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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την αρχή της δεκαετίας του 1990, τα 

«αποτυχημένα κράτη» αποτελούν το επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Πριν απ’ 

αυτήν την περίοδο, τα ισχυρά δυτικά κράτη δεν τα θεωρούσαν σημαντικά για το εθνικό 

συμφέρον τους και άρα χαρακτηρίζονταν ως ανάξια ενασχόλησης και επέμβασης. 

Μεταψυχροπολεμικά όμως, εντάσσονται στη διεθνολογική συζήτηση ως προτεραιότητα 

των δυτικών κέντρων χάραξης εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Η 11
η
 

Σεπτεμβρίου ήταν η θρυαλλίδα που έστρεψε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας σε 

κοινωνικές και πολιτικο-οικονομικά ασταθείς ή υπό-ανάπτυκτες περιοχές όπως το 

Αφγανιστάν, που έγιναν συνώνυμες με την «απειλή της διεθνούς ασφάλειας». Αυτό, 

διότι το 2001 με την κατάρρευση των δίδυμων πύργων που αποτελούσαν και το 

σύμβολο του παγκόσμιου κέντρου εμπορίου, και με την επίθεση στο Πεντάγωνο, το 

Αφγανιστάν απέδειξε ότι μπορεί να προκαλέσει θανάσιμο πλήγμα σε μία υπερδύναμη 

όπως είναι οι ΗΠΑ. Η συζήτηση εδραιώθηκε όταν το Αφγανιστάν και η Σομαλία με 

δεδομένο ότι παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη οικονομικής ανάπτυξης και βίαιες ένοπλες 

συγκρούσεις στο εσωτερικό τους, απέδειξαν ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα ασφαλές 

καταφύγιο για τις τρομοκρατικές οργανώσεις της Al Qaeda και της Al Shabaab 

αντίστοιχα οι οποίες εκμεταλλεύονται το καθεστώς ανομίας και αναρχίας, που επικρατεί 

εσωτερικά, για να εκπαιδευτούν και να οργανώσουν τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις 

τους σε διηπειρωτικό επίπεδο. Το Ιράκ, από την άλλη πλευρά, συσχετίστηκε με την 

ανάπτυξη των όπλων μαζικής καταστροφής που θα έπλητταν την υφήλιο. Την περίοδο 

αυτή λοιπόν, γίνεται κατάφωρο το γεγονός ότι όλα τα κράτη ανεξαρτήτου ανάπτυξης 

μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια μιας χώρας.  

Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που αναφέρεται σε αυτό το είδος κρατών, ωστόσο 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ρευμάτων της θεωρίας των διεθνών 

σχέσεων (ρεαλισμός, πλουραλισμός, κριτική θεωρία) σχετικά με το τι είναι αυτό το 

«αποτυχημένο κράτος». Αυτή η έλλειψη σχετίζεται και με το ότι υπάρχουν διαφορετικές 

ερμηνείες του κράτους. Από τη μία πλευρά, οι θεωρητικοί που συμβαδίζουν με τη 

θεωρία του Rousseau τονίζουν τη σχέση μεταξύ του κράτους και των μελών της 

κοινωνίας ως ένα «κοινωνικό συμβόλαιο»
1
 το οποίο συνάπτουν τα άτομα μεταξύ τους 

για να δημιουργήσουν θεσμούς διακυβέρνησης και νομοθεσίας που θα καθορίσουν τη 

συμβίωσή τους. Το πολιτικό συμβόλαιο του Rousseau δίνει στο κράτος (τον πολιτικό 

                                                           
1
 Jean-Jacques Rousseau. The Social Contract. London: Penguin, 1968. 
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οργανισμό) την αποκλειστική εξουσία επί των μελών του. Το ίδιο οφείλει σύμφωνα με 

αυτή τη σχολή σκέψης να παρέχει πολιτικά αγαθά στους πολίτες του, μεταξύ των 

οποίων η ασφάλεια και η δικαιοσύνη.
2
 Από την άλλη πλευρά, ο κλασσικός ορισμός του 

Weber, αναφέρεται στο κράτος με την ιδιότητά του να ασκεί το μονοπώλιο της νόμιμης 

χρήσης της ισχύος.
3
 Τέλος, η συνθήκη του Μοντεβιδέο του 1933 αποδίδει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά σε αυτό, όπως είναι το δεδομένο εδαφικό πλαίσιο, ο δεδομένος λαός, η 

κυβέρνηση και η δυνατότητά του να προσχωρεί σε συνθήκες με άλλες χώρες.
4
 Οι 

ορισμοί διίστανται και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για το τι είναι 

το αποτυχημένο κράτος. Στην εργασία αναλύονται τα ρεύματα σκέψης ξεχωριστά ως 

προς την τοποθέτησή τους για τα αποτυχημένα κράτη, ενώ παράλληλα, διερευνάται ο 

βαθμός αδυναμίας ή αποτυχίας τους βάσει παραγόντων και δεικτών όπως 

χρησιμοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς  και ερευνητικά κέντρα. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε την Παγκόσμια Τράπεζα, το Ινστιτούτο Brookings και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μεταξύ άλλων. Με αυτόν τον τρόπο σημειώνουμε πώς το κάθε κέντρο ή ο 

διεθνής οργανισμός ορίζει το αποτυχημένο κράτος θέτοντας παράγοντες όπως: την 

παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, το σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τη φτώχεια και τα μεταναστευτικά ρεύματα.  

Ωστόσο, παρά τις όποιες διαφορές που εντοπίζονται στις θεωρίες, υπάρχουν 

ορισμένοι κοινοί παρονομαστές όπως η αδυναμία της διακυβέρνησης, των θεσμών και 

της κρατικής κυριαρχίας. Με άλλα λόγια, η αποτυχία συνίσταται στην αδυναμία 

παροχής των δημόσιων αγαθών σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες (ασφάλεια, κράτος 

δικαίου, υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών, προστασία της υγείας κ.α.), στην 

αδυναμία άσκησης ελέγχου επί του καθορισμένου εδάφους, αλλά και στην απουσία 

προστασίας έναντι επιθέσεων και εισβολών. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν εμφύλιοι 

πόλεμοι που εξαπλώνονται (περιπτώσεις της Ρουάντα και του Κονγκό), μαζικές 

μετακινήσεις πληθυσμών, εγκληματικότητα μέσω του λαθρεμπορίου πολύτιμων λίθων 

και όπλων (Σιέρρα Λεόνε) που επηρεάζουν αδιαμφισβήτητα και την περιφερειακή 

σταθερότητα. Τέτοιες χώρες όπως η Ρουάντα, το Κονγκό και η Σομαλία που 

χαρακτηρίζονται από διαρκή βία στο εσωτερικό τους, πλήττουν έναν άλλο κοινό 

παρονομαστή που εντοπίζεται στα αποτυχημένα κράτη και είναι η διατήρηση της 

                                                           
2
 John Rawls. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Belknap Press, 1971.  

3
 Max Weber. The Theory of Social Economic Organization. New York: The Free Press, 1964. 

4
 Convention on Rights and Duties of States, signed at Montevideo on 26 December 1933. 

<http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897>. Accessed 
February 25, 2014. 
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εθνικής και κατ’ επέκταση της περιφερειακής και της διεθνούς ασφάλειας. Ένα 

παράδειγμα όπου ζητήματα ασφάλειας υπεισέρχονται στην έρευνά μας αποτελεί η 

Σιέρρα Λεόνε όπου ο δικτάτορας Siaka Stevens ενθάρρυνε την παράνομη εξόρυξη 

διαμαντιών για ενδυνάμωση της δικής του πολιτικής ισχύος, ενώ ο πληθυσμός 

μειωνόταν από μέρα σε μέρα. 

Είναι απολύτως αναγκαίο να οριστεί η έννοια της ασφάλειας βάσει των 

ρευμάτων της θεωρίας των διεθνών σχέσεων. Έτσι κατανοούμε το κατά πόσο αυτή 

απειλείται στην περίπτωση των αποτυχημένων πολιτειών. Σύμφωνα με τους ρεαλιστές, 

το κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια διότι θεωρείται ο 

βασικός δρών του διεθνούς συστήματος. Πρωταρχικός στόχος είναι η εξασφάλιση της 

επιβίωσής του, της ασφάλειάς του και όλες οι δράσεις του τείνουν να ικανοποιήσουν 

αυτόν τον απώτερο στόχο. Ο Robert Jackson στο έργο του The Global Covenant: 

Human Conduct in a World of States, ορίζει την εθνική ασφάλεια ως ένα πολιτικό 

αγαθό που οφείλει να παρέχει το κράτος στους πολίτες του και συνίσταται στην 

προστασία από εξωτερικούς κινδύνους και απειλές εισβολής, κατοχής ή επίθεσης από 

μία ξένη δύναμη ή μία τρομοκρατική οργάνωση.
5
 Η ασφάλεια όπως ισχυρίζεται, είναι 

σχετική και εξαρτάται από τις προθέσεις και τις δράσεις των άλλων κρατών.
6
 Έτσι, οι 

περιοχές που φιλοξενούν στο έδαφός τους λαθρέμπορους όπλων ή τρομοκράτες, 

πλήττουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους θεωρητικούς της κριτικής θεωρίας η 11
η
 

Σεπτεμβρίου απέδειξε τη σημαντικότητα των μη-κρατικών δρώντων, δηλαδή, της 

τρομοκρατικής οργάνωσης Al Qaeda, που κατέρριψε το σύμβολο του καπιταλισμού το 

2001. Για τους συγκεκριμένους θεωρητικούς, σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση της 

εθνικής ασφάλειας διαδραματίζει το ίδιο το άτομο.
7
 Εξετάζουν το κράτος όχι ως ένα 

ομογενοποιημένο όλο με ενιαία συμφέροντα, αλλά αντιθέτως ενδιαφέρονται για τους 

ανθρώπους του σε σχέση με την τάξη από την οποία προέρχονται, την ταυτότητα και τις 

ιδέες τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής δυναμικής παρακάμπτουν το 

κράτος από το επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια και φέρνουν στο φως τα ίδια 

τα άτομα, τις κοινωνίες πολιτών ως παράγοντες που συμβάλλουν ανάλογα στη 

διατήρηση ή την απειλή της ασφάλειας. 

                                                           
5
 Robert Jackson. The Global Covenant: Human Conduct in a World of States. New York: Oxford 

University Press, 2000. p. 186-7.  
6
 Βλ. στο ίδιο. 

7
 Ken Booth. “Security and Emancipation.” Review of International Studies 17.4 (1991): 313-26. p.319 

Accessed February 18, 2014.  
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Η πλουραλιστική θεώρηση ή αλλιώς οι φιλελεύθεροι που ταυτίζονται με την 

εικόνα ενός δικτύου ή ιστού, πιστεύουν στην ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των κρατών 

που ρυθμίζεται και παγιώνεται από διεθνείς οργανισμούς και καθεστώτα. Ο Robert 

Keohane, τονίζει ότι η ασφάλεια εξαρτάται πλέον από τη σύνθεση μίας πληθώρας 

παραγόντων που περιλαμβάνει τόσο τους μη κρατικούς δρώντες και τα δίκτυά τους 

όπως η Al Qaeda το 2001, οι οποίοι δρουν σε διηπειρωτικό επίπεδο, όσο και τους 

διεθνείς οργανισμούς που καθορίζουν τις σχέσεις των κρατών.
8
 Σίγουρα όμως τονίζεται 

η επίδραση των δικτύων συνεργασίας των μη κρατικών δρώντων στον τομέα της 

ασφάλειας. 

 Στην περίοδο μετά το 1989, ο Adam David Morton αναγνωρίζει ότι τα 

αποτυχημένα κράτη περιβάλλονται από μία «παθολογία διάλυσης και διαταραχής».
9
 

Επικρατεί η διεθνολογική συζήτηση περί απειλών διεθνούς ασφάλειας λόγω των 

παρατηρούμενων φαινομένων τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και 

λαθρεμπορίου όπλων εντός και εκτός συνόρων των αποτυχημένων κρατών. Αυτά 

απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος των στρατηγικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του ΝΑΤΟ, χωρών όπως της Αγγλίας, της Κίνας και άλλων χωρών, ως κοιτίδων 

πολλαπλών απειλών που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους πληθυσμούς τους όσο και 

την περιφερειακή και κατ’ επέκταση τη διεθνή ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι χώρες 

και οι διεθνείς οργανισμοί δικαιολογούν την επιτακτική ανάγκη χάραξης επεμβατικής 

πολιτικής όπως θα αναλυθεί και παρακάτω.   

Είναι γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν περιστατικά τρομοκρατίας στο Ιράκ και 

στο Αφγανιστάν αλλά αυτή η σχέση τρομοκρατίας-αποτυχημένης πολιτείας δεν ισχύει 

κατά αποκλειστικότητα. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις υπάρχουν σε πολλές χώρες και 

δρουν σε διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως η κρατική 

υποδομή, που καθορίζει το αν οι τρομοκράτες θα επιλέξουν τέτοια άναρχα και αδύναμα 

μέρη για την οργάνωση των επιχειρήσεών τους. Το ίδιο επιχείρημα αφορά και σε άλλα 

φαινόμενα όπως το λαθρεμπόριο όπλων ή και το οργανωμένο έγκλημα τα οποία 

αναπτύσσονται και σε μη αποτυχημένες πολιτείες όπως η Ρωσία ή η Ουκρανία. 

Συμπερασματικά, όλη αυτή η συζήτηση περί της απειλής για τη διεθνή ασφάλεια, 

γίνεται σε μία περίοδο που υπό-ανάπτυκτες και ασταθείς χώρες απέδειξαν ότι μπορούν 

να προξενήσουν ζημιά μεγατόνων σε μία υπερδύναμη. Η παγκόσμια απήχηση αυτής της 

                                                           
8
 Robert O. Keohane. Power and Governance in a Partially Gobalized World. New York: Routledge, 2002. 

p.274.   
9
 Adam David Morton. “The ‘Failed State’ of International Relations.” New Political Economy 10.3 (2005): 

371-79. p. 372. Accessed May 10, 2013. 
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συζήτησης οφείλεται στη νέα διεθνική μορφή των απειλών που διαπερνούν τα σύνορα 

και πλήττουν εύκολα και άλλους πληθυσμούς σε διεθνές επίπεδο. Εξετάζοντας τον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται επίκληση του όρου των αποτυχημένων κρατών διεθνώς, με 

έμφαση στους διεθνείς οργανισμούς και αριθμού ερευνητικών κέντρων, η παρούσα 

διατριβή επιδιώκει να στοιχειοθετήσει τη σημασία που αποδίδεται σ’ αυτά τα κράτη που 

εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία ως απειλές κατά της ανθρώπινης ή και της διεθνούς 

ασφάλειας. Η μελέτη θα δείξει ότι εκεί όπου έχουν καταρρεύσει η διακυβέρνηση και η 

κρατική κυριαρχία δημιουργείται το γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων 

παράνομων δραστηριοτήτων που ενδέχεται να εξελιχθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

θεωρηθούν ότι απειλούν τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια κινητοποιώντας 

διεθνείς παρεμβάσεις, ωστόσο δε δείχνουν να αποτελούν και την αιτία των φαινομένων.  

 Η μεταπτυχιακή εργασία είναι οργανωμένη ως εξής. Το πρώτο κεφάλαιο 

αναλύει τις έννοιες της κρατικής κυριαρχίας και της διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα, 

εξετάζει την έννοια της ασφάλειας βάσει των τριών ρευμάτων θεωρίας των διεθνών 

σχέσεων (ρεαλιστές, φιλελεύθεροι και θεωρητικοί της κριτικής θεωρίας). Ακολουθεί 

κεφάλαιο με τον προσδιορισμό των αποτυχημένων κρατών, με διάφορα παραδείγματα 

τέτοιων περιπτώσεων και με ανάλυση των διακυμάνσεών τους. Στη συνέχεια, 

σκιαγραφείται η εικόνα των αποτυχημένων κρατών μέσω των κειμένων στρατηγικής 

ενώ παράλληλα διερευνάται το αν αυτά αναγνωρίζονται από τα επίσημα κείμενα ως 

τόσο σοβαρή απειλή που θα δικαιολογούσε τις διεθνείς παρεμβάσεις. Η εργασία 

περιλαμβάνει και τη συζήτηση για το κατά πόσο υπάρχει άμεση σύνδεση ενός 

αποτυχημένου κράτους με το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και το 

λαθρεμπόριο όπλων. Έτσι, εξετάζεται το αν και κατά πόσο αποτελούν τελικά, αιτία ή 

αφορμή διεθνούς παρέμβασης.  
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              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

 

1.1. Έννοια της διακυβέρνησης και της κυριαρχίας 

 

Το κεφάλαιο πραγματεύεται τις θεμελιώδεις έννοιες της διακυβέρνησης και της 

κρατικής κυριαρχίας. Οι έννοιες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνει 

κατανοητός ο βαθμός στον οποίο αυτά τα εγγενή χαρακτηριστικά του κράτους μπορούν 

να διαβρωθούν. Ακολουθεί ανάλυση των τριών ρευμάτων θεωρίας των διεθνών 

σχέσεων (ρεαλισμός, φιλελευθερισμός και κριτική θεωρία) που αναλύουν τον όρο της 

ασφάλειας και το πώς απειλείται. Η θεωρητική βάση είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση της αποτυχίας των κρατών. 

Αρχικά, η έννοια της διακυβέρνησης είναι ευρεία και αφορά στις διαδικασίες και 

στους θεσμούς που «καθοδηγούν ή περιορίζουν τις συλλογικές δραστηριότητες ενός 

συνόλου».
10

 Η διακυβέρνηση ως όρος αναφέρεται στη φύση των σχέσεων μεταξύ του 

κράτους και της κοινωνίας αλλά και στη φύση των κανόνων που ρυθμίζουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ κράτους και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων για τη λήψη 

αποφάσεων.
11

 Οι διαδικασίες και οι θεσμοί της έχουν απώτερο στόχο να επιτελέσουν 

συγκεκριμένες λειτουργίες, να παρέχουν υπηρεσίες στο σύνολο των πολιτών αλλά και 

να ρυθμίσουν τις σχέσεις των πολιτών με το κράτος. Εξάλλου, η ποιότητα ενός κράτους 

(δυνατό, εύθραυστο ή αδύναμο, αποτυχημένο, υπό κατάρρευση) εξαρτάται από το 

βαθμό αποτελεσματικότητας με τον οποίο το σύστημα της διακυβέρνησης επιτελεί 

αυτές τις λειτουργίες και διαχειρίζεται τις σχέσεις μεταξύ του ίδιου και της κοινωνίας.  

Αναλυτικότερα, στην πολιτική σφαίρα της διακυβέρνησης εντάσσεται μία καλά 

ενημερωμένη και ενεργή στη λήψη αποφάσεων κοινωνία πολιτών καθώς και η 

νομοθετική εξουσία που διαχειρίζεται τα πολιτικά θέματα.
12

 Όλη η διαχείριση του 

συστήματος καταρτίζεται από την κυβέρνηση η οποία τουλάχιστον στα δημοκρατικά 

πολιτεύματα, διεξάγεται από αιρετά άτομα που απέκτησαν νόμιμα την εξουσία 

                                                           
10

 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr. “Introduction.” Governance in a Globalizing World: Visions of 
Governance for the 21

st
 Century. Eds. Joseph S. Nye Jr. and John D. Donahue. Washington D.C.: Brookings 

Institution Press, 2000. pp. 1-44. p.12. 
11

 Overseas Development Institute Briefing Paper (ODI). Governance, Development and Aid Effectiveness: 
A Quick Guide to Complex Relationships. London: ODI, 2006. p.1.  
12

 Goran Hyden, Julius Court, and Kenneth Mease. Making Sense of Governance: The Need for Involving 
Local Stateholders. London: ODI, 2004. p.5.   
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(νομοθετική και εκτελεστική) να ελέγχουν και να εξουσιάζουν τις θεσμοθετημένες 

υποχρεώσεις του συνόλου των πολιτών. Η κυβέρνηση οφείλει να παρέχει τα θεμελιώδη 

πολιτικά αγαθά όπως η ασφάλεια από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους, η 

υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών 

μεταξύ άλλων. Στην ίδια σφαίρα διακυβέρνησης εντάσσεται και η γραφειοκρατία που 

είναι ο συγκεκριμένος μηχανισμός διαμέσου του οποίου οι πολιτικές συντάσσονται και 

εφαρμόζονται.
13

Είναι ο θεσμός όπου διεκπεραιώνονται οι διοικητικές υποθέσεις και 

αποτελεί σημαντικό τομέα της διακυβέρνησης.  

Ένας θεμελιώδης επίσημος θεσμός που καθορίζει τόσο τις αρμοδιότητες του 

κράτους όσο και τη φύση των κανόνων που διέπουν την κοινωνία είναι το σύνταγμα. Το 

σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους που ρυθμίζει την οργάνωση και τις 

λειτουργίες ενώ παράλληλα καθορίζει και τη δράση των κρατικών οργάνων.  

 Ο δεύτερος θεμελιώδης θεσμός, το κράτος δικαίου, ρυθμίζει τη φύση των 

νομικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της κοινωνίας. Το κράτος δικαίου 

περιλαμβάνει ένα σύνολο από δικαιώματα και υποχρεώσεις που οριοθετούν τη 

συμπεριφορά των πολιτών έναντι των συμπολιτών τους και έναντι του κράτους αλλά 

και του τελευταίου απέναντι στους πολίτες. Η νομιμοποίηση επέρχεται όταν οι πολίτες 

υπακούν σε αυτούς τους νόμους και δεν υφίστανται επαναστατικές διαδηλώσεις κατά 

αυτών ή όταν δεν υπάρχουν αντιφάσεις ή χαλαρότητα στην εφαρμογή τους. Όποια 

διαφορά προκύπτει, επιλύεται ειρηνικά στα δικαστήρια βάσει των συγκεκριμένων και 

σαφών κανόνων του δικαίου. Η δικαιοδοτική λειτουργία είναι η αποκλειστική εξουσία 

εφαρμογής των νόμων όταν αυτοί παραβιάζονται ή αμφισβητούνται.   

Ο θεσμός που σχετίζεται άμεσα με το σεβασμό του κράτους δικαίου είναι η 

αστυνομία που ως πτυχή της κρατικής εξουσίας οφείλει να διατηρεί τη δημόσια τάξη 

και ασφάλεια προστατεύοντας το κύρος των νόμων και επιβάλλοντας την εφαρμογή 

τους. Παράλληλα, προστατεύει τον πολίτη όταν απειλείται η ασφάλειά του από 

παράνομες δραστηριότητες.  

Η οικονομική σφαίρα της διακυβέρνησης περιλαμβάνει τις σχέσεις του κράτους 

και της αγοράς με απώτερο στόχο να παρέχει στους πολίτες δυνατότητες οικονομικής 

βελτίωσης μέσω θεσμοθετημένων κανόνων.
14

 Παρέχει το κανονιστικό πλαίσιο εντός 

                                                           
13

 Βλ. στο ίδιο, σελ.6. 
14 Derick W. Brinkerhoff. “Introduction – Governance Challenges in Fragile States: 

Re-Establishing Security, Rebuilding Effectiveness, and Reconstituting Legitimacy.” Governance in Post-
Conflict Societies: Rebuilding Fragile States. Ed. Derick W. Brinerhoff . Abingdon, Oxon: Routledge, 2007. 
p. 4. 
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του οποίου διαμορφώνεται η ανταγωνιστική εμπορική δραστηριότητα και η ανάπτυξη 

των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα επεμβαίνει σε περίπτωση που η αγορά 

αποτύχει ή καταρρεύσει.
15

 Η οικονομική διακυβέρνηση στηρίζει τις επιχειρήσεις που 

αποτελούν την προϋπόθεση της ανάπτυξης και ενδυναμώνει την πρόσβασή τους στην 

αγορά. Μέσω της κυβέρνησης και του γραφειοκρατικού μηχανισμού, η οικονομική 

διακυβέρνηση στοχεύει στην αποτελεσματικότητα της οικονομίας. Θεμελιώδης 

υπηρεσία που παρέχεται στους πολίτες είναι το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή μία 

κεντρική τράπεζα με ένα εθνικό νόμισμα και ένα θεσμικό πλαίσιο που επιβλέπει το 

τραπεζικό σύστημα. 

Υπάρχουν ορισμένες παγκόσμιες αρχές που χαρακτηρίζουν ή οφείλουν να 

χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Υπερπόντιας 

Ανάπτυξης (Overseas Development Institute). Πρώτον, η αρχή της 

αποτελεσματικότητας που αφορά στη συνετή χρησιμοποίηση οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων για το συλλογικό καλό.
16

 Για να επιτευχθεί αυτό στις διάφορες 

σφαίρες της διακυβέρνησης, όπως στην κοινωνία πολιτών και στη γραφειοκρατία, 

πρέπει να υφίσταται άμεση συμμετοχή και αντιπροσώπευση των διακυβευματούχων στη 

λήψη αποφάσεων αλλά και αξιοκρατία στην πρόσληψη προσωπικού που στελεχώνει τις 

γραφειοκρατικές θέσεις. Η δεύτερη αρχή αφορά στη διαφάνεια την οποία θεωρεί ότι 

εξασφαλίζεται με τη λογοδοσία της κυβέρνησης και των δημόσιων υπαλλήλων στους 

πολίτες για τις πράξεις και τις αποφάσεις της. Τέλος, η πολιτική πρέπει να διεξάγεται 

βάσει του κοινού καλού, ενώ οι νομοθετικοί κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους 

ανεξαιρέτως τους πολίτες χωρίς να υποβαθμίζουν ή να βλάπτουν κάποιο πολίτη.
17

 

Αυτές οι αρχές θεωρούνται παγκόσμιες και χαρακτηρίζουν την ποιότητα της 

διακυβέρνησης. 

Ωστόσο, η επίδοση σε ορισμένους τομείς της διακυβέρνησης εξαρτάται από 

συγκεκριμένους παράγοντες σύμφωνα με το Ινστιτούτο υπερπόντιας ανάπτυξης. Για 

παράδειγμα, το ιστορικό πλαίσιο μιας χώρας ή τα προηγούμενα καθεστώτα της 

καθορίζουν και το βαθμό στον οποίο είναι ενεργοποιημένες οι κοινωνίες των πολιτών 

και υφίστανται οι πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα.
18

 Αυτό είναι εμφανές στην 

περίπτωση των πρώην ανατολικών χωρών όπου επικρατούσε ένα καθεστώς πιο 

                                                           
15 Ashraf Ghani and Clare Lockhart. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured 
World. New York: Oxford University Press, 2008. p. 149-50. 
16

 Βλ. ODI, σελ. 2. 
17

 Βλ. στο ίδιο. 
18

 Βλ. στο ίδιο, σελ.1. 
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ολοκληρωτικό που περιόριζε ως ένα βαθμό τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των 

πολιτών. Αλλά και το κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο επηρεάζει μία άλλη σφαίρα της 

διακυβέρνησης που είναι η κυβέρνηση του τόπου. Όταν για παράδειγμα, οι Σομαλοί 

έχουν συνηθίσει στο να παρέχονται τα αγαθά προστασίας και ασφάλειας από τις φυλές 

στις οποίες ανήκουν βάσει ταυτοτήτων και των πνευματικών τους αντιλήψεων, τότε και 

η κυβέρνησή τους δεν μπορεί να βασίζεται στην ιεραρχία ή στη θεσμοθετημένη δομή 

που χαρακτηρίζει τις δυτικές κυβερνήσεις. 

