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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Η εμφάνιση του όρου «Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας - ΜΤΑ» στη 

δεκαετία του '90 σηματοδότησε μια νέα προοπτική σχετικά με τα μεταρρυθμιστικά 

προγράμματα σε μετα-συγκρουσιακές περιοχές. Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα 

ασφαλείας απέκτησαν ιδιαίτερη αξία σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Οι ρίζες αυτής της ξαφνικής αλλαγής σχετικά με το ενδιαφέρον για τα 

προγράμματα ΜΤΑ βρίσκονται στην προηγούμενη δεκαετία. Την δεκαετία του '80 

συντελέστηκαν μια σειρά από αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο οικονομικό 

πεδίο υπήρξε μια μεταστροφή η οποία αφορούσε την αντικατάσταση του 

Κεϋνσιανού οικονομικού μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο ήταν το θεμέλιο της 

μακροοικονομικής πολιτικής των ισχυρών δυτικών οικονομιών, όπως των ΗΠΑ, 

της Μ. Βρετανίας και της Γερμανίας, με το Μονεταριστικό οικονομικό μοντέλο. Έτσι 

η ανάπτυξη προσδιορίστηκε ως «οικονομία της ευημερίας», προβάλλοντας ένα 

νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο όμως δημιούργησε κρίση χρέους, σε αδύνατες 

οικονομίες.  

Η κλίμακα της παγκόσμιας κρίσης χρέους, ειδικά σε χώρες της Αφρικής, 

ανάγκασε της αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τους αμυντικούς τους 

προϋπολογισμούς. Χαρακτηριστικά σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής μεταξύ 

του 1988 και 1997 η μείωσης έφτασε το 46%.1 Οι περισσότερες οικονομίες 

επηρεάστηκαν, άλλες σε μεγαλύτερο ποσοστό και άλλες λιγότερο. Σε γενικές 

γραμμές υπήρξε μια συρρίκνωση της διεθνής αμυντικής αγοράς. Αυτό επέφερε 

εξωτερική παρέμβαση στις οικονομίες των κρατών από διεθνείς θεσμούς με 

εφαρμογή διαθρωτικών προγραμμάτων, αναγκάζοντας τις χώρες  αυτές να 

ακολουθήσουν συγκεκριμένη πολιτική ανάπτυξης με πίεση για την απελευθέρωση 

των οικονομιών τους. Η κατάσταση αυτή δεν άφησε ανεπηρέαστες τις ένοπλες 

δυνάμεις, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την επίδραση που επέφεραν και 

στην κοινωνική δομή των κρατών, επηρέασε σημαντικά και τον τομέα της 

ασφάλειας.  

                                            

1 Armaments, Disarmament and International Security: SIPRI Yearbook 1998, (Oxford: Oxford 
University Press for SIPRI, 1998), table 6.1, p. 192.  
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Ο επηρεασμός του τομέα της ασφάλειας και η ανησυχία για την δημιουργία 

διαφόρων μορφών αστάθειας οδήγησαν στην επαναπροσέγγιση του ζητήματος. 

Έτσι η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή της το 1997 τάχθηκε κατά του 

μινιμαλιστικού αυτού μοντέλο, δίνοντας προτεραιότητα στην μεταρρύθμιση και όχι 

στην συρρίκνωση, με τον μετασχηματισμό του κράτους, τόσο στον λεγόμενο Τρίτο 

Κόσμο όσο και στα μετα-κουμουνιστικά Ευρωπαϊκά Κράτη. Η μεταρρύθμιση αυτή 

του κράτους είχε διττή στρατηγική. Η μία κατεύθυνση αφορούσε την προσέγγιση 

των ικανοτήτων του κράτους, η οποία θα καθορίζεται από τους διαθέσιμους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορούσε την σε 

βάθος χρόνου μεταρρύθμιση των δημοσίων οργανισμών. Έτσι λοιπόν 

δημιουργήθηκε το αρχικό πλαίσιο εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, που σε 

γενικές γραμμές αφορούσε την απελευθέρωση της αγοράς, την διοικητική 

μεταρρύθμιση και είχε ως πρωταρχικό στόχο την εξισορρόπηση του 

προϋπολογισμού. 

Ένας δεύτερος καταλυτικός παράγοντας σχετικά με την ανάδειξη της ΜΤΑ 

είναι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Η ξένη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια 

κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ήταν κοινή πρακτική των δύο 

υπερδυνάμεων, οι  οποίες προσέφεραν την βοήθεια αυτή για τους δικούς τους 

σκοπούς και για την ανοικοδόμηση του κράτους και της νομιμότητας. Σε πολλά 

κράτη της Λατινικής Αμερικής για παράδειγμα, οι ΗΠΑ δώρισαν μεγάλα χρηματικά 

ποσά προκειμένου να οικοδομήσουν ισχυρές ένοπλες κρατικές δυνάμεις, για την 

καταπολέμηση  των κουμουνιστικών ανταρτικών ομάδων, βοηθώντας έτσι στην 

οικοδόμηση μή κουμουνιστικών κρατών και στην αποφυγή εξάπλωσης του 

κουμμουνισμού και της επιρροής της ΕΣΣΔ. Οι ενισχύσεις λάμβαναν χώρα  υπό 

την μορφή της μεταφοράς όπλων και κατάρτισης κοινών επιχειρησιακών σχεδίων 

για την αντιμετώπιση των ανταρτικών κουμμουνιστικών ομάδων. Για μια δεκαετία 

και μέχρι το 1989, οι ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής τους Υπηρεσίας Πληροφοριών 

(CIA), είχαν διοχετεύσει όπλα και εξοπλισμό αξίας 2 δις $, σε ομάδες που διεξήγαν 

πόλεμο εναντίον των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν. Η όλη κατάσταση της 

ισορροπίας ισχύος που διαμορφώθηκε κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 

δεν είχε χώρο για θέματα, όπως η ανάπτυξη και η παροχή ασφαλείας στο επίπεδο 

του κράτους, καθόσον αυτή εξασφαλιζόταν από τις δύο υπερδυνάμεις και τα μέσα 

που χρησιμοποιούσαν πολλές φορές για την εξασφάλιση αυτής 
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(παραστρατιωτικές οργανώσεις, ανταρτικές ομάδες, πολέμαρχοι κτλ) ήταν τα 

σοβαρότερα εμπόδια για την ασφάλεια στο εσωτερικό του κράτους. Πλέον τα 

υποανάπτυκτα κράτη δεν μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στον ανταγωνισμό 

των υπερδυνάμεων και να έχουν όφελος από την γεωπολιτική εκμετάλλευση της 

θέσεως τους, με την παροχή βοήθειας σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο από 

αυτές. Έτσι λοιπόν στις χώρες αυτές δημιουργήθηκαν κενά ασφαλείας τα οποία 

οδήγησαν σε εσωτερικές και περιφερειακές συγκρούσεις. Επίσης με την 

κατάρρευση τη Σοβιετικής Ένωσης δημιουργήθηκαν πολλά νέα κράτη. Πολλά από 

τα νέα αυτά κράτη δημιουργήθηκαν μέσα από συγκρούσεις στο εσωτερικό τους, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και 

περιφερειακές συγκρούσεις, εξαιτίας των στρεβλώσεων που κληρονόμησαν από 

την ΕΣΣΔ, κυρίως στις υπό καυκάσιες περιοχές (Αρμενία -Γεωργία- Αζερμπαϊτζάν 

κτλ). Οι νέες κρατικές οντότητες έχοντας προέλθει από ένα απολυταρχικό σύστημα 

διακυβέρνησης τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, 

«ανυπομονούσαν» να μάθουν τους τρόπους της φιλελεύθερης Δύσης, 

προκειμένου να διασφαλίσουν σταθερότητα, οικονομική ενίσχυση, ανάπτυξη και 

ενδεχομένως ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Κράτη κινηθήκαν προς 

την κατεύθυνση της προσέγγισης των κρατών αυτών, προκειμένου να τους 

βοηθήσουν να διαμορφώσουν την κρατική τους οντότητα σύμφωνα με τα πρότυπά 

τους και να οδηγηθούν στην ανάπτυξη και την ασφάλεια.  

Ουσιαστικά με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δημιουργήθηκε ένα 

μεγάλο κενό ισχύος. Το κενό αυτό δημιούργησε , αύξηση των συγκρούσεων σε 

περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Δημιουργήθηκαν ασταθείς περιοχές και 

κράτη που χαρακτηρίστηκαν ως «αποτυχημένα» και ολόκληρες περιοχές 

περιήλθαν σε μια μετα-συγκρουσιακή κατάσταση προσπαθώντας να 

οικοδομήσουν την ανάπτυξη.  Συνεπώς  οι παρεμβάσεις της διεθνούς κοινότητας 

σε περιοχές οι οποίες πλήττονται από συγκρούσεις σε περιφερειακό αλλά και σε 

τοπικό επίπεδο, έχει διευρυνθεί τόσο σε έκταση όσο και «ποιοτικά». Η Διεθνής 

κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση που διαμορφώθηκε, 

προσέγγισε την λύση του θέματος με άξονα την ανάπτυξη των περιοχών και των 

κρατών αυτών. Σε συνάρτηση λοιπόν των προγραμμάτων ανάπτυξης επικράτησε 

η άποψη ότι, για να μπορέσουν τα επιτύχουν τα αναπτυξιακά προγράμματα τους 
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στόχους τους, προϋπόθεση ήταν να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον που να 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης.  

Συνεπώς η έννοια της ασφάλειας άρχισε να αντιμετωπίζεται με ολιστικό 

τρόπο και μεθοδολογία, προκειμένου να εδραιωθεί αυτή σε μετα -συγκρουσιακές 

περιοχές και σε «αποτυχημένα κράτη». Ουσιαστικά η Μεταρρύθμιση του Τομέα 

Ασφαλείας λαμβάνει χώρα σε κράτη που χαρακτηρίζονται ως αποτυχημένα, 

προκειμένου αυτά τα κράτη να επαναδημιουργήσουν τους κοινωνικό - πολιτικούς 

τους θεσμούς και να προχωρήσουν προς την ανάπτυξη.  

Τί εννοούμε όμως λέγοντας «αποτυχημένα κράτη». Στον ορισμό αυτό 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των διάφορων θεωριών των Διεθνών 

Σχέσεων (ρεαλισμός, κριτική θεώρηση, πλουραλισμός). Ο λόγος είναι ότι  υπάρχει 

διαφορετική προσέγγιση της έννοιας του κράτους. Σύμφωνα με την  συνθήκη του 

Μοντεβιδέο του 1933, στο κράτος αποδίδονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Αυτά είναι το έδαφος, ο λαός, ο κυβερνητικός φορέας καθώς και η δυνατότητα που 

έχει το κράτος να δημιουργεί εξαρτήσεις με άλλα κράτη υπό την μορφή συνθηκών-

οργανισμών.2 Ο κλασσικός ορισμός του Weber, προσδίδει στο  κράτος την 

ιδιότητά να ασκεί το μονοπώλιο της νόμιμης χρήσης της ισχύος.3 Σύμφωνα δε με 

τον Ρουσσώ το κράτος ως πολιτικός οργανισμός έχει την αποκλειστική δυνατότητα 

άσκησης εξουσίας επί των μελών του. Από την πλευρά του το κράτος είναι 

υποχρεωμένο να παρέχει την ασφάλεια και την δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της 

παροχής των πολιτικών αγαθών προς αυτούς.4 Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι 

δεν υπάρχει ακριβής ορισμός που να ορίζει την έννοια του αποτυχημένου 

κράτους.   

Διάφοροι Διεθνείς οργανισμοί μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν θέσει για τον χαρακτηρισμό των αποτυχημένων 

κρατών μια σειρά από παραμέτρους ικανότητας υλοποίησης διαφόρων 

λειτουργιών  όπως η παροχή κοινωνικών και δημόσιων υπηρεσιών σε όλους τους 

πολίτες, απόδοση δικαιοσύνης, ποσοστό φτώχειας, σεβασμό στα ανθρώπινα 

                                            
2 
Convention on Rights and Duties of States, singed at Montevideo on 26 December 1933. 

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

4  
John Rawls. A Theory of Justice, Cambridge, MA:Belknap,1971.  
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δικαιώματα, έλεγχο των μεταναστευτικών ροών κτλ. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί 

ότι στην περίπτωση αυτή ο ορισμός του αποτυχημένου κράτους προσδιορίζεται με 

διαφορετικό τρόπο από τον κάθε οργανισμό αναλόγως των κριτηρίων που θέτει.    

Στις παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις του αποτυχημένου κράτους 

υπάρχουν και κοινά στοιχεία, η άσκηση κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρο το 

κράτος, η ικανότητα ή η μη άσκησης χρηστής διακυβέρνησης, ύπαρξη των 

κοινωνικών  θεσμών. Δηλαδή η αποτυχία χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του 

κράτους, παροχής των δημόσιων αγαθών σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες 

(ασφάλεια, παροχή υγείας  κράτος δικαίου, τηλεπικοινωνιακές και μεταφορικές 

δομές κτλ),  στην αδυναμία άσκησης ελέγχου επί του συνόλου της επικράτειάς του, 

καθώς και στην αδυναμία παροχής προστασίας έναντι εξωτερικών εισβολών. Οι 

δομικές αδυναμίες των κρατών αυτών είναι αιτία ενάρξεων  εμφύλιων πολέμων και 

εξάπλωσης αυτών (πχ Κονγκό και Ρουάντα), αύξηση των εγκληματικών 

συμπεριφορών και η δημιουργία εγκληματικών οργανώσεων  οι οποίες 

εκμεταλλεύονται τις φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές του κράτους (πχ 

λαθρεμπόριο πολύτιμων λίθων και όπλων στη Σιέρρα Λεόνε), αναγκαστικές 

μαζικές μετακινήσεις εκτοπισμένου πληθυσμού και δημιουργία προσφυγικών 

ρευμάτων και μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την περιφερειακή σταθερότητα. Χώρες όπως η 

Σομαλία, το Κονγκό και η Ρουάντα, που χαρακτηρίζονται από διαρκή  βία στο 

εσωτερικό τους, αδυνατούν να διατηρήσουν την εσωτερική τους ασφάλεια και 

δημιουργούν θέμα περιφερειακής ασφάλεια και κατ' επέκταση  Διεθνούς 

ασφάλειας. Αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι τα χαρακτηριστικά του 

αποτυχημένου κράτους το οποίο σχετίζεται με την ΜΤΑ, μέσω της δομικής του 

αδυναμίας να παρέχει στο εσωτερικό του ασφαλές περιβάλλον.  

Συνοψίζοντας λοιπόν, η ΜΤΑ εμφανίστηκε δυναμικά στο διεθνές 

περιβάλλον  την δεκαετία το '90, απόρροια αρχικά των μεταβολών των διεθνών 

οικονομικών μοντέλων και ενισχύθηκε μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

και την δημιουργία ενός κενού ισορροπίας της  ισχύος. Οι δύο αυτοί παράγονται 

συνετέλεσαν στην δημιουργία συγκρουσιακών καταστάσεων σε διάφορες 

περιοχές, δημιουργώντας έτσι έλλειψη ασφαλείας και διακοπή της ανάπτυξης, 

επηρεάζοντας την περιφερειακή και την παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη, 

οδηγώντας σε παρεμβάσεις της Διεθνούς κοινότητας στις περιοχές αυτές.      
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Πολλές από αυτές τις εξωτερικές παρεμβάσεις, επιδιώκουν να 

μεταρρυθμίσουν τις υπηρεσίες ασφαλείας και τα θεσμικά όργανα προκειμένου να 

επιτευχθεί η ασφαλής διακυβέρνηση, σε μια προσπάθεια για την εγκαθίδρυση μιας 

βιώσιμης ειρήνης. Βέβαια υπάρχει μια ανησυχία αναφορικά με το επίπεδο αυτών 

των εξωτερικών παρεμβάσεων στα κράτη, που αφορά την δημοκρατική 

διακυβέρνηση και τον τομέα ασφαλείας.   

Η επιτυχία οποιουδήποτε αναπτυξιακού προγράμματος εξαρτάται από τον 

τομέα ασφαλείας, η μεταρρύθμιση του οποίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την εγκαθίδρυση της ασφάλειας με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη και την 

ανοικοδόμηση του κράτους.  

Οι Διεθνείς Οργανισμοί στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας, ως φορείς 

οικονομικής, στρατιωτικής ισχύος, πολιτισμικών αρχών, αλλά και ως θεμελιωτές 

και κοινωνοί της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της νομιμότητας και της δικαιοσύνης, καθίστανται ο φορέας παροχής 

βοήθειας μέσω των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων σε μετα-συγκρουσιακές 

περιοχές. Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, ΕΕ, ΟΑΣΕ, ΟΑΣΑ, ΝΑΤΟ έχουν 

θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες εμπλέκονται στα προγράμματα ΜΤΑ, είτε 

αυτόνομα είτε σε συνεργασία μεταξύ τους. Πληθώρα παρεμβάσεων έχουν 

πραγματοποιηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίες θα αναλυθούν στην 

συνέχεια της εργασίας.   

Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος απαιτεί λεπτομερέστατο σχεδιασμό, 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ΜΤΑ να έχει ορατά αποτελέσματα τα 

οποία θα επηρεάσουν την ανθρώπινη  δραστηριότητα στην περιοχή.   

