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ÚVOD

Toto je jedna z najdôležitejších správ roka.  Vyplýva z naliehavých požiadaviek, ktoré viedli 
k založeniu Mierovej komisie OSN na svetovom samite v roku 2005, a za svoju prioritu si 
berie nasledujúci poznatok: polovica všetkých krajín, ktoré sa zotavujú po konflikte, sa 
k nemu do piatich rokov vráti. V súčasnosti prebieha na celom svete 42 občianskych 
konfliktov.

V procese vytvárania národa existujú dva hlavné činitele. Prvým a najdôležitejším je samotná 
nestabilita krajiny.  Bez silného odhodlania prekonať konflikt a preorientovať sa smerom 
k trvalému mieru je návrat ku konfliktu takmer neodvratný.  Druhým činiteľom je 
medzinárodné spoločenstvo, úlohou ktorého je podporovať a rozširovať obnovu krajiny 
prostredníctvom viazania svojich finančných prostriedkov a zásoby bezprostredných znalostí 
a skúseností svojich členov pri zisťovaní, čo funguje pri vytváraní národa a čo nie.

Marshallov plán je vynikajúcim príkladom toho, ako jedna krajina (USA) dokáže podnietiť 
krajiny celej západnej Európy, aby odmietli vojnu a usilovali o trvalý mier.

Je jednoduché vytýčiť požadovanú cestu k mieru – ale omnoho zložitejšie je kráčať po nej 
v praxi.  Teoreticky smeruje cesta od vojny k mieru a odtiaľ k rekonštrukcii a úspechu.  
Správny postup podľa tohto vzorca je predmetom tejto správy zaoberajúcej sa konkrétne 
rekonštrukciou ako hlavným cieľom vytváranie národa.

PERSPEKTÍVY ROZVOJA NASTOLENIA MIERU V SITUÁCIÁCH PO 
UKONČENÍ KONFLIKTU

Okamžité priority:

 zabezpečiť priestor na fungovanie;
 zaručiť prístup k pitnej vode a, ak to je uskutočniteľné, dohliadať na úplné odstránenie 

a pochovanie mŕtvych v súlade s miestnymi zvykmi;
 zaručiť prístup k potravinám, kúreniu (v závislosti od počasia), elektrickej energii, 

hygienickým zariadeniam a základným liekom;
 zaistiť viditeľnú prítomnosť účinných poriadkových služieb (polície) pri dodržiavaní 

súladu so zákonom a poriadkom a na zabránenie rabovaniu, ako aj vytvoriť sieť 
miestnych spravodajských informátorov;

 motivovať miestnych predstaviteľov k deľbe moci a poskytovaniu služieb 
(zdravotníckych a vzdelávacích) prostredníctvom miestnych samospráv. 

Následné priority:

Je nevyhnutné súčasne zaviesť nasledujúce body, ktoré sú základnými prvkami vytvárajúcimi 
podmienky pre dlhotrvajúci mier. Je dôležité trvať na tom, aby sa presné poradie zavádzania 
menilo v závislosti od konkrétnej situácie a bolo primerane využité.

1. Odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia
Ako už bolo spomenuté, polovica všetkých krajín, ktoré sa zotavujú po konflikte, sa k nemu 
do piatich rokov vráti. Zabezpečenie priestoru je preto základným predpokladom pre 
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nasledujúce činitele– hospodársky rozvoj, investície a obchod, ako aj ochranu slobôd 
a dôstojnosti obyvateľstva.

2. Rozdelenie moci (od vojenských veliteľov k politickým predstaviteľom)
Bojujúci velitelia prinútení vzdať sa násilia a pristúpiť na rozdelenie moci prostredníctvom 
inštitucionálnych štruktúr.  

Súčasne je potrebné zapojiť do vzťahov súvisiacich s rozdelením moci aktívnych 
a informovaných občanov.  Na všetkých úrovniach musí existovať transparentnosť. Nestačí 
len potreba poradiť sa so všetkými stranami, je nevyhnutné radiť sa verejne so všetkými 
stranami.

3. Právny štát
Čiastočný dôvod, prečo sa mnohé nestabilné štáty vrátia ku konfliktom, je, že kostra stabilnej 
spoločnosti – jej inštitúcie – nie sú dostatočne silné, aby zabránili pokušeniu na návrat 
k rýchlejším spôsobom ovplyvňovania priebehu udalostí.  Niektoré inštitúcie môžu 
v skutočnosti dokonca túto stabilitu narúšať. Podstatou vytvorenia inštitúcií je udržiavanie 
právneho štátu.  

Okrem toho musí právny štát na tejto úrovni smerovať k zabezpečeniu toho, aby centrum 
vydržalo. Inštitúcie musia konať ako dostredivá sila, nie odstredivá (musia spájať opozičné 
sily k spolupráci, neodtláčať podráždených predstaviteľov od seba).

