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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 

um að efla norrænt samstarf um 

þróunaraðstoð  

Norrænu ríkin hafa um áratuga skeið verið í fararbroddi meðal þeirra ríkja 

sem leggja áherslu á að ná markmiðum Sameinuðu þjóðanna um framlag 

til þróunaraðstoðar. Það er einnig í sönnum norrænum anda að berjast 

gegn fátækt og hungri og eiga samstarf við þau lönd sem þarfnast 

aðstoðar í þróun sinni.  

 

Markmið norrænu ríkjanna er að uppfylla markmið um að minnst 0,7% af 

vergri þjóðarframleiðslu fari í framlag til þróunaraðstoðar, þó þetta hafi 

gengið hægar en ætlað var hjá sumum, t.d. Íslandi eftir 

efnahagskreppuna. Flest norrænu ríkjanna uppfylla markmiðið í raun í 

dag. 

 

Norrænt samstarf um þróunaraðstoð hefur verið til staðar um nokkurt 

skeið, en andstætt við önnur svið, þar sem norrænt samstarf hefur 

dafnað, þá hefur samstarf um þróunaraðstoð farið minnkandi á 

síðastliðnum árum. Þetta hefur gerst án meðvitaðrar sýnilegrar pólitískrar 

ákvörðunar um viðmiðunarreglur hér að lútandi. 

 

Áður fyrr unnu Norðurlöndin í sameiningu að verkefnum í nokkrum 

löndum, einkum í Austur-Afríku, þar sem mörg hundruð sérfræðingar áttu 

samstarf um meira en 20 ára skeið. Þessum verkefnum lauk í kringum 

1990. 

 

Stofnun Norræna þróunarsjóðsins (NDF) má einnig nefna sem 

þýðingarmikið framfaraskref í norrænni samvinnu á þessu sviði. Í upphafi 

og á myndunarstigi var sjóðurinn almennur þróunarsjóður, sem vann náið 

með þróunarbönkum eins og t.d. Alþjóðabankanum og þróunarbönkum í 

ólíkum heimshlutum. Um árþúsundamótin byrjaði svo að myndast 

hreyfing, sem hafði það að markmiði að leggja sjóðinn niður. Sú varð þó 

ekki raunin. Í dag er sjóðurinn enn virkur, en þó í annarri mynd en áður 

og án þess að fá úthlutað nýju fjármagni. Sjóðurinn fær tekjur sínar frá 

fyrri þróunarlánum og þau eru notuð sem styrkur í umhverfisverkefni. Hið 
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síðasttalda er að sjálfsögðu jákvætt, en það kemur ekki í stað virkrar 

starfsemi á hefðbundnu sviði þróunaraðstoðar. 

 

Einnig verður að nefna að norrænu ríkin vinna saman í Alþjóðabankanum 

og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þar sem samstarfið á síðastliðnum árum 

hefur verið svæðisbundið með Eystrasaltsríkjunum. Þátttaka í 

Þróunarsamvinnunefnd OECD, DAC, er einnig mikilvægur þáttur í 

þróunarsamstarfi landanna. Ennfremur hittast norrænu 

þróunarmálaráðherrarnir og embættismenn venjulega einu sinni á ári til 

að fara yfir stöðu mála og þar að auki eru fleiri tækifæri til að hittast á 

stórum ráðstefnum og ársfundum á ólíkum alþjóðlegum vettvangi. 

 

Eiginlegt samstarf fer þó að mestu fram í hinum svonefnda Nordic plus- 

hópi sem Norðurlöndin taka þátt í ásamt Bretlandi, Írlandi og Hollandi. 

Þrátt fyrir allt það góða sem segja má um samstarfið, þá sýnir það líka að 

Norðurlöndin hafa gefið eftir og að hluta til glatað leiðtogahlutverki sínu, í 

alþjóðlegu samhengi með tilliti til viðmiðunarreglna um þróunaraðstoð, til 

stærri landa eins og t.d. Bretlands. 
 

Aukið norrænt samstarf um þróunaraðstoð er einnig í takti við aukinn 

áhuga á að efla norrænt samstarf um utanríkismál og alþjóðasamstarf. Í 

þessu tilliti er hægt að vísa til Stoltenberg-skýrslunnar. Aukið samstarf um 

sendiráð eða sendiskrifstofur fellur einnig vel að svona hugmyndum. 

Mikilvægt er, eins og einnig á oft við um norræna samvinnu, að veita því 

eftirtekt að samvinnan á sér stað eða getur átt sér stað á fleiri stigum en 

bara á milli embættismanna og efsta lags stjórnsýslunnar. 

Hagsmunasamtök og grasrótarhreyfingar gegna einnig hlutverki hér, þar 

sem hluti af framlagi allra norrænu ríkjanna til þróunaraðstoðar fer til þess 

háttar samtaka, auk þess sem verkefni eru unnin í samstarfi við margar 

ólíkar stofnanir. Að endingu er mjög mikilvægt að þjóðþing landanna og 

þingmenn og samstarf þeirra innan Norðurlanda, ekki síst innan 

Norðurlandaráðs, fáist við þessi mál.    

 

Með hliðsjón af ofangreindu er lagt til að Norðurlandaráð hvetji 

ríkisstjórnir Norðurlandanna til að auka samstarf sitt um þróunaraðstoð. 

Að norrænu ríkisstjórnirnar kanni hvort hagkvæmt væri að endurvekja 

Norræna þróunarsjóðinn, NDF, sem virkan þróunarsjóð og veita fjármagni 

til hans á nýjan leik. 

 

Að norrænu ríkisstjórnirnar vinni greiningu á kostum og göllum þess að 

auka samhengi í þróunarstarfi eða með því að deila sendiráðum eða 

sendiskrifstofum með þetta markmið að leiðarljósi auk þess að vinna í 

auknum mæli saman um verkefni þar sem samtakamátturinn hefur 

jákvæð áhrif. 

 

Norðurlandaráð hvetur Norrænu ráðherranefndina til að taka virkan þátt í 

viðleitni til að efla norrænt samstarf um þróunaraðstoð. 

 

Reykjavík, 12. september 2014 

Steingrímur J. Sigfússon (VG)  

 

 

 

 

 