Η προσέγγιση των δράσεων της ΜΤΑ αφορά την ανοικοδόμηση των 

κρατικών θεσμών, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο σε 

αυτό καλούνται να διαδραματίσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, των οποίων η 

μεταρρύθμιση αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της Μεταρρύθμισης του Τομέα 

Ασφαλείας.   

Η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου που απαρτίζει το τοπικό στοιχείο 

των περιοχών μεταρρύθμισης, αποτελεί κρίσιμος παράγοντας προκειμένου να 

υπερνικηθούν τοπικές κοινωνικές αντιλήψεις και κοινωνικές καταστάσεις οι οποίες 
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δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην μεταρρυθμιστική πορεία του κράτους, προς 

την δημιουργία χρηστής διακυβέρνησης προς όφελος των πολιτών του κράτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                                                                                     

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- MTA" (SECURITY SECTOR REFORM- SSR) 

1.1    Η Έννοια της  «Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας - MTA » 

Το κεφάλαιο πραγματεύεται την εννοιολογική διάσταση της 

«Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας » καθώς και των παραμέτρων που την 

συνθέτουν. Η ανάλυση της ΜΤΑ είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει 

κατανοητός ο «πυρήνας» των στοχεύσεων αυτού του προγράμματος.   

Η  Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφαλείας είναι μια έννοια για την οποία 

σχετικά με τον ορισμό της υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και θεωρήσεις.  

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) προσεγγίζοντας την έννοια ΜΤΑ 

αναφέρει σχετικά: 

«Μια διαδικασία αξιολόγησης, αναθεώρησης και εφαρμογής, καθώς 

παρακολούθησης με επικεφαλής τις Εθνικές Αρχές, που έχει ως στόχο την 

ενίσχυση της αποτελεσματικής και υπεύθυνης ασφάλειας για το Κράτος και τους 

πολίτες του, χωρίς διακρίσεις και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου». 5  

Η Ένωση Αφρικανικών Κρατών (African Union) προσεγγίζει την ΜΤΑ όπως 

παρακάτω:  

 «Η ΜΤΑ αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι χώρες εκπονούν ή 

αναπροσανατολίζουν τις πολιτικές, τις δομές και τις ικανότητες των θεσμικών 

οργάνων και των ομάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας, 

προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικές, αποδοτικές, και να 

ανταποκρίνονται στον δημοκρατικό έλεγχο,  για την ασφάλεια και τις ανάγκες της 

δικαιοσύνης του λαού». 6  

                                            
5  Security Sector Reform, http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/security.shtml  

6 
 Sanam Naraghi Anderlini and Camille Pampell Conaway, Security Sector Reform: African  

Union  Policy  Framework on SSR, http://xrumer.caucasusbusiness.net/sites/default/files/library/ 
TKSecuritySectorReform.pdf. 



- 9 - 
 

Οι ΗΠΑ μέσω του «United States Institute of Peace», σκιαγραφούν την 

ΜΤΑ ως, «το σύνολο των πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 

που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για να βελτιώσει τον τρόπο παροχής προστασίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο γενικός στόχος είναι η παροχή αυτών των 

υπηρεσιών με τρόπο που να προωθεί τις αποτελεσματικές και θεμιτές δημόσιες 

υπηρεσίες που είναι διαφανείς, υπεύθυνες στις πολιτικές αρχές, και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών». 7 

Πως σχετίζεται όμως η έννοια της ΜΤΑ με την θεωρία των Διεθνών 

Σχέσεων; Ο κοινός παρονομαστής της ΜΤΑ με την θεωρία των Διεθνών Σχέσεων 

είναι ο τομέας της ασφάλειας και μέσα από την εννοιολογική προσέγγιση της 

ασφάλειας σε συνάρτηση με τα ρεύματα των διεθνώς σχέσεων προσδιορίζεται και 

η σχέση της ΜΤΑ με τις θεωρήσεις αυτές Οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι, το 

επίκεντρο των προσεγγίσεων σχετικά με την ασφάλεια είναι το κράτος, καθώς 

αυτός είναι και βασικός δρώντας του συστήματος. Συνεπώς πρωταρχικός σκοπός 

είναι η εξασφάλιση  της ασφάλειας και της επιβίωσής του, καθώς επίσης και όλες 

οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα να επιτύχουν την στόχευση αυτή. 

Σύμφωνα με τον  Robert Jackson, η εθνική ασφάλεια ορίζεται  ως ένα αγαθό 

πολιτικό, και το κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει αυτό το αγαθό στους 

πολίτες του, παρέχοντάς τους προστασία από κατοχή ή επίθεση από μία ξένη 

δύναμη, από εξωτερικούς κινδύνους και απειλές εισβολής, καθώς και επίθεση από  

μία τρομοκρατική οργάνωση.8 5 Συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι η ασφάλεια είναι 

σχετική καθώς επηρεάζεται και από τις προθέσεις  και δράσεις άλλων κρατών.9  

Συνεπώς οι περιοχές των κρατών, στις οποίες δραστηριοποιούνται και 

αναπτύσσονται λαθρέμποροι όπλων, βάσεις τρομοκρατικών οργανώσεων 

αποτελούν απειλή για την περιφερική και διεθνή ασφάλεια.   

 Η κριτική θεώρηση υποστηρίζει τον σημαντικό ρόλο των μη- κρατικών 

δρώντων όπως τρομοκρατικές οργανώσεις, με τρανταχτό παράδειγμα την Αλ - 

                                            
7 United States Agency for International, Security Sector Reform, http://usip.iii.com/search/ 

?searchtype=d&SORT=D&searcharg=ssr 

8 Robert Jackson.The Global Covenant: Human in a World of States. New York: Oxford  
University Press,2000,p.186-7   

9 Ibid.  
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Κάϊντα και την τρομοκρατική επίθεση αυτής την 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Οι 

θεωρητικοί του ρεύματος υποστηρίζουν ότι για την διατήρηση της εθνικής 

ασφάλειας  πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το ίδιο το άτομο.10 Το κράτος 

αντιμετωπίζεται όχι ως μία συμπαγής και ομογενοποιημένη οντότητα με κοινά 

συμφέροντα, αλλά γίνεται προσέγγιση με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον 

άνθρωπο, εξετάζοντας κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά δεδομένα όπως, η τάξη 

από την οποία προέρχονται, τις ιδέες τους κτλ. Αυτή η ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση παρακάμπτει ουσιαστικά το κράτος από το επίκεντρο της συζήτησης  

περί ασφαλείας, και επικεντρώνεται στα άτομα και τις κοινωνίες πολιτών ως 

ουσιαστικοί παράγοντες συμβολής στην διατήρηση της ασφάλειας ή στην απειλή 

αυτής.  

Οι πλουραλιστές ταυτίζουν το κράτος  με την εικόνα ενός δικτύου ή ιστού, 

δηλαδή υποστηρίζουν ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών η οποία 

ακολουθεί τις κανονίστηκες ρυθμίσεις των διεθνών κανονισμών. Ο Robert 

Keohane, υποστηρίζει ότι η ασφάλεια εμπεριέχει μια πληθώρα παραγόντων που  

περιλαμβάνει εκτός από τους διεθνείς οργανισμούς που καθορίζουν τις 

διακρατικές σχέσεις και μη κρατικούς δρώντες και τα δίκτυά τους( πχ  όπως η Αλ 

Κάιντα), οι οποίοι δεν περιορίζουν την δράση τους εντός συνόρων κάποιου 

κράτους αλλά επιχειρούν σε παγκόσμιο επίπεδο.11  

Συνοψίζοντας, οι θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων δίνουν μεγάλη έμφαση 

στην ασφάλεια του κράτους προκειμένου να μην υπάρχει έλλειμμα  ασφαλείας το 

οποίο να επηρεάζει την περιφερειακή και την διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα, 

εξετάζοντάς την σε συνάρτηση με τα «αποτυχημένα κράτη» και τις προσπάθειες 

εφαρμογής μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων σε αυτά, με την ΜΤΑ να έχει κρίσιμο 

ρόλο στο πεδίου του τομέα ασφαλείας.  

                                            
10 Ken Booth."Security and Emancipation". Review of International Studies 17.4(1991):313-

26.p.319. 

11 
Robert O. Keohane. Power and Governance in a Partially Globalized Word. New 

York:Routeledge,2002,p.274   
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1.2  Ανάδειξη της Έννοια «Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας-ΜΤΑ»  

Η θεωρία και η πρακτική εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Τομέα 

Ασφάλειας είναι σχετικά νέα. Με την κατανόηση των εννοιών «ανάπτυξη» ή 

«κοινοτική ενίσχυση», άρχισε να ωριμάζει και η έννοια της ΜΤΑ, καθόσον η 

ασφάλεια είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με αυτές.  

Μακροχρόνια προγράμματα εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης δεν μπορούν 

να πετύχουν χωρίς την παροχή ασφάλειας και κατά συνέπεια την μεταρρύθμιση 

στον τομέα αυτό. Η πρώτη εμφάνιση και εφαρμογή, στην μετα-ψυχροπολεμική 

περίοδο, ενός «Νέου Μοντέλου Βοηθείας»  πραγματοποιήθηκε στο Μάλι το 1992, 

όπου αναγνωρίστηκε ότι, για την αποκατάσταση ασφαλείας από ένα Κράτος 

χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας νόμιμος, δημοκρατικά ελεγχόμενος και 

αποτελεσματικός τομέας ασφάλειας. Το «Νέο Μοντέλο Βοηθείας» έχει ως πυρήνα 

την ενσωμάτωση των εννοιών της «ασφάλειας» και αυτής της «ανάπτυξης», όπως 

περιγράφει ο Alex J. Bellamy και αναλύεται από τον Mark Duffied. 12       

Σύμφωνα με τον Duffied, σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη σύγκλιση μεταξύ 

των δύο αυτών εννοιών είναι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρούνται ως 

«αλληλοεξαρτώμενες»13. Μια τέτοια σύγκλιση σύμφωνα με τον ίδιο «ενσαρκώνει 

την αυξανόμενη αλληλεπίδραση του Στρατού και φορέων παροχής ασφαλείας από 

την μία πλευρά και κοινωνικών και μη - κρατικών οργανισμών από την άλλη»14. 

Έτσι, «οι υποστηρικτές» του νέου μοντέλου βοηθείας δέχονται ότι, προϋπόθεση 

για την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα, που επιτυγχάνεται μέσα από ένα 

αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ανθρώπινο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, 

παράλληλα με την επέκταση της υγιούς διακυβέρνησης στον ίδιο τον στρατιωτικό 

τομέα. 15  

                                            
12 Alex J. Bellamy (2003) Security Sector Reform: Prospects and Problems, Global 

Change, Peace & Security: formerly Pacifica Review: Peace, Security & Global Change, 15:2, 
101-119, DOI: 10.1080/14781150303903, p.102. http://dx.doi.org/10.1080/14781150303903 

13 Ibid. 

14 
Ibid.  

15 
Ibid. 
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Η σύγκλιση των δύο παραπάνω εννοιών αποδείχθηκε και από την αύξηση 

του ενδιαφέροντος για ζητήματα ασφαλείας από μέρος πολιτικών οργανισμών, 

όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το UK's 

Department For International Development (DFID) και άλλους,16 καθώς και 

ταυτόχρονη αύξηση της ανησυχίας από τον UN Peacekeepers, στρατιωτικούς 

οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ καθώς και μεμονωμένα κράτη, σχετικά με τον 

εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη17 . Στο ερώτημα που δημιουργείται αναφορικά 

με τις κοινές ανησυχίες των παραπάνω πολύ διαφορετικών μεταξύ τους 

οργανισμών, η απάντηση είναι ότι, αντί να αποκλείονται αμοιβαία μεταξύ τους, 

μέσω των ανησυχιών τους για την ανάπτυξη και την ασφάλεια είναι στην 

πραγματικότητα αλληλοεξαρτώμενοι μεταξύ τους όπως αναφέρει ο Alex J 

Bellamy18 .  

Το νέο αυτό μοντέλο βοηθείας κάνοντας την εμφάνισή του στις αρχές της 

δεκαετίας του '90 στην μετα-ψυχροπολεμική εποχή, αντιμετώπισε δυσκολίες κατά 

την εφαρμογή του, καθόσον αναδύθηκαν διάφορες στρεβλώσεις στα Κράτη 

εφαρμογής, απόρροια της χρόνιας αντιπαράθεσης των υπερδυνάμεων. Η 

ασφάλεια αντιμετώπισε νέες προκλήσεις καθόσον, η απώλεια ενός πυλώνα ισχύος 

και ισορροπίας όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση δημιούργησε κενά στα ζητήματα 

αυτά. Ταυτόχρονα με την αύξηση των κρατών, πολλαπλασιάστηκαν και οι «νέοι» 

πόλεμοι καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον 

με παρατεταμένες κοινωνικο-στρατιωτικές συγκρούσεις. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι η Σιέρρα Λεόνε, η Βοσνία, η Σομαλία, το Ανατολικό Τιμόρ κτλ, 

στα εδάφη των οποίων δημιουργήθηκε ασταθές περιβάλλον, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν νέα δεδομένα στην ασφάλεια.  

                                            
16 

 World Bank, The State in a Changing World: The World Development Report 1997 
(Washington:World Bank, 1997); World Bank, A Framework for World Bank Involvement in Post-
conflict Reconstruction(Washington: World Bank, 1997) and other reports sponsored by these 
organizations and others cited throughoutthe paper. 

17 The wider concerns of UN peacekeeping are discussed in the contributions to Ramesh 
Thakur and AlbrechtSchnabel (eds), United Nations Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, 
Permanent Engagement (Tokyo:UNU Press, 2001). NATO’s growing interest in democratization is 
discussed with regard to enlargement in RonaldD. Asmus, Opening NATO’s Door: How the 
Alliance Remade Itself for a New Era (London: Columbia UniversityPress, 2002) 

18 
Ibid,103 



- 13 - 
 

Συνεπώς το νέο μοντέλο βοηθείας αναπτύχθηκε από την μεταστροφή 

διαφορετικών τύπων διεθνών θεσμών, αναφορικά με την θεώρησή τους στην 

ανάπτυξη, στην παροχή βοήθειας σε περιόδους κρίσης, στην δημοκρατία καθώς 

και στο γεγονός ότι αντιλαμβάνονται το ζήτημα της ασφάλειας με ποιο 

γενικότερους όρους.  

Από την μία πλευρά αναπτυξιακοί και ανθρωπιστικοί οργανισμοί άρχισαν 

να διαπιστώνουν ότι 19:  

 Βραχυπρόθεσμοι στόχοι και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δεν είναι 

πάντα διακριτές δραστηριότητες.  

  Η έλλειψη ασφαλείας συνιστά σοβαρό εμπόδιο για την επιτυχή 

ανάπτυξη και εκδημοκρατισμό. 

 Η εμπλοκή με τον τομέα ασφάλειας ήταν σημαντική. 

Από την άλλη πλευρά τα κράτη που ανησυχούσαν από την παρεχόμενη 

στρατιωτική βοήθεια, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι:  

  Τα «Ασύμβατα» αποτελέσματα της ανεξέλεγκτης στρατιωτικής 

βοήθειας. 

  Την αποτυχία των παραδοσιακών θεωρήσεων ασφαλείας, σχετικά 

με την παροχή πραγματικής ασφάλειας.  

   Η ασφάλεια μπορεί να δομηθεί με διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι 

ενσωματώνουν άλλες απειλές όπως απευθείας απειλές από 

στρατιωτική εισβολή ξένων δυνάμεων. 

   Οι ένοπλές δυνάμεις μπορούν να παίζουν σημαντικό θετικό 

κοινωνικό ρόλο.    

Η μελέτη λοιπόν του τομέα ασφαλείας έρχεται σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή εστίαση στις πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις, και ως εκ τούτου 

αναδύεται ραγδαία ένα πεδίο μελέτης με άξονα τις σπουδές στην ανάπτυξη, 

                                            
19  Ibid,105 
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ασφάλεια και εφαρμοσμένη πολιτική, πάνω στο νέο μοντέλο βοηθείας. Η 

κατευθυντήρια δύναμη πίσω από την υιοθέτηση της έννοια «Μεταρρύθμιση του 

Τομέα Ασφάλειας» είναι η κύρια πολιτική στόχευση του Department For 

International Development (DFID), το 1999. Η λογική βάση για αυτή την 

προσέγγιση ήταν άποψη ότι « Αντιεπαγγελματισμός ή δυνάμεις ασφαλείας με 

κακή λειτουργία συχνά αμβλύνουν παρά μετριάζουν το πρόβλημα ασφαλείας»20.   

Έτσι λοιπόν άρχισε να διαμορφώνεται το πρόγραμμα της μεταρρύθμισης 

του τομέα ασφαλείας το οποίο θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο.   

