríku við 

rannsóknir og uppbyggingu mannauðs á sviði jarðhitanýtingar. Verkefnið er liður í samstarfi Íslands og 

Alþjóðabankans um jarðhitanýtingu í austanverðri álfunni. 

Starf ÞSSÍ var unnið í samræmi við handbókina Sýn og starfshættir ÞSSÍ 2012–2014 sem skýrði þær 

áherslur sem stofnunin setti sér til að vinna að framgangi stefnu stjórnvalda og hvernig stofnunin 



ALÞJÓÐLEG ÞRÓUNARSAMVINNA ÍSLANDS 2013–2016 

 

35 

 

hygðist ná settum markmiðum. Á árunum 2013–2014 var unnið að heildarendurskoðun á 

verklagsreglum í rafrænni gæðahandbók ÞSSÍ og m.a. haldin tvö námskeið fyrir starfsfólk, annars vegar 

námskeið um kynjajafnrétti í samstarfi við Jafnréttisskóla HSÞ og hins vegar námskeið um vöktun og 

árangursmælingar.  

Umsóknarvefur fyrir ráðgjafa var opnaður árið 2013 sem undirvefur á heimasíðu stofnunarinnar. Um 

er að ræða skráningarvef fyrir einstaklinga, ráðgjafarhópa og fyrirtæki, sem vildu taka að sér 

tímabundin og tilfallandi sérverkefni sem tengdust starfsemi stofnunarinnar, s.s. undirbúning 

þróunarverkefna, afmörkuð svið í framkvæmd þróunarverkefna og úttektir á verkefnum. Rúmlega 

fimm hundruð áhugasamir verkbjóðendur voru skráðir á vefinn. 

 Árin 2013 og 2014 efndi ÞSSÍ til átaks um vitundarvakningu meðal almennings um gildi 

þróunarsamvinnu í samstarfi við félagasamtök undir yfirheitinu „Þróunarsamvinna ber ávöxt“. Fyrra 

árið var helgað menntun og þá kom m.a. út kennslubókin Verður heimurinn betri? en síðara árið var 

helgað stöðu unglingsstúlkna í þróunarríkjum.  
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6.1. Malaví 

Í Malaví var unnið samkvæmt samningi um fjögurra ára verkefnastoð sem nefnist „Grunnþjónusta í 

Mangochi-héraði 2012–2016“ (e. Mangochi Basic Services Programme). Í verkefnastoðinni felst 

stuðningur við eitt af 28 héruðum landsins, Mangochi. Markmiðið er að bæta þá grunnþjónustu sem 

héraðsyfirvöld veita íbúum héraðsins en í Mangochi búa um milljón manns. Fyrst og fremst er horft til 

þriggja málaflokka: lýðheilsu með áherslu á mæðra- og barnavernd, grunnmenntun þar sem lögð er 

áhersla á gæði menntunar og loks vatns- og salernismál þar sem bætt aðgengi að hreinu neysluvatni 

er meginmarkmið. Framkvæmd verkefnastoðarinnar er fyrst og fremst á ábyrgð héraðsyfirvalda. Þessi 

nálgun styrkir kunnáttu og getu héraðsyfirvalda og er mikilvægt framlag til að efla valddreifingu í 

landinu. Árið 2016 var ákveðið að framlengja verkefnin um eitt ár og bæta inn nýjum afurðum, að 

höfðu samráði við héraðsstjórn og ráðuneyti sveitarstjórnarmála. Á sama tíma var unnið að mótun 

nýrrar fjögurra ára verkefnastoðar, „Grunnþjónustu í Mangochi héraði 2017–2021“, sem tók við af fyrri 

verkefnastoð.  

Í þeim þætti samstarfsins er varðar lýðheilsu eru helstu markmið að draga úr mæðra-, nýbura- og 

ungbarnadauða. Byggð var ný fæðingardeild við héraðsspítalann í bænum Mangochi og fjórar minni 

fæðingardeildir í dreifbýli. Í lok árs 2016 voru byggingarnar tilbúnar en áfram var unnið að mönnun og 

lokið við innréttingar til að hægt yrði að taka þær í notkun. Einnig var bætt aðstaða við margar 

heilsugæslustöðvar í héraðinu með tengingu við rafmagn, bættu aðgengi að vatni og bættri 

hreinlætisaðstöðu. Enn fremur voru byggð 11 biðskýli við fæðingardeildir víðs vegar um héraðið, tíu 

lítil heilsuskýli í allra dreifðustu byggðum og tíu starfsmannahús við heilbrigðisstofnanir. Fimm 

sjúkrabifreiðar hafa verið keyptar og þær staðsettar þannig í héraðinu að sem flestir gætu komist hratt 

á héraðsspítalann ef þörf krefði. Til viðbótar hefur ýmiss konar þjálfun verið veitt heilbrigðisfulltrúum, 

en þeir gegna mikilvægu hlutverki hvað varðar fyrstu hjálp og forvarnir í sveitum héraðsins. 

Í þeim þætti samstarfsins er snýr að menntun er stefnt að bættri menntun í grunnskólum héraðsins. 