 Ο Seth D. Kaplan διατείνεται ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος 

διακυβέρνησης εξαρτάται από παράγοντες όπως η κοινή ταυτότητα και ιστορία του 

πληθυσμού όπως και η αποδοχή των συνόρων του κράτους.
19

 Αυτοί οι παράγοντες που 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κοινό τρόπο αντίληψης των πραγμάτων, κοινές 

παραδόσεις και πρακτικές, συνήθειες και πιστεύω συμβάλλουν στη συνοχή του 

πληθυσμού του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι η κοινή εθνική ταυτότητα, η ύπαρξη ενός 

πληθυσμού που παρουσιάζει κοινή ιστορική εμπειρία αποδεχόμενος τα σύνορά του ως 

δεδομένα, αποτελούν τις απαραίτητες συνιστώσες που μειώνουν τις πιθανότητες 

εσωτερικών συγκρούσεων και επιθυμιών απόσχισης από το κράτος. Η ενότητα του 

πληθυσμού ενισχύει τη χρηστή διακυβέρνηση και το αντίστροφο με συνέπεια να την 

καθιστά νομιμοποιημένη στα μάτια των πολιτών. 

  Αλλά και οι θεσμοί του κράτους οι οποίοι εκφράζουν την κοινωνικο-

πολιτιστική δομή του αποτελούν τη βάση για μία νομιμοποιημένη και χρηστή 

διακυβέρνηση.
20

 Μάλιστα, όταν υπάρχει συνοχή του πληθυσμού ενός κράτους όπως 

διευκρινίστηκε και παραπάνω, τότε οι θεσμοί πηγάζουν άμεσα και εκφράζουν αυτόν τον 

πληθυσμό. Για παράδειγμα, οι Σομαλοί, προ-αποικιακά, είχαν συνηθίσει σε μία 

συγκεκριμένη κουλτούρα όπου ανήκαν σε κάποια φυλή βάσει των πιστεύω τους και των 

οικογενειακών δεσμών και ό, τι αγαθά παρήγαγαν τα μοιράζονταν μεταξύ τους. Γι αυτό 

το λόγο, είναι δύσκολο μετά-αποικιακά να εγκατασταθούν οι δυτικές καπιταλιστικές 

μορφές παραγωγής ή οι δομές κυβέρνησης και ιεραρχίας διότι δε θα υφίσταται 

νομιμοποίηση εκ μέρους του λαού.  

Από την άλλη πλευρά, οι Gretchen και Levitsky διερευνούν την ύπαρξη των 

εξίσου σημαντικών «ανεπίσημων» θεσμών ή αλλιώς των «άγραφων κανόνων» που 

επικρατούν σε μία κοινωνία. Εν μέρει, αυτοί οι θεσμοί φαίνεται να ενισχύουν τη 

                                                           
19

Seth D. Kaplan. Fixing Fragile States: A New Paradigm for Development. Westport, Connecticut: 

Praeger Security International, 2008. p.19.  
20

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 32. 
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νομιμοποίηση της διακυβέρνησης καθώς συντελούν στη συμμόρφωση των πολιτών με 

τους επίσημους θεσμούς του κράτους. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι ανεπίσημοι 

θεσμοί συμπεριλαμβάνουν τα προσωπικά δίκτυα, τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις 

και τις σχέσεις βάσει φυλής.
21

 Έτσι λειτουργούν οι κοινότητες των χωριών της 

αγροτικής Κίνας οι οποίες μοιράζουν αγαθά μόνο όπου υφίστανται δεσμοί που 

βασίζονται στην προϋπόθεση της ιδιότητας μέλους συγκεκριμένων οργανώσεων.
22

 Αυτό 

διότι ως λαός διακατέχεται από την αντίληψη της διανομής αγαθών μόνο βάσει 

φυλετικών ή θρησκευτικών δεσμών. Σχετικά με τα προσωπικά δίκτυα, αυτά υπήρχαν 

στη Σοβιετική Ρωσία όπου οι επίσημοι νόμοι απαγόρευαν ορισμένα αγαθά και 

υπηρεσίες για τους πολίτες, ενώ περιόριζαν και τις επιχειρήσεις από το να ικανοποιούν 

κρατικούς στόχους. Έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο “blat” το οποίο μέσω 

προσωπικών δικτύων και σχέσεων επέτρεψε και στους δύο δρώντες να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες τους.
23

 Τέλος, η διαφθορά κυριαρχούσε στην Ιταλία μετά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι κανόνες της ήταν ανώτεροι από τους κρατικούς νόμους οι 

οποίοι αν παραβιάζονταν δεν θα υπήρχε τιμωρία. Αντιθέτως, αν κάποιος παραβίαζε το 

παράνομο εμπόριο που είχε εδραιωθεί, τότε θα υπόκειντο σε τιμωρία.
24

 Με αυτούς τους 

τρόπους, ρυθμίζονταν η συμπεριφορά των ανθρώπων και καλύπτονταν τα αδύναμα 

σημεία των επίσημων θεσμών. Το επακόλουθο ήταν η νομιμοποίηση της 

διακυβέρνησης.  

Ωστόσο, η ίδια πρακτική των ανεπίσημων θεσμών οδηγεί και στην από-

νομιμοποίηση της διακυβέρνησης. Σε αρκετά κράτη το κάθε άτομο έχει εδραιώσει 

ισχυρότερους δεσμούς με συγκεκριμένες φυλές ή πνευματικούς ηγέτες παρά με το ίδιο 

το κράτος.
25

 Όταν η συγκεκριμένη ομάδα που υποστηρίζει ανέλθει στην εξουσία, τότε 

συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη της στον έλεγχο της κρατικής εξουσίας.
26

 Οι κρατικοί 

αξιωματούχοι ευνοούν μόνο τα άτομα που συνδέονται στενά με δεσμούς αίματος ή και 

με πνευματικά-θρησκευτικά πιστεύω. Με αυτόν τον τρόπο οι ανεπίσημοι θεσμοί 

μπορούν να υποβαθμίσουν τη νομιμοποίηση της διακυβέρνησης και να λειτουργήσουν 

                                                           
21

 Gretchen Helmke and Steven Levitsky. “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research 
Agenda.” Perspectives on Politics 2.4 (2004): 725-40. p. 726-7. 
22

 Lily Lee Tsai. “The Informal State: Governance and Development in Rural China.” PhD Dissertation, 
Department of Government, Harvard University, όπως αναφέρεται στο ίδιο, σελ. 728. 
23

 Alena V. Ledeneva. Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998, όπως αναφέρεται στο ίδιο, σελ. 729. 
24 Donatella Della Porta and Alberto Vannucci. Corrupt Εxchanges: Actors, Resources, and Mechanisms of 

Political Corruption. New York: Aldine de Gruyter, 1999, όπως αναφέρεται στο ίδιο, σελ. 726. 
25

 Βλ. Kaplan, σελ. 41-2. 
26

 Βλ. στο ίδιο. 
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σε βάρος του συλλογικό καλού. Εδραιώνουν ένα καθεστώς διαφθοράς και 

αναξιοκρατίας όπου δε συμμετέχουν όλοι οι πολίτες στη διακυβέρνηση του τόπου και 

όπου ενισχύονται οι διακρίσεις κατά μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού.  

 Η διακυβέρνηση και οι θεσμοί ενός κράτους διασφαλίζονται σε ένα κυρίαρχο 

κράτος. Πότε όμως λέμε ότι έχουμε ένα κυρίαρχο κράτος στο οποίο πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της κρατικής κυριαρχίας ή της κρατικής υπόστασης; Ο Kalevi Holsti 

υποστηρίζει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά της κρατικής κυριαρχίας είναι να εμπνέει το 

κράτος την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση του πληθυσμού.
27

 Για να εδραιωθεί αυτή η 

εμπιστοσύνη, το κράτος υποχρεούται να αξιοποιεί σωστά τους απαραίτητους πόρους για 

να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες και τα «κοινά» αγαθά στον πληθυσμό του. Τα 

κοινά αγαθά της ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους, της δημόσιας 

τάξης, της υγειονομικής περίθαλψης, της παροχής δυνατοτήτων οικονομικής ανέλιξης, 

των υποδομών των μεταφορών και επικοινωνίας είναι μερικά από αυτά που οφείλει να 

παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Επομένως, η κρατική κυριαρχία 

προϋποθέτει τη χρηστή διακυβέρνηση και την ορθή λειτουργία των θεσμών.  

Έπειτα, για να διατηρήσει την εξουσία επί του πληθυσμού του, το κράτος είναι 

υποχρεωμένο να διαφυλάσσει το μονοπώλιο της νόμιμης χρήσης ισχύος εντός των 

καθορισμένων εδαφικών ορίων του.
28

 Μέσω των κατάλληλων θεσμών όπως του 

στρατού, της αστυνομίας, του κράτους δικαίου του δικαιοδοτικού μηχανισμού, θα 

πρέπει να ελέγχει ή να περιορίζει την άσκηση βίας μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων στο 

εσωτερικό του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει την παροχή του κοινού αγαθού της 

ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής γαλήνης.   

Επιπρόσθετα, η κρατική εξουσία πρέπει να αρύεται από το λαό, από τη λαϊκή 

θέληση. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας εδράζεται στο ότι η πηγή της υπέρτατης 

πολιτικής εξουσίας θεμελιώνεται στη λαϊκή βούληση. Η λαϊκή κυριαρχία συνεπάγεται 

και την πολυπόθητη νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας. Ο Kalevi Holsti δευκρινίζει 

ωστόσο, ότι αυτή η «κάθετη νομιμοποίηση» του δικαιώματος εξουσίας δεν επέρχεται 

αποκλειστικά σε πολιτικά συστήματα όπου οι κυβερνώντες προκύπτουν από ομοφωνία 

δια μέσω περιοδικών εκλογών, αλλά μπορεί να επέλθει και εκεί όπου επικρατούν 

κληρονομικά ή θεοκρατικά καθεστώτα ή ακόμα και όπου οι κυβερνώντες μοιράζονται 

τις ίδιες θρησκευτικές αξίες (Ιράν, Ομάν, Σαουδική Αραβία) ή και εθνικές αξίες με το 

                                                           
27

 Kalevi J. Holsti. The State, War, and the State of War. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.p. 
82.  
28

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 83. 



 

16 
 

λαό που τους ψηφίζει.
29

 Το βέβαιο είναι ότι για τη διατήρηση της κάθετης 

νομιμοποίησης, η κυβέρνηση θα πρέπει να ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και όχι για 

την αύξηση του πλούτου της. Απώτερος στόχος είναι η επιτέλεση του έργου της, η 

παροχή δηλαδή σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες των κοινών αγαθών. 

Ακόμη, η νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας ενισχύεται όπου οι διαφορετικές 

εθνικές-θρησκευτικές κοινότητες συμβιώνουν αρμονικά και δεν υφίστανται διακρίσεις 

μεταξύ αυτών ή καταπίεση κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.
30

 Η 

«οριζόντια νομιμοποίηση» όπως την αποκαλεί ο Holsti είναι η ίση συμμετοχή όλων των 

πολιτών στη λήψη των αποφάσεων για τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι πόροι του 

κράτους.
31

 Η ρατσιστική αντιμετώπιση ορισμένων ομάδων, η άσκηση βίας κατά 

συγκεκριμένων φυλών ή κατά εθνικο-θρησκευτικών συνόλων εντός του κράτους και ο 

αποκλεισμός τους μειώνει δραματικά την «οριζόντια νομιμοποίηση». 

Όπου παρατηρούνται γενοκτονίες, καταπιεστικές πρακτικές κατά ενός τμήματος 

του πληθυσμού ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η «οριζόντια νομιμοποίηση» 

όπως την αποκαλεί ο Holsti, διαβρώνεται ενώ οι θεσμοί του κράτους διαρρηγνύονται. 

Ένα ακραίο παράδειγμα αποτελεί η πρακτική της εθνοκάθαρσης από την πλευρά των 

Κροατών και των Βόσνιων Σέρβων. Τέτοιες ακραίες πολιτικές διακρίσεων των πολιτών 

εντός μίας πολιτικής κοινότητας σημαίνει ότι όχι απλώς μία μερίδα του πληθυσμού 

αποκλείεται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από την ίση διανομή πόρων και 

αγαθών από το κράτος αλλά και εξοντώνεται φυσικά προκειμένου να επικρατήσει η 

αντίπαλη εθνοτική ομάδα. Παράλληλα, το βασικότερο αγαθό που απειλείται σε τέτοιες 

περιπτώσεις από το ίδιο το κράτος είναι η εξασφάλιση της σωματικής (και ψυχικής) 

τους ακεραιότητας.      

Η έννοια της κυριαρχίας δεν παρέμεινε αμετάβλητη με την αλλαγή του διεθνούς 

σκηνικού, ενώ οι διαφορετικές ερμηνείες που αποδίδονταν στο όρο αυτό 

δικαιολογούσαν και διαφορετικές αιτιάσεις παρέμβασης σε κράτη ή μη αναγνώρισης 

αυτών. Ειδικότερα, μετά τη συνθήκη του Μοντεβιδέο που έθετε τα κριτήρια της 

κρατικής υπόστασης (ο δεδομένος λαός, το δεδομένο έδαφος, η κυβέρνηση και η 

δυνατότητα του κράτους να συνάπτει σχέσεις με άλλα κράτη), στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα (1920), προστέθηκε το κριτήριο της εκπλήρωσης των διεθνών δεσμεύσεων και 

                                                           
29

 Βλ. στο ίδιο. 
30

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 87-8. 
31

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 92. 
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υποχρεώσεών τους.
32

 Έτσι, οι Ηνωμένες πολιτείες άργησαν να αναγνωρίσουν το 

επαναστατικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης το οποίο θεωρούσαν ότι δε συνάδει με 

τις δυτικές αρχές και την ιδεολογία.
33

 

Μεταψυχροπολεμικά, η αλλαγή που επήλθε στα κριτήρια της κρατικής 

κυριαρχίας είναι ότι τονίστηκε η δημοκρατική διακυβέρνηση ως προαπαιτούμενο για 

την αναγνώρισή της. Η διακήρυξη για την αναγνώριση των νέων κρατών της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης υπογράμμιζε μεταξύ άλλων, τη 

σημαντικότητα της δημοκρατίας, της διασφάλισης του κράτους δικαίου και του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαιτούμενο για την αναγνώρισή τους ήταν 

και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των εθνικών 

συνόλων.
34

 Με αυτόν τον τρόπο έγινε σαφής ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν την έννοια 

της κρατικής υπόστασης οι δυτικές κυβερνήσεις οι οποίες παρέκαμπταν πλέον το 

κριτήριο της διατήρησης του εδαφικού ελέγχου και έθεταν ως προτεραιότητα για την 

αναγνώριση ενός κράτους τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Μάλιστα, ο George H.W. 

Bush το 1990, υιοθέτησε αυτές τις απόψεις όταν μίλησε για την ανάδυση μίας «νέας 

παγκόσμιας τάξης» στην οποία δε θα υπήρχε ο φόβος της τρομοκρατίας, ή της χρήσης 

χημικών και βιολογικών όπλων από το Ιράκ και όπου θα καταρρίπτονταν το καθεστώς 

του Saddam Hussein. Η διακήρυξη αυτή θα έθετε μία νέα αιτίαση παρέμβασης όπου δεν 

πληρούνταν τα κριτήρια της δημοκρατικής διακυβέρνησης.  

Κλείνοντας με το ζήτημα της κρατικής κυριαρχίας, οι Ghani Ashraf και Clare 

Lockhart ισχυρίζονται ότι αν υπήρχε μία καθολική συμφωνία για τις λειτουργίες που 

πρέπει να επιτελεί το κάθε κράτος, τότε θα μπορούσαμε να «μετρήσουμε το κενό της 

κρατικής κυριαρχίας σε ένα κράτος». Θα μετρούσαμε δηλαδή αν και κατά πόσο μπορεί 

να ανταποκριθεί το κράτος στις βασικές λειτουργίες του.
35

 Ωστόσο, υπάρχουν κρατικές 

λειτουργίες (διασφάλιση κράτους δικαίου, δημόσιας τάξης και ασφάλειας) οι οποίες 

είναι πιο βασικές από άλλες. Η σημαντικότητα μιας κρατικής λειτουργίας και η θέση 

                                                           
32 Thomas J. Bierstecker. “State, Sovereignty and Territory.” Handbook of International Relations. Eds. 

Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A. Simmons. London: SAGE Publications Ltd, 2002. p. 207-235. 
p. 217.  
33

 Βλ. στο ίδιο. 

34 Declaration on the “Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet 
Union” (16 December 1991). <http://www.dipublico.com.ar/english/declaration-on-the-guidelines-on-
the-recognition-of-new-states-in-eastern-europe-and-in-the-soviet-union-16-december-1991/>. 
Accessed March 8, 2014. 
35

 Βλ. Ghani and Lockhart, σελ. 164. 
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που καταλαμβάνει στη χάραξη πολιτικής κρίνεται από το κατά πόσο αποτελεί «δημόσια 

ανησυχία».
36

  

Η περίπτωση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα, έφερε στο επίκεντρο το 

θέμα της ασφάλειας ως μίας ευέλικτης έννοιας που περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες 

και η οποία μπορεί τελικά να απειληθεί και από μη κρατικούς δρώντες που λειτουργούν 

από κράτη δίχως πολιτική, θεσμική ή οικονομική υποδομή. Η ασφάλεια είναι ένα από 

τα πιο θεμελιώδη «κοινά αγαθά» που το κράτος πρέπει να παρέχει και να διασφαλίζει 

δίχως διακρίσεις για να διατηρήσει τόσο την κρατική υπόσταση όσο και την εσωτερική 

και διεθνή νομιμοποίησή του. Δεν υπάρχει ένας ορισμός της ανθρώπινης ασφάλειας 

αλλά πολλοί που είναι αρκετά γενικευμένοι και ασαφείς. Αυτή η έλλειψη δυσκολεύει 

στην οριοθέτηση προτεραιοτήτων κατά τη χάραξη πολιτικής σε κράτη όπου η 

διακυβέρνηση και οι θεσμοί αδυνατούν να παρέχουν ένα τέτοιο σημαντικό αγαθό και 

όπου παρατηρούνται συστηματικά φαινόμενα βίαιων εμφύλιων συγκρούσεων. Είναι 

γεγονός ότι ολόκληροι πληθυσμοί χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας 

περιστατικών θανάσιμης βίας στο εσωτερικό των κρατών, ενώ ο αριθμός των 

μεταναστών εκτοξεύεται συστηματικά εξαιτίας αυτών των φαινομένων. Παρακάτω 

εξετάζεται η πολυσχιδής αυτή έννοια. 

 

 

1.2 . Έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας: Πώς τη διατυπώνουν τα ρεύματα θεωρίας των 

διεθνών σχέσεων 

Αρχικά, το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών του 2004 (UNDP) 

όρισε την ανθρώπινη ασφάλεια ως «ελευθερία από το φόβο», δηλαδή από χρόνιες 

απειλές πείνας, ασθένειας και ως «ελευθερία από τη στέρηση» που αναφέρεται στις 

ξαφνικές διαταραχές της καθημερινής ζωής.
37

 Αυτή η προσέγγιση δεν αναφέρθηκε απλά 

στην προστασία της φυσικής ακεραιότητας και της επιβίωσης αλλά διχοτόμησε την 

ανθρώπινη ασφάλεια σε κατηγορίες όπως η προσωπική, η οικονομική, η 

περιβαλλοντική, η κοινοτική, η πολιτική και η ασφάλεια της υγείας και της τροφής. 

Αυτό το έγγραφο υπογράμμισε την ασφάλεια ως πρόσβαση σε μία σειρά από βασικά 

αγαθά (πρόσβαση σε τροφή, καθαρό νερό, υγειονομική περίθαλψη, προστασία από 

εγκληματικές ή βίαιες ενέργειες, βασανιστήρια κ.α.) αλλά παρόλα αυτά παρέμεινε μία 
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 Βλ. στο ίδιο. 
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ευρεία και γενική εκδοχή που μέσω της κατηγοριοποίησης έθετε πολύ γενικά όρια στην 

έννοια της ασφάλειας.  

Αυτή η ευρεία εκδοχή ακολουθήθηκε από την προσέγγιση της Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών με το έγγραφο Human Security Now στο οποίο η ασφάλεια ορίζονταν 

ως η προστασία του «ζωτικού κορμού των ανθρώπινων ζωών που ενισχύει τις 

ανθρώπινες ελευθερίες και την ανθρώπινη πλήρωση».
38

 Ο ζωτικός κορμός 

μεταφράζεται ως η ικανοποίηση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τα οποία 

διαφέρουν από άτομο σε άτομο και από κοινωνία σε κοινωνία.
39

 Η διαφορά αυτού του 

εγγράφου έγκειται στο ότι θέτει στο επίκεντρο όχι μόνο την προστασία της 

ακεραιότητας του ατόμου αλλά και τις προϋποθέσεις επιβίωσής του όπως η προστασία 

της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ενεργής συμμετοχής του σε ζητήματα που 

αφορούν την ευημερία του. Προϋπόθεση για την ασφάλεια αποτελεί και η ενδυνάμωση 

του ατόμου καθώς αναγνωρίζεται ο ρόλος του στην κατοχύρωση της ασφάλειάς του.
40

   

Οι επίσημοι ορισμοί που πηγάζουν από κείμενα στρατηγικής δεν έχουν 

ξεκαθαρίσει το πεδίο της ανθρώπινης ασφάλειας. Τα τρία ρεύματα θεωρίας των διεθνών 

σχέσεων που παρατίθενται παρακάτω εξετάζουν την έννοια αυτή υπό διαφορετική 

σκοπιά. 

Αρχικά, η θεώρηση του ρεαλισμού εδράζεται στο αξίωμα ότι τα κράτη είναι οι 

πιο σημαντικοί δρώντες του διεθνούς συστήματος και ότι αυτά λειτουργούν στα πλαίσια 

ενός άναρχου και ανταγωνιστικού συστήματος που συνεπάγεται συνθήκες 

αβεβαιότητας.
41

 Ως στόχος των πράξεών τους προβάλλεται το εθνικό συμφέρον το 

οποίο είναι η ασφάλεια και η οποία εξασφαλίζεται μέσω της στρατιωτικής ισχύος.
42

  

Ο Robert Jackson διαχωρίζει την εθνική από την προσωπική ασφάλεια 

δηλώνοντας ότι η πρώτη είναι βασική «προϋπόθεση» για την ευημερία του ανθρώπου 

απελευθερώνοντάς τον από το φόβο έναντι οποιασδήποτε απειλής. Τη θεωρεί σχετική 

διότι μπορεί πολύ εύκολα να παραβιαστεί από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, ενώ 

εξαρτάται πάντα από τις προθέσεις και τα συμφέροντα των άλλων.
43

 Η εθνική 

ασφάλεια, ιδέα κεντρική στη ρεαλιστική θεώρηση, είναι ένα πολιτικό αγαθό που οφείλει 

το κράτος να προασπίζει για να θεωρείται κυρίαρχο. Συνίσταται στην προστασία του 
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 Βλ. στο ίδιο, σελ. 60. 
43

 Βλ. Jackson, σελ. 186. 



 

20 
 

κράτους και του πληθυσμού του από κινδύνους παρέμβασης, εισβολής από μία ξένη 

δύναμη και εξαρτάται από τις προθέσεις των άλλων κρατών που βρίσκονται σε θέση να 

απειλήσουν.
44

 Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να διαφυλάξει τόσο την προσωπική όσο 

και την εθνική ασφάλεια.      

Πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι οι ρεαλιστές αντιμετωπίζουν το κράτος ως 

ομογενοποιημένο εθνικά και ιδεολογικά και δε λαμβάνουν υπ’ όψιν ομάδες πολιτών ή 

ξεχωριστές κοινότητες με διαφορετικά συμφέροντα όπως για παράδειγμα μειονότητες 

που έχουν παρεκκλίνοντα συμφέροντα και αντιλήψεις. Η ατομική ασφάλεια και τα 

συμφέροντα του κάθε πολίτη συνεπώς, ταυτίζονται με την ασφάλεια και τα εθνικά 

συμφέροντα του κράτους, δίχως να δίνεται σημασία σε μη κρατικούς δρώντες. 

Από την άλλη πλευρά, η πλουραλιστική ή διακυβερνητική, ή φιλελεύθερη 

θεώρηση, τονίζει τη σημαντικότητα των θεσμών, οι οποίοι είναι ουσιαστικά το μέσο 

που βοηθά τους δρώντες που έχουν διαφορετικά συμφέροντα να συνεργαστούν και  να 

ικανοποιήσουν τους στόχους τους μέσω της διαπραγμάτευσης.
45

 Γενικότερα, η θεώρηση 

αυτή επισημαίνει τη σημαντικότητα των δικτύων και των καθεστώτων που 

διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ δρώντων. Μειώνουν την πιθανότητα των 

συγκρούσεων αφού παρέχουν πληροφορίες για την ίση διανομή των κερδών που 

προκύπτουν από τη συνεργασία των μερών.
46

  

Ο Robert Keohane τονίζει ότι η ασφάλεια εξαρτάται από τα δίκτυα συνεργασίας 

και αλληλεξάρτησης που υφίστανται μεταξύ των μη κρατικών δρώντων και τα οποία 

έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασφάλεια εξαρτάται πλέον 

από τη σύνθεση μίας πληθώρας παραγόντων που περιλαμβάνει τους μη κρατικούς 

δρώντες και τα δίκτυά τους που δρουν σε διηπειρωτικό επίπεδο όπως συνέβαινε με την 

πειρατεία ήδη από το 17
ο
 αιώνα.

47
 Η «ανεπίσημη βία» όπως ονομάζει τη βία που 

ασκείται όχι από το ίδιο το κράτος αλλά από τους μη κρατικούς δρώντες, στοχεύει στο 

να προξενήσει ζημιά ακόμα και με ελάχιστους υλικούς πόρους.
48

 Αυτά τα δίκτυα 

συνεργασίας δρουν και εκτός των συνόρων του κράτους ή της ηπείρου με αποτέλεσμα 

μία επιχείρηση που οργανώνεται κάπου να μπορεί να τίθεται σε εκκίνηση ή να 
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ελέγχεται από ένα μακρινό σημείο της υφηλίου.
49

 Το αποτέλεσμα είναι να ευνοούνται 

τελικά οι μη κρατικοί δρώντες που αν και με λιγότερους υλικούς πόρους, καταφέρνουν 

να δράσουν μέσω της συνεργασίας και της επεξεργασίας πληροφοριών μεταξύ τους.  

