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UVOD

To je eno najpomembnejših poročil leta. Izhaja iz obvez, ki so vodile do ustanovitve Komisije 
Združenih narodov za utrjevanje miru na svetovnem vrhu leta 2005; ter na prednostno mesto 
postavlja naslednje spoznanje: v polovici vseh držav, vpletenih v spopade, v obdobju petih let 
po koncu spopadov znova izbruhnejo. Trenutno po svetu poteka 42 državljanskih vojn.

Na področju državotvornosti obstajata dva pomembna dejavnika. Prvi in najpomembnejši je 
sama država v nestabilnem položaju. Brez močne volje za obnovo po koncu spopadov in 
preusmeritev k trajnemu miru je ponoven izbruh spopadov skoraj neizogiben. Drugi dejavnik 
je mednarodna skupnost, katere vloga je podpirati in krepiti državo v obnovi s svojo finančno 
zavezo ter z znanjem in neposrednimi izkušnjami svojih držav članic v zvezi s tem, kaj je 
dobro za državotvornost in kaj ni.

Marshallov načrt je odličen primer tega, kako je ena sama država –ZDA– spodbudila celotno 
Zahodno Evropo, da je zavrnila vojno in izbrala trajni mir.

Želeno pot do miru je enostavno začrtati, težje pa jo je uresničiti. Teoretično ta pot poteka od 
vojne do miru in nato od tam k obnovi in uspehu. Pravilen postopek za ta vzorec je predmet 
tega poročila, ki se osredotoča posebej na obnovo kot poglavitni razvojni cilji 
državotvornosti.

RAZVOJNE PERSPEKTIVE ZA UTRJEVANJE MIRU PO SPOPADIH

Takojšnje prednostne naloge:

 zavarovati prostor za delovanje,
 zagotoviti dostop do sladke vode in nadzirati odstranitev in pokop vseh mrtvih, pri 

čemer se, kjer je mogoče, upoštevajo lokalni običaji,
 zagotoviti dostop do hrane, ogrevanja (odvisno od vremenskih razmer), elektrike ter 

zdravstvenih storitev in nujnih zdravil,
 zagotoviti vidno prisotnost učinkovitih varuhov miru (policije), da ohranjajo javni red

in mir ter preprečujejo ropanje, vzpostaviti mrežo lokalnih obveščevalcev,
 spodbujati lokalne voditelje k delitvi oblasti in izvajanju storitev (zdravstvenega 

varstva in izobraževanja) prek lokalnih občin. 

Poznejše prednostne naloge

Spodaj navedeno je treba izvajati vzporedno in predstavlja temeljne elemente za 
vzpostavljanje trajnega miru. Bistveno je navesti, da se bo natančen vrstni red izvajanja 
elementov spreminjal glede na potrebe posamezne situacije ter mora biti v skladu s tem.

1. Razorožitev, demobilizacija in ponovno vključevanje
Kot smo že omenili, v polovici držav, vpletenih v spopade, v obdobju petih let po koncu 
spopadov ti znova izbruhnejo. „Zavarovanje prostora“ je zato osnovni predpogoj za vse, kar 
sledi – gospodarski razvoj, naložbe in trgovino ter za zaščito svoboščin in dostojanstva 
prebivalstva.
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2. Delitev oblasti (od vojaških voditeljev do političnih voditeljev)
Vojaške voditelje se prepriča, da opustijo nasilje in sprejmejo delitev oblasti prek 
institucionalnih struktur. 

Hkrati je treba v to razmerje delitve oblasti vključiti dejavne in obveščene državljane. 
Preglednost mora biti prisotna na vseh stopnjah. Ne le, da se je treba posvetovati z vsemi 
stranmi, posvetovanje z vsemi stranmi mora biti vidno.

3. Pravna država
Delni razlog, da v tako veliko nestabilnih državah spopadi ponovno izbruhnejo, je, da ogrodje 
stabilne družbe – njene institucije – ni dovolj močno, da bi lahko zatrlo skušnjave za vrnitev k 
bolj neposrednim metodam vplivanja na tok dogodkov. Včasih lahko institucije dejansko 
škodujejo stabilnosti. Bistvo vzpostavljanja institucij je ohranjanje pravne države. 

