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Εισαγωγή 

Υπάρχει µία ισχυρή τάση από τη στιγµή που εµφανίστηκαν για πρώτη φορά οι 
ανθρωπιστικές επεµβάσεις (18ος -19ος αιώνας) οτι αυτές υποκινούνται από τα ισχυρά 
παγκοσµίως κράτη και ταυτίζονται µε την βούληση επικυριαρχίας αυτών επί των 
υποδεέστερων δυναµικά κρατών, αποδεκτών της επέµβασης. Εάν κάτι τέτοιο ίσχυε κατά τις 
πρώτες εφαρµογές των επεµβάσεων, µετά το ’90 παρουσιάζεται µιά διαδικασία 
νοµιµοποίησης των ανθρωπιστικών επεµβάσεων από τα αρµόδια όργανα της διεθνούς 
έννοµης τάξης και κοινότητας. ∆εν παύουν όµως να υπάρχουν οι περιπτώσεις που η 
επέµβαση των κρατών µε ανθρωπιστικό σκοπό εφαρµόζεται κατά παράβαση των 
εγγεγραµµένων διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ (UN Charter). 

Η ανάλυση της πρακτικής των Ηνωµένων Εθνών, στο πεδίο της ανθρωπιστικής 
επεµβάσεως, απαιτεί κατά πρώτον τον εννοιολογικό προσδιορισµό της και κατά δεύτερον την 
ιστορική εξέλιξή της στην ιστορία.   

Ο όρος επέµβαση έχει ένα διευρυµένο πεδίο αν όχι ανεξάντλητο. Με τον όρο 
επέµβαση νοείται κάθε ενέργεια µε την οποία ένα υποκείµενο διεθνών σχέσεων (κράτος, 
∆ιεθνής ∆ιακρατικός Οργανισµός ή Μη Κυβερνητικός Οργανισµός), επεµβαίνει στις 
εσωτερικές υποθέσεις ενός άλλου υποκειµένου1. Επιπλέον σύµφωνα µε τον Hedley Bull, 
«επέµβαση είναι η εξαναγκαστική παρέµβαση από ένα έξωθεν µέρος ή µέρη, στη σφαίρα της 
δικαιοδοσίας ενός κυρίαρχου κράτους ή ευρύτερα µιας ανεξάρτητης πολιτικής κοινότητας»2. 
Μεταψυχροπολεµικά θα µπορούσαµε να την ορίσουµε ως «την απειλή ή τη χρήση βίας, δια 
µέσου κρατικών συνόρων, από ένα κράτος ή οµάδα κρατών, µε σκοπό την πρόληψη ή τον 
τερµατισµό εκτεταµένων και σοβαρών παραβιάσεων των θεµελιωδών και απαραβίαστων 
δικαιωµάτων ατόµων, άλλους από τους υπηκόους του επεµβαίνοντος κράτους εντός της 
επικράτειας του οποίου ασκείται βία»3. Άλλη προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισµού 
αποτελεί η αναφορά σε «µία µορφή ανάλογης βοήθειας, συµπεριλαµβανοµένης της βίαιης 
βοήθειας από κυβερνήσεις, σε πολίτες άλλου κράτους, οι οποίοι είναι θύµατα βαριάς µορφής 
τυραννίας (δηλαδή στερούνται των ατοµικών τους δικαιωµάτων, από την ίδια την 
κυβέρνηση) ή αναρχίας (στερούνται των ατοµικών τους δικαιωµάτων, εξαιτίας της 
κατάρρευσης της εσωτερικής έννοµης τάξης)4. Εποµένως η επέµβαση αφορά µία διαδικασία 
προσπάθειας επηρεασµού της εσωτερικής κατάστασης- πολιτικής, οικονοµικής και 
ενδεχοµένως κοινωνικοθρησκευτικής- µιας κρατικής οντότητας, πάντα υπό το πρίσµα της 
προάσπισης των ανώτατων αξιών που χαρακτηρίζουν τη διεθνή κοινωνία, η οποία µπορεί να 
εµπεριέχει ή µη το στοιχείο της βίας είτε σε άµεση είτε σε έµµεση µορφή. Η έννοια λοιπόν 
της επέµβασης µπορεί να περιλαµβάνει στην πιο ήπια µορφή της µία απλή κατάθεση γνώµης 
µέχρι, στην πιο ακραία µορφή της, την µαζική στρατιωτική επίθεση. Μπορεί να είναι 
ηθεληµένη και ιδιοτελής οπωσδήποτε όµως σπάνια χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα. 

                                                           

1 Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση στις ∆ιεθνείς Σχέσεις: Νεότερες Ερµηνείες, σελ. 9, Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 2000. 

2 H. Bull, Intervention in politics, σελ. 1, Oxford University Press, Oxford 1984 στο Ειρήνη Χειλά – 
Άγγελος Αθανασόπουλος, Εθνοτική σύγκρουση και ανθρωπιστική επέµβαση, σελ. 567. 

3 J. L. Holzgrefe-R. O. Keohane, Humanitarian intervention: ethical, legal and political dilemmas, σελ. 
18, Oxford University Press, Oxford 2003. 

4 Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Ανθρωπιστική επέµβαση και ευθύνη για προστασία, σελ. 569-570, Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 2008. 
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Βλέπουµε λοιπόν ότι η επέµβαση, ακόµα και αν συνοδεύεται από τον όρο 
¨ανθρωπιστική¨, αφορά την ανάµειξη είτε άµεσα είτε έµµεσα, ενός δρώντα του διεθνούς 
συστήµατος στις υποθέσεις ενός άλλου δρώντα, κάτι το οποίο είχε καταδικαστεί τόσο το 
1965 από τα Ηνωµένα Έθνη µε τη «∆ιακήρυξη για το ανεπίτρεπτο της επεµβάσεως στις 
εσωτερικές υποθέσεις των κρατών και την προστασία της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας 
τους»5, όσο και στη ∆ιακήρυξη του 1970 για τις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου που διέπουν τις 
Φιλικές Σχέσεις και της συνεργασίας των κρατών αναφορικά µε τον Καταστατικό Χάρτη των 
Η.Ε.6 Η ίδια αυτή αρχή της µη επεµβάσεως, που απορρέει από την κρατική κυριαρχία, 
αποτέλεσε µία από τις πρωτεύουσες αρχές του σύγχρονου διεθνούς δικαίου µε αποκορύφωµα 
την εισαγωγή της στον Καταστατικό Χάρτη των ΗΕ και ειδικότερα στο άρθρο 2§7. 

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου παρατηρείται µία διπολικότητα όσον 
αφορά το ποιο από τα δύο – προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του σεβασµού των 
αρχών της κρατικής κυριαρχίας και της µη επεµβάσεως- πρέπει να κατέχει σηµαντικότερη 
θέση στις διάφορες διεθνείς αποφάσεις. Πλήθος ήταν οι συµφωνίες και συµβάσεις που 
υπογράφηκαν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε αποκορύφωµα την 
Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων το 1948. Σε τίποτα δεν έχει βέβαια 
να ζηλέψει και η άλλη πλευρά καθόσον προέβηκε στην κατοχύρωση της διατήρησης της 
κρατικής κυριαρχίας, την απαγόρευση της χρήσης βίας και την αρχή της µη επεµβάσεως στον 
Καταστατικό Χάρτη των ΗΕ το 19457. Μολονότι όµως τα κράτη υποστήριζαν σθεναρά την 
τελευταία στην σκακιέρα των διεθνών σχέσεων η αρχή της µη επέµβασης τέθηκε πολλές 
φορές υπό αµφισβήτηση. 

Το τελευταίο αποτελεί απότοκο των πολιτικών εξελίξεων της τελευταίας εικοσαετίας. 
Με την κατάργηση του διπολικού συστήµατος, περί τα 1990, η σηµασία των διακρατικών 
συγκρούσεων υποβαθµίστηκε ενώ αυξήθηκε εκείνη των εσωτερικών συγκρούσεων 
(εµφύλιων συγκρούσεων), ως πρωτεύουσα απειλή για τη διεθνή ασφάλεια, ειρήνη και 
σταθερότητα

8. Ωστόσο εµβόλιµα µπήκε η πρόθεση της κυβέρνησης Μπους για την 
αντιµετώπιση του ισλαµικού φονταµενταλισµού ύστερα από την επίθεση στο Κέντρο 
Εµπορίου της Ν. Υόρκης την 11η Σεπτεµβρίου 2001. Ο κατακερµατισµός πολλών πρώην 
κοµµουνιστικών χωρών όπως η Σοβιετική Ένωση και η Γιουγκοσλαβία καθώς και χωρών του 
λεγόµενου τρίτου κόσµου οδήγησαν σε µία µεταστροφή τόσο της µορφής όσο και του 
περιεχοµένου των επεµβάσεων. Η µεταστροφή αυτή χαρακτηρίστηκε από την υιοθέτηση µιας 
νέας αρχής αλληλεγγύης άµεσα συσχετισµένης µε την προστασία του άµαχου πληθυσµού και 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και από την άλλη µε την προάσπιση και κυρίως 
αποκατάσταση των δηµοκρατικών καθεστώτων σε χώρες που ¨στερούνταν¨ αυτό. Σκοπός 
ήταν η προσπάθεια νοµιµοποίησης της εξωτερικής επέµβασης υπό το πρόσχηµα της 
προστασίας ενός καταπιεσµένου πολιτικά λαού. 

Η υποχρέωση υπεράσπισης ενός λαού, ο οποίος στερείται των θεµελιωδών του 
δικαιωµάτων, από την ∆ιεθνή Κοινότητα δεσπόζει τα τελευταία χρόνια στις διάφορες 
σχετικές οµιλίες και τα διεθνή επίσηµα κείµενα9. Όροι όπως ¨right to intervene¨, ¨right to 
interfere¨, ¨duty of intrusion¨, σ̈τρατιωτική- οικονοµική- ανθρωπιστική ανάµειξη¨ 
απαντώνται βρίθουν στη διεθνή αρθρογραφία. Το βέβαιο είναι ότι οι όροι ¨υποχρέωση¨ και 

                                                           

5 UN GA RES 2131 (XX) 14 Ιαν 1966, 5 ILM 374 (1966). 
6 UN GA RES 2625 (XXV) 24 Οκτ 1970, 9 ILM 1292 (1970). 
7 UN Charter art. 2, para 1,2,7. 
8 Ε. Χειλά, Ο ρόλος της µεσολάβησης στο χειρισµό κρίσεων, Ο ΟΗΕ στην εποχή της µοναδικής 

υπερδύναµης, σελ. 61, Εκδ. Σιδέρη, Αθήνα 1999. 
9 RES 45/102 π̈ροαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον ανθρωπιστικό τοµέα¨, 14 ∆εκ 1990. 
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¨δικαίωµα¨ επέµβασης παραπέµπουν στο διεθνές δίκαιο. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
χαρακτήρισαν την απόφαση 794 του Συµβουλίου Ασφαλείας, µε την οποία έδινε το πράσινο 
φως στα κράτη να προβούν στην χρήση όλων των απαιτούµενων µέσων για την εξασφαλίσει 
της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σοµαλία, ως µία ¨καθιέρωση του δικαιώµατος της 
ανάµειξης που δεν είναι ακόµα κωδικοποιηµένο¨10. Με αυτού του είδους τις αποφάσεις είναι 
εµφανές ότι έχει γίνει αποδεκτό ότι κάθε κράτος έχει δικαίωµα, έως και υποχρέωση, όπως 
απορρέει από το άρθρο 55 του Χάρτη του ΟΗΕ, αντίδρασης σε παραβάσεις των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων του ανθρώπου. Βέβαια θα πρέπει εδώ να καταστήσουµε σαφές ότι το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο, στο οποίο είθισται να ενσωµατώνουµε το δικαίωµα της ανθρωπιστικής 
επέµβασης, δεν θα πρέπει να το συγχέουµε µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου

11. 

Η ανάπτυξη τόσο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όσο και του ανθρωπιστικού δικαίου 
επέφεραν έναν περιορισµό στην ιδέα της απόλυτης κρατικής κυριαρχίας. Επιπλέον 
κατέστησαν κοινά αποδεκτό το δικαίωµα των κρατών στην επίβλεψη επί της τήρησης των 
αρχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο εσωτερικό των κρατών, νοµιµοποιώντας έτσι το 
δικαίωµα αντίδρασης του εκάστοτε κράτους ¨επιτηρητή¨. Επιπρόσθετα λειτουργούν ως 
εντολοδόχος του/των τελευταίων δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτά να παρέχουν ανθρωπιστική 
βοήθεια σε πληθυσµούς άλλων κρατών, βοήθεια την οποία τα ίδια τα κράτη τους είτε δεν 
έχουν την δυνατότητα να παρέχουν είτε δεν το επιθυµούν. 

Εύλογα λοιπόν διερωτάται κάποιος: υπάρχουν εξαιρέσεις κατά την εφαρµογή του 
άρθρου 2§7 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και αν υπάρχουν το ¨δικαίωµα στην 
ανθρωπιστική βοήθεια¨ είναι µία από αυτές; Η διεθνείς κοινότητα έχει ηθικό καθήκον 
επέµβασης; 

Η εξεύρεση απάντησης στα παραπάνω ερωτήµατα δίχασε τον κόσµο του διεθνούς 
δικαίου και τον κόσµο των διεθνών σχέσεων, καθόσον η νοµιµοποίηση της εξωτερικής 
επέµβασης ¨ντυµένης¨ µε τον µανδύα της ανθρωπιστικής βοήθειας έφερε στο προσκήνιο 
πλήθος ηθικά, νοµικά και πολιτικά διλήµµατα. 

Η Γενική Συνέλευση των ΗΕ υιοθετώντας την VII βασική αρχή της Τελικής Πράξης 
του Ελσίνκι, ότι δηλαδή «τα συµµετέχοντα κράτη αναλαµβάνουν υποχρέωση να σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις αρχές, διακήρυξε ότι η επέµβαση στο εσωτερικό 
των κρατών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγµατοποιείται παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων ουδόλως παραβιάζει την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 7 Καταστατικού Χάρτη 
των ΗΕ νοµιµοποιώντας έτσι τη διαδικασία αυτή. Οµοίως το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης 
στην περίπτωση της Νικαράγουα (1989) απεφάνθη ότι «δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η 
παροχή αµιγούς ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτοµα ή δυνάµεις που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος, δε µπορεί να θεωρηθεί ως παράνοµη επέµβαση, ή αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο» 

12. 

Στη σύγκρουση µεταξύ της Κρατικής Κυριαρχίας και της Προστασίας των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, είναι απαραίτητος ο συµβιβασµός µεταξύ των δύο: αυτών όπου 
τα θύµατα της καταπίεσης επιζητούν την προστασία των βασικών και θεµελιωδών τους 

                                                           

10 Le Monde, 5 decembre 1992 στο Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση στις ∆ιεθνείς Σχέσεις: 
Νεότερες Ερµηνείες, σελ. 16, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000. 

11 Για τη διαφοροποίηση των εννοιών βλ. Στ. Περράκης, Quelques problemes d’ approche entre le droit 
international des droits de l’ homme et le droit international humanite, Τετράδια ∆ιεθνούς ∆ικαίου 13, Εκδ. Αντ. 
Σακκούλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1985, σελ. 41. 

12 Φ. Παζαρτζή, Η µονοµερής ανθρωπιστική επέµβαση και το διεθνές δίκαιο, περιοδ. Το Σύνταγµα, 
4/2001, σελ. 3, Εκδ. Αντ. Σακκούλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001. 
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δικαιωµάτων και του συλλογικού δικαιώµατος στην αυτοδιάθεση ως αποτέλεσµα της αρχής 
της µη επέµβασης13. 

∆ιαδοχικές ανθρωπιστικές καταστροφές έφεραν στο προσκήνιο την ύπαρξη πολιτικού 
κενού στην διαδικασία επίλυσής τους, αναδεικνύοντας την ανάγκη ύπαρξης εγκαίρου 
χρήσιµης και επαρκής αντίδρασης της ∆ιεθνούς Κοινότητας απέναντι σε καταστάσεις που 
άπτονται τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η πανωλεθρία της διεθνούς επέµβασης 
στη Σοµαλία (1993), η παθητική και ανεπαρκής αντίδραση στη Ρουάντα (1994), η αποτυχία 
του ΟΗΕ να αποτρέψει τις εθνικές εκκαθαρίσεις στη Σρεµπρένιτσα, και τη Βοσνία- 
Ερζεγοβίνη (1995) και η άνευ εγκρίσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας επέµβαση του ΝΑΤΟ 
στο Κοσσυφοπέδιο (1999) αποτέλεσαν τα κυριότερα παραδείγµατα14. 

Ο τότε Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών Kofi Annan προέτρεψε την Γενική 
Συνέλευση το 1999 και το 2000 να βρεθεί µία λύση επί του θέµατος θέτοντάς αυτό µε τον πιο 
γλαφυρό τρόπο «Εάν η ανθρωπιστική επέµβαση είναι πράγµατι µια απαράδεκτη επίθεση 
στην κυριαρχία ενός κράτους, πώς θα πρέπει να αντιδράσουµε σε µία Ρουάντα, σε µία 
Σρεµπρένιτσα σε βάναυσες και συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που 
επηρεάζουν κάθε ηθική επιταγή της κοινής µας ανθρώπινης φύσης;» 15. Η λύση που έδωσε ο 
ίδιος ο πρώην Γεν. Γραµ. των ΗΕ ήταν ότι εµπρός σε τέτοιες καταστάσεις η εθνική κυριαρχία 
πρέπει να ισορροπεί έναντι της επιµέρους (κρατικής) κυριαρχίας16.  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το βασικό ζήτηµα πλέον εστιάζεται όχι στο δικαίωµα 
στην επέµβαση αλλά στην Ευθύνη (Responsibility) για Προστασία (Protect) κάθε κράτους 
σχετικά µε λαούς που υποφέρουν. Εποµένως η αρχή της απαγόρευσης επέµβασης, υποχωρεί 
προ της διεθνούς ευθύνης για προστασία17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Ανθρωπιστική επέµβαση και ευθύνη για προστασία, σελ. 580, Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 2008. 

14 G. Evans, From Humanitarian intervention to the Responsibility to Protect, Wisconsin International 
Law Journal, Vol. 24, No.3, p. 706, 31 Mar 2006. 

15 The Secretary-General, Millennium Report of the Secretary-General of the United Nations, We the 
People: The Role of the United Nations in the 21st Century, at 48 U.N. Doc A/54/20 (2000). 

16  Kofi Annan, Two Concepts of Sovereignty, Economist, at 49, 18 Sept. 1999. 
17 Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Ανθρωπιστική επέµβαση και ευθύνη για προστασία, σελ. 580, Εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα 2008. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

3. Το δίλληµα της επέµβασης µέσα από την αλλαγή της έννοιας της «κυριαρχίας». 
 

 Το δίλληµα της έννοιας της επέµβασης. 

Η έννοια της επέµβασης για ανθρωπιστικούς λόγους, µετά το τέλος του Ψυχρού 
πολέµου, προκαλούσε πλήθος αντιπαραθέσεων µεταξύ των υποκειµένων της διεθνούς 
κοινωνίας για την αναγκαιότητα και νοµιµότητα των επεµβάσεων στην επικράτεια κρατών 
εντός των οποίων καταπατούνταν οι θεµελιώδης αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Για 
πολλούς η διεθνής κοινότητα δεν αντιδρούσε επαρκώς ενώ για άλλους το έπραττε πολύ 
συχνά. Η απουσία αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας στην περίπτωση της Ρουάντα στα 
1994, η στρατιωτική επέµβαση στο Κόσσοβο στα 1999 χωρίς την έγκριση του Συµβουλίου 
Ασφαλείας και η αδυναµία αποσόβησης της ανθρώπινης σφαγής στην κατά τα άλλα ασφαλή 
περιοχή της Σρεµπρένιτσας στη Βοσνία στα 1995 ανέδειξαν το πρόβληµα του πως η 
επέµβαση εκλαµβανόταν ως έννοια. 

Ωστόσο εξακολουθούσαν να υπάρχουν ερωτήµατα για το αν η ανθρωπιστική 
επέµβαση πραγµατοποιούνταν στο πλαίσιο την επικράτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
έναντι της κρατικής κυριαρχίας ή στην ιδιοτελή ¨βοήθεια¨ των ισχυρών κρατών έναντι των 
ασθενέστερων µε το πρόσχηµα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Σε µια προσπάθεια ανάδειξης του θέµατος και εξεύρεσης λύσης ο Γεν. Γραµ. των 
Ηνωµένων Εθνών Kofi Annan το 1999 στην 54η Γενική Συνέλευση των ΗΕ έθεσε µε 
γλαφυρό τρόπο την υπάρχουσα κατάσταση και την ανάγκη προστασίας των ανθρώπων από 
συστηµατικές βιαιότητες. 

Σε µια προσπάθεια να δώσει απάντηση στο πρόβληµα, η Καναδική κυβέρνηση ίδρυσε 
τον Σεπτέµβριο του 2000 την ∆ιεθνή Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική Κυριαρχία 
(International Commission on Intervention and State Sovereignty- ICISS). Έπειτα από µια 
σειρά εργασιών και συνεδριάσεων που διήρκησαν περίπου ένα χρόνο, υπό την συµπροεδρία 
των Gareth Evans και Mohamed Sahoun, παρουσίασε στον Γεν. Γραµµατέα των ΗΕ, στα 
τέλη του 2001, την αναφορά της επί του θέµατος µε τον τίτλο “Responsibility to Protect”18. 

 Το µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον 

Ο 21ος αι. ανέδειξε διαφορετικές προκλήσεις από αυτές που είχαν να 
αντιµετωπίσουν τα ΗΕ από καταβολής τους το 1945. Πολλοί ήταν οι θεσµοί που 
επινοήθηκαν προκειµένου να αντιµετωπιστούν αυτές οι νέες συνθήκες. Μία εξ αυτών είναι 
και η διεθνής επέµβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προκειµένου να 
εναρµονιστούν οι διεθνείς αρχές µε τις διεθνείς ανάγκες και προσδοκίες19.  

Η συζήτηση λοιπόν της ανθρωπιστικής επέµβασης από µόνη της καταδεικνύει την 
µεταστροφή της έννοιας της επέµβασης στους κόλπους των ΗΕ, συζήτηση στην οποία 
λαµβάνουν πλέον µέρος πέραν των κρατικών δρώντων και µη κρατικοί καθώς επίσης και 
άλλοι θεσµικοί. Έτσι λοιπόν το ψηφιδωτό συνθέτουν πέραν των 189 κρατών – µελών και η 
∆ιεθνής Συνδιάσκεψη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, η ∆ιεθνής 

                                                           

18 International Commission on Intervention and Sovereignty, The Responsibility to Protect, σελ. 2, 
2001. 

19 Ibid, σελ. 3. 
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Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ακόµα και ένα πλήθος Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, 
καθένας από τους οποίους έχει τα δικά του ενδιαφέροντα, εµπειρίες και γιατί όχι επιδιώξεις. 
Αποτέλεσµα ήταν η διεύρυνση της συζήτησης και η ένταξη νέων στοιχείων στην ηµερήσια 
διάταξη. 

Με το τέλος του Ψυχρού πολέµου τα κράτη παραµέρισαν το ενδιαφέρον τους για  
τις διακρατικές πολεµικές φιλονικίες και παρατηρήθηκε µία έξαρση στις ενδοκρατικές 
διενέξεις, οι οποίες ωστόσο µπορεί να υπήρχαν και πρωτύτερα αλλά βρίσκονταν στη σκιά 
των αψιµαχιών των δύο υπερδυνάµεων. 

Καταλυτικό ρόλο στην εµφάνιση αυτών αποτέλεσε η εκδήλωση αδυναµίας από τα 
κράτη αυτά να επιδείξουν ένα ισχυρό κυβερνητικό χαρακτήρα και µια ισχυρή δοµή µε 
αποτέλεσµα να εγείρουν αξιώσεις σε οπλισµένες οµάδες για διακυβέρνηση ή για µερίδιο από 
τον εθνικό τους πλούτο. 

Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές οι καταστροφικές συνέπειες των εσωτερικών 
διενέξεων, όπως στρατολόγηση παιδιών, αποποµπή κατοίκων από τις εστίες τους, βιασµοί 
απότοκα σε πολλές περιπτώσεις ιδεολογικών προσεγγίσεων, αποτέλεσαν καθηµερινότητα 
χωρίς το κράτος στο οποίο διαδραµατίζονταν να µη µπορεί ή να µη θέλει να διατηρήσει την 
εσωτερική ασφάλεια. Εµφανίστηκε λοιπόν η πεποίθηση ότι αυτά τα ¨αδύναµα¨ 
καθοιονδήποτε τρόπο κράτη αποτελούν µία πηγή απειλής για τη διεθνή ασφάλεια και τους 
ανθρώπους εν γένη20. 

Νέα ερωτήµατα ήρθαν στο προσκήνιο. Θα πρέπει λοιπόν να µείνει η διεθνείς 
κοινότητα να µείνει αδρανής στις σφαγές, τις εθνικές εκκαθαρίσεις και τις γενοκτονίες; 
Λαµβάνοντας δράση µήπως παίρνει το µέρος κάποιας πλευράς; Η επίτευξη της ειρήνης 
δικαιολογεί της πράξης βίας που θα αναλάβει; Ποιός θα εγκρίνει και πότε νοµιµοποιείται κάτι 
τέτοιο;  

Μέχρι πριν η πρόβλεψη ήταν για επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης 
(peacekeeping operations) και για αµιγώς πολεµικές επιχειρήσεις µε επιβλαβείς συνέπειες για 
τους πολίτες21. Εµφανίστηκε λοιπόν η ανάγκη για την κάλυψη του µεταξύ τους κενού. 
Επιπλέον υπογραµµίστηκε η παρακώλυση σε ορισµένες περιπτώσεις της διεθνούς αντίδρασης 
εξαιτίας της µη ¨συνεννόησης¨ µεταξύ των πέντε µόνιµων µελών του ΣΑ. 