Verkefnið beinist að 12 skólum sem í voru um 20 þúsund börn við upphaf verkefnisins. Markmiðið er 

að endurbæta skólana þannig að þeir standist þær formlegu kröfur sem malavísk stjórnvöld gera til 

grunnskóla. Árangurinn verður mældur í minna brottfalli, fleiri börnum sem færast upp um bekk, fleiri 

börnum sem standast próf og fleiri börnum sem fá inngöngu í framhaldsskóla. Til samanburðar eru 12 

almennir skólar í héraðinu. Mikil vinna fer í uppbyggingu og lagfæringar á húsnæði en einnig er regluleg 

þjálfun starfandi kennara og skólastjórnenda mikilvægur þáttur í verkefninu sem og að tryggja að börn 
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hafi aðgang að nauðsynlegum kennslugögnum. Því til viðbótar gerir samstarfið ráð fyrir menntun 60 

nýrra kennara. Þeir fyrstu hafa þegar tekið til starfa í verkefnisskólunum. Sá þáttur er snýr að menntun 

er margþættur og flókinn. Það skýrir m.a. hvers vegna vinna við hann hófst ári síðar en við hina þætti 

samstarfsins. Við lok verkefnisins á miðju ári 2016 höfðu allar kennslustofur sem gert var ráð fyrir, alls 

52, verið teknar í notkun. Sama gildir um 48 útisalerni. Gert var ráð fyrir byggingu 36 kennarabústaða. 

Næstum öll húsin eru tilbúin og unnið að frágangi á þeim. Framgangur hefur því verið góður og lítið 

vantar upp á að ljúka megi öllum verkþáttum. Árlega eru gerðar kannanir milli skólanna 12 og 

samanburðarskólanna. Þrátt fyrir þessa umfangsmiklu uppbyggingu í skólunum 12 er enn alllangt í land 

með að skólarnir uppfylli alla staðla, þannig að gert er ráð fyrir því að þessu starfi verði fram haldið. 

Sá þáttur samstarfsins er varðar vatn og salerni snýst um að fækka tilvikum vatnsborinna sjúkdóma á 

ákveðnu svæði héraðsins um 50%, og að 80% íbúa þess svæðis hafi byggt sér kamar fyrir lok 

verkefnastoðarinnar. Í verkefninu var gert ráð fyrir því að setja vatnsdælur á 150 nýjar borholur og 100 

nýja brunna og einnig á 100 borholur sem voru ónothæfar við upphaf áætlunarinnar. Samtals var því 

gert ráð fyrir 350 nýjum eða endurbættum vatnsveitum sem ættu að hafa jákvæð áhrif á líf 80–90 

þúsund íbúa. Þetta gekk mjög vel. Alls var boruð 161 ný borhola, 115 voru endurgerðar og grafinn 101 

brunnur. Hægar gekk að ljúka við þann hluta verkefnisins er snýr að hreinlæti, en hann var þó langt 

kominn í lok árs 2016. 

Miðannarúttekt var gerð á miðju ári 2014. Sú úttekt var unnin af óháðum sérfræðingi frá Malaví og var 

mjög jákvæð og þótti sú nálgun samstarfsins að héraðsyfirvöld bæru hita og þunga af framkvæmd 

áætlunarinnar vel heppnuð. Ýmsar ábendingar komu fram sem héraðsyfirvöld og umdæmisskrifstofa 

ÞSSÍ unnu að í sameiningu. Auk þessa var gerð óháð úttekt á Monkey Bay-sjúkrahúsverkefninu, en 

sjúkrahúsið var afhent heimamönnum árið 2011. Almenn niðurstaða varð sú að sjúkrahúsið hefði bætt 

mjög aðstæður íbúa á svæðinu og létt þrýstingi af heilsugæslustöðvum í nágrenninu. Bent var á nokkur 

atriði sem ástæða væri til að huga að, og voru athugasemdir teknar til greina í áframhaldandi 

framkvæmd verkefnisins. 

Ísland vinnur með ýmsum aðilum í landinu. Einna hæst ber samstarfið við WFP, en stutt var við 

tilraunaverkefni um heimaræktað hráefni í skólamáltíðir. Gekk verkefnið vel og hefur WFP náð að 

tryggja stuðning frá öðrum framlagsríkjum í ámóta og umfangsmeiri verkefni með vísan til 

tilraunaverkefnisins. Einnig veitti Ísland umtalsverðan stuðning við neyðaraðstoð á vegum WFP á árinu 

2014 vegna flóða og á árinu 2016 vegna mikilla þurrka. 

Í samvinnu við landsskrifstofu UN Women studdi ÞSSÍ við jafnréttismálþing á haustdögum 2013. Tókst 

málþingið með eindæmum vel en 129 manns sóttu það. Markmiðin voru að fagna árangri liðinna ára í 

jafnréttismálum, greina vandamál og marka næstu skref fram á veginn í málaflokknum.  

Mikil vinna hefur verið lögð í að þróa eftirfylgni og vöktun með verkefnastoðinni í Malaví. Einn 

mikilvægasti þátturinn í því starfi er beint samráð við notendurna sjálfa. Ef tekið er dæmi af þeim þætti 

samstarfsins er snýr að vatni þá hafa spurningar verið kerfisbundið lagðar fyrir notendur þeirra 

vatnsbóla sem lokið hefur verið við. Lagður var spurningalisti fyrir á annað þúsund einstaklinga, nær 

allt konur, enda er vatnsöflun til heimilisnota næstum alfarið á hendi kvenna. Ein áhugaverðasta og 

jákvæðasta niðurstaðan í þessari athugun er sú að með tilkomu nýs eða endurgerðs vatnsbóls hefur sá 

tími sem fer í að sækja vatn styst verulega. Ekki er óvarlegt að ætla, miðað við svör notendanna, að það 

taki að jafnaði 30–60 mínútum skemmri tíma á dag að sækja vatn til heimilisnota. Tímasparnaður af 