                                            
20 Dylan Hendrickson, A Review of Security Sector Reform (London: Centre for Defence 

Studies, 1999), p. 9 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ                                      

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

2.1 Στοχεύσεις - Επιδιώξεις και Αναλύσεις του Προγράμματος 

Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας  

Με την εμφάνιση της έννοιας της ΜΤΑ στο πλαίσιο προγράμματος του 

Department For International Development (DFID), ο Βρετανός Υπουργός 

Ανάπτυξης Clare Short  προσδιόρισε πέντε βασικούς τομείς της ΜΤΑ, τους 

οποίους έπρεπε το DFID να προωθήσει. Αυτοί είναι:  

 Στήριξη και δημιουργία δομών ορθολογικού πολιτικού ελέγχου των 

Ενόπλων Δυνάμεων(ΕΔ).  

 Εκπαίδευση των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Διεθνές 

Ανθρωπιστικό Δίκαιο και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  

 Ενδυνάμωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου των οργάνων 

ασφαλείας. 

 Υποστήριξη των πολιτικών οργανισμών οι οποίοι μπορούν να δρουν 

ως θεματοφύλακες του τομέα ασφαλείας.  

 Υποστήριξη της διάλυσης των πρώην στρατιωτικών ομάδων και 

επανένταξη των πρώην μαχητών, στην νέα μορφή των στρατιωτικών 

δυνάμεων και δυνάμεων ασφαλείας.21    

Πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις στηρίχθηκε στα αρχικά στάδια το μοντέλο 

της μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας και εξελίχθηκε προσαρμοζόμενο στις 

απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης εφαρμογής.  

Πέραν των παραπάνω κρίσιμων τομέων, η εφαρμογή του προγράμματος 

ΜΤΑ σε μετα-συγκρουσιακές περιοχές μπορεί επίσης να περιλαμβάνει  την 

οικοδόμηση ικανοτήτων τοπικά για «δραστηριότητες αποκατάστασης» 

                                            
21 Cooper and Pugh, Security Sector Transformation, p. 16. 
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(reconstructive activities), όπως η απο-ναρκοθέτηση και η ενθάρρυνση των 

ενόπλων δυνάμεων να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην σταθεροποίηση της 

περιοχής, μέσα από την αμυντική διπλωματία και οικοδομώντας δυνατότητες 

διατήρησης της ειρήνης. Οι παραπάνω δράσεις μπορούμε να πούμε ότι 

αποτελούν την ουσία της μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας, έχοντας ως 

πυρήνα την μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου να συνεισφέρουν 

εποικοδομητικά στον τομέα ασφαλείας και κατ' επέκταση στην δημιουργία 

ασφαλούς περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό 

των περιοχών αυτών.  Ουσιαστικά όπως και ο Malcolm Chalmers εξηγεί, η 

μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας πραγματοποιείται με την μεταστροφή των 

ενόπλων δυνάμεων του κράτους σε πρακτικές, δόγματα, διαχείριση δομών οι 

οποίες συγκλίνουν προς δυτικού τύπου νόρμες και συμπεριφορές.22    

Η παραπάνω προσέγγιση στηρίζεται στο «δυτικό αξίωμα», ότι τα 

δημοκρατικά κράτη δεν διεξάγουν πόλεμο μεταξύ τους23. Εδώ πρέπει να 

επισημανθεί ότι η παραπάνω θεώρηση δεν υπονοεί ότι τα δημοκρατικά κράτη δεν 

κάνουν πόλεμο ή ότι δεν χρησιμοποιούν στρατιωτική ισχύ, αλλά το ότι οι 

δημοκρατίες έχουν την τάση να μην πολεμούν μεταξύ τους24. Μια σειρά από 

αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ των δημοκρατικών κρατών, 

συνθέτουν δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες αποτρέπουν την άσκοπή σύγκρουση 

μεταξύ τους (κοινοβούλια, κράτος δικαίου, εκλογικό σώμα κτλ). Ένας από τους πιο 

συνηθισμένους ανασταλτικούς παράγοντες για την ροπή προς πόλεμο, είναι οι 

οικονομικές συνεργασίες που δημιουργούνται μεταξύ των κρατών αυτών, οι 

οποίες λειτουργούν ανασχετικά σε κάθε σκέψη για σύγκρουση η οποία κοστίζει 

οικονομικά και θα είναι και παράλογη.  

                                            
22 

Malcolm Chalmers, ‘Structural Impediments to Security Sector Reform’, working paper 
introduced at the International Institute of Strategic Studies/DCAF Conference on Security Sector 
Reform (April 2001). Elsewhere,Chalmers has identified those norms as ones constructed by, and 
cogniscent with, the guiding norms of defence management in Western Europe. See Malcolm 
Chalmers, Security Sector Reform in Developing Countries: AnEU Perspective (London: 
Saferworld, 2000) 

23 
Michael Doyle, ‘Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs’, Parts I and II, Philosophy and 

Public Affairs,12, 3–4 (1983) and Jack S. Levy, ‘Domestic Politics and War’, Journal of 
Interdisciplinary History, 18,94 (1988). 

24 
Miriam Fendius Elman (ed.), Paths to Peace: Is Democracy the Answer? (Cambridge, MA: 

MIT Press, 1999)and Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post Cold 
War World (Princeton: Princeton University Press, 1993) 
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Είναι προφανές ότι η επιτυχία οποιουδήποτε αναπτυξιακού προγράμματος 

εξαρτάται από τον τομέα ασφαλείας, όπως το διατύπωσε το DFID το 1999 

«βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και για την εξάλειψη της φτώχειας, 

είναι η ασφάλεια»25 .  

Προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της ΜΤΑ ενισχύει την ασφάλεια 

με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος πραγματεύεται το πρόγραμμα 

επαγγελματοποίησης των ενόπλων δυνάμεων, σε μια προσπάθεια να 

δημιουργηθούν ένοπλες δυνάμεις ικανές και αποτελεσματικές να εκπληρώσουν 

την αποστολή τους26.    

Προσεγγίζοντας τον πρώτο τρόπο δημιουργείται το ερώτημα σχετικά με       

«πως περιγράφεται ο όρος της επαγγελματοποίησης». Προσεγγίζοντας με την 

κλασική έννοια τον όρο, ως επαγγελματοποίηση νοούταν τα επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά των τοπικών στρατιωτών οι οποίοι ήταν κυρίως εθελοντές 

στρατιώτες και σχηματίζοντας μια επιστιμική κοινότητα, μοιράζονται τις ίδιες αξίες 

και κανόνες. Επίσης υπάρχει η άποψη ότι οι επαγγελματίες στρατιώτες έχουν 

καθήκον να υπακούουν πιστά στις απαιτήσεις οι οποίες τίθενται από τις πολιτικές 

κυβερνήσεις27, ενώ μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι ο στρατιωτικός 

επαγγελματισμός σχετίζεται με την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και κοινωνικής 

ευαισθησίας, στοιχεία απαραίτητα προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί και στην 

μεταμοντέρνα εποχή28. Οι παραπάνω προσεγγίσεις η καθεμιά ξεχωριστά εγείρει 

σοβαρές αμφιβολίες ως προς την ορθότητά τους. Για παράδειγμα η πρώτη 

περίπτωση υπονοεί ότι όλοι οι κληρωτοί είναι μη επαγγελματίες, επομένως 

συμπερασματικά οδηγούμαστε στο ότι οι Γάλλοι και Γερμανοί στρατιωτικοί είναι μη 

επαγγελματίες μέχρι πολύ πρόσφατα, ενώ όλοι οι εθελοντές στρατιώτες είναι 

επαγγελματίες, το οποίο συμπέρασμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

                                            
25 DFID, ‘Policy Statement on Security Sector Reform’, 1999. Available from www.dfid.gov.uk 

26 
 Morris Janowitz, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait (London: Free 

Press/Macmillan, 1960)and Martin Edmonds, Armed Forces and Society (Leicester: Leicester 
University Press, 1988 

27 Huntington, The Soldier and the Stat) 

28 Lawrence Freedman, ‘Revolution in Military Affairs’, Adelphi Paper, 318 (1998) and Charles 
Moskos, John AllenWilliams and David Segal (eds), The Postmodern Military: Armed Forces after 
the Cold War (New York: OxfordUniversity Press, 2000 
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όταν έρχονται στην σκέψη μας οι εθελοντές Tantara Nasional Indonesia (TNT), 

στο Ανατολικό Τιμόρ. Μία από τις πιο ακριβείς προσεγγίσεις του θέματος την 

περιγράφει ο Foster και οι συνάδελφοί του. Αυτοί συγκλίνουν στην άποψη ότι οι 

επαγγελματικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζονται από τέσσερα δομικά 

χαρακτηριστικά στα οποία το πρόγραμμα ΜΤΑ προσπαθεί να ενσταλάξει. Αυτά 

είναι:29    

 Ρόλος: Οι επαγγελματικές ένοπλες δυνάμεις έχουν σαφώς 

καθορισμένο και ευρέως αποδεκτό  ρόλο, σε σχέση τόσο με τις 

εξωτερικές λειτουργίες όσο και με την τοπική κοινωνία. 

 Εξειδίκευση: Οι επαγγελματικές ένοπλες δυνάμεις έχουν την εμπειρία 

και το γνωστικό επίπεδο  που απαιτείται για την εκπλήρωση των 

εξωτερικών τους και εσωτερικών τους λειτουργιών αποτελεσματικά 

και αποδοτικά.  

 Ευθύνη: Οι επαγγελματικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτηρίζονται από 

σαφείς κανόνες, που καθορίζουν τις ευθύνες του στρατού ως θεσμού 

και στρατιωτών ως μεμονωμένα άτομα. 

 Προβολή: Οι επαγγελματικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτηρίζονται   

από την προβολή τους βάση των επιτευγμάτων τους.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν σε μία «δεύτερη» λειτουργία 

ασφαλείας της ΜΤΑ. Ο Samuel Huntington αναφέρει ότι ο επαγγελματισμός οδηγεί 

στην δημιουργία μιας επαγγελματικής τάξης ή «επιστημονικής κοινότητας»30, η 

οποία λειτουργεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο συνιστά 

«επάγγελμα». Αυτή η διαμορφωθείσα κατάσταση συμβάλει στην ελαχιστοποίηση 

της διαφθοράς, στην αποτροπή και τιμωρία των εγκλημάτων που διαπράττονται 

από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, στην αποτροπή της καταπάτησης των 

                                            
29 Anthony Forster, Timothy Edmunds and Andrew Cottey, ‘Professionalisation of Armed 

Forces in Central and Easter Europe: A Background Paper’, unpublished, p. 5-6 

30 
Peter Haas, ‘Introduction: Epistemic Communities’, p. 3. The idea of ‘epistemic communities’ 

is influenced by works on ‘policy networks’ and shares many conclusions with this line of thinking. 
See David Knoke, Political Networks: The Structural Perspective (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990) 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στην αποτροπή πολιτικής εξάρτησης των 

στρατιωτικών από συγκεκριμένα πολιτικά καθεστώτα.31  

Η  ΜΤΑ ως εκ τούτου προσπαθεί να περιορίσει την αρνητική επίδραση των 

ενόπλων δυνάμεων του κράτους στους ίδιους τους πολίτες, άμεσα μέσω της 

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έμμεσα μέσω της διαφθοράς και 

της διανομής των πόρων για τους ίδιους, έχοντας ως υπόβαθρο για την αποφυγή 

των παραπάνω στρεβλώσεων τις ανάλογες καταστάσεις που έχουν παρατηρηθεί 

σε πάρα πολλές περιοχές που έχουν εφαρμοστεί ανάλογα προγράμματα (π.χ. 

Ινδονησία, Φιλιππίνες, κτλ).  

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο η ΜΤΑ ενισχύει την ασφάλεια είναι, η 

προσπάθεια  προώθησης της νομιμότητας και νομιμοποίησης της εσωτερικής 

ασφάλειας με την επαγγελματοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, είναι βασική 

προϋπόθεση για τον εκδημοκρατισμό γενικότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

λανθασμένης προσέγγισης της διαδικασίας ΜΤΑ είναι τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας στην Καμπότζη, μετά την αποχώρηση της δύναμης του ΟΗΕ από την 

χώρα το 1993 (UN Transitional  Authority in Cambodia’s -UNTAC), στην οποία είχε 

εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία χωρίς όμως να έχουν επιτευχθεί τα απαιτούμενα 

επίπεδα ασφαλείας καθώς και η επαγγελματοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων.32    

Ο επαγγελματισμός είναι μια λειτουργία της ΜΤΑ η οποία  προβάλλει ως 

ένα σοβαρότατο εμπόδιο σε παρέμβαση των στρατιωτικών στην πολιτική 

κατάσταση της χώρας, επιτρέποντας έτσι την δημιουργία ισχυρών πολιτικών 

θεσμών όπως, κοινοβούλια, δικαστήρια και διάφορους οργανισμούς των 

κοινωνικών δομών όπως Πανεπιστήμια, Κολέγια, Τμήματα Συγκοινωνιών, 

                                            
31 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: Theory and Politics of Civil-Military 

Relations (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957). On the perils of politicisation see 
Ozren Zunec, ‘Democracy in the “Fog of War”: Civil-Military Relations in Croatia’, in C. Danopoulos 
and D. Zirker (eds), Civil-Military Relations in the Soviet and Yugoslav Successor States (Boulder: 
Westview, 1996). 

32 
The election results were challenged by Hun Sen’s Cambodian People’s Party who 

overthrow the royalistFuncinpec party in a violent coup in 1997 after the United Nations had 
departed. See Michael W. Doyle,‘Peacebuilding in Cambodia: Legitimacy and Power’, in Elisabeth 
Cousens and Chetan Kumar (eds),Peacebuilding as Politics: Cultivating Peace in Fragile Societies 
(London: Lynne Rienner, 2001). 
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ενισχύοντας τους πολιτικούς θεσμούς έναντι των στρατιωτικών33. Αυτοί οι θεσμοί 

με την σειρά τους εξασφαλίζουν τον πολιτικό έλεγχο των στρατιωτικών34. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιδράσεις σε δύο κατευθύνσεις. Από την μία 

πλευρά προστατεύονται οι πολιτικοί θεσμοί από στρατιωτικά πραξικοπήματα και 

από την άλλη πλευρά τέτοιοι επαγγελματίες στρατιωτικοί μπορούν να γίνουν 

προπετάσματα της δημοκρατίας και της ασφάλειας, προσδίδοντας σημαντικά 

θετικά χαρακτηριστικά σε κράτη με μικρή εμπειρία σε φιλελεύθερες δημοκρατίες.  

Με τις παραπάνω προσεγγίσεις και μεθόδους η ΜΤΑ συνεισφέρει σε ένα 

ευρύ πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στοχοθεσία την εγκαθίδρυση της «Χρηστής 

Διακυβέρνησης»( Good Governance). Η έννοια της «Χρηστής Διακυβέρνησης» 

πραγματεύεται την αποδοτική, αποτελεσματική και νόμιμη χρήση των πόρων από 

τις κυβερνώσες ελίτ συγκεκριμένων χωρών. Όπως έχει αποδειχτεί από την 

εφαρμογή διαφόρων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, το κλειδί για τον έλεγχο 

των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 

δεν είναι μόνο η φτώχεια ή η ανεπάρκεια πόρων, αλλά οι ενδημικές ανισότητες και 

κοινωνικές αδικίες. Αυτές οι ανισότητες προκλήθηκαν από τις παγκόσμιες 

οικονομικές δομές σε πολλά αναπτυσσόμενα κράτη, εξαιτίας της έλλειψης καλής 

διακυβέρνησης35.  

Η ΜΤΑ μπορεί να συνεισφέρει στην εδραίωση της «Χρηστής 

Διακυβέρνησης», με το να θέσει τον στρατό υπό τον έλεγχο των κοινοβουλίων, να 

περιστείλει της δαπάνες «εκτός προϋπολογισμού» και να δημιουργήσει διαφανείς 

μεθόδους διακυβέρνησης και διαχείρισης, οι οποίες θα επεκταθούν και σε άλλους 

τομείς της διακυβέρνησης.  

                                            
33 

 Samuel Huntington, ‘Reforming Civil-Military Relations’, Journal of Democracy, 6,4 (1995); 
Samuel Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics (London: Routledge, 
1962); and Amos Perlmutter, The Military and Politics in Modern Times (New Haven: Yale 
University Press, 1975) 

34 
The ‘locking in’ of a certain pattern of relations happens where ‘an initial arrangement 

effectively maintains itself over time, even in circumstances where the reasons for the arrangement 
no longer apply, because the costs of change are prohibitively high’. Chris Brown, Sovereignty, 
Rights and Justice: International Political Theory Today (Oxford: Polity, 2002) p. 39 

35 Adebayo Adedeji (ed.), Comprehending and Mastering African Conflicts: The Search for 
Sustainable Peace and Good Governance (London: Zed, 1999) and Rita Abrahamsen, Disciplining 
Democracy 
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Τέλος η ΜΤΑ μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Σε περιοχές που 

επλήγησαν στο παρελθόν από παρατεταμένες κοινωνικές συγκρούσεις (όπως το 

Ανατολικό Τιμόρ και η Καμπότζη), το πρόγραμμα Μεταρρύθμισης του Τομέα 

Ασφαλείας μπορεί να συμβάλει άμεσα στην διαδικασία «αποστράτευσης» 

(demobilization) του στρατιωτικού προσωπικού και την οικοδόμηση της ειρήνης 

μετά την σύγκρουση. Ένας από τους κύριους λόγους  που οι βίαιες συγκρούσεις 

επανεμφανίζονται σε περιοχές που έχουν εξέλθει από κάποια μορφής 

σύγκρουσης και έχουν περάσει στην μετα-συγκρουσιακή περίοδο (Καμπότζη, 

Άσεχ και άλλα νησιά τις Ινδονησίας), είναι ότι δεν υπήρξε ξεκάθαρη και σταθερή 

πολιτική σχετικά με την διαδικασία «αποστράτευσης» (demobilization) του 

στρατιωτικού προσωπικού και την επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό.   