Είναι εµφανές ότι τα παραπάνω ερωτήµατα, µε αποκορύφωµα το τελευταίο, 
εισάγουν έννοιες άµεσα συσχετισµένες µε το δίκαιο και τους µηχανισµούς προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, έννοιες που από τα µέσα του 20ου αι. άρχισαν να κατέχουν 
εξέχουσα θέση τόσο στο διεθνές δίκαιο όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Μερικά από τα 
παραδείγµατα είναι η ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (1948), οι τέσσερις 
Συµβάσεις της Γενεύης (1949) µε τα δύο Πρόσθετα Πρωτόκολλα (1977), η Σύµβαση για την 
Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήµατος της Γενοκτονίας (1948), το Καταστατικό του 
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου (1998) 22 κα. 

Η ανάπτυξη των διεθνών επίσηµων κειµένων µε ανθρωπιστικό χαρακτήρα 
συνεπικουρούµενα µε την διεθνή αναγνώριση µη κυβερνητικών οργανισµών, επέκτειναν τις 

                                                           

20 Ibid, σελ. 5. 
21 Ibid, σελ. 5. 
22 Π.Νάσκου-Περράκη, Κώδικας Πράξεων ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου, Εκδ. Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, Θεσ/νίκη 2013. 
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προσδοκίες για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης ασφάλειας, 
καθιστώντας αυτά ως µερικές από τις θεµελιώδεις διεθνείς θεσµικές αρχές. 

Απότοκο ίσως των παραπάνω να αποτελεί και η συγκατάθεση του ΣΑ για την 
πραγµατοποίηση από κοινού µεταξύ των µελών της διεθνούς κοινότητας και πλέον των 40 
επιχειρήσεων διατήρησης και εγκαθίδρυσης της ειρήνης23. 

4. Η προσέγγιση της «Ευθύνης για Προστασία». 

Η αρχή της Ευθύνης για Προστασία εκπονήθηκε από τους εµπνευστές της σε µια 
προσπάθεια όχι να προστατέψουν τα κυριαρχικά δικαιώµατα των αδύναµων κρατών έναντι 
των ισχυρών, αλλά να παράξουν πρακτικούς τρόπους προστασίας της ζωής των καθηµερινών 
ανθρώπων, η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο, εξαιτίας της ανικανότητας ή απροθυµίας αυτών να 
την προστατέψουν24. Αντιλαµβανόµενοι ωστόσο την δυσκολία του εγχειρήµατος, δεδοµένης 
της αµφισβήτησης του δικαιώµατος της επέµβασης, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε υπαρκτή την πιθανότητα λήψης επέµβασης έως 
και στρατιωτικής δράσης, αναγκαιεί ο επανακαθορισµός της προσέγγισης της επέµβασης µε 
γνώµονα τέσσερα βασικά κριτήρια. Πρώτον η εγκαθίδρυση ξεκάθαρων κανόνων, 
διαδικασιών και κριτηρίων προσδιορίζοντας το πότε, το που και το πώς να επέµβει. Κατά 
δεύτερον να εγκαθιδρύσει την νοµιµότητα των στρατιωτικών επεµβάσεων όταν αυτή είναι 
απαραίτητη και έχουν αποτύχει όλα τα άλλα µέσα προσέγγισης. Τρίτον να διασφαλίζει όταν 
στρατιωτική επέµβαση εφαρµόζεται, να πραγµατοποιείται για προτεινόµενους λόγους, να 
είναι αποτελεσµατική, και να πραγµατοποιείται µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση του 
ανθρώπινου κόστους και των καταστροφών. 

τότε θα έχει αποτέλεσµα. Τέλος να βοηθά στην 
εξάλειψη των αιτιών συγκρούσεων αναβαθµίζοντας την προοπτική για ισχυρή και διαρκή 
ειρήνη

25. 

Προτού όµως αναλυθούν τα ανωτέρω κριτήρια κρίνεται αναγκαία η αποτύπωση 
των θεµελιωδών στοιχείων που οδήγησαν στην εκπόνηση της νέας αυτής νόρµας που ακούει 
στο όνοµα Ευθύνη για Προστασία.  

 Η χρήση των λέξεων 

Οι λέξεις που πλαισίωναν µέχρι πρότινος την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων ήταν αυτές της ανθρωπιστικής επέµβασης οδηγώντας όπως φάνηκε στην 
δηµιουργία αντικρουόµενων απόψεων επί του θέµατος. Αποτέλεσµα ήταν να επιφέρει τον 
διχασµό ¨προσβάλλοντας¨ όσους αντιπαθούσαν τον οποιοδήποτε συσχετισµό της λέξης 
ανθρωπιστικός µε την στρατιωτική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκαν αντί αυτών οι 
λέξεις ευθύνη και προστασία. Η τελευταία µάλιστα συγκαταλέγει στους κόλπους της πολύ 
περισσότερα από αυτά που υπονοεί η λέξη επέµβαση µε την ανάληψη αποτρεπτικής δράσης. 
Η επιλογή λοιπόν των λέξεων προστασία και ευθύνη θέτει νέες και περισσότερο αποδεκτές 
από όλους βάσεις στην συζήτηση. Επιπλέον αποκλείει έτσι την αναζήτηση του δικαιώµατος 
αλλά αναδεικνύει αυτήν της ευθύνης

26, απέναντι σε ανθρώπους που χρειάζονται την 
υποστήριξη. 

                                                           

23 International Commission on Intervention and Sovereignty, The Responsibility to Protect, σελ. 7, 
2001. 

24 Ibid, σελ. 11. 
25 Ibid, σελ. 11. 
26 Ibid, σελ. 11. 
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 Η έννοια της κρατική κυριαρχίας 

Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες 
ανισορροπίες ισχύος η έννοια της κρατικής κυριαρχίας αποτελεί για πολλούς το τελευταίο 
καταφύγιο τω ασθενέστερων κρατών έναντι των πιο ισχυρών. Είναι ίσως το τελευταίο 
εργαλείο στα χέρια ενός αδύναµου δρώντα για να διατηρήσει την ταυτότητα, την ελευθερία 
του και να ορίσει το µέλλον του. Μάλλον αυτά ήταν που ώθησαν τα κράτη να συµφωνήσουν 
και να προσυπογράψουν το 1945 τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών (άρθρο 2 
παρ. 1) σε µια προσπάθεια διασφάλισης των ανωτέρω διακηρύσσοντας της ισότητα όλων 
απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Μάλιστα προβλέφθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 7 του οµοίου η 
υποχρέωση όλων των συµβαλλόµενων κρατών για σεβασµό την κυριαρχίας του άλλου 
κράτους εδάφιο το οποίο επιβεβαιώθηκε µε την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση πολλών 
κρατών. Σε αντιδιαστολή όµως µε τα παραπάνω αποτελεί πραγµατικότητα ότι οι διάφορες 
επεµβάσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου υπογράµµισαν την µη 
θέληση των ισχυρών για εξάλειψη του φαινοµένου για πολιτικούς και άλλους λόγους. 
Επιπλέον το δικαίωµα των κρατών για αυτοάµυνα, το οποίο θεσµοθετήθηκε στο άρθρο 51 
του Καταστατικού Χάρτη χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές, εξαιτίας του διφορούµενου 
χαρακτήρα του λόγω της µετάφρασης, ως πηγή νοµιµοποίησης επιθετικής ενέργειας. Περίπου 
το ίδιο υποστηρίζει και ο καθηγητής Schachter θεωρώντας το πλήγµα αµάχων σε µια ξένη 
χώρα ως αιτία πρόκλησης ανταποδοτικού χτυπήµατος στο πλαίσιο της αυτοάµυνας27. 

Από τότε όµως πολλά έχουν αλλάξει µε την εµφάνιση και ισχυροποίηση των 
απόψεων περί των υποχρεώσεων των κρατών και της ευθύνης τους για την προστασία και 
ευηµερία των πολιτών τους. ∆εν παύει όµως να υφίσταται. Πλέον συνυπάρχει ή κατά τους 
περισσοτέρους καθορίζεται από την υποχρέωσή τους να προβαίνουν σε εκείνες τις 
απαιτούµενες ενέργειες και αποφάσεις προκειµένου να εξασφαλίζουν το κατ’ ελάχιστο 
ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης και διαβίωσης των πολιτών τους. Με άλλα λόγια η ευθύνη για 
προστασία των πολιτών ενός κράτους είναι η έννοια η οποία ετεροκαθορίζει αυτήν της 
κυριαρχίας ενός κράτους σε σύγκριση µε το παρελθόν28. Αυτή η απόδοση της έννοιας της 
κυριαρχίας αποτέλεσε κατά τον Gareth Evans θεµέλιο λίθο για την εκπόνηση της αρχής της 
«Ευθύνης για Προστασία». Σύµφωνα µε αυτή, στην αναφορά της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την 
Επέµβαση και την Κρατική Κυριαρχία, η προσέγγιση που θέλει την κυριαρχία ως ευθύνη έχει 
µια τριπλή σπουδαιότητα: α) συνεπάγεται τα κράτη είναι υπεύθυνα για την ύπαρξη 
λειτουργιών για την προστασία των πολιτών τους και την προώθηση της ευηµερίας αυτών, β) 
τα κράτη είναι υπόλογα για τα παραπάνω απέναντι στα άλλα κράτη µέσω των ΗΕ και γ) οι 
κυβερνώντες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις που αφορούν τα παραπάνω – για όσα πράττουν 
και όσα δεν πράττουν29. 

 Οι τρεις πυλώνες (pillars) της αρχής 

Αναγνωρίζοντας για µία ακόµη φορά την ανάγκη πρόληψης, αποφυγής και 
αντιµετώπισης γενοκτονιών, εγκληµάτων πολέµου, εθνοκαθάρσεων και εγκληµάτων κατά 
της ανθρωπότητας καθώς και την τήρηση των θεµελιωδών αρχών του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, του δικαίου περί προσφύγων και του δικαίου για τα ανθρώπινα 

                                                           

27 Gross Emanuel: Thwarting Terrorist Acts by Attacking the Perpetrators or their Commanders as an 
Act of Self-Defense: Human rights versus the state’s duty to protect citizens, Temple International and 
Comparative Law Journal, σελ. 215, fall 2001  στο Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Ο προληπτικός πόλεµος ή η 
παραχάραξη της λογικής, Εκδ. Παπαζήση, σελ. 96, Αθήνα 2005. 

28 International Commission on Intervention and Sovereignty, The Responsibility to Protect, σελ. 7, 
2001. 

29 Ibid, σελ. 13. 
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δικαιώµατα όπως αυτά θεσµοθετήθηκαν µε τη ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(1948), τις τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης (1949) µε τα δύο Πρόσθετα Πρωτόκολλα (1977) 
και τη Σύµβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήµατος της Γενοκτονίας (1948), η 
διεθνής κοινότητα στην κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός πιο ειρηνικού, ή ¨σταθερού¨ αν 
θέλουµε, κόσµου πραγµατοποίησε ένα σηµαντικό βήµα υιοθετώντας οµόφωνα στο τελικό 
έγγραφο της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής των ΗΕ στις 24 Οκτωβρίου 2005 την αρχή της 
Ευθύνης για Προστασία (Responsibility to Protect).  

Στο κείµενό της καθιέρωσε αφενός την υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν 
τους πληθυσµούς τους από γενοκτονίες, εγκλήµατα πολέµου, εθνοκαθάρσεις και εγκλήµατα 
κατά της ανθρωπότητας και αφετέρου την υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας να βοηθά τα 
κράτη να αναλάβουν αυτή την ευθύνη καθώς επίσης και να αντιδρά σε κάθε περίπτωση που 
τα κράτη αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες τους από τα τέσσερα αυτά εγκλήµατα 
και παραβιάσεις30. Σκιαγραφήθηκαν έτσι οι τρεις θεµελιώδεις πυλώνες (pillars) της R2P οι 
οποίοι είναι: α) το κράτος φέρει την αρχική ευθύνη να προστατεύει τον πληθυσµό του από 
γενοκτονίες, εγκλήµατα πολέµου, εθνοκαθάρσεις και εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, β) 
η διεθνής κοινότητα οφείλει να βοηθά τα κράτη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
όσον αφορά την προστασία των πληθυσµών τους και γ) όταν το κράτος αρνείται προδήλως 
να προστατέψει τον πληθυσµό του ή είναι το ίδιο ο δράστης αυτών των εγκληµάτων, η διεθνή 
κοινότητα έχει την ευθύνη ανάληψης συλλογικής αντίδρασης στο πλαίσιο του VII κεφαλαίου 
του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ. 

  Οι προεκτάσεις της αρχής 

Στην αναφορά της η ∆ιεθνής Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική 
Κυριαρχία, καθιστά σαφές ότι το στοιχείο της αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας απέναντι 
στις περιπτώσεις που περιγράφονται στους πυλώνες της αρχής, δεν είναι το πρωταρχικό ούτε 
και το µοναδικό στο πλαίσιο της πρόληψης και αποφυγής εµφάνισης των αντι-
ανθρωπιστικών φαινοµένων. Αντίθετα η πεµπτουσία της αρχής είναι η πρόβλεψη και 
προστασία της ανθρώπινης ζωής καθώς και η παροχή βοήθειας πληθυσµών που βρίσκονται 
σε κίνδυνο. Επιπλέον αν δεν επιτευχθεί η αποτροπή των φαινοµένων υπάρχει η υποχρέωση 
της επαναδόµησης του κράτους σε όλα τα επίπεδα. Παραθέτει λοιπόν το τρίπτυχο της 
¨επιτυχίας¨ το οποίο χρονικά δοµείται µε τις α) ευθύνη για πρόληψη (responsibility to 
prevent), β) ευθύνη για αντίδραση-λήψη δράσης (responsibility to react), γ) ευθύνη για 
επαναδόµηση (responsibility to rebuild) 31. Με άλλα λόγια το εύρος ενεργειών στο πλαίσιο 
της R2P είναι πολύ µεγαλύτερο από µία αµιγή επέµβαση σε στρατιωτικό επίπεδο. ∆ύναται να 
εµπεριέχει µακροχρόνια ή βραχυχρόνια µέτρα µε σκοπό της επίτευξη ενός µόνιµα 
ασφαλέστερου και πιο ανθρώπινου περιβάλλοντος διαβίωσης. 

 Ευθύνη για πρόληψη (responsibility to prevent) 

Η πρόληψη καταστροφικών συγκρούσεων υποστηρίχθηκε ότι αποτελεί 
υποχρέωση δύο δρώντων και εκτείνεται σε όλους τους τοµείς ενός κράτους. Από τη µία µεριά 
την πρωταρχική υποχρέωση κατέχει το κράτος το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσει ένα κράτος 
δικαίου και µία ανάπτυξη- κοινωνική, οικονοµική- προσβάσιµη από όλους τους πολίτες του. 

                                                           

30 UN GA Α/RES/60/1, 2005 World Summit Outcome, par. 138-140, 24 Oct 2005, UN SC S/RES/1674, 
Apr. 2006, UN SC, S/RES/1894 11 Nov. 2009. Για τους τρεις πυλώνες βλ. Ban Ki-moon, Ïmplementing the 
Responsibility to Protect, Report of the Secretary-General̈, A/RES/63/677, 12 Jan 2009. 

31 International Commission on Intervention and Sovereignty, The Responsibility to Protect, σελ. 17, 
2001. Για τις τρεις ευθύνες βλ. στο ίδιο σελ. 19-45. 
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Από την άλλη, σε περίπτωση αδυναµίας ή αδιαφορίας, η διεθνής κοινότητα οφείλει να 
συµβάλλει στην αποτροπή των πολύνεκρων συγκρούσεων ¨χτυπώντας¨ το πρόβληµα εν τη 
γεννέση του. ∆ηλαδή να κινηθεί σε αναβάθµιση των θεµελιωδών τοµέων ενός κράτους – 
πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, δικαίου και υγείας- ή σε ορισµένες περιπτώσεις να προβεί 
σε λήψη µέτρων εν είδη τιµωρίας32. Ωστόσο τα ερωτήµατα που τίθενται είναι: κατά πόσο οι 
χώρες που αναλαµβάνουν την παροχή βοήθειας, οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω είναι 
πλουσιότερες και ισχυρότερες, το πραγµατοποιούν για να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές και 
οικονοµικές ανάγκες των δικών τους πληθυσµών διαµέσου της εκµετάλλευσης των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών των προς υποστήριξη κρατών; Υπάρχει πολιτική θέληση και από 
τους δύο δρώντες – κράτος και διεθνής κοινότητα- για ανάπτυξη των υποβαθµισµένων αυτών 
κρατών; Καταλήγοντας λοιπόν θα µπορούσαµε να πούµε αυτό που διατυπώθηκε στην 
αναφορά της ICISS. Για να επιτευχθεί η πρόληψη µίας σύγκρουσης πρέπει να πληρούνται 
τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον να υπάρχει αναγνώριση από όλους των κινδύνων που εγκυµονεί 
µία σύγκρουση όχι µόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δεύτερον να υφίστανται 
αποτελεσµατικά µέτρα πρόληψης και κατανόηση των µέτρων αυτών και τρίτον να υπάρχει η 
λεγόµενη πολιτική θέληση ¨political will¨ για την εφαρµογή των µέτρων αυτών33. 

Στην πρώτη περίπτωση, αυτή που ονοµάστηκε ως ¨early warning¨ εστιάζεται στις 
διαδικασίες εκείνες κατά τις οποίες µέσω της ανάλυσης πληροφοριών πραγµατοποιείται 
πρόβλεψη των επικείµενων ή πιθανών συγκρούσεων. Καθόσον όµως οι ήδη υπάρχοντες 
πηγές πληροφόρησης µέχρι τότε δεν επαρκούσαν για την εξαγωγή ενός ασφαλούς 
συµπεράσµατος, νέοι παίκτες ανέλαβαν δράση. Έτσι δηµιουργήθηκαν οργανισµοί όπως η 
∆ιεθνής Οµάδα Κρίσεων (International Crisis Group- ICG) οι οποίες συνεπικουρούµενες από 
τη ∆ιεθνή Αµνηστία (Amnesty International- AI) και άλλους οργανισµούς, άρχισαν πλέον να 
συµβάλλουν όχι πάντα µε απόλυτη επιτυχία στην διαδικασία πρόβλεψης των αιµατηρών 
συγκρούσεων. Αναδύθηκε λοιπόν η ανάγκη ύπαρξης µηχανισµών παροχής έγκαιρων και 
αξιόλογων πληροφοριών καθώς και µηχανισµοί αξιολόγησης αυτών των πληροφοριών 
προκειµένου να αποσοβήσουν την πλήρωση των κρίσιµων εκείνων προϋποθέσεων έναρξης 
καταστροφικών συγκρούσεων. 

Στην δεύτερη περίπτωση η ¨εργαλειοθήκη¨34 των απαραίτητων µέτρων 
προσανατολίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες. Αυτής που στοχεύει στις ρίζες του προβλήµατος 
και αυτής που αναφέρεται στις άµεσες και δραστικές προσπάθειες εξεύρεσης λύσης σε 
αυτό

35. Αµφότερες οι κατηγορίες εδράζονται στη δηµιουργία συνθηκών σταθερότητας και 
ευηµερίας, απαραίτητων κατά τον Καταστατικού Χάρτη ειρηνικών και φιλικών σχέσεων 
µεταξύ των κρατών36. Αναζητούν την λύση του προβλήµατος σε εκείνους τους τοµείς του 
δηµόσιου βίου που από µόνοι τους δηµιουργούν συνθήκες πρόκλησης αναταράξεων. Αυτοί 
είναι  σύµφωνα µε την ICISS ο πολιτικός, ο οικονοµικός, ο τοµέας υγείας και εκπαίδευσης 
έως και αυτός της δικαιοσύνης.  

Λύσεις που προτείνονται είναι η ανάπτυξη των δηµοκρατικών θεσµών στον 
πολιτικό και διπλωµατικό τοµέα µέσω των δηµοκρατικών διαδικασιών, η ισχυροποίηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης από την εισχώρηση επενδύσεων και αναπτυξιακών προγραµµάτων 
έως και τις απειλές οικονοµικών επιπτώσεων µε συµβολή της IMF και της Παγκόσµιας 

                                                           

32 UN GA Α/55/985, UN SC S/2001/574, ¨Prevention of Armed Conflicts¨, 7 Jun 2001 βλ. ακόµα UN 
GA Α/55/305, T̈he report of the panel on United Nations Peace Operations̈ , 11 Aug 2000. 

33 International Commission on Intervention and Sovereignty, The Responsibility to Protect, σελ. 20-27, 
2001. 

34 Ibid, σελ. 20. 
35 Ibid, σελ. 22-23. 
36 UN Charter, chapter IX, art. 55. 
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Τράπεζας. Επιπλέον η εγκαθίδρυση ή ενδυνάµωση των θεσµών δικαίου µέσα από την 
εφαρµογή των κανόνων δικαίου όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί και ισχυροποιηθεί µε την 
πολυµελή αποδοχή τους παγκοσµίως καθώς και η οργάνωση συστήµατος ασφαλείας για 
προστασία τόσο από εξωγενείς παράγοντες (στρατός) όσο και από εγχώριες απειλές 
(αστυνοµία). Οπωσδήποτε όµως θα αποτελούσε παράλειψη να µην αναφέρουµε τον 
εκφοβισµό χρήσης στρατιωτικής βίας από την διεθνή κοινότητα ως ακραίο αλλά συνάµα 
υπαρκτό µέτρο πρόληψης. 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η ευθύνη για πρόληψη ¨απευθύνεται σε αµφότερους 
τους θεµελιώδεις και άµεσους λόγους δηµιουργίας εσωτερικών συγκρούσεων και άλλων 
ανθρωπίνως προερχόµενων κρίσεων οι οποίες θέτουν την ζωή των πληθυσµών σε κίνδυνο¨37. 

 Ευθύνη για αντίδραση (responsibility to react) 

Η έννοια της ευθύνης για προστασία εµπεριέχει το στοιχείο της ευθύνης για 
αντίδραση στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται αναγκαία η προστασία ενός πληθυσµού 
στην κατάσταση εκείνη κατά της οποία ένα κράτος αδυνατεί ή δεν έχει την βούληση να την 
παρέχει. Οπωσδήποτε όµως η αντίδραση και µάλιστα µε τη χρήση στρατιωτικών δυνάµεων 
αποτελεί το τελευταίο µέτρο επιβολής των αποδεκτών ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης και 
ευηµερίας. Πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένες προϋποθέσεις και να µην αναλαµβάνεται µία 
τέτοια δράση άµα την αποτυχία των µέτρων, που αναλύθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, 
πρόληψης ξεσπάσµατος µίας ανθρωπιστικής κρίσης. Αποτελεί όλο και πιο δηµοφιλή λύση η 
χρησιµοποίηση λιγότερο ¨βλαβερών¨ για την ανθρώπινη ζωή και τα παγκόσµια ταµεία 
ανάληψη ενεργειών που σκοπό έχουν την επιβολή πολιτικών, διπλωµατικών και οικονοµικών 
κυρώσεων στα κράτη που δεν ανταποκρίνονται στις ευθύνες που πηγάζουν από τα 
κυριαρχικά τους δικαιώµατα, όπως αυτές αναλύθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Ενδεικτικά 
θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τις περιπτώσεις διακοπής των στρατιωτικών συνεργασιών, 
της επιβολής εµπάργκο καθώς και της διακοπής διπλωµατικών σχέσεων στους στρατιωτικό, 
οικονοµικό και πολιτικό τοµέα αντίστοιχα. Καθόσον όµως ακόµα και αυτά τα µέτρα πολλές 
φορές δεν επιφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα τότε το τελευταίο στάδιο αποτελεί µία 
στρατιωτική επέµβαση. Αυτές λοιπόν οι ¨ακραίες¨38 περιπτώσεις είναι αυτές κατά τις οποίες 
είναι υπαρκτή ή επαπειλούµενη η εµφάνιση γενοκτονιών, εγκληµάτων πολέµου, 
εθνοκαθάρσεων και εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας. Στην προσπάθεια καθορισµού, µε 
όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια, των προϋποθέσεων που πρέπει να ικανοποιούνται 
προκειµένου να αποτελέσει η ανάληψη στρατιωτικής δράσης µια οµόφωνη απόφαση η 
∆ιεθνής Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική Κυριαρχία κατέληξε στα έξι κριτήρια39 
τα οποία παρατίθενται παρακάτω. 

� ∆ίκαιη υπόθεση- Just cause (1ο κριτήριο) 

Για να είναι δικαιολογηµένη µία στρατιωτική επέµβαση για ανθρωπιστικούς 
λόγους, πρέπει ¨να υπάρχει ή να επίκειται άµεσα µία σειρά από σοβαρές και ανεπανόρθωτες 
βλάβες σε ανθρώπινες υπάρξεις, αναφορικά µε: µεγάλης κλίµακας ανθρώπινες απώλειες, 
υπαρκτές ή επαπειλούµενες, µε ή χωρίς πρόθεση για γενοκτονία, που να αποτελούν το προϊόν 
είτε ηθεληµένης κρατικής δράσης, αµέλειας, ανικανότητας για δράση ή κατάστασης 

                                                           

37 G. Evans, From Humanitarian intervention to the Responsibility to Protect, Wisconsin International 
Law Journal, Vol. 24, No.3, p. 709, 31 Mar 2006. 

38 International Commission on Intervention and Sovereignty, The Responsibility to Protect, σελ. 31, 
2001. 

39 Ibid, σελ. 32-37. 
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αποτυχηµένου κράτους είτε µεγάλης κλίµακας εθνικές εκκαθαρίσεις, υπαρκτής ή 
επαπειλούµενης, η οποία εκτελείται µε δολοφονίες, αναγκαστική εκδίωξη, τροµοκρατικές 
πράξεις ή βιασµούς¨. 

∆ύο µόνο καταστάσεις νοµιµοποιούν, σύµφωνα µε την ICISS τη δράση αυτή. ∆εν 
έγινε καµία προσπάθεια να προσδιοριστεί ποσοτικά η έννοια της «µεγάλης κλίµακας», αλλά 
ξεκαθαρίστηκε ότι µπορεί να είναι δικαιολογηµένη η στρατιωτική δράση ως προληπτικό 
µέτρο απέναντι σε αναµφισβήτητα στοιχεία για πιθανές ευρείας κλίµακας δολοφονίες ή 
εθνικές εκκαθαρίσεις. Χωρίς την πιθανότητα προληπτικής δράσης, η διεθνής κοινότητα θα 
βρισκόταν στην ηθικά αβάσιµη θέση του να υποχρεούται να αναµένει µέχρις ότου αρχίσει η 
γενοκτονία, προτού µπορέσει να αναλάβει δράση για να την σταµατήσει. 