þessu tagi getur verið mikilvægt innlegg í að auka lífsgæði kvenna. Það er ljóst að verkefnið sparar þeim 

konum, sem það nær til, tíma og minnkar líkamlegt erfiði sem svarar að jafnaði til þónokkurra 

klukkutíma á viku.  
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6.2. Mósambík 

Ísland beindi stuðningi sínum við Mósambík aðallega að tveimur málaflokkum. Annars vegar var unnið 

í þríhliða samstarfi með Noregi og Mósambík að uppbyggingu sjávarútvegs og fiskeldis á landsvísu með 

aukið fæðuöryggi að meginmarkmiði. Hins vegar var sjónum beint að uppbyggingu almannaþjónustu 

við fátæka í einu fylki landsins, Zambézia, á sviði vatns- og salernismála, en UNICEF sér um framkvæmd 

verkefnisins. Þá lauk á árinu 2014 stuðningi Íslands við áætlun menntamálayfirvalda í Mósambík um 

fullorðinsfræðslu í Inhambane-fylki en það samstarfsverkefni hófst 2008 og var í tveimur áföngum.  

Í árslok 2013 var samið um annan áfanga í stuðningi Noregs og Íslands við áætlun mósambískra 

stjórnvalda í fiskimálum til 2017. Áætlunin byggist á sex stoðum sem eru: efling fiskframleiðslu með 

smábátaveiðum og fiskeldi, sjálfbær fiskveiðistjórnun, skipulag og eftirlit fiskimálageirans, veiðieftirlit 

og landhelgisgæsla, þverlæg málefni í fiskisamfélögum og loks samræming áætlunarinnar og 

verkefnastjórnun. Gert er ráð fyrir að áætlunin stuðli að því að framfylgja fyrirætlunum stjórnvalda í 

málaflokknum, auka fæðuöryggi og draga úr fátækt í þeim samfélögum sem stuðningurinn beinist að. 

Flestallir verkþættir áætlunarinnar hafa komist til framkvæmda og sumum þeirra er þegar lokið. Árið 

2014 fór fram óháð úttekt á veiðieftirlitinu og útgerð varðskipsins Antilas Reefer. Úttektaraðilar töldu 

rekstur skipsins í góðum höndum en kostnaðarsaman og bentu á að stórauka þyrfti eftirlit með veiðum 

í landhelginni. Stuðningi við veiðieftirlit og landhelgisgæslu lýkur á yfirstandandi ári. Í árslok 2014 var 

lokið við byggingu menningar- og sögusafns fiskimála og stuðningi við þann þátt er þar með lokið. Frá 

2015 hefur megináhersla verið lögð á fiskeldis- og rannsóknasetrið CEPAQ, rannsóknir og gæðaeftirlit, 

gagnagrunn og fiskveiðitölur. Bygging og þróun CEPAQ er stærsti verkþáttur áætlunarinnar. Töluverðar 

seinkanir urðu á framkvæmdum og þróunarhluta setursins, en ástæður þess má að hluta til tengja 

þunglamalegri stjórnsýslu í landinu. Undir lok árs 2016 var setrið tilbúið að mestu og hófst 

tilraunastarfsemi um það leyti. Í áætluninni er einnig gert ráð fyrir að umhverfismál séu samþætt í 

stefnu, áætlunum og framkvæmd í fiskimálageiranum. Athygli er sérstaklega beint að nýtingu 

náttúruauðlinda og vörnum gegn mengun jarðvegs í tengslum við framkvæmdir. 

Annað meginverkefni Íslands í Mósambík er stuðningur við uppbyggingu vatnsbóla og salerna í dreifbýli 

landsins þar sem flestir hinna fátækustu búa. Árið 2014 hóf ÞSSÍ samstarf við UNICEF í Mósambík um 
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þriggja ára vatns- og salernisverkefni í einu fátækasta fylki landsins, Zambézia. Mikill meiri hluti íbúa 

fylkisins býr við óviðunandi aðstæður á þessu sviði sem aftur hefur alvarleg áhrif á aðra mikilvæga 

samfélagsþætti eins og heilbrigðis-, mennta- og umhverfismál. Á framkvæmdatímanum er ætlunin að 

koma á laggirnar viðunandi salernisaðstöðu fyrir 300 þúsund íbúa í fimm héruðum fylkisins, bæta 

aðgengi tæplega 50 þúsund heimila að heilnæmu vatni og sjá til þess að um 40 skólar fái hreint vatn 

og salernisaðstöðu. Jafnréttissjónarmið eru höfð að leiðarljósi í þessu verkefni. Vatnsburður er almennt 

í höndum stúlkna og kvenna sem oft þurfa að ganga um langan veg eftir vatni, sem getur verið 

áhættusamt og tekur jafnframt tíma frá öðrum verkefnum, þar á meðal tekjuöflun og námi. 

Jafnréttismarkmið felast einnig í því að í skólum er aðgangur að hreinu vatni og salerni kyngreind sem 

er ekki síst stúlkum til hagsbóta. Framkvæmd verkefnisins er undir stjórn UNICEF sem hefur sérhæft 

sig á þessu sviði en fjármunir koma frá Íslandi og fleiri aðilum. Verkefnið er samhæft áætlunum 

mósambískra stjórnvalda og unnið er með opinberum stofnunum að vatns-, salernis- og 

hreinlætismálum á öllum stjórnsýslustigum í landinu. Áhersla er lögð á að auka getu 

stjórnsýslustofnana í héraði til að annast þjónustuna. Einkageirinn, félagasamtök og íbúar koma einnig 

að verkefninu. Með þessu móti er leitast við að tryggja árangur verkefnisins og skilvirkni og stuðla að 

sjálfbærni þess til framtíðar.  

