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WSTĘP

Jest to jedno z najistotniejszych sprawozdań w roku. Jego podstawę stanowią imperatywy, 
które doprowadziły do utworzenia Komisji Budowania Pokoju ONZ podczas Światowego 
Szczytu w 2005 r.; w sprawozdaniu za kwestię o największym znaczeniu uznano fakt, że 
połowa wszystkich krajów, które wychodzą z konfliktu, w ciągu pięciu lat pogrąża się 
w kolejnym konflikcie. Obecnie na świecie trwają 42 konflikty społeczne.

Podczas budowania narodu pierwszoplanową rolę odgrywają dwa główne podmioty. 
Pierwszym i najważniejszym jest kraj, który sam znajduje się w niestabilnej sytuacji. Przy 
braku silnej woli wyjścia z konfliktu i zmiany kierunku na rzecz trwałego pokoju powrót do 
konfliktu jest prawie nieunikniony. Drugim podmiotem jest społeczność międzynarodowa, 
której rolą jest wspieranie i umacnianie kraju wychodzącego z kryzysu za pomocą 
zobowiązań finansowych oraz przy wykorzystaniu wiedzy jej członków i bezpośrednich
doświadczeń w poznawaniu, jakie rozwiązania sprawdzają się w przypadku budowania 
narodu, a jakie nie.

Plan Marshalla jest znakomitym przykładem tego, jak jeden kraj – Stany Zjednoczone –
zachęcił całą Europę Zachodnią do wyrzeczenia się wojny i skoncentrowania się na koncepcji 
trwałego pokoju.

Łatwo nakreślić pożądaną drogę do pokoju, lecz trudniej jest nią podążać w praktyce. 
Teoretycznie droga ta prowadzi od wojny do pokoju, a stamtąd do odbudowy i sukcesu. 
Prawidłowe postępowanie według tego schematu jest tematem niniejszego sprawozdania, 
które konkretnie koncentruje się na odbudowie jako podstawowym celu rozwoju w ramach 
budowania narodu.

PERSPEKTYWY ROZWOJU W RAMACH BUDOWANIA POKOJU 
W SYTUACJACH POKONFLIKTOWYCH

Priorytety pilne:

 zabezpieczenie przestrzeni działania
 zagwarantowanie dostępu do wody pitnej oraz nadzór nad całkowitym usunięciem 

zwłok i pochowaniem zmarłych, w miarę możliwości zgodnie z lokalnymi obyczajami
 zagwarantowanie dostępu do żywności, ogrzewania (w zależności od pogody), energii 

elektrycznej oraz infrastruktury sanitarnej i niezbędnych leków
 widoczna obecność skutecznych służb porządkowych (policja), aby zachować pozory 

utrzymania porządku publicznego oraz zapobiec grabieżom; stworzenie sieci 
lokalnych informatorów wywiadu

 stworzenie zachęt dla lokalnych przywódców do podziału władzy i zapewnienie usług 
(opieki zdrowotnej i edukacji) za pośrednictwem gmin lokalnych

Kolejne priorytety:

Poniższe priorytety muszą być realizowane równolegle i wszystkie są istotnymi elementami 
budowania trwałego pokoju. Należy zaznaczyć, że dokładna kolejność ich realizacji będzie 
różnić się w zależności od potrzeb wynikających z konkretnej sytuacji, do której musi zostać 
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dostosowana.

1. Rozbrojenie, demobilizacja i reintegracja
Jak już wspomniano, połowa wszystkich krajów, które wychodzą z konfliktów, w ciągu 
pięciu lat pogrąża się w kolejnym konflikcie. „Zabezpieczenie przestrzeni” jest zatem 
podstawowym warunkiem wszystkich następnych działań – rozwoju gospodarczego, 
inwestycji i handlu oraz obrony wolności i godności ludności.

2. Podział władzy (od panów wojny do przywódców politycznych)
Przekonanie przywódców bojowników do wyrzeczenia się przemocy i podzielenia się władzą 
w ramach struktur instytucjonalnych.

Jednocześnie w systemie opartym na podziale władzy uczestniczyć muszą aktywni 
i świadomi obywatele. Na wszystkich etapach musi być zachowana zasada przejrzystości. 
Poza koniecznością konsultowania się ze wszystkimi stronami potrzebna jest również 
widoczność tych konsultacji.

3. Państwo prawne
Częściowym wyjaśnieniem faktu, że tak wiele państw w sytuacjach niestabilności powraca do 
konfliktu jest to, że szkielet potrzebny stabilnemu społeczeństwu – jego instytucje – nie jest 
wystarczająco silny, aby przezwyciężyć pokusy powrotu do szybszych metod ukierunkowania 
biegu wydarzeń. Faktycznie zdarza się, że instytucje mogą nawet przeciwdziałać osiągnięciu
stabilności. Istotą tworzenia instytucji jest zachowanie zasad państwa prawnego.