 
Τα προαναφερθέντα κριτήρια έναρξης έχουν αρκετή ευρύτητα για να καλύψουν 

όχι µόνον την συνειδητή διάπραξη φρικαλεοτήτων, όπως συνέβη ή αναµενόταν να συµβεί, 
στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο και τη Ρουάντα, αλλά και καταστάσεις όπως η 
κατάρρευση ενός κράτους και η επακολουθούσα έκθεση του πληθυσµού σε µαζική 
λιµοκτονία και/ή ο εµφύλιος πόλεµος (όπως στη Σοµαλία). Επίσης, ενδεχοµένως καλύπτονται 
και οι τεράστιες φυσικές ή περιβαλλοντικές καταστροφές, οι οποίες δεν προκλήθηκαν από 
τον άνθρωπο, αλλά όπου το κράτος το οποίο αφορούν αυτές είτε είναι απρόθυµο είτε 
αδυνατεί να τις αντιµετωπίσει, ή καλεί για βοήθεια, καθώς και όπου συµβαίνει ή απειλούνται 
σηµαντικές απώλειες ζωών. 

 
Αυτά τα οποία δεν καλύπτονται από τα αίτια που νοµιµοποιούν την επέµβαση, 

όπως αναφέρονται εδώ, είναι οι καταστάσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που 
υπολείπονται των απερίφραστων δολοφονιών ή των εθνικών εκκαθαρίσεων (όπως η 
συστηµατικές φυλετικές διακρίσεις ή η πολιτική καταπίεση), η ανατροπή δηµοκρατικά 
εκλεγµένων κυβερνήσεων και η διάσωση από ένα κράτος των υπηκόων του σε ξένη 
επικράτεια. Παρότι οι προαναφερθείσες περιπτώσεις αξίζουν εξόχως διαφόρων ειδών 
εξωτερική δράση συµπεριλαµβανοµένων υπό τις κατάλληλες περιστάσεις πολιτικών, 
οικονοµικών ή στρατιωτικών κυρώσεων- αυτές δεν αποτελούν περιπτώσεις που να 
νοµιµοποιούν στρατιωτική δράση για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής. 

� Νόµιµη πρόθεση-Right intention (2ο κριτήριο) 

¨Ο πρωταρχικός σκοπός της επέµβασης, οποιαδήποτε και αν είναι τα κίνητρα των 
κρατών που επεµβαίνουν, πρέπει να είναι να σταµατήσουν ή να αποτραπούν ανθρώπινες 
δοκιµασίες¨. 

 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που βοηθούν να διασφαλιστεί αυτό. Ένας απ' όλους 

είναι η πραγµατοποίηση της στρατιωτικής επέµβασης πάντοτε σε συλλογική ή πολυµερή 
βάση και όχι στην βάση ενός κράτους. Ένας άλλος είναι η παρατήρηση κατά πόσο και σε 
ποιο βαθµό η επέµβαση υποστηρίζεται πραγµατικά από τον λαό για χάρη του οποίου 
λαµβάνει χώρα. Επιπλέον άλλος ένας είναι η παρατήρηση κατά πόσο και σε ποιο βαθµό, 
λήφθηκε υπόψη η γνώµη και των άλλων κρατών της περιοχής και αν αυτά συµπαρίστανται. 

 
Η απουσία κάθε στενά προσωπικού ενδιαφέροντος µπορεί να είναι ιδανική, αλλά 

δεν είναι δυνατό να συµβαίνει πάντοτε. Τα ανάµεικτα κίνητρα, στις διεθνείς σχέσεις όπως και 
οπουδήποτε αλλού, είναι µέρος της ζωής. Επιπλέον, το κόστος στους προϋπολογισµούς και ο 
κίνδυνος που υπάρχει για το προσωπικό που εµπλέκεται σε κάθε στρατιωτική δράση 
κατέστησαν στην πραγµατικότητα πολιτικά αναγκαίο να µπορεί να επικαλείται το κράτος που 



 15 

επεµβαίνει σε κάποιο βαθµό το προσωπικό του ενδιαφέρον για την επέµβαση, όσο 
αλτρουιστικό και αν είναι το πρωταρχικό του κίνητρο. 

� Ύστατη επιλογή-Last resort (3ο κριτήριο) 

¨Η στρατιωτική επέµβαση µπορεί να δικαιολογηθεί µόνον εφόσον εξερευνήθηκαν 
όλες οι µη στρατιωτικές επιλογές για την πρόληψη ή την ειρηνική επίλυση της κρίσης, µε 
βάσιµη αιτιολόγηση ότι τα µικρότερου µεγέθους µέτρα δεν είχαν επιτυχία¨. 

 
Η ευθύνη για αντίδραση µε στρατιωτικό εξαναγκασµό µπορεί να δικαιολογηθεί 

µόνον όταν έχει πλήρως εξαντληθεί η ευθύνη πρόληψης. Αυτό δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι 
κάθε τέτοια επιλογή θα πρέπει κυριολεκτικά να έχει δοκιµαστεί και να έχει αποτύχει, συχνά 
δεν θα υπάρχει απλά ο χρόνος για να φέρει αποτελέσµατα η διαδικασία αυτή. Όµως σηµαίνει 
ότι θα πρέπει να υπάρχουν εύλογες δικαιολογίες για να πιστεύουµε ότι, κάτω οπό όλες τις 
συνθήκες, το µέτρο αυτό θα είχε αποτύχει εάν είχε δοκιµαστεί. 

� Αναλογικά µέσα- Proportional means (4ο κριτήριο) 

¨Το µέγεθος, η διάρκεια και η ένταση της σχεδιασθείσας επέµβασης θα πρέπει να 
είναι οι µικρότερες αναγκαίες για να διασφαλιστεί ο προσδιορισµένος αντικειµενικός στόχος 
της προστασίας των ανθρώπων¨. 

 
Η δράση που αναλήφθηκε θα πρέπει να είναι ανάλογη του δηλωµένου σκοπού της 

και σύµφωνη µε το µέγεθος της αρχικής πρόκλησης. Η επίδραση στο πολιτικό σύστηµα του 
κράτους που είναι ο στόχος, θα πρέπει να είναι περιορισµένη στο απολύτως απαραίτητο για 
να επιτευχθεί ο σκοπός της επέµβασης. 

� Εύλογες προοπτικές-Reasonable prospects (5ο κριτήριο) 

¨Θα πρέπει να υπάρχει λογικό ενδεχόµενο επιτυχίας για τη διακοπή ή την 
αποτροπή των δεινών που δικαιολογούν την επέµβαση και οι πιθανές επιπτώσεις της δράσης 
δεν θα πρέπει να είναι χειρότερες από τις επιπτώσεις της µη δράσης¨. 
 

Η στρατιωτική δράση µπορεί να δικαιολογηθεί µόνον εάν υπάρχει λογικό 
ενδεχόµενο επιτυχίας και εάν δεν διακινδυνεύεται η πυροδότηση µιας µεγαλύτερης 
καταστροφής. Η εφαρµογή αυτής της προληπτικής αρχής θα µπορούσε πάνω σε αγνή 
λειτουργική βάση πιθανά να εµποδίσει τη στρατιωτική δράση εναντίον ενός από τα πέντε 
µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, ακόµη και εάν ίσχυαν όλες οι άλλες προϋποθέσεις 
για επέµβαση, καθόσον είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς να αποφεύγεται µια µεγαλύτερη 
σύγκρουση ή να επιτυγχάνεται µία αίσια έκβαση του αρχικού στόχου. Το ίδιο ισχύει και για 
όλες τις άλλες µεγάλες δυνάµεις. 

 
Βεβαίως αυτό προκαλεί το οικείο ερώτηµα των δυο µέτρων και δύο σταθµών. Σε 

αυτό το σηµείο η µόνη απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να µην επεµβαίνει ποτέ κανείς, 
επειδή στην πραγµατικότητα δεν είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση να γίνεται η επέµβαση 
έστω και αν υπάρχει η νοµιµοποίηση γι' αυτό. 

� Νόµιµη δικαιοδοσία-Right authority (6ο κριτήριο) 

¨∆εν υπάρχει καλύτερο ή πιο κατάλληλο όργανο από το Συµβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωµένων Εθνών για να εξουσιοδοτήσει µια στρατιωτική επέµβαση για ανθρωπιστικούς 
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λόγους. Ο στόχος δεν είναι να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την εξουσιοδότηση µιας 
στρατιωτικής επέµβασης, αντί του Συµβουλίου Ασφαλείας, αλλά να επιτευχθεί καλύτερη 
έναντι του παρελθόντος λειτουργία του Συµβουλίου Ασφαλείας¨. 
 

Όταν πρόκειται για την εξουσιοδότηση στρατιωτικής επέµβασης για 
ανθρωπιστικούς λόγους, το επιχείρηµα ότι τα Ηνωµένα Έθνη και συγκεκριµένα το 
Συµβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο είναι αδιαµφισβήτητο. Το δύσκολο 
ερώτηµα, που άχαρα τέθηκε κατά την υπόθεση του Κοσσυφοπεδίου, είναι κατά πόσο θα 
πρέπει να έχει και τον τελευταίο λόγο. 

 
Εδώ το θέµα της αρχής, κατά την άποψη της Επιτροπής, ήταν αδιάσειστο. Χωρίς 

αµφιβολία, τα Ηνωµένα Έθνη είναι ο κύριος θεσµός για την οικοδόµηση, εδραίωση και 
χρήση της εξουσιοδότησης της διεθνούς κοινότητας. Εκείνοι οι οποίοι προκαλούν ή 
αποφεύγουν την εξουσιοδότηση των Ηνωµένων Εθνών, ως του µοναδικού νόµιµου φύλακα 
της διεθνούς ειρήνης και της ασφάλειας, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις διακινδυνεύουν να 
διαβρώσουν την εξουσία του και επίσης υποσκάπτουν την αρχή της παγκόσµιας τάξης, που 
βασίζεται πάνω στο διεθνές δίκαιο και τις παγκόσµιες παραδοχές. 

 
Αν το Συµβούλιο Ασφαλείας για κάποιο λόγο αδυνατεί ή είναι απρόθυµο να 

δράσει σε µια περίπτωση, η οποία επιτακτικά απαιτεί την επέµβαση, τότε υπάρχουν µόνον 
δύο θεσµικά διαθέσιµες λύσεις. Η µία είναι η εξέταση του θέµατος από τη Γενική Συνέλευση 
σε Έκτακτη Ειδική Σύνοδο κάτω από την διαδικασία «Uniting for Peaces» (που 
χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τις επιχειρήσεις στην Κορέα το 1950, στην Αίγυπτο το 1956 
και στο Κονγκό το 1960), η οποία µπορεί πράγµατι να ενέκρινε και γρήγορα µάλιστα, µια 
πλειοψηφική υπόδειξη για δράση στις περιπτώσεις της Ρουάντα, και ειδικά του 
Κοσσυφοπεδίου. Η άλλη είναι η δράση από περιφερειακούς ή υποπεριφερειακούς 
οργανισµούς, µε βάση τo Κεφάλαιο VIII του Χάρτη, εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα αναζητήσουν την επακόλουθο εξουσιοδότηση από το Συµβούλιο 
Ασφαλείας (όπως συνέβη µε τις επεµβάσεις στη ∆υτική Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 στη Λιβερία και το 1997 στη Σιέρα Λεόνε). 

 
Οι επεµβάσεις από ad hoc συνασπισµούς (ή, ακόµη περισσότερο, από κράτη σε 

ατοµικό επίπεδο), που ενεργούν χωρίς την έγκριση του Συµβουλίου Ασφαλείας, ή της 
Γενικής Συνέλευσης, ή κάποιας περιφερειακής ή υποπεριφερειακής οµάδας, της οποίας το 
κράτος-στόχος είναι µέλος, δεν είναι διεθνώς ευρέως αρεστές και ο όρος εδώ χρησιµοποιείται 
µάλλον κατ' ευφηµισµόν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να µην είναι κανείς ικανοποιηµένος από 
τον ρόλο που έχει παίξει µέχρι στιγµής το Συµβούλιο Ασφαλείας µε τη γενικά άνιση 
λειτουργία του, την µη αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του και τους έµφυτους θεσµικά 
διπλούς κανόνες, µε την δύναµη του βέτο των Μονίµων Πέντε µελών του. Αλλά η πολιτική 
πραγµατικότητα είναι ότι, αν πρόκειται να έχουµε ποτέ διεθνή συναίνεση γύρω από το πότε, 
πού και πώς και µέσω ποίου θα πρέπει να λάβει χώρα µια στρατιωτική επέµβαση, είναι 
πασιφανές ότι ο κεντρικός ρόλος του Συµβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να είναι στην καρδιά 
της συναίνεσης αυτής. 

 
Τι θα συµβεί όµως αν το Συµβούλιο Ασφαλείας αποτύχει να εκπληρώσει τη δική 

του ευθύνη προστασίας σε µια κατάσταση που συνειδησιακά σοκάρει και ζητά επιτακτικά 
την δράση, όπως ήταν η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου; Ένα ουσιαστικό ερώτηµα 
ανακύπτει για το ποιο από τα δύο κακά είναι το χειρότερο: η ζηµιά που γίνεται στην διεθνή 
τάξη, αν παρακαµφθεί το Συµβούλιο Ασφαλείας, ή η ζηµιά στην ίδια διεθνή τάξη, αν 
σφαγιαστούν ανθρώπινες υπάρξεις, τη στιγµή που παρακολουθεί αµέτοχο το Συµβούλιο 
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Ασφαλείας; Η απάντηση της Επιτροπής στο δίληµµα αυτό ήταν το να διατυπώσει µε 
σαφήνεια δύο σηµαντικά, κυρίως πολιτικά, µηνύµατα. 

 
Το πρώτο µήνυµα ήταν ότι αν το Συµβούλιο Ασφαλείας αποτύχει να δράσει, 

µπορεί άλλα κράτη να δράσουν και αυτό θα πρέπει εκλαµβάνεται αρνητικά. Αυτού του 
είδους οι επεµβάσεις, χωρίς την πειθαρχία και τους περιορισµούς της εξουσιοδότησης των 
Ηνωµένων Εθνών, µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν για τους σωστούς λόγους ή µε την 
κατάλληλη δέσµευση στις αναγκαίες προληπτικές αρχές. Το δεύτερο µήνυµα ήταν ότι εάν το 
Συµβούλιο Ασφαλείας αποτύχει να δράσει, µπορεί άλλα κράτη να δράσουν και αυτό θα 
πρέπει να  εκλαµβάνεται θετικά. Ο ad hoc συνασπισµός ή τα κράτη σε ατοµικό επίπεδο 
µπορεί να τηρήσουν πλήρως και να σεβαστούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια έναρξης όπως 
και τα προληπτικά, να επέµβουν µε επιτυχία και να φανεί ότι έπραξαν ορθά από την 
παγκόσµια κοινή γνώµη πράγµα που µετά θα έχει σοβαρές διαρκείς επιπτώσεις στη φήµη και 
την αξιοπιστία των ίδιων των Ηνωµένων Εθνών. Αυτό άλλωστε έγινε µε την επέµβαση του 
NATO στο Κοσσυφοπέδιο. 

 Ευθύνη για αναδόµηση (responsibility to rebuild) 

Ως καταληκτικό στάδιο η ευθύνη για προστασία θεωρεί, µετά την ευθύνη για 
πρόληψη και αντίδραση, την ευθύνη για αναδόµηση. Με τον όρο αναδόµηση εννοείται η 
δηµιουργία ενός διαρκούς και σθεναρούς περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη προώθηση καλής 
διακυβέρνησης και ανάπτυξης, προκειµένου να αποτραπεί η µελλοντική δηµιουργία 
εύθραυστων για την τοπική, δηµόσια ασφάλεια συνθηκών. Η επίτευξη εσωτερικών συνθηκών 
ασφαλείας, εντός των οποίων θα ευδοκιµήσει η όλη αναδόµηση, θα προκύψουν µε την από 
κοινού συνεργασία των διεθνών παραγόντων µε τους τοπικούς φορείς, έχοντας ως απώτερο 
και καταληκτικό σκοπό την σταδιακή παραχώρηση του συνόλου των αρµοδιοτήτων στους 
τοπικούς φορείς εξουσίας. Τελικός σκοπός της ανοικοδόµησης λοιπόν είναι η δηµιουργία 
εκείνων των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών ενός κράτους οι οποίες εξαιτίας της 
ικανοποίησης που θα παρέχουν στην κοινωνία θα λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στην 
επαναδηµιουργία ρήξεων. Εκείνων των ρήξεων που οδήγησαν στην αρχική ανάγκη για 
επέµβαση. 

 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η όλη διαδικασία της αναδόµησης εµπεριέχει 

ορισµένους κρίσιµους παράγοντες. Οι κυριότεροι παράγοντες στην κατεύθυνση της 
ενίσχυσης των οποίων οφείλει να κινηθεί µία κοινωνία που δοµείται από την αρχή είναι αυτοί 
της ασφάλειας, της δηµιουργίας δοµών δικαίου και τελευταίο, αλλά ίσως µε υπογραµµισµένη 
της συµβολή του, της ανάπτυξης. Φυσικά µιλώντας για ανάπτυξη εννοούµε την διενέργεια 
προσπαθειών µε την αµέριστη συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού στην ανάπλαση των 
υποδοµών µέσω της ανοικοδόµησης σπιτιών, στην αναβάθµιση του πρωτογενούς τοµέα – 
παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων – και γενικότερα στην ανάπτυξη της 
οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας. Ο Γεν. Γραµ. στην αναφορά του, η οποία 
τιτλοφορείται ως The Cause of Conflict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable 
Development in Africa, περιέγραψε µε λεπτοµέρεια την κατεύθυνση αυτή λέγοντας ¨Peace 
building may involve the creation or strengthening of national institution, monitoring 
elections, promoting human rights, providing for reintegration and rehabilitation 
programmes, as well as creating conditions for resumed development¨. 

 
Στον τοµέα της ασφάλειας αντικειµενικός σκοπός πρέπει να αποτελεί η 

δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος και η προστασία των µελών της κοινωνίας, µια 
προστασία απαλλαγµένη από κάθε είδους διάκριση (εθνική , θρησκευτική κτλ). Η επίτευξη 
του σκοπού αυτού εναπόκεινται στον αποτελεσµατικό αφοπλισµό και την 
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αποστρατικοποίηση, σε πρώτο στάδιο, και στην εκ νέου διαµόρφωση τοπικών δυνάµεων 
ασφαλείας τόσο αστυνοµικές όσο και στρατιωτικές. Η σπουδαιότητα και των δύο είναι 
δεδοµένη καθόσον διαφοροποιούνται ως προς την αποστολή και τη λειτουργία στο πλαίσιο 
ενός κράτους. Αυτός είναι και ο λόγος που στις επιχειρήσεις αυτές συνηθίζεται να 
συµµετέχουν και αστυνοµικές δυνάµεις προκειµένου να εκπαιδεύσουν τα αντίστοιχα τµήµατα 
που θα υλοποιηθούν. 

 
Οπωσδήποτε όµως η ύπαρξη µιας δύναµης αστυνόµευσης είναι από µόνη της 

ατελής αν δεν συνοδεύεται από ένα υγιές δικαστικό σύστηµα, κάτι το οποίο µπορεί σε 
ορισµένες χώρες να µην υπήρξε ποτέ (περίπτωση της Καµπότζης). Τι και αν 
πραγµατοποιούνται σηµαντικές προσπάθειες για την προστασία του πληθυσµού αν δεν 
υπάρχουν εκείνοι οι κανόνες δικαίου της χώρας για την επιβολή ποινών στους 
καταστρατηγούντες; Ας µην ξεχνάµε την περίπτωση των εκδιωγµένων προσφύγων ή ακόµα 
και των εκδιωγµένων από τις εστίες τους πολιτών (internally disposed persons – IDP’s). Η 
επιστροφή τους στις περιοχές τους εγείρει πλήθος ερωτήµατα όσον αφορά την ίση 
µεταχείριση σε θέµατα παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων στην υγεία, την παιδεία, 
οικονοµικές ευκαιρίες κα. Χωρίς την ύπαρξη κανόνων δικαίου θα αποτελεί µία ουτοπία.  

 
Τέλος η οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί έναν άλλο παράγοντα που δεν υπολείπεται 

σε τίποτα των ανωτέρω. Σύµφωνα µε την αρχή οι δύναµη επέµβασης οφείλει να ενθαρρύνει 
την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας στην οποία ενεργεί. Πάντα όµως τόσο στην επίτευξη 
αυτού του παράγοντα όσο και στους άλλους δύο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι όλες οι 
ενέργειες πρέπει να αποβλέπουν στην σταδιακή απεµπλοκή των δυνάµεων και την παράδοση 
του συνόλου των θεσµικών λειτουργιών ενός κράτους στο ίδιο το κράτος και τους πολίτες 
του. Κάτι τέτοια θα επιτευχθεί µόνο µε την δραστηριοποίηση τόσο των πολιτών του κράτους 
στην παραγωγική διαδικασία όσο και των πλουτοπαραγωγικών πηγών του ίδιου του κράτους. 

 
Προσπάθησα σε αυτό το µέρος να παραθέσω σε γενικές γραµµές το σύνολο της 

αρχής της ευθύνης για προστασία (responsibility to protect) όπως αυτή παρουσιάστηκε από 
την ∆ιεθνή Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική Κυριαρχία και θεσπίστηκε από την 
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής των ΗΕ το 2005. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

4. Η διαχρονικότητα της ανάληψης αντίδρασης από τη ∆ιεθνή Κοινότητα. 
 

4.1    Ιστορική αναδροµή της διεθνούς αντίδρασης. 

Η διεθνής ανάληψη δράσης για την εξάλειψη του φαινοµένου κατά το οποίο ένα 
κράτος δεν σέβεται και προστατεύει τα θεµελιώδη δικαιώµατα ατόµων που υπόκεινται στην 
δικαιοδοσία του, µε αποτέλεσµα την ως ένα βαθµό αιτιολόγηση της επέµβασης ενός άλλου 
κράτους για την προστασία αυτών των δικαιωµάτων

40, δεν αποτελεί ένα νέο φαινόµενο. 
Τέτοιου είδους ¨ανθρωπιστικές επεµβάσεις¨ παρατηρούνται τόσο κατά τον 19ο αι. όσο και 
παλαιότερα. 

Οι πρώτες µορφές εµφανίστηκαν ως επεµβάσεις ανθρωπισµού για την παροχή 
προστασίας σε χριστιανικούς πληθυσµούς που ζούσαν κάτω από την Οθωµανική κυριαρχία41. 
Στόχος αυτών αποτελούσε η διάσωση των υπηκόων ενός ξένου κράτους από τον άµεσο 
κίνδυνο σωµατικής εξόντωσης, ως απόρροια κινδύνου που προέρχονταν από το ίδιο το 
κράτος ή από άλλους εσωτερικούς παράγοντες42. Πέραν του γεγονότος ότι ήταν αµιγώς 
στρατιωτικές χαρακτηρίζονταν επίσης από µονοµέρεια – χωρίς την έγκριση δηλαδή κάποιου 
οργανισµού ή του κράτους που δεχόταν την επέµβαση – ήταν περιορισµένης χρονικής 
διάρκειας και κυρίως προσωρινές. 

 
Πριν την εµφάνιση του Ψυχρού πολέµου τρεις είναι οι βασικές προσεγγίσεις που 

κυριάρχησαν και υποστήριξαν αυτήν την ανάληψη δράσης. Πρώτη ήταν αυτή που βασιζόταν 
στην αλληλεγγύη, σύµφωνα µε την οποία υπήρχε ο ισχυρισµός ότι ¨οι πράξεις που 
αντιβαίνουν στους νόµους της ανθρωπότητας παρέχουν το δικαίωµα σε ένα ή και 
περισσότερα τρίτα κράτη να επέµβουν¨43 εφαρµόζοντας ένα διεθνή έλεγχο των ¨πολιτισµένων 
κρατών¨ απέναντι σε κράτη που ανήκουν ¨στη σφαίρα της βάρβαρης ανθρωπότητας¨44. Ως 
παραδείγµατα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τις επεµβάσεις ευρωπαϊκών δυνάµεων υπέρ 
των χριστιανών της Συρίας και του Λιβάνου. ∆εύτερη, µεταγενέστερη της ΚτΕ, ήταν αυτή 
που δικαιολογούσε µία επέµβαση ως απότοκο της εξασφάλισης της διεθνούς δηµόσιας τάξης, 
στα πλαίσια του ¨σεβασµού του ανθρώπινου γένους, της σωµατικής του ακεραιότητας, των 
ελευθεριών και της περιουσίας του¨45. Μετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, εµφανίστηκε η τρίτη 
η οποία αντλούσε τα επιχειρήµατα από τον Καταστατικό Χάρτη του και συγκεκριµένα από το 
άρθρο 51 αυτού, γύρω από τις διατάξεις περί της νόµιµης άµυνας. Σύµφωνα µε αυτή την 
προσέγγιση το ¨φυσικό δικαίωµα της ατοµικής ή συλλογικής νόµιµης άµυνας, σε περίπτωση 
που ένα µέλος του ΟΗΕ δέχεται ένοπλη επίθεση, ως τη στιγµή που το ΣΑ θα πάρει τα 
κατάλληλα µέτρα¨ δεν οριοθετεί την ένοπλη επίθεση ως τέτοια που να στρέφεται 
αναγκαστικά κατά του εδάφους ενός µέλους του ΟΗΕ, αλλά ως µία πράξη προστασίας 

                                                           

40 Στ. Περράκης, Η ∆ιεθνής Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου: Περιφερειακά θεσµικά 
Συστήµατα, Τετράδια ∆ιεθνούς ∆ικαίου 11, σελ. 24, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1984. 

41 Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. M. Bettati, Le droit d’ ingerence: mutation de l’ ordre 
intrnational, σελ. 204 κ.ε. 

42 Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση στις ∆ιεθνείς Σχέσεις: Νεότερες Ερµηνείες, σελ. 36, Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 2000. 