Undir lok árs 2016 var undirbúningur að nýju samstarfsverkefni með landsskrifstofu UN Women í 

Mósambík langt kominn. Samstarfið beinist að því að aðstoða mósambísk stjórnvöld við framkvæmd 

aðgerðaáætlunar sinnar til að framfylgja ályktun öryggisráðs SÞ nr. 1325 um konur, frið og öryggi. Í 

þeirri ályktun er sérstaða kvenna í stríði viðurkennd og mikilvægi þess að þær taki þátt í 

friðaruppbyggingu. Í Mósambík, þar sem borgarastyrjöld ríkti til margra ára og enn eru róstur öðru 

hverju, skiptir ályktunin og framkvæmd hennar gríðarlega miklu máli. Verkefnið mun standa yfir til 

ársloka 2020. 
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6.3. Úganda  

Í Úganda beinir Ísland stuðningi sínum einkum að byggðaþróun í fiskimannasamfélögum, með áherslu 

á félagslega innviði samkvæmt áætlunum heimamanna. Frá árinu 2015 hefur þróunin færst yfir á 

héraðsnálgun í samstarfi við heimamenn sem sjá um framkvæmdir. Fjármögnun og eftirlit er hjá 

íslenskum stjórnvöldum, en stefnumótun er sameiginlegt verkefni beggja aðila. Meginþungi 

samstarfsins á næstu árum verður af þessu tagi þar sem nú eru í gildi samstarfssamningar við tvö héruð, 

Buikwe og Kalangala, en stuðningur Íslands beinist að fátækum fiskimannasamfélögum við 

Viktoríuvatn. 

Á tímabilinu lauk gerð fyrstu verkefnastoðar Íslands fyrir Úganda (2014–2017, nú framlengd til 2019) 

og gerður var samstarfssamningur um stuðning við fiskimannaþorp í héraði sem ekki hafði verið stutt 

áður, Buikwe. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að fjárframlög verði á bilinu 16,4–21,9 milljónir 

Bandaríkjadala, eða frá 1,7 til 2,3 milljarða íslenskra króna á tímabilinu. Fjárframlög til Úganda á árinu 

2014 voru undir þessum viðmiðunum, en hafa síðan aukist í átt til þess sem stefnt var að. 

Undirbúningur verkefna hófst í Buikwe 2013–2014 með stöðumati á helstu málaflokkum sem til 

stendur að styrkja: lýðheilsu, vatns- og hreinlætisaðstöðu og menntun. Í framhaldi voru unnar ítarlegar 

skýrslur um stefnu í menntamálum héraðsins og hafist handa við gerð verkefnisskjals í vatns-, salernis- 

og hreinlætismálum sem staðfest var árið 2015. Verkefnisskjal fyrir samstarf í menntamálum var 

samþykkt 2016 og er þar gert ráð fyrir víðtæku inngripi í marga þætti skólamála með það að markmiði 

að auka gæði menntunar á grunnstigi. Reiknað er með að samstarf við Buikwe vaxi og dafni á næstu 

árum samkvæmt þeim áherslum sem mótaðar hafa verið og verði mikilvægur hluti af nýrri landsáætlun 

sem gerð verður í Úganda fyrir lok 2019.  

Íslensk stjórnvöld hafa stutt byggðaþróunarverkefni í Kalangala-héraði síðan 2006. Helstu áherslur 

innan verkefnisins voru á sviði fiskimála, menntunar og bættrar stjórnsýslu. Framkvæmd og ábyrgð 

einstakra verkþátta í Kalangala færðist í meira mæli á herðar héraðsyfirvalda á verkefnistímanum og 

þau hafa nú umsjón með framkvæmdum og fjármálum í samstarfsverkefninu. Árið 2014 var síðasta 

heila árið sem samstarfssamningur við Kalangala var í gildi þó að stuðningur við héraðið hafi haldið 

áfram í breyttu formi. Ákveðið var að veita áfram stuðning í menntamálum til 2019. Var sú ákvörðun 

byggð á niðurstöðum innri rýni um miðbik árs 2015 og frekari rannsóknum. Í skólamálum hafa orðið 
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miklar framfarir á verkefnistímanum sem sést vel á einkunnum grunnskólanema sem standast lokapróf. 

Áður en ÞSSÍ hóf að styðja menntamál var héraðið yfirleitt í hópi þeirra héraða sem voru með lakastan 

námsárangur í landinu en hefur nú vakið athygli fyrir að vera komið langt yfir meðaltal í árlegum 

úttektum stjórnvalda. Gerð var lokaúttekt á héraðsþróunarverkefninu í heild 2017/18. 

ÞSSÍ studdi einnig við fiskgæðaeftirlit á vegum stjórnvalda og í völdum fiskimannabyggðum, með aukin 

gæði fiskafurða og aflaverðmæti að meginmarkmiði. Lauk því verkefni 2014. Helstu þættir verkefnisins 

voru gæðaeftirlit stjórnvalda, endurbætur á aðstöðu á löndunarstöðum við Alberts-vatn og Kyoga-vatn 

og að þjálfa fólk sem þar starfar í bættri meðferð á afla. Verkefnið náði til 12 löndunarstöðva, en hluti 

af uppbyggingunni var að afla neysluhæfs vatns fyrir þær og bæta aðgengi íbúa í nærliggjandi þorpum 

að hreinu vatni. Miðannarúttekt á verkefninu sýndi að verkefnið stuðlaði að meiri gæðum, auknum 

afla og meiri tekjum af fiskveiðum. Bendir sú niðurstaða til að verkefnið hafi jafnframt stuðlað að 

bættum lífskjörum á síðustu árum í þeim fiskimannasamfélögum sem verkefnið náði til.  
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6.4. Svæðaverkefni í jarðhita  

Jarðhitaverkefni íslenskra stjórnvalda og NDF hófst í byrjun árs 2013 og miðar að því að aðstoða lönd í 

sigdalnum í Austur-Afríku við rannsóknir og mannauðsuppbyggingu á sviði jarðhitanýtingar. NDF leggur 

5 milljónir evra til framkvæmdar verkefnisins á móti framlagi Íslands að sömu upphæð yfir fimm ára 

tímabil. Jarðhitaverkefnið er einnig unnið í samstarfi við Alþjóðabankann í tengslum við samkomulag 

Íslands og bankans um nýtingu jarðhita í Austur-Afríku.  