Εφόσον οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Τα αναπτυξιακά προγράμματα 

καθυστερούν, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι η ανικανότητα της οικονομίας να 

απορροφήσει μεγάλο αριθμό ανδρών τους οποίου θα εντάξει στο εργατικό 

δυναμικό της χώρας. Αυτό συμβαίνει διότι συνήθως η διαδικασία 

«επαγγελματοποίησης» απαιτεί μείωση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων 

και την μονοπωλιακή χρήσης νόμιμης βίας εντός του κράτους, η μεταρρύθμιση του 

Τομέα Ασφαλείας εξαρτάται από την επιτυχία της διαδικασίας demobilization. 

 Οι ξένοι θεσμοί που εμπλέκονται σε προγράμματα   

«επαγγελματοποίησης», έχουν την υποχρέωση για την καλή διαβίωση του 

προσωπικού που έχει υποστεί την διαδικασία «demobilization», καθόσον η 

επιτυχής διαδικασία «demobilization» είναι βασικό στοιχείο του προγράμματος 

«επαγγελματοποίησης». Αυτοί πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές οικονομίες 

μπορούν να απορροφήσουν τους πρώην στρατιώτες με αποτελεσματικούς 

τρόπους, έχοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη ενέργεια συνεπάγεται την σταθερή 

πορεία και δέσμευση προς την οικονομική ανάπτυξη36. Γενικότερα, η πρόβλεψη 

για το βασικό επίπεδο εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, καθώς και ο 

περιορισμός των αρνητικών πτυχών του ρόλου των τομέων ασφαλείας σε 

αναπτυσσόμενα κράτη, είναι να προσδιορίσουν τα ίδια την σημαντική τους 

                                            
36 

 Nat J. Colletta, Markus Kostner and Ingo Widerhofer, The Transition from War to Peace in 
Sub-Saharan Africa (Washington: World Bank, 1996) and Joanna Spear, ‘Arms Limitation, 
Confidence Building Measures and Internal Conflict’, in Michael Brown (ed.), The International 
Dimensions of Internal Conflict (London: MIT Press, 1996) 
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συνεισφορά στην ανάπτυξη, όπως αναγνωρίζεται και από το «Νέο Μοντέλο 

Βοήθειας»( new aid paradigm) που έχει αναφερθεί παραπάνω.     

 Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας συμβάλλει στην 

οικοδόμηση της δημοκρατικής ειρήνης με την παροχή βοήθειας στην ασφάλεια, 

συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση του εκδημοκρατισμού, και τη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την  εφαρμογή μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων. Οι αναλύσεις των διαφόρων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων 

σε μετα-συγκρουσιακές περιοχές επιμένουν ότι σε κάθε μία από αυτές τις 

περιοχές, η παρανομία, η αδιαφάνεια, η πολιτικοποίηση ή τα ελεγχόμενα στελέχη 

των ενόπλων δυνάμεων, δρουν ως ένα ισχυρό εμπόδιο στην προοδευτική αλλαγή 

των μετα-συσγκουσιακλών περιοχών.  

Είναι προφανές λοιπόν ότι στα προγράμματα μεταρρυθμίσεων και 

ειδικότερα αυτών του τομέα ασφαλείας, κυριαρχούν οι σχέσεις μεταξύ των 

κοινωνιών και των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν γεννάτε το ερώτημα «πώς  

όμως σκεφτόμαστε να συνεισφέρουν ή προκληθούν περισσότερες παραδοσιακές 

προσεγγίσεις στις πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις;» Ο Edmunds υποστηρίζει ότι η 

ΜΤΑ εισάγει τουλάχιστον τρεις νέες και σημαντικές γραμμές της σκέψης37.  

Πρώτον, οδηγούμαστε  πέρα από μια μορφή σκέψης σχετικά με μια πολιτικο-

στρατιωτική διχοτόμηση, στην οποία μια παρεμβατική στρατιωτική δύναμη  

μάχεται με μια πολιτική ελίτ για την εξουσία. Απεναντίας, ο στρατός μπορεί να 

συμβάλει ενεργά προς την εσωτερίκευση των πρακτικών της καλής 

διακυβέρνησης και του εκδημοκρατισμού με την τοπική ελίτ.  Σε πολλά μέρη του 

μετα-αποικιακού κόσμου ο εγχώριος στρατός αποτελεί συστατικό στοιχείο της 

διαδικασίας οικοδόμησης του κράτους από τα μέλη του εθνικού απελευθερωτικού 

κινήματος, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την κατασκευή κοινωνικών δομών.  

Ως εκ τούτου, συχνά, το ερώτημα δεν είναι κατ 'ανάγκην ο βαθμός του πολιτικού 

ελέγχου και διαχείρισης του στρατού, διότι για πολλά μη δημοκρατικά καθεστώτα η 

                                            
37 Timothy Edmunds, ‘Defining Security Sector Reform’, TCMR Paper, 1 (2001), pp. 1–2. 
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πολιτικο- στρατιωτική διάκριση είναι δυσδιάκριτη. Αντίθετα, το κεντρικό ερώτημα 

είναι πόσο  δημοκρατικός είναι ο έλεγχος αυτός.38  

Δευτερευόντως, μας αναγκάζει να εξετάσουμε ευρύτερα ζητήματα της 

ικανότητας του κράτους, σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτού με την 

συνεισφορά των νόμιμων ενόπλων δυνάμεων39. Οι ένοπλες δυνάμεις  μπορούν να 

κάνουν περισσότερα από την απλή υπεράσπιση των συνόρων του κράτους. 

Μπορούν να συμβάλουν στη συνολική ικανότητα του κράτους, να εκπληρώνουν 

τις  κανονιστικές τους δεσμεύσεις, και να διευκολύνουν την περιφερειακή και 

παγκόσμια συνεργασία με διάφορους τρόπους.40  

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ατζέντα του DFID η οποία αναλύθηκε 

παραπάνω, ο Edmunds υποστηρίζει σχετικά με την ΜΤΑ, ότι  αυτή εισάγει ένα 

ενδιαφέρον για τις εσωτερικές λειτουργίες των δυνάμεων ασφαλείας, όχι μόνο ως 

προς την ικανότητά τους να απειλούν τις πολιτικές κυβερνήσεις μέσω 

πραξικοπημάτων. Πράγματι, η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη 

να κοιτάξουμε πέρα από τις ιδέες, όπως η «προστασία από πραξικόπημα», προς 

την κατανόηση της ευρύτερης συνεισφοράς που μπορούν να έχουν οι ένοπλες 

δυνάμεις  στον εκδημοκρατισμό και στα προγράμματα χρηστής διακυβέρνησης. Ο 

προβληματισμός σχετικά με την ΜΤΑ μας οδηγεί στην συζήτηση σχετικά με το 

ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίσουν οι ένοπλες δυνάμεις ευρύτερα στην 

κοινωνία. Οδηγούμαστε και πάλι λοιπόν στην απλοϊκή σκέψη ότι οι ένοπλες 

δυνάμεις πρέπει να ελέγχονται από πολιτικούς θεσμούς, προς μια πιο 

εμπεριστατωμένη επανεκτίμηση των θετικών και των αρνητικών επιδράσεων που 

μπορούν να έχουν οι ένοπλές δυνάμεις στην ανθρώπινη ασφάλεια, τον 

εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη.  

Οι παραπάνω αναλύσεις και προσεγγίσεις δημιουργούν δύο γενικές 

ερωτήσεις. Αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστεί «πώς ορίζεται η ασφάλεια τομέα;». 

Η ασφάλεια τομέα περικλείει μια σειρά ζητημάτων, τα οποία δεν αφορούν μόνο τον 

                                            
38 

 Explored this question in more detail with reference to the military in post-communist Croatia 
in Alex J. Bellamy, ‘Like Drunken Geese in the Fog: Developing Democratic Control of Armed 
Forces in Croatia’, in Cottey et al.,Democratic Control of the Military 

39 G. Van Doorn, The Soldier and Social Change (London: Sage, 1975) 

40 Forster et al., The Challenge of Military Reform. 
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στρατιωτικό τομέα, αλλά προσεγγίζοντας την έννοια πέραν των παραδοσιακών 

στοχεύσεων, θα ανοιχτεί μπροστά μας ένα δαιδαλώδες πεδίο εννοιών και τομέων, 

και η προσπάθεια διακριβώσεως του θα ακύρωνε και την ίδια την ουσία της 

έννοιας «ασφάλεια τομέας». Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην 

ασφάλεια τομέα θα συγκεκριμενοποιήσουμε την έννοια αυτή λέγοντας ότι «Η 

ασφάλεια τομέα συνίσταται από οργανισμούς που έχουν την δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία, η οποία κατά μία έννοια να θεωρείται νόμιμη 

από την πολιτική κοινότητα  και μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 

αυτών των οργανισμών».41  

Βέβαια υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτό τον «στενό» ορισμό.  Πρώτον, οι 

πολιτικές πρακτικές που υπάρχουν υπό την επικεφαλίδα του ΜΤΑ, κατά κύριο 

λόγο ασχολούνται με θέματα σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις και τις 

παραστρατιωτικές ομάδες και όχι με τα θέματα της αστυνόμευσης και τις  

ευρύτερες πτυχές της ανθρώπινης ασφάλειας, αν και είναι σημαντικό να 

αναγνωρίσουμε την αλληλεξάρτησή τους.  Δεύτερον, ο ορισμός αυτός με βάση της 

αναφοράς για το κράτος, αναφέρεται σε «πολιτικές κοινότητες». Καθ 'όλη τη 

δεκαετία του 1990, υπήρχαν πολλοί οργανισμοί που χρησιμοποιούσαν 

θανατηφόρα δύναμη σε καιρό πολέμου, και μετά από αυτό έτυχαν νομιμοποίησης 

από μια συγκεκριμένη πολιτική κοινότητα, αλλά δεν είχαν κρατική βάση (π.χ στην 

Καμπότζη, το Ανατολικό Τιμόρ και Άσεχ). Τέλος, η προσέγγιση αυτή άνοιξε την 

σπουδή αναφορικά με την συμμετοχή πολυάριθμων υπηρεσιών ασφαλείας / 

πληροφοριών καθώς και παραστρατιωτικών (μη-κρατικών και κρατικών) 

οργανώσεων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πρώην εμπόλεμες ζώνες.   

Το δεύτερο γενικό ερώτημα αφορά το «τί ακριβώς πολιτικές στοχεύσεις 

αποσκοπούν στην προώθηση των συνθετικών συστατικών της ΜΤΑ;». Υπήρξαν 

αρκετές προσπάθειες για να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες, οι πρακτικές και οι  

πολιτικές της ΜΤΑ. Ο Nicole Ball, έχει προσδιορίσει πέντε τύπους βοήθειας  από 

ξένους φορείς οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν, προκειμένου να διευκολυνθούν 

και να ενθαρρυνθούν οι ΜΤΑ. Αυτοί είναι: η ενίσχυση των κοινωνικών θεσμών, η 

επαγγελματοποίηση των πολιτικών άμυνας και του προσωπικού ασφαλείας, ο 

                                            
41 

Global Change, Peace & Security:formerly Pacifica Review: Peace,Security & Global 
Change,  Security Sector Reform: Prospects and Problems  ,σελ12 



- 25 - 
 

επαγγελματισμός των δυνάμεων ασφαλείας, η θεσμοθέτηση μηχανισμών για την 

ανάπτυξη πολιτικής για την ασφάλεια και τον προσδιορισμό των αναγκών 

ασφάλειας, και η παροχή βοήθειας για να ξεπεραστούν οις συνέπειες που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας του πολέμου42.  Η Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας 

βεβαίως περιλαμβάνει του τομείς της μεταρρύθμισης που προσδιορίσθηκαν από 

τον DFID και Nicole Ball (όπως έχει ήδη αναπτυχθεί παραπάνω), αλλά μπορούμε  

να ομαδοποιήσουμε αυτές τις προσεγγίσεις, σε τρεις γενικές περιοχές 

ενδιαφέροντος:  

• Έλεγχος: Η Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας, εγκαθιδρύει πολιτικό και 

δημοκρατικό ελέγχο στους θεσμούς που αναπτύσσουν  θανατηφόρα βία. Αυτό 

συνίσταται στο γεγονός ότι οι δυνάμεις ασφαλείας λογοδοτούν στις δημοκρατικά 

εκλεγμένες πολιτικές αρχές. Γενικότερα τηρούνται οι κανόνες του Κράτους Δικαίου, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Επίσης εφαρμόζονται στον 

τομέα της ασφάλειας οι ίδιες αρχές αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και 

διαφάνεια όπως και σε άλλους τομείς εκτός από αυτό της ασφάλειας. Επιπλέον 

δημιουργούνται ξεκάθαρες γραμμές αρμοδιοτήτων οι οποίες καθιερώνουν τον  

πολιτικό και δημοκρατικό έλεγχο του στρατού. Αναπτύσσουν την ικανότητα, σε 

συνάρτηση με την κοινωνική διακυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών να 

ελέγχει την αμυντική πολιτική, δημιουργώντας μια επιστημονική κοινότητα για την 

άμυνα. Δημιουργείται ένα περιβάλλον που να ευνοεί την συμμετοχή της κοινωνίας 

των πολιτών σε θέματα ασφαλείας και τέλος διασφαλίζεται ότι η  επαγγελματική 

κατάρτιση των επαγγελματιών στρατιωτών ακολουθεί τις απαιτήσεις των 

δημοκρατικών κοινωνιών.43  

• Ικανότητα:  Αφορά την οικοδόμηση οργανισμών «οι οποίοι δέχονται ότι ο 

ρόλος τους είναι να εκπληρώσουν πλήρως τις απαιτήσεις (κοινωνικές και 

δημοκρατικές)  της κυβέρνησης  του κράτους, και είναι σε θέση να αναλάβουν 

                                            
42 Nicole Ball, ‘Good Practices in Security Sector Reform’, in Bonn International Center for 

Conversion, Brief 15, Security Sector Reform (June 2000), p. 18.  

43  
These aspects of reform are taken from Nicole Ball, ‘Democratic Governance in the Security 

Sector’, paper presented at a United Nations Development Programme workshop (5 February 
2002), p. 3. 
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στρατιωτικές δραστηριότητες με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο»44. Η 

Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας έχει ως στόχο να δημιουργήσει 

επαγγελματικές ένοπλες δυνάμεις που να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα 

καθήκοντά τους (τα οποία είναι κυρίως η παροχή εσωτερικής και εξωτερικής 

ασφάλειας) με αποδοτικό, αποτελεσματικό και νόμιμο τρόπο. Στοχεύει επίσης να 

δημιουργήσει συστήματα ασφαλούς διακυβέρνησης τα οποία έχουν ένα επαρκές 

επίπεδο εξειδίκευσης και ικανότητας για την υλοποίηση των κυβερνητικών 

πολιτικών ασφαλείας, αποδοτικά και  με αποτελεσματικούς τρόπους.  

• Συνεργασία: Πρόκειται για τη μείωση των περιφερειακών και εσωτερικών 

διλημμάτων ασφαλείας, με αναδιοργάνωση, προώθηση της εμπιστοσύνης και τη 

δημιουργία διασυνοριακών εμπορικών σχέσεων.  

 Εφαρμογή των προγραμμάτων «Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας», 

πραγματοποιήθηκε σε μετα-συγκρουσιακές  ευρύτερες περιοχές και κράτη, 

ακλουθώντας τις κανονιστικές νόρμες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Υπάρχουν 

όμως και αρκετοί προβληματισμοί και αιτιάσεις σχετικά με την εφαρμογή του 

μοντέλου αυτού. Παρακάτω αναπτύσσονται αυτοί οι προβληματισμοί.   

 

2.2 Προβληματισμοί Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης του Τομέα 

Ασφάλειας 

Οι προβληματισμοί δεν απουσιάζουν όμως και από αυτό το πρόγραμμα. 

Υπάρχουν αρκετά προβλήματα με αυτή τη νέα διάσταση της ΜΤΑ. Αυτά 

περιλαμβάνουν θεωρητικά προβλήματα καθώς  και πιο συγκεκριμένα σχετικά με 

τον τρόπο που τα προγράμματα της ΜΤΑ μπορούν να υλοποιηθούν. Σε γενικές 

γραμμές, οι κανονιστικές απαιτήσεις στον πυρήνα της, ακολουθούν τις θεμελιώσεις 

αρχές της δημοκρατικής ειρήνης. Ως εκ τούτου, η ιδέα ότι τα υλικά αγαθά και η 

πνευματική βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ΜΤΑ, σε αντίθεση με τις περισσότερες 

παραδοσιακές πτυχές των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων έχει τα ίδια κριτήρια με 

το αξιώμα της δημοκρατικής ειρήνης , ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την ανάγκη για 
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ξένους φορείς οι οποίοι ενσωματώνουν τα προγράμματα της  ΜΤΑ στις ευρύτερες 

διεθνείς αναπτυξιακές στρατηγικές τους. Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένες 

επικρήσεις. 