43 A. Rougier, La theorie de l’ humanite, Revue Generale de Droit international Public (RGDIP), σελ. 1, 
Ed. Pedone, Paris, 1910 στο Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση…, σελ. 41. 

44 Gustave Rolin- Jaequemyns, Le droit international et la phase actuelle de la qyestion d’ Orient, Revue 
de Droit international et de Legislation Comparee (RDILC), σελ. 367, Bruxelles, 1875 στο Γ. Σπυρόπουλος, Η 
Ανθρωπιστική Επέµβαση …, σελ. 41. 

45 G. Scelle, Droit international public, manuel elementaire, σελ. 622, Ed. Domat- Montechrestien, 
Paris, 1944 στο Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση…, σελ. 42. 
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υπηκόων του κράτους µέλους όπου και αν αυτοί βρίσκονται46. Επιπλέον υποστηρίχθηκε ότι 
κάθε ένοπλη επίθεση ενάντια των υπηκόων ενός κράτους µέλους που ζουν σε ξένη 
επικράτεια, ισοδυναµεί µε επίθεση εναντίον του ίδιου του κράτους µέλους47. Παραδείγµατα 
θα αναλυθούν σε επόµενη ενότητα του παρόντος. 

 
Λίγο πριν αλλά κυρίως µετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, η 

διεθνής ανάληψη δράσης µε ανθρωπιστική δικαιολόγηση διαφοροποιήθηκε σηµαντικά απ’ 
ότι παλαιότερα σε σηµείο που να ορίζεται σε µία νέα βάση. Κύριο χαρακτηριστικό 
διαφοροποίησης αποτελεί η εµφάνισή της στο όνοµα της διεθνούς κοινότητας µε την 
αιτιολόγησή της να βασίζεται στην προάσπιση των πανανθρώπινων, όχι οµοειδών όπως πριν, 
αρχών και αξιών48. 

 
Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσαν οι αποφάσεις 43/131, 

45/100, 45/101 και 45/102 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ως αποτέλεσµα της γαλλικής 
πρωτοβουλίας πραγµατοποίησης, τον Ιανουάριο του 1987, της Πρώτης ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης 
Ανθρωπιστικού ∆ικαίου και Ηθικής. Το θεµέλιο λίθο έβαλε η απόφαση 43/131, η οποία 
υιοθετήθηκε στις 8 ∆εκεµβρίου 1988 και έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό από τους διπλωµάτες 
και τις ΜΚΟ. Αυτή φιλοδοξούσε την ένταξη της διεθνούς κοινότητας σε µια διαδικασία 
αναγνώρισης ενός µελλοντικού δικαιώµατος ανθρωπιστικής επέµβασης έχοντας ως 
πεµπτουσία την ισχυροποίηση της θέσης περί ασφαλούς πρόσβασης της ανθρωπιστικής 
βοήθειας στα θύµατα και έχοντας ως µέσο εφαρµογής την αναγνώριση της ύπαρξης 
αναγκαιότητας παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, µε γνώµονα την 
ανθρωπιστική έννοια του όρου. Το Ινστιτούτο ∆ιεθνούς ∆ικαίου, στην έκθεσή του στις 14 
Σεπτεµβρίου 1989, υποστήριξε ότι σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει τα παραπάνω να 
¨χρησιµοποιούνται ως πρόσχηµα απειλής στρατιωτικής επέµβασης ή άλλου µέτρου 
εκφοβισµού¨, τονίζοντας παράλληλα ότι ¨τα κράτη στων οποίων την επικράτεια 
δηµιουργούνται δυστυχείς καταστάσεις δεν θα αρνηθούν αυθαίρετα τις προσφορές 
ανθρωπιστικών βοηθειών¨. Εκφράζει λοιπόν την ύπαρξη ενός συσχετισµού µεταξύ της 
ανάγκης εύρεσης άµεσης λύσης και των συνεπειών της καθυστέρησης ή έλλειψης παροχής 
βοήθειας.  

 
Στο προοίµιο της υπογραµµίζεται η διαπίστωση ότι οι φυσικές καταστροφές και οι 

επείγουσες καταστάσεις παρόµοιας φύσεως προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις σε οικονοµικό 
και κοινωνικό επίπεδο στα πληγέντα κράτη, δηµιουργώντας καταστάσεις όµοιες µε αυτές που 
δηµιουργεί ¨το µέγεθος ορισµένων µορφών συλλογικών βιαιοτήτων ή ορισµένων εσωτερικών 
ή διεθνών διενέξεων, καταστάσεις τέτοιες που κρίνονται ικανές να προκαλέσουν θύµατα, η 
επιβίωση και η υγεία των οποίων εξαρτώνται άµεσα από τη γρήγορη και αποτελεσµατική 
παροχή βοήθειας¨49. Συνεχίζοντας παραθέτει την άποψη ότι η συνέχιση της µη προστασίας 
των θυµάτων από ανθρωπιστικής σκοπιάς αποτελεί ¨απειλή για την ακεραιότητα και την 
αξιοπρέπειά τους (§8) κάνοντας ωστόσο µνεία στην ύπαρξη νοµικού κενού όσον αφορά τις 

                                                           

46 Βλ. σχετικά Derek W. Bowett, Reprisals involving recourse to armed force, American Journal 
International Law (AJIL), σελ. 4, 1972; Self defense in International Law, Manchester University Press, 
Manchester, 1958, R. B. Lillich Humanitarian Intervention and the United Nations, σελ. 240, University Press of 
Virginia, Charlottesville, 1973 και Michael Reisman and Myres McDougal, Humanitarian intervention to protect 
the Ibos, σελ. 167-196. 

47 Βλ. σχετικά Humphrey Waldock, The regulation of the use of force by individual states in 
international law, σελ. 451-517,vol. 81, Recueil des cowns de l’ academie de droit international de la Haye, 
1952. 

48 Ευστρ. Β. Αλµπάνης, ∆ιεθνής Επέµβαση, σελ. 77, Εκδ. LIBRO, Αθήνα 2001. 
49 M. Bettati et B. Kouchner, Le devoir d’ ingerence, Denoel, Paris, 1987 στο Γ. Σπυρόπουλος, Η 

Ανθρωπιστική Επέµβαση …, σελ. 75. 



 21 

ασφαλιστικές δικλείδες της µέχρι τώρα διαδικασίας παροχής βοήθειας. Με την απόφαση 
αυτή ο ΟΗΕ υπενθυµίζει έναν από τους στόχους του, που είναι η πραγµατοποίηση της 
διεθνούς συνεργασίας καθώς και η ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασµού των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των ουσιωδών ελευθεριών. Επιβεβαιώνοντας τις αρχές της 
κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας των κρατών, καλεί όλα τα 
κράτη να διευκολύνουν και στηρίξουν το έργο των ανθρωπιστικών οργανισµών, 
υπογραµµίζοντας παράλληλα α) την σηµασία της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τα θύµατα 
φυσικών καταστροφών και επειγουσών αναγκών και β) τον πρωτεύοντα ρόλο που οφείλει να 
διαδραµατίσει το πληγέν κράτος στην πρωτοβουλία, οργάνωση και συντονισµό της 
ανθρωπιστικής βοήθειας (§2) µέσω της επικουρικότητας. Ίσως όµως το σηµαντικότερο 
νεοεισαχθέν στοιχείο που παρουσιάζεται είναι η έκφραση ¨ελεύθερη πρόσβαση¨. Γίνεται 
σαφές ότι µε αυτό τον τρόπο υποχρεώνει τόσο το πληγέν κράτος όσο και τα γειτονικά µε 
αυτό κράτη να µετέχουν στενά στις διεθνείς προσπάθειες συνεργασίας ώστε να διευκολυνθεί 
η µεταβίβαση της βοήθειας, όπως ερµηνεύεται από τον Μ. Bettati50. Ωστόσο θα αποτελούσε 
παράλειψη να µην αναφερθούµε στο γεγονός ότι πέραν της καθιέρωσης του ρόλου των ΜΚΟ 
που εισάγει η απόφαση, µε την αναφορά του σε δύο σηµεία στην κρατική κυριαρχία 
υποδηλώνει τον φόβο των κρατών περί της αµφισβήτησης της απόλυτης κυριαρχία τους. 
Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που ο όρος ¨επείγουσες καταστάσεις¨ δεν ορίζεται ευθέως 
αλλά επαφίεται εντέχνως στα κράτη να τον επικαλεστούν διαφυλάσσοντας µε αυτό τον τρόπο 
τα κυριαρχικά τους δικαιώµατα51. 

 
Με την απόφαση 45/100 πραγµατοποιείται µία πρόταση για εγκαθίδρυση της 

νεοεισαγώµενης έννοιας των ¨ανθρωπιστικών διαδρόµων¨ σύµφωνα µε την αναφορά του Γεν. 
Γραµ. των ΗΕ (Οκτώβριος 1990), µε την οποία εισηγούνταν η αποστολή ενός 
ερωτηµατολογίου προς τις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις στη βάση της 43/13152. Ωστόσο η 
εφαρµογή τους θα έπρεπε να υπόκεινταν σε περιορισµούς αφορώντες την διάρκεια, τα 
µεταφερόµενα αντικείµενα και το εύρος, όπως αυτά καθορίζονταν από την ήδη ισχύουσα 
νοµοθεσία

53. Τέλος από τις αποφάσεις 45/101 και 45/102 το µοναδικό νέο στοιχείο που 
προκύπτει είναι ότι στη δεύτερη υπογραµµίζεται ότι η επίλυση των ανθρωπιστικών 
ζητηµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς βία, δηλαδή στρατιωτική επέµβαση. 

 
Είναι αλήθεια ότι κατά την εφαρµογή της παροχής βοήθειας και της ελεύθερης 

πρόσβασης αυτής στα θύµατα παρουσιάζονται δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες προέρχονται 
αφενός από τα κράτη που προσφέρουν βοήθεια και αφετέρου από τα κράτη που δέχονται 
αυτή.  

 
Στην πρώτη περίπτωση αντιστοιχούν εκείνες οι καταστάσεις κατά τις οποίες τα 

βοηθούντα κράτη επιβάλλουν διεθνείς κυρώσεις, απαγορεύοντας ταυτόχρονα την δράση 
ορισµένων ανθρωπιστικών οργανισµών. Αποτέλεσµα του παραπάνω είναι η πρόκληση 
καταστάσεων περισσής οδύνης µέχρι και το σηµείο να οδηγούν σε µαζικές απώλειες ζωής, 
προσοµοιάζοντας ενδεχοµένως πράξεις γενοκτονίας. Σε αυτό το µήκος κύµατος κινήθηκε 
άλλωστε και ο εκπρόσωπος του Ιράκ στον ΟΗΕ, τον Νοέµβριο του 1994, καταγγέλλοντας 
αυτές τις πράξεις διεθνών κυρώσεων ως αίτιο ¨υποσιτισµού και έλλειψης ιατρικών 

                                                           

50 M. Bettati, Souverainete et assistance humanitaire, reflexion sur la portee et les limites de la 
resolution 43/131 de l’Assemblee Generale de l’ONU, σελ. 38-42, Melages Rene – Jean Dupuy, Ed. Pedone, 
1991 στο Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση …, σελ. 111. 

51 Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση …, σελ. 112. 
52 UN Secretary –General, A/45/587, §26, 27 Oct 1990. 
53 Για την νοµοθεσία βλ. σχετικά στις Συµβάσεις της Γενεύης (1949) και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα 

(1977) στο Π.Νάσκου-Περράκη, Κώδικας Πράξεων ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου, σελ.1-268. 
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προµηθειών¨54. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η παραδοχή και εφαρµογή νέων 
διαδικασιών, αυτών των ανθρωπιστικών εξαιρέσεων σε αγαθά που α) από τη φύση τους είναι 
ανθρωπιστικά, β) χαρακτηρίζονται ως ανθρωπιστικά λόγω προορισµού και γ) των οποίων η 
εισαγωγή απαγορεύεται, και αυτής του περιορισµού των οικονοµικών κυρώσεων55. 

 
Στην δεύτερη περίπτωση αντιστοιχούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η 

ανθρωπιστική βοήθεια συναντά δυσκολίες πρόσβασης στα θύµατα ή ακόµα και δήµευσης 
αυτών, ως αποτέλεσµα της δράσης οργανωµένων ή µη, ένοπλων ή µη, πολιτικών, 
στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών δρώντων στο εσωτερικό του υπό βοήθηση κράτους. Σε 
αυτήν ο ΟΗΕ εγκρίνει την χρήση βίας στις περιπτώσεις αφενός όπου η βοήθεια 
πραγµατοποιείται µε τη στρατιωτική συνοδεία από κυανόκρανους του ΟΗΕ και αφετέρου σε 
αυτή που έχουµε µία δικαιοδοτηµένη κρατική παρέµβαση56. 

 
Όσον αφορά την στρατιωτική συνοδεία διακρίνονται οι εξής τέσσερις 

υποπεριπτώσεις: α) πράξης της εκούσια καθυστέρησης στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής 
βοήθειας (απαγόρευση διέλευσης, πρόσβαση σε συγκεκριµένη γεωγραφική ζώνη κτλ), β) 
πράξεις λεηλασίας της ανθρωπιστικής βοήθειας και ενίοτε του εµπλεκόµενου σε αυτή 
προσωπικού, γ) πράξεις βιαιότητας εναντίον περιουσιακών στοιχείων της βοήθειας και των 
εµπλεκόµενων δρώντων σε αυτή και δ) πράξεις βίας που απευθύνονται ειδικά στο προσωπικό 
των ΜΚΟ που επιχειρεί στην περιοχή. 

 
Για την περίπτωση της δικαιοδοτηµένης κρατικής επέµβασης, επιτρέπεται η 

χρήση εθνικών στρατιωτικών δυνάµεων οι οποίες έχουν ως αποστολή τους από τον ΟΗΕ την 
προστασία των ανυπεράσπιστων πληθυσµών, την επανεγκατάσταση συνθηκών ασφάλειας 
καθώς και την αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.  

 

4.2   Περιπτωσιολογικές µελέτες (case studies) διεθνούς αντίδρασης. 

4.2.1  Μέχρι το 1947 

Το πλαίσιο δικαιολόγησης αυτών των επεµβάσεων βασίζεται στην διατήρηση της 
διεθνούς δηµόσιας τάξης µέσα από την εξασφάλιση του σεβασµού του ανθρωπίνου γένους, 
της του ακεραιότητας, των ελευθεριών και της περιουσίας του. 

Βρισκόµαστε στην περίοδο όπου ο Λίβανος και η Συρία όπως και άλλα κράτη της 
Μ. Ανατολής βρίσκονται κάτω από την επικυριαρχία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Μετά 
το 1980 ξεσπούν αιµατηρές συγκρούσεις µεταξύ µουσουλµάνων αιρετικών Ισµαηλιτών 
(∆ρούζοι) και αιρετικών µονοθελητών χριστιανών της Μ. Ανατολής (Μαρωνίτες). Οι 
Τούρκοι στρατιωτικοί συµµαχούν µε τους δρούζους έχοντας και την υποστήριξη της Μ. 
Βρετανίας. Οι δεύτεροι υποστηρίζονται από την Γαλλία. Ύστερα από την λεηλασία χωριών 
από τους µαρωνίτες οι δρούζοι θα προβούν σε σφαγιασµό 12.000 µαρωνιτών ως αντίποινα. 
Κατόπιν στο Παρίσι πραγµατοποιείται διεθνής διάσκεψη, µε πρωτοβουλία του Ναπολέοντα 
του ΙΙΙ, στην οποία αποφασίζεται η αποστολή γαλλικών στρατευµάτων δυνάµεως 6.000 
ανδρών στην Βηρυτό. Αποτέλεσµα η διάσωση των χριστιανών της περιοχής. 

                                                           

54 UN General Assembly, GA/SHC/3254, σελ. 7, 14 Noe 1994. 
55 Για παραδείγµατα επι της εφαρµογής βλ. σχετικά UN Security Council, S/RES/661-757-820B-748 

που αφορούν τις περιπτώσεις Ιράκ, πρώην Γιουγκοσλαβίας, Αιτής και Λιβύης αντίστοιχα. 
56 Για περισσότερα βλ. σχετικά Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση …, σελ. 98-106. 
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4.2.2  Περίοδος 1948 µέχρι 1991 (Ψυχρός Πόλεµος) 

Στην Κορέα, ύστερα από τις αλλαγές υποτέλειας – Κίνα, ΕΣΣ∆ και Ιαπωνία- τα 
συγκρουόµενα συµφέροντα των δύο υπερδυνάµεων κατά ην περίοδο του ψυχρού πολέµου 
οδήγησαν στην διχοτόµησή της στο ύψος του 38ου παράλληλου και την δηµιουργία της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας στο Βορρά και της ∆ηµοκρατίας της Κορέας στο Νότοµε 
την υποστήριξη της ΕΣΣ∆ και των ΗΠΑ αντίστοιχα. Ο αποκλεισµός της Β. Κορέας, λόγω 
του κοµµουνιστικού καθεστώτος της, από την συµµετοχή στα ΗΕ και τα ψυχροπολεµικά 
συµφέροντα οδήγησαν στην αµφισβήτηση της Ν. Κορέας από την Βόρεια µε αποτέλεσµα των 
τριετή πόλεµο γνωστό και ως «Πόλεµος της Κορέας». Μετά την εισβολή της τελευταίας στο 
έδαφος της πρώτης, οι ΗΠΑ φοβούµενες την ανατροπή της ισορροπίας ισχύος και την 
αποσταθεροποίηση στην περιοχή, προφασιζόµενες την παραβίαση των κυριαρχικών 
δικαιωµάτων της Ν. Κορέας και κατ’ επέκταση των αρχών του Χάρτη, αντέδρασαν άµεσα. 
Με σύµµαχο την αποχή της ΕΣΣ∆ από τις συνεδριάσεις του ΣΑ στήριξαν µε στρατιωτικές 
δυνάµεις τις αντίστοιχες της Ν. Κορέας και κατάφεραν να πείσουν το ΣΑ για λήψη µέτρων 
συλλογικής ασφάλειας µε τη συµµετοχή και άλλων κρατών. Η δύναµη που αναπτύχθηκε 
κατάφερε να απωθήσει την Β. Κορέα στον 38ο παράλληλο. Η επάνοδος όµως της ΕΣΣ∆ στις 
συνεδριάσεις του ΣΑ και η επιβολή του δικαιώµατος αρνησικυρία από µέρους της µετέβαλλε 
την κατάσταση. Οι ΗΠΑ στην προσπάθεια παράκαµψης του υφιστάµενου κωλύµατος-veto 
αποδέχτηκαν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 3 Νοεµβρίου 1950, η οποία 
τιτλοφορούνταν ως ¨Ενωµένοι για την Ειρήνη¨ (Uniting for Peace). Τελικά µετά από 
πολύνεκρες συγκρούσεις, το 1953 επετεύχθη κατάπαυση των εχθροπραξιών µε την παγίωση 
της διχοτόµησης της Χερσονήσου ης Κορέας στο ύψος του 38ου παράλληλου. Ο απολογισµός 
των συγκρούσεων έδειξε πάνω από 850.000 νεκρούς στρατιωτικούς από τις δύο πλευρές 
συνολικά και περί τα 2 εκατοµµύρια άµαχους Βορειοκορεάτες. 

 
Στο βιβλίο της ιστορίας της η Ουγκάντα καταγράφει µία ταραχώδη περίοδο (1971-

1980) κατά την οποία ο πραξικοπηµατικά αυτανακήρυχτος πρόεδρος της χώρας Ιντί Αµίν 
Νταντά εκτέλεσε πάνω από 300.000 πολίτες και εκδίωξε τόσο τους Εβραίους κατοίκους της 
χώρας όσο και 70.000 Ασιάτες. Την αφορµή για περαιτέρω όξυνση της κατάστασης έδωσε 
στρατιωτική επιχείρηση της Ουγκάντα στην γειτονική Τανζανία το 1978. Σε απάντηση αυτής 
κάνοντας χρήση του δικαιώµατος της νόµιµης άµυνας και επικαλούµενη τις θηριωδίες, την 
πιθανή αποσταθεροποίηση της περιοχής και την εθνική ασφάλεια, η κυβέρνηση της 
Τανζανίας προέβει σε εισβολή και ανατροπή του Ιντί Αµίν Νταντά. Παρά την καταδίκη της 
ανωτέρω από τα λοιπά αφρικανικά κράτη, η ∆ύση για τους δικούς της πολιτικούς λόγους 
χαιρέτησε µε ικανοποίηση αυτές τις ενέργειες και την νέα κυβέρνηση της Ουγκάντα. 

 
Στις 20 ∆εκεµβρίου 1989, οι ΗΠΑ θα επέµβουν στον Παναµά υλοποιώντας τη 

µεγαλύτερη ίσως επιχείρηση µετά το Βιετνάµ, αριθµώντας είκοσι χιλιάδες στρατιώτες. 
Πρόκειται για την επιχείρηση Just Cause όπως ονοµάστηκε κατά του Συνταγµατάρχη 
Noriega, πρώην συνεργάτη των µυστικών υπηρεσιών της Αµερικής και τότε κυβερνήτη του 
Παναµά. Ο σκοπός ήταν σύµφωνα µε τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ George Bush α) η 
προστασία των αµερικανών πολιτών και στρατιωτικών του Παναµά, καθώς είχαν 
παρατηρηθεί βιαιοπραγίες εναντίον τους αποτέλεσµα του αντι-αµερικανικού λαϊκισµού που 
καλλιεργούνταν επιτηδευµένα, β) η προστασία της δηµοκρατίας καθώς το καθεστώς Noriega 
κατηγορούνταν ως αντιδηµοκρατικό κάτι σύνηθες για τη χώρα, γ) η πάταξη του διεθνούς 
εµπορίου ναρκωτικών δεδοµένου του ότι ο Noriega ανέπτυσσε εµπόριο ναρκωτικών και δ) η 
τήρηση των διεθνών συµφωνιών της ∆ιώρυγας του Παναµά µήλον της έριδος για αµφότερες 
τις δύο κυβερνήσεις και βάση δηµιουργίας εθνικής ταυτότητας για τη χώρα. Αφορµή ήταν η 
επίσηµη κήρυξη πολέµου από τον Παναµά προς τις ΗΠΑ στις 15 ∆εκεµβρίου του 1989. 
Αποτέλεσµα ήταν µετά από ολιγοήµερες συγκρούσεις η ανατροπή του Noriega και η 
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εγκατάσταση δυνάµεων στη ζώνη γύρω από τη διώρυγα. Η επέµβαση καταδικάστηκε από 
πολλά κράτη και κυρίως από αυτά της αµερικανικής ηπείρου, αλλά καταδικαστική απόφαση 
δεν ελήφθει εξαιτίας την άσκησης veto από τις ΗΠΑ, Μ. Βρετανία και Γαλλία. 

4.2.3  Περίοδος 1991 µέχρι 2001 

Ο τερµατισµός του Πολέµου του Κόλπου, όπως έµεινε στην ιστορία, σφραγίστηκε 
µε δύο αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας, την απόφαση 687 της 3ης Απριλίου 1991 και 
την απόφαση 688 της 5ης Απριλίου του ιδίου έτους. Οι παραπάνω αποφάσεις πέραν της 
επίλυσης υφιστάµενων προβληµάτων που υπήρχαν στην περίπτωση του Ιράκ αποτέλεσαν 
ορόσηµο κατά πολλούς στην µεταστροφή της αντίληψης για τη διεθνή επέµβαση και τάξη, 
αλλά και στην νοµιµοποίηση της επιβολής κυρώσεων. 

 
Με την απόφαση 687, καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις του Ιράκ απέναντι στην 

διεθνή κοινότητα, όσον αφορά τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή και 
προβλέφθηκαν µέτρα και κυρώσεις για την διασφάλιση αυτών. Οι κύριες υποχρεώσεις 
αφορούσαν στην συµπεριφορά του Ιράκ, τις προθέσεις του για την διατήρηση της ασφάλειας 
στην περιοχή, την αποχή από πράξεις τροµοκρατίας, την καταστροφή ορισµένων οπλικών 
συστηµάτων και την µη ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου σύµφωνα µε τη αντίστοιχη 
Συνθήκη µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων. Επιπλέον επιβλήθηκαν προληπτικές κυρώσεις 
όπως ο εµπορικός αποκλεισµός, πλην ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και ο αποκλεισµός από 
την τεχνολογία και τεχνογνωσία. Τέλος ορίστηκε η πραγµατοποίηση ελέγχου του πυρηνικού 
προγράµµατος της χώρας από της Ειδική Επιτροπή των ΗΕ (UNSCOM) συνεπικουρούµενη 
από την ∆ιεθνή Οργάνωση Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), χωρίς ωστόσο να οδηγεί σε επίλυση. 

 
Λίγο πριν την λήξη του Πολέµου στον Κόλπο, 13 Φεβρουαρίου 1991, ο πρόεδρος 

των ΗΠΑ, George Bush, απευθύνει έκκληση στον ίδιο τον λαό του Ιράκ για την ανατροπή 
του πολιτικού καθεστώτος της χώρας57. Αποτέλεσµα ήταν η εκδήλωση εξέγερσης των 
Κούρδων του Ιράκ στον Βορρά και των Σιϊτών στον Νότο. Ο ηγέτης του Ιράκ Saddam 
Hussein καθοδηγούµενος από µία ακατάσχετη θέληση για έλεγχο της εξουσίας εξαπέλυσε 
ένοπλη καταστολή των εξεγέρσεων αυτών µε αποτέλεσµα την πρόκληση ανθρώπινης 
τραγωδίας µε χίλια θύµατα ηµερησίως και µαζική έξοδο 400.000 προσφύγων στην Τουρκία 
και 1.000.000 στο Ιράν δηµιουργώντας ένα υπαρκτό ανθρωπιστικό πρόβληµα στην περιοχή. 
Έτσι στις 5 Απριλίου 1991 µε την απόφαση 688 το ΣΑ καταδίκασε την υφιστάµενη 
καταστολή στο Ιράκ και την καταπίεση των Κούρδων ζητώντας από τη χώρα την άµεση 
παύση αυτής καθόσον παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, δηµιουργώντας ανθρωπιστικό  
πρόβληµα, και απειλούσε την διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή. Επιπλέον 
προέτρεπε την διεθνή κοινότητα να µετέχει στις ανθρωπιστικές δράσεις βοήθειας, µε 
παράλληλη προτροπή προς τη χώρα να επιτρέψει την πρόσβαση των διεθνών ανθρωπιστικών 
οργανώσεων και της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που ήταν αυτό αναγκαίο58. 
∆εδοµένης της προερχόµενης απειλής από τις διασυνοριακές συνέπειες που εγκυµονούσε η 
όλη κατάσταση και µε γνώµονα ότι το διασυνοριακό στοιχείο διαδραµάτισε ουσιαστικό ρόλο 
στον χαρακτηρισµό της κατάστασης ως απειλούσα την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, το ΣΑ 
έριξε το βάρος στις παραβιάσεις των συνόρων ως απόρροια της ροής µεγάλου αριθµού 
ξεριζωµένων προσφύγων59.Παρά την µη σαφή έγκριση για χρήση στρατιωτικής βίας αλλά 

                                                           

57 Βλ. L. Freedman και D. Boren, “Safe havens for Kurds in post-war Iraq” in Nigel Rodley (ed), To 
loose the Bands of Wickedness, International Intervention in Defense of Human Rights, σελ. 43-92, Londres, 
Brassey’s, 1992. 

