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BEVEZETÉS

Ez az év egyik legfontosabb jelentése. Az ENSZ Béketeremtő Bizottságának a 2005. évi 
világtalálkozón való létrehozásához vezető szükségletekből következik, és a következő 
felismerés alkotja elsődleges témáját: a konfliktusokból kiemelkedő országok fele öt éven 
belül újból konfliktusokkal szembesül. Jelenleg 42 polgárháborús konfliktus zajlik a világon.

A nemzetépítés harcvonalának két meghatározó szereplője van. Az első és legfontosabb maga 
az ingatag helyzetben lévő ország. A konfliktusból való kiemelkedés és az állandó béke 
megteremtésének határozott szándéka nélkül a konfliktusba való visszatérés majdnem 
elkerülhetetlen. A másik szereplő a nemzetközi közösség, amelynek szerepe a talpra álló 
ország támogatása és megsegítése a pénzügyi kötelezettségvállalás révén, valamint tagjainak a 
nemzetteremtés megismerésével kapcsolatos ismeretei és első kézből származó tapasztalatai 
által.

A Marshall-terv kiváló példa arra, hogyan tudta egyetlen ország – az Egyesült Államok –
Nyugat-Európa egészét a háború elutasítására és az állandó béke megteremtésére ösztönözni.

A békéhez vezető utat könnyű felvázolni, ám annál nehezebb a gyakorlatban megvalósítani.
Az út elméletileg a háborúból a békébe vezet, majd onnan az újjáépítéshez és a sikerhez. A 
kifejezetten az újjáépítésre mint a nemzetteremtés elsődleges fejlesztési célkitűzésére 
összpontosító jelentés tárgya az említett mintának megfelelő helyes eljárás.

A KONFLIKTUSOKAT KÖVETŐ HELYZETEKBEN VALÓ BÉKETEREMTÉS 
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

Közvetlen prioritások:

 A működést lehetővé tevő biztonságos terület
 Az édesvízhez való hozzáférés biztosítása, valamint a halottak teljes körű 

összegyűjtésének és lehetőség szerint a helyi szokásoknak megfelelő eltemetésének 
felügyelete

 Az élelmiszerhez, (az időjárástól függően) a fűtéshez, a villamos áramhoz, a 
higiéniához és az alapvető gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása

 A törvényt hatékonyan végrehajtók (a rendőrség) látható jelenléte a törvény érzésének 
fenntartásához és a fosztogatás megelőzésére; a helyi hírszerzés informátori 
hálózatának kiépítése

 A helyi vezetők ösztönzése a hatalom megosztására és (egészségügyi és oktatási) 
szolgáltatások nyújtása a helyi önkormányzatokon keresztül 

Kiegészítő prioritások:

A következőket párhuzamosan kell végrehajtani, és ezek mindegyike alapvető összetevője a 
tartós béke megteremtésének. Alapvető annak biztosítása, hogy a végrehajtás pontos sorrendje 
az adott helyzetnek megfelelően módosuljon, és alkalmazására annak megfelelően kerüljön 
sor.

1. Lefegyverezés, leszerelés és újrabeilleszkedés (DDR)
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Amint már említettük, a konfliktusokból kiemelkedő országok fele öt éven belül újból 
konfliktusokkal szembesül. A „terület biztosítása” ennélfogva alapvető előfeltétele 
mindennek, ami ezt követi – a gazdasági fejlődésnek, a beruházásnak és a kereskedelemnek, 
valamint a lakosság szabadságai és méltósága védelmének.

2. Hatalommegosztás (a haduraktól a politikai vezetőkig)
A hadurakat az erőszak visszaszorítására és az intézményi keretek között való 
hatalommegosztásban való részvételre kell kényszeríteni.

Ezzel egyidejűleg az aktív és tájékozott polgárságnak részt kell vennie a hatalommegosztás 
kapcsolatrendszerében. Az átláthatóságot valamennyi szinten biztosítani kell. Nem csak a 
valamennyi féllel folytatott konzultáció szükséges, hanem a valamennyi féllel folytatott 
konzultáció láthatósága is.

3. Jogállamiság
Annak, hogy sok ingatag helyzetű államban ismételten kiújulnak a konfliktusok, az egyik oka 
az, hogy a stabil társadalom váza – azaz az intézményrendszer – nem elég erős ahhoz, hogy 
ellenálljon annak a csábításnak, amelyet az események alakulásának közvetlenebb 
befolyásolása jelent. Az intézmények néha akár a stabilitás ellenében is tevékenykedhetnek.
Az intézményrendszer kialakításának lényege a jogállamiság fenntartása.

Emellett a jogállamiságot annak biztosítása érdekében kell alakítani, hogy az 
intézményrendszer központja szilárd legyen. Az intézményeknek centripetális és nem 
centrifugális erővel kell hatniuk (az ellentétes erőket össze kell fogniuk; az egymással feszült 
viszonyban lévő szereplőket nem távolíthatják el még jobban egymástól).