 Η πρώτη από αυτές τις γενικές επικρίσεις λοιπόν, είναι ότι η 

δημοκρατική ειρήνη στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Πολλοί κριτικοί 

αμφισβητούν την εμπειρική απόδειξη για τον ισχυρισμό ότι οι δημοκρατίες δεν 

πολεμούν η μία την άλλη. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν επαρκεί 

στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η ειρήνη αποδίδεται στην μεταρρυθμιστική 

αλλαγή45. Άλλοι πάλι επισημαίνουν ότι οι ορισμοί της «δημοκρατίας» και 

«πόλεμος» είναι τόσο ασαφής, που μπορεί να χειραγωγηθεί, προκειμένου να 

δημιουργηθούν ευνοϊκά  στοιχεία για οποιαδήποτε θεώρηση46.  Μια τρίτη ομάδα 

επικριτών,  επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι δημοκρατίες 

έχουν έρθει σε αντιπαράθεση, με πιο συχνά αναφερόμενη περίπτωση αυτή του 

ισπανο-αμερικανικού πολέμου κατά τον δέκατο ένατο αιώνα47. Αυτή η κριτική 

αποτελεί μια θεμελιώδη πρόκληση για την Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας, 

διότι αμφισβητεί τη βασική παραδοχή που υποστηρίζει, ότι μόνο δημοκρατικές 

ένοπλες δυνάμεις δημιουργούν επίπεδο νομίμου ασφαλείας το οποίο απαιτείται 

για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και του εκδημοκρατισμού. Ο 

ισχυρισμός είναι ότι, η δημοκρατία δεν αντιπροσωπεύει την ειρήνη και ως εκ 

τούτου δεν είναι φορέας ανάπτυξης και ασφάλειας48.   

Ενώ στην Ασία, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου διεφθαρμένοι και μη 

δημοκρατικοί στρατοί δρουν ως τροχοπέδη για την κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική ανάπτυξη (πχ. Ινδονησία και τη Βιρμανία), υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

οι μη δημοκρατικοί στρατοί που παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες, στην 

πραγματικότητα προωθούν τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, και την 
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υπέρμετρη ανάπτυξη, παρέχοντας ταυτόχρονα το  βασικό επίπεδο των πολιτικών 

και ατομικών δικαιώματα (π.χ. Τουρκία και Πακιστάν).  

 Δεύτερον,  η ΜΤΑ είναι μια ατζέντα που επιβλήθηκε  από τα Δυτικού 

τύπου δημοκρατικά ιδεώδη, και δεν μπορούν να γίνουν κτήμα εάν δεν επιβληθούν 

(π.χ. μέσω των όρων χορήγησης βοήθειας). Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι δεν 

είναι δυνατόν να κατανοήσουμε  την διαδικασία του εκδημοκρατισμού και της  

ανάπτυξης χωρίς να αναγνωρίσουμε ότι οι δύο αυτές έννοιες είναι στενά 

συνδεδεμένες με την αποικιοκρατία49.  Επισημαίνουν ότι, όχι μόνο στις περιοχές 

που οι φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες επιβάλλονται στον υπόλοιπο κόσμο από 

τα ιμπεριαλιστικά δυτικά κράτη, αλλά σε πολλές περιοχές με «μονοκομματικά» 

κυβερνητικά συστήματα, είχαν εμπλοκή στον αντιαποικιακό αγώνα (π.χ. Χο Τσι 

Μινχ στο Βιετνάμ). Η εμφάνιση της δημοκρατικής ειρήνης προέκυψε από το 

γεγονός ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες ενσωματώνονται σε ένα πλέγμα 

πολιτικών, κοινωνικών και το πιο σημαντικό, οικονομικών εξαρτήσεων, οι οποίες   

υποστηρίζουν την καπιταλιστική εξουσία. Συνεπώς  ο στόχος της ΜΤΑ δεν είναι η 

προώθηση της διεθνούς ειρήνης και της παγκόσμιας ανάπτυξης, αλλά η επέκταση 

και η  ενίσχυση του διεθνούς καπιταλισμού και των κοινωνικών μοντέλων τύπου  

Βεστφαλίας, σε κράτη με δυτικοευρωπαϊκή οπτική.  

 Τρίτον, το οποίο συνδέεται με τα δύο πρώτα, μακριά από την 

παραγωγή της ασφάλειας, η ΜΤΑ και η  προώθηση φιλελεύθερων δημοκρατιών 

μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια. Η προώθηση του μοντέλου της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας το οποίο συνδέεται με την εφαρμογή του προγράμματος της ΜΤΑ, 

μπορεί στην πραγματικότητα να ενθαρρύνει την αστάθεια και τη βία, με τη διάλυση 

της «πατρογονικής κόλλας»  με την οποία συνδέονται πολλές κράτη μαζί. 

Επιπλέον, η αναγκαστική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, μπορεί να 

δημιουργήσει αστάθεια και στην πραγματικότητα να βοηθήσει την 

επαναδημιουργία εκ νέου σχέσεων μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των 

στρατιωτικών οι οποίες είχαν εκλείψει, ιδιαίτερα αν η μεταρρυθμιστική διαδικασία 

δεν καθοδηγείται από το εσωτερικό της χώρα αλλά έχει διεθνή φορέα εφαρμογής. 
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Οι τρεις γενικοί προβληματισμοί σχετικά με την ατζέντα της ΜΤΑ, 

αναλύονται σε συγκεκριμένα προβλήματα σχετικά με την πραγματική σχέση 

μεταξύ της ΜΤΑ και τις ευρύτερες διαδικασίες εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης, 

καθώς και με προβληματισμούς που σχετίζονται με:  

 την προσθήκη του τομέα της ασφάλειας στις προϋποθέσεις των 

προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας.  

 Κατά πόσο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι  διαδικασίες 

Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας είναι αποτελεσματικές από 

μόνες τους.  

Υπάρχει λοιπόν μια πληθώρα προβληματισμών και επικρίσεως σχετικά με 

τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα στον τομέα της ασφάλειας. Σε μια προσπάθεια 

να συνοψιστούν όσο είναι δυνατό ο Neil Cooper και ο Michael Pugh έχουν 

αναφερθεί σχετικά.50 Αυτές οι επικρίσεις λοιπόν είναι:  

 Η εστίαση στους κινδύνους του τομέα ασφάλειας, έχει αποτέλεσμα 

την παράβλεψη άλλων σημαντικών παραγόντων οι οποίοι είναι 

ζωτικής σημασίας για τα προγράμματα ανάπτυξης και 

εκδημοκρατισμού. 

 Υπάρχει ο κίνδυνος ότι  το πρόγραμμα της ΜΤΑ θα «καπηλευτεί» 

από φορείς οι οποίοι επιδιώκουν την εφαρμογή της παραδοσιακής 

ατζέντας του Ψυχρού Πολέμου, με την συνδρομή του Στρατού και 

τις πελατειακές σχέσεις εξάρτησης που δημιουργούνται από την 

δράση αυτή.  

 Η ρητορική της ΜΤΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

νομιμοποιήσει πολιτικές, όπως οι πωλήσεις όπλων, οι οποίες δεν 

συνεισφέρουν στον εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη. 
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 Η ΜΤΑ τείνει να παραβλέψει τις σχέσεις μεταξύ των τοπικών, 

περιφερειακών και παγκόσμιων φορέων και να επικεντρωθεί στον 

φορέα που δίνει την βοήθεια μη λαμβάνοντας υπόψη την 

«αδυναμία» του κράτους που δέχεται την βοήθεια.  

Δύο επιπλέον προβλήματα μπορούν να προστεθούν στα παραπάνω 

αναφερθέντα. Το πρώτο είναι το ζήτημα της «εντοπιότητας».  Μεταρρυθμιστικά 

προγραμμάτων τα οποία θεωρούνται στο εσωτερικό του κράτους ότι έχουν 

επιβληθεί από το εξωτερικούς παράγοντες μπορεί να είναι αναποτελεσματικά. 

Εντός μιας φιλελεύθερη πολιτικής σκέψης, υπάρχει μια μακροχρόνια πεποίθηση η 

οποία υποστηρίζει ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει «κτήμα» σε κοινωνίες στις 

οποίες έχει επιβληθεί. Ο John Stuart Mill υποστήριξε ότι, η δημοκρατία η οποία δεν 

έχει κερδηθεί από τον λαό είναι ασταθής. Η ελευθερία αυτού του τύπου έχει 

αντιφατικά στοιχεία, καθόσον έχει επιβληθεί από ξένους και έτσι μεταφέρει νόρμες 

και κανόνες οι οποίες απλά θα αντικαταστήσουν τις παλιές, και ως εκ τούτου 

αντιπροσωπεύει μια μορφή ξένης κυριαρχίας (αποικιοκρατία)51.  Υπάρχουν 

περιπτώσεις όμως, όπου η επιβολή της δημοκρατίας έγινε «κτήμα» των τοπικών 

κοινωνιών, όπως η μεταπολεμική Γερμανία και Ιαπωνία,  τα οποία αποτελούν 

εξαιρετική μελέτη περίπτωσης για την ΜΤΑ. Για  να είναι πιο αποτελεσματικά τα 

προγράμματα της ΜΤΑ, πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να έχουν αντίκτυπο στις 

εσωτερικές κοινωνικές ομάδες του κράτους, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο 

από την πρότερη κατάσταση. Οι Ένοπλες δυνάμεις μπορούν να  

επαγγελματοποιηθούν  και να τεθούν κάτω από τον δημοκρατικό έλεγχο, μόνο εάν 

αυτές και οι πολιτικές αρχές δεσμευτούν για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Υπάρχουν αρκετά στρατηγικά πλεονεκτήματα για τις δύο ομάδες που μπορούν να 

προκύψουν από μια επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος της ΜΤΑ.  

Στη θεωρία τουλάχιστον, θα παρέχει πιο αποτελεσματικές, ικανές και 

νόμιμες ένοπλες δυνάμεις. Ο κίνδυνος, όμως, είναι ότι εάν η διαδικασία θεωρείται 

ότι επιβάλλεται από τους εξωτερικούς παράγοντες, οι εγχώριοι φορείς είναι πιθανό 

να είναι απρόθυμοι να συνεισφέρουν στην μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Σε 

πολλά κράτη που εφαρμόζουν μεταρρυθμιστικά προγράμματα και υπάρχει 
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απροθυμία συνεισφορά των τοπικών φορέων, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 

εντυπωσιακές συνταγματικές ρυθμίσεις για πολιτικό έλεγχο του στρατού, αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις αυτό δεν μεταφράζεται σε πραγματικό πολιτικό ή 

δημοκρατικό έλεγχο επί των ενόπλων δυνάμεων.  

 Το δεύτερο πιθανό πρόβλημα είναι, ότι με την εφαρμογή του 

προγράμματος της ΜΤΑ,  ενδεχομένως μπορούν να εμποδιστούν ευρύτερες 

διαδικασίες για την ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό, ακολουθώντας μια 

προτεραιοποίηση των στρατιωτικών έναντι επί των πολιτικών πτυχών 

διακυβέρνησης. Μία από τις κύριες ανησυχίες της διαδικασίας μεταρρύθμισης 

είναι, η πραγματική μείωση των αμυντικών δαπανών. Το ΔΝΤ και Παγκόσμια 

Τράπεζα έχουν εντοπίσει ότι, οι υπερβολικές αμυντικές δαπάνες σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη και 

τον εκδημοκρατισμό. Ωστόσο, αφήνοντας κατά μέρος τα εσωτερικά, κοινωνικά και  

πολιτικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των αμυντικών 

δαπανών, οι  διεθνείς οργανισμοί δεν είναι  σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια 

ποιες στην πραγματικότητα είναι οι στρατιωτικές δαπάνες52.  

Η ιδέα ότι η ΜΤΑ παράγει ένοπλες δυνάμεις με μικρότερο κόστος είναι μία 

από τις ιδέες του πυρήνα αυτή της μεταρρύθμισης. Δηλαδή, ότι οι ένοπλες 

δυνάμεις είναι ικανές να πετύχουν τα καθήκοντά τους πιο αποτελεσματικά, αλλά 

με λιγότερους πόρους. Δηλαδή με αυτή την προσέγγιση προκύπτει ότι, ένα κράτος 

καταργεί τον εθνικό στρατό με την κλασική του μορφή (στράτευση των πολιτών 

εθελοντική ή υποχρεωτική) και μπορεί να δημιουργήσει μικρότερες πιο 

αποτελεσματικές επαγγελματικές ένοπλες δυνάμεις με χαμηλότερο κόστος. 

Ωστόσο, η πρακτική εμπειρία σε χώρες που εφάρμοσαν αυτή την μορφή , όπως η 

Ουγγαρία, η Κροατία και το Ανατολικό Τιμόρ, δείχνει  ότι οι μικρές επαγγελματικές 

ένοπλες δυνάμεις έχουν στην πραγματικότητα πιο μεγάλο κόστος από τις κλασικές 

που βασίζονταν στην στράτευση των κληρωτών. Οι μισθοί και το βιοτικό επίπεδο 

για τους επαγγελματίες στρατιώτες πρέπει να είναι υψηλό, οι δαπάνες για 

εξοπλισμό αυξάνονται εκθετικά, και η συμμετοχή σε κοινές δράσεις με άλλα κράτη 
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ή εντός του κοινωνικού συνόλου έχει δυσανάλογα ωφέλει σε σχέση με το 

κόστος.53    

Όπως προκύπτει η ανάλυση των παραμέτρων του προγράμματος της 

Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας, έχει ένα τεράστιο πεδίο εφαρμογών, το 

οποίο δημιουργεί ένα πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης του προγράμματος. Οι 

προεκτάσεις των αναλύσεων αυτών συναντώνται και με άλλους τομείς 

φαινομενικά διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως ο Κοινωνιολογικός Τομέας και 

γενικότερα οι κοινωνικές επιστήμες, με τις οποίες αλληλεπιδρά το πρόγραμμα της 

ΜΤΑ.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                                                   

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ  ΚΑΙ  Ο «ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ» ΣΤΗΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

3.1 Ο Ρόλος των Τοπικών Θεσμών στην Μεταρρύθμιση του Τομέα 

Ασφαλείας  

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι παρεμβάσεις της διεθνούς κοινότητας σε 

περιοχές οι οποίες πλήττονται από συγκρούσεις σε περιφερειακό αλλά και σε 

τοπικό επίπεδο, έχει διευρυνθεί τόσο σε έκταση όσο και «ποιοτικά». Πολλές από 

αυτές τις εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, επιδιώκουν να 

μεταρρυθμίσουν τις υπηρεσίες ασφαλείας και τα θεσμικά όργανα ασφαλούς 

διακυβέρνησης, σε μια προσπάθεια για την εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης ειρήνης. 

Βέβαια υπάρχει μια ανησυχία αναφορικά με το επίπεδο αυτών των εξωτερικών 

παρεμβάσεων στα κράτη, σχετικά με την δημοκρατική διακυβέρνηση και τον τομέα 

ασφαλείας.  Ωστόσο, οι εξωτερικές αυτές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΜΤΑ, 

έχουν και έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά και παρουσιάζουν τις στρεβλώσεις που 

χαρακτηρίζουν τα φιλελεύθερα προγράμματα. 

Ποια είναι όμως  η επίδραση του προγράμματος μεταρρύθμισης του τομέα 

ασφαλείας σε περιοχές περιορισμένης κρατικής υπόστασης. Η μεθοδολογία που 

ακολουθείται για την αξιολόγηση του προγράμματος μεταρρύθμισης σχετικά με τις 

αποτυχίες και τις επιτυχίες, ακολουθεί μια στενή προσέγγιση που εδράζεται στο 

κλασικό Βεμπεριανό κρατικό μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιείται ως το 

αποκλειστικό πρότυπο εργαλείο μέτρηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας, 

αγνοώντας το γεγονός ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περιοχές που δεν 

υφίσταται το Βεμπεριανό μοντέλο.    

Εξετάζοντας από διαφορετική γωνία τη ΜΤΑ, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 

δύο κρίσιμοι παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι οι τοπικοί θεσμοί και το πως 

αυτοί επιδρούν στην διαδικασία της μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας και ο 

έτερος παράγοντας είναι  οι αντικρουόμενες σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ 

των εξωτερικών και των εγχώριων μοντέλων διακυβέρνησης ασφάλειας που 

προκύπτουν από την εξωτερική συμμετοχή στη ΜΤΑ.  
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Προσθέτοντας μια διαφορετική οπτική γωνία στη ΜΤΑ, έρχονται στο 

προσκήνιο μικτές μορφές εσωτερικών λειτουργιών οι οποίες καλούνται 

«υβριδικές» και εμφανίζονται οι έννοιες των «υβριδικών πολιτικών αποφάσεων»54 

και της «υβριδικής ειρήνης»55.  

Η ΜΤΑ είναι διαφορετική από άλλα μοντέλα  βοήθειας για την ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένης της δυτικής στρατιωτικής βοήθεια κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου, επειδή είναι έχει μια ανοιχτή κανονιστική ατζέντα και  φιλοδοξεί 

να δημιουργήσει τις βάσεις για την κρατική υπόσταση ως ένα μέσο για μια 

ανθρωποκεντρική ασφάλεια, στο πλαίσιο του δυτικού φιλελευθερισμού56.  