58 UN, S/RES/0688, 05 Apr 1991. 
59 UN, S/PV.2982, σελ. 22 και 66, 1991. 
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βασισµένες, αφενός στο άρθρο 42 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπου επιτρέπει την 
ανάληψη δράσης ¨αεροπορικών, θαλασσίων ή χερσαίων δυνάµεων που είναι αναγκαίες για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης¨ και αφετέρου στο 
γεγονός ότι στο άρθρο 2§7 του Χάρτη, στο οποίο καθιερώνεται η αρχή της µη επέµβασης, 
αναφέρεται ότι ¨η αρχή αυτή δεν πρέπει σε τίποτα να εµποδίζει την εφαρµογή των 
εξαναγκαστικών µέτρων που προβλέπονται στο κεφάλαιο VIII του Χάρτη¨ οι ΗΠΑ 
προχώρησαν στην συγκρότηση και αποστολή τριµερούς στρατιωτικής δύναµης στο πλαίσιο 
της επιχείρησης Provide Comfort. Η γενικότερη ιδέα υποκινήθηκε από τον Πρωθυπουργό της 
Μ. Βρετανίας στα πλαίσια δηµιουργίας «ζωνών ασφαλείας» (safe havens) υπό την προστασία 
του ΟΗΕ. Έτσι η στρατιωτική δύναµη των 22.000 ανδρών µε τη συµµετοχή ΗΠΑ, Μ. 
Βρετανίας και Γαλλίας θα αναπτυχθεί µε αποστολή α) την άφιξη των βοηθειών (τρόφιµα, 
φάρµακα, είδη ιµατισµού κτλ) µε εναέρια µέσα και β) την εγκαθίδρυση ασφαλών περιοχών 
για την διευκόλυνση της επιστροφής των µετακινηθέντων Κούρδων µειονοτικών, εσωτερικά 
της ιρακινής επικράτειας60 καθώς και τη δηµιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων βορείως 
του 36ου παράλληλου µε την επιτήρηση αµερικανικών και βρετανικών αεροσκαφών. Στις 18 
Απριλίου 1991 µε την υπογραφή από το Ιράκ του «Μνηµονίου Κατανόησης», µε το οποίο 
επέτρεπε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την επιτήρηση των ασφαλών περιοχών, 
µεταφέρεται η εποπτεία στον ΟΗΕ, µε την εγκατάσταση 500 παρατηρητών των ΗΕ µε σκοπό 
την παρατήρηση, επιτήρηση και σύνταξη εκθέσεων επί της εξέλιξης της ανθρωπιστικής 
βοήθειας, και αποχωρεί η στρατιωτική δύναµη µε τη δηµιουργία ωστόσο δεύτερης ζώνης 
απαγόρευσης πτήσεων αυτής νοτίως του 32ου παράλληλου για την προστασία των Σιιτών. Η 
παρουσία τους, που ειρήσθω εν παρωδώ είχε συµβολικό χαρακτήρα, τον πρώτο καιρό δεν 
αντιµετώπισε προβλήµατα σε αντίθεση µε το πρώτο εξάµηνο του 1992 όπου αντιµετώπισε 
επιθέσεις. 

 
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι µε την απόφαση 688 αφενός µεν 

διευρύνθηκε το περιεχόµενο της ανθρωπιστικής επέµβασης συµπεριλαµβάνοντας 
οποιαδήποτε οµάδα καταπιεσµένων στον κόσµο και αφετέρου αξίωσε την δυνατότητα 
συµβιβασµού µπροστά σε µία ανώτατη ηθικο-πολιτική απαίτηση –την προστασία χιλιάδων 
ανθρώπων που απειλούνται από φυσική εξόντωση- προϊστάµενη αυτής της πλήρους και 
αδιαµφισβήτητης κυριαρχικής ανεξαρτησίας ενός κράτους. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται 
άλλωστε και η τοποθέτηση του Γεν. Γραµ. του ΟΗΕ, Javier Perez de Cuellar, όπου δηλώνει 
¨είναι πασιφανές ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µία ακαταµάχητη αλλαγή της παγκόσµια 
κοινής γνώµης που θεωρεί εφεξής ότι η υπεράσπιση των καταπιεσµένων στο όνοµα της 
ηθικής πρέπει να επικρατήσει επί των συνόρων και των επίσηµων εγγράφων¨61. Χαιρετίζεται 
λοιπόν µία εξαναγκαστικού χαρακτήρα ύπαρξη µέτρων ανεξαρτήτως διαχωρισµού 
διακρατικών και ενδοκρατικών διενέξεων αλλά µε κύριο γνώµονα την διατήρηση της 
διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας. 

 
Άλλο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της περιόδου αποτελεί η περίπτωση της 

Σοµαλίας. Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση της χώρας ανέκαθεν βασιζόταν στην 
γενεαλογική καταγωγή. Το σύνολο του πληθυσµού ανήκε σε µία εκ των έξι υφιστάµενων 
φατριών, µερικές από τις οποίες υποδιαιρούνταν σε άλλες υποοµάδες. Η διακυβέρνηση της 
χώρας έπειτα από την πρώτη περίπου 10ετία πέρασε στα χέρια του στρατηγού Μοχάµεντ 
Σιγιάντ Μπαρρέ (Mohammed Siyad Barre), της φατρίας των Darod για διάστηµα 22 περίπου 
ετών. Τον Ιανουάριο του 1991, µετά την οργανωµένη αντίσταση που αντιµετώπισε κυρίως 

                                                           

60 Βλ. ∆ιακοίνωση της 18 Απρ 1991¨Aftermath of war: The Persian Gulf refugee crisis, 102d Congress, 
1st session, σελ. 27-29, 20 May1991,US Government print office, Washington, 1991, στο Γ. Σπυρόπουλος, Η 
Ανθρωπιστική Επέµβαση …, σελ. 122. 

61 Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση …, σελ. 127. 
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από την φατρία των Hawiye, προκλήθηκε µια δοµική, συνταγµατική και οικονοµική διάλυση 
του κράτους, αποτέλεσµα των αλληλοσυγκρουόµενων ενόπλων συµµοριών των εκάστοτε 
φατριών. Γεγονός ήταν η ανατροπή του Barre από τον στρατηγό Μοχάµεντ Φαράχ Αιντίντ 
(Mohammed Farah Aidid) και η εγκατάλειψη της χώρας από τον πρώτο στις 27 Ιανουαρίου 
1991. Ακολουθεί η διάσπαση του κινήµατος του Aidid στα δύο µε επικεφαλείς τον ίδιο από 
τη µία και τον επιχειρηµατία Αλή Μαχντί Μοχάµεντ (Ali Mahdi Mohammed) από την άλλη 
να µπαίνουν στο κυνήγι της εξουσίας. Αποτέλεσµα χιλιάδες νεκροί – σύµφωνα µε επίσηµα 
στοιχεία του ΟΗΕ 500 παιδιά πεθαίνουν ηµερησίως-, πάνω από 1.300.000 νεκροί από τον 
λιµό που ξέσπασε και τεράστιες υλικές ζηµιές. Πέραν αυτών ο Αιντίντ αρνείται οποιαδήποτε 
ξένη ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια των ΜΚΟ (επισιτιστική και 
υγειονοµική) δε φθάνουν ποτέ στον αντικειµενικό προορισµό τους µε τις διάφορες 
στρατιωτικές σπείρες να καταλαµβάνουν τα κέντρα µεταφοράς (αεροδρόµια και λιµάνια) και 
διανοµής αυτής. Μπροστά στην ανθρώπινη τραγωδία το ΣΑ θορυβηµένο από την ραγδαία 
επιδείνωση της κατάστασης εκδίδει την απόφαση 733 επιβάλλοντας γενικό εµπάργκο στις 
πωλήσεις όπλων στη Σοµαλία και καλεί τον Γ.Γ να ορίσει συντονιστή της ανθρωπιστικής 
βοήθειας καλώντας παράλληλα της αντίπαλες οµάδες να προβούν σε εξεύρεση λύσης. 
Ωστόσο η συµφωνία κατάπαυσης του πυρός, που υπεγράφει µεταξύ των αντιµαχόµενων 
παρατάξεων το Μάρτιο του 1992 καθώς και το εµπάργκο παραβιάζονται62. Εµπρός σε αυτή 
την κατάσταση το ΣΑ µε την απόφαση 751 της 24 Απριλίου 1992 και την οµόφωνη γνώµη 
όλων των µερών εγκρίνει τη δηµιουργία και ανάπτυξη στη Σοµαλία της UNOSOM (United 
Nations Operation in Somalia) µικρής ειρηνευτικής δύναµης των πενήντα παρατηρητών για 
την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Λίγο αργότερα µε την απόφαση 775 ενισχύει αυτή 
τη δύναµη η οποία πλέον ανερχόταν σε 4.500 άνδρες. Ωστόσο ενώ αρχικά η ανάπτυξη της 
δύναµης έφερε αποτέλεσµα, µε επικεφαλή τον Mohammed Sahnoun, µετά την παραίτηση 
αυτού και κυρίως κατά το τελευταίο τρίµηνο του 1992 η χώρα επανήλθε στην πρότερη 
χαοτική της κατάσταση µε επιθέσεις εναντίον της ειρηνευτικής δύναµης και λεηλάτηση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Γενικός Γραµµατέας ¨εµµένει στην ανάγκη προστασίας των 
εφοδιοποµπών¨63.∆εδοµένης λοιπόν της λειτουργικής ανεπάρκειας της δύναµης, το ΣΑ µε την 
απόφαση 79464 στις 3 ∆εκεµβρίου 1992 αποδέχεται την υποβληθείσα, για τους δικούς της 
πολιτικούς λόγους, πρόταση των ΗΠΑ για την επέµβαση στρατιωτικής δύναµης στη χώρα, µε 
την ταυτόχρονη προτροπή προς τις λοιπές χώρες για συνεπικουρία της προσπάθειας αυτής, µε 
σκοπό την ¨δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη 
Σοµαλία¨. Η UNITAF (Unified Task Force)  όπως ονοµάστηκε η δύναµη των 37.000 ανδρών 
από 23 χώρες ανέλαβε να φέρει σε πέρας την επιχείρηση Restore Hope σε συνεργασία µε την 
παραµένουσα στην περιοχή UNOSOM I.  

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που το ΣΑ αποφάσιζε την 

πραγµατοποίηση επέµβασης χωρίς τη συναίνεση του κράτους στο έδαφος του οποίου 
επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί, όπως επίσης και ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που η 
ακυβερνησία και η αναρχία σε µία χώρα θεωρήθηκε ως σοβαρή απειλή για τη διεθνή 
ασφάλεια και ειρήνη

65. Επιπλέον η Restore Hope πέραν της δηµιουργίας ασφαλούς 
περιβάλλοντος απέβλεπε και στην συνολική αναδόµηση των κοινωνικών και οικονοµικών 
τοµέων και την ανασυγκρότηση της Σοµαλίας, αναδεικνύοντας το πρόβληµα των failed states 
και τη σχέση τους µε τη διεθνή κοινότητα που προσδιορίζεται από τα ανθρωπιστικά 
ζητήµατα και την ανάγκη δηµιουργίας κρατικής δοµής.  

 

                                                           

62 Report of General Secretary, S/23829, par. 47, 48, 62, 21 Apr 1992. 
63 Report of General Secretary, S/24480, par. 12,23,24, 24 Αυγ 1992. 
64 UN RES/794, 03 Dec 1992. 
65 Ευστρ. Β. Αλµπάνης, ∆ιεθνής Επέµβαση, σελ. 110, Εκδ. LIBRO, Αθήνα 2001. 
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Παρά την σε γενικές γραµµές επίτευξη της αποστολής της UNITAF ο νέος 
πρόεδρος των ΗΠΑ επεδίωξε την απεµπλοκή της. Έτσι στις 26 Μαρτίου 1993, µε την 
απόφαση 814 του ΣΑ αποφασίστηκε η ανάληψη της ευθύνης των επιχειρήσεων από τον ΟΗΕ 
µε την αντικατάσταση της UNITAF από την UNOSOM II66 αποτελούµενη από 28.000 
άνδρες περίπου. Η τελευταία θα παραµείνει στην χώρα µέχρι τις 31 Μαρτίου 1995, χωρίς 
ωστόσο να έχει επιλυθεί το πρόβληµα, έχοντας ένα χρόνο πριν το ΣΑ διευρύνει την εντολή 
της αναθέτοντας την προστασία των κυριότερων λιµένων και αεροδροµίων για την 
απρόσκοπτη διανοµή της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 
Η περίπτωση της Ρουάντα αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα της περιόδου µε τις 

δικές του ωστόσο σηµαντικές ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης της 
κατάστασης από τη διεθνή κοινότητα. 

 
Η Ρουάντα, όπως και τα περισσότερα κράτη της Αφρικής, λόγω της τεχνητής τους 

δηµιουργίας παρουσίαζαν και συνεχίζουν να παρουσιάζουν εσωτερικές ιδιοµορφίες 
στηριζόµενες στα διαφορετικά ανθρωποµετρικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που 
υφίστανται µεταξύ των εξαναγκαστικά συνενωµένων εθνοτήτων που απαρτίζουν τον 
πληθυσµό κάθε µιας από τις χώρες αυτές. Έτσι η συγκεκριµένη χώρα κατοικείται από δύο 
φυλές τους Χούτου (αποτελούσαν το 85% του πληθυσµού) και τους Τούτσι (αποτελούσαν το 
15% του συνόλου του πληθυσµού).  

 
Μετά την ανεξαρτητοποίηση της χώρας από το Βέλγιο το 1959, προκλήθηκε ένας 

σκληρός ανταγωνισµός µεταξύ των δύο προαναφερθέντων φυλών για την κατάληψη της 
εξουσίας της χώρας. Η πλειοψηφία των Χούτου, που ανέλαβε την εξουσία, εξαπέλυσε µία 
εκτεταµένη δίωξη εναντίον της έτερης φυλής, εξαναγκάζοντας µεγάλο αριθµό των µελών της 
να προσφύγει σε γειτονικές χώρες. Περί τα 1980 οι εκδιωγµένοι Τούτσι σχηµάτισαν το 
¨Πατριωτικό Μέτωπο της Ρουάντα¨ υπό τον Paul Kagame αρχίζοντας ένοπλο αγώνα. Η 
Γαλλία, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα που της αποδίδονταν ως ¨προστάτιδα¨ δύναµη των 
γαλλόφωνων κρατών της Μαύρης Ηπείρου

67, θα προβεί σε εµπλοκή επί της καταστάσεως και 
παροχή οικονοµικής βοήθειας στο υφιστάµενο καθεστώς του προέδρου Juvenal 
Habyarimana. Η πρώτη επιχείρηση, «Noroit» όπως ονοµάστηκε, αριθµούσε 400 
αλεξιπτωτιστές και αναπτύχθηκε µε σκοπό την εκπαίδευση του στρατού της Ρουάντα και την 
απώθηση των δυνάµεων του πατριωτικού µετώπου. Το Βέλγιο ακολούθησε το παράδειγµα 
της Γαλλίας, ωστόσο δεδοµένων των ανθρωπίνων παραβιάσεων σε βάρος των Τούτσι 
γρήγορα απέσυρε τις δυνάµεις. Έπειτα από έναν 10ετή εµφύλιο σπαραγµό τα δύο αντίπαλα 
µέρη προέβησαν στην Arusha της Τανζανίας τον Αύγουστο του 1993 σε συµφωνία ειρήνης, 
που προέβλεπε, πέραν της κατάπαυσης του πυρός, την επιστροφή των εκδιωχθέντων Τούτσι 
και τη διεξαγωγή εκλογών υπό τη διεθνή εποπτεία. Προς τούτο το ΣΑ µε την απόφαση 872 
της 5ης Οκτωβρίου 1993 ενέκρινε την συγκρότηση και αποστολή στη χώρα πολυεθνικής 
δύναµης 1.500 ανδρών, την UNAMIR I (United Nations Assistance Mission in Rwanda). Οι 
Χούτου όµως µη αποδεχόµενοι την εφαρµογή των συµφωνηθέντων προξενούν ένα νέο 
φανατισµό εναντίον των Τούτσι αλλά και των µετριοπαθών Χούτου. Η ραγδαία αυτή 
επιδείνωση της κατάστασης θα οδηγήσει τον ∆ιοικητή της UNAMIR I να ζητήσει ενίσχυση 
της δύναµης68 και διεύρυνση της αποστολής. Μετά την δολοφονία του Habyarimana, από 
άγνωστους δράστες, κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού, θα ξεσπάσουν υπέρµετρες 
βιαιοπραγίες που θα καταλήξουν σε σφαγιασµό περισσοτέρων από 800.000 Τούτσι και 

                                                           

66 UN Security Council, S/814,06 Mar 1993. 
67 Γ. Σπυρόπουλος, Η Ανθρωπιστική Επέµβαση …, σελ. 138. 
68 Τον Ιανουάριο του 1994 θα ενισχυθεί µε 3.500 άνδρες. 
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µετριοπαθών Χούτου
69. Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και η Επιτροπή 

του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα µε επιτόπου αποστολές θα εµφανίσει τα 
συµπεράσµατά της υιοθετώντας για πρώτη φορά τον όρο ¨γενοκτονία¨. Η 
επαναδραστηριοποίηση του Πατριωτικού Μετώπου θα προκαλέσει την µαζική έξοδο περίπου 
2 εκατοµ. Χούτου από τη χώρα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Γαλλία, η οποία είχε 
αποσύρει το πλείστο των δυνάµεών της70 θα οργανώσει, κατόπιν της αποφάσεως 918 (17 
Μαΐου 1994) του ΣΑ νέα επιχείρηση µε την ονοµασία ¨Amaryllis¨ µε αποστολή την διάσωση 
των Γάλλων υπηκόων της περιοχής. Πλέον η νέα δύναµη UNAMIR II, απαρτιζόταν από 
2.500 στρατιώτες, χωρίς ωστόσο σαφή αποστολή µε αποτέλεσµα να κρίνεται 
αναποτελεσµατική ως προς την εγκαθίδρυση ασφαλών περιοχών και την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντιµέτωπο µε τα συνεχιζόµενα δραµατικά γεγονότα το ΣΑ 
εγκρίνει, µε την απόφαση 929 της 23 Ιουνίου 1994, την απόφαση της Γαλλίας για αποστολή 
δύναµης στο πλαίσιο της επιχείρησης ¨Turqoise¨ - πήρε τη σκυτάλη από την επιχείρηση  
Amaryllis – µε σκοπό τη δηµιουργία ασφαλής ζώνης για τους Χούτου στη νότια Ρουάντα και 
τη διασφάλιση της διανοµής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η απόφαση καθόριζε σε διάστηµα 2 
µηνών (§14) την χρήση όλων των αναγκαίων µέσων (§13) για την εκπλήρωση της αποστολής 
της στην ¨µοναδική περίπτωση¨71 της Ρουάντα. Ωστόσο η ηρεµία διατηρήθηκε µόνο κατά το 
διάστηµα της παρουσίας της δύναµης, ενώ µετά την αποχώρηση – πάροδος δύο µηνών – 
συνεχίστηκαν οι ταραχές, πράξη που ενέγειρε ερωτήµατα. 

 

4.2.4  Περιπτωσιολογικές µελέτες (case studies) διεθνούς αντίδρασης µετά την     
εµφάνιση της αρχής Ευθύνης για Προστασία. 

Ενώ η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής της R2P µε τις καταστάσεις στη 
Γεωργία και τη Μιανµάρ ήταν αµφιλεγόµενη, υπήρξε ευρεία συµφωνία της σπουδαιότητάς 
της για τις κρίσεις στο Νταρφούρ και την Κένυα. Η κρίση στο Darfur, η οποία ξέσπασε το 
2003, αντιµετωπίστηκε από τη διεθνή κοινότητα κάτω από το πρίσµα της Ευθύνης για 
Προστασία όσο ενδεχοµένως καµία άλλη. Για πολλούς η κρίση αυτή αποτέλεσε το πρώτο 
δοκιµαστικό τεστ της νόρµας, ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι έχει αποτύχει72.  

Η κρίση στο Νταρφούρ ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2003, όταν ξεκίνησαν 
συγκρούσεις µεταξύ κυβερνητικών δυνάµεων και ορισµένων αντικυβερνητικών οµάδων µε 
αίτια κυρίως εθνικά, θρησκευτικά, αυτονοµιστικά και ενδεχοµένως και σχετιζόµενα µε 
δικαιώµατα στη χρήση ορισµένων βοσκότοπων και υδάτινων πόρων. Η κυβέρνηση του 
Σουδάν χρησιµοποίησε ντόπιους αφρικανούς παραστρατιωτικούς, αραβικής καταγωγής 
(γνωστούς ως 'janjaweed'), για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων καταστολής, ενώ παράλληλα 
διενήργησε και εκτεταµένους βοµβαρδισµούς σ' όλη την περιοχή. Οι ανταρτικές οµάδες, από 
την πλευρά τους, ήταν υπεύθυνες για τη διάπραξη σειράς ωµοτήτων, καθώς και για 
επανειληµµένες παραβιάσεις των συµφωνιών κατάπαυσης του πυρός που είχαν υπογραφεί. Η 
σύγκρουση προκάλεσε πάνω από 200.000 θανάτους και την εκδίωξη από τις εστίες τους δύο 
εκατοµµυρίων ανθρώπων, επί συνόλου έξι εκατοµµυρίων του γενικού πληθυσµού73 - 100.000 
άνθρωποι κατέφυγαν στο γειτονικό Τσαντ για να σωθούν. Η διεθνής προσοχή στη σύγκρουση 

                                                           

69 Σχετικά βλέπε την πρόταση του Γεν. Γραµ. του ΟΗΕ Kofi Annan (1999). 
70 Με την απόφαση 912 (21 Απριλίου 1994) είχαν παραµείνει στην πρωτεύουσα της χώρας Kigali 270 

στρατιώτες, της δύναµης UNAMIR I, σε ρόλο παρατηρητή. 
71 UN Security Council, S/RES/929, §9, 22 Jun 1994. 
72 Cristina Badescu and Linnea Bergholm, ¨Responsibility to Protect and the conflict in Darfur:The Big 

Let-Down¨, p 287-309, Security Dialogue 40, no3, 2009 στο Alex J. Bellamy, ¨The Responsibility to Protect-
Five years on, p153, Ethics & International Affairs, 24, no2, Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 
2010. 

73 Report of General Secretary, S/703, 30 Aug 2004. 
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στο Νταρφούρ άρχισε σε µεγάλο βαθµό µε τις εκθέσεις από τις οργανώσεις προάσπισης 
∆ιεθνής Αµνηστία τον Ιούλιο του 2003 και το International Crisis Group τον ∆εκέµβριο του 
2003. Παρά τις εκκλήσεις για στρατιωτική επέµβαση, το Σ.Α. δεν κατάφερε να λάβει 
απόφαση, ενόψει και της άρνησης της κυβέρνησης του Σουδάν να συναινέσει σε κάτι 
τέτοιο

74, γεγονός που προδίκαζε ότι η οποία επιχείρηση θα ήταν αυξηµένης δυσκολίας και 
επιχειρησιακής επικινδυνότητας για τις συνεισφέρουσες χώρες, µε απροσδιόριστο (αλλά 
απαγορευτικού ύψους) αριθµό απωλειών κ.λπ.. Με αυτά τα δεδοµένα, κανένα κράτος δεν 
επιθυµούσε να εκδηλώσει µονοµερή δράση, ούτε και ισχυρίστηκε την ύπαρξη δικαιώµατος 
µονοµερούς επέµβασης, καθόσον φοβούνταν ότι η υιοθέτηση µιας ισχυρής γραµµής για το 
Νταρφούρ θα έθετε σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις και θα υπονόµευε την 
Περιεκτική Ειρηνευτική Συµφωνία (CPA), του 2005, µεταξύ της κυβέρνησης του Σουδάν και 
του Σουδανικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήµατος/Στρατού (SPLM/A), η οποία έληξε τον 
επί δεκαετίες συνεχιζόµενο εµφύλιο πόλεµο. Αντί για κάποια άλλου είδους επέµβαση, 
κατάλληλη, όµως, για την θεραπεία του προβλήµατος σε εύλογους χρόνους, ο Ο.Η.Ε. 
συγκρότησε τεράστια προγράµµατα ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά άφησε την πρωτοβουλία 
στην Αφρικανική Ένωση (African Union-AU), για την εξεύρεση πολιτικής λύσης και τη 
συγκρότηση στρατιωτικής δύναµης (της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν-
AMIS)75 για την επίβλεψη των συµφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Η δύναµη αυτή, ακόµη 
και όταν η εντολή της αναβαθµίστηκε και η σύνθεσή της ενισχύθηκε76, παρέµεινε υπο-
επανδρωµένη και ακατάλληλα εξοπλισµένη και δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τη βία. 