Η αναθεώρηση της έννοιας της κρατικής κυριαρχίας έδειξε ότι οι αυστηρά 

καθορισμένες έννοιες του καθορισμένου γεωγραφικού χώρου και των συνόρων έχουν 

καταργηθεί και άρα δεν υπάρχουν εμπόδια στη διακίνηση ανθρώπων, πληροφοριών και 

τεχνολογιών. Ως επακόλουθο, οι απειλές της εθνικής ασφάλειας μπορεί να προέλθουν 

από παντού.
50

 

Τέλος, οι θεωρητικοί της κριτικής θεωρίας απέχουν από την κρατικοκεντρική 

προσέγγιση των ρεαλιστών και από την έμφαση των πλουραλιστών-φιλελεύθερων 

στους θεσμούς και τα δίκτυα συνεργασίας. Αντιθέτως, εξετάζουν το πλαίσιο εντός του 

οποίου υλοποιήθηκε μία πράξη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ένα κράμα παραγόντων όπως 

τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης των πραγμάτων, τις υλικές συνθήκες, τους 

ανθρώπινους θεσμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη και αλληλοεπηρεάζονται.
51

 Η 

συζήτηση περί ασφάλειας συμπεριλαμβάνει τους πολίτες, τις οργανωμένες κοινωνίες 

των πολιτών αλλά και τις θρησκευτικές και εθνικές τους ταυτότητες που μεταβάλλονται 

βάσει συνθηκών. Η κριτική θεωρία αναγνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να 

οδηγήσουν σε διαφορετικές αντιλήψεις περί ασφάλειας καθώς ακόμα και εντός του 

ίδιου κράτους υπάρχει ετερογένεια των ταυτοτήτων, των συμφερόντων, των θρησκειών 

κ.α. Ο Samuel Huntington για παράδειγμα, στο Clash of Civilizations αναφέρεται στο 

ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτισμικές και θρησκευτικές δυνάμεις στις σχέσεις και 

στις συγκρούσεις μεταξύ των κρατών.
52

 Επομένως, υπό την κριτική σκοπιά η επίθεση 

της 11
ης

 Σεπτεμβρίου οργανώθηκε από «παράγοντες που προέβαλαν την πολιτισμική 

και θρησκευτική τους διαφοροποίηση και αντιπαράθεση» με τις ΗΠΑ. Στόχος τους ήταν 

η «συσπείρωση των Αράβων και ο διαχωρισμός του κόσμου με βάση τα θρησκευτικά 

πρότυπά τους».
53

       

Ένα ακόμα παράδειγμα, αποτελεί και η διαφορετική αντίληψη της έννοιας της 

ασφάλειας στην περίπτωση της Νοτίου Αφρικής όπου η αντίληψη της λευκής 

μειονότητας για την ασφάλεια του κράτους συνολικά δεν ταυτίζονταν με την αντίληψη 
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των επιμέρους φυλών για την αποκατάσταση της ασφάλειας. Ειδικότερα, μετά την 

ανεξαρτητοποίηση της περιοχής, αναπτύχθηκε η πολιτική φυλετικού διαχωρισμού με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας και φόβου. Επικράτησε η 

αντίληψη εκ μέρους της λευκής μειονότητας να αυξηθεί ο στρατός και να έρθει στο 

επίκεντρο της χάραξης πολιτικής το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας.
54

 Αυτή η πρόταση 

όμως δεν συμπεριελάμβανε την αντίληψη περί ασφάλειας της πλειοψηφίας. Η 

πλειοψηφία αποκλείονταν από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δεν ενέκρινε την 

αύξηση της στρατιωτικής ισχύος για την απαλοιφή του προβλήματος.
55

 Αντιθέτως, 

έκλινε προς μία διαφορετική λύση για την αποκατάσταση της ασφάλειας που ήταν η 

δημιουργία μίας αντιρατσιστικής και δημοκρατικής πολιτείας.
56

 Αυτό το παράδειγμα 

αποδεικνύει ότι η κάθε ομάδα ή κοινότητα αντιλαμβάνεται τις έννοιες της απειλής και 

της ασφάλειας με βάση τη νοοτροπία, την ταυτότητα και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

της. Το κράτος δε θεωρείται ένα ομογενοποιημένο όλο όπου η κρατική ασφάλεια 

ταυτίζεται με την ασφάλεια των πολιτών. Αντιθέτως, η θεώρηση αυτή βασίζεται στην 

ετερογένεια των αντιλήψεων περί ασφάλειας που προκύπτει από την αναγνώριση 

διαφορετικών ταυτοτήτων, συμφερόντων και ιστορικής διαδρομής. 

Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς ότι τα όρια μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης 

δεν είναι ξεκάθαρα διότι δεν είναι φανερό ποιό προηγείται του άλλου. Είναι τελικά η 

ασφάλεια προϋπόθεση της ανάπτυξης ή μήπως η ανάπτυξη συνεπάγεται την κρατική και 

τη διεθνή ασφάλεια; Η σύνδεση της έννοιας της ασφάλειας με την ανάπτυξη άρχισε να 

γίνεται ιδιαίτερα έντονη τη δεκαετία του 1990 και έστρεψε το ενδιαφέρον στα κράτη τα 

οποία δεν είχαν την κρατική υποδομή για να διακυβερνηθούν και να αναπτυχθούν.
57

 Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι τα κράτη τα οποία προσφέρουν τα θεμελιώδη αγαθά και 

υπηρεσίες στους πολίτες τους δε μαστίζονται από συγκρούσεις ή βίαιες επαναστάσεις 

στο εσωτερικό τους και άρα δε θέτουν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Μάλιστα, οι Finn 

Stepputat, Louise Andersen και Bjorn Mοller διατείνονται ότι, «ένα ισχυρό και 

αποτελεσματικό κράτος λειτουργεί ως προϋπόθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη και 

ασφάλεια. Αντιθέτως, αυτό που αδυνατεί να παρέχει ανάπτυξη και ασφάλεια στους 
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πολίτες του δεν είναι ούτε ισχυρό ούτε σταθερό».
58

 Μέσα σε αυτόν τον αέναο κύκλο, το 

επόμενο κεφάλαιο εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά των αποτυχημένων ή 

εύθραυστων πολιτειών, το πώς προέκυψαν, αλλά και το πώς κατατάσσονται με βάση 

ορισμένες κατηγορίες δεικτών που ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί και ορισμένα επιφανή 

ερευνητικά κέντρα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ 

 

Οι Ashraf και Clare Lockhart μιλούν για το «κενό» ή το «χάσμα της εθνικής 

κυριαρχίας» σε ορισμένα κράτη, τα οποία είναι de jure κυρίαρχα, αλλά στην 

πραγματικότητα υπολειτουργούν, καθώς δεν παρέχουν στους πολίτες τους τις πιο 

βασικές υπηρεσίες.
59

 Παρακάτω αναλύονται μορφές αποτυχίας που επιβεβαιώνουν αυτή 

τη θεωρητική βάση. Επιπρόσθετα, παρατίθεται και η κατάταξή τους από επιφανή 

ερευνητικά κέντρα βάσει των επιδόσεών τους σε τομείς διακυβέρνησης, θεσμών και 

βάσει άλλων καθοριστικών παραγόντων. Η κατάταξη των κρατών βοηθά στο να 

κατανοήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο γιατί αυτά «ασφαλειοποιούνται» ή διαφορετικά 

γιατί αποκτούν τις διαστάσεις της απειλής.  

 

2.1. Προσδιορισμός των αποτυχημένων κρατών και παραδείγματα 

 

O Charles T. Call διατείνεται ότι ο όρος «αποτυχημένο κράτος» είναι 

παραπλανητικός και οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα για τη φύση των κρατών 

αυτών. Θεωρεί λοιπόν ότι αυτοί οι όροι (αδύναμο κράτος, κράτος υπό κατάρρευση) δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή τα κέντρα χάραξης πολιτικής 

αλλά θα πρέπει να υιοθετηθούν πιο συγκεκριμένοι όροι για την επί μέρους ανάλυση των 

κρατών αυτών και των προκλήσεων που κλονίζουν τη διεθνή ασφάλεια.
60

 Ωστόσο, 

παρατηρούμε ότι οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στα επίσημα 
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κείμενα των διεθνών οργανισμών και στα κείμενα στρατηγικής διαφόρων χωρών τα 

οποία τονίζουν την ανάγκη μελέτης τους. Για αυτό το λόγο εξετάζονται ενδελεχώς οι 

όροι αυτοί.  

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι, ο χαρακτηρισμός ενός κράτους ως αποτυχημένου 

δεν είναι στατικός ή απόλυτος. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε εύθραυστο (“fragile” ή 

“weak”) που θεωρείται βελτιωμένη κατάσταση από εκείνη του αποτυχημένου, ή 

αντιθέτως, να βρίσκεται υπό κατάρρευση (“collapsing state”). Ένα κράτος μπορεί να 

παραμείνει απλά αδύναμο δίχως να αποτύχει. Αυτό που έχει αποτύχει, μπορεί στη 

συνέχεια να καταρρεύσει τελείως, ενώ αυτό που έχει καταρρεύσει να περάσει στην 

αναβαθμισμένη κατάσταση της αποτυχίας. Ο David Carment υποστηρίζει ότι ο 

χαρακτηρισμός είναι σχετικός αφού ορίζεται από την επίδοση της διακυβέρνησής του 

σε σχέση με τα άλλα κράτη του διεθνούς συστήματος σε μία δεδομένη στιγμή.
61

 Η 

κατάταξη σε μία κατηγορία δεν πρέπει να είναι αυστηρή, αλλά εξαρτάται από την 

ποιότητα διακυβέρνησης, τη στιβαρή παρουσία θεσμών και την παροχή των κοινών 

αγαθών στους πολίτες του. Συνήθως, όσο λιγότερες προϋποθέσεις πληροί, και όσο 

λιγότερες υπηρεσίες παρέχει στο λαό του, τόσο πιο αδύναμο είναι. 

Ξεκινώντας από το «αδύναμο» κράτος, αυτό μπορεί να χαρακτηρίζεται από 

εσωτερικές εθνικές, θρησκευτικές ή και γλωσσικές διαμάχες οι οποίες όμως δεν 

παίρνουν ακραία βίαια μορφή.
62

 Δεν απειλείται δηλαδή σε σημαντικό βαθμό η 

ανθρώπινη ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα του κράτους (δηλαδή το ενδεχόμενο 

αλλαγής συνόρων και της απώλειας της κρατικής κυριαρχίας επί συγκεκριμένων 

εδαφών).  

Για την Eka Ikpe, το εύθραυστο κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί τους 

κινδύνους που σχετίζονται με την οικονομία αλλά ούτε και τις σχέσεις του κράτους με 

την κοινωνία. Επομένως, συνεπάγεται αστάθεια και αδυναμία ανταπόκρισης στις 

ανάγκες του πληθυσμού του.
63

 Ενδεχομένως να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ορισμένους 

τομείς της πολιτικής και της οικονομικής διακυβέρνησης και θεσμών. Ενδέχεται δηλαδή 

να παρουσιάζει αδυναμία διαχείρισης της οικονομίας, ή να μην υπάρχει σεβασμός για 

το κράτος δικαίου από την πλευρά των πολιτών. Μπορεί να έχει ενδυναμωμένη 
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κοινωνία πολιτών αλλά να μην υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για τη συμμετοχή 

διακυβευματούχων στη λήψη των αποφάσεων. Ακόμη, μπορεί να υφίσταται η 

δικαιοδοτική λειτουργία ή ο θεσμός της γραφειοκρατίας αλλά να διέπονται από 

διαφθορά και ατιμωρησία των μελών. Γενικά, μπορεί κάποιοι τομείς να παρουσιάζουν 

κενά ή ελλείψεις, ενώ ταυτόχρονα κάποιοι βασικοί τομείς της κρατικής κυριαρχίας όπως 

είναι η παροχή της ασφάλειας, να παραμένουν δυνατοί. Παρόλα αυτά, σύμφωνα και με 

την Eghosa E. Osaghae, υπάρχει «ένα παράθυρο ευκαιρίας για την αποκατάσταση και 

την ενδυνάμωσή του».
64

 

Η Ινδονησία βρίθει εσωτερικών διακοινοτικών συγκρούσεων και αιτημάτων 

ανεξαρτητοποίησης από τη Τζακάρτα. Ωστόσο, στην Ινδονησία δεν απουσιάζει ο 

«πιλότος» δηλαδή η διακυβέρνηση. Δρα σωστά, ρυθμίζει τη σχέση του κράτους με τους 

πολίτες και συνεπώς εξασφαλίζει τη νομιμοποίηση από τους πολίτες. Αναλυτικότερα, 

όσες επαρχίες υποστηρίζουν την αυτονομία απαιτούν να μειωθεί ο έλεγχος της 

Τζακάρτα επί των εσόδων που προέρχονται από τους φυσικούς πόρους και να αποδοθεί 

στους τοπικούς αξιωματούχους κάθε επαρχίας η δυνατότητα άσκησης ελέγχου επί 

αυτών των επαρχιών.
65

 Εάν εξαιρέσουμε το Ανατολικό Τιμόρ που ανεξαρτητοποιήθηκε, 

μόνο οι επαρχίες Άτσεχ και Παπούα επαναστατούν εξακολουθητικά και απειλούν την 

εδαφική ακεραιότητα με τα αιτήματα αυτονομίας τους. Όλες οι υπόλοιπες διακοινοτικές 

διαμάχες στο εσωτερικό της Ινδονησίας δεν αρνούνται την κεντρική εξουσία αλλά 

ζητούν μείωση του ελέγχου που ασκεί σε συγκεκριμένες επαρχίες και άρα 

επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης κέντρου-περιφέρειας.
66

 Σύμφωνα με το Mallay, η 

κυβέρνηση τείνει να λειτουργήσει προς όφελος του λαού συνολικά και προσπαθεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκχωρώντας ορισμένα δικαιώματα και πόρους στις 

επαρχίες αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνονται οι πιθανότητες εμφυλίου πολέμου και 

βίαιων επεισοδίων στο εσωτερικό της Ινδονησίας.
67

 Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι η 

κυβέρνηση προσπαθεί να συνεργαστεί και να διαπραγματευτεί με το λαό για να μειώσει 

το ενδεχόμενο χάους και ανασφάλειας που ενδεχομένως θα προκύψει στο εσωτερικό 
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από μία αδιάλλακτη στάση της. Το εποικοδομητικό αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η στάση 

τη νομιμοποιεί στα μάτια των πολιτών της.  

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τα αποτυχημένα κράτη που θα αναλυθούν 

αργότερα είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν χάνεται ο έλεγχος της κυβέρνησης επί 

των εδαφών ούτε και το μονοπώλιο χρήσης ισχύος. Τόσο ο στρατός όσο και η 

αστυνομία επεμβαίνουν για να διαφυλάξουν την εσωτερική γαλήνη και την τάξη όπως 

και να προλάβουν την εξάπλωση των συγκρούσεων. Ως επακόλουθο, τα κινήματα δεν 

εξαπλώθηκαν σε γειτονικές επαρχίες.
68

 Η Ινδονησία κατάφερε να διατηρήσει έτσι, την 

ασφάλεια των πολιτών συνολικά αφού οι διακοινοτικές διαμάχες δεν εξαπλώθηκαν και 

δε δημιούργησαν βίαια επεισόδια όπως συνέβη στο Άτσεχ και σε μικρότερο βαθμό στην 

Παπούα. Το συμπέρασμα είναι ότι το βασικότερο αγαθό της ασφάλειας των πολιτών 

διατηρείται, ενώ η κρατική κυριαρχία ασκείται σε σημαντικό βαθμό.  

Οι αδυναμίες της φάνηκαν κυρίως στην οικονομική διακυβέρνηση του τόπου. Η 

Ινδονησία επιβαρύνθηκε με την οικονομική κρίση του 1997-98 που οδήγησε σε υψηλά 

επίπεδα πληθωρισμού και ανεργίας.
69

 Το επίπεδο διαβίωσης έπεσε πολύ χαμηλά 

αποδεικνύοντας την πλήρη αποδυνάμωση των κυβερνητικών θεσμών και της 

πεπαλαιωμένης και παγιωμένης κυβέρνησης (Soeharto) να διαχειριστεί την κρίση και το 

υψηλό δημόσιο χρέος. Σε αυτό προστίθενται και τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς του 

δικαστικού συστήματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το δικαστικό σύστημα της 

Ινδονησίας θεωρήθηκε το πιο «αδύναμο και αμφιλεγόμενο» δικαστικό σύστημα της 

Ασίας, ενώ η εφαρμογή των νόμων κρίθηκε ως «φτωχή».
70

 Οι θεσμικές αυτές ελλείψεις 

συμπληρώνουν το κάδρο του αδύναμου αλλά όχι ακόμα αποτυχημένου κράτους.   

Ο Robert Rotberg διατείνεται ότι το αποτυχημένο κράτος σηματοδοτείται από 

την άσκηση εξακολουθητικής και όχι προσωρινής βίας στο εσωτερικό του κατά της 

υπάρχουσας κυβέρνησης ή καθεστώτος.
71

 Σε ορισμένες περιπτώσεις εκφράζονται 

έντονα οι γεωγραφικές και πολιτικές απαιτήσεις εκ μέρους των επαναστατικών ομάδων 

για το διαμοιρασμό ισχύος ή και για αυτονομία, με αποτέλεσμα να αρχίζει να χάνει το 

κράτος τον έλεγχο των συνόρων του και άρα τον έλεγχο της εξουσίας επί τμημάτων του 
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εδάφους του.
72

 Επομένως, η βασική διαφορά μεταξύ του αποτυχημένου και του 

αδύναμου κράτους είναι ότι στην πρώτη περίπτωση εντοπίζουμε αδιάκοπη βία που 

απειλεί την ανθρώπινη ασφάλεια, και την απώλεια άσκησης εξουσίας από την κεντρική 

κυβέρνηση επί των εδαφών της.
73

 

Παράδειγμα άσκησης αδιάκοπης βίας στο εσωτερικό ενός κράτους αποτελεί η 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) που από την ανεξαρτησία της το 1960, συνεχίζει 

να ταλανίζεται από εμφύλιους πολέμους και συγκρούσεις που πλήττουν ανεπανόρθωτα 

το αγαθό της ανθρώπινης ασφάλειας τόσο από πλευράς «ελευθερίας από το φόβο» της 

επίθεσης ανά πάσα στιγμή, όσο και από πλευράς ασφάλειας των κοινοτήτων έναντι 

απειλών από άλλες κοινότητες. Το 1993, στο Κονγκό του δικτάτορα Mobutu (1966-

1997) πολλές ήταν οι συγκρούσεις λόγω εθνότητας στην Κατάνγκα και στο βόρειο 

Κιβού με τη στρατολόγηση των παιδιών να συνεχίζεται. Το αποκορύφωμα που έφερε το 

Κονγκό σε πλήρη διάλυση ήταν το 1996 όταν ο πατριωτικός στρατός της Ρουάντα 

εισέβαλε στη χώρα και επιτέθηκε με βία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των 

μεταναστών Ηutu.
74

  

Το κράτος δεν μπόρεσε να μεσολαβήσει σε καμία κρίση. Η ασφάλεια του 

πληθυσμού σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες δεν ήταν ποτέ το βασικό μέλημα του 

κυβερνητικού στρατού. Αντιθέτως, ο στρατός πυροδοτούσε αυτές τις συγκρούσεις και 

επειδή δεν πληρώνονταν από το ανύπαρκτο σχεδόν κράτος, έβγαινε στους δρόμους, 

λεηλατούσε ιδιωτικές περιουσίες και σκότωνε πολίτες.
75

 Οι κλοπές στις οποίες 

επιδίδονταν ο στρατός και αργότερα και ο ίδιος ο λαός ενθαρρύνονταν από τον ίδιο το 

Mobutu, με αποτέλεσμα καταστήματα, γραφεία και εργοστάσια να καταλήξουν 

λεηλατημένα και καταστρεμμένα.
76

 Σε ένα κράτος όπου η κυβέρνηση, δηλαδή ο 
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Mobutu, ενδιαφέρεται μόνο για την αύξηση του πλούτου κατασπαταλώντας τους 

πόρους του Κονγκό, δεν μπορεί παρά να καθιερωθεί η κλοπή και η λεηλασία ως 

πρακτική του λαού για να επιβιώσει.  

Η από-νομιμοποίηση της διακυβέρνησης κατά τον Mobutu ενισχύθηκε από την 

αναξιοκρατία που πρυτάνευε. Η εδραίωση των ανεπίσημων θεσμών των προσωπικών 

δικτύων και των πελατειακών σχέσεων έφερε στην εξουσία πρόσωπα διεφθαρμένα. Οι 

υψηλόβαθμοι του στρατού ορίζονταν βάσει συγγένειας ή προσωπικών δικτύων και όχι 

βάσει αξίας, ενώ παράλληλα ευνοούνταν από την παροχή ωφελημάτων από τις 

εμπορικές επιχειρήσεις του προέδρου.
77

 Με δεδομένη την πλήρη απουσία του κράτους 

δικαίου, οι επαναστατικοί ηγέτες παρέμεναν ατιμώρητοι και συνήπταν συμφωνίες με 

την κυβέρνηση για να παραμένουν άθικτοι ενώ είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι 

εγκληματίες πολέμου ήταν οι πιο υψηλόβαθμοι στις διοικητικές θέσεις του στρατού.
78

  

Στις εξακολουθητικές βίαιες συγκρούσεις, την έλλειψη κράτους δικαίου και την 

αναξιοκρατία προστίθενται και οι καταπιέσεις κατά συγκεκριμένων ομάδων του 

πληθυσμού. Το Κονγκό αδυνατεί να προστατέψει το έδαφος και τους πολίτες του 

παραμένοντας εχθρικό σε ένα τμήμα του λαού του, τους Tutsi, και ειδικότερα, 

καταδιώκοντας τους Κονγκολέζους με ρίζες από τη Ρουάντα.
79

 Αυτού του είδους οι 

διακρίσεις και καταπιέσεις κατά ενός τμήματος του πληθυσμού διαρρηγνύουν όπως 

έχουμε ήδη επισημάνει την «οριζόντια» νομιμοποίηση της διακυβέρνησης.  

Πρόκειται επομένως για μία κυβέρνηση, που υιοθετεί μία ληστρική πρακτική 

κατά των πολιτών της, λεηλατώντας τους πόρους προς όφελος των ελίτ και 

παραμελώντας συστηματικά την ασφάλεια των ανθρώπων. Οι πολίτες του Κονγκό 

πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης και κατάλληλων 

θεσμών όπως του κράτους δικαίου και ενός στρατού που προασπίζει την ακεραιότητά 

τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ατιμωρησία και τις διακρίσεις κατά 

συγκεκριμένων ομάδων αντικατοπτρίζουν πλήρως το σκηνικό του αποτυχημένου 

κράτους.  

Ο Kaplan υποστηρίζει ότι ένα χαρακτηριστικό που οδηγεί στην αποτυχία των 

κρατών είναι ο φυλετισμός. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε ομάδα αποτείνεται στις 

παραδοσιακές φυλές της, που μόνο αυτές θα προσφέρουν προστασία και υποστήριξη, 
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οδηγεί σε ένα καθεστώς διακρίσεων και μεροληπτικότητας. Έτσι, προωθείται ένα 

σύστημα πελατειακών σχέσεων όπου κάθε φατρία παρέχει ειδικά προνόμια στα μέλη 

της με αντάλλαγμα την αντίστοιχη υποστήριξη. Κλίκες διαφόρων επιπέδων 

ανταγωνίζονται για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση της γενικής ανομίας που 

επικρατεί.
80

 Οι διαφορές επομένως στις ταυτότητες χρησιμοποιούνται ή είναι 

εκμεταλλεύσιμες στο βαθμό που εξυπηρετούνται προσωπικά ή πολιτικά κέρδη.
81

 Ο 

εμφύλιος πόλεμος για παράδειγμα στην Ακτή Ελεφαντοστού κατά τη διάρκεια του 

2000, προέκυψε από τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων των βόρειων˙ οι νότιοι 

τροποποίησαν το εθνικό Σύνταγμα και επέβαλαν διακρίσεις κατά εκατομμυρίων 

πολιτών απαγορεύοντας την έκδοση ταυτοτήτων και αποκλείοντάς τους με αυτό τον 

τρόπο από τη συμμετοχή τους στις εκλογές και την εργασία.
82

      

Σύμφωνα με τον Robert Rotberg, μόνο λίγοι είναι οι προνομιούχοι στα 

αποτυχημένα κράτη που απολαμβάνουν οικονομικά και πολιτικά ωφελήματα,
83

 γεγονός 

που οδηγεί στην από-νομιμοποίηση της κρατικής κυριαρχίας. Πιο συγκεκριμένα, μόνο 

όσοι βρίσκονται κοντά στον ηγεμόνα βλέπουν την περιουσία τους να αυξάνεται. Οι 

διεφθαρμένες κυβερνώσες ελίτ λυμαίνονται τα χρήματα ενός κράτους, συρρικνωμένου  

οικονομικά, για να πληρώσουν σπατάλες σε κατοικίες, παλάτια, ταξίδια στο εξωτερικό 

και άλλα προνόμια, ενώ παράλληλα, επενδύουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό, 

επιδεινώνοντας περισσότερο την οικονομία του τόπου τους.
84

 Όταν οι ηγέτες παύουν να 

εργάζονται για το συλλογικό καλό, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος χάνεται, 

αυξάνοντας έτσι την αίσθηση από-νομιμοποίησής του. Αυτό φάνηκε τόσο στην 

περίπτωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό όσο και στην περίπτωση της Σιέρρα 

Λεόνε που ακολουθεί. 

Η Sierra Leone αποτελεί παράδειγμα αποτυχημένου κράτους με μία κλίση προς 

την κατάρρευση καθώς οι θεσμοί και η διακυβέρνηση υφίσταντο μόνο επιδερμικά και 

καθώς απειλείται η ανθρώπινη ασφάλεια. Τα βασικά πολιτικά αγαθά της ασφάλειας και 

της δημόσιας τάξης όχι μόνο απουσίαζαν αλλά υπονομεύονταν σκόπιμα. 

Αναλυτικότερα, ο δικτάτορας Siaka Stevens (1968-1985), στόχευε στο να αυξήσει την 

προσωπική του δύναμη διατηρώντας το μονοπώλιο στην εξαγωγή και εκμετάλλευση 

διαμαντιών. Ενθάρρυνε την παράνομη εξόρυξή των διαμαντιών και υποστήριζε τις 
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κρατικές κλοπές που θα ευνοούσαν κοντινούς συνεργάτες του (Λιβανέζους). Για να 

διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο επί του κρατικού πλούτου, ο Stevens δημιούργησε μια 

ιδιωτική στρατιωτική δύναμη που τρομοκρατούσε τους πολίτες. Παράλληλα, 

ακολουθούσε μία πολιτική «διαίρει και βασίλευε». Πυροδοτούσε δηλαδή εντάσεις 

μεταξύ τοπικών φατριών παρέχοντας σε άλλες οικονομικά οφέλη και δυνατότητα 

χρήσης βίας κατά των αντιπάλων τους ενώ άλλες φυλές επιβίωναν με δυσκολία.
85

 Όσοι 

υποστήριζαν τον ίδιο και διετίθεντο να προβούν σε βίαιες ενέργειες για τη διατήρηση 

του καθεστώτος του (συμπεριλαμβανομένων των φόνων και των ακρωτηριασμών των 

πολιτών), τότε ευνοούνταν από την παροχή οικονομικών αγαθών και προστασίας από 

τους αντιπάλους τους. Οι υπόλοιποι παρέμεναν με την απειλή της επιβίωσης.  

Είναι εμφανές ότι οι πολίτες όχι μόνο δεν είχαν δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων 

για τη διανομή των πόρων αλλά και η όποια αντίδρασή τους επί αυτού θα τους έβρισκε 

αντιμέτωπους με τη δύναμη του Stevens. Η δε διανομή των πόρων ωφελούσε μόνο το 

δικτάτορα και όσους ήταν κοντά σε αυτόν. Με αυτά τα δεδομένα, η Σιέρρα Λεόνε τείνει 

προς το καθεστώς της κατάρρευσης διότι η διακυβέρνηση του τόπου χαρακτηρίζονταν 

από ευνοϊκή μεταχείριση των ελίτ που υποστήριζαν το Stevens, θηριωδίες πολέμου, 

πλήρη κατάργηση της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και 

καθημερινή απειλή επιβίωσής τους.    

Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι το κράτος που έχει καταρρεύσει (“collapsed”) 

διαφέρει από το αδύναμο και το αποτυχημένο στο ότι είναι μία ακραία περίπτωση 

αποτυχίας όπου δεν υφίσταται κανενός είδους εξουσία ούτε και επίσημοι θεσμοί. Αυτό 

το κενό προσπαθούν να καλύψουν άλλου είδους δρώντες που αναδύονται και μάχονται 

για να επωφεληθούν οι ίδιοι από αυτό το καθεστώς ανομίας και ακυβερνησίας.  

Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Σομαλία η οποία ήταν ένα αποτυχημένο κράτος 

κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Siad Barre ενώ μετά τη φυγή του το 1991 

κατέρρευσε. Ο δικτάτορας διαμόρφωσε το καθεστώς του πάνω στο στρατό και στην 

προσωπική αστυνομική του δύναμη. Οι λεγόμενοι «κόκκινοι μπερέδες» του καταπίεζαν 

φυλές μεταξύ των οποίων τους Mijerstein και σκότωναν ανεξέλεγκτα πυροβολώντας τα 

πλήθη σε εκδηλώσεις. Στις επαναστάσεις για την ανατροπή του Barre σφαγιάστηκαν 

πολλοί αθώοι, μη μάχιμοι πολίτες ενώ στα τέλη του 1988 ο αριθμός των αδικοχαμένων 
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έφτασε τους 35.000 νεκρούς.
86

 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Σομαλία 

βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανησυχίας για την παραβίαση της ανθρώπινης 

ασφάλειας και για τον υψηλό αριθμό των εκτοπισθέντων κατοίκων της.
87

  

Η στιγμή της κατάρρευσης επήλθε το 1991 όταν o Barre αναγκάστηκε από τους 

επαναστάτες να εγκαταλείψει τη Mogadishu. Εγκαινιάστηκε μία νέα περίοδος 

ακυβερνησίας, ανομίας και ανασφάλειας που αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά σε 

σχέση με τα αποτυχημένα κράτη. Οι πολίτες έμειναν δίχως νερό, ηλεκτρισμό, πρόσβαση 

σε φαγητό, τα υπουργεία και τα κυβερνητικά γραφεία ήταν πλήρως εγκαταλελειμμένα 

ενώ οι περισσότεροι ΜΚΟ εγκατέλειψαν τη χώρα.
88

 Τη θέση του δικτάτορα δεν 

άργησαν να καταλάβουν οι πολέμαρχοι και οι διάφορες φατρίες που βρέθηκαν σε 

ατέρμονες συγκρούσεις για την κατοχύρωση κυβερνητικών θέσεων. Επακολούθησαν 

διαμάχες μεταξύ φατριών και πολέμαρχων για την ανάληψη της εξουσίας. Τα δύο 

«αντιμαχόμενα στρατόπεδα», δηλαδή, η μεταβατική κυβέρνηση και η Ένωση 

Ισλαμικών Δικαστηρίων στόχευαν στον έλεγχο της πρωτεύουσας, Mogadishu. Πολλές 

ήταν οι προσπάθειες των εξωτερικών δυνάμεων (όχι λιγότερες από 15) ανοικοδόμησης 

μίας κεντρικής κυβέρνησης που θα καταπολεμούσε το λιμό, τις ασθένειες και τους 

πολέμαρχους.
89

 

Βασικό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων κατάρρευσης είναι οι εναλλακτικές 

δομές διακυβέρνησης που αναπτύσσονται σε αυτό το κλίμα. Τοπικοί πνευματικοί ηγέτες 

ή αρχηγοί φατριών επικαλούνται φυλετική ή εθνική αλληλεγγύη με σκοπό να 

εξασφαλίσουν πολλούς υποστηρικτές και άρα να ενδυναμωθούν. Βρίσκουν ένα πεδίο 

υποστήριξης από μία μερίδα πολιτών και τείνουν να το διευρύνουν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν η Λιβύη και η Υεμένη όπου διακυβέρνηση και κρατικοί θεσμοί 

πλήττονται από διαφυλετικές αντιπαλότητες και όπου τα κενά εξουσίας 

αναπληρώνονται από μη κρατικούς δρώντες όπως από υποστηρικτές της Αλ Κάιντα.
90
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Άλλες παράλληλες δομές εξουσίας είναι οι πολιτοφυλακές που έχουν ξεπεράσει τη 

δυνατότητα του κράτους να τους περιορίσει και να τους αφοπλίσει, ενώ παράλληλα η 

επίδρασή τους στις δομές αυξάνεται προοδευτικά.
91

     

Κλείνοντας, κοινό παρονομαστή σε όλα τα πεδία ή τις μορφές αποτυχίας 

αποτελεί το γεγονός ότι τα βασικότερα αγαθά της ανθρώπινης ασφάλειας και της τάξης 

απουσιάζουν με αποτέλεσμα να πλήττονται ανεπανόρθωτα οι ίδιοι οι πολίτες. Οι 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν κλιμακωτά από τα αδύναμα κράτη στα κράτη που 

φτάνουν στην κατάρρευση παρουσιάζουν ελλείψεις άλλοτε σοβαρότερες και άλλοτε 

λιγότερο σοβαρές σε τομείς διακυβέρνησης και σταθερότητας των θεσμών τους. 

Τελικά, αυτό το «κενό» της εθνικής κυριαρχίας για το οποίο μίλησαν οι Ghani Ashraf 

και Clare Lockhart βασίζεται στο ότι πολλά από αυτά είναι φαινομενικά κυρίαρχα αλλά 

στην ουσία δεν δύνανται να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις της διατήρησης της 

κρατικής κυριαρχίας τους. Παρακάτω εξετάζεται πώς προέκυψε αυτό το χάσμα.   

  

 

 

2.2. Το ανερχόμενο ενδιαφέρον για τα αποτυχημένα κράτη. 

 

Όλες αυτές οι μορφές αποτυχίας των κρατών αναδύθηκαν κατά κύριο λόγο μετά 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και τη μετατροπή του διεθνούς συστήματος από 

διπολικό σε μονοπολικό. Βγήκαν ουσιαστικά στην επιφάνεια όταν οι μεγάλες δυνάμεις 

μετρίασαν τον πυρηνικό ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να αναδειχθούν οι αδυναμίες 

διακυβέρνησης ορισμένων καθεστώτων. Καθώς έπαψαν να τελούν υπό την 

«κηδεμονία» της μίας ή της άλλης δύναμης, οδηγήθηκαν είτε στην πλήρη ανεξαρτησία 

τους, είτε σε μία περισσότερο ανεξάρτητη διακυβέρνηση από τρίτους αν και δεν 

έδειχναν ικανά να αναλάβουν αποτελεσματικά τη διακυβέρνησή τους.
92

 Αντίστοιχες 

περιπτώσεις προέκυψαν στην Ασία και στην Αφρική από το τέλος της αποικιοκρατίας 
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που τριπλασίασε τον αριθμό των κρατών σε σχέση με αυτά που υπήρχαν μετά το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.
93

  

Επιπλέον, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης η οποία χρηματοδοτούσε 

αρκετά κράτη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (Αιθιοπία), όλο και περισσότερα 

κράτη στράφηκαν προς τη Δύση για εξωτερική βοήθεια ανοικοδόμησής της 

διακυβέρνησης, των θεσμών και της κυριαρχίας τους. Είναι γεγονός ότι εκείνη την 

περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του 1990, τα αποτυχημένα κράτη προκάλεσαν το 

ενδιαφέρον των αναλυτών οι οποίοι ενέταξαν την ορολογία αυτή στη διεθνολογική 

συζήτηση.  

Ήταν η περίοδος που όπως προαναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

προαπαιτούμενο για την άσκηση της κρατικής κυριαρχίας αποτελούσε η δημοκρατική 

διακυβέρνηση βάσει της διακήρυξης το 1991 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις 

κατευθυντήριες γραμμές της αναγνώρισης των νέων κρατών της Ανατολικής Ευρώπης 

και της Σοβιετικής Ένωσης. Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης δημοκρατικής 

διακυβέρνησης, ενώ ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων υπογραμμίζονταν ως βασικές προϋποθέσεις για την ανάληψη της κρατικής 

κυριαρχίας. Μάλιστα, τα νέα κράτη που προέκυψαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης συμπεριέλαβαν και εγγυήσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 

νεοσύστατα συντάγματα, κάτι που ήταν προϋπόθεση αν ήθελαν να ενταχθούν στο 

ΝΑΤΟ και στην ΕΕ.
94

 Είναι γεγονός ότι οι διεθνείς τράπεζες και τα Ηνωμένα Έθνη 

προέβησαν στην ενσωμάτωση του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πακέτα 

βοήθειας των αναπτυσσόμενων χωρών.
95

Αυτή η στροφή του ενδιαφέροντος στη 

δημοκρατική διακυβέρνηση θα χρησιμοποιούνταν και αργότερα ως μία καλή 

δικαιολογία για την κατασκευή της ταμπέλας της «αδυναμίας» ή της «αποτυχίας» από 

τα δυτικά κέντρα (Ινστιτούτο Brookings, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Όποιες χώρες δεν πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης, 

αυτό προοιώνιζε αδυναμία διακυβέρνησης. 

Η περίπτωση των κρατών τα οποία ανεξαρτητοποιήθηκαν από τα «δεσμά» των 

σφαιρών επιρροής και δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της 

δημοκρατικής διακυβέρνησης χαρακτηρίστηκαν από το λεγόμενο «κενό της εθνικής 

κυριαρχίας» για το οποίο μίλησαν οι Lockhart και Ghani. Από τη μία πλευρά, 
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απέκτησαν, μεταψυχροπολεμικά, το δικαίωμα της άσκησης αυτόνομης διακυβέρνησης 

και κυριαρχίας στον τόπο τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπόρεσαν να παρέχουν 

τα δημόσια αγαθά στους πολίτες τους. Ο Jackson αποκάλεσε αυτό το έλλειμμα 

«αρνητική κυριαρχία» στη μελέτη ορόσημο που πραγματοποίησε με τίτλο Quasi States: 

Sovereignty, International Relations and the Third World. Αποκαλεί τα κράτη αυτά 

«οιονεί» διότι στερούνται των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της κρατικής κυριαρχίας 

ενώ οι πολίτες δεν απολαμβάνουν τα κέρδη που προέρχονται από την εθνική 

αυτονομία.
96

 Ανεξαρτητοποιήθηκαν μετά τον Ψυχρό πόλεμο χωρίς να δοθεί καθόλου 

σημασία στις εσωτερικές συνθήκες και την υποδομή τους. Με άλλα λόγια, 

«μεταφέρθηκε η κυριαρχία» σε αυτά αν και δεν ήταν ακόμα έτοιμα να την αναλάβουν.
97

  

Ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε ένα τέτοιο κύμα αυτονομίας των «οιονεί» 

κρατών, αποδίδεται σύμφωνα με το Jackson στο ότι στα δυτικά κράτη άρχισαν να 

επικρατούν εθνικές ιδεολογίες κατά της αποικιοκρατίας και υπέρ της χειραφέτησης των 

φυλετικών και εθνικών μειονοτήτων.
98

 Επιπλέον, επήλθε η θεσμοποίηση της 

αυτοδιάθεσης των λαών η οποία έγινε πλέον θεμελιώδης διεθνής αρχή του Χάρτη του 

ΟΗΕ.
99

 Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη δεν είχαν τους οικονομικούς πόρους για να 

συντηρηθούν και να παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες στους πολίτες τους με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται σε ληστρικές πρακτικές κατά των πολιτών τους (π.χ. Σιέρρα 

Λεόνε, Κονγκό). Αλλά και οι πολίτες τους δεν είχαν συνηθίσει σε δομές εξουσίας 

παρόμοιες με αυτές της Δύσης όπου η κρατική κυριαρχία αρύεται από το λαό και όπου 

διατηρείται το μονοπώλιο της νόμιμης χρήσης της ισχύος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 

έπρεπε να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης δίχως να έχουν την 

προαπαιτούμενη οικονομική-πολιτική ακόμα και κοινωνική δομή για να το κάνουν. Η 

Σομαλία για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα όπου παρέχονται αγαθά και 

υπηρεσίες με βάση τους οικογενειακούς δεσμούς και τις πνευματικές αντιλήψεις. Αυτός 

ο κοινωνικός θεσμός είναι εδραιωμένος και δύσκολα θα αντικατασταθεί από την 

εγκαθίδρυση μίας κυβέρνησης κατά τα δυτικά πρότυπα. Επομένως, τα «οιονεί» κράτη 

του Jackson αυτονομήθηκαν  δίχως να εξεταστεί το αν και κατά πόσο πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις της κρατικής κυριαρχίας. 
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Ο Robert D. Kaplan με το άρθρο του “The Coming Anarchy” στο The Atlantic το 

1994, είχε ήδη προφητεύσει ότι αυτά που συμβαίνουν στη Δυτική Αφρική θα 

επεκτείνονταν σταδιακά με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες χώρες να παραμένουν 

ακυβέρνητες.
100

 Το έργο του αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μελέτη του 

φαινομένου καθώς δεν έπεσε έξω στις προβλέψεις του. Πράγματι, η ομάδα μελέτης 

αποτυχημένων κρατών (State Failure Task Force), μία ερευνητική ομάδα η οποία 

συστάθηκε το 1994 από τη CIA, κατέγραψε ότι μεταξύ του 1955 και του 1998 υπήρχαν 

ήδη 114 περιπτώσεις αποτυχίας και εσωτερικών αναταραχών σε ανεξάρτητα κράτη με 

πληθυσμούς μεγαλύτερους των 500.000.
101

 Η πιο κοινή μορφή αποτυχίας ήταν η 

δυσμενής αλλαγή καθεστώτος.
102

 Αυτό περιλαμβάνει τις απότομες αλλαγές στον τρόπο 

διακυβέρνησης, της αστάθειας του καθεστώτος και των ελίτ, ή ακόμα και τη μετατροπή 

δημοκρατικών σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
103

 Ένα παράδειγμα που ανήκει στην 

περίπτωση της απότομης αλλαγής στον τρόπο της διακυβέρνησης είναι η Σομαλία στην 

οποία κατέρρευσε πλήρως η κεντρική κυβέρνηση ήδη από τη δεκαετία του 1990. Όσον 

αφορά στη μετατροπή από δημοκρατικά σε ολοκληρωτικά καθεστώτα θα μπορούσαμε 

να ανατρέξουμε στην περίπτωση της Σιέρρα Λεόνε το 1978 όταν το δημοψήφισμα που 

πραγματοποιήθηκε (φαινομενικά δημοκρατική διαδικασία) έδωσε περισσότερη εξουσία 

στον Siaka Stevens καθώς ένα μόνο κόμμα (All People’s Congress-APC) θα ήταν το 

μοναδικό νόμιμο κόμμα που θα επικρατούσε. Επομένως, η εξάπλωση αυτού του είδους 

της αποτυχίας, (της ακυβερνησίας ή της δυσμενούς αλλαγής καθεστώτος για την οποία 

είχε ήδη μιλήσει ο Kaplan), οφείλεται στο ότι την περίοδο μετά το 1989, αναδύθηκαν οι 

αδυναμίες διακυβέρνησης όλων των περιοχών που τελούσαν υπό την προστασία των 

μεγάλων δυνάμεων και που απελευθερώθηκαν δίχως να μπορούν να αυτό-κυβερνηθούν 

αποτελεσματικά. 

Η μείωση των διεθνών διακρατικών ένοπλων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού πολέμου ήταν εμφανής, ωστόσο, οι συγκρούσεις εντός των αδύναμων ή των 

αποτυχημένων πολιτειών δε μειώθηκαν αντίστοιχα. Οι εμφύλιοι πόλεμοι αποτελούσαν 

σχεδόν το 77% όλων των ενόπλων συγκρούσεων την περίοδο 1945-1995.
104

 Αυτό το 

ανησυχητικό γεγονός έστρεψε το ενδιαφέρον σε περιοχές με ασταθές πολιτικό σκηνικό 
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λόγω των απειλών που συνεπάγονταν οι συγκρούσεις αυτές για τις ίδιες αλλά και για 

την περιφερειακή σταθερότητα. Παράλληλα με την αύξηση των εμφύλιων πολέμων, το 

νέο μεταψυχροπολεμικό κλίμα διέπονταν και από τη νέα μορφή των απειλών 

ασφαλείας. Ο Derek Lutterbeck στο άρθρο του “Blurring the Dividing Line: The 

Convergence of Internal and External Security in Western Europe”, πραγματεύεται τη 

μετάβαση σε μία «μεταμοντέρνα μορφή διακυβέρνησης» όπου οι προκλήσεις ασφαλείας 

ήταν «διεθνικές», δεν εντάσσονταν δηλαδή, αποκλειστικά στις δύο κατηγορίες των 

απειλών της εθνικής ή της διεθνούς ασφάλειας.
105

 Αυτήν την περίοδο λοιπόν, τα εθνικά 

προβλήματα όπως η λαθρομετανάστευση αποκτούν διεθνείς διαστάσεις, ενώ τα διεθνή 

προβλήματα όπως η τρομοκρατία εδράζονται στις εθνικές πολιτικές των κρατών. Αυτή 

η διαφοροποίηση στη μορφή των απειλών για την ασφάλεια σε σχέση με τον Ψυχρό 

Πόλεμο, έφερε στην επιφάνεια τα αποτυχημένα κράτη ως απειλή διεθνούς βεληνεκούς. 

Οι υπό-ανάπτυκτες χώρες ήταν πλέον αυτές που συνεπάγονταν απειλές διεθνούς 

ασφάλειας (όπως για παράδειγμα το Αφγανιστάν συσχετίστηκε με την τρομοκρατία), 

ενώ ταυτόχρονα, η διεθνής ασφάλεια εξαρτώνταν από τη διακυβέρνηση και την 

ανάπτυξη στο εσωτερικό. 

Επομένως, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο παρατηρούμε ότι ο αριθμός των κυρίαρχων 

κρατών αυξάνεται καθώς οι σφαίρες επιρροής των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ έπαψαν να 

χρηματοδοτούν και να υποστηρίζουν περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Παρ’ όλα 

αυτά, οι περιοχές που αυτονομήθηκαν δεν ήταν έτοιμες ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά 

αλλά ούτε και θεσμικά να το κάνουν. Τους αποδόθηκε απλόχερα ένα προνόμιο που 

λόγω εσωτερικών αδυναμιών δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. Αυτή η αδυναμία να 

διαχειριστούν την αυτονομία τους διαιωνίστηκε στο χρόνο με αποτέλεσμα να φτάσουν 

να θεωρούνται «απειλές διεθνούς ασφάλειας» όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.  
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2.3 Κατάταξη των αποτυχημένων κρατών  

  

 Αφού εξετάσαμε την έννοια των αποτυχημένων κρατών και παραθέσαμε το πώς 

αυτά προέκυψαν μεταψυχροπολεμικά, θα ήταν χρήσιμο να διερευνήσουμε ποιος τελικά 

ορίζει το αποτυχημένο κράτος και να διαπιστώσουμε αν όντως υπάρχει ένας ενιαίος 

ορισμός που είναι αποδεκτός από όλους. Στο σημείο αυτό εξετάζονται μελέτες διεθνών 

οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Περιλαμβάνουν κατηγορίες πολιτικών, 

οικονομικών και κοινωνικών δεικτών που αξιολογούν την επίδοση των κρατών σε 

ορισμένες κατηγορίες διακυβέρνησης και θεσμών.  

 Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει μία διστακτικότητα ως προς το να 

υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο ορισμό. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι έχει μία 

αρκετά πολύπλοκη θεσμική δομή που αποτελείται από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και 

το Κοινοβούλιο των οποίων η προσέγγιση επί του θέματος είναι διαφορετική. Αυτό το 

γεγονός δεν της επιτρέπει να διατηρεί συνολικά μία συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά 

στα αποτυχημένα κράτη. Για παράδειγμα, το 2003 η Επιτροπή συνέδεσε την αδυναμία 

των κρατών με την αδύναμη διακυβέρνηση και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών στους 

πολίτες του κράτους.
106

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεώρησε την αδυναμία των κρατών 

αποτέλεσμα κακής διακυβέρνησης, εμφύλιων συγκρούσεων και εύκολης πρόσβασης σε 

όπλα.
107

 Παρά την από κοινού θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ομοφωνίας για την Ανάπτυξη 

(European Consensus on Development) το 2005, η οποία ήταν μία συντονισμένη 

προσπάθεια συμφωνίας των τριών οργάνων (Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή) επί 

του θέματος, δεν καθορίστηκε καμία συγκεκριμένη ερμηνεία. Στο έγγραφο αυτό τα τρία 

ευρωπαϊκά όργανα δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση και 

τους θεσμούς στα αδύναμα ή αποτυχημένα κράτη αλλά δεν οδηγήθηκαν στην από 

κοινού συμφωνία για τον όρο.
108

 

 Αν και τα όργανα δεν ομογνωμούν ως προς τον ορισμό των αποτυχημένων 

κρατών, ωστόσο, η έλλειψη της διακυβέρνησης και η μειωμένη κρατική κυριαρχία 

φαίνεται να επαναλαμβάνονται στις θέσεις και των τριών οργάνων ως οι βασικές 
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συνιστώσες της αποτυχίας των κρατών. Η αδυναμία παροχής υπηρεσιών στους πολίτες 

και η έλλειψη θεσμών διακυβέρνησης αποτελούν τον κορμό της αποτυχίας κατά την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αξιόλογη είναι και η μελέτη του Πανεπιστημίου του Carleton σε συνεργασία με 

την Καναδική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ένα κράτος οφείλει να 

επιδεικνύει τρία στοιχεία για τη σταθερή λειτουργία του. Το πρώτο στοιχείο είναι η 

«εξουσία: η ικανότητα δηλαδή, να θεσπίζει δεσμευτική νομοθεσία και να παρέχει ένα 

ασφαλές και σταθερό περιβάλλον στον πληθυσμό του». Ως δεύτερο, προβάλλεται η 

«νομιμοποίηση» που αφορά στην ικανότητά του να εμπνέει ή να επιβάλλει «δημόσια 

πίστη στο κυβερνών καθεστώς» και να προάγει «εθνική υποστήριξη για την 

κυβερνητική νομοθεσία και για τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί». Τέλος, έμφαση 

δίνεται και στη «δυνατότητά του να κινητοποιεί δημόσιους πόρους για παραγωγική 

χρήση».
109

 Και εδώ, τονίζεται η σημασία του θεσμού του κράτους δικαίου που είναι ο 

θεσμός που οριοθετεί νομικά τη συμπεριφορά των πολιτών και που σχετίζεται άμεσα με 

τη χρηστή διακυβέρνηση. Όταν οι πολίτες υπακούν σε αυτούς τους νόμους τότε 

επέρχεται και η επιθυμητή νομιμοποίηση της διακυβέρνησης. Για ακόμη μια φορά 

υπογραμμίζεται η σημασία της διακυβέρνησης και των θεσμών.  

Η παγκόσμια τράπεζα αποκαλεί τα αποτυχημένα κράτη «χώρες χαμηλού 

εισοδήματος υπό πίεση» (“Low Income Countries Under Stress”) στα οποία οι 

οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες είναι απογοητευτικοί.
110

 Κοινό χαρακτηριστικό είναι 

ότι «αποτελούν καταφύγιο για περίπου πάνω από 500.000.000 ανθρώπους, οι μισοί εκ 

των οποίων κερδίζουν λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα». «Η βρεφική θνησιμότητα 

είναι κατά ένα τρίτο υψηλότερη από αυτή των άλλων χωρών με χαμηλό εισόδημα, το 

προσδόκιμο ζωής είναι δώδεκα χρόνια λιγότερο και η μητρική θνησιμότητα είναι κατά 

20% υψηλότερη». Εκεί όπου διαφοροποιούνται τα αποτυχημένα κράτη είναι ως προς 

την οικονομική τους ανάπτυξη και την παρουσία φυσικών πόρων. Για παράδειγμα, 

ορισμένα από τα LICUS κράτη όπως η Αγκόλα και η Καμπότζη παρουσίαζαν ετήσια 

οικονομική ανάπτυξη 4% κατά την περίοδο 1995 – 2003, ενώ τα νησιά Σολομώντα και 
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το Κονγκό παρουσίασαν αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης.
111

 Υψηλότερα επίπεδα 

εξωτερικού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ εντοπίζονται στη Λιβερία  και στο Σαο 

Τομέ.
112

 Από την άλλη πλευρά, η Αγκόλα και το Κονγκό έχουν φυσικούς πόρους σε 

αντίθεση με άλλα όπως είναι το Μπουρουντι και η Αιτή που δεν έχουν.
113

  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η παγκόσμια τράπεζα ήταν το «εργαστήριο» 

που ανέπτυξε «όργανα μέτρησης και τεχνικές παραγωγής δεδομένων για την αποτυχία ή 

αδυναμία των κρατών σε σχέση με τη φτώχεια και την υπό-ανάπτυξη». Έτσι, 

δημιούργησε το αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών, την «Πολιτική 

των Χωρών και Αξιολόγηση των Θεσμών» (Country Policy Institutional Assessment), 

με βάση το οποίο μετρούσε την ποιότητα των πολιτικών και των θεσμικών ρυθμίσεων 

των χωρών και αποφάσιζε ανάλογα για την παροχή δανείων και επιχορηγήσεων σε 

αυτές.
114

 Αυτό το όργανο μέτρησης της αποτυχίας επομένως, ήταν το βασικό εργαλείο 

βάσει του οποίου επιλέγονταν οι χώρες που θα λάμβαναν πακέτα οικονομικής 

υποστήριξης. Τα κυριότερα κριτήρια ήταν το κατά πόσο πληρούνταν οι στόχοι της 

οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας. Το αποτέλεσμα ήταν η 

υπερβολική χρήση τεχνικών γνώσεων, δεδομένων, συστημάτων αξιολογήσεων που 

διέπονταν από μία μαθηματική και επιστημονική γλώσσα που εξέφραζε τελικά την 

προσέγγιση των δανειστών.
115

  

Επομένως, η Παγκόσμια Τράπεζα, ως διεθνής οργανισμός ενθάρρυνε τη χρήση 

του όρου της «αποτυχίας» αναπαράγοντας και διαδίδοντας την αντίληψη ότι τα κράτη 

αυτά κρίνονται βάσει συγκεκριμένων δεικτών (οικονομική ανάπτυξη, φυσικοί πόροι, 

φτώχεια, θεσμοί). Αυτοί οι δείκτες καθόριζαν και το αν θα λάμβαναν την υποστήριξη 

που χρειάζονταν. Με άλλα λόγια, η Παγκόσμια Τράπεζα δημιούργησε τα ανάλογα 

ερευνητικά κέντρα, τα εργαλεία μέτρησης της αποτυχίας και μία επιστημονική γλώσσα 

τα οποία συνέβαλαν στη συστηματική διάδοση του όρου αυτού που αντικατόπτριζε 

τελικά τις θέσεις του διεθνούς οργανισμού και των πιο ισχυρών μελών του. 

Πολλοί αναλυτές, ερευνητικές ομάδες και ειδικοί ερεύνησαν το ζήτημα των 

κρατών αυτών με στόχο να παρέχουν στις κυβερνήσεις τα στατιστικά δεδομένα και τις 
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μετρήσεις που αφορούσαν στα αποτυχημένα κράτη. Το Ταμείο για την Ειρήνη (Fund 

for Peace) είναι ένα ινστιτούτο, συνδεδεμένο με την αμερικανική κυβέρνηση που 

διεξήγαγε έρευνα για αυτές τις «ευαίσθητες περιοχές». Οι δείκτες των αποτυχημένων 

κρατών του 2013 (Failed States Index) συμπεριλαμβάνουν σημαντικές παραμέτρους 

που αφορούν τη διακυβέρνηση και τους θεσμούς και βαθμολογούν από το 1-10 όπου 1 

σημαίνει ασήμαντη έλλειψη ενώ το 10 δηλώνει πολύ σοβαρό πρόβλημα ή έλλειψη στον 

αρμόδιο τομέα. Η Σομαλία σημειώνεται πρώτη στον πίνακα διότι παρουσιάζει σοβαρά 

ελλείμματα στο κράτος δικαίου και στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο 

παράρτημα καταγράφεται και η σοβαρή αδυναμία που παρουσιάζει σε έναν άλλο τομέα 

κρατικής κυριαρχίας που είναι ο μηχανισμός ασφάλειας. Αυτές οι δύο κατηγορίες 

συνεπάγονται και το τρίτο πλήγμα της χώρας που είναι η μαζική μετακίνηση των 

μεταναστών οι οποίοι με τη μετακίνησή τους επιβαρύνουν άλλες γειτονικές χώρες. 

Κατατάσσεται λοιπόν πρώτη στο παράρτημα διότι παρουσιάζει ελλείψεις κρατικής 

κυριαρχίας και διακυβέρνησης και αποδεικνύει ότι δεν κατάφερε να ορθοποδήσει μετά 

από την κατάρρευσή της τη δεκαετία του 1990 όπως αναλύθηκε και παραπάνω.
116

 

Δεύτερη ακολουθεί η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που παρουσιάζει ακόμα 

μεγαλύτερο έλλειμμα ασφάλειας σε συνδυασμό με την παραβίαση του κράτους δικαίου 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα κενά της εθνικής κυριαρχίας και 

διακυβέρνησης ωθούν ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών στη μετανάστευση που επιδρά 

αρνητικά στα γειτονικά κράτη μεταφέροντας αρρώστιες, οικονομικές δυσχέρειες και 

πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Τρίτο έρχεται το Σουδάν, ενώ στην 

έβδομη θέση βρίσκεται το Αφγανιστάν το οποίο αδυνατεί να παρέχει ασφάλεια στους 

πολίτες του και στο οποίο κυριαρχεί η παρέμβαση των εξωτερικών δρώντων. 

