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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές εκθέσεις του έτους. Προκύπτει από τις 
επιτακτικές ανάγκες που οδήγησαν στην ίδρυση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
οικοδόμηση της ειρήνης στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής του 2005,·και θεωρεί 
προτεραιότητά της την παρακάτω αναγνώριση: οι μισές από το σύνολο των χωρών που 
εξέρχονται από συγκρούσεις επιστρέφουν σε συγκρουσιακές καταστάσεις εντός πέντε ετών. 
Σήμερα, μαίνονται 42 εμφύλιες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Δύο είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες στο μέτωπο της οικοδόμησης ενός κράτους. Ο 
πρώτος, και σημαντικότερος, είναι η ίδια η χώρα που βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση.
Χωρίς την ισχυρή βούλησή της να εξέλθει από τις συγκρούσεις και να επαναπροσανατολιστεί 
προς τη διαρκή ειρήνη, η επιστροφή στις συγκρούσεις είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Ο δεύτερος 
πρωταγωνιστής είναι η διεθνής κοινότητα, ο ρόλος της οποίας είναι η στήριξη και η 
ανάπτυξη της ανακάμπτουσας χώρας μέσω της χρηματοδοτικής δέσμευσής της και του 
πλούτου των γνώσεων και των άμεσων εμπειριών των μελών της, ώστε να καταδειχθεί τι 
είναι αποτελεσματικό και τι όχι στην οικοδόμηση ενός κράτους.

Το σχέδιο Μάρσαλ αποτελεί ένα έξοχο παράδειγμα για το πώς μία χώρα –οι ΗΠΑ–
προέτρεψε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη να αποκηρύξει τον πόλεμο και να επιδιώξει διαρκή 
ειρήνη.

Είναι εύκολο να περιγράψει κάποιος την επιθυμητή διαδρομή προς την ειρήνη· δεν είναι 
όμως το ίδιο εύκολο να την ακολουθήσει στην πράξη. Θεωρητικά, ο δρόμος οδηγεί από τον 
πόλεμο στην ειρήνη και από εκεί στην ανοικοδόμηση και στην επιτυχία. Αντικείμενο της 
παρούσας έκθεσης είναι η ορθή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για αυτή την πρότυπη 
πορεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανοικοδόμηση ως τον κύριο αναπτυξιακό στόχο της 
οικοδόμησης του κράτους.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕ 
ΜΕΤΑΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άμεσες προτεραιότητες:

 διασφάλιση του χώρου δραστηριοποίησης·
 διασφάλιση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό και επίβλεψη της πλήρους απομάκρυνσης 

και ταφής των νεκρών σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα όπου είναι δυνατό·
 διασφάλιση της πρόσβασης σε τροφή, θέρμανση (ανάλογα με τον καιρό), ηλεκτρισμό, 

εγκαταστάσεις υγιεινής και βασικά φάρμακα·
 ορατή παρουσία αποτελεσματικών φορέων τήρησης του νόμου (αστυνομίας) για τη 

διατήρηση ενός είδους νόμου και τάξης και την αποτροπή των λεηλασιών· δημιουργία 
δικτύου τοπικών πληροφοριοδοτών·

 παροχή κινήτρων στους τοπικούς ηγέτες για κατανομή των εξουσιών και παροχή 
υπηρεσιών (υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση) μέσω των τοπικών κοινοτήτων. 

Μεταγενέστερες προτεραιότητες:

Τα παρακάτω πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα και είναι όλα απαραίτητα συστατικά για 
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την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης. Είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί ότι η ακριβής 
σειρά της υλοποίησης θα ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε 
συγκεκριμένης κατάστασης, και θα πρέπει να εφαρμοστεί αναλόγως.

1. Αφοπλισμός, αποστράτευση και επανένταξη (ΑΑΕ)
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι μισές από το σύνολο των χωρών που εξέρχονται από 
συγκρούσεις επιστρέφουν σε συγκρουσιακές καταστάσεις εντός πέντε ετών. Συνεπώς, η
«διασφάλιση του χώρου» είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για όλα όσα ακολουθούν –
οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις και εμπόριο, καθώς και προστασία των ελευθεριών και της 
αξιοπρέπειας του πληθυσμού.