Ωστόσο, η ολοκληρωμένη προσέγγιση του  προγράμματος της ΜΤΑ  έχει 

αποδειχθεί ότι  «ακούγεται καλή στη θεωρία, αλλά προβληματική στην πράξη»57, 

όπως σημειώνει και ο Brozska,  καθώς υπάρχουν ελάχιστες, και εάν στην 

πραγματικότητα υπάρχουν, επιτυχημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

στοχεύσεις της Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας έχουν επιτευχθεί στην 

πράξη. Οι προσπάθειες του προγράμματος της ΜΤΑ συχνά απέτυχαν να 

επιτύχουν τους καθορισθέντες στόχους- πλαίσια μετά τη σύγκρουση, και αυτές οι 

αποτυχίες έχουν οδηγήσει στη δημιουργία εύθραυστων καταστάσεων, 

προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις και στρεβλώσεις στις πολιτικές και κοινωνικές  

λειτουργίες των κρατών58.   
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Ginty, ‘Hybrid Peace: The Interaction be 
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 Fairlie Chappuis and Heiner Haenggi, ‘The Interplay between Security and Legitimacy: 

Security Sector Reform and State-Building’, in Julia Raue and Patrick Sutter (eds), 
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Ακόμη και σε επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής του προγράμματος 

ΜΤΑ, όπως η Σιέρα Λεόνε ή τη Λιβερία, θωρούνται τα ως αποτελέσματα «μεικτά»,  

στην καλύτερη των περιπτώσεων59, ενώ οι προσπάθειες του προγράμματος  ΜΤΑ 

στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, που πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες «ένοπλης 

οικοδόμησης του κράτους»60. έχουν εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για την 

βιωσιμότητα  του μοντέλου61. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι οι επιδράσεις 

της ΜΤΑ στις τοπικές κυβερνήσεις ασφαλείας είναι υπό διερεύνηση και ελάχιστα 

κατανοητές.  

Ωστόσο, αυτό δεν είναι μια νέα κατάσταση υποθέσεων. Οι δυσκολίες της 

λειτουργικότητας της έννοιας της ΜΤΑ και της προσαρμογή της στα τοπικά πλαίσια 

αναγνωρίστηκαν σχεδόν αμέσως μόλις γεννήθηκε η ιδέα. Η Chanaa περιέγραψε 

την πρόκληση από την άποψη της ως «ρήγμα της εννοιολογικής συνάφειας», με 

την οποία η εννοιολογική σύλληψη της  ΜΤΑ είχε ξεπεράσει κάθε κατανόηση του 

τρόπου, και πως η γενική ιδέα αυτής θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες 

της μεταρρύθμισης συγκεκριμένων πλαισίων62. Μια δεκαετία μετά, η  Sedra 

σημειώνει ότι «αυτό το ρήγμα έχει γίνει ένα χάσμα»63, και ο πολιτικός διάλογος 

γύρω από την ΜΤΑ έχει εδραιωθεί. 

 Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αναλύσεεων συγκεκριμένων 

περιπτώσεων εφαρμογής του προγράμματος της ΜΤΑ έχει αυξηθεί, οι 

προσεγγίσεις για την ΜΤΑ έχουν επικεντρωθεί σχετικά με την εφαρμογή των 

υφιστάμενων πολιτικών, καθώς και στους τρόπους για να βελτιωθούν οι 
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εξωτερικές στρατηγικές στο πλαίσιο της υφιστάμενης προσέγγισης. Η συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών των μελετών έχει επικεντρωθεί σε μελέτη μεμονωμένων 

περιπτώσεων, επιχειρώντας συχνά μόνο επιφανειακή εξερεύνηση της δυναμικής 

της ασφαλούς διακυβέρνησης, για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε μακρο-

εθνικό επίπεδο. Ο Peake, Scheye και Hills επισημαίνουν ότι τα προγράμματα ΜΤΑ 

τείνουν να είναι σχεδιασμένα με «τεχνοκρατικούς και μη-ειδικούς όρους σε βάρος 

του πολιτικού πλαισίου»64.  

Σαν αποτέλεσμα, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία της σύγκλισης 

του πολιτικού πλαισίου, σχετικά λίγα είναι κατανοητό για το πώς η ΜΤΑ 

υλοποιείται στην πράξη, και με ποιά αποτελέσματα για τα τοπικά επίπεδα 

ασφαλούς διακυβέρνηση. 

 Ο Τζάκσον σημειώνει, ότι οι περισσότερες μελέτες έχουν παραμείνει σε 

μεγάλο βαθμό  προσηλωμένες στις τρέχουσες συζητήσεις για ανοικοδόμηση  και 

φιλελεύθερη οικοδόμηση της ειρήνης 65,  ενώ το πιο θεμελιώδεις  ερώτημα είναι  αν 

και πώς τα Βεμπεριανά μοντέλα του τομέα της ασφαλούς διακυβέρνησης μπορούν 

ή θα πρέπει να ταξιδέψουν σε περιοχές περιορισμένης κρατικής υπόστασης, όπου 

σχεδόν ποτέ δεν αναδείχτηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης της ΜΤΑ.  

Ο βαθμός του διεθνούς ενδιαφέροντος και των πόρων που διοχετεύονται 

μέσω εξωτερικών παρεμβάσεων ασφαλείας στο πλαίσιο της  ειρήνης σε μετα- 

συγκρουσιακές περιοχές και η ανοικοδόμηση αυτών, μαζί με τα υψηλά ποσοστά 

των πληθυσμών που πλήττονται, δημιουργεί την αναγκαιότητα της  

αλληλεπίδρασης μεταξύ των εξωτερικών και εγχώριων παραγόντων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η έννοια της «εντοπιότητας ή τοπικής κυριότητας»  έχει γίνει ο 

ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής συνεισφοράς στη ΜΤΑ: Κάθε σημαντική δήλωση 

που θεσμού που συνεισφέρει  στη  ΜΤΑ  περιέχει κάποιο είδος προτροπής προς 
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τους  εξωτερικούς παράγοντες ,προκειμένου να συμβουλευτούν και να έρθουν σε 

επαφή με του τοπικούς φορείς με ταυτόχρονη προσαρμογή στις τοπικές 

κοινωνιολογικές συνθήκες66. Η αποτυχία των εξωτερικών παραγόντων να 

επιτύχουν επαρκή τοπική συμμετοχή σε προγράμματα  ΜΤΑ, είναι ουσιώδους 

σημασίας και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ελλειμματικό μειονέκτημα ή ως 

ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί και να μην περάσει απαρατήρητο.  

Ως σημείο εκκίνησης οι πολιτικές αυτές υποδηλώνουν κάποιο βαθμό  

βεβαιότητας σχετικά με το ποιος θεωρείται τοπικός, τι σημαίνει ιδιοκτησία, και πώς 

να κερδίσει περισσότερο από αυτούς, παρά το γεγονός ότι ένας αριθμός 

συζητήσεων καταλήγουν σε ασαφείς και συχνά αντικρουόμενες ιδέες67.  

Έτσι, για παράδειγμα, το ζήτημα του ποιος είναι ντόπιος συχνά καταλήγει 

στο ερώτημα  «ποιος πραγματικά εξωτερικός παράγοντας θα  συμμετάσχει σε 

διάλογο με τη μεταρρύθμιση και στη λήψη αποφάσεων», και συγκρίνεται με την 

προσέγγιση του «ποιος θα έπρεπε να ασχοληθεί με». Τέτοιες προσεγγίσεις 

αναπόφευκτα  τοποθετούν τις  εξωτερικές παρεμβάσεις στο κέντρο της ανάλυσης, 

με τους τοπικούς φορείς να συνθέτουν ένα υποστηρικτικό επιτελείο με 

εναλλασσόμενους  ρόλους ως εταίροι, ως ήρωες, ως  θύματα 68.  

Στο αντίθετο άκρο,  η τοπική υπηρεσία έχει επίσης εξιδανικεύσει το στοιχείο 

της αφαιρετικότητας κατά το οποίο, οι μη-κρατικοί και τοπικοί φορείς διαπνέονται 

από  μια νομιμότητα, ότι δεν διαθέτουν μέσω των τοπικών  περιφερειών ή τα 
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ενδιαφέροντά τους είναι να υπερισχύουν των κακών εμπειριών που είχαν για την 

φιλελεύθερη πολιτική που προέρχονταν από τα δυτικά πλαίσια. Ο Ρίτσμοντ 

περιγράφει τον τρόπο που δημιουργείται στους τοπικούς δρώντες ως μέλη της 

κοινωνίας των πολιτών η Δυτική αίσθηση πολιτικής, και  μπορεί να τους επηρεάσει 

κατά ομάδες και οργανωτικούς ρόλους για τους οποίου ούτε γνωρίζουν ούτε 

αποδέχονται: για παράδειγμα, όπου τα πλεονεκτήματα των βασικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων χρειάζονται, όπου προστατεύεται η αγοραιοποίηση, ή κυρίως  όπου 

η  ΜΤΑ μεταφέρει το τι σημαίνει βία και τι αυτοάμυνα.69 

Αυτές οι επιβληθείσες κατηγορίες δημιούργησαν μία συστημική 

προκατάληψη, η οποία επισκιάζει εναλλακτικές προοπτικές της φύσης της 

πολιτικής ζωής, και συχνά παραλείπεται ο παράγοντας για το πώς οι αντιλήψεις 

των τοπικών φορέων, καθώς και οι υφιστάμενες μορφές των τοπικών κανόνων, 

διαμορφώνουν και περιορίσουν τα αποτελέσματα των διεθνών δεσμεύσεων στην 

πράξη. Είναι δύσκολο το κλασικό δυτικό μοντέλο διακυβέρνησης να αποδεχτεί μια 

διαφορετική λειτουργία των  κρατικών θεσμών, οι οποία θα συμπεριλαμβάνει και 

τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

εμπλοκής στην λειτουργία των κρατικών θεσμών και μη κρατικών φορέων, 

αποτελεί η Σιέρρα Λεόνε. Στη χώρα αυτή μόνο ένα μικρό μέρος του συστήματος 

ασφαλείας και δικαιοσύνης που προωθούσε η ΜΤΑ χρησιμοποιείται από τους 

πολίτες. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την σχεδίαση και εφαρμογή της ΜΤΑ δεν 

εξήφθησαν υπόψη οι τοπικοί παράγοντες και οι τοπικές συνήθειες του 

πληθυσμού, στις οποίες περιλαμβάνονται, «αρχηγοί», εμπορικές ενώσεις καθώς 

και οι μυστικιστικές κοινωνίες που υπάρχουν στην χώρα, με αποτέλεσμα να 

περιορίζεται η επιτυχής εφαρμογή της ΜΤΑ στο κρατικό σύστημα δικαιοσύνης και 

ασφάλειας, καθόσον σε αυτό δεν είχε πρόσβαση μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

Χαρακτηριστικά στο σύστημα δικαιοσύνης είχαν πρόσβαση μόνο μορφωμένα 

άτομα, των αστικών περιοχών, οι οποίοι είχαν εύκολη πρόσβαση στα αστυνομικά 

τμήματα, στα δικηγορικά γραφεία καθώς επίσης και άτομα τα οποία είχαν γνώση 

της αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι η επίσημη γλώσσα των κρατικών 

οργανισμών ήταν η αγγλική. Την έλλειψη στην πρόσβασης στο σύστημα 

καλύπτεται μέσω του «εθιμικού δικαίου», από μη-κρατικούς φορείς όπως οι 
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«πρεσβύτεροι» των χωριών, οι τοπικές οργανώσεις που έχουν τον ρόλο του 

διαμεσολαβητή στην επίλυση των διαφορών κτλ. Στην πράξη, λοιπόν, η 

πλειοψηφία των πολιτών της Σιέρρα Λεόνε στις επαρχίες δεν βασίζονται στα 

τοπικά δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, 

αλλά σε μια σειρά άλλων παραγόντων για την επίλυση διαφορών (πχ: 

προϊστάμενοι, πρεσβύτεροι, Mammy Queens, μυστικιστικές  κοινωνίες.70  

Η επιλογή αυτών των οδών πρόσβασης στην δικαιοσύνη είναι η ποιο 

συνήθης  καθόσον είναι πιο εύκολα προσβάσιμη από το σύνολο των πολιτών, και 

πιο δημοφιλής, επειδή οι νόμοι που επιβάλλουν είναι πιο κοντά στις τοπικές 

κοινωνικές νόρμες, στον πολιτισμό και στις πεποιθήσεις τους απ' ότι ηι επίσημη 

νομοθεσία της χώρας. Ο  Alterman επισημαίνει ότι:  

«Το εθιμικό δίκαιο περιλαμβάνει μια κρίσιμη διάσταση της ταυτότητας του 

λαού και την αίσθηση της κοινότητας που ανήκουν. Το εθιμικό δίκαιο γίνεται 

αντιληπτό ως ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο παρελθόν, όπου ο νόμος τους έχει 

αποκόψει από τους προγόνους. Έτσι, η υπακοή στο νόμο είναι η επικύρωση του 

που ανήκουν. Οι άνθρωποι τηρούν το εθιμικό δίκαιο πιο πιστά από ό, τι το κοινό 

δίκαιο, το οποίο είναι συχνά ελάχιστα γνωστό και αντιμετωπίζεται ως 

"προερχόμενο από την Freetown (Πρωτεύουσα)».71 Ως αποτέλεσμα, το εθιμικό 

δίκαιο τείνει να συντονίζεται πιο έντονα ιδιαίτερα με τους ανθρώπους που 

βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες  είναι εκτός της κρατικής επίδρασης 

και της εξουσίας του κράτους, η οποία επικεντρώνεται στην περιοχή της  

πρωτεύουσας.  

 Ο Tansey συζητά το ρόλο των εγχώριων πολιτικών ελίτ στη διεθνή βοήθεια 

για τη δημοκρατία72, ενώ οι  Hensell και Gerdes, εκτός από αυτό  περιγράφουν  

πώς οι ευκαιριακές δομές των εγχώριων πολιτικών ελίτ, καθώς και πως 

καθιερώνουν τις μορφές των κανόνων τωνι κοινωνικο-πολιτικών οργανισμών, 

                                            
70 Sierra Leone Court Monitoring Programme, ‘Customary Law Users Guide’, 2006 (at: 

www.slcmp.org/drwebsite/manager/uploads/1/SLCMPCustomary_Law_Manual_Final.pdf); Baker 
(see n.37above), pp.371–90) 

71 
Alterman et al. (see n.49 above), p.10 

72 
Oisin Tansey, Regime-Building: Democratization and International Administration, Oxford: 

Oxford University Press, 2009 
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διαμορφώνοντας έτσι τα αποτελέσματα της οικοδόμησης της ειρήνης και των 

εξωτερικών προσπαθειών να εισάγουν νέες μορφές διακυβέρνησης73..  

Πέρα από την ασαφή έννοια της «τοπικής ιδιοκτησίας» που χρησιμοποιείται 

στις πολιτικές συζητήσεις, πρόσφατη έρευνα σε αυτό το πεδίο έδειξε ότι, 

προσφέρει αρκετές γνώσεις για τους μηχανισμούς της εσωτερικής πολιτικής σε μη 

μέλη του ΟΟΣΑ,  που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και στην 

εξήγηση των επιπτώσεων από τις εξωτερικές παρεμβάσεις.  

Οι διαδικασίες του κρατικού σχηματισμού συχνά στα μετα-αποικιακά 

περιβάλλοντα είναι εύθραυστες και τα μετα-συγκρουσιακά κράτη διαφέρουν 

σημαντικά από την Ευρωπαϊκή εμπειρία74.  Κατά συνέπεια,  οι κρατικοί και θεσμοί 

πολιτικής και ασφάλειας λαμβάνουν διεθνή βοήθεια συνήθως αποκλίνοντας  της 

ιδέα της τυπικής  Βεμπεριανής   μορφή της κρατικής υπόστασης, που στηρίζεται 

σε μεγάλο βαθμό στο ότι το κράτος έχει το μονοπώλιο της χρήσης νόμιμης  βίας75. 

Αντ' αυτού, στον τομέα της ασφάλειας, τον έλεγχο στο κρατικό μονοπώλιο στη 

χρήση βίας συχνά αμφισβητείται μεταξύ των διαφορετικών εθνικών ομάδων, και η 

παροχή ασφαλείας από τους επίσημους κρατικούς θεσμούς περιορίζεται εδαφικά 

ή παρέχεται μόνο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.  