Ακολουθούν κράτη όπως η Αϊτή στην όγδοη θέση, η Ζιμπάμπουε, το Ιράκ, με σοβαρές 

αδυναμίες στους μηχανισμούς ασφαλείας και υψηλά ποσοστά εκδηλώσεων 

δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης.
117

 

Φαίνεται λοιπόν ότι το ποσοστό της αποτυχίας εξαρτάται κυρίως από τη 

διακυβέρνηση και την άσκηση της κρατικής κυριαρχίας. Αυτό το παράρτημα 

γνωστοποιεί ότι τα κράτη τα οποία θεωρούνται πιο αποτυχημένα από άλλα επιδεικνύουν 

σοβαρές ελλείψεις στον τομέα του κράτους δικαίου και της ανθρώπινης ασφάλειας που 

είναι θεμελιώδεις τομείς της κρατικής κυριαρχίας και της διακυβέρνησης του τόπου. 
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Όταν αυτές οι κατηγορίες δεικτών είναι τόσο υψηλές, αναπόφευκτο είναι ότι ακολουθεί 

η από-νομιμοποίηση του κυβερνητικού μηχανισμού και η μαζική μετακίνηση των 

πολιτών. Όσο περνάμε σε πολιτείες λιγότερο αποτυχημένες βλέπουμε ότι αυτοί οι 

δείκτες είναι λιγότερο υψηλοί ενώ κυριαρχούν άλλες ελλείψεις όπως οι αντιπαραθέσεις 

μεταξύ των κοινοτήτων ή των ελίτ (Αφγανιστάν), οι αυξανόμενες δημογραφικές πιέσεις 

(Υεμένη) και η άνιση οικονομική ανάπτυξη (Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία).     

Τέλος, το Ινστιτούτο Brookings συντάσσει τον πίνακα των αποτυχημένων 

κρατών στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
118

 Για άλλη μια φορά, η Σομαλία διατηρεί την 

πρώτη θέση διότι αντιμετωπίζει εξίσου σοβαρές ελλείψεις σε όλους τους τομείς. 

Ωστόσο, τα πιο σοβαρά κενά υπάρχουν στην κατηγορία των πολιτικών δεικτών διότι 

όπως είδαμε και από την προηγούμενη μελέτη, δεν υφίσταται κράτος δικαίου, ενώ 

πρυτανεύουν η διαφθορά και η βία. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιοδοτικοί και 

γραφειοκρατικοί μηχανισμοί καθώς επίσης και οι θεσμοί της αστυνομίας και του 

στρατού είτε απουσιάζουν πλήρως είτε διακατέχονται από αντιλήψεις διαφθοράς και 

προσωπικού οφέλους. Τόσο η έλλειψη της ασφάλειας των πολιτών όσο και η αδυναμία 

παροχής θεμελιωδών υπηρεσιών προς τους ίδιους (εκπαίδευση, υγιεινή, μείωση 

θνησιμότητας) φανερώνει το χάσμα της εθνικής κυριαρχίας. Με άλλα λόγια, η Σομαλία 

αν και νομικά κυρίαρχο κράτος, στη πραγματικότητα αδυνατεί πλήρως να εγκαθιδρύσει 

χρηστή διακυβέρνηση και να παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες της.
119

  

Ακόμη, το Αφγανιστάν παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Απουσιάζει το κράτος 

δικαίου, επικρατεί διαφθορά στον τομέα της διακυβέρνησης, ενώ οι διαρκείς 

συγκρούσεις που πραγματοποιούνται το έδαφός του συμπληρώνουν το κάδρο της 

αστάθειας αν όχι αποτυχίας. Η παιδική θνησιμότητα είναι αρκετά ανησυχητική ενώ τα 

παιδιά παρακολουθούν μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί οικονομικά να είναι σε 

καλύτερη κατάσταση κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, οι σοβαρές όμως ελλείψεις 

στους υπόλοιπους τομείς της διακυβέρνησης και της εθνικής κυριαρχίας δεν το αφήνουν 

να ξεφύγει από την κατηγορία των αποτυχημένων κρατών.
120

 

Το Ιράκ ακολουθεί στην τέταρτη θέση για δύο λόγους. Πρώτον, τα ποσοστά 

συγκρούσεων στο εσωτερικό φαίνεται να είναι χαμηλότερα, δεν ισχύει όμως το ίδιο και 

για τις παραβιάσεις της ανθρώπινης ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μειώθηκαν 
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οι ενδοκρατικές συγκρούσεις αλλά το βασικότερο πολιτικό αγαθό της ασφάλειας 

απουσιάζει, γεγονός που υποβαθμίζει την ικανότητα άσκησης κρατικής κυριαρχίας. 

Δεύτερον, μπορεί οι οικονομικοί δείκτες να είναι καλύτεροι από τα πρώτα κράτη, 

ωστόσο, το κράτος δικαίου απουσιάζει με αποτέλεσμα να πλήττονται ξανά η 

διακυβέρνηση και οι θεσμοί του τόπου. 
121

  

Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς ότι το κάθε πρόγραμμα διατυπώνει τον ορισμό 

και τα χαρακτηριστικά των αποτυχημένων κρατών με διαφορετικό τρόπο. Σε ορισμένα 

ερευνητικά κέντρα τα ίδια κράτη κατατάσσονται με διαφορετική σειρά διότι δεν 

υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός και ένας απόλυτος τρόπος μέτρησης των δεικτών της 

αποτυχίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που 

αποδεικνύουν ότι ορισμένα είναι περισσότερο ή λιγότερα αποτυχημένα σε σύγκριση με 

άλλα. 

Κοινός παρονομαστής σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι όλα χαρακτηρίζονται 

από αδυναμία διακυβέρνησης και άσκησης της κρατικής κυριαρχίας τους. Είδαμε ότι τα 

κράτη στα οποία απουσιάζει το κράτους δικαίου και οι θεσμοί που σχετίζονται με την 

ισότιμη και αμερόληπτη εφαρμογή του (στρατός, αστυνομία, δικαστικός μηχανισμός) 

καταγράφονται ως τα πιο αποτυχημένα. Επιπλέον, οι ανεπίσημοι θεσμοί της διαφθοράς 

οδηγούν στην από-νομιμοποίηση της διακυβέρνησης γι’ αυτό και θεωρούνται βασικοί 

δείκτες της αποτυχίας. Παράλληλα, όσα κράτη παρουσιάστηκαν στην κορυφή της 

κατάταξης ως αποτυχημένα, χαρακτηρίζονταν από παράλληλη αδυναμία να παρέχουν 

τα αγαθά της ασφάλειας των πολιτών από τις εσωτερικές συγκρούσεις, της πρόσβασης 

σε τροφή και πόσιμο νερό. Έχοντας αυτό το υπόβαθρο θα ήταν χρήσιμο να 

ανατρέξουμε στα κείμενα στρατηγικής άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών για να 

δούμε πώς ανάγονται τα αποτυχημένα κράτη σε παραμέτρους επιρροής της 

περιφερειακής ή της διεθνούς ασφάλειας και άρα κατά πόσο «δικαιολογούνται» οι 

διεθνείς παρεμβάσεις σε αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ: ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ; 

 

3.1.  Τα αποτυχημένα κράτη μέσω των κειμένων στρατηγικής 

   

Ο Adam David Morton στο άρθρο του ‘The “failed state” of International 

Relations’ αναφέρεται στα αποτυχημένα κράτη ως κράτη που περιβάλλονται από μία 

«παθολογία παρέκκλισης, εκτροπής και διάλυσης».
122

 Αυτή η φράση θα μπορούσε να 

αποτελέσει και την κεντρική ιδέα του τρίτου κεφαλαίου το οποίο εντάσσει στην έρευνα 

τα κείμενα στρατηγικής των διεθνών οργανισμών και χωρών όπως της Αμερικής, της 

Αγγλίας, της Κίνας. Αυτά εξετάζονται για να δούμε αν και κατά πόσο τα αποτυχημένα 

κράτη των διεθνών σχέσεων όπως λέει και ο Morton ενέχουν τη διάσταση της απειλής 

για τη διεθνή ασφάλεια. Ακόμη, στο κεφάλαιο αυτό ερευνάται αν αυτού του είδους η 

απειλή αποτελεί τη δικαιολογητική βάση της παρέμβασης σε αυτά τα κράτη. Τέλος, 

εξετάζεται ενδελεχώς το αν όντως τα αποτυχημένα κράτη είναι κράτη υποθάλποντα την 

τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την κατασκευή και το εμπόριο όπλων και άρα 

αν όντως επιβεβαιώνουν τη διεθνολογική συζήτηση για το ότι αποτελούν αιτία ή 

αφορμή διεθνούς παρέμβασης.  

Πριν προβούμε στα κείμενα στρατηγικής των χωρών και των διεθνών 

οργανισμών και στο πώς αυτά απεικονίζουν τα αποτυχημένα κράτη, θα ήταν καλό να 

δούμε εν συντομία την τοποθέτηση των δύο βασικών ρευμάτων θεωρίας των διεθνών 

σχέσεων επί της παρέμβασης στα αποτυχημένα κράτη. Δε θα εξετάσουμε την κριτική 

θεωρία διότι δεν παρουσιάζονται το ίδιο απτές και συγκεκριμένες πρακτικές ή 

προτάσεις όσον αφορά στις παρεμβάσεις.  

Αρχικά, οι Ρεαλιστές διατείνονται ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να 

επεμβαίνει σε αυτά παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου απειλούνται τα εθνικά 

συμφέροντα άλλων κρατών. Αν απειλείται η σταθερότητα και η τάξη του συστήματος, 

τότε μόνο είναι επιτακτική η ανάγκη επέμβασης σε αυτά. Σε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση δεν είναι σύμφωνοι με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για λόγους 

ενίσχυσης της δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τους 

                                                           
122

 Adam David Morton. ‘The “Failed State” of International Relations.’ New Political Economy 10.3 
(2005): 371-79.  Accessed June 15, 2013. p. 373.  



 

44 
 

Ρεαλιστές το κράτος πρέπει πρώτα να μπορεί να παρέχει τα κοινά αγαθά και τις 

υπηρεσίες στους πολίτες του, δηλαδή να εξασφαλίσει την άσκηση της κρατικής 

κυριαρχίας του και στη συνέχεια να ασχοληθεί με την εδραίωση της δημοκρατίας του. 

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η εθνική κυριαρχία γιατί είναι αυτή που θα 

εξασφαλίσει το μονοπώλιο της νόμιμης άσκησης ισχύος, την ασφάλεια των πολιτών, 

την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και άρα την τάξη και τη σταθερότητα στο 

εσωτερικό. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Stefan Mair και Marina Ottaway, πρωταρχικός 

στόχος είναι η σταδιακή οικοδόμηση ή η ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ οι επεμβάσεις 

επιβάλλονται όταν είναι φανερές οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να 

επακολουθήσουν από την έλλειψη του «κοινού αγαθού» της ασφάλειας.
123

 Ο 

Krauthammer ισχυρίζεται ότι οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται μόνο εκεί που «μετράει 

ή έχει αξία», σε μέρη δηλαδή στρατηγικής σημασίας που σύμφωνα με τον ίδιο, 

αποτελούν απειλή κατά της ελευθερίας.
124

 Βλέπουμε λοιπόν ότι, οι Ρεαλιστές είναι 

αρκετά επιλεκτικοί ως προς το πού θα επέμβουν με βασικό κριτήριό τους να είναι το αν 

απειλείται το εθνικό συμφέρον, η τάξη και η σταθερότητα του συστήματος. Κύρια 

προτεραιότητα της επέμβασης όμως αν αυτή υλοποιηθεί αποτελεί η αποκατάσταση της 

κρατικής κυριαρχίας. Δεν υπεισέρχονται σε ζητήματα εδραίωσης της δημοκρατίας, της 

ελευθερίας, των θεσμών των κοινοβουλίων ή των διαφανών δικαστηρίων όπως κάνουν 

οι Φιλελεύθεροι στους οποίους θα περάσουμε αμέσως. 

Το δεύτερο ρεύμα θεωρίας των διεθνών σχέσεων τονίζει την ενδυνάμωση των 

αποτελεσματικών και νομιμοποιημένων κυβερνητικών θεσμών σε περιοχές μετά από 

σύγκρουση. Οι θεσμοί αυτοί θεωρείται ότι πρέπει να οικοδομηθούν ούτως ώστε να 

λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την αποχώρηση των ειρηνευτικών δυνάμεων. Για 

αυτό το ρεύμα θεωρίας, στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός κράτους που θα διέπεται από 

κράτος δικαίου, δημοκρατία και οικονομία αγοράς.
125

 Για να είναι νομιμοποιημένο το 

κράτος στα μάτια των πολιτών θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία. Μόνο έτσι θα 

εξασφαλιστεί  η σταθερότητα και η ασφάλεια του διεθνούς συστήματος. Ο Simon 
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Chestrman για παράδειγμα, διατείνεται ότι στην κορυφή της ατζέντας για τις χώρες που 

βρίσκονται σε μετασυγκρουσιακή φάση θα πρέπει να είναι η απονομή της δικαιοσύνης 

και ο σεβασμός για το κράτος δικαίου.
126

 Για το Chesterman, η οικοδόμηση της ειρήνης 

σε περιοχές που μαστίζονταν από συγκρούσεις πρέπει να στοχεύει στην εγκαθίδρυση 

των θεσμών και στην οικονομική σταθερότητα.
127

  

Στο ίδιο επίπεδο κινείται και ο Roland Paris ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

οικοδόμηση της ειρήνης σε μετασυγκρουσιακό επίπεδο απαιτεί πρώτα από όλα την 

οικοδόμηση των θεσμών όπως είναι το κράτος δικαίου. Οι θεσμοί με τη σειρά τους θα 

εξασφαλίσουν την πολυπόθητη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς.
128

 

Προτεραιότητα για τον ίδιο στα κράτη που αναδύονται μετά από συγκρούσεις έχει το 

κράτος δικαίου και όχι οι εκλογές ή η οικονομία αγοράς. Αυτή η πολιτικο-οικονομική 

φιλελευθεροποίηση (την οποία δεν απορρίπτει αλλά τη βλέπει μακροπρόθεσμα) θα είναι 

απόρροια της διακυβέρνησης και των λειτουργικών θεσμικών δομών όπως είναι το 

κράτος δικαίου.
129

 Και ο Paris ρίχνει το βάρος στους θεσμούς του κράτους δικαίου που 

είναι απολύτως απαραίτητοι στα πλαίσια ενδυνάμωσης της ειρήνης σε 

μετασυγκρουσιακές χώρες.
130

 

Επομένως, και τα δύο ρεύματα θεωρίας των διεθνών σχέσεων υποστηρίζουν σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την παρέμβαση στα αποτυχημένα κράτη. Αν και 

υφίστανται διαφορές μεταξύ των διαφόρων εκπροσώπων των θεωριών ως προς τη φύση 

και το στόχο της παρέμβασης, παρ’ όλα αυτά παρατηρούμε ότι υπάρχει η τάση 

παρέμβασης για να εξασφαλιστούν τόσο η διακυβέρνηση και οι θεσμοί όσο και η 

προστασία του εθνικού συμφέροντος των άλλων κρατών, της τάξης και της 

σταθερότητας του διεθνούς συστήματος.
131

 Μάλιστα, η Amin Saikal στο άρθρο της 

“Dimensions of State Disruption and International Responses”, υποστηρίζει ότι, η 

                                                           
126

 Simon Chesterman. You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and State-
Building. New York: Oxford University Press, 2004. pp. 154, 181-2.  
127

 Βλ. στο ίδιο, σελ. 1. 
128

 Roland Paris. At War’s End: Building Peace after Civil Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 
2004. p. 179.  Ενδιαφέρουσα είναι και η προσέγγιση του ίδιου συγγραφέα στο “International 
Peacebuilding and the Mission Civilisatrice.” Review of International Studies 28.4 (2002): 637-656. 
129

 Βλ. στο ίδιο. 
130

 Για την οικοδόμηση της ειρήνης στα αποτυχημένα κράτη μίλησαν και οι James D. Fearon and David 
D. Laitin. “Neotrusteeship and the Problem of Weak States.” International Security 28.4 (2004): 5-43.  
131

 Το ζήτημα των αποτυχημένων κρατών και των παρεμβάσεων σε αυτά διαπραγματεύεται η : Alina 
Rocha Menocal. “State Building for Peace: A New Paradigm for International Engagement in Post-Conflict 
Fragile States?” Third World Quarterly 32.10 (2011):1715-1736. Δεύτερον, Stefan Wolff. “Post-Conflict 
State Building: The Debate on Institutional Choice.” Third World Quarterly 32.10 (2011): 1777-1802.  
Τρίτον, Jeffrey Herbst. “Responding to State Failure in Africa.” International Security 21.3 (1996/97): 120-
44. 



 

46 
 

διεθνής κοινότητα πρέπει να επέμβει επειγόντως στα αποτυχημένα κράτη γιατί 

διαφορετικά, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για την παγκόσμια τάξη.
132

 Όποια και 

αν είναι η δικαιολογητική βάση παρέμβασης σε αυτά (θεσμική αδυναμία, απουσία 

κρατικής κυριαρχίας, απειλή για το εθνικό συμφέρον τρίτων χωρών), είναι εμφανές ότι 

τα κράτη αυτά αποτελούν στόχο της διεθνούς παρέμβασης. Απομένει να δούμε κατά 

πόσο οι διεθνείς οργανισμοί και οι χώρες θεωρούν ότι απειλείται η διεθνής ασφάλεια 

και συνεπώς αιτιολογούνται οι παρεμβατικές πολιτικές. 

Tο 1992, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Boutros Boutros-Ghali 

συνέταξε τον Οδηγό για την Ειρήνη (Agenda for Peace) όπου κατέγραψε τη νέα μορφή 

απειλών ασφαλείας που είχαν αναδυθεί μεταψυχροπολεμικά. Αν και δεν αναφέρεται 

ξεκάθαρα στα αποτυχημένα κράτη, η παράγραφος 11 κάνει λόγο για τις βίαιες εθνικές, 

θρησκευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και γλωσσικές συγκρούσεις στο εσωτερικό των 

κρατών που απειλούν τη «συνοχή των κρατών». Επιπλέον, στις νέες μορφές απειλών, ο 

Boutros Boutros-Ghali συμπεριέλαβε τις περιπτώσεις διακρίσεων κατά συγκεκριμένων 

ομάδων στο εσωτερικό ενός κράτους.
133

 Αυτές οι περιπτώσεις συγκρούσεων και 

διακρίσεων απορρέουν από την έλλειψη χρηστής και νομιμοποιημένης διακυβέρνησης 

αλλά και από τη διάβρωση των θεσμών οι οποίοι αν λειτουργούσαν σωστά θα είχαν 

περιορίσει αν όχι καταστείλει αυτά τα φαινόμενα. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, που 

διέπουν άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο τα αδύναμα ή αποτυχημένα κράτη 

καθιερώθηκαν ως οι νέες απειλές ασφάλειας που απειλούν την εθνική αλλά και τη 

διεθνή ασφάλεια.  

Με την αφορμή αυτών των νέων μορφών απειλής λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας 

έφερε στο προσκήνιο και τη νέα έννοια της «οικοδόμησης της ειρήνης μετά τις 

συγκρούσεις» (“post- conflict peace-building”)
134

 που θα αποτελούσε το νέο 

«ορμητήριο» για τις παρεμβάσεις στα αποτυχημένα κράτη. Η οικοδόμηση της ειρήνης 

αφορούσε στις δραστηριότητες που γίνονται μετά το πέρας των ενόπλων συγκρούσεων 

στο εσωτερικό ενός κράτους με στόχο να αποφευχθεί η επανέναρξη αυτών των 

συγκρούσεων. Η έννοια αυτή αναφέρονταν σε όλες τις δραστηριότητες που θα 

υποστήριζαν τη μετάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη είτε αυτό θα ήταν η ενίσχυση 
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της κρατικής δυνατότητας να παρέχει ασφάλεια και τάξη, ή η παρουσία του κράτους 

δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή η εδραίωση των 

νομιμοποιημένων θεσμών, είτε ακόμα και η ασφαλής επιστροφή των μεταναστών και 

των ατόμων που εκδιώχθηκαν από την περιοχή τους.
135

 Με αυτόν τον τρόπο, 

εγκαινιάζεται η συζήτηση παροχής βοήθειας για την αποκατάσταση της ειρήνης μετά 

από ενδοκρατικές συγκρούσεις. Απώτερος στόχος είναι να διατηρηθεί η ασφάλεια και η 

σταθερότητα σε ένα κράτος όπου διακυβέρνηση και κρατικές δομές είχαν 

καταστραφεί.
136

  

Σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε και η Επιτροπή Οικοδόμησης Ειρήνης των 

Ηνωμένων Εθνών από τα κράτη μέλη το 2006. Ειδικότερα, στην έκθεση για 

«Μεγαλύτερη Ελευθερία, Ανάπτυξη, Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα για Όλους» 

της 26
ης

 Μαΐου 2005, ο Γενικός Γραμματέας Κόφι Ανάν υπογραμμίζει ότι τα πιο βίαια 

και τραγικά επεισόδια (Ρουάντα, Αγκόλα) συνέβησαν μετά το πέρας των 

διαπραγματεύσεων για ειρήνη στο εσωτερικό των εθνών. Καθώς τα Ηνωμένα Έθνη δεν 

έχουν ένα μηχανισμό που να συντελεί στην ομαλή μετάβαση των κρατών από τον 

πόλεμο στην ειρήνη, ο Kofi Annan προτρέπει τα μέλη του ΟΗΕ να επιστρατευτούν σε 

μία κοινή προσπάθεια ίδρυσης της Επιτροπής Οικοδόμησης της Ειρήνης, ενός 

διακυβερνητικού οργάνου που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη δε θα υποπέσουν ξανά σε 

συγκρούσεις.
137

 Η Επιτροπή αυτή θα ενίσχυε τις συντονισμένες προσπάθειες της 

διεθνούς κοινότητας για τη μετάβαση της χώρας από τις συγκρούσεις σε ένα ειρηνικό 

περιβάλλον, μέσω της ενίσχυσης των θεσμών, της χρηματοδότησης, ή του συντονισμού 

των στρατηγικών για την οικοδόμηση της ειρήνης.
138

 Μεταξύ των παρεμβάσεων της 

Επιτροπής συγκαταλέγονται οι προσπάθειες της αποκατάστασης του κράτους δικαίου 

στη Σομαλία μέσω της ανασυγκρότησης της αστυνομίας και του δικαστικού τομέα. 
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Παράλληλα, το Ταμείο της Επιτροπής ενέκρινε την παροχή 1 εκατομμυρίου δολαρίων 

για την αναμόρφωση του τομέα της ασφάλειας της πολιτείας Πούντλαντ της Σομαλίας. 

Στην Ακτή Ελεφαντοστού, η Επιτροπή προσπαθεί να επανεντάξει κοινωνικο-

οικονομικά τους τέως μάχιμους ανοίγοντας προοπτικές εργασίας ή μόρφωσης. Αλλά και 

στο Μπουρούντι, η πολυσχιδής παρέμβαση της Επιτροπής αφορά στον τομέα της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και στον τομέα δικαιοσύνης.
139

 

Μία περίπτωση ουσιαστικής παρέμβασης της Επιτροπής αποτέλεσε η Σιέρρα 

Λεόνε η οποία συνήψε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την πρώτη το 2007. Επρόκειτο για 

μία αμοιβαία συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης της Σιέρρα Λεόνε και της Επιτροπής 

για να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα και οι προκλήσεις που εμποδίζουν 

την παγίωση του κλίματος ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα.
140

 Μεταξύ των 

βασικότερων στόχων ήταν η αποκατάσταση της διακυβέρνησης του τόπου, δηλαδή η 

διασφάλιση ότι θα παρέχονται τα «κοινά αγαθά» όπως το νερό, ο ηλεκτρισμός, οι 

υποδομές μετακίνησης και μεταφοράς στον πληθυσμό.
141

 Εξίσου σημαντικό για την 

επίρρωση της χρηστής διακυβέρνησης της χώρας θεωρήθηκε και η αναμόρφωση του 

συστήματος της δικαιοσύνης στο οποίο δεν είχαν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και το 

οποίο ήταν αδιαφανές και μεροληπτικό. Πράγματι, σύμφωνα με την αναφορά του ΟΗΕ, 

οι περισσότεροι πολίτες της Σιέρρα Λεόνε δικάζονταν με ένα σύστημα παρωχημένων 

νόμων που διέπονταν από προκαταλήψεις κατά του γυναικείου φύλου και κατά των 

νέων.
142

 Με την επέμβαση σε αυτούς τους τομείς, η Επιτροπή φιλοδοξούσε να 

συντελέσει στην εδραίωση της ειρήνης. 

Όπως είναι εμφανές, ο Boutros Boutros-Ghali απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις 

απειλές που προέρχονται από το εσωτερικό των κρατών, όπως είναι η διάβρωση της 

διακυβέρνησης και των θεσμών που οδηγούν στις διαρκείς συγκρούσεις και τις 

διακρίσεις κατά συγκεκριμένων μερών του πληθυσμού. Επομένως, στόχος της 

Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε μετά από πρόταση του Kofi Annan, αποτελεί η 

διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και ο θεσμός του κράτους δικαίου όπως 

σημειώσαμε στα παραδείγματα των κρατών στα οποία επενέβη η Επιτροπή. Αυτές είναι 
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οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στο εσωτερικό των 

κρατών και κατ’ επέκταση και διεθνώς. 

Εξετάζοντας το έγγραφο στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούμε όχι 

μόνο την κατάφωρη σύνδεση των αποτυχημένων κρατών με την απειλή για την 

περιφερειακή και τη διεθνή ασφάλεια αλλά και τις προτάσεις για την υιοθέτηση 

πρακτικών παρέμβασης οι οποίες εδράζονται στην αντίληψη αυτή. Αναλυτικότερα, η 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας του 2003 (ΕΣΑ), αναφέρεται στα αποτυχημένα 

κράτη ως βασική απειλή που οφείλει να αντιμετωπίσει η Ένωση μεταξύ άλλων όπως: η 

τρομοκρατία, τα όπλα μαζικής καταστροφής και το οργανωμένο έγκλημα. Όπως 

αναφέρεται στο κείμενο, «η αποτυχία των κρατών είναι ανησυχητικό φαινόμενο, που 

υποβαθμίζει την παγκόσμια διακυβέρνηση, και επιδεινώνει την περιφερειακή 

αστάθεια».
143

 Η εντεινόμενη ανησυχία γι’ αυτή τη νέα μορφή απειλής βασίζεται στο ότι, 

ορισμένες περιοχές που απέχουν γεωγραφικά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μπορεί να θέτουν πολύ σοβαρές και άμεσες απειλές στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι 

πυρηνικές δραστηριότητες στη Βόρειο Κορέα και η κατασκευή όπλων στη Μέση 

Ανατολή για παράδειγμα,
144

 αν και φαίνονται μακρινές περιοχές, μπορούν να πλήξουν 

το εσωτερικό της Ευρώπης μέσω του λαθρεμπορίου όπλων ή της διακίνησης υλικών 

κατασκευής ΟΜΚ στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών. Τα δίκτυα λαθρεμπορίου 

είναι αρκετά ευέλικτα και λειτουργούν από παντού το ίδιο εύκολα. Το ίδιο ισχύει και με 

τους τρομοκράτες που ετοιμάζουν τις επιχειρήσεις τους σε ακυβέρνητες περιοχές όπως 

η Σομαλία και το Αφγανιστάν αλλά δια μέσω των δικτύων τεχνολογίας έχουν τη 

δυνατότητα να λειτουργούν μέσω των Ευρωπαϊκών χωρών. Η απειλή, είτε είναι 

τρομοκρατία είτε είναι κατασκευή και διακίνηση ΟΜΚ μπορεί να ξεκινά από μία 

περιοχή που θεωρείται  μακρινή, στην ουσία όμως ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της 

επιχείρησης αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μιας αναπτυγμένης 

Ευρωπαϊκής χώρας και να πλήξει την Ευρώπη. Εδώ εδράζεται και η δικαιολογητική 

βάση της επέμβασης της Ένωσης στα κράτη αυτά. 