Ponadto na tym etapie zasady państwa prawnego muszą być ukierunkowane na zapewnienie 
pełnienia przez centrum funkcji spoiwa. Instytucje muszą działać jako siła dośrodkowa, a nie 
odśrodkowa (muszą łączyć przeciwne siły w sposób zapewniający ich współpracę, a nie 
stwarzać jeszcze większe podziały między głównymi stronami).

Budowanie narodu obejmuje tworzenie instytucji – tworzenie parlamentów krajowych, 
demokratyzację i procesy wyborcze, przeciwdziałanie korupcji, przejrzystość i 
odpowiedzialność. Istotnym narzędziem w tym zakresie jest lokalne poczucie 
odpowiedzialności za ten proces.

4. Gospodarka
Konflikty zbrojne zniechęcają inwestorów zagranicznych i mogą ograniczyć krajową stopę 
wzrostu o średnio 2%. Stworzenie otoczenia, które dostarczałoby bodźców prywatnej 
inicjatywie gospodarczej, jest potężnym narzędziem pozwalającym na poprawę ekonomicznej 
sytuacji mieszkańców krajów rozwijających się. Inicjatywa prywatna stanowi tu siłę 
napędową i dlatego potrzebna jest koncentracja na zwiększeniu praw obywateli, tak aby mogli 
oni wykorzystać cały swój potencjał, co dotyczy zwłaszcza włączenia w gospodarkę osób 
przesiedlonych.

Warunki zapewniające prawidłowy rozwój gospodarki, za którymi w latach 60. opowiadał się 
kanclerz Niemiec Zachodnich Ludwig Erhard, to osiągnięcie dobrobytu za pomocą 
konkurencji, niskie podatki, minimalne uregulowania, stabilna waluta.

Ekonomista peruwiański Hernando De Soto oszacował, że w krajach rozwijających się 
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wartość nieruchomości bez zarejestrowanego tytułu własności wynosi aż 9 bilionów dolarów. 
Dopóki będą one stanowić własność „nieformalną”, nie będzie można na przykład zaciągnąć 
kredytu hipotecznego.

Dla rozwoju istotna jest obrona praw własności. Bardzo ważnym aspektem polityki rozwoju 
powinno być zatem utworzenie i udoskonalenie rejestrów gruntów, zapewnienie zasobów 
pozwalających na stworzenie wykazu i rejestrację gruntów oraz własności intelektualnej, tak 
aby sądy mogły egzekwować prawo dotyczące własności. Rynek nie może funkcjonować 
przy braku skutecznego systemu prawnego, który jest w stanie zapewniać i egzekwować
prawa własności i zobowiązania umowne w sposób wystarczająco przewidywalny i szybki.

Ochrona własności intelektualnej jest ochroną i zachętą do twórczości i przedsiębiorczości.

5. Policja cywilna (w tym służby bezpieczeństwa i wywiad)
Przejrzysty, odpowiedzialny i profesjonalny sektor bezpieczeństwa jest podstawą tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi. Zbyt często w krajach rozwijających się, 
a w szczególności w krajach znajdujących się w sytuacji pokonfliktowej, siły bezpieczeństwa
nie są w stanie chronić obywateli lub nie wykazują takiej chęci. W przypadkach gdy 
w przeszłości sektor bezpieczeństwa był narzędziem represji, kwestią istotną jest włączenie 
do reformy sektora bezpieczeństwa społeczności lokalnych, gdyż wówczas nie muszą one 
brać spraw bezpieczeństwa we własne ręce. Kwestią nadrzędną jest przekształcenie 
wojskowych sił bezpieczeństwa w siły cywilne, gdy tylko jest to wykonalne.

Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim 
osobom jest zatem priorytetem, którego realizacja umożliwia ograniczenie ubóstwa 
i budowanie pokoju. Cywilne miejscowe siły policyjne muszą zastąpić istniejące 
międzynarodowe siły porządkowe, które zostały wprowadzone w dniu czwartym.

6. Rozminowywanie oraz eliminacja broni strzeleckiej i lekkiej
Rozminowywanie oraz rozprzestrzenianie broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) podsyca 
konflikty i powoduje wzrost przestępczości. Wszelkie próby poprawy bezpieczeństwa, aby 
umożliwić szybszy rozwój, muszą zatem wspierać działania mające na celu rozwiązanie 
problemu nieodpowiedzialnego transferu broni oraz rozprzestrzeniania broni strzeleckiej 
w społeczeństwie.

7. Społeczeństwo obywatelskie
Musimy promować zasady demokracji, wolne media i dostęp do dokładnych informacji. 
Wolność zrzeszania się i wolność wypowiedzi są częścią szkieletu, który podtrzymuje
społeczeństwo obywatelskie.

Główne podejście we wszystkich działaniach na rzecz budowania pokoju powinno opierać się 
na poszanowaniu podstawowych wartości, którymi są godność człowieka, wolność, 
demokracja, prawa człowieka, zasady państwa prawnego, sprawiedliwość i równość, 
odpowiedzialność rządu przed obywatelami. Punkt widzenia lokalnych beneficjentów musi 
znajdować się w centrum działań na rzecz budowania pokoju i narodu.