Σε τυπικές συνθήκες μεταρρύθμισης πολλοίς φορείς και «κανόνες του 

παιχνιδιού», όπως η δομή της πολιτικής ζωής δεν είναι τυπικές - όπως και στην 

κλασική αντίληψη της Βεμπεριανή κρατικής υπόστασης - αλλά άτυπη. Αυτοί 

μπορεί να συνδέονται με τους επίσημους πολιτικούς θεσμούς με σύνθετους 

τρόπους. Στην ορολογία του Erdmann και του Ένγκελς, προκύπτει από σύγχρονες  

διασταυρώσεις, ότι νομικο-ορθολογικές κρατικές γραφειοκρατίες με δίκτυα  
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Stephan Hensell and Felix Gerdes, ‘Elites and International Actors in Post-War Societies: 
The Limits of Intervention’, International Peacekeeping, Vol.19, No.2, 2012, pp.154–69; Sending 
(see n.20 above) 

74 
 Keith Krause, ‘Theorizing Security, State Formation and the ‘Third World’ in the Post-Cold 

War World’, Review of International Studies, Vol.24, No.1, 1998, pp.125–36; Mohammed 
NEW PERSPECTIVES ON SECURITY SECTOR REFORM 147 Downloaded by [University of 
Macedonia] at 05:21 31 May 2015 Ayoob, The Third World Security Predicament: State Making, 
Regional Conflict, and the International System, Boulder: Lynne Rienner, 1995 

75 Jeffrey Herbst, States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and 
Control, Stanford: Stanford University Press, 2000; Tobias Hagmann and Didier Pe ´clard, 
‘Negotiating Statehood: Dynamics of Power and Domination in Africa’, Development and Change, 
Vol.41, No.4, 2008, pp.539–62 
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προσωπικών αλληλεξαρτήσεων συνιστούν περιπτώσεις του «Νeopatrimonial» 

κανόνα76 : «ανεπίσημη πρόσβαση φορέων σε πόρους της πολιτεία για να 

προωθήσει τα δικά τους δίκτυα πατρωνίας, να ασκούν την εξουσία μέσω των 

κρατικών θεσμών ή να χειραγωγήσουν τον τρόπο που λειτουργούν προς δικό τους 

όφελος».77 Το αποτέλεσμα των πολύπλοκων θεσμικών ρυθμίσεων και οι ισχυρές 

δομές της εσωτερικής μεταρρύθμισης μπορούν και αναμένεται να επηρεάσουν  

αποφασιστικά τις συνέπειες των εξωτερικών παρεμβάσεων. 

Συνεπώς οι τοπικές πολιτικές ελίτ μπορεί να έχουν σημαντική αυτονομία 

έναντι των αντιληφθεισών εξωτερικών προσπαθειών μεταρρύθμισης: οι τοπικοί 

παράγοντες μπορεί ταυτόχρονα να υποβαθμίσουν αλλά και να αναδείξουν τις 

εξωτερικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Μεγαλύτερη προσοχή στο ρόλο και 

στην επιρροή των υφιστάμενων συστημάτων διακυβέρνησης στα δικαιούχα κράτη 

είναι επομένως απαραίτητο να εξηγήσουν τις επιπτώσεις των διεθνών 

παρεμβάσεων στον τομέα της ασφάλειας.  

Ένα άλλο κομβικό σημείο είναι το γεγονός ότι, το πεδίο της ΜΤΑ τονίζει 

πως η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των εξωτερικών και εγχώριων  

παραγόντων επηρεάζει τα αποτελέσματα των διαδικασιών της. Αυτή η στενότερη 

εστίαση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των θεμάτων και αυτών της παρέμβασης 

μας βοηθά εισαχθούμε σε μια απλοϊκή παραδοχή σχετικά με την εξωτερική 

επιβολή των διεθνών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στην εγχώρια «περιοχή 

που κανένας δεν έχει κυριαρχία», άνευ προηγούμενης μορφής κοινωνικής και 

πολιτικής οργάνωση. Αρκετές μελέτες έχουν αρχίσει να επικεντρώνονται στις 

εξωτερικές-τοπικές αλληλεπιδράσεις για να εξηγήσουν τα αποτελέσματα της 

μεταρρύθμισης στον ευρύτερο τομέα της διεθνής ειρήνης και ανοικοδόμησης. 

Οι διαδικασίες μεταρρύθμισης χαρακτηρίζονται στην περίπτωση αυτή ως 

μια σειρά ορθολογιστικών διαπραγματευτικών καταστάσεων μεταξύ των 

εξωτερικών και των εγχώριων παραγόντων. Οι Barnett και Zürcher στην  
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77 
Dominik Zaum, ‘Beyond the “Liberal Peace”’, Global Governance, Vol.18, No.1, 2012, 
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«σύμβαση για την οικοδόμηση της ειρήνης»  ενσωματώνουν συστηματικά την 

εξουσία και τα συμφέροντα των εγχώριων παραγόντων στην ανάλυσή τους και 

στην μοντελοποίηση των διαδικασιών οικοδόμησης της ειρήνης, ως ένα παιχνίδι 

στρατηγικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ειρηνευτών και τοπικές ελίτ78.  Ανάλογα με τις 

αντίστοιχες προτιμήσεις των ειρηνευτών, κράτος, τοπικές ελίτ και στρατηγικές 

διαπραγματεύσεων  μπορούν να οδηγήσουν σε συνεργασία, σε συμβιβασμό ή να 

οδηγηθούν σε σύγκρουση με την διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης, με την 

συμβιβαστική επιλογή ωστόσο να είναι η πιο πιθανή. Οι τοπικές ελίτ και οι 

διαπραγματευτές συζητούν προγράμματα οικοδόμησης της ειρήνης με τέτοια 

χαρακτηριστικά έτσι ώστε και ο σκοπός της επίτευξης της σταθερότητας, της 

νομιμότητας, της ασφάλειας κατά την εφαρμογή του προγράμματος να επιτευχτεί 

και παράλληλα οι τοπικές ελίτ να μην απολέσουν την βάση της εξουσίας τους79. 

Παρόλα αυτά συχνά, υπάρχει συστηματική σύγκρουση μεταξύ των εξωτερικών και 

των εσωτερικών παραγόντων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, 

η οποία οδηγεί σε αμφισβητούμενα αποτελέσματα την μεταρρύθμιση του τομέα 

ασφαλείας. 

 3.2 Ο «Υβριδισμός» στην Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφαλείας 

Η έννοια του «υβριδισμού» παρέχει ένα γόνιμο τρόπο για να συλλάβει 

κανείς αναλυτικά τις συνέπειες των διαφορετικών δεσμών και των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εξωτερικών και εγχώριων παραγόντων. Στο 

γενικότερο επίπεδο, η έννοια του υβριδισμού χρησιμοποιείται για να γίνει 

αντιληπτή η εμφάνιση νέων κοινωνικών και πολιτιστικών σχηματισμών που 

προκύπτουν από τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης80.  

                                            
78 Michael N. Barnett and Christoph Zu ¨rcher, ‘The Peacebuilder’s Contract: How External 

Statebuilding Reinforces Weak Statehood’, in Roland Paris and Timothy D. Sisk (eds), The 
Dilemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions of Postwar Peace Operations, London 
and New York: Routledge, 2009, pp.23–52. See also Christoph Zu ¨rcher, Carrie Manning, Kristie 
D. Evenson, Rachel Hayman, Sarah Riese, and Nora Roehner, Costly Democracy. Peacebuilding 
and Democratization after War, Stanford: Stanford University Press, 2013 

79 Barnett and Zu ¨rcher (see n.33 above), p.24. 

80 Floya Anthias, ‘New Hybridities, Old Concepts: The Limits of ‘Culture”, Ethnic and  Racial 
Studies, Vol.24, No.4, 2001, pp.619–41; Robert J. Young, Colonial Desire: Hybridity in 
Theory, Culture, and Race, London: Routledge, 1995; Nestor Garcia Canclini, Hybrid Cultures: 
Strategies for Entering and Leaving Modernity, Minneapolis and London: University of Minnesota 
Press, 2005 for a critical introduction. 



- 43 - 
 

Ο Υβριδισμός, στην κατανόηση της Anthias’s, αναφέρεται στο συνδυασμό 

των διαφορετικών πολιτισμικών πρακτικών και των συζητήσεων ως μορφή 

«πολιτισμικού συγκρητισμού»81. Η προοπτική αυτή επικεντρώνεται στην 

αλληλοδιείσδυση των υβριδικών στοιχείων και όχι στις διαφορές τους. Στον τομέα 

της οικοδόμησης της ειρήνης, η ιδέα της «υβριδοποίηση» έχει εισαχθεί πρόσφατα 

για να περιγράψει πώς οι διαδικασίες από το συνδυασμό παραγόντων, των δομών 

και κανόνων παράγει υβριδοποιημένες μορφές της ειρήνης82. Ο Mac Ginty έχει 

χρησιμοποιήσει  επωφελώς το φακό του υβριδισμού για να εξηγήσει την εμφάνιση 

των εννοιών «υβριδικό» ή «σύνθετη ειρήνη» ως αποτέλεσμα της διεθνούς 

παρεμβατικότητας.83  

Γνωρίζοντας ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες αποτελούνται από εξωγενείς και 

ενδογενείς δυνάμεις, μπορούμε να πούμε ότι οι φορείς και οι δομές που 

συμμετέχουν στις διεθνείς προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης είναι ήδη σε 

υβριδισμό από το αρχή (π.χ. πολυμερείς επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης). 

Ουσιαστικά, η οικοδόμηση της ειρήνης γίνεται κατανοητή ως μια άσκηση για την 

κατασκευή υβριδικών μορφών της ειρήνης μέσω της αλληλεπίδραση της ατζέντας 

της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και της ικανότητα των 

τοπικών φορέων να αντισταθούν, να αγνοήσουν ή να προσαρμόσουν τις 

παρεμβάσεις αυτές. Πηγαίνοντας πέρα από την εθνοκεντρική αντίληψη της έννοια 

τη πολιτικής τάξης, οι Boege, Brown και Clements αναφέρουν σχετικά με τις 

«υβριδικές πολιτικές τάξεις» ότι ενσωματώνουν μια ποικιλία από κρατικές και μη 

κρατικές μορφές της τάξης, όπως το εθιμικό ή παραδοσιακό μοντέλο 

διακυβέρνησης. Το κράτος γίνεται μόνο  ένα από τα πολλά συστήματα τυπικής και 

άτυπης προϋπάρχουσας μορφής ασφαλούς διακυβέρνησης.  

Ο όρος του υβριδισμού ανοίγει ένα χώρο για να σκεφτούμε τους 

πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η ασφάλεια μπορεί να οργανωθεί και να 

εδραιωθεί σε τομείς που η κρατική υπόσταση περιορίζεται και στις οποίες γίνεται 
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διεθνής προσπάθεια  μεταρρύθμισης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι υβριδικές μορφές 

της ασφαλούς διακυβέρνησης, είναι το λογικό αποτέλεσμα των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης, προσαρμογής και της αντίστασης που λαμβάνουν χώρα μεταξύ 

των εξωτερικών και εγχώριων παραγόντων ασφάλειας, ως μέρος του 

προγράμματος της ΜΤΑ .  

Η «υβριδική» αυτή μορφή διακυβέρνησης έχει τελικά εφαρμοστεί σε αρκετά 

κράτη, η οποία αν και δεν ήταν η αρχική επιλογή του προγράμματος, στην πορεία 

και στην πράξη εξελίχτηκε σε αυτήν τελικά. Για παράδειγμα η περίπτωση  του 

μεταρρυθμιστικού προγράμματος της «Παλαιστινιακής Δυτικής Όχθης». Η 

μεταρρύθμιση των Δυνάμεων Ασφαλείας της  Παλαιστινιακής Αρχής(PASF) 

προσπάθησε να πραγματοποιηθεί εν μέσω συγκρούσεων εντός των κατεχόμενων 

παλαιστινιακών εδαφών με τους κανόνες που επέβαλε το Ισραήλ. Η αντίθεση 

ανάμεσα στα Παλαιστινιακή στρατηγικά οράματα για το μετασχηματισμό του τομέα 

της ασφάλειας84  και την πραγματική εγχώρια ικανότητα διαχείρισης της ασφαλής 

διακυβέρνησης παραμένει έντονη. Η αναστολή των εκλογών μετά το 

Παλαιστινιακό εμφύλιο πόλεμο το 2006-07, και το διαχωρισμό των Παλαιστινιακών 

εδαφών σε ελεγχόμενα από την Χαμάς (Λωρίδα της Γάζας), και από την 

διακυβέρνησης της  Φατάχ (Δυτική Όχθη), οδήγησε σε μια κατάσταση όπου ο 

δημοκρατικός έλεγχος επί των δυνάμεων ασφαλείας ήταν ουσιαστικά αδύνατος. 

Μετά την λήξη, νωρίς το 2010, της εντολής του Παλαιστινιακού Νομοθετικού 

Συμβουλίου, η Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή (PNA) λειτουργούσε ως  υπηρεσιακή 

κυβέρνηση, και η οποία λειτουργούσε όμως σε νομικό κενό, καθόσον το νομικό 

πλαίσιο  ασφαλείας το οποίο  παρέμεινε σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια σαν 

σχέδιο, τώρα πήρε τη  μορφή προεδρικού διατάγματος.  

Σε γενικές γραμμές, ο Παλαιστινιακός τομές ασφαλείας  χαρακτηρίζεται από 

ισχυρό προεδρικό έλεγχο επί των  λειτουργιών, του προϋπολογισμού και του 

προσωπικού. Το Παλαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, που ιδρύθηκε το 

2003 για να επιβλέψει τις πολιτικές ασφάλειας της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχή    

(ΡΝΑ), διαλύθηκε το 2007. Η ισχυρή πολυδιάσπαση των Παλαιστινίων πολιτικών 

δυνάμεων επιδείνωσε την κατάσταση, με τη Φατάχ - τη μεγαλύτερη παράταξη της 
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Παλαιστίνης Οργάνωση για την Απελευθέρωση (ΟΑΠ - PLO) να  διατηρεί υπό τον 

έλεγχό της  σχεδόν όλες τις πτυχές της πολιτικής ζωή στη Δυτική Όχθη. Παρά 

αυτήν την πολύπλοκη εσωτερική πολιτική κατάσταση, πολλοί διεθνείς φορείς, 

κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση,  παρέχουν παρατεταμένη 

και μεγάλης κλίμακας βοήθεια στον κατακερματισμένο παλαιστινιακό τομέα της 

ασφάλειας. Οι προσεγγίσεις των ΗΠΑ και ΕΕ  διέφεραν σημαντικά στην έμφαση 

που δίνουν στην ενίσχυση της δημοκρατικής ασφαλούς διακυβέρνησης στη Δυτική 

Όχθη. Οι στρατηγικές των ΗΠΑ επικεντρώνονται στη δημιουργία των δυνατοτήτων 

της παλαιστινιακής ασφάλειας, ιδίως των παραστρατιωτικών δυνάμεων Εθνικής 

Ασφάλειας και της Προεδρικής Φρουράς85, και κυρίως προσεγγίζοντας το θέμα με 

την μορφή της καθοδηγητικής οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια86 . Ασχολούνται 

κυρίως με την επαύξηση των ικανοτήτων της Παλαιστινιακής Πολιτικής Αστυνομίας 

(PCP) και του Υπουργείου Εσωτερικών (MOI). 

          Η ΕΕ αντίθετα στράφηκε προς άλλη κατεύθυνση σε σχέση με τις 

ΗΠΑ. Υπήρξε εκτεταμένη υποστήριξη του κράτους δικαίου και της ασφαλούς 

διακυβέρνησης και την εποπτεία θεσμών. Αυτή η διεθνής βοήθεια είχε ως 

αποτέλεσμα την δύσκολη συνύπαρξη διαφορετικών μηχανισμών ελέγχου και 

μοντέλων ασφαλούς διακυβέρνησης του παλαιστινιακού τομέα ασφαλείας. 

Επιπλέον, τα διεθνή πρότυπα ασφαλούς διακυβέρνησης που προσέφεραν στις 

λειτουργίες του τομέα ασφαλείας βασιζόμενα στις  προϋπάρχουσες λογικές 

δράσης τα παρακάτω:   Εγκαθίδρυση τοπικών πολιτικών φορέων και φορέων 

ασφαλείας, προκειμένου να συνεχίσουν τον έλεγχο της εγχώριας πολιτικής και των 

φορέων ασφαλείας τους οποίους συνέχισε να ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή των 

Δυνάμεων Ασφαλείας (PASF) ανεπίσημα, παρά τη σταδιακή υιοθέτηση των 

διεθνών προτύπων ελέγχου και χρηστής διακυβέρνησης διάφορες υπηρεσίες.  

 Η σχεδόν πλήρης απουσία δημοκρατικού ελέγχου διακρίνει τον τομέα 

ασφαλείας της παλαιστινιακής αρχής.  Αυτό συνέβη διότι τόσο η ΗΠΑ όσο και η 

ΕΕ προκειμένου να επαυξήσουν τις δομές ελέγχου της ασφάλειας, ουσιαστικά 

παρέκαμψαν τους εσωτερικούς κυβερνητικούς μηχανισμούς και δημιούργησαν 
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έναν δεύτερο εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου,ο οποίος ελεγχόταν απευθείας από 

τους ίδιους, δίνοντας εντολές απευθείας στις υπηρεσίες ασφαλείας, 

παρακάμπτοντας υπουργεία, υπηρεσιακούς παράγοντες κτλ. Έτσι δημιουργήθηκε 

μια μορφή υβριδισμού οι οποία προκλήθηκε από την εξωτερική παρεμβατικότητα 

και η οποία δεν έλαβε υπόψη της τους τοπικούς οργανωτικούς θεσμούς και 

ιδιαιτερότητες, κάνοντας το πρόγραμμα της ΜΤΑ αναποτελεσματικό. 

