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INTRODUCERE

Acesta este unul dintre cele mai importante rapoarte ale anului. Raportul decurge din 
imperativele care au condus la înființarea Comisiei ONU pentru construirea păcii la Summitul 
Mondial din 2005 și are ca prioritate următoarea ipoteză: jumătate din țările care se ridică din 
conflicte se întorc la conflict într-o perioadă de cinci ani. În prezent, au loc 42 de conflicte 
civile pe plan mondial.

Pe frontul construirii de națiuni există doi actori principali. Primul și cel mai important este 
însăși țara aflată într-o situație fragilă. Fără o voință puternică îndreptată spre ridicarea din 
conflict și reorientarea către pace permanentă, întoarcerea la conflict este aproape inevitabilă. 
Al doilea protagonist este comunitatea internațională, al cărei rol este de a susține și întări țara 
în curs recuperare prin intermediul angajamentului financiar și prin tezaurul de cunoștințe și
experiență de primă mână al membrilor săi în ceea ce privește ceea ce funcționează și ce nu 
funcționează în construirea unei națiuni.

Planul Marshall este un exemplu superb privind modul în care o singură țară – SUA – a 
încurajat întreaga Europă Occidentală să respingă războiul și să îmbrățișeze o pace 
permanentă.

Este ușor să se traseze o cale spre pace – dar este mai greu a urmări punerea în practică. 
Teoretic, calea face trecerea de la război la pace și de aici la reconstrucție și succes. Procedura 
corectă pentru acest model constituie tema acestui raport, care se concentrează în special 
asupra reconstrucției ca obiectiv de dezvoltare principal al construirii națiunii. 

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE PENTRU CONSTRUIREA PĂCII ÎN SITUAȚII 
POST-CONFLICT 

Priorități imediate:

 Spațiu securizat în care să se opereze 
 Garantarea accesului la apă proaspătă și supravegherea îndepărtării și îngropării 

morților conform obiceiurilor locale, acolo unde este posibil 
 Garantarea accesului la alimente, încălzire (în funcție de vreme), electricitate și 

instalații sanitare și medicamente esențiale 
 Prezență vizibilă a forțelor de ordine eficiente (poliție) pentru a menține aparența legii 

și ordinii și pentru a preveni jaful; construirea unei rețele de informatori locali 
 Încurajarea liderilor locali către împărțirea puterii și furnizarea de servicii (asistență 

medicală și educație) prin municipalitățile locale 

Priorități ulterioare:

Următoarele măsuri trebuie puse în aplicare în paralel și constituie componente esențiale 
pentru construirea unei păci durabile. Este esențial să se precizeze că ordinea exactă a punerii 
în aplicare va varia conform necesităților situației specifice și trebuie aplicată în consecință. 

1. Dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea (DDR)
După cum am afirmat deja, jumătate din țările care s-au ridicat din conflicte se întorc la 
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conflict într-o perioadă de cinci ani. „Securizarea spațiului” este prin urmare o cerință 
fundamentală pentru toate cele care urmează – dezvoltare economică, investiții și comerț, 
precum și apărarea libertăților și demnității populației. 

2. Împărțirea puterii (de la dictatori militari la lideri politici)
Lideri combatanți sunt convinși să renunțe la violență și să accepte împărțirea puterii prin 
structuri instituționale.

În mod simultan, în această relație de împărțire a puterii trebuie să se angajeze o cetățenie 
activă și informată. Transparența trebuie să domine toate etapele. Nu trebuie doar să se 
consulte toate părțile implicate, ci trebuie să se vadă că toate părțile sunt consultate. 

3. Preeminența dreptului
O parte a motivului pentru care atât de multe state aflate într-o situație de fragilitate se întorc 
la conflict este aceea că scheletul unei societăți stabile – instituțiile sale – nu este destul de 
puternic pentru a restrânge tentațiile de a se întoarce la metode imediate de a influența direcția 
evenimentelor. Câteodată instituțiile pot acționa împotriva stabilității. Esența construirii de 
instituții constă în păstrarea preeminenței dreptului.  

Mai mult, preeminența dreptului trebuie să fie îndreptată în această etapă spre asigurarea 
menținerii centrului. Instituțiile trebuie să acționeze ca o forță centripetă și nu ca una 
centrifugă (trebuie să unească forțe opuse pentru a conlucra, nu să acționeze pentru a 
îndepărta și mai mult protagoniști tensionați).