K vytváraniu národa patrí vytváranie inštitúcií: národné parlamenty, demokratizačný 
a volebný proces, boj proti korupcii, transparentnosť a zodpovednosť. Podstatným nástrojom 
na dosiahnutie je miestne zapojenie sa do procesu.

4. Hospodárstvo
Násilné konflikty odradzujú zahraničných investorov a môžu znížiť mieru rastu krajiny 
v priemere o 2 %. Vytvorenie prostredia, ktoré stimuluje súkromné hospodárske iniciatívy, je 
mocným nástrojom na zlepšenie hospodárskej situácie ľudí v rozvojových krajinách. 
Súkromná iniciatíva je hnacou silou pre tieto procesy, a preto je potrebné sústrediť sa na 
posilnenie jednotlivcov s cieľom umožniť im, aby si uvedomili svoj potenciál, najmä zapojiť 
do hospodárstva utečencov.  

Predpoklady zdravého hospodárstva, ako ich obhajoval kancelár Spolkovej republiky 
Nemecko v šesťdesiatych rokoch, Ludwig Erhard, sú prosperita prostredníctvom konkurencie, 
nízke zdanenie, minimálna regulácia a stabilná mena.

Peruánsky ekonóm Hernando De Soto odhadoval, že v rozvojovom svete je nehnuteľný 
majetok v hodnote až 9 biliónov USD vlastnený bez príslušného právneho titulu. Po dobu, 
kým je tento majetok vo vlastníctve, nie je napríklad možné poskytovať hypotekárne úvery.

Ochrana vlastníckych práv je nevyhnutná pre rozvoj. Vysokou prioritou rozvojovej politiky 
by preto malo byť vytvorenie a zlepšenie katastrov nehnuteľností, poskytovanie prostriedkov 
na mapovanie a registráciu pozemkov a duševného vlastníctva a prostriedkov pre súdy, aby 
mohli presadzovať vlastnícke právo. Trh nemôže fungovať, ak neexistuje efektívny právny 
systém, v ktorom je možné zistiť vlastnícke práva a zmluvné záväzky a vymáhať ich 
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s primeranou predvídateľnosťou a rýchlosťou.  

Ochrana duševného vlastníctva chráni a povzbudzuje tvorbu a podnikanie. 

5. Civilná polícia (vrátane bezpečnostných a spravodajských zložiek)
Prehľadný, zodpovedný a profesionálny bezpečnostný sektor je základom na vytvorenie 
podmienok podpory rozvoja.  Bezpečnostné zložky v rozvojových krajinách, a to najmä 
v krajinách prechádzajúcimi obdobím po ukončení konfliktu, príliš často nedokážu alebo 
nechcú ochraňovať občanov. V krajinách, kde bol bezpečnostný sektor nástrojom represie, je 
dôležité, aby sa do reformy bezpečnostného sektora zapojili miestne spoločenstvá, čím sa 
zabráni tomu, aby zobrali svoju bezpečnosť do vlastných rúk. Je nesmierne dôležité, aby sa 
prechod od armádnej k civilnej bezpečnosti uskutočnil ihneď, ako bude možný.

Zabezpečenie ochrany, bezpečia a prístupu k spravodlivosti pre všetkých je preto prioritou 
znižovania chudoby a nastolenia mieru. Zavedenie civilných domácich policajných zložiek 
musí nahradiť súčasné medzinárodné poriadkové zložky, ktoré začali pôsobiť na štvrtý deň.

6. Odmínovanie a likvidácia ručných zbraní a ľahkých zbraní
Odmínovanie a šírenie ručných a ľahkých zbraní podnecuje konflikty a zločinnosť. Každý 
pokus o zlepšenie bezpečnosti s cieľom umožniť rýchlejší rozvoj preto musí presadzovať 
činnosti venujúce pozornosť nezodpovednému prenášaniu zbraní a šíreniu ručných zbraní 
v rámci spoločnosti.  

7. Občianska spoločnosť
Musíme podporovať zásady demokracie, slobodných médií a prístupu k presným 
informáciám. Sloboda združovania a sloboda vyjadrovania sú hlavnou oporou pre udržanie 
občianskej spoločnosti.  

Hlavný prístup, ktorý sa má dodržiavať pri všetkých činnostiach v rámci nastoľovania mieru, 
vychádza z rešpektovania základných hodnôt ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, 
ľudských práv, zásad právneho štátu, spravodlivosti a rovnosti, zodpovednosti vlády voči 
obyvateľstvu. Jadrom mierového a národného úsilia musí byť uhol pohľadu miestnych 
adresátov. 