Έτσι, η ΕΣΑ υπογραμμίζει ότι χρειάζεται μία «έγκαιρη, γρήγορη και δυναμική 

παρέμβαση», που έγκειται στο συνδυασμό εργαλείων για την αντιμετώπιση της απειλής 

των αποτυχημένων κρατών.
145

 Από τη μία πλευρά, τα στρατιωτικά μέσα θα 

αποκαταστήσουν την τάξη, και από την άλλη πλευρά, τα ανθρωπιστικά μέσα θα 
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καταπολεμήσουν την κρίση που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα (διακυβερνητικό, θεσμικό, 

επίπεδο κρατικής κυριαρχίας).
146

 Η πολιτική της Ένωσης σκοπεύει να καταπολεμήσει 

τις βίαιες συγκρούσεις στο εσωτερικό των κρατών και να αποκαταστήσει τη 

διακυβέρνηση και τους θεσμούς στα αποτυχημένα κράτη. Όπως θα φανεί και από τα 

δύο παραδείγματα ευρωπαϊκών παρεμβάσεων που παρατίθενται παρακάτω, οι 

παρεμβάσεις είναι περισσότερο πολιτικής και διπλωματικής φύσης παρά στρατιωτικής. 

Στόχο αποτελεί η αποκατάσταση της χρηστής διακυβέρνησης μέσω των θεσμών του 

κράτους δικαίου και της αστυνομίας για να επικρατεί το κλίμα ασφάλειας και 

σταθερότητας στην περιοχή. Η ανάγκη παρέμβασης φαίνεται επιτακτική διότι όπως 

καταγράφεται και στην ΕΣΑ, το φαινόμενο της αποτυχίας των κρατών εξαπλώνεται αν 

παραμεληθεί.
147

 Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι παρεμβάσεις της Ε.Ε. στοχεύουν στην 

«αποκατάσταση και ανασυγκρότηση» που αφορούν στην εδραίωση της αγοράς και της 

θεσμικής υποδομής.
148

 

Παράδειγμα παρεμβάσεων της Ένωσης αποτελούν οι αποστολές του 2005 και 

του 2007 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στην πρώτη αποστολή (EUSEC DR 

Congo) που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε συμβουλές 

και υποστήριξη για την αναμόρφωση του τομέα της ασφάλειας. Στόχος αυτής της 

ευρωπαϊκής επέμβασης ήταν να «εφοδιάσει» την κυβέρνηση με αρχές χρηστής 

διακυβέρνησης και σεβασμού για το κράτος δικαίου που θεωρούσε απαραίτητες για την 

ενδυνάμωση του τομέα της ασφάλειας.
149

 Δεύτερη αποστολή (EUPOL DR Congo) ήταν 

η αναμόρφωση του θεσμού της αστυνομίας η οποία συνέβαλε ταυτόχρονα και στη 

σωστότερη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης.
150

 Είναι εμφανές ότι η επέμβαση της Ένωσης έθεσε ως προτεραιότητα την 

καθιέρωση της χρηστής διακυβέρνησης και των θεσμών της αστυνομίας και του 

κράτους δικαίου. Αυτό αποδεικνύει ότι θεωρεί επιτακτική την ανάγκη επέμβασης στα 

αποτυχημένα κράτη για να εξασφαλιστεί τόσο η νομιμοποίηση του κράτους όσο και η 
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τάξη και τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος. Συνολικά, η ενίσχυση της θεσμικής 

δομής τους (κράτος δικαίου, αστυνομία) θεωρήθηκε απαραίτητη για την εθνική, 

περιφερειακή και κατ’ επέκταση διεθνή ασφάλεια. 

Για το NATO, τα αποτυχημένα κράτη τοποθετούνται στην κορυφή της ατζέντας 

για τη διασφάλιση της συμμαχικής ασφάλειας και της σταθερότητας. Μάλιστα, η 

Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ η οποία εγκρίθηκε το 1999 από τους αρχηγούς των 

κρατών στην Ουάσιγκτον, περιλαμβάνει στις προκλήσεις της διεθνούς ασφάλειας τα 

κράτη με οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα, με εθνικές και θρησκευτικές 

αντιπαλότητες, με εδαφικές διαμάχες ή και με φαινόμενα καταπάτησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.
151

 Το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι τα φαινόμενα αυτά, που ομολογουμένως 

αντικατοπτρίζουν ως ένα μεγάλο βαθμό τα αποτυχημένα ή τα αδύναμα κράτη, δρουν 

αποσταθεροποιητικά τόσο για την περιφερειακή όσο και για τη διεθνή ασφάλεια. 

Σύμφωνα με το κείμενο στρατηγικής, τα κράτη με αυτά τα συμπτώματα συνεπάγονται 

κρίσεις που επηρεάζουν την Ευρω-ατλαντική σταθερότητα και την ασφάλεια των 

κρατών της συμμαχίας.
152

 Σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ αποτύχει να λάβει προληπτική 

δράση για περιοχές όπως το Αφγανιστάν, τότε η απειλή θα είναι μεγαλύτερη για τη 

συμμαχική ενότητα αναφέρει ο Chivvis Christopher.
153

 Ο ίδιος στο κείμενό του περί της 

στρατηγικής αντίληψης του NATO αναφέρεται στο γεγονός ότι τα αποτυχημένα κράτη 

οδηγούν διαρκώς σε παρεμβάσεις είτε για ανθρωπιστικούς λόγους (όπως στο 

Νταρφούρ), είτε για λόγους ασφαλείας (όπως στη Σομαλία).
154

  

Το ζήτημα των παρεμβάσεων του ΝΑΤΟ σε περιοχές που εμφανίζουν 

συμπτώματα αποτυχίας όπως είναι οι διαρκείς συγκρούσεις στο εσωτερικό τους 

αναλύεται στη «Νέα Στρατηγική Αντίληψη», το πιο πρόσφατο κείμενο στρατηγικής το 

οποίο εγκρίθηκε το 2010 από τους αρχηγούς κρατών στη Λισαβόνα. Αναλυτικότερα, το 

έγγραφο αυτό υποστηρίζει ότι οι απειλές που προέρχονται από κράτη πέραν των 

συνόρων του ΝΑΤΟ μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληθυσμών των 

χωρών-μελών της συμμαχίας. Γι’ αυτό το λόγο, υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ οι 

επιχειρήσεις σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης περιοχών που βρίσκονται στη 
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μετασυγκρουσιακή κατάσταση.
155

 Το ΝΑΤΟ δεσμεύεται να διασφαλίσει τις συνθήκες 

σταθεροποίησης των περιοχών αυτών ακόμα και σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς 

έχοντας πάντα ως στόχο τη διασφάλιση της Ευρω-ατλαντικής ασφάλειας.
156

  

Η παρουσία του ΝΑΤΟ στο κέρας της Αφρικής με την επιχείρηση Ασπίδα του 

Ωκεανού είναι μόλις ένα από τα πολλά παραδείγματα επέμβασης σε αποτυχημένα 

κράτη. Απώτερο στόχο αποτελεί η καταστολή των φαινομένων της πειρατείας η οποία 

παρεμποδίζει την παγκόσμια εμπορική δραστηριότητα δια θαλάσσης. Οι πειρατικές 

επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια 

και αποτελούν τη δικαιολογητική βάση επέμβασης του ΝΑΤΟ το οποίο κάνει 

περιπολίες για να αποτρέψει τις επιθέσεις των πειρατών και να διασφαλίσει ένα κλίμα 

σταθερότητας και ασφάλειας. Βέβαια, η πειρατεία είναι το αποτέλεσμα της ανομίας και 

της αναρχίας που επικρατεί στη Σομαλία και όπως διατείνεται και ο στρατηγός του 

NATO Craddock «δε σταματάς την πειρατεία στη θάλασσα αλλά στη στεριά».
157

 Αυτή 

η παρέμβαση τονίζει τις αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από το κενό 

διακυβέρνησης και από την έλλειψη άσκησης κρατικής κυριαρχίας. Αυτές οι συνθήκες 

αφήνουν περιθώρια για την ανάδυση μη κρατικών δρώντων που εκμεταλλεύονται την 

ακυβερνησία και την ανομία για να επωφεληθούν μέσω παράνομων δραστηριοτήτων. 

Σε αυτό το σημείο επεμβαίνει το ΝΑΤΟ με την επιχείρηση Ασπίδα του Ωκεανού που θα 

ολοκληρωθεί το 2014.
158

  

Μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου, οι Η.Π.Α. εντάχθηκαν πιο δυναμικά στη συζήτηση 

διαμορφώνοντας ακόμα και μία αρνητική ατμόσφαιρα γύρω από το θέμα..
159

 Αρχικά, η 

Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του 2002 έγραφε χαρακτηριστικά ότι, «η Αμερική δεν 

απειλείται τόσο από τις κατακτητικές χώρες όσο απειλείται από τις χώρες που 

αποτυχαίνουν».
160

 Αυτή η φράση υποδηλώνει την άμεση εξάρτηση της εθνικής 

ασφάλειας ενός κράτους, στην προκειμένη περίπτωση των Η.Π.Α., από τις εσωτερικές 
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συνθήκες που επικρατούν κάπου αλλού στον κόσμο. Με άλλα λόγια, οι Η.Π.Α. δεν 

απειλούνται πλέον από στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά αντιθέτως από άλλους παράγοντες 

όπως η διάβρωση της διακυβέρνησης ενός κράτους και η αποδυνάμωση της άσκησης 

της κρατικής κυριαρχίας του. Αυτοί οι παράγοντες θεωρείται ότι υποβοηθούν την 

ανάδυση του οργανωμένου εγκλήματος ή των τρομοκρατικών ομάδων που επιδιώκουν 

να αποκτήσουν πυρηνικά, χημικά, βιολογικά όπλα. Το έγγραφο αυτό που συντάχθηκε 

μετά την τραυματική για τις Η.Π.Α. 11
η
 Σεπτεμβρίου θέτει στην κορυφή της ατζέντας 

τα «κράτη-παρίες» (με πρώτο το Αφγανιστάν) τα οποία ενέχουν τη διάσταση 

υπερεθνικών δικτύων τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίου ΟΜΚ.  

Την ίδια περίοδο, η Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) 

εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο στην οποία διασαφηνίζονταν ότι «όταν η ανάπτυξη και η 

διακυβέρνηση αποτυχαίνουν σε μία χώρα, οι συνέπειες πλήττουν ολόκληρες περιοχές 

και εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο». Ανάμεσα σε αυτές τις συνέπειες καταγράφονται 

η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, το εμπόριο ανθρώπων, οι ασθένειες και άλλα 

απειλητικά φαινόμενα για την ασφάλεια των Αμερικανών και για το εθνικό 

συμφέρον.
161

 Η αρνητική εικόνα είχε ήδη σκιαγραφηθεί σε ένα καθοριστικό έγγραφο 

στρατηγικής όπως η Λευκή Βίβλος. 

Λίγο αργότερα, το 2005, η τότε Υπουργός εξωτερικών, Condoleezza Rice έδωσε 

την περίφημη ομιλία για τη λεγόμενη «μετασχηματιστική διπλωματία» στο 

πανεπιστήμιο του Georgetown όπου αναγνώρισε ότι οι μεγαλύτερες απειλές 

προκύπτουν πλέον από το εσωτερικό των κρατών και ότι οι χώρες με αδύναμη 

διακυβέρνηση απειλούν όχι μόνο την ασφάλεια των πληθυσμών τους αλλά και τη 

διεθνή ασφάλεια.
162

 Αναγνωρίζει ότι σε αυτές τις χώρες διαμορφώνονται διεθνικές 

απειλές της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου όπλων και 

γι αυτό θεωρεί επιτακτική την ανάγκη χάραξης κατάλληλης πολιτικής.
163

 Η χάραξη της 

κατάλληλης πολιτικής αποτελεί και συστατικό μέρος της μετασχηματιστικής 

διπλωματίας που είναι να οικοδομηθούν και να διατηρηθούν δημοκρατικά κράτη με 
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χρηστή διακυβέρνηση που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

πληθυσμού τους.
164

  

Τέλος, η Στρατηγική για τα Εύθραυστα κράτη της Αμερικανικής Υπηρεσίας για 

τη Διεθνή Ανάπτυξη, αναφέρει ότι τα κράτη αυτά είναι η «πηγή των πιο πιεστικών 

απειλών ασφαλείας των Η.Π.Α». Το έγγραφο τονίζει ότι εάν αγνοήσουμε αυτά τα κράτη 

τότε αυξάνονται οι πιθανότητες εδραίωσης της τρομοκρατίας και άρα της απειλής της 

διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης.
165

 Για άλλη μία φορά αντιλαμβανόμαστε τα μελανά 

χρώματα με τα οποία χρωματίζεται η εικόνα των αδύναμων ή των αποτυχημένων 

κρατών σύμφωνα με τις Η.Π.Α.  

Σε αυτό το σημείο θα ήταν εποικοδομητικό να παραθέσουμε και τη στρατηγική 

αντίληψη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας η οποία έχει διαφοροποιηθεί με το 

πέρασμα των χρόνων όσον αφορά στα αποτυχημένα κράτη και στον τρόπο προσέγγισής 

τους. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, η Κίνα αντετίθετο στις πρωτοβουλίες της διεθνούς κοινότητας για παρέμβαση 

στα ζητήματα ασφάλειας της Αφρικής. Mετά από αυτήν την περίοδο άρχισε να 

υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση των συγκρούσεων 

μέσω ειρηνικών συμφωνιών και για τη διαφύλαξη της κρατικής κυριαρχίας.
166

 Ως 

επακόλουθο, η αφοσίωσή της στην αρχή της μη-επέμβασης στα εσωτερικά ενός 

κράτους άρχισε να αποδυναμώνεται με την άνοδο των νέων διεθνικών απειλών. 

Η σταδιακή αποχή της από την αρχή της μη επέμβασης οφείλεται στο ότι, 

συνδέει τα αποτυχημένα κράτη με την απειλή για τη διεθνή ασφάλεια καθώς πιστεύει 

ότι τα φαινόμενα της θεσμικής αστάθειας και της αστάθειας της διακυβέρνησης 

αποτελούν την πυριτιδαποθήκη των διεθνικών απειλών της τρομοκρατίας, της 

πειρατείας, του λαθρεμπορίου και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Πράγματι, η 

μελέτη στρατηγικής του Υπουργείου Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

για την Ενίσχυση της Συνεργασίας στον τομέα των μη παραδοσιακών απειλών για την 

ασφάλεια του 2002 (Position Paper on Enhanced Cooperation in the Field of Non-

Traditional Security Issues), αναγνώρισε ότι η 11
η
 Σεπτεμβρίου έφερε στην επιφάνεια 

τις μη παραδοσιακές απειλές για τη διεθνή ασφάλεια όπως είναι η διεθνής 
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τρομοκρατία.
167

 Οι μη παραδοσιακές και διεθνικές απειλές της διεθνούς ασφάλειας 

όπως η τρομοκρατία, η πειρατεία και η λαθρομετανάστευση, θεωρήθηκαν το 

αποτέλεσμα πολιτικών, οικονομικών, θρησκευτικών και εθνικών διαφορών στο 

εσωτερικό των κρατών.
168

 Παράλληλα, ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της αποτυχίας 

των κρατών όπως η φτώχεια, η υπό-ανάπτυξη και η έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης 

χαρακτηρίστηκαν από την Κίνα ως οι γόνιμες συνθήκες στις οποίες ευημερούν και 

αναπτύσσονται αυτές οι μη παραδοσιακές απειλές.
169

 

Το ενδιαφέρον της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τις «ασταθείς περιοχές» 

εντάθηκε μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου και αποτέλεσε τη βάση για τη διμερή συνεργασία 

των Αμερικανών με τους Κινέζους όσον αφορά στις διεθνικές απειλές ασφάλειας που 

προέρχονται από αυτές τις περιοχές.
170

 Η Κίνα φαίνεται να συγκλίνει με τις 

Αμερικανικές απόψεις περί της απειλής που συνεπάγονται τα αποτυχημένα κράτη για τη 

διεθνή ασφάλεια όπως αντιληφθήκαμε και από τη μελέτη στρατηγικής του Υπουργείου 

Εξωτερικών. Έτσι, ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μία συνδιάσκεψη στο 

Πεκίνο το Φεβρουάριο του 2004 για να φέρει σε επαφή Αμερικανούς υπεύθυνους για τη 

χάραξη πολιτικής και ειδήμονες σε ζητήματα ασφάλειας με τους Κινέζους ομόλογους 

τους. Αυτή η πρωτοβουλία ανανέωσε τις διμερείς σχέσεις Κίνας-Αμερικής για την 

καταπολέμηση των διεθνικών απειλών. Στα πρακτικά αυτού του συνεδρίου 

καταγράφηκε η θέση της Κίνας σύμφωνα με την οποία, οι «ασταθείς περιοχές» 

συνεπάγονται διεθνικές, μη παραδοσιακές απειλές μεταξύ των οποίων η τρομοκρατία 

και η κατασκευή των ΟΜΚ σε ασταθή και εχθρικά καθεστώτα, αλλά και η πειρατεία, 

διεθνικά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, λαθρεμπόριο όπλων, εξάπλωση των 

ασθενειών, περιφερειακές συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.
171

 Μάλιστα, η Κίνα 

εξέφρασε την άποψη ότι η Al Qaeda μπορεί να βλάψει την πολιτική και κοινωνική της 

σταθερότητα.
172

 Είναι κατάφωρο το ότι η Κίνα συνέδεσε τα αποτυχημένα κράτη με την 
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απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και έδειξε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας με 

άλλα κράτη για την από κοινού προσέγγισή τους.  

Η ανησυχία της Κίνας προέρχεται και από το γεγονός ότι συνορεύει με αυτού 

του είδους τα κράτη τα οποία αποτέλεσαν και για την ίδια πηγή ανασφάλειας. 

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2004, εφτά Κινέζοι πολίτες κρατήθηκαν ως όμηροι στο 

Ιράκ.
173

 Η σημαντικότητα αυτών των κρατών για την περιφερειακή και τη διεθνή 

ασφάλεια είναι πασιφανής.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Κίνα έχει συνεισφέρει σε αρκετά αποτυχημένα 

κράτη όπως για παράδειγμα στο Αφγανιστάν, όπου έδωσε 15 εκατομμύρια δολάρια για 

την αναδόμησή του, ενώ παράλληλα δώρισε στο Πακιστάν 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια 

ως οικονομική βοήθεια για την υλοποίηση των σημαντικών έργων.
174

 Στη Σομαλία 

επιδόθηκε στην ανέγερση νοσοκομείων, θεάτρων, έργων παροχής ύδρευσης, ενώ στη 

Σιέρρα Λεόνε βοήθησε να ολοκληρωθούν συγκεκριμένα έργα όπως η συντήρηση 

κτηρίων, η ανέγερση γεφυρών και η δημιουργία υδροηλεκτρικών σταθμών.
175

 Αυτή η 

αφοσίωση στην παροχή της βοήθειας στα αδύναμα ή αποτυχημένα κράτη, δείχνει πόσο 

προσηλωμένη είναι η χώρα στην αναδόμηση των κρατών αυτών ούτως ώστε να 

εκλείψουν οι αρνητικές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. 

Συνολικά, παρατηρούμε ότι η Κίνα αποκλίνει από τη θέση της περί μη 

επέμβασης στο εσωτερικό των κρατών. O Jonathan Holstag αποδίδει αυτήν την 

επανατοποθέτηση της Κίνας στο γεγονός ότι μόλις άρχισε να στρέφεται το οικονομικό 

της ενδιαφέρον στην Αφρικανική ήπειρο, η οποία της παρέχει περίπου το 30% των 

εισαγωγών της σε πετρέλαιο. Ακόμα, το Κέρας της Αφρικής δίνει τη δυνατότητα της 

αύξησης των εξαγωγών πετρελαίου στην Κίνα κατά 80% για τα επόμενα δέκα χρόνια.
176

 

Εγκαινιάζεται επομένως, ένα νέο κλίμα συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Αμερικής αλλά 

και μεταξύ διεθνών οργανισμών (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμιας Τράπεζας, 
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Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης) για την εξάλειψη των διεθνικών απειλών που 

σύμφωνα και με τις δύο χώρες προέρχονται από αυτά τα κράτη. 

 Σε αντιπαραβολή με τις παραπάνω χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) ήταν 

από τις λίγες χώρες που πριν από την 11
η
 Σεπτεμβρίου και τον πόλεμο κατά της 

τρομοκρατίας, διέκριναν και ξεχώρισαν τα εγγενή χαρακτηριστικά των αποτυχημένων 

κρατών ως απειλές για τη διεθνή ασφάλεια και την ειρήνη. Αναλυτικότερα, ο 

Πρωθυπουργός Tony Blair, στη Λευκή Βίβλο του Βρετανικού Υπουργείου Διεθνούς 

Ανάπτυξης του 2000, είχε ήδη δηλώσει ότι οι φτωχές περιοχές απειλούν την ασφάλεια 

του Η.Β. καθώς συνεπάγονται συγκρούσεις, διεθνικό έγκλημα, εμπόριο ναρκωτικών και 

εξάπλωση ασθενειών όπως είναι το HIV.
177

 Το κεντρικό μήνυμα της Λευκής Βίβλου 

είναι ότι μόνο όταν υπάρχει αποτελεσματική διακυβέρνηση και δυνατοί θεσμοί μπορεί η 

απειλή αυτή να εξαλειφθεί.
178

  

 Λίγο αργότερα, το 2005, η Βρετανική αναφορά «Επενδύοντας στην Πρόληψη»,  

διασαφήνιζε ότι η αστάθεια των κρατών εκδηλώνεται με διάφορες μορφές μεταξύ των 

οποίων και η αποτυχία η οποία επηρεάζει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 

ευημερία του Η.Β.
179

 Η αστάθεια των κρατών συνεπάγεται απειλές ασφάλειας τόσο για 

το Η.Β. όσο και για τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ των οποίων η τρομοκρατία, το 

οργανωμένο έγκλημα, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αύξηση των 

μεταναστευτικών κινημάτων που αποσταθεροποιούν τις γειτονικές περιοχές.
180

 Με άλλα 

λόγια, η αναφορά αυτή αποσαφηνίζει ότι οι ασταθείς περιοχές αποτελούν το γόνιμο 

έδαφος για την ανάπτυξη διεθνών δικτύων τρομοκρατίας και οργανωμένου 

εγκλήματος.
181

 Στις απειλές διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας συγκαταλέγεται και η 

δυνατότητα αυτών των κρατών να αποκτήσουν όπλα μαζικής καταστροφής.
182

 Για 

ακόμη μία φορά, το αποτυχημένο κράτος σκιαγραφείται αρνητικά καθώς ενέχει τη 

διάσταση της απειλής της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης. 

Το Βρετανικό Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης (DFID), σε σχετική έρευνα που 

διεξήγαγε το 2004, ορίζει το αποτυχημένο κράτος ως ένα «δυσμενές περιβάλλον» 

(“difficult environment”), το οποίο συνοδεύεται από μία σειρά από λιμνάζοντα 
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προβλήματα.
183

 Τα «δυσμενή περιβάλλοντα», σύμφωνα με το έγγραφο παρέχουν 

«ασφαλή καταφύγια» για τους τρομοκράτες, ενώ παράλληλα, αποτελούν τη βάση για να 

ευδοκιμήσει το λαθρεμπόριο όπλων. Καθώς δεν υπάρχει έλεγχος των συνόρων και του 

εδάφους τους, δεν υπάρχει και έλεγχος επί του εμπορίου ή της κατασκευής βιολογικών, 

ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών. Επιπρόσθετα, προβάλλονται ως κοιτίδα των 

δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος που περιλαμβάνει το εμπόριο ναρκωτικών, 

ανθρώπων και παράνομων αγαθών. Πέραν αυτών των διεθνών απειλών για την 

ασφάλεια, απειλούν και την ασφάλεια των πολιτών τους καθώς δεν μπορούν να τους 

προστατεύσουν από τους βίαιους εμφύλιους πολέμους που επικρατούν στο εσωτερικό 

τους, από τους φόνους, τους βιασμούς και τις διακρίσεις. Έτσι, πολλοί πολίτες 

καταφέρνουν να φύγουν από το κράτος που δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κύματα μεταναστών που πλήττουν τις γειτονικές 

περιοχές.
184

 

Αυτή η «παθολογία παρέκκλισης» που διακρίνει τα αποτυχημένα κράτη και για 

την οποία μίλησε ο Adam David Morton στο άρθρο του, είναι πασιφανής στην 

περίπτωση των κειμένων στρατηγικής της Αγγλίας. Η Αγγλία θεωρεί τις περιοχές αυτές 

άκρως επικίνδυνες για το εθνικό της συμφέρον αλλά και για τη διεθνή τάξη και 

ασφάλεια. Αυτή η αντίληψη οδήγησε τελικά το 2004, στη δημιουργία της Μονάδας 

Αναδόμησης μετά τις Συγκρούσεις (Post-Conflict Reconstruction Unit). Η Μονάδα 

αξιολογούσε ποιες χώρες μαστίζονταν από συγκρούσεις στο εσωτερικό τους και κατά 

πόσο έπλητταν το εθνικό συμφέρον των Βρετανών. Στη συνέχεια, σχεδίαζε τις 

επιχειρήσεις παρέμβασης ή σταθεροποίησης μετά τις συγκρούσεις. Με αυτόν τον τρόπο 

αποδεικνύεται η βαρύτητα που έχει αποδοθεί από τους Βρετανούς στο ζήτημα των 

αποτυχημένων κρατών.  

Συνεπώς, παρατηρούμε στα κείμενα στρατηγικής τόσο των διεθνών οργανισμών 

όσο και ορισμένων κυβερνήσεων αυτήν την «παθολογία παρέκκλισης και εκτροπής» 

που τόσο σωστά διατύπωσε ο Adam David Morton για τα αποτυχημένα κράτη. Τα 

αποτυχημένα κράτη απεικονίζονται ως περιοχές από τις οποίες απορρέουν διεθνικές 
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απειλές τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, λαθρεμπορίου όπλων, εξάπλωσης 

ανίατων ασθενειών και άλλων απειλών για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τόσο οι 

διεθνείς οργανισμοί όσο και οι χώρες που εξετάσαμε ομογνωμούν ως προς το ότι η 

έλλειψη της διακυβέρνησης και των θεσμών στα κράτη αυτά οδηγεί στην ανάπτυξη 

παράνομων δραστηριοτήτων που πλήττουν την ασφάλεια των πληθυσμών τους αλλά και 

τη διεθνή ασφάλεια. Μάλιστα, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μόνη χώρα που απέδωσε 

τόση σημασία στα κράτη αυτά πριν την τραυματική εμπειρία της 11
ης

 Σεπτεμβρίου, 

αφού πριν το 2001 είχε ήδη διατυπώσει τη θέση ότι τα κράτη αυτά είναι ασταθείς 

περιοχές οι οποίες συνεπάγονται απειλές για τη διεθνή ασφάλεια. Μπορεί το ΝΑΤΟ και 

ο ΟΗΕ να μη διατυπώνουν καθαρά (όπως οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση) ότι 

είναι τα αποτυχημένα κράτη αυτά τα οποία συνεπάγονται απειλές διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας, ωστόσο σημειώνουν ότι τα πρόδρομα σημάδια ενός κράτους που οδεύει 

προς την αποτυχία (έλλειψη διακυβέρνησης, βίαιες συγκρούσεις στο εσωτερικό τους, 

θεσμική ανεπάρκεια) είναι η κοιτίδα των διεθνικών απειλών για τη διεθνή ασφάλεια.  

Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι καταλήγουν στη χάραξη πολιτικών οικοδόμησης 

της ειρήνης ή σταθεροποίησης δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην διαμόρφωση της χρηστής 

διακυβέρνησης και των αποτελεσματικών θεσμών. Ακόμα και η Κίνα η οποία ήταν 

θερμός υποστηρικτής της αρχής της μη-επέμβασης στα εσωτερικά ενός κράτους, αρχίζει 

σταδιακά να συγκλίνει με τις απόψεις των Δυτικών κυβερνήσεων για την αρνητική 

επιρροή που ασκούν τα αποτυχημένα κράτη στη διεθνή ασφάλεια, ενώ παράλληλα 

αρχίζει να υποστηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις επίλυσης των συγκρούσεων στο 

εσωτερικό των κρατών και της επίρρωσης της κρατικής κυριαρχίας τους.   

Απομένει να δούμε όμως, αν τα κείμενα τα οποία παραθέσαμε αντικατοπτρίζουν 

την πραγματικότητα. Το ότι ένα κράτος είναι αποτυχημένο ενέχει αυτόματα και τη 

διάσταση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου 

όπλων μεταξύ άλλων; Ή μήπως η ρητορική αυτή είναι ένα αφηγηματικό οικοδόμημα 

που απλά βολεύει τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς για να δικαιολογούν 

τις πολιτικές παρέμβασης; Ο Branwen Gruffydd Jones προσφέρει μία εναλλακτική 

άποψη επί του θέματος. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στο ότι, η συζήτηση περί 

«πολιτισμένων» και «απολίτιστων» κοινωνιών πρέπει να βασίζεται στη λογική της 

«ιμπεριαλιστικής ισχύος».
185

 Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι, οι 

σοβαρές δομικές κρίσεις κρατών όπως της Σομαλίας οφείλονται στο ότι οι δυτικές 
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αποικιοκρατικές παρεμβάσεις για την εγκατάσταση μιας υποδομής παγκόσμιας 

καπιταλιστικής οικονομίας δεν έλαβαν υπ’ όψιν τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες 

αυτών των κρατών και πυροδότησαν με αυτόν τον τρόπο τις συγκρούσεις των φατριών 

και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.
186

 Γι αυτό το λόγο, θεωρεί ότι, η βάση της συζήτησης 

για τα αποτυχημένα κράτη είναι η «ιμπεριαλιστική ιδεολογία»,
187

 όπως την ονομάζει, 

καθώς αυτά είναι απόρροια των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν από τις δυτικές 

αποικιοκρατικές κυβερνήσεις δίχως να εξετάσουν ορθά τις εσωτερικές τοπικές 

συνθήκες. 

 

3.2 Αποτυχημένα κράτη ως απειλή και χώρος διεθνούς παρέμβασης 

 

 Αφού διερευνήσαμε το πώς βλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί και οι κυβερνήσεις 

τα αποτυχημένα κράτη, θα ήταν καλό να δούμε αν όντως αυτά παρουσιάζουν φαινόμενα 

τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και λαθρεμπορίου όπλων που θεωρούνται και 

οι πιο σοβαρές απειλές για τη διεθνή ασφάλεια σύμφωνα με τα κείμενα που 

εξετάστηκαν. Παρακάτω εξετάζονται αναλυτικά τα φαινόμενα της τρομοκρατίας, του 

οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου όπλων.    

 

 Τρομοκρατία 

Όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, το «αδύναμο κράτος» ή το «αποτυχημένο 

κράτος» ή το «κράτος που βρίσκεται υπό κατάρρευση», ή η ασταθής περιοχή, ή όπως 

αλλιώς αυτό αποκαλείται από τους διαφορετικούς θεωρητικούς και αναλυτές, στερείται 

της κεντρικής δομής της εξουσίας η οποία έχει το μονοπώλιο της νόμιμης χρήσης της 

ισχύος. Απουσιάζουν τόσο η διακυβέρνηση, η οποία χορηγεί τα βασικά αγαθά στους 

πολίτες της, όπως είναι η ασφάλεια, η τροφή, η υγειονομική περίθαλψη όσο και οι 

θεμελιώδεις θεσμοί επιβολής νόμου που διατηρούν την τάξη και την ασφάλεια στο 

εσωτερικό. Αυτό το καθεστώς ανομίας και χάους δημιουργεί ένα κενό εξουσίας που 

πολύ εύκολα μπορούν να το εκμεταλλευτούν τρομοκρατικές ομάδες για να οργανώσουν 

τις επιθέσεις τους. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν οι θεωρητικοί οι οποίοι πιστεύουν 

ακράδαντα στο ότι τα κράτη αυτά είναι τα εκκολαπτήρια της τρομοκρατίας, και από την 

άλλη, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι προσθέτουν και άλλους καθοριστικούς παράγοντες στη 

συζήτηση για το αν θα μπορούσαν όντως να αποτελέσουν «ασφαλή καταφύγια» τις 
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τρομοκρατικές οργανώσεις. Το ζήτημα της τρομοκρατίας αποτελεί μία από τις πολλές 

αφορμές παρέμβασης στα κράτη αυτά όπως εξετάστηκε και παραπάνω. Οι ατέρμονες 

διεθνολογικές συζητήσεις και ειδησεογραφικές αναλύσεις με αφορμή την παρουσία των 

τρομοκρατικών ενώσεων στο Σουδάν, στο Αφγανιστάν και στη Σομαλία, δημιούργησαν 

σταδιακά τη βάση της διεθνούς ανησυχίας. 

Αρχικά, ο Tiffiany Howard αναφέρει ότι οι συνθήκες της κρατικής αποτυχίας 

στην υπό-Σαχάρια Αφρική, ευνοούν την τρομοκρατία και ταυτίζει την περιοχή με ένα 

νέο κύμα τρομοκρατικής δραστηριότητας. Ο ίδιος αναφέρεται στην παρουσία ενός 

τρομοκρατικού κινήματος που εδράζεται στην υπό-Σαχάρια Αφρική και περιλαμβάνει 

κράτη όπως η Νιγηρία, η Σιέρρα Λεόνε, η Λιβερία και η Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό τα οποία παρέχουν όπλα, οικονομική υποστήριξη και στρατό στην Al Qaeda.
188

 

Θεωρεί μάλιστα, ότι οι πολίτες, όντας δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι η 

ελλειμματική διακυβέρνηση δεν εκπληρώνει τις ευθύνες απέναντι στο λαό της, 

ελκύονται από την πολιτική βία και τη χρησιμοποιούν ως ένα «πολιτικό εργαλείο».
189

 

Με άλλα λόγια, ένα κράτος το οποίο δεν είναι κυρίαρχο και συνεπώς αδυνατεί να 

παρέχει το αγαθό της ασφάλειας στους πολίτες του, ή ακόμα και τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να επιβιώσουν, στρέφει τους πολίτες του σε άλλους μη-κρατικούς 

δρώντες που διατείνονται ότι θα καλύψουν τις ελλείψεις του κράτους και στη συνέχεια 

τους εμπλέκουν στη χρήση βίας και στην οργάνωση τρομοκρατικών ενεργειών. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο συγγραφέας επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα κράτη τα οποία δεν 

ασκούν την κρατική κυριαρχία τους, λειτουργούν ως «εκκολαπτήρια» τρομοκρατικών 

δραστηριοτήτων.
190

 

Αντίθετη άποψη εκφράζει ο Menkhaus, ο οποίος διαψεύδει την απόλυτη 

διασύνδεση μεταξύ του κράτους υπό-κατάρρευση και της ανάπτυξης των 

τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στο έδαφός του. Σημειώνει ότι τα διεθνικά δίκτυα της 

τρομοκρατίας το θεωρούν «αφιλόξενο» αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, οι μονάδες ή τα 

κελιά των τρομοκρατών είναι πολύ πιο εκτεθειμένες στις διεθνείς αντιτρομοκρατικές 

δράσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφός του. Δεύτερον, στα κράτη που βρίσκονται 

υπό-κατάρρευση, (όπως είναι η Σομαλία) είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί η 
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απαιτούμενη μυστικότητα των ξένων ατόμων και των επιχειρήσεων στις οποίες 

επιδίδονται, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να περάσουν απαρατήρητα από τον τοπικό 

πληθυσμό.
191

 Παρόλα αυτά, διαβλέπει ότι τα «αδύναμα» ή τα «οιονεί» κράτη αφήνουν 

περιθώρια ανάπτυξης τέτοιων επιχειρήσεων καθώς πρώτον, ένα μέρος του πληθυσμού 

είναι ξένοι, (δάσκαλοι, τουρίστες, διπλωμάτες) και άρα τα ξένα δίκτυα τρομοκρατίας 

μπορούν ευκολότερα να αναμειχθούν με αυτό, και δεύτερον, διότι μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τη διαφθορά και την αδυναμία των θεσμών επιβολής νόμου που 

επικρατούν για να δωροδοκήσουν αξιωματικούς και υπαλλήλους προς την επίτευξη των 

στόχων τους.
192

 Ο Menkhaus, επομένως, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες 

που επικρατούν στα αποτυχημένα ή υπό-κατάρρευση κράτη είναι αποτρεπτικές για να 

τα επιλέξουν οι τρομοκρατικές ομάδες ως ασφαλείς ζώνες για τις δραστηριότητές τους. 

Η πιθανότητα των ομάδων αυτών να εκτεθούν στον τοπικό πληθυσμό ή ακόμα και στις 

διεθνείς αποστολές που παραμένουν εκεί είναι πολύ περισσότερες από ό,τι στα αδύναμα 

κράτη. 

Επιπλέον, στα κράτη τα οποία βρίσκονται υπό κατάρρευση, δεν υφίσταται 

κανενός είδους κεντρική εξουσία ή δομή. Έτσι, οι τρομοκράτες δεν έχουν ένα 

συγκεκριμένο στόχο εναντίον του οποίου να στρέφονται. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια 

υπερδύναμη την οποία να θέλουν να εκδιώξουν, ούτε και κάποιος στην εξουσία με τον 

οποίο να συμμαχήσουν για να ικανοποιήσουν από κοινού τους στόχους τους. Μάλιστα, 

ο Karin Von Hippel υπογραμμίζει ότι τα αδύναμα κράτη, ή τα κράτη που βρίσκονται 

υπό κατάρρευση τα οποία δεν παρουσιάζουν εσωτερικά, ένοπλες συγκρούσεις που να 

απειλούν το Ισλάμ, δεν αποτελούν στόχο των τρομοκρατών.
193

 Για παράδειγμα, όταν το 

Αφγανιστάν βρίσκονταν υπό Σοβιετική κατοχή, τότε ήταν που ο Bin Laden και 

ορισμένα μέλη της Al Qaeda έλαβαν δράση για την εκδίωξη της υπερδύναμης.
194

 

Βέβαια, εδώ πρέπει να αντιπαραβάλουμε και το ότι, τα κράτη που δεν έχουν κεντρική 

διακυβέρνηση και που βρίθουν από εμφύλιες συγκρούσεις αποτελούν ταυτόχρονα και 

αποτρεπτικό παράγοντα για την οργάνωση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Οι 

μονάδες ή οι ομάδες των τρομοκρατών κινδυνεύουν να διασπαστούν παίρνοντας το 

μέρος της μίας ή της άλλης πλευράς. Αυτό θα τους αποσπάσει από την αποστολή τους 
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και θα τους φέρει σε σύγκρουση μεταξύ τους. Επομένως, βλέπουμε ότι για την ίδια 

κατάσταση ισχύουν δύο διαφορετικές πραγματικότητες που μετράνε εξίσου πολύ. 

Ένα άλλο επιχείρημα κατά της αντίληψης για τη διασύνδεση της τρομοκρατίας 

με τα αποτυχημένα κράτη είναι και το ότι οι ομάδες αυτές ενδιαφέρονται παράλληλα να 

έχουν πρόσβαση σε μια «χρηματοδοτική υποδομή και μια υποδομή μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών επικοινωνίας, των μεταφορικών μέσων και 

των τραπεζικών υπηρεσιών».
195

 Σύμφωνα με το Stewart Patrick, η Al Qaeda έχει 

εξελιχθεί από «ένα κεντρικά κατευθυνόμενο δίκτυο που εδράζεται σε μια βάση, σε ένα 

πιο διασπαρμένο παγκόσμιο κίνημα με αυτόνομες μονάδες σε δεκάδες χώρες, είτε 

φτωχές, είτε πλούσιες».
196

 Κλασσικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Al Qaeda στη 

Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν την 11η Σεπτέμβρη όπου δημιουργήθηκε το 

λεγόμενο “Hamburg cell”. Όπως επισημαίνει ο Edward Newman, άτομα εξοικειωμένα 

με τη Δυτική κοινωνία μεσολαβούσαν στην οργάνωση των επιχειρήσεων στη Γερμανία 

και μετά εισχωρούσαν οι πληροφορίες και τα στοιχεία στις Η.Π.Α.
197

 Τέσσερις μάλιστα 

μουσουλμάνοι είχαν αποκτήσει Αμερικανικές βίζες και κατάφεραν να διευθύνουν 3 από 

τις 4 αεροπειρατείες.
198

 Είναι φανερό ότι μια τρομοκρατική οργάνωση που λειτουργεί 

σε τέτοια πολλαπλά επίπεδα δεν επιλέγει απλά την ακυβερνησία και τη διαφθορά αλλά 

αποζητά και ένα σύστημα υποδομών για τις επιχειρήσεις της.  

 Επιπρόσθετα, η τρομοκρατική δραστηριότητα σε ένα κράτος προϋποθέτει εν 

μέρει ότι αυτό έχει συναινέσει στο να παρέχει χρηματοδότηση. Κατά κύριο λόγω όμως, 

εξαρτάται από το κατά πόσο είχε το περιθώριο να αντισταθεί στην παρουσία και 

υποστήριξη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης στο έδαφός του. Το Αφγανιστάν τόσο πριν 

όσο και μετά τους Taliban ήταν συνδεδεμένο με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

διατηρώντας βάσεις της Al Qaeda, προσφέροντας στον Osama Bin Laden έδαφος για 

την προετοιμασία των επιχειρήσεών του και δέχονταν και πολλές άλλες ακραίες 

ισλαμικές οργανώσεις.
199

 Κατά πόσο όμως μπορούσαν οι τοπικές αρχές να αντισταθούν 

στην παρουσία της Al Qaeda; Το έκαναν ηθελημένα ή υποχρεώθηκαν; Τόσο το 

καθεστώς των Taliban όσο και η Ισλαμική κυβέρνηση του Σουδάν είχαν κοινά σημεία 
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με την ατζέντα της Al Qaeda, καθώς διαμόρφωσαν τελικά ένα συνεργατικό κλίμα και 

συναίνεσαν στις επιχειρήσεις μαχητικών οργανώσεων.
200

 Αν μετά την εκδίωξη 

Σοβιετικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν είχε εγκατασταθεί κυβέρνηση και κράτος 

δικαίου με τα αντίστοιχα όργανα αστυνόμευσης και επιβολής νόμου τότε, ούτε οι 

Taliban θα εγκαθίσταντο αλλά ούτε και η Al Qaeda θα είχε βάσεις εκεί.
201

 Η αμοιβαία 

συνεργασία της Al Qaeda με τους Taliban, στη βάση της παροχής οικονομικών 

ωφελημάτων, ευδοκίμησε, επομένως, λόγω των συνθηκών θεσμικής αδυναμίας ενός 

κράτους που επέτρεψε με τη σειρά του, στην Al Qaeda να χρησιμοποιήσει το 

Αφγανιστάν ως κύρια βάση της για τρομοκρατικές ενέργειες.  

 Συμπερασματικά, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την επικρατούσα άποψη ότι τα 

κράτη με χαλαρούς θεσμούς και ανύπαρκτη διακυβέρνηση διευκολύνουν την παράνομη 

κίνηση και την ατιμωρησία ορισμένων μη-κρατικών δρώντων που επιδίδονται σε 

τρομοκρατικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε όμως ότι οι θεωρητικοί και οι αναλυτές των 

διεθνών σχέσεων παρουσιάζουν κι άλλους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της τρομοκρατίας σε αυτά. Με την παράθεση των απόψεών τους 

καταλήγουμε τελικά στο ότι η διασύνδεση τρομοκρατίας με το αποτυχημένο κράτος ή 

το κράτος υπό-κατάρρευση δε δείχνει να είναι απόλυτη. Υπάρχουν και ορισμένες χώρες 

της Ασίας και της Αφρικής που παρουσιάζουν πολύ χαμηλά επίπεδα κρατικής 

κυριαρχίας, αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης και προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, που δεν αποτέλεσαν «ασφαλή καταφύγια» για τους τρομοκράτες. Έτσι, 

κράτη όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ζιμπάμπουε και η Ακτή Ελεφαντοστού 

δεν έχουν συσχετιστεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, με φαινόμενα τρομοκρατίας. Αυτή η 

διαπίστωση υποδηλώνει ότι τα αδύναμα ή αποτυχημένα κράτη δεν ενέχουν αυτόματα 

και τη διάσταση του «ασφαλούς καταφυγίου» για τους τρομοκράτες διότι για να 

εδραιωθεί μία ομάδα στα μέρη αυτά πρέπει να συντρέχουν μία σειρά από παράγοντες 

όπως για παράδειγμα η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή και η υποδομή 

τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.  

 

 Οργανωμένο Έγκλημα 

 Το οργανωμένο έγκλημα ευνοείται από συνθήκες όπου δεν υφίσταται κράτος 

δικαίου, ελεγχόμενα σύνορα, δικαστικές αρχές και σωστή αστυνόμευση. Αποτελεί τη 

δεύτερη αφορμή της διεθνούς ανησυχίας για τα αποτυχημένα κράτη που θα 
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εξερευνήσουμε καθώς αυτά θεωρούνται η «κοιτίδα» για την ανάπτυξη εγκληματικών 

δραστηριοτήτων. Πολλά κείμενα στρατηγικής συνέδεσαν τα αποτυχημένα κράτη με την 

αύξηση της εγκληματικής δραστηριότητας επιβεβαιώνοντας ότι είναι επιτακτική η 

ανάγκη παρέμβασης. 

Εφόσον το κράτος έπαψε να παρέχει στους πολίτες του τα δημόσια αγαθά, 

επακόλουθο είναι να τροφοδοτείται ένας διαρκής ανταγωνισμός μεταξύ κρατικών και 

μη κρατικών δρώντων για την παροχή δημόσιων αγαθών όπως της ασφάλειας, της 

υγείας, της εκπαίδευσης. Συχνά, οι μη κρατικοί δρώντες παρεμβαίνουν με εργαλείο το 

οργανωμένο έγκλημα για να εξασφαλίσουν τα αγαθά αυτά στους «προστατευμένους» 

τους και με απώτερο στόχο να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο και εξουσία. Τέτοια 

οργάνωση είναι η La Familia Michoacana του Μεξικού η οποία παρέχει ασφάλεια σε 

ορισμένες κοινότητες που έχει υπό την κηδεμονία της αλλά παρέχει παράλληλα και 

δάνεια σε αγρότες και επιχειρήσεις.
202

 Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται ένα είδος 

νομιμοποίησης της εγκληματικότητας αφού αυτή στοχεύει τελικά στο να καλύψει τα 

κενά της κρατικής κυριαρχίας. 

Περίπτωση αποτυχημένων κρατών όπου το έγκλημα ευδοκιμεί είναι το 

Αφγανιστάν. Η διαφθορά πρυτανεύει με τους Αφγανούς να δωροδοκούν στο 40% των 

συναναστροφών τους με μέλη της κυβέρνησης.
203

 Το 25% των Αφγανών δωροδόκησε 

αστυνομικό, το 18% δικαστή ενώ 12% δωροδόκησε μέλος της κυβέρνησης.
204

 Οι 

πελατειακές σχέσεις,
205

 η πρόσληψη δημοσίου υπαλλήλου βάσει οικογενειακών δεσμών 

ή ακόμα και η επιπλέον πληρωμή δημοσίων υπαλλήλων για την επιτάχυνση διοικητικών 

διαδικασιών,
206

 είναι αδιαμφισβήτητη απόρροια ενός κράτους όπου οι φυλετικές 

διακρίσεις κυριαρχούν και δεν υφίσταται αποτελεσματικό δικαιϊκό σύστημα. 

 Παρατηρείται ακόμα, αύξηση του εμπορίου των ναρκωτικών (όπιο και χασίς) το 

οποίο εμπλέκει 248.700 νοικοκυριά για την παραγωγή του.
207

 Τα έσοδα από αυτήν την 

παράνομη δραστηριότητα που ανθεί στο Αφγανιστάν συγκεντρώνονται στα νότια και 
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δυτικά του κράτους, εκεί όπου κατά 98% γίνεται η καλλιέργεια των ναρκωτικών και 

όπου δε προσφέρονται άλλες ευκαιρίες για εργασία.
208

 Το κέρδος είναι αρκετά μεγάλο 

και ανεβάζει το νόμιμο ΑΕΠ της χώρας, ωστόσο η αξία του εμπορίου ναρκωτικών ως 

ποσοστού νόμιμου ΑΕΠ της χώρας έχει αρχίσει να πέφτει από το 2006, καθώς η νόμιμη 

οικονομία αυξάνεται και η καλλιέργεια οπίου μειώνεται.
209

 Αδιαμφισβήτητη είναι η 

επακόλουθη ενίσχυση των οικονομιών της Δυτικής Αφρικής με τις ξένες άμεσες 

επενδύσεις να αυξάνονται σε Guinea, Gambia, Guinea-Bissau με κέρδη από το εμπόριο 

ναρκωτικών.
210

   

Στα παράνομα αυτά πλαίσια διακίνησης ναρκωτικών και αύξησης ξένων 

επενδύσεων σε άλλα κράτη της Αφρικής, δημιουργούνται χαλαρά και «ευέλικτα» 

δίκτυα γύρω από τους εμπόρους ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον Mark James, αυτό 

σημαίνει ότι ορισμένα μέλη των δικτύων δουλεύουν παράλληλα και για άλλα δίκτυα 

ενώ άλλα μέλη παραμένουν πιο πιστά δεδομένων των φυλετικών και οικογενειακών 

δεσμών. Αυτά τα δίκτυα παραμένουν πολλές φορές διασυνδεδεμένα με τρομοκρατικές 

οργανώσεις όπως τους Taliban στους οποίους παρέχουν οικονομική υποστήριξη με 

αντάλλαγμα προστασία για την καλλιέργεια οπίου.
211

 

Άλλο παράδειγμα ύπαρξης οργανωμένου εγκλήματος σε περιοχή που εμφανίζει 

χαρακτηριστικά αδυναμίας είναι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, όπου τόσο η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας όσο και η κατάρρευση των 

σοσιαλιστικών καθεστώτων στα Βαλκάνια συντέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη 

των αλβανικών ομάδων μαφίας. Αναλυτικότερα, η Έφη Λαμπροπούλου αναφέρεται στο 

γεγονός ότι με τον εκδημοκρατισμό της Ανατολικής Ευρώπης μετά το 1989, 

διευκολύνθηκε και η δράση των εγκληματικών οργανώσεων. Αυτές εξαπλώθηκαν 

κυρίως μετά το 1990 χρησιμοποιώντας τη βία και τη διαφθορά του πολιτικού 

συστήματος προς όφελός τους.
 212

 Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο πόλεμος στη 

Γιουγκοσλαβία, «διέκοψε τη διακίνηση παράνομων αγαθών από την εν λόγω χώρα και 

ιδίως της ηρωίνης», και οι «Αλβανοί το εκμεταλλεύθηκαν προσφέροντας τις υπηρεσίες 
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τους στους τούρκους εμπόρους ναρκωτικών», ενώ παράλληλα, «διεύρυναν τις 

επιχειρήσεις τους στο εμπόριο όπλων και παράνομων μεταναστών». Μετά το 1992, 

«υπολογίζεται ότι οι Αλβανοί ελέγχουν το 70% του εμπορίου ηρωίνης στη Γερμανία και 

στην Ελβετία, χώρες που έχουν μεγάλες αλβανικές κοινότητες και προσφέρουν ιδεώδεις 

ευκαιρίες για ξέπλυμα χρημάτων».
213

 Η Αλβανία πάντως δεν είναι σε θέση να 

ανταπεξέλθει αυτών των προβλημάτων δεδομένων των ελλείψεων αστυνόμευσης που 

παρουσιάζει. 

Από την άλλη πλευρά, η φύση του οργανωμένου εγκλήματος έχει αλλάξει άρδην 

και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από συνθήκες αναρχίας για να ευδοκιμήσει. Όπως 

διατείνεται και ο Moisés Naím, το διεθνές έγκλημα δεν είναι αποκλειστικά «ζήτημα 

επιβολής του νόμου, που απαιτεί καλή διαχείριση από την αστυνομία, τις εισαγγελικές 

και τις δικαστικές αρχές».
214

 Αντιθέτως, είναι «πολιτικό πρόβλημα με επιπτώσεις στην 

εθνική ασφάλεια». Σήμερα οι εγκληματίες αποκτούν πολιτική επιρροή σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι στο παρελθόν σε χώρες Αφρικής, Ανατολικής Ευρώπης, 

Λατινικής Αμερικής, ακόμα και στη Ρωσία και στην Κίνα.
215

 Γνωστά είναι τα 

παραδείγματα της Ρωσικής μαφίας με τα συνδικάτα του πολέμου αλλά και της Βολιβίας 

όπου δικαστήρια, μυστικές και αστυνομικές υπηρεσίες υπηρετούν εγκληματικούς 

σκοπούς.
216

 Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Βενεζουέλα όπου ανώτατοι αξιωματικοί του 

στρατού είναι μπλεγμένοι στο εμπόριο ναρκωτικών.
217

 «Στα κράτη-μαφίες βρίσκει 

κανείς την ταχύτητα και την ευελιξία των υπερεθνικών εγκληματικών δικτύων να 

συγχωνεύονται με τη νομική προστασία και τα διπλωματικά προνόμια που ταιριάζουν 

μόνο σε κράτη» κατά των οποίων «οι εγχώριες δυνάμεις επιβολής του νόμου διαθέτουν 

πολύ λίγα όπλα».
218

 

Πράγματι, το οργανωμένο έγκλημα υποβοηθάται από συνθήκες κυβερνητικής 

αστάθειας, διαφθοράς και έλλειψης κράτους δικαίου. Ωστόσο, οι σύγχρονες 

εγκληματικές οργανώσεις των αναπτυσσόμενων και των αναπτυγμένων χωρών είναι 

πολύ πιο ευκατάστατες και έχουν περισσότερα διαθέσιμα μέσα και ανθρώπινο δυναμικό 

(τεχνολογία, δικηγόρους, λογιστές) για να πετύχουν τους στόχους τους. Τα διεθνικά 
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δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος χρειάζονται την υποστήριξη των εθνικών 

κυβερνήσεων, των δικαστών, των υπουργών, των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων 

για να καλύπτονται οι παράνομες δραστηριότητες και να διασφαλίζεται η ατιμωρησία 

τους.  Αυτό αποδεικνύει ότι οι συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος ευνοούνται και σε 

μη αποτυχημένες χώρες (Ρωσία, Κίνα) διότι εκεί έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της 

χρήσης του ίδιου του κράτος και των δημόσιων υπηρεσιών του προς όφελός τους. Αυτό 

αποδεικνύει και πάλι ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν εδράζεται αποκλειστικά σε 

συνθήκες αναρχίας και ακυβερνησίας αλλά ευδοκιμεί και σε χώρες που παρέχουν τα 

μέσα που θα χρειάζονταν μία σύγχρονη εγκληματική ομάδα. 