Construirea națiunii include construirea de instituții: parlamente naționale, procese electorale 
și de democratizare, anti-corupție, transparență și răspundere. 

4. Economie
Conflictele violente îndepărtează investitorii străini și pot reduce rata de creștere a unei țări cu 
o medie de 2%. Crearea unui mediu care stimulează inițiativa economică privată reprezintă un 
instrument puternic pentru îmbunătățirea conducătoare pentru aceasta, astfel încât este 
necesară o concentrare asupra abilitării indivizilor pentru a le da posibilitatea de a-și realiza 
întregul potențial, în special încadrarea în economie a persoanelor strămutate.  

Condițiile pentru o economie sănătoasă adoptate de cancelarul Germaniei de Vest din anii ’60
Ludwig Erhard sunt prosperitate prin concurență, impozitare scăzută, regularizare minimă, 
monedă stabilă. 

Economistul peruvian Hernando De Soto a estimat că în țările în curs de dezvoltare, până la 9 
trilioane de dolari în proprietăți imobiliare sunt păstrate fără titluri de proprietate înregistrate.
Atât timp cât acestea continuă să fie păstrate „informal”, nu se poate realiza un credit ipotecar, 
de exemplu. 

Apărarea drepturilor de proprietare este esențială pentru dezvoltare. O prioritate ridicată 
pentru politica de dezvoltare ar trebui să fie, prin urmare, stabilirea și îmbunătățirea registrelor
cadastrale, furnizarea resurselor pentru cartografierea și înregistrarea proprietății intelectuale 
și funciare și instanțe care să pună în vigoare legea funciară. Piața nu poate funcționa dacă nu 
există un sistem juridic eficient în care drepturile de proprietate și obligațiile contractuale pot 
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fi asigurate și puse în vigoare cu anticipare și viteză rezonabilă.  

Protecția proprietății intelectuale protejează și încurajează creația și spiritul întreprinzător. 

5. Poliția civilă (inclusiv securitatea și informațiile) 
Un sector al securității profesional, responsabil și transparent este fundamental pentru crearea 
condițiilor pentru a favoriza dezvoltarea. Prea adesea, în țările în curs de dezvoltare și în 
special în țările aflate după un conflict, forțele de securitate nu pot sau nu vor să protejeze 
cetățenii. Acolo unde sectorul de securitate a constituit un instrument de represiune, este vital 
ca reforma sectorului de securitate (RSS) să implice comunitățile locale, împiedicând 
necesitatea de a lua securitatea în propriile mâini. Este absolut necesar ca tranziția de la 
securitatea militară la securitatea civilă să aibă loc cât de curând acest lucru este realizabil.

Asigurarea siguranței, securității și accesului la justiție pentru toți oamenii este prin urmare o 
prioritate pentru reducerea sărăciei și construirea păcii. Introducerea forței de poliție indigene 
civile trebuie să înlocuiască forța internațională existentă de menținere a ordinii care a fost 
introdusă după încheierea conflictului.

6. Deminarea și eliminarea armelor mici și a armelor ușoare
Deminarea și proliferarea armelor de calibru mic și a armelor ușoare (SALW) alimentează 
conflictul și infracționalitatea. Orice încercare de a îmbunătăți securitatea pentru a permite 
dezvoltarea accelerată trebuie, prin urmare, să promoveze acțiuni care să se adreseze
transferului iresponsabil de arme și proliferării de arme de calibru mic în cadrul societății.  

7. Societatea civilă
Trebuie să promovăm principiile democrației, libertății presei și accesului la informații exacte. 
Libertatea de asociere și libertatea de expresie fac parte din coloana vertebrală a menținerii 
unei societăți civile.  

Principala abordare care va fi urmată în activitățile de construire a păcii se va baza pe 
respectarea valorilor fundamentale ale demnității umane, libertății, democrației, drepturilor 
omului, preeminenței dreptului, justiției și egalității, a răspunderii guvernului față de 
populație. Punctul de vedere al beneficiarilor locali trebuie să se afle în centrul eforturilor de 
construire a păcii și de construire a națiunii. 