8. Zmierenie a odpustenie
Do tohto tradičného piliera spravodlivosti patrí zmierenie rozličných vrstiev obyvateľstva, 
reintegrácia bývalých bojovníkov, utečencov, dialóg medzi znepriatelenými stranami 
(psychologická pomoc a mierová výchova), ustanovenie výborov na vyšetrenie pravdy 
a zmierenie a zlepšenie nenásilných spôsobov riešenia sporov.

9. Vojnové zločiny
Je nevyhnutné potrestať, a to verejne, zločin genocídy. V prípade potreby musí byť 
ustanovený súdny dvor pre vojnové zločiny. Je vhodné, aby hlavných páchateľov súdili súdy 
danej krajiny, a nie medzinárodné súdy. 

10. Rozvojové ciele milénia a spravodlivý prístup k základným službám pre 
obyvateľstvo
Zdravie a takisto aj prístup k pitnej vode a hygienickým zariadeniam sú predpokladom pre 
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rozvoj. Aj bezpečnosť potravín musí predstavovať vysokú prioritu. Vzdelanie je tiež ďalším 
činiteľom zmierňujúcim chudobu.  

Väčšina krajín s najvyššou mierou úmrtia dojčiat a detí bola v posledných rokoch sužovaná 
nejakým konfliktom. Neisté prostredie je súčasne liahňou pre organizovaný zločin. Výrobné 
kapacity rozvojových krajín poháňané zdravou a kvalifikovanou pracovnou silou musia byť 
uprednostnené, pretože predstavujú základný prvok pre úsilie o odstránenie chudoby. 

11. Rodová rovnosť

12. Spravodlivý prístup k trvalo udržateľným zdrojom
Trvalo udržateľný a voči životnému prostrediu šetrný spravodlivý prístup k prírodným 
zdrojom a ich využívanie sú nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie trvalo udržateľného 
rozvoja vrátane riešenia klimatických zmien a straty biodiverzity. Somálsko je jasným 
príkladom toho, čo môže nastať, ak sa toto kritérium nesplní v dostatočnej miere.

13. Citlivý prístup k otázkam konfliktov
Pomoc nemusí splniť svoju pozitívnu úlohu, ak rozvojové subjekty nerozpoznajú konfliktné 
otázky, alebo sa vyhnú ich riešeniu.  Poskytnutie pomoci bez toho, aby sa venovala pozornosť 
vplyvu prebiehajúcich konfliktov na rozvoj a bezpečnosť ľudí, alebo jej poskytnutie 
prostredníctvom štátu, ktorý vylučuje niektoré etnické skupiny, môže zvýšiť riziko spustenia 
alebo začiatku konfliktu. Bežne by sa malo vykonať vyhodnotenie konfliktu s cieľom získať 
informácie pre programové rozhodnutia.

Citlivý prístup k otázkam konfliktov zahŕňa aj rozhodnutia o tom, či sa má poskytnúť 
rozpočtová podpora krajine alebo určitému sektoru, či sa má poskytnúť väčšina pomoci 
prostredníctvom štátu, akým spôsobom zabezpečiť, aby kľúčové vzdelávacie, zdravotné
a ďalšie rozvojové programy mali pozitívny vplyv na hlavné príčiny konfliktu atď. 
Hodnotenia by mali vychádzať zo skúseností z predošlých vyhodnotení konfliktov a z ďalších 
sociálnych analýz, predovšetkým z tých, ktoré sa sústredia na nerovnosť a sociálne vylúčenie. 
Je potrebné vyvinúť úsilie na pochopenie a vysvetlenie toho, akým spôsobom sa budú 
navrhované vzťahy medzi poskytovateľmi a príjemcami pomoci a rozvojové programy 
dotýkať hlavných príčin konfliktu, ako aj príčin chudoby.  

14. Úloha medzinárodných inštitúcií (koherencia a súdržnosť medzinárodného 
spoločenstva)
Mierová komisia OSN vznikla s cieľom zlepšiť medzinárodnú pomoc pre krajiny, ktoré sa 
zotavujú z konfliktu. Komisia musí mať politickú podporu a primerané zdroje, aby mohla 
bezprostredne efektívne fungovať a plniť svoje ciele.

Mnohé medzinárodné subjekty na jednej strane presadzujú potrebu lepšej koordinácie 
v prostrediach po ukončení konfliktov, akými sú Konžská demokratická republika, Sierra 
Leone a Libéria, no napriek niektorým zlepšeniam je ich činnosť často prejavom nesúdržnosti 
a konkurencie. Výbor pre rozvojovú pomoc OECD vykonáva pravidelné kontroly účinnosti 
rozvojovej pomoci svojich členov. Vznikne potreba rozšíriť kritériá kontrol na posudzovanie 
ich činnosti v situáciách po ukončení konfliktov. 
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