 
Το Σ.Α. έλαβε την πρώτη απόφασή του για το πρόβληµα µόλις τον Ιούλιο του 

2004 (απόφαση 1556). Με την απόφαση αυτή τόνισε ότι το πρωταρχικό (primary) 'καθήκον 
προστασίας' έχει η κυβέρνηση του Σουδάν και επέβαλε εµπάργκο όπλων στις µη κρατικές 
οντότητες εντός του Σουδάν, δίνοντας προθεσµία 30 ηµερών στο καθεστώς της χώρας να 
προβεί σε αφοπλισµό και  προσαγωγή στη δικαιοσύνη της Τζαντζαουίντ, υπογραµµίζοντας 
ότι εάν δεν τηρηθεί η προθεσµία των 30 ηµερών, αυτό θα ¨εκφράζει την πρόθεσή της να 
εξετάσει κυρώσεις¨. Μετά την πάροδο του παραπάνω διαστήµατος ο Γεν. Γραµ. των ΗΕ 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ¨ η κυβέρνηση του Σουδάν δεν ήταν σε θέση να επιλύσει την 
κρίση στο Νταρφούρ, και δεν έχει εκπληρώσει ορισµένες από τις βασικές δεσµεύσεις που 
ανέλαβε¨. Αποτέλεσµα του ανωτέρω ήταν το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, 
να εγκρίνει το ψήφισµα 1564 , µε το οποίο προέβαινε σε πίεση της σουδανικής κυβέρνησης 
προκειµένου να ενεργήσει επειγόντως για να βελτιωθεί η κατάσταση απειλώντας µε πιθανές 
πετρελαϊκές κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των όσων προέβλεπε το ψήφισµα 
1556 ή άρνησης αποδοχής της επέκτασης των ειρηνευτικών δυνάµεων της Αφρικανικής 
Ένωσης. Το ίδιο ψήφισµα - 1564 - καθιέρωσε επίσης τη συγκρότηση µιας ∆ιεθνούς 

                                                           

74 Η σουδανική κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2004, εξέφρασε την άποψη ότι η σύγκρουση είναι απλά µια 
αψιµαχία. Ο Πρόεδρος του Σουδάν , Οµάρ Χασάν αλ-Μπασίρ , δήλωσε: «Η διεθνής ανησυχία για το Νταρφούρ 
είναι στην πραγµατικότητα µια στόχευση του ισλαµικού κράτους στο Σουδάν». Το Σουδάν είχε προειδοποιήσει 
τη Βρετανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες να µην επεµβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας της 
Ανατολικής Αφρικής λέγοντας ότι θα απορρίψει οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια, ενώ ζήτησε την 
υλικοτεχνική τους υποστήριξη. Επιπλέον στις 19 Ιουνίου 2006, ο Πρόεδρος al-Bashir επέµεινε ότι θα αποτρέψει 
την παρουσία µιας ειρηνευτικής δύναµης του ΟΗΕ στο Σουδάν, δηλώνοντας: "Ορκίζοµαι ότι δεν θα υπάρξει 
οποιαδήποτε διεθνή στρατιωτική επέµβαση στο Νταρφούρ όσο είµαι στην εξουσία. Το Σουδάν, η πρώτη χώρα 
νότια της Σαχάρας που απέκτησε την ανεξαρτησία της, δεν µπορεί να είναι η πρώτη χώρα που θα αποικήθηκαν 
ξανά". 

75 Η Αφρικανική Ένωση κατά το 2ο εξάµηνο του 2004 ανέπτυξε 3.000 στρατιώτες, έχοντας ωστόσο 
προηγουµένως αναφέρει έλλειψη κεφαλαίων και «λογιστικές δυσκολίες» στην ανάπτυξή της µε αποτέλεσµα 
αφενός τα Ηνωµένα Έθνη να υποσχεθούν 100 εκατοµµύρια δολάρια για την υποστήριξη της δύναµης, το ήµισυ 
περίπου του 221 εκατοµµύρια δολάρια υπολογιζόµενου κόστους για την ανάπτυξη της δύναµης για ένα χρόνο, 
και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Ένωση 80 εκατ. ευρώ. 

76 Τον Σεπτέµβριο του 2005 η δύναµη ανέρχονταν σε 7.000 άνδρες. 
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Εξεταστικής Επιτροπής για να εξετάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
καθώς και να διαπιστώσει αν υφίσταντο γενοκτονία77. Στον απόηχο του ψηφίσµατος αυτού, η 
δύναµη των ειρηνευτικών δυνάµεων ήταν να επεκταθεί σε 4.500 στρατιώτες. Ακολούθησε η 
απόφαση 1591(2005) που επέβαλε ένα ευρύτερο εµπάργκο όπλων και ορισµένες άλλες 
κυρώσεις. Επίσης το Σ.Α. για πρώτη φορά ανέλαβε δράση υπό την Συνθήκη του 1948 για την 
γενοκτονία, συγκροτώντας Εξεταστική Επιτροπή

78 και ακολούθως, µε την απόφαση 
1593(2005), παρέπεµψε την υπόθεση του Νταρφούρ στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο 
(International Criminal Court-ICC) 79. Παρά τις εκκλήσεις του Γ.Γ., το Σ.Α., ενόψει της 
συνεχιζόµενης άρνησης του Σουδάν να δεχθεί στο έδαφός του µία δύναµη του Ο.Η.Ε., δεν 
επέδειξε βούληση και αποφασιστικότητα και δεν έλαβε κανένα µέτρο για την άµεση και 
οριστική επίλυση του προβλήµατος. Η βία συνεχίστηκε και µετά τη σύναψη, τον Μάιο του 
2006, της Darfur Peace Agreement, µεταξύ  της κυβέρνησης του Σουδάν και του 
Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SΡLA), αφού δύο µεγάλες οµάδες ανταρτών, το 
Κίνηµα ∆ικαιοσύνης και Ισότητας και µια αντίπαλη φατρία του SΡLA αρνήθηκαν να 
υπογράψουν. Στις 31 Ιουλίου του 2006, ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν πρότεινε 
µια ειρηνευτική δύναµη του ΟΗΕ των περίπου 24.000 για το Νταρφούρ

80. Στην πρόταση του 
Ανάν, περίπου 5.300 διεθνείς αστυνοµικοί θα αναπτύσσονταν αρχικά, ακολουθούµενοι από 
την κύρια δύναµη του ΟΗΕ. Μόλις το 2007 η κυβέρνηση του Σουδάν δέχθηκε να αναπτυχθεί 
στο έδαφός της µία υβριδική δύναµη (η UNAMID), µε εντολή να σταµατήσει τη βία και να 
προστατέψει τους αµάχους. Η πρόταση του Κόφι Ανάν µε την αποδοχή του Σουδάν 
εγκρίθηκε µε την απόφαση 1769 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. 
 

Παρεµφερής, ως προς το γεγονός της ενεργοποίησης της αρχής της Ευθύνης για 
Προστασία, είναι και η περίπτωση της Κένυας. Θεωρείται µάλιστα ως το καλύτερο 
παράδειγµα στην πράξη σε διπλωµατικό ωστόσο επίπεδο. 

 

                                                           

77 Πλήθος ήταν οι περιπτώσεις που θεωρήθηκαν οι ωµότητες ως γενοκτονία. Ενδεικτικά αναφέρονται ο 
Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ (9 Σεπτεµβρίου 2004), ο Πρόεδρος των ΗΠΑ George W. Bush 
(9 Σεπτεµβρίου 2004), και πλήθος γερουσιαστών όπως οι Russell Feingold (22 Ιουλίου 2004), Τζον Κέρι (16 
Σεπ 2004), Τζόζεφ Λίµπερµαν (2 Μαρτίου 2005). Αντίθετα η άποψη αυτή δεν χαιρετίστηκε από την λοιπή 
διεθνή κοινότητα: Ηνωµένα Έθνη  δήλωσαν ότι µαζικές δολοφονίες αµάχων διαπράχθηκαν από την 
Τζαντζαγουίντ , αλλά όχι γενοκτονία, το 2004, ο πρόεδρος της ΕΠΑ της Αφρικανικής Ένωσης  δήλωσε ότι ¨.. 
καταχρήσεων λαµβάνουν χώρα Υπάρχει µαζική ταλαιπωρία, αλλά δεν είναι γενοκτονία¨, η ∆ιεθνής Αµνηστία 
δήλωσε ότι ¨Οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ... δεν µπορεί να αγνοηθεί πλέον, ούτε να 
δικαιολογηθεί ή να απαλλαγεί από ένα πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων¨. 

78 Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση του Σουδάν δεν σχεδίασε ούτε ακολούθησε πολιτική 
διάπραξης γενοκτονίας, βρήκε όµως ότι στο Νταρφούρ είχαν διαπραχθεί εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και 
εγκλήµατα πολέµου. 

79 Στις 14 Ιουλίου 2008, κατατέθηκαν από το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο (ICC) δέκα κατηγορίες για 
εγκλήµατα πολέµου εναντίον του πρόεδρου του Σουδάν Omar al-Bashir, τρεις κατηγορίες γενοκτονίας, πέντε 
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και δύο για φόνο. Αυτό σηµατοδοτεί την πρώτη φορά που οι κατηγορίες 
γενοκτονίας έχουν κατατεθεί από το ICC κατά  αρχηγού κράτους. Το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, τον Μάρτιο 
του 2009 εξέδωσε ένταλµα σύλληψης εναντίον του Omar al-Bashir για εγκλήµατα πολέµου στο Σουδάν. Το 
δικαστήριο δεν κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για περίπτωση 
γενοκτονίας, αλλά επιβεβαίωσε το κατηγορητήριο για πέντε κατηγορίες για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας 
και δύο κατηγορίες για εγκλήµατα πολέµου σχετικά µε τη σύγκρουση των εξεγέρσεων Νταρφούρ. Το ένταλµα 
ισχυρίζεται παραβιάσεις όπως η ανθρωποκτονία, ο βιασµός, η εξόντωση, βίαιη µεταφορά, βασανιστήρια, 
λεηλασίες και οι επιθέσεις εναντίον του άµαχου πληθυσµού. 

80 Η Αφρικανική Ένωση, τον Μάιο του 2006 εξέφρασε την προθυµία να αντικατασταθούν οι 
ειρηνευτικές αποστολές στο Νταρφούρ από τα ΗΕ. Υπεραµύνθηκαν της άποψης ότι η υπο-χρηµατοδοτούµενη 
αποστολή θα έπρεπε να αντικατασταθεί από µια πλήρως εξοπλισµένη δύναµη του ΟΗΕ. Επιπλέον κατά τη 
σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης του 2006, που πραγµατοποιήθηκε στην Μπανζούλ της Γκάµπια, 
αποφασίστηκε ότι οι ειρηνευτικές δυνάµεις της Αφρικανικής Ένωσης θα παραµείνουν στο Νταρφούρ έως το 
τέλος του 2006, µετά από αίτηµα των Ηνωµένων Εθνών. 
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Την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των προεδρικών και κοινοβουλευτικών 
εκλογών της 27ης ∆εκεµβρίου 2007, µε αντίπαλους τον πρόεδρο της χώρας Mwai Kibaki µε 
το κόµµα Party for National Unity (PNU) και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Raila Odinga µε 
το κόµµα Orange Democratic Movement (ODM), ακολούθησαν βίαια γεγονότα που 
συγκλόνισαν όχι µόνο στην αφρικανική αλλά και στη διεθνή κοινότητα. Τα βίαια επεισόδια 
ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Samuel Kivuitu,  
ανακοίνωσε τη νίκη του προέδρου Kibaki µε προβάδισµα 232.000 ψήφων. Ο πρόεδρος της 
χώρας, Kibaki, ανακήρυξε τον εαυτό του νικητή και έσπευσε να ορκιστεί ως ο νέος 
πρόεδρος, σε κλειστή για τους δηµοσιογράφους τελετή, σε λιγότερο από µία ώρα από την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Odinga κατηγόρησε τον 
Kibaki για νοθεία και κάλεσε το λαό να βγει στους δρόµους. Σηµειώθηκαν σφοδρές 
συγκρούσεις στους δρόµους του Nairobi και άλλων µεγάλων πόλεων (Eldoret, Kisumu, 
Mombasa, Nakuru και Naivasha). Η κυβέρνηση απάντησε µε βία. Χρησιµοποίησε το γεγονός 
ότι η αντιπολίτευση ξεσήκωσε το λαό να βγει στους δρόµους και χαρακτήρισε τις 
διαδηλώσεις παράνοµες. Η αναταραχή γρήγορα εξελίχθηκε σε σύγκρουση µεταξύ της 
εθνοτικής οµάδας των Kikuyu µε την αντίστοιχη των Luo και τους υποστηριχτές τους. 
Συµµορίες που υποστήριζαν είτε το ODM είτε το PNU άρχισαν να πολεµούν µεταξύ τους. 
Σύµφωνα µε την πρώην πρόεδρο της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της Κένυας 
(KNCHR), Maina Kiai, η βία που ακολούθησε τις εκλογές εκδηλώθηκε µε τέσσερις 
µορφές

81: α) βία που προερχόταν από συµµορίες οι οποίες διαµαρτυρόµενες για την εκλογική 
απάτη, βίασαν, έκαψαν και λεηλάτησαν µε άναρχο τρόπο, β) βία οργανωµένη στην περιοχή 
του Rift Valley από τους υποστηρικτές του ODM κατά των υποστηρικτών του αντίπαλου 
κόµµατος, γ) εκτεταµένη χρήση βίας από την αστυνοµία κατά άοπλων υποστηρικτών του 
ODM που διαδήλωναν, δ) αντίποινα σε περιοχές-προπύργια του PNU από την τοπική 
πολιτοφυλακή.  

 
Όσο η κατάσταση στην Κένυα κλιµακωνόταν µε βιασµούς, λεηλασίες περιουσιών 

και εκτοπίσεις κατοίκων, η διεθνής κοινότητα έσπευσε να αντιδράσει82. Πολλές χώρες 
παρείχαν όχι µόνο ανθρωπιστική βοήθεια αλλά προσπάθησαν να πείσουν τις δύο 
αντιµαχόµενες πλευρές να έρθουν σε συµβιβασµό. Οι δύο αντίπαλοι πολιτικοί κατόπιν 
επικοινωνιών µε µία ¨επιτροπή¨ που παραγγέλθηκε από την Αφρικανική Ένωση (AU) 83 
αποτελούµενη από τον πρόεδρο της Γκάνα και πρώην πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, 
John Kufuor, τον πρόεδρο της Ουγκάντας Yoweri Museveni και τον Αρχιεπίσκοπος 
Desmond Tutu, σε συνδυασµό µε την υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Condoleeza Rice, τον 
Βρετανό πρωθυπουργό, Gordon Brown και τον υπουργό Εξωτερικών της Γερµανίας,  
Steinmeier κατέληξαν σε συµβιβασµό. Στον ανωτέρω συµβιβασµό καταλυτικό ρόλο 

                                                           

81 Maina Kiai, “The political crisis in Kenya: a call for Justice & Peaceful resolution”, Review of 
African Political Economy, σελ. 141 

82 O Ban Ki-moon έσπευσε γρήγορα να χαρακτηρίσει την κατάσταση σχετική µε RtoP και να 
υπενθυµίσει στους ηγέτες της Κένυας τις ευθύνες τους βλ. σχ. Statement attribute to the Spokesperson for the 
Secretary- General on the situation in Kenya, New York 2 Jan 2008. O ειδικός σύµβουλος του γενικού 
γραµµατέα για την πρόληψη της γενοκτονίας, Francis Deng, κάλεσε επίσης την κενυάτικη ηγεσία να ενεργήσει 
την αρµοδιότητά της για την προστασία, υπενθυµίζοντάς τους ότι, εάν απέτυχαν να το πράξουν θα πρέπει να 
λογοδοτήσουν στη διεθνή κοινότητα βλ. σχ. Ban Ki-moon, Address to the Summit of the African Union, Addiw 
Ababa, 31 Jan 2008. Επιπλέον το Συµβούλιο Ασφαλείας υποστήριξε τις ανωτέρω προσπάθειες, εκδίδοντας 
Προεδρική ∆ήλωση υπενθυµίζοντας στους ηγέτες την ¨ευθύνη τους να εµπλακούν πλήρως στην εύρεση µιας 
βιώσιµης πολιτικής λύσης και να αναλάβουν άµεση δράση για τον τερµατισµό της βίας¨ βλ. σχ. UNSC, 
¨Statement by the President of the Security Council¨, S/PRST/2008/4, 6 Feb 2008. 

83 Tα αφρικανικά µέλη είχαν εκφράσει την άποψη ότι η Αφρικανική Ένωση πρέπει να διαδραµατίσει 
ηγετικό ρόλο στην όλη προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος βλ. σχ. Security Council Report, ¨Kenya update 
report¨, Mar 2008. 
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διαδραµάτισε η µεσολάβηση του πρώην Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ, Kofi Annan84, της 
πρώτης κυρίας της Μοζαµβίκης Graca Machel και του πρώην προέδρου της Τανζανίας, 
Benjamin Mkapa85. Το γεγονός αυτό εµπόδισε τον εκτροχιασµό της κατάστασης και την 
µετάπτωσή της σε µαζικές θηριωδίες. Στις 28 Φεβρουαρίου 2008, δυο µήνες µετά τις 
αιµατηρές εκλογές, ο Kibaki και ο  Odinga υπέγραψαν συµφωνία συµφιλίωσης τη λεγόµενη 
National Accord and Reconciliation Act η οποία δηµιουργεί το αξίωµα του πρωθυπουργού 
και καθιερώνει µια κυβέρνηση συνεργασίας. Ο πρόεδρος θα παραµείνει «αρχηγός του 
κράτους» και ο πρωθυπουργός «αρχηγός της κυβέρνησης» που θα λογοδοτεί στο 
κοινοβούλιο

86. 
 
Ο απολογισµός των δίµηνων αναταραχών ήταν πάνω από 1.700 άνθρωποι, 

ανάµεσά τους και παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους ενώ περί τις 663.000 εκτοπίστηκαν από τα 
σπίτια τους87. 

 
Παρόλο που οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις αναλύθηκαν υπό το πρίσµα της R2P 

υπήρξαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες παρά την εµφάνιση επεισοδίων πραγµατικών ή 
επικείµενων µαζικών δολοφονιών που εµπεριείχαν, δεν αντιµετωπίστηκαν από τη διεθνή 
κοινότητα – για τους δικούς της λόγους- σύµφωνα µε τη νόρµα που εξετάζουµε. Το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγµα ίσως αποτελεί η περίπτωση της Σοµαλίας (2006-2008). 

 
Ενώ η διεθνής απάντηση στην κρίση στη Σοµαλία στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 συχνά αναφέρεται ως σηµαντική προϋπόθεση για την εµφάνιση της νόρµας RtoP, η 
κρίση που έπληξε τη χώρα τον ∆εκέµβριο του 2006 – όπου η επέµβαση της Αιθιοπίας 
φαίνεται να καθαίρεσε την Ένωση Ισλαµικών ∆ικαστηρίων (Union of Islamic Courts-UIC)- 
εισήγαγε µια περίοδο συγκρούσεων, όπου αυτές δεν αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στη νόρµα, παρόλη της εµφάνιση καταστάσεων εγκληµάτων πολέµου, 
εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και εθνοκαθάρσεων, καθώς επίσης και της ίδιας της 
πραγµατικής απειλής, αυτής της περαιτέρω κλιµάκωσης88. Αντ' αυτού, η διεθνής προσοχή 
είχε εστιαστεί περισσότερο σε συµπτώµατα της κρίσης όπως η θαλάσσια πειρατεία και η 
στήριξη του Ισλαµισµού- και όχι στην ίδια την κρίση. Στα δύο αιµατηρά χρόνια που 
ακολούθησαν, µετά ∆εκέµβριο του 2006, περίπου 16.500 άµαχοι σκοτώθηκαν και µόνο το 
2007 περίπου 1,9 εκατοµµύρια Σοµαλοί εκτοπίστηκαν, αριθµοί υψηλότεροι σε θανάτους και 
εκτοπισθέντες από αυτούς του Νταρφούρ και της Κένυα µαζί. 

 
Παρά τις γενικευµένες επιθέσεις εναντίον αµάχων, οι διεθνείς παράγοντες 

παρέµειναν απρόθυµοι να συνδέσουν την κατάσταση µε την Ευθύνη για Προστασία. Ο 
Gareth Evans πρότεινε ότι η Σοµαλία δεν ήταν αποτελεί µία ¨κλασική [RtoP] κατάσταση¨, 
αλλά ότι η επικείµενη απειλή για µαζικές θηριωδίες δικαιολογεί το να συµπεριληφθεί στη  

                                                           

84 Αντικατοπτρίζοντας την επιτυχηµένη διπλωµατική ο Ανάν αργότερα παρατήρησε ότι: βλέποντας την 
κρίση µέσα από το πρίσµα της R2P και µιας κενυάτικης κυβέρνησης να αδυνατεί να συγκρατήσει την 
κατάσταση και να προστατέψει τους πολίτες της. Ήξερα ότι αν η διεθνής κοινότητα δεν παρενέβαινε, τα 
πράγµατα θα πήγαιναν απελπιστικά λάθος. Το πρόβληµα είναι όταν λέµε ¨παρέµβαση¨, οι άνθρωποι σκέφτονται 
στρατιωτική, όταν στην πραγµατικότητα αυτό είναι µια έσχατη λύση. Η Κένυα είναι ένα επιτυχηµένο 
παράδειγµα της R2P στην πράξη Cited in Roger Cohen, Ḧow Kofi Annan Rescued Kenya¨, New York Review 
of Books 55, no13,14 Aug 2008, στο Alex J. Bellamy, ¨The Responsibility to Protect-Five years on, p153, Ethics 
& International Affairs, 24, no2, Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 2010. 

85 Andrea Bohnstedt, Denis Onyango, Anver Versi, ¨Cautious Optimism as Calm Returns¨, African 
Business, issue 340, March 2008. 

86 Still stalled on the edge www.economist.com/node/10740678  επίσκεψη στις 24/12/2013. 
87 When not imploding is not enough www.economist.com/ node/12059310, επίσκεψη στις 24/12/2013. 
88 Τόσο η ∆ιεθνής Αµνηστία όσο και η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα βρήκαν ότι εγκλήµατα 

πολέµου είχαν διαπραχθεί εναντίον των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένης και της Αιθιοπίας. 
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λίστα παρακολούθησης των χωρών πιθανών για εµφάνιση ανάγκης εφαρµογής της R2P89. Η 
διεθνής απάντηση στην κρίση ήταν αργή και διστακτική. Η διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε 
στα γεγονότα όπως παρουσιάστηκαν έχοντας την τάση να δώσουν προτεραιότητα στα 
συµφέροντα των εξωτερικών δρώντων σε σχέση µε αυτά των Σοµαλών αµάχων. 

 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες το Νοέµβριο του 2006, µετά από πολύµηνες διπλωµατικές 

διαµάχες, εισήγαγαν σχέδιο ψηφίσµατος µε το οποίο εξουσιοδοτούσαν την αποστολή 
ειρηνευτικών δυνάµεων υπό την αιγίδα της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη 
(IGAD), ενός υποπεριφερειακού οργανισµού στην Ανατολική Αφρική. Η επικείµενη ήττα της 
Μεταβατικής Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης από την ICU ώθησε την Αιθιοπία να παρέµβει, µε 
την υποστήριξη των ΗΠΑ, και ανάγκασε το Συµβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει την ανάπτυξη 
της IGAD90, παρά τους ενδοιασµούς πολλών µελών του Συµβουλίου σχετικά τόσο µε την 
ικανότητα της IGAD να αναπτύξει και να χρηµατοδοτήσει µια αποτελεσµατική λειτουργία 
της ειρήνης, εξαιτίας των χρηµατικών απαιτήσεων της αποστολής και των υπαρκτών πόρων 
από τις δυτικές δωρεές, όσο και ανησυχίες αφορώντες την διαθεσιµότητα των ειρηνευτικών 
δυνάµεων

91. Ωστόσο όταν η IGAD αποδείχτηκε ανίκανη να αναπτύξει επαρκής ειρηνευτικές 
δυνάµεις, το ΣΑ στράφηκε προς την ΑΕ. Μετά την έκθεση του προέδρου της Επιτροπής 
σχετικά µε την κατάσταση στη Σοµαλία (PSC/PR/2 (LXIX)) καθώς και την αξιολόγηση και 
τις συστάσεις της Αφρικανικής Επιτροπής Στρατιωτικού Επιτελείου, η ΑΕ και το Συµβούλιο 
Ασφαλείας, στις 20 Φεβρουαρίου 2007, αποφάσισαν να επιτρέψουν την ανάπτυξη της 
αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σοµαλία (AMISOM) και για περίοδο 6 µηνών 
(απόφαση SC/1744). Η αποστολή θα αναλάµβανε την υποχρέωση να υποστηρίξει την 
Μεταβατική Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση (Transitional Federal Government-TFG), η οποία 
έδρευε στην Baidoa και να την υπερασπιστεί έναντι της Ένωσης των Ισλαµικών ∆ικαστηρίων 
(ICU), η οποία είχε εγκαθιδρύσει µία σταθερή βάση στο Μογκαντίσου (Mogadishu) και είχε 
περικυκλώσει την Baidoa. Αν και το ψήφισµα κέρδισε την υποστήριξη της Κίνας, της Ρωσίας 
και τα µέλη της Αφρικής, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι µια 
τέτοια προφανώς προκατειληµµένη αποστολή θα µπορούσε να κλιµακώσει την κρίση92. 
Παρόλο όµως που το Συµβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης επέµεινε 
ότι η AMISOM θα ήταν προσωρινή και ότι θα την ακολουθούσε µία ειρηνευτική αποστολή 
των ΗΕ, ούτε το Συµβούλιο ούτε και η Γραµµατεία του ΗΕ δεν ενέκρινε ποτέ την ιδέα µιας 
τέτοιας αποστολής. Η AMISOM ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2007 µε 1.700 στρατιώτες από τις 
Ουγκάντα, Νιγηρία, Γκάνα, Μαλάουι και Μπουρούντι τα οποία είχαν επίσης δεσµευθεί να 
αναπτύξουν στρατεύµατα. 