8. Reconciliere și iertare
Acest pilon al justiției de tranziție include împăcarea diferitor straturi ale populației, 
reintegrarea foștilor combatanți, a persoanelor strămutate, dialogul între grupuri în conflict 
(vindecarea traumei și educația pentru pace), instituirea de comisii pentru adevăr și 
reconciliere și intensificarea sistemelor de soluționare nonviolentă a disputelor. 

9. Crimele de război
Genocidul trebuie pedepsit și trebuie să se vadă că este pedepsit. Dacă este necesar, trebuie 
stabilite tribunale pentru crime de război. Este mai bine ca principalii criminali să fie 
condamnați de instanțe naționale, mai degrabă decât de instanțe internaționale.    

10. ODM-uri și accesul echitabil la serviciile de bază pentru populație
Sănătatea este o condiție obligatorie pentru dezvoltare, așa cum este accesul la apă potabilă și 
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la instalații sanitare. Securitatea alimentară trebuie să reprezinte, de asemenea, o prioritate.  
Educația constituie, de asemenea, un factor principal pentru atenuarea sărăciei.

Majoritatea țărilor cu cele mai ridicate rate ale mortalității infantile au suferit un conflict în 
ultimii ani. Mediile nesigure fac loc, de asemenea, crimei organizate. Trebuie să se acorde 
prioritate capacității productive a țărilor în curs de dezvoltare, condusă de forță de muncă 
sănătoasă și educată, deoarece aceasta constituie un element esențial pentru realizarea 
eradicării sărăciei. 

11. Egalitatea de gen

12. Acces echitabil la resurse durabile 
Accesul echitabil și utilizarea ecologică și durabilă a resurselor naturale sunt necesare pentru a 
asigura dezvoltarea durabilă, inclusiv abordarea schimbării climatice și a pierderii 
biodiversității. Somalia constituie un exemplu sugestiv a ce se poate întâmpla atunci când 
acest criteriu este insuficient îndeplinit.

13. Sensibilitatea la conflict 
Ajutorul poate eșua să joace un rol pozitiv dacă factorii dezvoltării nu recunosc sau evită să 
abordeze problemele de conflict. Oferirea ajutorului fără a se acorda atenție impactului 
conflictelor în desfășurare asupra dezvoltării și securității umane sau prin intermediul unor 
state care exclud anumite grupuri etnice poate, de asemenea, să sporească riscul izbucnirii sau
al continuării conflictului. Evaluările de conflict trebuie realizate ca procedură standard pentru 
informarea deciziilor de programare.

Sensibilitatea la conflict include, de asemenea, decizii privind oferirea de sprijin bugetar unei 
țări sau unui anumit sector, dacă cea mai mare parte a ajutorului este oferită prin intermediul 
statului, modul în care educația centrală, sănătatea și alte programe de dezvoltare se vor 
asigura că acestea au un impact pozitiv asupra originii cauzelor conflictului, și așa mai 
departe. Evaluările trebuie să se bazeze pe experiența existentă a evaluărilor conflictelor 
anterioare și pe alte analize sociale – în special cele care se concentrează asupra inegalității și 
excluderii sociale. Trebuie să se facă eforturi pentru a înțelege și a explica modul în care 
relația de ajutor propusă și programele de dezvoltare se vor asocia cu cauzele originale ale 
conflictului, precum și cu cauzele originale ale sărăciei.  

14. Rolul instituțiilor internaționale (coerența și consecvența comunității internaționale)
Comisia ONE pentru construirea păcii a fost creată în scopul îmbunătățirii asistenței 
internaționale pentru a ajuta țările care ies din conflict. Acestei comisii trebuie să i se ofere 
sprijin politic și resurse adecvate pentru a funcționa eficient și pentru a-și îndeplini obiectivele 
pe teren. 

Numeroși factori internaționali promovează necesitatea unei mai bune coordonări în mediile 
post-conflict, cum ar fi Republica Democrată Congo, Sierra Leone și Liberia, pe de o parte, 
dar, în ciuda unor îmbunătățiri, practica acestora promovează adesea incoerența și concurența. 
Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al CEDO conduce evaluări periodice ale 
eficienței asistenței pentru dezvoltare a membrilor săi. Criteriile pentru aceste evaluări ar 
trebui extinse pentru a evalua practica lor în contexte post-conflict.
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