Við lok verkefnisins er markmiðið að samstarfslöndin geti lagt raunhæft mat á möguleika til 

jarðhitanýtingar ásamt því að búa yfir aukinni þekkingu og mannauði til að fylgja málum eftir á næstu 

stigum til framleiðslu raforku eða beinnar nýtingar jarðhita, s.s. við þurrkun matvæla. Íslensk 

jarðhitaþekking gegnir lykilhlutverki í því að móta allar rannsóknir og tryggja gæði þeirra, svo og við 

þjálfunarverkefni sem m.a. eru unnin í samvinnu við Jarðhitaskóla Háskóla SÞ.  

Alls hafa tíu ríki óskað formlega eftir samstarfi; Eþíópía, Sambía, Tansanía, Búrúndí, Rúanda, Kenía, 

Djibútí, Malaví, Úganda og Kómoreyjur. Þá óskaði Umhverfisstofnun SÞ (þá UNEP, nú UN Environment) 

eftir samstarfi við Ísland um framkvæmd jarðhitarannsókna í Eritreu og var gengið frá samstarfs-

samningi um það verkefni í lok árs 2014 og hófust rannsóknir á Alid-jarðhitasvæðinu árið 2015. 

Innleiðing og undirbúningur verkefna er nú þegar hafinn í öllum þessum löndum nema Malaví og 

Kómoreyjum, en í sumum þessara landa, s.s. Sambíu, Búrúndí og Rúanda, hafa frumrannsóknir leitt í 

ljós að um lághita er að ræða sem ekki er vænlegur til framleiðslu raforku. Í tengslum við þessar 

niðurstöður var haldinn vinnufundur í Rúanda 2016, í samstarfi við UN Environment, um jarðhita í 

vestari hluta sigdalsins og hvaða raunhæfu væntingar mætti hafa í því sambandi, þar sem bent var á 

að um væri að ræða lág- til millihitasvæði.  

Stærstu verkefnin eru í Eþíópíu þar sem stutt er við jarðhitaleit á þremur svæðum auk þjálfunar 

sérfræðinga, og í Kenía, þar sem stutt er við jarðhitaleit og þjálfun auk samstarfs um uppbyggingu 

svæðisbundinnar þjálfunarmiðstöðvar fyrir Afríku. Í Eþíópíu er yfirborðsrannsóknum lokið á svæðunum 

Tendaho Alalobeda og Aluto Langano og hefur verið haldinn lokafundur um niðurstöðu þeirra í 
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samstarfi við Alþjóðabankann. Niðurstöður beggja rannsókna mæla með tilraunaborunum á 

svæðunum. Bæði þessi verkefni tengjast jarðhitaverkefni Alþjóðabankans í Eþíópíu. Sem hluti af 

rannsóknum á þessum svæðum hefur einnig verið veittur umtalsverður stuðningur við tækjakaup til 

jarðhitarannsókna, sem og þjálfun, en alls voru þrjú námskeið kennd í Eþíópíu árið 2015. Þar er um að 

ræða þjálfun við jarðhitaboranir, fjármögnun jarðhitaverkefna og verkefnastjórnun í jarðhita-

verkefnum. Í Kenía var lokið við jarðhitaleit á Suswa-svæðinu árið 2016 og benda niðurstöður til að um 

sé að ræða vænlegt jarðhitasvæði. Í undirbúningi er að taka starfsmenn jarðhitafyrirtækis Kenía, GDC, 

í þjálfun hjá íslenskum fyrirtækjum og stofnunum.  

Þá hófust samstarfsverkefni við Tansaníu og Djibútí árið 2015 þar sem veitt verður aðstoð við 

jarðhitaleit og þjálfun. Í Tansaníu fóru af stað yfirborðsrannsóknir á tveimur svæðum árið 2016, Luhoi 

og Kiejo-Mbaka. Að beiðni sendiskrifstofu Evrópusambandsins í Rúanda tók ÞSSÍ einnig þátt í 

svæðaverkefni sem fjármagnað var af Evrópusambandinu og nær til Rúanda, Austur-Kongó og Búrúndí. 

Niðurstöður þess benda til að ekki sé um virkjanlegan jarðhita til raforkuframleiðslu að ræða á þessum 

svæðum. Í Djibúti hafa verið haldin námskeið í verkefnastjórnun og fjármögnun jarðhitaverkefna, auk 

þess sem stutt hefur verið við yfirborðsrannsóknir á nokkrum svæðum.  