A nemzetteremtés magában foglalja az intézmények létrehozását: a nemzeti parlamentet, a 
demokratizálódási és választási folyamatokat, a korrupció elleni küzdelmet, az átláthatóságot 
és az elszámoltathatóságot. Mindennek alapvető eszköze a folyamatok helyi irányítása.

4. Gazdaság
Az erőszakos konfliktusok elriaszthatják a külföldi befektetőket, az ország növekedésének 
ütemét pedig átlagosan 2%-kal csökkenthetik. A magánszféra gazdasági kezdeményezéseit 
ösztönző környezet megteremtése hatásos eszköze a fejlődő országok lakossága gazdasági 
helyzete javításának. A hajtóerőt az egyéni kezdeményezés alkotja, ezért az egyének 
szerepének megerősítésére kell összpontosítani – különösen a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyeknek a gazdaságba való bevonásával – annak érdekében, hogy 
felismerhessék valamennyi lehetőségüket.

Az egészséges gazdaság feltétele – amely mellett az 1960-as években Ludwig Erhard 
nyugatnémet kancellár is kiállt – a versennyel, alacsony adókkal, minimális szabályozással és 
stabil valuta révén elért prosperitás.

Hernando De Soto perui közgazdász becslései szerint a fejlődő országokban 9 billió dollár 
értékű ingatlanvagyont birtokolnak jogcím nélkül. Amíg a „nem hivatalos” birtoklás 
folytatódik, addig például nem adható jelzáloghitel.

A tulajdonjog védelme alapvető a fejlődés szempontjából. A fejlesztési politika kiemelt
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területe kell, legyen az ingatlan-nyilvántartás létrehozása és fejlesztése, az ingatlanok 
valamint a szellemi tulajdon feltérképezése és nyilvántartásba vétele, valamint a tulajdonjog 
végrehajtását elrendelő bíróságok forrásainak megteremtése. Nem működhet a piac, ha nincs 
olyan hatékony jogrendszer, amelyben a tulajdonhoz fűződő jogok és a szerződéses 
kötelezettségek ésszerű előreláthatósággal és sebességgel megállapíthatók és végrehajthatók.

A szellemi tulajdon védelme az alkotást és a vállalkozást óvja és ösztönzi. 

5. Polgári rendőrség (ideértve a biztonsági és operatív információs szerveket is)
Az átlátható, elszámoltatható és professzionális biztonsági ágazat alapvető a fejlődést 
előmozdító feltételek megteremtése szempontjából. A fejlődő országokban – és különösen a 
konfliktus utóhatásainak terheit viselő országokban – túl gyakran fordul elő, hogy a biztonsági 
erők képtelenek, vagy nem akarják megvédeni a polgárokat. Ott, ahol a biztonsági ágazat 
hagyományosan az elnyomás eszköze volt, lényeges, hogy a biztonsági ágazat reformja (SSR) 
magában foglalja a helyi közösségeket is, így menvén elébe annak, hogy a biztonság 
megteremtését saját maguk oldják meg. Lényeges, hogy a katonai biztonsági erőről a polgári 
biztonsági erőre való átállás a lehető leghamarabb megtörténjen.

A biztonság és biztonságérzet megteremtése, valamint a jogszolgáltatás kiemelt szerepet kap a 
szegénység elleni küzdelemben és a béketeremtésben. Az őshonos lakosságból álló polgári 
rendőri erőnek ezért a negyedik napon létrehozott, meglévő nemzetközi rendőri erő helyébe 
kell lépnie.

6. Az aknamentesítés, valamint a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek felszámolása
Az aknamentesítés, továbbá a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek (SALW) elterjedése 
hozzájárul a konfliktusok kialakulásához, a bűnözés elterjedéséhez. A biztonságnak a fejlődés 
felgyorsítása érdekében való javítására tett valamennyi erőfeszítésnek elő kell mozdítania a 
fegyverek és kézi lőfegyverek társadalmon belüli felelőtlen kereskedelme kérdésének 
rendezését.

7. A civil társadalom
Támogatnunk kell a demokrácia, a szabad média és a helytálló információkhoz való 
hozzáférés elveit. A gyülekezés szabadsága és a véleménynyilvánítás szabadsága a civil 
társadalom fenntartásának egyik alapvető eleme.

A valamennyi béketeremtő tevékenység esetében követendő megközelítés alapja az emberi 
méltóság, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság, az igazság és 
egyenlőség, valamint a kormány nép által való felelősségre vonhatósága alapvető értékeinek
tiszteletben tartása. A béketeremtő és a nemzetteremtő erőfeszítések középpontjában a helyi 
kedvezményezettek álláspontját kell helyezni. 