 

 Λαθρεμπόριο Ελαφρύ Οπλισμού 

Άλλη μία αφορμή της διεθνούς ανησυχίας για τα αποτυχημένα κράτη αποτελεί 

και η δραστηριότητα λαθρεμπορίου ελαφρύ οπλισμού. Καταγράφεται ως μία ακόμη 

απειλή διεθνούς ασφαλείας που πηγάζει από αυτά διότι, τα διάτρητα σύνορα, η 

χαλαρότητα της εφαρμογής των νόμων και η αδυναμία ύπαρξης αποτελεσματικών 

κυβερνητικών μηχανισμών είναι μερικές από τις συνθήκες που υποθάλπουν το 

λαθρεμπόριο όπλων.  

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα λαθρεμπορίου ελαφρύ οπλισμού ήταν τα 

Βαλκάνια τη δεκαετία του 1990 όταν μεγάλες ποσότητες πολεμικών όπλων έφτασαν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες του πρώην Σοβιετικού 

μπλοκ. Μέσα στο γενικότερο κλίμα αναταραχών που επικρατούσε στα Βαλκάνια, 

εδραιώθηκαν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Αυτές επιδίδονταν σε παράνομη 

διακίνηση, κατοχή και χρήση «συναρμολογούμενων όπλων» (“convertible weapons”). 

Επίσης, οι ίδιες ομάδες τα αγόραζαν σε χαμηλή τιμή, τα μετέτρεπαν σε κανονικά 

πυροβόλα και τα πουλούσαν ακριβότερα.
219

  

Επιπλέον, είναι καλό να αναφέρουμε ότι μεγάλος αριθμός όπλων συνέρρεε στην 

περιοχή των Βαλκανίων κατά τη διάρκεια της Γιουγκοσλαβικής κρίσης με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν πολλών ειδών όπλα και εκρηκτικά. Η περιοχή των Βαλκανίων ήταν μία 

ανεξάντλητη πηγή όπλων για πολλές χώρες του τρίτου κόσμου που μαστίζονταν από 

επαναστάσεις και συγκρούσεις στο εσωτερικό τους. Είναι γεγονός ότι, η Βουλγαρία 

εξήγαγε όπλα στο Ιράκ, στη φυλή των Hutu στη Ρουάντα και εξόπλιζε τις ένοπλες 
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δυνάμεις του Μπουρούντι. Η Αλβανία από την άλλη, πουλούσε όπλα στις πρώην 

κυβερνητικές δυνάμεις της Ρουάντα στο Ανατολικό Ζαΐρ, τόσο κατά τη διάρκεια όσο 

και μετά τη γενοκτονία της Ρουάντα.
220

 

Αδιαμφισβήτητα, το λαθρεμπόριο όπλων επηρεάζει την περιφερειακή ασφάλεια. 

Σύμφωνα με την Έφη Λαμπροπούλου, η αγορά των όπλων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί με 

την Αλβανία να παρέχει ένα σημαντικό τμήμα των όπλων μετά την έκρηξη βίας στη 

χώρα. Υπολογίζεται ότι έχουν διακινηθεί πάνω από «150.000 όπλα και εκατομμύρια 

σφαίρες από αλβανικές ομάδες».
221

 Ένα γεγονός μάλιστα που συνέβαλε στην αθρόα 

διακίνηση ελαφρύ οπλισμού στην περιοχή, ήταν το περιστατικό με τις αλβανικές 

πυραμιδικές παρατράπεζες που προκάλεσαν μία σημαντική εσωτερική κρίση στη χώρα, 

το Μάρτιο του 1997. Οι παράνομες αυτές παρατράπεζες κήρυξαν πτώχευση και ο 

Μπερίσα ξεκαθάρισε ότι το κράτος δεν όφειλε να επιστρέψει τα χρήματα. Μέσα στην 

κρίση των ολίγων ημερών, αφαιρέθηκε μεγάλος αριθμός ελαφρύ οπλισμού από τα 

στρατόπεδα, με αποτέλεσμα να περάσουν στις γειτονικές περιοχές.
222

 

Αλλά τα ίδια φαινόμενα διακίνησης οπλισμού υπάρχουν και στα σύνορα 

Αφγανιστάν-Πακιστάν. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Μιχαλέτο, ο Sayed Anwar 

(αξιωματούχος της αφγανικής αντιτρομοκρατικής μονάδας) «αναφέρει ότι οι Taliban 

εφοδιάζονται με σύγχρονο οπλισμό από τους Πακιστανούς και βρίσκουν καταφύγιο στη 

χώρα τους». Ακόμα, «μυστική δημοσιογραφική αποστολή από την εφημερίδα Times 

καταγράφουν την ύπαρξη στρατοπέδου Taliban μέσα σε Πακιστανικό έδαφος». 

Μάλιστα, «η χρησιμοποίηση εκρηκτικών μηχανισμών που ενεργοποιείται μέσω κινητού 

τηλεφώνου ήταν «προσφορά» των Πακιστανών προς τους Taliban».
223

  

Η ισχυρή παρουσία όπλων οφείλεται, όπως ισχυρίστηκε και η Μπεναζίρ 

Μπούτο, στο ότι η Δύση χρησιμοποίησε το Πακιστάν ως «δια-μετακομιστή» όπλων 

στους Mujahideen (8,7 δις από το 1986 μέχρι το 1990). Τα όπλα αυτά έχουν διαδοθεί 

πλέον εκτός συνόρων σε εγκληματίες, εθνικές σεχταριστικές ομάδες και προκαλούν τις 

κρατικές δυνάμεις ενισχύοντας αποσχιστικά κινήματα εντός της χώρας.
224
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Η σύγκρουση στα βορειοδυτικά σύνορα του Πακιστάν μεταξύ Πακιστανικών 

δυνάμεων και φυλών κατά της επιβολής της Σαρίας το 1994 κατέδειξε άλλη μια φορά 

τη δραστηριότητα λαθρεμπορίου όπλων που αναπτύσσονταν στην περιοχή. Οι φυλές 

που βρίσκονται στα σύνορα επωφελούνται από το λαθρεμπόριο αλλά το κράτος έχανε 

διαρκώς τις κρατικές εισφορές. Οι επαναστάτες ήταν εξοπλισμένοι σε τέτοιο βαθμό που 

η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει στις απαιτήσεις τους. Πολλοί επαναστάτες 

οπισθοχωρούσαν προς το Αφγανιστάν και τις γειτονικές περιοχές για ανεφοδιασμό και 

καταφύγιο αποδεικνύοντας έτσι τη διασύνδεση Αφγανιστάν-Πακιστάν στην παροχή 

όπλων.
225

 Η κυβέρνηση του Πακιστάν προσπάθησε να σταματήσει το λαθρεμπόριο 

μεταξύ των δύο αυτών χωρών διότι το Αφγανιστάν εισάγει προϊόντα δίχως να πληρώνει 

φόρους.
226

  

Με το άνοιγμα νέων δρόμων προς το Χεράτ και το Τουρκμενιστάν, το 

λαθρεμπόριο όπλων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων απέκτησε άλλες διαστάσεις. 

Καθώς οι τελωνειακοί έλεγχοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι στο Πακιστάν, οι λαθρέμποροι 

μετέφεραν τα όπλα μέσω περιοχών που ελέγχονται από τους Taliban.
227

 

Το λαθρεμπόριο όπλων επομένως, ευνοείται στα κράτη όπου ο εδαφικός έλεγχος 

είναι μειωμένος και τα σύνορα ασαφή. Σε περίπτωση μάλιστα όπου υπάρχει ήδη 

εξέγερση στα κράτη αυτά, οι δραστηριότητες λαθρεμπορίου υποδαυλίζουν την επίτευξη 

ειρήνης πυροδοτώντας περισσότερες διαμάχες. 

 

 Όπλα Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ) 

 Η αντίληψη που επικρατεί με βάση τα κείμενα στρατηγικής που εξετάστηκαν 

παραπάνω είναι ότι τα αδύναμα ή τα αποτυχημένα κράτη μπορούν να διευκολύνουν την 

εξάπλωση των ΟΜΚ ή των συστατικών μερών τους με διάφορους τρόπους. Η 

κατασκευή και η εξάπλωση των ΟΜΚ αποτελεί την τέταρτη σε σειρά αφορμή διεθνούς 

ενασχόλησης με τα αποτυχημένα κράτη που θα εξερευνήσουμε. Είναι μία ακόμη 

αφορμή που έστρεψε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στα κράτη αυτά 

αναφορικά με την απειλή που συνεπάγονται για τη διεθνή ασφάλεια. Η απειλή αυτή τη 

φορά συνίσταται στο ότι είναι πιθανό να παρέχουν βοήθεια σε άλλες χώρες ή σε μη-

κρατικούς δρώντες για την κατασκευή τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 

Πακιστανού μικρέμπορα πυρηνικών Α.Κ. Χαν που διέδιδε την τεχνογνωσία κατασκευής 
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βομβών σε άλλα κράτη. Ακόμα, είναι πιθανό να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές για 

τους εμπόρους των όπλων μαζικής καταστροφής. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 

Γεωργία η οποία είναι κόμβος μεταφόρτωσης πυρηνικού υλικού από τη Ρωσία όπως θα 

δούμε και παρακάτω. Είναι όμως τελικά τα αποτυχημένα κράτη εκείνα που παρέχουν 

συνθήκες «επώασης» για τη διασπορά των ΟΜΚ; 

Εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν περιορίζεται 

πλέον σε μία μορφή παράνομης δραστηριότητας αλλά όπως υπογραμμίστηκε και 

παραπάνω αποτελείται από ευέλικτα δίκτυα που έχουν πλέον τα μέσα και πολλές φορές 

και την κυβερνητική υποστήριξη να κάνουν οτιδήποτε για τη δημιουργία κέρδους. Το 

λαθρεμπόριο πυρηνικών μπορεί να προστεθεί ως μία ακόμη ενασχόληση της 

«συντεχνίας» του διεθνικού εγκλήματος που μπορεί να συνεργάζεται ακόμα και με 

κυβερνήσεις για την επίτευξη κέρδους. Έτσι, το 2008, όταν ξέσπασε η σύγκρουση 

μεταξύ Αμπχαζίας/Ν. Οσετίας και Ρωσίας, Ρώσοι ανώτεροι αξιωματικοί συμμετείχαν 

ενεργά σε προσοδοφόρες επιχειρήσεις παράνομου εμπορίου όπλων στη Νότια Οσετία 

με αποτέλεσμα να διατηρείται η συμμετοχή της Ρωσίας στον πόλεμο για να 

πολλαπλασιάζονται αυτά τα παράνομα κέρδη.
228

 Είναι κατάφωρο το ότι, το 

λαθρεμπόριο όπλων μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε ανθεί το οργανωμένο 

έγκλημα το οποίο όπως σημειώσαμε επικρατεί και σε μη αποτυχημένες πολιτείες.  

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι νέες απειλές ασφαλείας συμπεριέλαβαν τη 

διάδοση των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων, καθώς όλο και περισσότερα 

κράτη άρχισαν να αναπτύσσουν τα δικά τους βαλλιστικά συστήματα και πυρηνικά 

όπλα. Αυτό αποδίδεται στο ότι, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και η τεχνολογία που 

απαιτείται για την κατασκευή τους είναι πλέον διαθέσιμα στην παγκόσμια αγορά, 

γεγονός που καθιστά ευκολότερη την κατασκευή χημικών, βιολογικών και πυρηνικών 

όπλων από τα κράτη. Σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη και τη Φωτεινή Μπέλλου, η 

διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της εύκολης προσβασιμότητας σε 

πυρηνικό υλικό κυρίως μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την έξαρση του διεθνικού 

οργανωμένου εγκλήματος μέσω του οποίου διευκολύνθηκε η διακίνηση ύποπτου 

υλικού.
229

 Επομένως, από το 1990 παρατηρούμε μία έντονη κινητικότητα σχάσιμου 

υλικού το οποίο καθιστά πολύ ευκολότερη την κατασκευή και το λαθρεμπόριο των 

ΟΜΚ ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με το Phil Williams, το λαθρεμπόριο πυρηνικού υλικού 
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αναπτύσσεται κυρίως στις περιοχές του Καυκάσου, των Βαλκανίων, της Τουρκίας και 

της Κεντρικής Ασίας.
230

  

Η διασπορά των ΟΜΚ διευκολύνθηκε από τρία συμβάντα. Πρώτο ήταν οι 

πυρηνικές δοκιμές της Ινδίας το 1998, με στόχο να «εξισορροπήσει την αναδυόμενη 

ισχύ την Κίνας» και να «κορυφώσει την αποτρεπτική της ικανότητα στην περιοχή της 

Νότιας Ασίας». Δεύτερο συμβάν ήταν η αντίστοιχη πυρηνική δοκιμή του Πακιστάν τον 

Μάιο του 1998 και τρίτο γεγονός που διευκόλυνε τη διασπορά των ΟΜΚ ήταν τον 

Αύγουστο του 1998 όταν η Βόρειος Κορέα εκτόξευσε πύραυλο ικανό για πολύ-επίπεδη 

δράση, στη θάλασσα της Ιαπωνίας προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες στην ασφάλεια της 

τελευταίας.
231

  

Βέβαια, τα πρακτικά εμπόδια της παραγωγής του απαραίτητου υλικού για τα 

χημικά όπλα θεωρούνται ελάχιστα. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να καλυφθεί πολύ 

εύκολα μέσω μιας φαινομενικά νόμιμης εμπορικής επιχείρησης.
232

 Πράγματι, ο Lyell 

ισχυρίζεται ότι, οι εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονται τα λιπάσματα, τα εντομοκτόνα 

και τα πετροχημικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή συστατικών μερών 

των χημικών όπλων.
233

 Χημικά όπλα ανέπτυξαν το Ιράν, το Ιράκ, και η Συρία που 

παρουσιάζει χημικές κεφαλές βαλλιστικών πυραύλων. Παράλληλα, η Λιβύη έχει 

κατασκευάσει βόμβες χημικών όπλων, ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει εναλλακτικές 

εγκαταστάσεις αναπαραγωγής των χημικών όπλων.
234

 Από την άλλη πλευρά, η 

τεχνολογία και η υποδομή που χρειάζονται για την κατασκευή των βιολογικών όπλων 

είναι πιο φθηνά συγκριτικά με τα πυρηνικά όπλα, και επομένως, κάθε κράτος με μία 

αναπτυγμένη βιομηχανία κατασκευής φαρμάκων μπορεί να προβεί στην κατασκευή 

τους.
235

 Έτσι παρατηρούμε ότι το Ιράν έχει την κατάλληλη υποδομή για την κατασκευή 
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των βιολογικών όπλων, ενώ παράδειγμα αποτελεί και η Λιβύη η οποία αρχίζει να 

ερευνά και να αναπτύσσει μικρές ποσότητες βιολογικών όπλων.
236

 

 Πέραν των γνωστών περιπτώσεων του Πακιστάν και της Νοτίου Κορέας, 

υπάρχουν περιοχές που δεν είναι αποτυχημένα κράτη ή τουλάχιστον δε θεωρούνται ως 

τέτοια βάσει των ερευνητικών κέντρων που παρατέθηκαν παραπάνω, και που 

εμφανίζουν πολλά περιστατικά διακίνησης πυρηνικού υλικού. Σύμφωνα με τα δεδομένα 

της Lyudmila Zaitseva, η Γεωργία λειτουργεί ως «κόμβος μεταφόρτωσης πυρηνικού 

ραδιενεργού υλικού από τη Ρωσία και το Καζακστάν».
237

 Οι χώρες που είχαν τις 

περισσότερες περιπτώσεις λαθρεμπορίου πυρηνικών κατά την περίοδο 2001-2005, ήταν 

πρώτη η Ουκρανία, δεύτερη η Ρωσία, τρίτη η Γεωργία, ακολουθούμενες από τη 

Λευκορωσία, το Καζακστάν, την Ινδία, ενώ χώρες όπως το Ουζμπεκιστάν, το 

Καμερούν, η Ουγκάντα και το Ζαΐρ εμφανίζονται με μηδενικά περιστατικά.
238

 Οι 

περισσότερες κατασχέσεις πυρηνικού υλικού έχουν γίνει στα λιμάνια της Μαύρης 

Θάλασσας όπου μεταφέρεται ύποπτο υλικό από την Πρώην Σοβιετική Ένωση στην 

Τουρκία, ενώ παρατηρούμε ότι μόνο η Ουκρανία έχει μαύρη αγορά πυρηνικών που 

εμπορεύεται κυρίως ιονίζουσες ραδιενεργές πηγές.
239

 

 Λιγότερες είναι οι περιπτώσεις λαθρεμπορίου στην Αφρική με μόνη γνωστή 

περίπτωση την κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου από αντιδραστήρα στην Κινσάσα στα 

μέσα του 1990. Με δεδομένη την αδυναμία επιβολής νόμου και τα υψηλά ποσοστά 

διαφθοράς στις Αφρικανικές χώρες η μετατροπή του «yellow cake» (απαραίτητη στο 

αρχικό στάδιο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων) είναι εύκολη.
240

 

 Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι υπάρχει περισσότερη ευκολία όσον αφορά στην 

πρόσβαση στην τεχνολογία κατασκευής χημικών και βιολογικών όπλων. Με την 

εντονότερη κινητικότητα του σχάσιμου υλικού και τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας 

στην παγκόσμια αγορά, είναι πολύ ευκολότερο να αναπαραχθούν τα ΟΜΚ. Μάλιστα, 

όπου τα σύνορα είναι διάτρητα, ο εδαφικός έλεγχος είναι μειωμένος και όπου δεν 

υπάρχουν και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι δυνατότητες κατασκευής και 

λαθρεμπορίου ΟΜΚ είναι αυξημένες. Ωστόσο, τα αδύναμα ή αποτυχημένα κράτη δεν 

είναι πάντα συνδεδεμένα με την κατασκευή των ΟΜΚ. Εκτός από την περίπτωση του 
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Πακιστάν και της Νοτίου Κορέας, είναι εμφανές ότι άλλες πολύ πιο αναπτυγμένες 

χώρες όπως η Ρωσία και η Ουκρανία εμφανίζουν περισσότερες πιθανότητες για αγορά, 

κατασκευή και λαθρεμπόριο ΟΜΚ. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το πυρηνικό 

πρόγραμμα και τις εγκαταστάσεις του Ιράν το οποίο κάθε άλλο παρά πρώτο είναι στους 

πίνακες των αποτυχημένων κρατών. Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι, ορισμένες χώρες 

όπως η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν πηγές πληροφοριών για την τεχνολογία 

κατασκευής των πυραύλων και των ΟΜΚ για άλλες χώρες ενώ, το Ιράν, η Συρία και το 

Πακιστάν ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά την κατασκευή βαλλιστικών 

πυραύλων και ΟΜΚ. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι, η σύνδεση μεταξύ 

αποτυχημένου κράτους και λαθρεμπορίου ΟΜΚ δεν είναι απόλυτη και άρρηκτη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα διατριβή μελετά τη νέα μεταψυχροπολεμική διεθνική απειλή 

ασφαλείας που είναι τα «αποτυχημένα κράτη». Επιδιώκει να διασαφηνίσει την έννοια 

των αποτυχημένων κρατών, εξερευνώντας αν και κατά πόσο αυτά πράγματι αποτελούν 

απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και δικαιολογούν τις πρακτικές των διεθνών 

παρεμβάσεων. Σταδιακά αποδεικνύεται ότι ακόμα και αν τα αποτυχημένα ή αδύναμα 

κράτη ή τα κράτη υπό-κατάρρευση παρέχουν το γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων όπως του λαθρεμπορίου όπλων, της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος, στην πραγματικότητα, δεν αποτελούν και την αιτία των 

φαινομένων αυτών. Με άλλα λόγια, η σύνδεση των αποτυχημένων κρατών με τις 

απειλές της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης κάθε άλλο παρά απόλυτη και άρρηκτη 

είναι. 

 Αρχικά, διασαφηνίζεται ότι, η 11
η
 Σεπτεμβρίου ήταν η «θρυαλλίδα» που 

έστρεψε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στα αποτυχημένα κράτη, καθώς αυτά 

εντάχθηκαν στη διεθνολογική συζήτηση ως προτεραιότητα των δυτικών κέντρων 

χάραξης πολιτικής. Αυτές οι ασταθείς περιοχές από πλευράς διακυβέρνησης και θεσμών 

ταυτίστηκαν με την απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια κυρίως μετά την 11
η
 

Σεπτεμβρίου 2001, όταν το Αφγανιστάν, ένα πολιτικο-οικονομικά υπό-ανάπτυκτο 

κράτος, κατάφερε να πλήξει μία υπερδύναμη, τις Η.Π.Α. Το ενδιαφέρον στράφηκε 

απευθείας στα κράτη των οποίων η κρατική κυριαρχία έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο 

βαθμό που αδυνατούσαν να παρέχουν τα δημόσια αγαθά της ασφάλειας, της υγείας, της 

εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης στους πολίτες τους. Κοινό παρονομαστή όλων αυτών των 

κρατών αποτέλεσε το γεγονός ότι, αναδύθηκαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και κλήθηκαν 

να αναλάβουν το βάρος της αυτονομίας τους αν και πρακτικά ήταν αδύναμα να προβούν 

σε κάτι τέτοιο. Η δεκαετία του 1990 εγκαινίασε μία εποχή διεθνούς ανησυχίας για αυτά 

τα ιδιαίτερα κράτη, καθώς θεωρήθηκαν η πηγή των διεθνικών απειλών της 

τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου όπλων, της εξάπλωσης 

των ασθενειών μεταξύ άλλων. Τα φαινόμενα αυτά ήταν οι επιπρόσθετες αφορμές που 

λειτούργησαν ως δικαιολογητική βάση για τις πρακτικές παρέμβασης στα αποτυχημένα 

κράτη. Επομένως, την περίοδο αυτή, δημιουργείται μία επιτακτική ανάγκη για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τα αυτά. 
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Από τη μία πλευρά, οι Ρεαλιστές διατείνονται ότι οι παρεμβάσεις στα 

αποτυχημένα κράτη οφείλουν να πραγματοποιούνται όταν απειλείται το εθνικό 

συμφέρον μίας χώρας ή η τάξη και η σταθερότητα του συστήματος. Παράλληλα, οι 

Φιλελεύθεροι τάσσονται υπέρ της παρέμβασης στα κράτη αυτά με στόχο την 

επανεγκαθίδρυση των κυβερνητικών θεσμών όπως του κράτους δικαίου και της 

οικονομίας της αγοράς. Έτσι, ο ΟΗΕ επικαλείται τον όρο της «οικοδόμησης της ειρήνης 

μετά από συγκρούσεις» τονίζοντας την ανάγκη επέμβασης στα αποτυχημένα κράτη με 

απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση των θεσμών και της διακυβέρνησης για να αποφευχθεί 

η επανέναρξη των συγκρούσεων. Παράλληλα, ιδρύεται και η Επιτροπή Οικοδόμησης 

της Ειρήνης για να υποστηρίξει τις προσπάθειες της οικοδόμησης χρηστής 

διακυβέρνησης και αποτελεσματικών κυβερνητικών θεσμών στις περιοχές αυτές. Χώρες 

όπως η Αγγλία και η Αμερική εκφράζουν την ανησυχία τους για τα αποτυχημένα κράτη 

στα οποία εδράζονται παράνομες δραστηριότητες που πλήττουν την ασφάλεια των 

πληθυσμών τους αλλά κα τη διεθνή ασφάλεια. Ακόμα και η Κίνα, οπαδός της αρχής της 

μη-επέμβασης στα εσωτερικά ενός κράτους, αρχίζει να ενστερνίζεται την επικρατούσα 

αντίληψη και να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφύλαξη 

της κρατικής κυριαρχίας.  

 Λαμβάνοντας ως δεδομένο αυτό το πλαίσιο της διεθνούς ανησυχίας και της 

έντονης κινητικότητας των κρατών και των διεθνών οργανισμών, διερευνάται αν όντως 

τα αδύναμα ή αποτυχημένα κράτη αποτελούν την αιτία των διεθνών παρεμβάσεων. 

Τελικά, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, τα κράτη με χαλαρούς θεσμούς και σχεδόν 

ανύπαρκτη διακυβέρνηση όντως διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητες. Η 

έλλειψη κράτους δικαίου, ο μειωμένος εδαφικός έλεγχος και τα διάτρητα σύνορα 

υποθάλπουν τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες του οργανωμένου 

εγκλήματος ή και το λαθρεμπόριο όπλων.  

Από την άλλη πλευρά όμως, παρατηρούμε ότι, η επιλογή ενός κράτους ως 

«ασφαλές καταφύγιο» για την οργάνωση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων 

προϋποθέτει και άλλους καθοριστικούς παράγοντες πέραν του υψηλού βαθμού της 

αποτυχίας ή αδυναμίας του. Προϋποθέτει για παράδειγμα, την κατάλληλη υποδομή των 

τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών. Επιπλέον, οι τρομοκράτες λαμβάνουν υπ’ όψιν 

και τον κίνδυνο του ότι θα εκτεθούν στον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος λειτουργεί 

επιθετικά κατά των ξένων. Όσον αφορά στο οργανωμένο έγκλημα, δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε το ότι κράτη όπως η Ρωσία (το οποίο κάθε άλλο παρά αποτυχημένο 

είναι), έχει χαρακτηριστεί ως κράτος –μαφία που εντάσσει στις παράνομες 
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δραστηριότητές του και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει 

ότι οι σύγχρονες εγκληματικές οργανώσεις ευδοκιμούν σε κράτη που τους παρέχουν και 

τα κατάλληλα μέσα όπως η κυβερνητική υποστήριξη, οι δικηγόροι, οι λογιστές και οι 

τεχνικοί υπολογιστών μεταξύ άλλων. Τέλος, και σχετικά με το λαθρεμπόριο των ΟΜΚ, 

βλέπουμε για άλλη μία φορά ότι, τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται όχι στην 

Αφρική όπου υπάρχουν τα περισσότερα αποτυχημένα κράτη αλλά στη Γεωργία, ενώ 

κατασχέσεις πυρηνικού υλικού καταγράφονται στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας με 

πρώτη χώρα την Ουκρανία και δεύτερη τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, χώρες όπως η Ρωσία 

και Κίνα πρωτοστατούν στη διάδοση γνώσεων για την κατασκευή των βαλλιστικών 

πυραύλων και των ΟΜΚ. 

Συνοψίζοντας, η νέα μορφή διεθνικών απειλών για την οποία έκανε λόγο ο 

Lutterbeck, παρουσιάστηκε στη μεταψυχροπολεμική περίοδο και πήρε τη μορφή των 

αδύναμων-αποτυχημένων κρατών ή κρατών υπό-κατάρρευση. Η ρήση του Adam David 

Morton για την «παθολογία παρρέκλισης» που τα περιβάλλει επαληθεύεται καθώς όλα 

τα κείμενα στρατηγικής των διεθνών οργανισμών και των χωρών που εξετάστηκαν 

ομογνωμούν ως προς την αντίληψη ότι τα κράτη αυτά είναι η πυριτιδαποθήκη των 

προκλήσεων της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Αν και δεν αποτελούν την αιτία των 

φαινομένων αυτών όπως είδαμε και παραπάνω, ωστόσο, στα δυτικά κέντρα συνεχίζεται 

η καλλιέργεια της άποψης ότι τα κράτη αυτά χρήζουν διεθνούς παρέμβασης. Μήπως 

τελικά, επιβεβαιώνεται το ότι ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης γα τις απειλές που 

συνεπάγονται τα αποτυχημένα κράτη αποτελεί αφηγηματικό οικοδόμημα των μεγάλων 

δυνάμεων που σκοπεύει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές διεθνούς παρέμβασης στα 

κράτη αυτά; Μήπως η άποψη του Branwen Gruffydd Jones περί «ιμπεριαλιστικής 

ιδεολογίας» επαληθεύεται; Αυτή η διατριβή προσφέρει μία ευκαιρία επανεξέτασης του 

ζητήματος και επανατοποθέτησής μας επί αυτού. Παρέχοντας διαφορετικές θεωρίες και 

απόψεις, η διατριβή προσφέρει μία πολυσχιδή μελέτη του φαινομένου των 

αποτυχημένων κρατών και της σύγχρονης διεθνολογικής συζήτησης που επικρατεί.  
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