 
Η προφανής ανικανότητα της AMISOM προκαλεί τη δηµιουργία νέων εκκλήσεων 

από τις Ηνωµένες Πολιτείες (κυβέρνηση Μπους), την Κίνα, την Ιταλία και την Αφρικανική 
Ένωση, προς τον ΟΗΕ για  να αναλάβει τα “καθήκοντα” του ως προς την διατήρηση της 
ειρήνης, αν και κανένας τους δεν διατυπώνει εκκλήσεις όσον αφορά την RtoP. Ιδίως οι 
εκκλήσεις των ΗΠΑ οφείλονται περισσότερο στον ¨πόλεµο κατά της τροµοκρατίας¨ που 
είχαν κηρύξει παρά σε ανησυχίες που εγείρονται από το πλαίσιο δράσης της R2P. ∆εδοµένης 
της εύθραυστης κατάστασης της ασφάλειας και της απουσίας µιας βιώσιµης ειρηνευτικής 

                                                           

89 Gareth Evans, T̈he Responsibility to Protect: An Idea Whose Time Has Come… And Gone?¨, 
International Relations vol 22, no3, Sep 2008. 

90 Σκοπός ήταν να παρέχει υποστήριξη στα ΜΟΘ (µεταβατικά οµοσπονδιακά θεσµικά όργανα) στις 
προσπάθειές τους προς τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα και την προώθηση του διαλόγου τη 
διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη 
µακροπρόθεσµη σταθεροποίηση, την ανοικοδόµηση και την ανάπτυξη στη Σοµαλία. 

91 Βλ. σχετ. Security Council Report, Üpdate on Somaliä, Mar – Nov 2006. 
92 Alex J. Bellamy, T̈he Responsibility to Protect-Five years on¨, p156, Ethics & International Affairs, 

24, no2, Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 2010. 
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διαδικασίας ή ύπαρξης σαφών δεσµεύσεων για τη διάθεση των στρατευµάτων, του 
εξοπλισµού και της χρηµατοδοτικής στήριξη από τη ∆ύση (ή από αλλού), ο Γενικός 
Γραµµατέας παρουσιαζόταν απρόθυµος να εγκρίνει την ανάπτυξη των ειρηνευτικών 
δυνάµεων του ΟΗΕ. Το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ρωσία χαιρετίζουν την άποψη 
του Γεν. Γραµ. υποστηρίζοντας ότι α) οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη 
ειρηνευτικών δυνάµεων, β) οι ειρηνευτικές δυνάµεις θα αντιµετωπίσουν σηµαντικές απειλές, 
γ) ο ΟΗΕ δεν θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει µια επαρκώς ισχυρή δύναµη και δ) 
δεδοµένης της  απουσίας µιας βιώσιµης πολιτικής δεν θα τερµατιστεί η υφιστάµενη 
κατάσταση

93. Ως εκ τούτου, ο Γενικός Γραµµατέας συνέστησε ότι οι ειρηνευτικές δυνάµεις 
του ΟΗΕ θα αναπτυχθούν µόνο όταν η κατάσταση ασφάλειας έχει βελτιωθεί, µια βιώσιµη 
πολιτική διαδικασία έχει αρχίσει και η χώρα έχει αποδείξει ότι µπορεί να εκτελεί θεσµικές 
βασικές της λειτουργίες. Το Συµβούλιο Ασφαλείας αποδέχθηκε αυτή τη πρόταση µε την 
απόφαση 1814 (15 Μαΐου 2008). 

 
     5.  Η περίπτωση της Συρίας. 

 
Η τελευταία δεκαετία, από τη γέννηση της ευθύνης προστασίας µέχρι σήµερα, δείχνει 

ότι το δόγµα έχει εισέλθει για τα καλά στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας. Ωστόσο αν 
και τα περισσότερα κράτη αναγνωρίζουν την αρχή, δε δείχνουν να έχουν διαµορφώσει µία 
πάγια πρακτική στις περιπτώσεις που αναµφίβολα συνιστούν κρίση R2P. Έτσι, ενώ είναι 
νωπές ακόµα οι αναµνήσεις όπου η διεθνής κοινότητα αντιµετώπισε την κρίση στη Λιβύη 
άµεσα, δυναµικά και σύµφωνα µε τις επιταγές του R2P, σήµερα µπροστά στην ανθρωπιστική 
κρίση στη Συρία, δείχνει ανίκανη – αν όχι χωρίς ξεκάθαρη διάθεση- να αντιδράσει 
αποτελεσµατικά. Η µάχη για την ανατροπή του καθεστώτος αλ-Άσαντ στη χώρα, το οποίο 
επέδειξε σθεναρή αντίδραση στις πιέσεις που του άσκησαν οι εξεγερµένοι, προκάλεσε το 
ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και των µελετητών, καθόσον η εν λόγω εξέγερση έχει 
εκλάβει διεθνείς διαστάσεις. Έφερνε έτσι τόσο παραδοσιακές υπερδυνάµεις (ΗΠΑ, Ρωσία, 
Κίνα) όσο και περιφερειακές δυνάµεις (Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ιράν κα) µπροστά σε µια 
αντιπαράθεση, που αφορά τον τρόπο επίλυσης της διαµάχης µέσα από την υιοθέτηση ή µη 
του διεθνή παρεµβατισµού, καθώς και τους όρους επίλυσης των διαφορών των αντίπαλων 
παρατάξεων της χώρας. 

 
Η συνεχιζόµενη διεθνής κρίση που εκτυλίσσεται στη Συρία, µε εµφανή την απειλή 

µιας γενικευµένης αποσταθεροποίησης της περιοχής, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της 
διεθνούς κοινότητας σε αυτή την κατεύθυνση µε σκοπό της επίτευξη ενός συµβιβασµού 
µεταξύ των δύο αντιµαχόµενων πλευρών, αυτών των εξεγερθέντων µε επικεφαλή τον Μούσα 
Χατίµπ Αλ Χασάνι και του επίσηµου κράτους µε ηγέτη τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Η εξέγερση 
στη χώρα αποτελεί την µακροβιότερη µεταξύ των εξεγέρσεων που προκλήθηκαν στα πλαίσια 
της επονοµαζόµενης Αραβικής Άνοιξης. Οι ειρηνευτικές προσπάθειες ωστόσο που 
λαµβάνονται προς την κατεύθυνση της µείωσης της έντασης και των περιστατικών 
ανεξέλεγκτης βίας στην Συρία δεν χαρακτηρίζονται από συντονισµό πολύ δε µάλλον 
παρατηρούνται φαινόµενα ανταγωνισµού µεταξύ διεθνών και περιφερειακών δρώντων σε µια 
προσπάθεια ισχυροποίησής τους στην διεθνή σκακιέρα. 

 
Στην πολύπλοκη αυτή σκηνή που συνθέτουν οι πλειάδα δρώντων παρατηρούνται 

συνασπισµοί κρατών που συσσωρεύονται εκατέρωθεν των αντίπαλων παρατάξεων. Το 
παράδοξο είναι ότι κράτη τα οποία ανήκουν στον ίδιο συνασπισµό παραδοσιακά εµφάνιζαν 
συγκρουόµενα συµφέροντα στο διεθνή  ¨ταµπλό¨. Έτσι εµφανίζονται χώρες που 

                                                           

93 Βλ. Security Council Report, ¨ Somalia Update Report ¨, Nov 2008. 
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υποστηρίζουν το υφιστάµενο καθεστώς του Άσαντ όπως η Ρωσία94 και η Κίνα
95, ενώ από την 

άλλη πλευρά οι ΗΠΑ δεσπόζουν, σε µια προσπάθεια επαναπροσδιορισµού της θέσης τους 
στην περιοχή, µε παραδοσιακούς τους συµµάχους (Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία) να τις 
ακολουθούν. 

 
Έπειτα από τις αναποτελεσµατικές πιέσεις του Γενικού Γραµµατέα των ΟΗΕ Ban ki- 

Moon για τον τερµατισµό των βιαιοπραγιών εναντίον του άµαχου πληθυσµού
96, που 

διεξάγονταν από τις 15 Μαρτίου 2011, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανατροπής της 
απάνθρωπης και καταστροφικής συριακής κρίσης η διεθνής κοινότητα ενεργοποίησε τους 
µηχανισµούς των ΗΕ, µε τη δύση να τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης µίας απόφασης από το 
Συµβούλιο Ασφαλείας για την παύση των εχθροπραξιών. Όµως µετά τις αντιρρήσεις της 
Ρωσία, αποδεικνύοντας για µία ακόµα φορά ότι το ΣΑ αποτελεί πολλές φορές τον εκφραστή 
των συµφερόντων των πέντε µονίµων µελών του, το Συµβούλιο περιορίστηκε µόνο στην 
εξέδωση µίας ανακοίνωσης στις 3 Αυγούστου 201197. Εξάλλου οι δυτικές προθέσεις 
συνάντησαν αντιρρήσεις και από άλλες χώρες του Συµβουλίου από το φόβο οδήγησης σε µία 
ένοπλη επέµβαση όπως αυτή πραγµατοποιήθηκε στην περίπτωση της Λιβύης. Στις αρχές του 
Οκτώβρη του ίδιου έτους κατατέθηκε προς ψήφιση νέα πρόταση98 η οποία ζητούσε από τον 
Άσαντ, σε διάστηµα ενός µήνα, να προβεί σε πολιτικές µεταρρυθµίσεις, να τερµατίσει τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που τελούνταν στην χώρα. Σε περίπτωση µη 
πραγµατοποίησης η πρόταση προέβλεπε την επιβολή από το ΣΑ των κυρώσεων που 
προβλέπονταν από το άρθρο 41 του Χάρτη (οικονοµικές και διπλωµατικές). Εκ νέου όµως η 
Ρωσία µε την Κίνα να προστίθεται τώρα έκανε χρήση του δικαιώµατος αρνησικυρίας99, 
αυξάνοντας την ένταση. Παράλληλα µε τα παραπάνω διαδραµατιζόµενα ο Αραβικός 
Σύνδεσµος έπειτα από τις ατελέσφορες πιέσεις προς τον Άσαντ, τον Νοέµβριο του 2011 
αποφάσισε την αποβολή από της Συρίας από τις τάξεις του, ενώ στις 22 Ιανουαρίου θα 
προτείνουν ένα πλήρες ειρηνευτικό σχέδιο για άµεση κατάπαυση του πυρός για έναρξη 
πολιτικού διαλόγου. Με αφορµή αυτό το σχέδιο τα δυτικά κράτη θα προτείνουν στο ΣΑ τον 
Φεβρουάριο του 2012 σχέδιο ειρήνευσης100. Πάλι όµως οι Ρωσία και Κίνα από κοινού 
καταψήφισαν την πρόταση προφασιζόµενες πιθανή σύγχυση λήψης σωστών µηνυµάτων από 
τη ∆αµασκό

101. Μπροστά σε αυτή τη διαρκή απόρριψη των προτάσεων οι δυτικές 
κυβερνήσεις και αυτές των αραβικών χωρών, φιλικά προσκείµενων προς τους εξεγερµένους, 
συνέστησαν κατόπιν πρωτοβουλίας του Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί, την «Οµάδα των 
Φίλων του Συριακού Λαού». Η εν λόγω οµάδα διεξήγαγε τρεις συναντήσεις – η πρώτη στην 

                                                           

94 Η Ρωσία προκειµένου να µην αποκλειστεί από την Ανατολική Μεσόγειο και δεδοµένης της 
συµφωνίας που έχει συνάψει µε την Συρία για την χρήση από τα πλοία της του λιµανιού του Ταρτό συνεχίζει 
την παροχή στήριξης στο καθεστώς Άσαντ. Για περισσότερα βλ. Grove Thomas, ¨Syria to get more arms from 
Russia soon¨, Reuters, June 26, 2012. 

95 Η Κίνα, όπως και σε πρόσφατες , παλαιότερες περιπτώσεις (Κόσοβο, Ιράκ και Λιβύη) διαχωρίζει τη 
θέση της από από την ∆ύση υποστηρίζοντας τις πιεζόµενες από αυτήν χώρες. Για περισσότερα βλ. Xiaoming 
Liu, ¨China believes Syria needs a peaceful solution¨, The Guardian, February 9, 2012. 

96 Security Council Report, SC/10235, Apr 27, 2011. 
97 S/PRST/2011/16, Aug 3. 2011. 
98 Προτάθηκε από το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερµανία και την Πορτογαλία. 
99 SC/10403, Oct 4, 2011. Η πρόταση καταψηφίστηκε µε 9 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 4 αποχές 

(Βραζιλία, Ινδία, Λίβανος και Ν. Αφρική). 
100 Με την υποστήριξη των παρακάτω χωρών: Μαρόκο, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Γερµανία, 

Πορτογαλία, Κολοµβία, Τόγκο, Λιβύη, Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Η.Α.Ε., 
Οµάν. 

101 SC/10536, Feb 4, 2012. Η πρόταση καταψηφίστηκε µε 9 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 4 αποχές 
(Βραζιλία, Ινδία, Λίβανος και Ν. Αφρική). Η γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε στην τελική µορφή ήταν ηπιότερη 
από την αρχική, µε την ελπίδα ότι θα ξεπερνιόταν ο σκόπελος του βέτο, κάτι τέτοιο όµως δε συνέβη και οι δύο 
χώρες υποστήριξαν ότι τα ψηφίσµατα έριχναν όλη την ευθύνη στην Κυβέρνηση, παραβλέποντας την ευθύνη των 
ανταρτών. 
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Τύνιδα (24 Φεβρουαρίου 2012), η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη (1 Απριλίου 2012) και η 
τρίτη στο Παρίσι (6 Ιουλίου 2012)- χωρίς ωστόσο κατά τη διάρκειά τους να επιτύχει κάτι 
σηµαντικό παρά µόνο να συσπειρώσει τους οµοφρονούντες µεταξύ τους και να απαιτήσει 
υιοθέτηση κυρώσεων έναντι του συριακού καθεστώτος102. 

 
Νέα σελίδα στην αντιµετώπιση της κρίσης που εξετάζουµε αποτέλεσε ο από κοινού 

µεταξύ ΟΗΕ και Αραβικού Συνδέσµου ορισµός απεσταλµένου για την ανάληψη 
µεσολαβητικών προσπαθειών του πρώην Γ. Γ. Του ΟΗΕ, Κόφι Αννάν, στις 23 Φεβρουαρίου 
2012103. Έπειτα από µια σειρά επισκέψεών του σε εµπλεκόµενες πρωτεύουσες φάνηκε πως 
θα βρισκόταν λύση στο πρόβληµα, ύστερα µάλιστα και από την συµφωνία του συριακού 
καθεστώτος στο σχέδιο των ¨έξι σηµείων¨ που πρότεινε ο ειδικός απεσταλµένος του ΟΗΕ και 
του Αραβικού Συνδέσµου104. Τα έξι σηµεία του σχεδίου πραγµατεύονταν:  

 
1. Τη δέσµευση για συνεργασία µε τον ειδικό απεσταλµένο σε µία πολιτική 
διαδικασία στην οποία θα λάβουν µέρος όλες οι πλευρές και της οποίας θα ηγείται η 
Συρία, µε στόχο να εκπληρωθούν οι νόµιµες προσδοκίες και ανησυχίες του συριακού 
λαού. 
 
2. Τη δέσµευση να σταµατήσουν οι συγκρούσεις και να επιτευχθεί άµεσα υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ κατάπαυση της ένοπλης βίας σε όλες της τις µορφές και από όλες τις 
πλευρές, µε στόχο να προστατευθούν οι άµαχοι και να σταθεροποιηθεί η χώρα. 
 
3. Τη διασφάλιση της έγκαιρης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις περιοχές 
που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις και αποδοχή και εφαρµογή µιας δίωρης 
καθηµερινής διακοπής (των συγκρούσεων) για ανθρωπιστικούς λόγους. 
 
4. Την εντατικοποίηση και διεύρυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης όσων 
κρατούνται αυθαίρετα, περιλαµβανοµένων κυρίως όσων ανήκουν σε ευάλωτες 
οµάδες, και των ανθρώπων που έχουν εµπλακεί σε ειρηνικές πολιτικές 
δραστηριότητες. 
 
5. Τη διασφάλιση της ελευθερίας µετακίνησης σε όλη τη χώρα για τους 
δηµοσιογράφους και υιοθέτηση µίας πολιτικής παροχής αδειών εισόδου στη χώρα που 
να µην κάνει διακρίσεις. 
 
6. Το σεβασµό της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώµατος σε ειρηνικές 
διαδηλώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από το νόµο. 
 

Το θετικό κλίµα ήρθαν να διαταράξουν όµως η αθέτηση των συµφωνηθέντων από τη µεριά 
του καθεστώτος του Άσαντ, τον Απρίλιο του 2012, όσον αφορά τον τερµατισµό της άσκησης 
βίας εναντίον των αµάχων και της απρόσκοπτης πρόσβασης των ανθρωπιστικών οργανώσεων 
στους πληγέντες πληθυσµούς. Τον ίδιο µήνα και αντιµέτωπη µε αυτή την κατάσταση ο ΟΗΕ 

                                                           

102 Ν. Ραπτόπουλος, ¨Η κρίση στη Συρία και η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας προς τις όµορες 
χώρες: Η κρίση στη Συρία και η στάση του διεθνούς παράγοντα στο ¨Η αραβική Άνοιξη¨ επιµέλεια Ηλίας Ι. 
Κουσκουβέλης, Εκδ. Πανεπ. Μακεδονίας, Εργαστήρι ∆ιεθνών  Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 
Θεσ/νίκη, Σεπ 2012, σελ. 77-79. 

103 Προηγήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Α/RES/66/253, Feb 16, 2012 και στη 
συνέχεια το κοινό ανακοινωθέν του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσµου της 23 Φεβρουαρίου 2012. 

104 S/RES/2042, Apr 14, 2012. Προβλέπονταν επιπλέον αποστολή τριάντα άοπλων παρατηρητών του 
Οργανισµού στη Συρία. 
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αποφάσισε της ίδρυση αποστολής 300 παρατηρητών, της UNSMIS105 (United Nations 
Supervision Mission in Syria), για την επιτήρηση των ειρηνευτικών διαδικασιών. 
 

Στις 27 Μαΐου του 2012 και ύστερα από νέα επεισόδια στην περιοχή της Χούλα, µε 
περισσότερους από 100 θανάτους, το Συµβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε ανακοίνωση, στην 
οποία καταδίκαζε τα γεγονότα, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στην αποτυχία 
της Συριακής κυβέρνησης να προστατεύσει τον πληθυσµό της. Η αναφορά στην ευθύνη 
προστασίας έγινε λίγες µέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, σε δήλωση του Κόφι Αννάν ενώπιον 
της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρώην Γενικός Γραµµατέας παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι το 
σχέδιο του δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι στιγµής και ότι η κατάσταση ολοένα κλιµακώνεται. 
Τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα έχει την κοινή ευθύνη να ενεργήσει γρήγορα

106, 
διατυπώνοντας παράλληλα την ελπίδα ότι είναι δυνατόν να αποφευχθούν τα χειρότερα και να 
εξέλθει η Συρία από την κρίση. Η περαιτέρω κλιµάκωση των εχθροπραξιών ιδιαίτερα κατά τα 
µέσα Ιούνη, οδήγησε στην κατάθεση νέας πρότασης στο ΣΑ, αυτή τη φορά για την επιβολή 
οικονοµικών κυρώσεων στη Συρία. Για τρίτη φορά η Ρωσία έκανε άσκηση του δικαιώµατος 
αρνησικυρίας που διαθέτει ως µόνιµο µέλος του107. Η συνεχιζόµενη σθεναρή αντίσταση της 
Ρωσίας να αποδεχτεί κάποια προτεινόµενη λύση – αντιστάθηκε και στην ∆ιάσκεψη Κορυφής 
στην Γενεύη (30 Ιουνίου 2012)- οδήγησε στην παραίτηση, από τα καθήκοντά του, τον από 
κοινού ειδικό Απεσταλµένο του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσµου, Κόφι Αννάν, στις 2 
Αυγούστου 2012, τον οποίο διαδέχτηκε στις 17 του ίδιου µήνα ο Lakhdar Brahimi του οποίου 
η θητεία µε µία παράταση που δόθηκε (21 Φεβ 2013) θα διαρκούσε µέχρι το τέλος του 2013. 

 
Η επιδείνωση του κύκλου αίµατος, που άρχισε τα τέλη του Ιουλίου του 2012, και η 

διαρκώς επιδεινούµενη κατάσταση ώθησε τη διεθνή κοινότητα σε ένα µπαράζ ανακοινώσεων 
και τοποθετήσεων, µέσω τόσο του ίδιου τον ΟΗΕ και των θεσµικών οργάνων του (∆ιεθνής 
Αµνηστία,) όσο και των διεθνών οργανισµών (UNHCR, ICRC, UNICEF κτλ), καταδίκασης 
των φαινοµένων απάνθρωπης συµπεριφοράς και της ανικανότητας λύσης του προβλήµατος 
από το συριακό καθεστώς108. Επιπλέον πέραν του εµπάργκο των όπλων (23 Ιουλ 2012), το 
οποίο διατηρήθηκε µέχρι τα τέλη Μαΐου του επόµενου έτους, επιβλήθηκε στις 23 Αυγ 2012 
ζώνη απαγόρευσης πτήσεων µε την πρωτοβουλία των Μ. Βρετανία, Γαλλία και ΗΠΑ. 
Ωστόσο ανάληψη αποφασιστικής δράσης για την επίλυση του προβλήµατος δεν 
πραγµατοποιήθηκε παρ’ όλες τις παροτρύνσεις, εξαιτίας της διαρκούς επιδείνωσης της 
κατάστασης όπως επισηµαίνει και ο Brahimi, του Γεν. Γραµ. του ΟΗΕ στον διαδραστικό 
διάλογο της Γεν. Συνέλευσης (5 Σεπτεµβρίου 2012) που πραγµατοποιήθηκε µε θέµα «Ευθύνη 
για Προστασία: Η έγκαιρη και αποφασιστική αντίδραση» και στην οποία 18 µέλη εξέφρασαν 
την ανησυχία ότι η αδράνεια επιφέρει υψηλό κόστος για τους αµάχους109. Στο ίδιο µήκος 
κύµατος κινείται και η δήλωση του αναπληρωτή Γεν. Γραµ. Jan Eliasson ο οποίος αναφέρει 
ότι ελλείψη ισχυρού ψηφίσµατος, από το ΣΑ, για τη Συρία αποδυναµώνονται οι προσπάθειες 

                                                           

105 S/RES/2043, Apr 21, 2012. Το αρχικό διάστηµα παρουσίας ήταν 90 ηµέρες. Μετά από µία 
παράταση 30 ηµερών, η αποστολή περάτωσε τις εργασίες της στις 19 Αυγ 2012, επειδή σύµφωνα µε τον Gerard 
Araud, πρεσβευτή της Γαλλίας στον ΟΗΕ και πρόεδρο του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι συνθήκες για 
να κρατήσει το ΣΑ την αποστολή στη Συρία δεν εκπληρώθηκαν. Ο ΟΗΕ θα διατηρήσει την παρουσία στο 
έδαφος µε ένα γραφείο συνδέσµου στη ∆αµασκό. Η UNSMIS είχε µειωθεί στο ήµισυ στις 25 Ιουλ 12. 

106 Τόνισε ιδιαίτερα ότι η αντίδραση θα πρέπει να είναι συλλογική και όχι µεµονωµένη. 
107 SC/10714, Jul 19, 2012. Προβλέπονταν επιπλέον η παράταση της θητείας της UNSMIS στη Συρία. 
108 Ο Navi Pillay στις 10 Σεπ 2012 αναφέρει ότι η συριακή κυβέρνηση έχει αποτύχει στην προστασία 

του πληθυσµού της και η διεθνής κοινότητα πρέπει ¨να ενεργήσει από κοινού για την αποτροπή περαιτέρω 
παραβιάσεων¨. 

109 Πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ στις 3 Αυγ 2012 όπου ¨καταδίκασε τη 
βία απ’ όπου και αν προέρχεται¨ και στις 11 Απρ 2013 εκφράστηκε η ανησυχία για την κλιµάκωση της βίας, 
καταδικάστηκε ο αυξανόµενος αριθµός των νεκρών και κλήθηκε η συριακή κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες 
που της αναλογούν και να υποστηρίξει µια πολιτική µετάβαση µε τη δηµιουργία µίας Syrian Coalition (SOC). 
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των ΗΕ για την εύρεση φόρµουλας λύσης. Πιθανή, αλλά χωρίς αποτέλεσµα, ακτίνα φωτός 
στην λύση αποτέλεσε η έναρξη συνοµιλιών µεταξύ του Brahimi και των ΥΠΕΞ της Ρωσίας 
και των ΗΠΑ, Σεργκέι Λαβρόφ και Χίλαρι Κλίντον, στο ∆ουβλίνο στο πλαίσιο του αίσιου 
τερµατισµού της κρίσης. Με την είσοδο του 2013 συνεχίστηκαν οι εκκλήσεις προς το ΣΑ για 
λήψη ¨ισχυρής¨ απόφασης110. Παρόλα αυτά το Συµβούλιο περιορίστηκε στην έκδοση δελτίου 
τύπου στις 7 Ιουν 2013 µέσω του οποίου εξέφραζε την ανησυχία του για τις ανθρωπιστικές 
επιπτώσεις της κρίσης και καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να επιτρέψει την άµεση 
ανθρωπιστική βοήθεια στους αµάχους. Την ίδια µέρα πραγµατοποιείται έκκληση για 
ανθρωπιστική βοήθεια, η µεγαλύτερη στην ιστορία του Οργανισµού, ύψους 4,4 δις δολαρίων. 
Η ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης, µέσα από την ανάληψη ηγετικού ρόλου τόσο των 
ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας, χαιρετίστηκε από την Σύνοδο των G8 στις 18 Ιουν 2013 
στηρίζοντας την ανάγκη πραγµατοποίησης ειρηνευτικής διάσκεψης µεταξύ των δύο στη 
Γενεύη (Γενεύη ΙΙ). Παρόλα αυτά η συγκεκριµένη διάσκεψη συνεχώς αναβάλλεται - έχει 
αναβληθεί µέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2014 - και µόνο τον Οκτώβριο πραγµατοποιήθηκε 
συνάντηση του προέδρου Πούτιν µε τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Τζον Κέρι όπου κατέληξαν σε µία 
¨συναντίληψη απόψεων¨ επί των ενδεδειγµένων ενεργειών για το πρόβληµα των χηµικών. 