Nadalje, pravno državo je treba na tej stopnji usmerjati tako, da se zagotovi trdno središče. 
Institucije morajo delovati kot centripetalna sila in ne kot centrifugalna sila (nasprotujoče sile 
morajo obvezati k sodelovanju, ne pa jih oddaljevati).

Državotvornost vključuje vzpostavitev državnih parlamentov, procesov demokratizacije in 
volilnih postopkov, boja proti korupciji, preglednosti ter odgovornosti. Bistveno sredstvo za 
to je lokalno lastništvo procesa.

4. Gospodarstvo
Nasilni spopadi odvračajo tuje vlagatelje in lahko zmanjšajo stopnjo rasti države – v 
povprečju za 2 %. Vzpostavitev okolja, ki spodbuja zasebno gospodarsko pobudo je močno 
orodje za izboljšanje gospodarskega položaja ljudi v državah v razvoju. Zasebna pobuda je 
gonilna sila za to, zaradi česar se je treba osredotočiti na opravnomočenje posameznikov, da 
bi jim omogočili uresničitev vseh njihovih možnosti, zlasti da se razseljeni ljudje vključijo v 
gospodarstvo.

Pogoji za trdno gospodarstvo, ki jih je v šestdesetih letih 20. stoletja zagovarjal kancler 
Zahodne Nemčije Ludwig Erhard, so blaginja, dosežena prek konkurence, nizki davki, 
minimalna ureditev ter stabilna valuta.

Perujski ekonomist Hernando De Soto je ocenil, da je v državah v razvoju kar 
9 000 milijard USD neregistriranih nepremičnin. Dokler bodo lahko nepremičnine v 
„neuradni lasti“, ni mogoče na primer uresničiti hipotekarnega kredita.

Zaščita lastninskih pravic je nujna za razvoj. Pomembna prednostna naloga razvojne politike 
mora zato biti ustanovitev in izboljšanje katastrov, zagotovitev sredstev za kartiranje in 
registracijo zemlje in pravice intelektualne lastnine ter za sodišča, da lahko izvršujejo pravo 
lastninskih razmerij. Trg ne more delovati, če ni učinkovitega pravnega sistema, v katerem je 
mogoče preveriti in izvrševati lastninske pravice in pogodbene obveznosti z razumno 
predvidljivostjo in hitrostjo. 

Zaščita pravic intelektualne lastnine varuje in spodbuja ustanavljanje in podjetja. 

5. Civilna policija (vključno z varnostjo in obveščanjem)
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Pregleden, odgovoren in profesionalen varnostni sektor je bistven za vzpostavitev pogojev za 
pospeševanje razvoja. V državah v razvoju in zlasti v državah, ki odpravljajo posledice 
spopadov, varnostne sile preveč pogosto ne morejo zaščititi državljanov ali tega nočejo. Kjer 
je bil v preteklosti varnostni sektor sredstvo za zatiranje, je nujno, da reforma varnostnega 
sektorja vključuje lokalne skupnosti, s čimer se prepreči, da bi državljani prevzeli varovanje v 
lastne roke. Čim prej je treba preiti z vojaškega varovanja na civilno varovanje.

Zagotavljanje varnosti, zaščite in dostopa do pravice za vse ljudi je zato prednostna naloga za 
zmanjšanje revščine in utrjevanje miru. Uvedba domače civilne policije mora nadomestiti 
sedanje mednarodne mirovne sile, ki so bile uvedene četrti dan.

6. Odstranjevanje min ter odstranitev orožja malega kalibra in lahkega orožja
Odstranjevanje min ter širjenje orožja malega kalibra in lahkega orožja spodbujata spopade in 
kriminal. Vsak poskus za izboljšanje zaščite, da bi se omogočil pospešen razvoj, mora zato 
spodbujati ukrepe za obravnavo neodgovornega prenosa orožja in širjenja orožja malega 
kalibra znotraj družbe. 

7. Civilna družba
Spodbujati moramo načela demokracije, svobodnih medijev ter dostopa do pravilnih 
informacij. Svoboda združevanja in svoboda izražanja predstavljata del ogrodja za ohranjanje 
civilne družbe. 

Glavni pristop, ki ga je treba upoštevati v vseh dejavnostih utrjevanja miru, mora temeljiti na 
spoštovanju temeljnih vrednot človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, človekovih 
pravic, pravne države, pravičnosti in enakosti ter odgovornosti vlade do prebivalstva. Stališče 
lokalnih upravičencev mora biti v središču prizadevanj za utrjevanje miru in državotvornost. 