8. Pojednanie i przebaczenie
Ten tradycyjny filar sprawiedliwości obejmuje pojednanie różnych warstw społeczeństwa, 
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ponowną integrację byłych bojowników, osób przesiedlonych, dialog między grupami 
uczestniczącymi w konflikcie (leczenie traumy i edukacja pokojowa), utworzenie komisji 
ds. prawdy i pojednania oraz wzmocnienie systemów rozwiązywania sporów bez użycia siły.

9. Zbrodnie wojenne
Ludobójstwo musi zostać ukarane i karanie to musi być widoczne. W razie konieczności 
należy ustanowić trybunały ds. zbrodni wojennych. Lepszym rozwiązaniem jest skazanie 
głównych sprawców przez sądy krajowe niż międzynarodowe.

10. Milenijne cele rozwoju i równy dostęp do podstawowych usług dla ludności
Zdrowie jest wstępnym warunkiem rozwoju, podobnie jak dostęp do wody pitnej i 
infrastruktury sanitarnej. Kwestią pierwszoplanową musi być również bezpieczeństwo 
żywnościowe. Istotnym czynnikiem warunkującym zmniejszenie ubóstwa jest także edukacja.

W większości krajów o najwyższym odsetku śmiertelności noworodków i dzieci w ostatnich 
latach wystąpił konflikt. Niebezpieczne otoczenie daje również możliwości dla przestępczości 
zorganizowanej. Zdolności produkcyjne krajów rozwijających się, tworzone przez zdrową 
i wykształconą siłę roboczą, muszą również zostać potraktowane priorytetowo, ponieważ są 
istotnym elementem pozwalającym na wyeliminowanie ubóstwa.

11. Równość kobiet i mężczyzn

12. Równy dostęp do zrównoważonych zasobów
Zrównoważone i przyjazne dla środowiska naturalnego wykorzystywanie zasobów 
naturalnych oraz równy dostęp do nich są konieczne do zapewnienia trwałego rozwoju, w tym 
rozwiązania problemu zmian klimatycznych oraz utraty bioróżnorodności. Somalia jest 
dobrym przykładem tego, co może się zdarzyć, jeżeli to kryterium nie zostanie całkowicie 
spełnione.

13. Uwrażliwienie na konflikty
Pomoc może nie odegrać pozytywnej roli, jeżeli podmioty działające w dziedzinie rozwoju 
nie dostrzegają spornych kwestii lub unikają ich rozwiązania. Udzielanie pomocy bez 
uwzględnienia wpływu trwających konfliktów na rozwój i bezpieczeństwo ludzi lub za 
pośrednictwem państw, które wykluczają określone grupy etniczne, może również zwiększać 
ryzyko wybuchu lub kontynuacji konfliktu. Oceny konfliktu powinny być prowadzone 
automatycznie, aby na ich podstawie można było podjąć decyzje dotyczące programowania.

Uwrażliwienie na konflikty obejmuje również decyzje o ewentualnym wsparciu budżetowym 
dla danego kraju lub sektora, udzieleniu większości pomocy za pośrednictwem państwa, 
sposobie zapewnienia pozytywnego wpływu programów podstawowej edukacji, programów 
dotyczących zdrowia i innych programów rozwoju na podstawowe przyczyny konfliktu itd. 
Oceny powinny wykorzystywać obecne doświadczenie uzyskane podczas ocen 
wcześniejszych konfliktów oraz inne analizy społeczne – zwłaszcza te koncentrujące się na 
nierówności i wykluczeniu społecznym. Należy podjąć wysiłki w celu zrozumienia 
i wyjaśnienia, w jaki sposób proponowane stosunki oparte na pomocy i programy rozwoju 
będą dotyczyć podstawowych przyczyn konfliktu oraz podstawowych przyczyn ubóstwa.

14. Rola instytucji międzynarodowych (spójność i konsekwencja działania społeczności 
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międzynarodowej)
Komisja Budowania Pokoju ONZ została utworzona w celu poprawy pomocy 
międzynarodowej dla krajów wychodzących z konfliktu. Aby mogła ona skutecznie działać 
i realizować swoje cele w terenie, powinna uzyskać wsparcie polityczne oraz odpowiednie 
zasoby.

Wiele podmiotów międzynarodowych propaguje konieczność lepszej koordynacji 
w obszarach znajdujących się w sytuacjach pokonfliktowych, takich jak Demokratyczna 
Republika Konga, Sierra Leone i Liberia, lecz pomimo pewnej poprawy, w praktyce często 
propagują one niespójność i rywalizację. Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (DAC)
dokonuje okresowych przeglądów skuteczności pomocy rozwojowej swoich członków. 
Kryteria stosowane w tym przypadku powinny zostać rozszerzone na przeglądy ich praktyk 
w sytuacjach pokonfliktowych.
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