8. Megbékélés és megbocsátás
Az igazságszolgáltatás ezen átmeneti pillére magában foglalja a lakosság különböző 
rétegeinek megbékélését, a volt harcososok és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek 
újbóli integrálását, a szembenálló csoportok közötti párbeszédet (a trauma kezelését és a 
békére nevelést), az igazságtételi és békéltető bizottságok felállítását; és magában foglalja 
emellett a békés vitarendezést lehetővé tevő rendszerek támogatását.
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9. Háborús bűnök
A népirtást büntetni kell, gondoskodni kell továbbá arról, hogy a büntetés látható legyen.
Szükség esetén a háborús bűnökkel foglalkozó büntetőtörvényszéket kell felállítani.
Célszerűbb, ha a súlyos bűncselekmények elkövetőit nem nemzetközi bíróság, hanem nemzeti 
bíróság ítéli el.

10. A millenniumi fejlesztési célok és a lakosság egyenlő hozzáférése a szolgáltatásokhoz
Az egészség – ahogyan az ivóvízhez és a higiéniához való hozzáférés is – a fejlődés 
előfeltétele. Az élelmiszer-biztonságnak szintén kiemelt szerepet kell biztosítani. Az oktatás 
meghatározó tényezője a szegénység enyhítésének.

A legnagyobb csecsemő- és gyermekhalandósági mutatójú országok legtöbbje konfliktust 
szenvedett el az elmúlt évek során. A nem biztonságos környezet is a szervezett bűnözés 
alapjait teremti meg. A fejlődő országoknak az egészséges és képzett munkaerő által 
meghatározott termelőkapacitását előnyben kell részesíteni, mivel ez alapvető eleme a 
szegénység felszámolásának. 

11. A nemek közötti egyenlőség

12. A fenntartható erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés
A természeti erőforrások fenntartható és környezetbarát módon való felhasználása, illetve a 
természeti erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés az éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleség eltűnésével együtt fontos tényezője a fenntartható fejlődés biztosításának.
Szomália kiváló példa arra, mi történhet akkor, ha e feltétel nem teljesül.

13. A konfliktusokkal kapcsolatos érzékenység
A támogatás nem tölti be kedvező szerepét, ha a fejlesztési folyamat szereplői nem ismerik fel 
vagy kerülik a konfliktussal kapcsolatos problémákat. A folyamatban lévő konfliktus 
fejlődésre vagy emberi biztonságra gyakorolt hatásának figyelembevétele nélküli, vagy a 
bizonyos etnikai csoportokat kirekesztő államokon keresztül történő segítségnyújtás is 
növelheti a konfliktus kirobbanásának vagy folytatódásának kockázatát. A 
konfliktusértékelésre természetszerűen kell sort keríteni a programozással kapcsolatos 
döntések alátámasztásához.

A konfliktusokkal kapcsolatos érzékenység kiterjed az arról szóló döntésekre is, hogy 
nyújtsanak-e költségvetési támogatást egy országnak vagy egy adott ágazatnak, hogy a 
támogatás nagy részét az államon keresztül nyújtsák-e, és hogy az alapvető oktatási, 
egészségügyi és egyéb fejlesztési programok biztosítják-e azt, hogy kedvező hatással 
legyenek a konfliktusok kiváltó okaira stb. Az értékelésnek támaszkodnia kell a korábbi 
konfliktusértékelésekkel és más – különösen az egyenlőtlenségre és a társadalmi kirekesztésre 
összpontosító – társadalomelemzésekkel kapcsolatos meglévő tapasztalatra. Erőfeszítéseket 
kell tenni annak megértésére és ismertetésére, hogy a javasolt támogatáskapcsolati és 
támogatásfejlesztési programok miként viszonyulnak a konfliktus alapvető okaihoz és a 
szegénység alapvető okaihoz.

14. A nemzetközi intézmények szerepe (a nemzetközi közösség következetessége és 
összhangja)
Az ENSZ Béketeremtő Bizottsága a konfliktusból kilábaló országokat támogató nemzetközi 



PE400.509v01-00 6/6 DT\732391HU.doc

HU

segítségnyújtás előmozdításának céljából jött létre. A Bizottságnak politikai támogatásra és 
megfelelő erőforrásokra van szüksége ahhoz, hogy megfelelően működhessen, és eleget 
tehessen célkitűzéseinek.

Számos nemzetközi szereplő – például egyfelől a Kongói Demokratikus Köztársaság, Sierra 
Leone és Libéria – hangoztatja a konfliktust követő környezetben való hatékonyabb 
koordináció szükségességét, de bizonyos mértékű javulás ellenére az említettek gyakorlata 
gyakran a következetlenséget és a versengést mutatja. Az OECD DAC időszakos 
felülvizsgálatokat végez tagjai fejlesztési támogatásával kapcsolatban. Ezek kritériumait ki 
kell terjeszteni a konfliktust követő helyzetekben folytatott gyakorlatuk felülvizsgálata 
érdekében. 
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