8. Sprava in odpuščanje
Ta steber prehodnih sodnih postopkov vključuje spravo različnih družbenih slojev, ponovno 
vključevanje nekdanjih borcev, razseljene ljudi, dialog med nasprotnimi skupinami 
(zdravljenje travm in izobraževanje za mir), ustanovitev odborov za resnico in spravo ter 
poudarjanje sistemov nenasilnega reševanja sporov.

9. Vojni zločini
Genocid je treba kaznovati in to storiti javno. Ustanoviti je treba sodišča za vojne zločine, če 
je to potrebno. Bolje je, da glavne storilce obsodijo nacionalna sodišča kot mednarodna 
sodišča. 

10. Razvojni cilji novega tisočletja in enakopraven dostop do osnovnih storitev za 
prebivalstvo
Zdravje je predpogoj za razvoj, kot tudi dostop do pitne vode in zdravstvenih storitev. Tudi 
varnost preskrbe s hrano mora biti prednostna naloga. Izobrazba je prav tako pomemben 
dejavnik zmanjševanja revščine. 

V večini držav z najvišjimi stopnjami umrljivosti dojenčkov in otrok so v zadnjih letih 
potekali spopadi. Nezavarovano okolje prav tako nudi podlago za organiziran kriminal. 
Proizvodna zmogljivost držav v razvoju, ki jo vodi zdrava in izobražena delovna sila, mora 
imeti prednostno mesto, ker je bistven element za izkoreninjenje revščine. 
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11. Enakost spolov

12. Enakopraven dostop do trajnostnih virov
Trajnostna in okolju prijazna uporaba naravnih virov ter enakopraven dostop do njih sta nujna 
za zagotovitev trajnostnega razvoja, vključno z obravnavo podnebnih sprememb in izgube 
biotske raznovrstnosti. Somalija je dober primer za to, kaj se lahko zgodi, če se to merilo 
premalo upošteva.

13. Občutljivost spora
Če akterji razvoja ne prepoznajo spornih vprašanj ali se izogibajo njihovi obravnavi, pomoč 
morda nima pozitivne vloge. Zagotavljanje pomoči, ne da bi se posvetili vplivu potekajočih 
spopadov na razvoj in človekovo varnost, ali prek držav, ki izključujejo nekatere etnične 
skupine, lahko prav tako poveča tveganje za začetek spopadov ali njihovo nadaljevanje. Spore 
je treba sproti ocenjevati, da se odločitve o oblikovanju programa sprejemajo na podlagi 
informacij.

Občutljivost spora vključuje tudi odločitve glede tega, ali določeni državi ali določenemu 
sektorju omogočiti proračunsko pomoč, ali zagotoviti večino pomoči prek države, kako bodo 
osrednji izobraževalni, zdravstveni in drugi razvojni programi zagotovili, da imajo pozitiven 
vpliv na temeljne vzroke spopadov itd. Ocene morajo temeljiti na obstoječih izkušnjah iz 
prejšnjih ocen spopadov in drugih socialnih analizah, zlasti na tistih, ki se osredotočajo na 
neenakost in socialno izključevanje. Prizadevati si je treba za razumevanje in pojasnitev, kako 
bodo predlagano razmerje pomoči in razvojni programi povezani s temeljnimi vzroki 
spopadov ter s temeljnimi vzroki revščine. 

14. Vloga mednarodnih institucij (usklajenost in doslednost mednarodne skupnosti)
Komisija ZN za utrjevanje miru je bila ustanovljena, da bi izboljšala mednarodno pomoč in 
pomagala državam po koncu spopadov. Tej komisiji je treba zagotoviti politično podporo in 
zadostna sredstva za učinkovito delovanje in uresničevanje njenih ciljev na terenu.

Po eni strani številni mednarodni akterji spodbujajo potrebo po boljši usklajenosti v okoljih 
po spopadih, kot so Demokratična republika Kongo, Sierra Leone in Liberija, po drugi strani 
pa kljub nekaterim izboljšavam njihovo ravnanje pogosto spodbuja neusklajenost in 
konkurenčnost. Odbor za razvojno pomoč pri OECD izvaja redne preglede učinkovitosti 
razvojne pomoči svojih članic. Merila zanje bi morali razširiti za pregledovanje njihovega 
ravnanja v okolju po spopadih. 
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