2. Κατανομή των εξουσιών (από τους πολέμαρχους στους πολιτικούς ηγέτες)
Πρέπει να πειστούν οι ηγέτες των πολεμιστών να αποκηρύξουν τη βία και να μεταβούν στην 
κατανομή των εξουσιών μέσω θεσμικών δομών.

Ταυτόχρονα, σε αυτή τη σχέση κατανομής εξουσιών πρέπει να συμμετέχουν ενεργοί και 
ενημερωμένοι πολίτες. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα στάδια. Δεν αρκεί μόνο να 
γίνονται διαβουλεύσεις με όλα τα μέρη· είναι απαραίτητο και να προβάλλονται αυτές οι 
διαβουλεύσεις με όλα τα μέρη.

3. Κράτος δικαίου
Μια από τις αιτίες που τόσα πολλά κράτη τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση 
επιστρέφουν στις συγκρούσεις έγκειται στο γεγονός ότι τα θεμέλια μιας σταθερής κοινωνίας 
–οι θεσμοί της– δεν είναι αρκετά ισχυρά ώστε να περιορίσουν τους πειρασμούς της 
επιστροφής σε πιο άμεσες μεθόδους επηρεασμού της πορείας των γεγονότων. Ενίοτε οι 
θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και εις βάρος της σταθερότητας. Η ουσία της 
δημιουργίας θεσμών είναι η διατήρηση του κράτους δικαίου.

Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο, το κράτος δικαίου πρέπει να επικεντρώνεται στη διασφάλιση 
ότι το κέντρο αντέχει. Οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν σαν κεντρομόλος και όχι σαν 
φυγόκεντρος δύναμη (πρέπει να ευνοούν τη συνεργασία αντίθετων δυνάμεων και όχι να 
εντείνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις των πρωταγωνιστών).

Η οικοδόμηση ενός κράτους περιλαμβάνει τη δημιουργία θεσμών: εθνικά κοινοβούλια, 
εκδημοκρατισμός και εκλογικές διαδικασίες, μέτρα κατά της διαφθοράς, διαφάνεια και 
υποχρέωση λογοδοσίας. Το καίριο μέσο για την επίτευξη των παραπάνω είναι η τοπική 
οικειοποίηση της διαδικασίας.

4. Οικονομία
Οι βίαιες συγκρούσεις αποτρέπουν τους ξένους επενδυτές και μπορούν να μειώσουν τον 
ρυθμό ανάπτυξης μιας χώρας κατά μέσο ποσοστό 2%. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος το 
οποίο παρέχει κίνητρα για ιδιωτικές οικονομικές πρωτοβουλίες αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για 
τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των λαών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη γι’ αυτό και επομένως είναι 
απαραίτητο να δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ατόμων προκειμένου να τους δίνεται η 
ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή 
των εκτοπισθέντων ατόμων στην οικονομία.
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Οι προϋποθέσεις για μια υγιή οικονομία, όπως υποστήριξε ο καγκελάριος της Δυτικής 
Γερμανίας τη δεκαετία του 1960, Ludwig Erhard, είναι η ευημερία μέσω του ανταγωνισμού, 
η χαμηλή φορολογία, η ελάχιστη ρύθμιση, το σταθερό νόμισμα.

Ο περουβιανός οικονομολόγος Hernando De Soto έχει υπολογίσει ότι στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο η αξία της ακίνητης περιουσίας χωρίς καταχωρισμένους τίτλους ανέρχεται σε 9 
τρισεκατομμύρια δολάρια. Όσο συνεχίζουν να υπάρχουν «ανεπίσημοι» ιδιοκτήτες, 
ενυπόθηκη πίστωση, για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρξει.

Η προάσπιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη.
Συνεπώς, μια υψηλή προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να είναι η κατάρτιση 
και η βελτίωση των κτηματολογίων, η παροχή πόρων για τη χαρτογράφηση και την 
καταχώριση της εγγείου και πνευματικής ιδιοκτησίας και η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ιδιοκτησίας από τα δικαστήρια. Η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν υπάρχει ένα 
αποτελεσματικό νομικό σύστημα το οποίο να διασφαλίζει και να επιβάλλει τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας και τις συμβατικές υποχρεώσεις με εύλογη προβλεψιμότητα και ταχύτητα.