 
Η αυξητική τάση των επιθέσεων εναντίον άµαχου πληθυσµού, µε την χρήση 

απαγορευµένων όπλων - διασκορπιζόµενα βλήµατα, νάρκες κατά προσωπικού κτλ – και 
κυρίως η χρήση χηµικών έδωσε νέα ώθηση στα κύµατα προσφύγων και εσωτερικά 
εκδιωγµένων προσώπων (IDPs) ενώ εκτόξευσε τον αριθµό των νεκρών και τον ατόµων που 
έχριζαν βοήθειας. Σύµφωνα λοιπόν µε την γραµµατέα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων 
Υποθέσεων, Vallerie Amos, περί τα µέσα Απριλίου του 2013 υπολογίζονταν 4,25 
εκατοµµύρια εκδιωγµένοι, 1,3 εκατ. ήταν οι πρόσφυγες και 6,8 εκατ. ήταν ο αριθµός των 
ατόµων που έχριζαν βοήθειας, αριθµοί που µεταβάλλονταν µε γοργούς ρυθµούς φτάνοντας 
τον Μάιο, σύµφωνα µε την UNHCR, τους 1,5 εκατ. πρόσφυγες και 8,3 εκατ. (38% του 
συνολικού πληθυσµού) όσων έχουν ανάγκη, µε τη ∆ΕΕΣ να καταγγέλλει διαρκώς ύπαρξη 
προβληµάτων, από µέρους της συριακής κυβέρνησης, στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους δεινοπαθούντες. Οι δε νεκροί στην έκθεση  (13 Ιουνίου 2013) της Οµάδας 
Ανάλυσης ∆εδοµένων Ανθρωπιστικών ∆ικαιωµάτων, που ορίστηκε από την HRC, 
ανακοίνωσε ότι ο αριθµός των θανόντων ήταν περί τις 93.000, µε έναν ρυθµό αύξησης περί 
τις 5.000/µήνα για το διάστηµα Ιούλιος 2012-Απρίλιος 2013. Επιπλέον για τη διερεύνηση των 
ισχυρισµών περί χηµικών όπλων ο ΓΓ του ΟΗΕ διόρισε τον Ake Sellstrom, ενώ µετά την 
επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ ύπαρξης χηµικών όπλων στη Συρία τον Οκτώβριο 2013 
εγκαθίστανται οµάδα του Οργανισµού για την Απαγόρευση των Χηµικών Όπλων 
(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-OPCW)  µε επικεφαλή τον Sigrid 
Kaag και τη σύµφωνη γνώµη του καθεστώτος Ασαντ. Μάλιστα προηγήθηκε στις 27 
Σεπτεµβρίου οµόφωνη υιοθέτηση από το ΣΑ του ψηφίσµατος 2118 , σύµφωνα µε το οποίο 
επετράπη η ταχεία καταστροφή των αποθεµάτων χηµικών όπλων της Συρίας και 
συµφωνήθηκε ότι, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης το Συµβούλιο Ασφαλείας θα εξετάσει τη 
λήψη µέτρων του Κεφαλαίου VII του Χάρτη. 

 
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η σύγκρουση στη Συρία δεν αποτελεί πλέον αµιγώς 

εσωτερική, αδελφοκτόνο υπόθεση, καθώς έχουν εµπλακεί ενεργά πλείστοι άλλοι δρώντες: 
κράτη και οργανώσεις της περιοχής αλλά και εκτός αυτής. Εµπεριέχει δε τη δυναµική 
διάχυσης της ένοπλης βίας σε γειτονικές χώρες, µετεξέλιξής της σε θρησκευτική (σουνίτες-

                                                           

110 Η Αυστρία, η Σλοβενία, η Ιρλανδία και η ∆ανία προέτρεψαν το ΣΑ να παραπέµψει την κατάσταση 
στο ∆Π∆ (10 Ιαν). Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ αποκάλεσε την Συρία αυτοκαταστροφική (self-destructing) και κάλεσε το 
ΣΑ να αναλάβει δράση (11 Φεβ). Ο Ύπατος Αρµοστής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Navi Pillay, ανέφερε ότι 
οι νεκροί στη χώρα πλησιάζουν τους 70. 000 και το παραπάνω οφείλεται στην αδράνεια του ΣΑ (12 Φεβ). 
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σιίτες) σύγκρουση ή ακόµα και αλλαγής του γεωγραφικού χάρτη (µε γεωγραφικό 
κατακερµατισµό της Συρίας). Ταυτόχρονα, η ενεργός ανάµιξη της Χεζµπολάχ στο πλευρό 
του Άσαντ και η συνεχιζόµενη στήριξη από Ιράν και Ρωσία έχουν επιτρέψει στο καθεστώς να 
εξισορροπήσει την κατάσταση και να επιτύχει ορισµένες σηµαντικές νίκες στο πεδίο της 
µάχης. Η πτώση Άσαντ δεν θεωρείται πλέον πιθανή εξέλιξη, εκτός αν υπάρξει εξωτερική 
στρατιωτική επέµβαση. Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία σε διπλωµατικό επίπεδο, το πιθανότερο 
σενάριο είναι ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί, µε αρνητικές συνέπειες για το Λίβανο και για 
ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Από την άλλη πλευρά µία στρατιωτική επέµβαση από 
τις χώρες του δυτικού κόσµου µάλλον θα πρέπει να θεωρείται αµφίβολη καθόσον µετά τις 
ανεπιτυχείς περιπτώσεις του Ιράκ (2003) και του Αφγανιστάν οι ΗΠΑ δεν θα θέλουν να 
αντιµετωπίσουν µία εκ νέου κατακραυγή για τις επιδιώξεις τους. Βέβαια θα εξαρτηθεί από 
τους στόχους που έχουν θέσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η λύση της κρίσης 
µέσα από την διαπραγµάτευση -Γενεύη ΙΙ- και την πολιτική σταθεροποίηση της κατάστασης -
δηµιουργία από κοινού κυβέρνησης µεταξύ των αντίπαλων παρατάξεων της Συρίας- ίσως 
αποτελεί την ενδεδειγµένη για τους πολίτες λύση, καθόσον µε αυτό τον τρόπο θα 
τερµατιστούν οι ανηλεείς εχθροπραξίες που µαστίζουν τον τόπο, µε καταστροφικά 
αποτελέσµατα τόσο στο ανθρώπινο δυναµικό όσο και στην οικονοµία της χώρας. Ωστόσο 
αποµένει εάν η διεθνής κοινότητα αναλάβει στο πλαίσιο της Ευθύνης για Προστασία (R2P) 
µία ισχυρή απόφαση δράσης και αν τα αντίπαλα ¨στρατόπεδα¨ της Συρίας είναι διατεθειµένα 
να προβούν σε µία συµφωνία τερµατίζοντας έτσι το δυσοίωνο µέλλον που διαφαίνεται από 
µία συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης τόσο για τη χώρα όσο πιθανώς και για την 
περιφέρεια γενικότερα. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

6. Σύνοψη - Συµπεράσµατα - Προβληµατισµοί 
 

Πριν από την είσοδο σε ισχύ του Χάρτη του ΟΗΕ, όταν δηλαδή ο πόλεµος δεν 
βρισκόταν ακόµα εκτός του νόµου από το διεθνές δίκαιο, αυτός αποσκοπούσε στην επίλυση 
των διµερών ή πολυµερών διαφορών που δεν µπορούσαν να επιλυθούν µε πολιτικούς ή 
διπλωµατικούς τρόπους και όχι για την προστασία ενός πληθυσµού άλλου κράτους, όταν το 
τελευταίο διέπραττε κάθε είδους παραβιάσεων. Η πρακτική εφαρµογή της απαγόρευσης  
χρήσης ή απειλής χρήσης βίας για την επίλυση των διακρατικών διαφορών (άρθρο 2 § 4&7) 
σηµατοδότησε την προβληµατική του θέµατος. Πλάι στην απαγόρευση που υπαγορευόταν 
στις διεθνείς σχέσεις άφηνε ένα παράθυρο επιτρέποντας τη βία στις περιπτώσεις που 
απειλούνταν η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία και κάθε άλλη ενέργεια 
αντιτιθέµενη στους σκοπούς του ΟΗΕ ασκώντας το δικαίωµα στην νόµιµη ατοµική ή 
συλλογική άµυνα ως και στις περιπτώσεις της συλλογικής ή πολυεθνικής δράσης που 
εντάσσεται στο Κεφάλαιο VII του Χάρτη- ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε περίπτωση 
απειλής εναντίον της ειρήνης, διατάραξης αυτής καθώς και λοιπών επιθετικών πράξεων. Στην 
λογική της πραγµατοποίησης ενεργειών συµβατών προς τους στόχους του ΟΗΕ στηρίχθηκαν 
οι θεωρητικοί για την στήριξη του δικαιώµατος της ανθρωπιστικής επέµβασης. Το µεγάλο 
πλήγµα του Β΄ ΠΠ µε τις µαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα κάνει την 
αρχή της µη επέµβασης λιγότερο στεγανή. Από την υιοθέτηση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης 
το ζήτηµα των δικαιωµάτων του ανθρώπου δεν υπάγεται στην εσωτερική δικαιοδοσία των 
κρατών, αλλά στη διεθνή χωρίς ωστόσο να προβαίνει σε κατάργηση της κρατικής κυριαρχίας. 
Θα εξαναγκαστούν έτσι τα κράτη να δεχτούν ένα ελάχιστο εξωτερικό έλεγχο µε την 
επιφύλαξη για ύπαρξη σκοπιµοτήτων και προτροπή για ουσιαστική συµµετοχή στον 
γενόµενο έλεγχο. Η ασαφής λεκτική περί αναζήτησης του ανθρώπινου συµφέροντος και των 
βάναυσων εγκληµάτων που παραµένουν ατιµώρητα και πληγώνουν το ανθρώπινο 
συναίσθηµα, αντιµετωπίστηκαν επιφυλακτικά τόσο λόγω των αλληλοσυγκρουόµενων 
υποθέσεων περί της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε την υιοθέτηση µιας 
¨ανθρωπιστικής¨ ανάµειξης και της προοπτικής απώλειας ζωών από αυτή καθεαυτή την 
επέµβαση, όσο και µε την ύπαρξη υποβόσκουσων αιτιών των τρίτων κρατών στην εν λόγω 
ανάµειξη. 

 
Στις αρχές της δεκαετίας του '90 άρχισε να παρατηρείται µεταβολή στη µέχρι τότε 

στάση της διεθνούς κοινότητας, σε γεγονότα που συνέβαιναν εντός κρατικών συνόρων. 
Ξεκίνησε µία έντονη συζήτηση για το κατά πόσο κάποιες περιστάσεις δικαιολογούν 
απόκλιση από την αρχή της µη επέµβασης και του σεβασµού της κρατικής κυριαρχίας. Η 
συζήτηση ουσιαστικά εντάθηκε τη δεκαετία του '90, ύστερα από µία σειρά ανθρωπιστικών 
κρίσεων και επεµβάσεων σε χώρες όπως η Σοµαλία, η Ρουάντα, το Ιράκ, το Κόσσοβο και το 
Ανατολικό Τιµόρ. Οι συζητήσεις για το δικαίωµα επέµβασης συνεχίστηκαν χωρίς 
συγκεκριµένο και ευρέως αποδεκτό αποτέλεσµα µέχρι το 1999, όταν ο τότε Γενικός 
Γραµµατέας Κόφι Ανάν έθεσε στα κράτη το ερώτηµα του πώς και πότε η ανθρωπιστική 
επέµβαση µπορεί να είναι αποδεκτή. Η απάντηση ήρθε από την κυβέρνηση του Καναδά, που 
το 2000 ίδρυσε τη ∆ιεθνή Επιτροπή για την Επέµβαση και την Κρατική Κυριαρχία (ICISS), 
υπό τη συν-προεδρία του Gareth Evans και του Mohamed Sahnoun. Οι εργασίες της 
Επιτροπής οδήγησαν το ∆εκέµβριο του 2001 στην δηµοσίευση της Έκθεσης, στην οποία 
έκανε την εµφάνιση του για πρώτη φορά ο όρος «Ευθύνη για Προστασία» ή αλλιώς «R2P». 

 
 Η RtoP είναι συνήθως αντιληπτή ως εκπλήρωση δύο λειτουργιών, οι οποίες 

ωστόσο δεν είναι συµπληρωµατικές. Η πρώτη είναι η χρησιµοποίηση της RtoP για την 
περιγραφή µιας πολιτικής δέσµευσης, για την πρόληψη και την παύση της γενοκτονίας και 
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των µαζικών θηριωδιών, που συνοδεύεται από µια πολιτική ατζέντα στην ανάγκη 
υλοποίησης. Η θέση αυτή στηρίζεται σε δύο γενικές προτάσεις. Κατ' αρχάς, όπως 
συµφωνήθηκε από τα κράτη µέλη, η RtoP είναι καθολική και διαχρονική- εφαρµόζεται σε 
όλα τα κράτη όλη την ώρα. Εποµένως το ερώτηµα που τίθεται συχνά αν και κατά πόσο η 
RtoP πρέπει να εφαρµόζεται σε µια δεδοµένη κατάσταση, αποτελεί λάθος ερώτηµα. Το 
ερώτηµα δεν είναι εάν ισχύει, αλλά πώς είναι καλύτερα να ασκείται. Κατά δεύτερον, ως 
καθολική και µε διαρκή δέσµευση, η RtoP δηµιουργεί µια πολιτική ατζέντα σύµφωνα µε την 
οποία πρέπει να προσδιορίζεται, διαµορφώνεται και εφαρµόζεται. Υπάρχει όµως πολύ 
δουλειά να γίνει σε αυτόν τον τοµέα, όπως επισηµαίνει και στην έκθεσή του ο Γενικός 
Γραµµατέας το 2009. Το αποτέλεσµα της προσέγγισης αυτής είναι να τονίσει ότι η RtoP, ως 
ατζέντα ευρείας πολιτικής, επικεντρώνεται στην "ανάγκη" πρόληψης της γενοκτονίας και των 
µαζικών θηριωδιών, µέσω της οικοδόµησης ικανοτήτων και της διεθνούς συνεργασίας, 
εστιάζοντας την προσοχή τους στην ανάπτυξη των θεσµών και των ικανοτήτων για 
αποτελεσµατική αντίδραση στο υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο, λαµβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη την ανάγκη να συγκεντρώσει «έγκαιρες και αποφασιστικές" απαντήσεις σε αγριότητες 
όταν χρειάζεται.  

 
 Σε αυτό το σηµείο αναδύεται ένα άλλο κύριο ερώτηµα. Αποτελεί η RtoP µία 

κανονιστική αρχή, και αν ναι, τι είδους αρχή είναι και τι απαιτεί; Λαµβάνοντας υπόψη ότι ως 
αρχές λογίζονται οι κοινές προσδοκίες της κατάλληλης συµπεριφοράς για τους φορείς µε µια 
συγκεκριµένη ταυτότητα καθώς και τους τρεις πυλώνες της R2P, σύµφωνα µε τους οποίους η 
RtoP θέτει απαιτήσεις για τα κράτη ως µέλη της διεθνούς κοινωνίας: να αποφύγουν την 
δηµιουργία των τεσσάρων συγκεκριµένων απάνθρωπων πράξεων (πρώτος πυλώνας), να 
βοηθήσει και να ενθαρρύνει τα άλλα κράτη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
(δεύτερος πυλώνας) και να λαµβάνει έγκαιρη και αποφασιστική δράση σε περιπτώσεις όπου 
ένα κράτος παρεµβαίνει εµφανώς τα καθοριζόµενα από την R2P ( τρίτου πυλώνα), είναι πολύ 
λιγότερο βέβαιο ότι οι πυλώνες δύο και τρία αποτελούν αρχές. Τούτο έγκειται στο πρόβληµα 
της απροσδιοριστίας που εµπεριέχουν σε αντίθεση µε τα σαφώς καθοριζόµενα τέσσερα 
εγκλήµατα του πρώτου πυλώνα. Είναι σπάνια -αν όχι ποτέ- σαφές τι απαιτεί η RtoP σε µια 
δεδοµένη κατάσταση. Η απροσδιοριστία παράγεται από έναν συνδυασµό της αβεβαιότητας 
σχετικά µε το τι αναµένεται, της διαφωνίας σχετικά µε το τι θα πρέπει να αναµένεται, το 
ενδιαφέρον σχετικά µε τη διατήρηση της ευελιξίας για το µέλλον ή ακόµα και τις αποφάσεις 
σχετικά µε τα γεγονότα της υπόθεσης (για παράδειγµα, σχετικά µε την αιτία, την ύπαρξη και 
την κλίµακα των αγριοτήτων) καθώς και διαφορετικές εκτιµήσεις σχετικά µε την πιο συνετή 
απάντηση

111 (ανάπτυξη της IGAD, της Αφρικανικής Ένωσης, ή ειρηνευτικής δύναµης του 
ΟΗΕ στη Σοµαλία;). Η απροσδιοριστία του τι απαιτεί η RtoP από τους εξωτερικούς 
παράγοντες σε αυτές τις περιπτώσεις αποδυναµώνει τη δυνατότητα συµµόρφωσης προς αυτή. 

 
 Οι επικριτές, ωστόσο, της θέσης περί δηµιουργίας πολιτικής ατζέντας, 

διαµαρτύρονται ότι η ανωτέρω διαδικασία αποδυναµώνει την ικανότητα της αρχής για να 
κινητοποιηθεί. Για παράδειγµα, ο Gareth Evans υποστήριξε ότι η προληπτική συνιστώσα της 
RtoP πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου µαζικές θηριωδίες επίκεινται και δεν θα 
πρέπει να επεκταθεί σε περισσότερο µακροπρόθεσµες προσπάθειες πρόληψης112. H κριτική 
που ασκείται βέβαια από τον A. Bellamy  είναι ότι αφενός για την πρόληψη της γενοκτονίας 
και των µαζικών θηριωδιών απαιτείται η ανάληψη δράσης πολύ πριν από την εµφάνιση του 

                                                           

111 Alex J. Bellamy, ¨The Responsibility to Protect – Five Years On, Ethics and International 
Affairs,24,no 2, pp 160-161, 2010. 

112 Gareth Evans, ¨The Responsibility to Protect in International Affairs: ¨Where to From Here?¨, 
Melbourne, Nov 27, 2009. 



 42 

προβλήµατος και αφετέρου, στις περισσότερες περιπτώσεις, από τη στιγµή που οι θηριωδίες 
αντιλαµβάνονται ως επικείµενες, το ¨παράθυρο¨ για την πρόληψη έχει σφαλιστεί. 

 
 Το επιχείρηµα του Evans µας µεταφέρει στη δεύτερη λειτουργία της RtoP, αυτή 

της χρήσης της γλώσσας. Ο Eli Stamnes υποστήριξε ότι η πρόθεση πίσω από την αρχή RtoP 
είναι να δηµιουργήσει µια λεκτική πράξη (δηλαδή, λέξεις και φράσεις που εκτελούν 
συγκεκριµένες επικοινωνιακές λειτουργίες, όπως είναι οι υποσχέσεις και προειδοποιήσεις), η 
οποία έχει ως αποτέλεσµα την ανύψωση ορισµένων θέµατων πάνω από την κανονική 
πολιτική λειτουργώντας ως καταλύτης για την αποφασιστική διεθνή δράση113. Με άλλα 
λόγια, η RtoP είναι µια ετικέτα που µπορεί να τοποθετηθεί σε συγκεκριµένες κρίσεις, 
προκειµένου να δηµιουργήσει τη βούληση και την αναγκαία συναίνεση για να κινητοποιήσει 
µια αποφασιστική διεθνή απάντηση

114. Αυτό είναι σαφώς πώς η RtoP έχει κυρίως 
χρησιµοποιηθεί σε σχέση µε τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του 
Νταρφούρ, οι υποστηρικτές χρησιµοποίησαν την RtoP για να ωθήσουν την πολιτική βούληση 
να παρέµβει. 

 
 Παρά το γεγονός ότι πολλοί σχολιαστές και κάποιοι διπλωµάτες προσπαθούν να 

προβούν σε ένα συνδυασµό των δύο ανωτέρω θέσεων/λειτουργιών – η RtoP ως πολιτική 
ατζέντα και η RtoP ως λεκτικός καταλύτης για τη δράση-, οι δύο είναι στην πραγµατικότητα 
ασυµβίβαστες προκαλώντας µεγάλη σύγχυση σχετικά µε τους τρόπους χρησιµοποίησης της 
αρχής. Κανείς δεν µπορεί να στηρίξει µια δέσµευση για τη µακροπρόθεσµη πρόληψη της 
γενοκτονίας και των µαζικών θηριωδιών, ως µέρος της παράλληλης θεώρησης της RtoP ως 
λεκτική πράξη που δρα ως καταλύτης για τη δράση. 

 
 Η ανάλυση της αποτελεσµατικότητας της RtoP θα πρέπει να βασίζεται σε µια 

σαφή κατανόηση του τι είναι αυτό που η RtoP έχει ως στόχο να επιτύχει. Η προσέγγιση της 
RtoP ως ¨πολιτική ατζέντα¨ προσφέρεται για την άποψη ότι ο πρωταρχικός στόχος της είναι η 
αποτροπή της γενοκτονίας και των µαζικών αγριοτήτων από την εµφάνισή τους. Για την 
προσέγγιση αυτή, ενώ είναι σηµαντικό ότι ο κόσµος ανταποκρίνεται σε µαζικές δολοφονίες 
µε έγκαιρο και αποφασιστικό τρόπο, το κλειδί για τη µακροπρόθεσµη δοκιµή είναι κατά 
πόσον υπάρχουν λιγότερες περιπτώσεις της µαζικής θανάτωσης για να ανταποκριθεί. Αν και 
είναι πολύ νωρίς για να προσφέρει µια οριστική απάντηση στο ερώτηµα αυτό, οι ενδείξεις 
είναι κυρίως θετικές αν και ο αριθµός των ένοπλων συγκρούσεων αυξάνεται, µε ένα ωστόσο 
αιωρούµενο ερωτηµατικό ως προς το αν η RtoP το προκάλεσε αυτό ή αν ήταν το αποτέλεσµα 
της ακτιβιστικής δράσης ή της δράσης των τοπικών παραγόντων που ενθάρρυνε τους φορείς 
να απέχουν από µαζικές θηριωδίες. 

 
 Επιπλέον η RtoP κατάφερε σε άλλες περιπτώσεις να αποτρέψει τις µαζικές 

αγριότητες µε τρεις κυρίως τρόπους: την ενθάρρυνση της εσωτερίκευσης της αρχής της 
διάκρισης στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάµεων, βοηθώντας τα κράτη και τις κοινωνίες να 
δηµιουργήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που χρειάζονται για να επιλύσουν τις διαφορές 
τους χωρίς προσφυγή στη βία και τις φρικαλεότητες και πείθοντας τους πολιτικούς ηγέτες, 
ότι αυτοί θα ήταν που πιθανόν να πλήρωναν το κόστος για τη διάπραξη µαζικών θηριωδιών, 
ενθαρρύνοντάς τους έτσι να υιοθετήσουν εναλλακτικές στρατηγικές. Αυτοί οι τρεις 
παράγοντες κατάφεραν να αποτρέψουν πιθανές εµπόλεµες καταστάσεις και διάπραξη 
φρικαλεοτήτων. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα από ένοπλες συγκρούσεις τα τελευταία 
χρόνια που δεν έχουν παραχθεί µαζικές θηριωδίες συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, το 

                                                           

113 Eli Stamnes, ¨The Politics of Responsibility to Protect¨, FES briefing Paper No 2, Berlin, Apr, 2008. 
114 Alex J. Bellamy, ¨The Responsibility to Protect – Five Years On, Ethics and International 
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Τσαντ, το Μαλί, το Πακιστάν, τη Γουινέα-Μπισάου, την Ακτή Ελεφαντοστού και το 
Ανατολικό Τιµόρ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συνδυασµός των διεθνών παρατηρητών και 
των προσδοκιών σχετικά µε τη διεθνή δέσµευση που καθορίζει η RtoP, ενθάρρυνε τους 
φορείς να απέχουν από τη διάπραξη εκτεταµένων αγριοτήτων σε περιπτώσεις όπου κάτι 
τέτοιο θα µπορούσε να έχει εξασφαλίσει βραχυπρόθεσµα κέρδη. 

 
Η ευθύνη προστασίας είναι αναµφίβολα µία σηµαντικότατη θεωρητική 

κατασκευή, που χρειάζεται αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για τη µετάβαση από τη θεωρία 
στην πράξη. Κυρίως όµως χρειάζεται την πολιτική βούληση των κρατών για πραγµάτωση του 
τρίπτυχου πρόληψης - δράσης - ανοικοδόµησης. Σε καµία περίπτωση δε λύνει όλα τα 
προβλήµατα, ούτε δίνει όλες τις απαντήσεις, προσφέρει όµως µία πολύτιµη νέα διάσταση 
στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στον 21ο αιώνα. Η ιστορία του ανθρώπινου γένους δείχνει ότι, πιθανότατα, στο 
µέλλον θα βρεθούµε και πάλι µπροστά σε µία νέα Σρεµπρένιτσα, Ρουάντα, Σουδάν ή Συρία. 
∆εν µπορεί να ικανοποιούµαστε µε εκθέσεις και διακηρύξεις. Αν πιστεύουµε ότι όλες οι 
ανθρώπινες υπάρξεις δικαιούνται να προστατεύονται εξίσου από πράξεις που σοκάρουν τις 
συνειδήσεις όλων µας, τότε πρέπει να ταιριάξουµε την ρητορεία µε την πραγµατικότητα, 
όπως επίσης και την αρχή µε την πρακτική. Πρέπει, ως µια διεθνής κοινότητα, να είµαστε 
έτοιµοι να δράσουµε. ∆εν πρέπει να υπάρξουν άλλες Ρουάντες ή άλλες Σρεµπρένιτσες. Αυτό 
που έχει σηµασία είναι να βρεθεί ένας τρόπος έγκαιρης αποφυγής τους και η πραγµατική, 
ουσιώδης και δυναµική υιοθέτηση του δόγµατος της ευθύνης προστασίας από τη διεθνή 
κοινότητα, είναι ένα σηµαντικό βήµα προς αυτή τη κατεύθυνση. 
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