Fyrir utan verkefni í samstarfslöndum var einnig unnið að verkefnum í víðara samhengi jarðhitaþróunar í 

Afríku. Sem hluti af þeirri viðleitni hafa m.a. verið unnar skýrslur um raforkuframleiðslu á lághitasvæðum 

með tvívökvavirkjunum og um möguleika til nýtingar jarðhita til þurrkunar á landbúnaðarafurðum í Afríku 

og þá sérstaklega í Rúanda og Kenía. Árið 2016 var svo hafinn undirbúningur við að setja upp 

jarðhitaþurrkara á Menengai-svæðinu í Kenía til að sýna fram á mögulega nýtingu jarðhita til þurrkunar 

landbúnaðarafurða. Þá hefur einnig verið unnið með Jarðhitaskóla HSÞ að þróun á nýjum námskeiðum á 

sviði verkefnastjórnunar, skipulags og fjármögnunar jarðhitaverkefna. Þessi námskeið verða í kjölfarið 

kennd í samstarfslöndunum. Í lok árs 2014 var formlega opnaður jarðhitagagnagrunnur fyrir Austur-

Afríku en UN Environment hefur haft verkefnið með höndum með stuðningi frá ÞSSÍ.  

Mikilvægur þáttur í starfi tengdu þjálfunarmálum er samstarf við stjórnvöld í Kenía, Afríkusambandið 

og UN Environment um stofnun þjálfunarmiðstöðvar fyrir jarðhita í Kenía. Í ágúst 2015 var haldinn 

fundur haghafa í Naíróbí þar sem þessir möguleikar voru ræddir og kynntar niðurstöður hagkvæmni-

athugunar á slíkri þjálfunarmiðstöð sem fulltrúar verkefnisins höfðu staðið fyrir. Mikill áhugi er meðal 

stofnana um að koma slíkri miðstöð á laggirnar og er reiknað með að reynsla Íslendinga af 

þjálfunarmálum tengdum jarðhita muni spila stórt hlutverk í þróun þessarar miðstöðvar. Árið 2016 

miðaði þessari vinnu nokkuð áfram og var stofnaður stýrihópur hagsmunaaðila en UN Environment 

hefur tekið að sér að samræma þessa vinnu og veita tæknilega aðstoð. Utanríkisráðuneytið mun áfram 

eiga í samstarfi við UN Environment og aðra aðila sem að þessu máli koma og styðja við þessa viðleitni.  

Þar sem allmörg framlagsríki og stofnanir starfa í tengslum við jarðhitamál í Afríku er mikilvægur hluti 

af framkvæmd verkefnisins samstarf og samhæfing við aðrar stofnanir. Þannig er unnið að 

samlegðaráhrifum verkefna og tengslum milli fjármögnunar mismunandi þátta. Samkomulag er í gildi 

milli íslenskra stjórnvalda og Afríkusambandsins sem felur í sér að stofnunin veitir Afríkusambandinu 

ráðgjöf og stuðning í jarðhitamálum álfunnar. Íslensk stjórnvöld (áður í gegnum ÞSSÍ) taka reglulega 

þátt í fundum og viðræðum við Alþjóðabankann, Evrópusambandið, UN Environment, AU, auk fleiri 

aðila. Í maí 2014 var til að mynda haldinn á Íslandi árlegur samstarfsfundur fulltrúa framlagsríkja og 

þjóða í Afríku um jarðhita með þátttöku rúmlega 50 gesta. Þá héldu UN Environment og ÞSSÍ 

sameiginlegan hliðarviðburð um jarðhita í Afríka á World Geothermal Congress 2015 í Ástralíu þar sem 

um 120 manns mættu. Samstarfsfundir með Alþjóðabankanum og Afríkusambandinu eru einnig 

haldnir reglulega. Í lok árs 2016 var Argeo C6-ráðstefnan haldin í Addis Ababa í Eþíópíu og þar stóð 

Ísland m.a. fyrir námskeiði í verkefnastjórnun í jarðhitaverkefnum.  
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7. Verkefni í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð 2011-2013  

Í tengslum við þriggja ára áætlun um innleiðingu kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar var hverju 

ráðuneyti falið að velja sér einn meginmálaflokk til þess að skoða sérstaklega. Náði verkefnið til 

tímabilsins 2011–2013 og var lokaskýrslu14 skilað um mitt ár 2014. Utanríkisráðuneytið valdi 

þróunarsamvinnu til nánari skoðunar og sneri verkefnið að greiningu á framlögum Íslands til 

þróunarsamvinnu með tilliti til þess hvort þeim væri ætlað að stuðla að jafnrétti kynjanna og 

valdeflingu kvenna. Í þingsályktun um áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013–2016 

(áður 2011–2014) er jafnrétti kynjanna þverlægt málefni og lögð er áhersla á að bæði kynin hafi jöfn 

tækifæri til áhrifa, þátttöku og ábata af verkefnum Íslands.  

Þar sem framlögin eru í eðli sínu ólík innbyrðis voru notaðar mismunandi aðferðir við greininguna. 

Fyrsti hluti greiningarinnar sneri að tvíhliða þróunarsamvinnu og eyrnamerktum framlögum til 

alþjóðastofnana og félagasamtaka, sem námu tæpum 62,5% af öllum framlögum árið 2013 (62% árið 

2012 og 65% árið 2011). Við greininguna er notuð kynjajafnréttisstika (e. The Gender Equality Policy 

Marker) DAC en með henni er þróunarstarf greint og flokkað eftir tilætluðum áhrifum þess á jafnrétti 

kynjanna og valdeflingu kvenna. Flokkarnir eru þrír:  

• Stika 2: verkefni sem hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að meginmarkmiði (e. 

Principal Objective). 

• Stika 1: verkefni sem stuðla á marktækan hátt að jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna (e. 

Significant Objective). 

• Stika 0: verkefni sem ekki hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að markmiði (e. Not 

targeted to the policy objective).  