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διασφαλίζει και ενθαρρύνει τη δημιουργία και την 
επιχειρηματικότητα. 

5. Πολιτική αστυνομία (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφάλειας και 
πληροφοριών)
Ένας τομέας ασφάλειας που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, λογοδοσία και επαγγελματισμό 
έχει θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προώθηση της 
ανάπτυξης. Πολύ συχνά στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως σε χώρες που εξέρχονται από 
μια σύγκρουση, οι δυνάμεις ασφαλείας δεν μπορούν ή δεν θέλουν να προστατέψουν τους 
πολίτες. Σε περιπτώσεις όπου ο τομέας της ασφάλειας λειτουργούσε στο παρελθόν ως μέσο 
καταστολής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμμετέχουν στη μεταρρύθμιση του τομέα της 
ασφάλειας οι τοπικές κοινότητες, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη να πάρουν 
αυτές οι κοινότητες την ασφάλεια στα χέρια τους. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνεται το 
συντομότερο δυνατόν η μετάβαση από τη στρατιωτική ασφάλεια στην πολιτική ασφάλεια.

Συνεπώς, η παροχή προστασίας, ασφάλειας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους 
πολίτες συνιστά προτεραιότητα για τη μείωση της φτώχειας και την οικοδόμηση της ειρήνης.
Η δημιουργία μιας εγχώριας πολιτικής αστυνομικής δύναμης πρέπει να αντικαταστήσει την 
υφιστάμενη διεθνή δύναμη επιβολής του νόμου που εισήχθη την τέταρτη ημέρα.

6. Εκκαθάριση των ναρκοπεδίων και εξάλειψη των φορητών όπλων και του ελαφρού 
οπλισμού
Η εκκαθάριση των ναρκοπεδίων και η διάδοση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού 
(SALW) πυροδοτεί τις συγκρούσεις και την εγκληματικότητα. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια 
βελτίωσης της ασφάλειας ώστε να επιτραπεί η επιτάχυνση της ανάπτυξης πρέπει να προωθεί 
τη δράση για την αντιμετώπιση της ανεύθυνης μεταφοράς όπλων και της διάδοσης φορητών 
όπλων εντός των κοινωνιών.

7. Κοινωνία των πολιτών
Οφείλουμε να προάγουμε τις αρχές της δημοκρατίας, των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και 
της πρόσβασης σε ακριβείς πληροφορίες. Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία 
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της έκφρασης συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της κοινωνίας των 
πολιτών.

Η βασική προσέγγιση που οφείλουμε να ακολουθούμε σε όλες τις δραστηριότητες 
οικοδόμησης της ειρήνης πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της ισότητας, καθώς και της υποχρέωσης 
λογοδοσίας των κυβερνήσεων στον λαό. Η άποψη των τοπικών δικαιούχων πρέπει να 
βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών οικοδόμησης της ειρήνης και συγκρότησης 
κράτους. 

8. Συμφιλίωση και συγχώρεση
Αυτός ο πυλώνας μεταβατικής δικαιοσύνης περιλαμβάνει τη συμφιλίωση των διαφόρων 
στρωμάτων του πληθυσμού, την επανένταξη των πρώην μαχητών και των εκτοπισθέντων 
ατόμων, τον διάλογο μεταξύ των ομάδων που ενεπλάκησαν στις συγκρούσεις (επούλωση των 
τραυμάτων και εκπαίδευση για την ειρήνη), τη συγκρότηση επιτροπών αλήθειας και 
συμφιλίωσης και την ενίσχυση των συστημάτων για τη μη βίαιη επίλυση των διαφορών.

9. Εγκλήματα πολέμου
Η γενοκτονία πρέπει να τιμωρείται και η τιμωρία της πρέπει να προβάλλεται. Αν κρίνεται 
απαραίτητο, πρέπει να ορίζονται δικαστήρια εγκλημάτων πολέμου. Είναι προτιμότερο οι 
σημαντικότεροι δράστες παραβιάσεων να καταδικάζονται από εθνικά και όχι από διεθνή 
δικαστήρια.

10. Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας και ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού σε βασικές 
υπηρεσίες
Η υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, όπως και η πρόσβαση σε 
πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής. Η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει επίσης να αποτελεί 
υψηλή προτεραιότητα, ενώ και η εκπαίδευση συνιστά μείζονα παράγοντα για τη μείωση της 
φτώχειας.

Οι περισσότερες χώρες στις οποίες παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας 
βρεφών και παιδιών έχουν εμπλακεί σε συγκρούσεις τα τελευταία έτη. Τα ανασφαλή 
περιβάλλοντα αποτελούν επίσης πρόσφορο έδαφος για το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να 
δίνεται προτεραιότητα στην παραγωγική ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών, που 
καθοδηγείται από υγιές και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την εξάλειψη της φτώχειας. 

11. Ισότητα των φύλων

12. Ισότιμη πρόσβαση σε βιώσιμους πόρους 
Η ισότιμη πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και η βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον 
χρήση τους είναι απαραίτητες συνιστώσες προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφόρος 
ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας 
της βιοποικιλότητας. Η Σομαλία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν 
το κριτήριο αυτό δεν ικανοποιείται επαρκώς.

13. Ευαισθητοποίηση για θέματα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις
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Η βοήθεια μπορεί να μην διαδραματίσει θετικό ρόλο εάν οι φορείς ανάπτυξης δεν 
αναγνωρίσουν ή αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που σχετίζονται με τις 
συγκρούσεις. Η παροχή βοήθειας χωρίς να δίνεται προσοχή στον αντίκτυπο που έχουν οι 
συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην ανάπτυξη και την ανθρώπινη ασφάλεια, ή μέσω κρατών που 
αποκλείουν συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες, μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο έναρξης
ή συνέχισης των συγκρούσεων. Αξιολογήσεις συγκρούσεων πρέπει να διενεργούνται 
υποχρεωτικά ώστε να ενημερώνονται όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις προγραμματισμού.

Η ευαισθητοποίηση για θέματα συγκρούσεων περιλαμβάνει ακόμη τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με το εάν θα παρασχεθεί δημοσιονομική στήριξη σε μια χώρα ή σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα, εάν θα παρασχεθεί το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας μέσω του 
κράτους, πώς θα διασφαλιστεί ότι τα βασικά αναπτυξιακά προγράμματα εκπαίδευσης, υγείας 
και άλλα προγράμματα θα έχουν θετικό αντίκτυπο στα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων 
κ.ο.κ. Οι αξιολογήσεις πρέπει να αξιοποιούν την υφιστάμενη εμπειρία από προηγούμενες 
αξιολογήσεις συγκρούσεων και άλλες κοινωνικές αναλύσεις – ιδίως αυτές που 
επικεντρώνονται στην ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πρέπει να καταβάλλονται 
προσπάθειες ώστε να γίνεται κατανοητό και να διευκρινίζεται πώς η προτεινόμενη σχέση 
βοήθειας και τα αναπτυξιακά προγράμματα σχετίζονται με τις βαθύτερες αιτίες των 
συγκρούσεων καθώς και τις βαθύτερες αιτίες της φτώχειας.

14. Ο ρόλος των διεθνών θεσμών (συνοχή και συνέπεια της διεθνούς κοινότητας)
Η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την οικοδόμηση της ειρήνης συγκροτήθηκε με στόχο 
τη βελτίωση της διεθνούς βοήθειας προς τις χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις. 
Προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά και να εκπληρώνει επιτόπου τους στόχους της, η 
συγκεκριμένη επιτροπή πρέπει να λαμβάνει πολιτική στήριξη και επαρκείς πόρους.

Πολλοί διεθνείς φορείς προωθούν αφενός την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό σε 
μετασυγκρουσιακά περιβάλλοντα, όπως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Σιέρα Λεόνε 
και τη Λιβερία, αλλά παρόλο που επιτυγχάνονται ορισμένες βελτιώσεις, οι πρακτικές τους 
συχνά προάγουν την ασυνέπεια και τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας 
του ΟΟΣΑ προβαίνει σε περιοδικές αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας της 
αναπτυξιακής βοήθειας των μελών του οργανισμού. Τα κριτήρια για αυτές τις αξιολογήσεις 
πρέπει να επεκταθούν ώστε να περιλαμβάνουν την εξέταση των πρακτικών που ασκούνται σε 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις.
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