Greiningin leiddi í ljós að hlutfall verkefna sem hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að 

meginmarkmiði eða er ætlað að stuðla að því á marktækan hátt nam 84,7% árið 2013 (81,7% árið 2012 

og 80,6% árið 2011).  

Tafla 2. Tvíhliða þróunarsamvinna og eyrnamerkt framlög til alþjóðastofnana og félagasamtaka 2011–2013. 
 

 2011 2012 2013 

Verkefni sem hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að 
meginmarkmiði 

13,6% 11,8% 11,6% 

Verkefni sem ætlað er á marktækan hátt að stuðla að jafnrétti kynjanna og 
valdeflingu kvenna 

67,0% 69,9% 73,6% 

Verkefni sem ekki hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að 
markmiði 

19,4% 18,3% 14,8% 

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Auk greiningar með kynjajafnréttisstikunni er rík áhersla lögð á jafnréttismál í úttektum sem gerðar eru 

á tvíhliða samstarfsverkefnum. Með þeim hætti er lagt mat á innleiðingu og framkvæmd og þannig 

varpað ljósi á árangur á vettvangi, en í undirbúningi verkefna skal tryggja að í þeim sé tekið tillit til þarfa 

og hagsmuna beggja kynja og leitast við, eftir fremsta megni, að bæði karlar og konur komi að 

                                                           

14 http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/rit2014/UTN-Lokaskyrsla-2014.pdf 
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undirbúningi og framkvæmd verkefna. Á tímabilinu var rýnt í úttektir sem gerðar voru á verkefnum 

ÞSSÍ á vettvangi. Sumar þeirra voru mjög jákvæðar hvað varðar framgang jafnréttismála, en aðrar 

sýndu aftur á móti fram á að markmið um jafnrétti kynja skiluðu sér ekki nægjanlega til haghafa. Í þeim 

tilfellum reyndist ástæðan ýmist liggja í mótun verkefna, þ.e.a.s. að þættir tengdir jafnréttismálum 

hefðu ekki verið skilgreindir og útfærðir nægilega vel með tilliti til markmiða og aðgerða sem sett væru 

fram í verkefnaskjölum. Þannig skorti á að næg áhersla væri lögð á jafnréttismál frá upphafi og liði 

verkefnið fyrir það. Stundum mætti rekja lítinn árangur á þessu sviði til framkvæmdar verkefna en 

stundum gengi framkvæmdin erfiðlega vegna utanaðkomandi þátta eða jafnvel hnökra í samskiptum 

við samstarfsaðila á vettvangi. Að þessu sögðu eru reglulegar úttektir mikilvægar svo að hægt sé að 

bregðast við og gera nauðsynlegar breytingar til að bæta árangur verkefna. ÞSSÍ brást þegar við 

ábendingum sem fram komu í úttektunum og vann að endurbótum á verkefnunum í samræmi við 

tillögur sem þar voru settar fram.  

Annar hluti greiningarinnar laut að jafnréttisstarfi alþjóðastofnana og var rýnt í alþjóðlegar úttektir 

m.t.t. hvernig stofnanir fylgdu eftir eigin stefnumótun. Það heyrir til undantekninga að alþjóðastofnanir 

á sviði þróunarsamvinnu starfi ekki samkvæmt jafnréttisstefnu eða -áætlun. Úttektirnar leiddu í ljós að 

víða þarf að gera úrbætur til að ætluð áhrif verkefna skili sér nægjanlega vel til haghafa og hafa 

stofnanirnar gert áætlanir um úrbætur þar að lútandi.  

Þriðji hluti greiningarinnar sneri að skólum HSÞ á Íslandi. Landgræðsluskólinn gaf út jafnréttisstefnu á 

árinu 2013 og í stefnuskjali Sjávarútvegsskólans er að finna sterka tilvísan í kynjajafnrétti sem forsendu 

aukins árangurs. Jafnréttismál eru hluti af námsefni beggja skólanna. Jarðhitaskólinn vinnur að slíkri 

stefnumótun og verður fylgst með henni hvað viðvíkur kynjajafnrétti. Þá varð Alþjóðlegi jafnréttis-

skólinn hluti af neti HSÞ á Íslandi í maí 2013, sem býður upp á mikla möguleika í auknu samstarfi 

skólanna á sviði jafnréttismála. 

Loks sneri fjórði hlutinn að innleiðingu greininganna í verklag utanríkisráðuneytisins og ÞSSÍ. Greining-

arnar voru m.a. innleiddar í þrjú stefnuskjöl á sviði þróunarsamvinnu: þingsályktun um áætlun um 

alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013–2016, jafnréttisstefnu á sviði alþjóðlegrar þróunarsamvinnu 

Íslands 2013–2016 og Áætlun Íslands um framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325 um konur, frið 

og öryggi 2013–2016. 

Að framansögðu ber að hafa í huga að árangur í þróunarsamvinnu er ekki á ábyrgð eins aðila, heldur 

sameiginlega á höndum samstarfsaðila þróunarsamvinnu. Bera þessir aðilar sameiginlega ábyrgð á því 

að í undirbúningi og framkvæmd verkefna séu allir liðir skilgreindir, aðgerðir marksæknar og að notaðir 

séu raunhæfir mælikvarðar til að mæla árangur.  

Greining á þróunarsamvinnu Íslands er í takt við aðrar sambærilegar greiningar, rannsóknir og úttektir 

á þessu sviði á alþjóðavettvangi. Þær sýna allar að stefnur, áætlanir og góður ásetningur eru aðeins 

fyrsta skrefið til að auka árangur. Framkvæmdin þarf að vera í takt við sett markmið, fylgjast þarf 

reglubundið með framgangi og nauðsynlegt er að gerðar séu breytingar á verkefnum eða verklagi ef 

þörf krefur.  

7.1. Áframhaldandi greining á framlögum til þróunarsamvinnu 

Eins og fyrr segir er kynjajafnrétti og valdefling kvenna hvort tveggja markmið í sjálfum sér og leiðir til 

að ná öðrum markmiðum á sviði þróunarsamvinnu. Greining á þróunarverkefnum með 

kynjajafnréttisstiku DAC er því áfram mikilvægur hluti af umsjón með framlögum til þróunarsamvinnu 

þótt hún sé ekki lengur undir hatti verkefnis um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð. Slík greining er enda 

leið til að leggja mat á og styrkja starf Íslands á þessu sviði. Hér á eftir fara niðurstöður greiningar á 
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tvíhliða framlögum og eyrnamerktum framlögum til alþjóðastofnana og félagasamtaka með 

kynjajafnréttisstikunni fyrir árin 2014–2016. 

Tafla 3. Tvíhliða þróunarsamvinna og eyrnamerkt framlög til alþjóðastofnana og félagasamtaka 2014–2016. 
 

 2014 2015 2016 

Verkefni sem hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að 
meginmarkmiði 

8,8% 10,2% 7,5% 

Verkefni sem ætlað er á marktækan hátt að stuðla að jafnrétti kynjanna og 
valdeflingu kvenna 

78,0% 83,1% 84,8% 

Verkefni sem ekki hafa jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna að 
markmiði 

13,2% 6,7% 7,7% 

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Rétt er að taka fram að í verkefni um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð voru Jarðhitaskóli HSÞ, 

Sjávarútvegsskóli HSÞ og Landgræðsluskóli HSÞ ekki greindir með kynjajafnréttisstikunni heldur var 

starf þeirra skoðað með öðrum hætti. Jafnréttisskólinn féll þó undir tvíhliða framlög, enda varð skólinn 

ekki hluti af neti HSÞ fyrr en árið 2013. Frá og með árinu 2014 eru skólarnir hins vegar allir greindir með 

stikunni sem skýrir nokkrar sveiflur í tölfræðinni milli áranna 2013 og 2014. 
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Skammstafanir 

CEDAW Convention on the Elimination of Discrimination against Women – kvennasáttmáli 
Sameinuðu þjóðanna. 

CERF  Central Emergency Response Fund – Neyðarsjóður Sameinuðu þjóðanna.  
DAC  Development Assistance Committee – Þróunarsamvinnunefnd.  
ESMAP Energy Sector Management Assistance Program – samstarfsverkefni í orkumálum innan 

Alþjóðabankans. 
FAO Food and Agriculture Organisation – Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 

þjóðanna.  
GCF Green Climate Fund – Græni loftslagssjóðurinn. 
HSÞ/UNU  United Nations University – Háskóli Sameinuðu þjóðanna.  
ICRC International Committee of the Red Cross – Alþjóðaráð Rauða krossins. 
IDA International Development Association – Alþjóðaframfarastofnunin. 
INSARAG International Search and Rescue Advisory Group – alþjóðasamtök rústabjörgunarsveita. 
IRENA International Renewable Energy Agency – Alþjóðastofnun um endurnýjanlega orkugjafa. 
ISAF  International Security Assistance Force – Alþjóðaliðið í Afganistan.  
LDCF Least Developed Countries Fund – sjóður á vegum rammasamnings Sameinuðu þjóðanna 

um loftslagsbreytingar fyrir fátækustu þróunarlöndin. 
NDF  Nordic Development Fund – Norræni þróunarsjóðurinn.  
NWMN  Nordic Women Mediators Network – Norrænt net kvenna í friðarumleitunum. 
OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Samræmingarskrifstofa aðgerða 

Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum. 
ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights – skrifstofa Öryggis- og samvinnu-

stofnunar Evrópu (ÖSE) fyrir lýðræðisstofnanir og mannréttindi. 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development – Efnahags- og framfara-

stofnunin.  
PMRS Palestinian Medical Relief Society - samtök um færanlega heilsugæslu og sjúkraflutninga.  
PROFISH Global Program on Fisheries – samstarfsverkefni í fiskimálum innan Alþjóðabankans. 
RKÍ Rauði krossinn á Íslandi. 
SEforALL Sustainable Energy for All – sjóður um sjálfbæra orku fyrir alla. 
UFGE Umbrella Facility for Gender Equality – jafnréttissjóður Alþjóðabankans. 
UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination – viðbragðsteymi OCHA vegna 

neyðarástands. 
UNDP United Nations Development Programme – Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna. 
UN Environment United Nations Environment Programme – Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna. 
UNFPA  United Nations Population Fund – Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna.  
UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change – rammasamningur Sameinuðu 

þjóðanna um loftslagsbreytingar. 
UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees – Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna.  
UNICEF  United Nations Children‘s Fund – Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna.  
UNOPS United Nations Office for Project Services – skrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir verkefna-

þjónustu. 
UNRWA  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – Palestínu-

flóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna.  
UN Women  United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – Stofnun 

Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna.  
WCLAC Women’s Centre for Legal Aid and Councelling – ráðgjafamiðstöð um forvarnir og vernd 

kvenna. 
WEDO Women’s Environment and Development Organization – Umhverfis- og þróunarstofnun 

kvenna. 
WFP  World Food Program – Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna.  
ÞSSÍ  Þróunarsamvinnustofnun Íslands. 

 



 

 

 

 

© UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ 2018 