Έτσι, από το 2013, «η φιλοδοξία ότι οι διάφορες Παλαιστινιακές Δυνάμεις 

Ασφαλείας θα τεθούν υπό ενιαίο πολιτικό έλεγχο, και οι οποίες θα υπηρετούν το 

κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

ανεκπλήρωτη ».87   

Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση χώρας στην οποία παρουσιάστηκε η 

μορφή του «υβριδισμού» είναι η Λιβερία, η οποία τερμάτισε την επί 14 χρόνια 

συνεχή εμφύλια σύρραξη το 2003, με τη σύναψη μιας ολοκληρωμένης 

ειρηνευτικής συμφωνίας η οποία έγινε ο χάρτης της πορείας προς την 

ανοικοδόμηση και την εκτεταμένη ΜΤΑ.  Οι αποστολές των  Ηνωμένες Πολιτείες 

και των Ηνωμένων  Εθνών στη Λιβερία (UNMIL), ηγήθηκε των εξωτερικών 

δρώντων στην ΜΤΑ, αλλά ορισμένοι άλλοι διμερείς φορείς παρείχαν επίσης 

βοήθεια. Πρωτίστως η ΜΤΑ επικεντρώθηκε για πρώτη φορά στην αστυνομία και το 

στρατό, με τον ΟΗΕ να αναλάβει την ευθύνη μεταρρύθμιση της αστυνομίας, και οι 

ΗΠΑ παίρνουν την ευθύνη μεταρρύθμιση του αμυντικού τομέα. Η ΗΠΑ 

αποφάσισαν να διαλύσουν εντελώς τις  τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λιβερίας (AFL) 

και να τις ανοικοδομήσουν από το μηδέν και κατά την διάρκεια που θα 

πραγματοποιούταν η «αναδιάρθρωση μέσω της αποστρατευτικής μεθόδου  της 

Λιβεριανής Εθνικής Αστυνομίας και ο έλεγχος αυτής, θα πραγματοποιούσε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ένα μεγάλο αριθμό νεοσυλλέκτων, προκειμένου να 

παράσχουν ασφαλές περιβάλλον κατά την διεξαγωγή των εκλογών του 2005. Η 

αρχική εστίαση των μεταρρυθμίσεων αφορούσε την παροχή θεσμών ασφαλείας 

καθώς και τεχνική βοήθεια για την κατασκευή φυσικών υποδομών και 

ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης. Τα πρώτα χρόνια η ΜΤΑ στη Λιβερία 

χαρακτηρίζονται από την αύξηση της ικανότητας των κρατικών θεσμών, η οποία 
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απέτυχε να έχει σταθεροποιητική επίδραση στο επίπεδο των κανόνων και των 

νορμών και προτύπων. Ο πολιτικός έλεγχο του τομέα της ασφάλειας στη Λιβερία 

συγκεντρώνεται και πραγματοποιείται σε επίπεδο προεδρίας , και ο συστηματικός 

έλεγχος του παρέχει τον δημοκρατικό έλεγχο του τομέα της ασφάλειας , ο οποίος 

είτε ήταν ελλιπής είτε ανύπαρκτος. Παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο των 

δυνάμεων ασφαλείας της Λιβερίας μετασχηματίζεται σημαντικά στα πρώτα δέκα 

χρόνια της μεταρρύθμισης και η Λιβερία απομακρύνεται από τις 

πολιτικοποιημένες, αναποτελεσματικές και επιθετικές δυνάμεις ασφαλείας του 

παρελθόντος, μόνο επιλεγμένα στοιχεία του διεθνούς μοντέλου ασφαλούς 

διακυβέρνησης υιοθετήθηκαν, με τελικό αποτέλεσμα την «υβριδοποίηση» της 

εγχώριας ασφαλούς διακυβέρνησης.  

Επίσης υπήρξε εξωτερική βοήθεια, υπό του πλαισίου της ΜΤΑ, στην 

δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και μηχανισμών διαφάνειας στον τομέα 

της ασφάλειας. Η διαδικασία αυτή με εφαρμογή στις Λιβεριανές δυνάμεις 

ασφαλείας, πραγματοποιείται με αργό τρόπο και καθυστερείται η όλη διαδικασία.  

Εστιάζοντας σε ένα παράδειγμα εντός των Λιβεριανών Ενόπλων Δυνάμεων, οι  

ΗΠΑ ηγηθήκαν μιας κοινοπραξίας των εξωτερικών δρώντων,  

συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, των Ηνωμένων Εθνών 

καθώς πολιτικών και στρατιωτικών φορέων των ΗΠΑ, για τη δημιουργία ενός 

Στρατιωτικού Νομικού Κέντρου. 

Με αυτή την πρωτοβουλία το 2010 οι πρώτοι νομικοί αξιωματικοί  να 

ελέγχουν την εκπαίδευση, καθώς επίσης οδήγησαν στην εισαγωγή στη Λιβερία 

του στρατιωτικού κώδικα της δικαιοσύνης, κατά το πρότυπο της Αμερικανικής. 

Ωστόσο, η έλλειψη της Λιβερίας σε νομικές  ικανότητες εμπόδισε την θέσπιση  

ενός πλήρους στρατιωτικού δικαστικού συστήματος.88 

Για να επιλυθεί αυτό το έλλειμμα, δημιουργήθηκε ένα  ad hoc σύστημα με 

βάση τα συνοπτικά δικαστήρια και τις μη δικαστικές ακροάσεις ενώπιον 

                                            
88  Interview by authors with UN justice expert, Monrovia, 10 Dec. 2012. 



- 48 - 
 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και παραπομπές στο σύστημα αστικής 

δικαιοσύνης σε περιπτώσεις σοβαρών ποινικών αδικημάτων.89 . 

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς ο υβριδισμός εμφανίστηκε μέσω της 

επιλεκτικής έγκρισης των οργανωτικών δομών και των τεχνικών ικανοτήτων, 

δημιουργώντας βελτίωση της ικανότητας, έξω από τους κανόνες και τα πρότυπα 

που απαιτούνται από τα διεθνή μοντέλα ασφαλής διακυβέρνησης.   

Με λίγα λόγια, στις περιπτώσεις που αναπτύχθηκα παραπάνω, οι τομείς 

της ασφάλειας μπορεί να «υβριδιοποιηθούν», υπό την έννοια ότι οι γενικοί 

κανόνες, οι οργανωτικές δομές και οι καθημερινές πρακτικές και προσθήκες  από  

διαφορετικά συστήματα διακυβέρνησης μπορεί αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους. 

Μια ενδεικτική τυπολογία με τους διαφορετικούς τρόπους, που η εξωτερική 

υποστήριξη μπορεί να οδηγήσει στην υβριδοποίηση των εγχώριων νορμών 

ασφαλείας, συνοψίζονται στο παρακάτω αναλυτικό πλαίσιο:  

 Κανονιστικά Τμήματα: Τοπικοί παράγοντες και συγκεκριμένες  ειδικές 

θεσμοθετημένες νόρμες, συνταγματικές ή νομικές διατάξεις, οι οποίες 

όμως αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες οργανωτικές 

δομές και ικανότητες, για να μεταφράσουν αυτές τις νόρμες ή 

κανόνες σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της 

ασφάλειας.  

 Εθιμικές δομές: Τοπικοί παράγοντες μετατρέπουν τις οργανωτικές 

δομές του τομέα ασφαλείας, ακόμη και τις νέες αρχιτεκτονικές 

ασφαλείας, έχοντας μη σταθεροποιητική επίδραση στην ασφαλή 

διακυβέρνηση επειδή δεν υποστηρίζονται από λειτουργικές 

ικανότητες, ή της πλήρως νομιμοποίησης μέσα από μια σειρά 

γενικών κανόνων. 

 Βελτιώσεις Ικανότητας: Τοπικοί παράγοντες ενισχύουν τις 

επιχειρησιακές ικανότητες των υπηρεσιών ασφαλείας μέσω 

εξωτερικής θεσμικής εκπαιδευτικής βοήθειας, και συχνά 
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προσπαθούν να αλλάξουν τις οργανωτικές δομές, χωρίς όμως την 

εφαρμογή των γενικών οδηγιών και κανόνων που διέπουν τη 

κυβερνητική χρήση βίας. 

Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα κενά στην έρευνα για την ΜΤΑ, συνεχίστηκαν 

κατά τη χρονική διάρκεια που εφαρμοζόταν σε διάφορες περιοχές , δείχνουν μέχρι 

στιγμής ότι αλλαγές στην αναλυτική εστίαση, όπως αυτά που προτείνονται 

ανωτέρω, δεν θα είναι αρκετές για να ξεπεραστεί το «χάσμα» που χωρίζει πλέον 

την έννοια από το πλαίσιο εφαρμογής. Νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις φαίνεται 

ότι είναι αναγκαίες, προκειμένου να αποκτήσουν αναλυτική οδηγία. 

 Ωστόσο ακόμα  λείπει στην κατανόηση των απαιτήσεων που προκύπτουν 

από τις γενικεύσεις σχετικά με την φύση της ασφαλούς διακυβέρνησης και της 

μεταρρύθμισης σε τοπικό επίπεδο, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σε 

διαπροσωπικό επίπεδο. Επικεντρωθήκαμε σε ένα στενό πλαίσιο εστίασης σε 

δεδομένα που προέκυψαν από την πράξη, περιγράφοντας την ασφάλεια από 

κάτω προς τα πάνω, ενώ απουσιάζει η μελέτη των δεδομένων ασφάλειας από 

πάνω προς τα κάτω, βλέποντας την κατάσταση στο επίπεδο του κράτους ή των 

θεσμών.  Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να περάσουμε σε νέα μεθοδολογικά 

εργαλεία τα οποία θα μας είναι διαθέσιμα μέσα από την πολιτική επιστήμη, 

προσφέροντας την δυνατότητα να επεκτείνουμε την κατανόησή μας για το πώς 

εφαρμόζονται οι προσαρμογές του προγράμματος της μεταρρύθμισης του τομέα 

ασφαλείας  σε πραγματικές συνθήκες.  

Οι περιορισμοί της επικέντρωσης παρακολούθησης που επιβάλλονται από 

τις συμβατικές μεθόδους των πολιτικών επιστημών είναι ένα πρόβλημα που οι 

μελετητές των διεθνών σχέσεων γενικότερα, και μελέτες ασφάλειας ιδίως, 

προσπάθησαν να ξεπεράσουν με τη στροφή προς ανθρωπολογικές και 

εθνογραφικές μεθόδους90. Κατά την εφαρμογή των εθνογραφικών μεθόδων και 

των ανθρωπολογικών προσεγγίσεων, βασιζόμενοι  στην ποιοτικά εκτεταμένη 

επιτόπια έρευνα με έμφαση στην «συμμετοχική παρατήρηση», οι μελετητές έχουν 

ελπίδα για πρόσβαση σε περισσότερες εννοιολογικές αντιλήψεις του βιώματος  

της ασφάλειας και της ανασφάλειας από η πλευρά  εκείνων που είναι τα 
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υποκείμενα και τα αντικείμενα της μεταρρύθμισης. Όπως υποστηρίζει ο Mannitz , 

οι προοπτικές εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τα κίνητρα και τις εμπειρίες 

που οι  εθνογραφικές μέθοδοι μπορούν να δώσουν, προσφέρουν έναν πολλά 

υποσχόμενο τρόπο για προβληματισμό σε θέματα των δομών και της 

αλληλεπίδρασης, που είναι σήμερα τόσο δυσνόητα κατά την έρευνα της 

μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας. Συνδεδεμένες προοπτικές μπορεί να 

συμβάλουν στην αποσαφήνιση αιτιωδών υποθέσεων, να εντοπίσουν εναλλακτικές 

αλυσίδες συνάφειας, ή να γίνουν οι ίδιες το αντικείμενο της ανάλυσης, για 

παράδειγμα, όπου οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ΜΤΑ στο δημόσιο αίσθημα 

ασφάλειας βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να μελετηθούν οι επιπτώσεις των προγραμμάτων 

από κοινωνιολογικής και ανθρωπολογικής πλευράς , «εκτός αν πιστεύουμε ότι οι 

πράκτορες δεν έχουν καμία σχέση με τα πολιτικά αποτελέσματα, εμείς οφείλουμε 

να χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποκαλύπτουν, παρά προϋποθέτουν τα κίνητρα 

του ατόμου και συμπεριφορές του»91, όπως περιγράφουν οι Bayard de Valo και 

Schatz. Ωστόσο, η μεταφορά των εθνογραφικών μεθόδων ή των ανθρωπολογικών 

προσεγγίσεων από έναν επιστημονικό τομέα σε άλλον δημιούργησε διαμάχη. 

Ειδικότερα, υπάρχει διαφωνία σχετικά με την καταλληλότητα της χρήσης της 

εθνογραφίας ως εργαλείο συλλογής θετικιστικών δεδομένων που υπόσχεται 

πρόσβαση σε μια αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα: μια υπόσχεση δεν 

μπορεί να  γίνεται κτήμα, σύμφωνα με τις διερμηνευτικές και αντανακλαστικές 

μελέτες της εθνογραφικής και ανθρωπολογική έρευνας.  Πράγματι, οι  Hönke και 

Müller ως ειδικός συνήγορος για την χρήση εθνογραφικών μεθόδων αναφέρουν 

πως ένας τρόπος για τη δημιουργία «ιδιαιτέρας πλούσιας και εμπειρικής βάσης» 

για αυτήν την έρευνα, αυτά μπορούν να βελτιώσουν τις θεωρίες και γενικεύσεις 

πιο αποτελεσματικά από ότι τυπικά μοντέλα, έρευνες ή δευτεροβάθμιες έρευνες. 

Προειδοποιούν επίσης ότι οι μέθοδοι αυτές πρέπει να αποφεύγουν τους 

κινδύνους, να δημιουργούν άκαμπτες και αφηρημένες «αλήθειες» για την 

κοινωνική πραγματικότητα, και αντί να επιδιώκουν μόνο να κατανοηθούν  οι 
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«άνθρωποι που μελετάμε», τελικά καταλήγουμε να μελετάμε τους εαυτούς μας , 

δίνοντας  τη δική μας πραγματικότητα. 92  

Οι Hönke και Μύλλερ προειδοποιούν για το κατά πόσο τα υφιστάμενα κενά 

στην έρευνα της ΜΤΑ πραγματικά μπορoύν να γεφυρωθούν με εθνογραφικές και 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, όταν οι αναλύσεις «bottom-up» παράγουν 

προκαθορισμένα πλαίσια πολιτικών αναλύσεως τα οποία πηγάζουν από  μια 

δυτική-κεντρική πολιτική ανάλυση. Οι «bottom-up» προσεγγίσεις για τη μελέτη των 

διεργασιών της ΜΤΑ, όπως αυτές που προτείνονται από τον Mannitz, 

αμφισβητούν γρήγορα την υπόθεση του οικουμενισμού της δυτικής πολιτικής . Σε 

αυτό το πνεύμα, οι Barkawi και Laffey έχουν περιγράψει τα αρνητικά 

αποτελέσματα του «Ευρωκεντρισμού», και πως οι  εγγενείς μελέτες ασφαλείας 

εμποδίζουν μια σαφή εξήγηση της εμπειρικής βάσης της ασφάλειας, αλλά επίσης 

και οι καλυμμένες  ασύμμετρες δυνάμεις τόσο στο διεθνές  όσο και στο κρατικό 

σύστημα, και την κυρίαρχη πολιτική κατάσταση, στοιχεία τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την εν λόγω ανάλυση93. 

Οι μετα-αποικιακές προσεγγίσεις στη μελέτη της ασφαλούς διακυβέρνησης  

προσφέρουν ένα δυνητικά καλύτερο τρόπο για να προσεγγίσουν ζητήματα 

τοπικού επιπέδου, και την εμπλοκή με εξωτερικούς φορείς, καθώς οι ασύμμετρες 

σχέσεις ισχύος και οι διαδικασίες της μεταρρύθμισης, οικειοποιούνται και 

αντιστέκονται  στα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης που διαμορφώνονται  μέσω 

αλληλεπιδράσεων94.  

Αναγνωρίζοντας το δυτικοκεντρισμό στις μελέτες  ασφάλειας, οι συμβατικές 

προσεγγίσεις στη μελέτη της ΜΤΑ υποδηλώνουν επίσης, ότι θα μπορούσε να 

δημιουργήσει ευκαιρίες για να αναγνωρίσει ένα πληρέστερο φάσμα τίτλων και 

ανασφαλειών, καθώς και να παρακολουθήσει τις τοπικές περιπτώσεις διαχείρισης 
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της ασφάλειας, όπως η υλοποίηση των νέων μορφών της νεωτερικότητας, και όχι 

εκφυλισμένες μεταλλάξεις ή απομιμήσεις από την δυτική πολιτική εμπειρία95. 

Λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη τη διακύμανση σε διαδικασίες 

συγκρότησης κράτους, την εσωτερική πολιτική δυναμική, και την οργάνωση  των 

τοπικών παραγόντων στο δυναμικό πλαίσιο της ΜΤΑ, εγείρονται περισσότερα 

ερωτήματα απ' ότι απαντήσεις σχετικά με το είδος του παρεμβατισμού που  

μπορεί να επιτύχει τους στόχους των κανονιστικών αρχών  της προστασίας των 

ανθρώπων από την καταπιεστική εξουσία του κράτους. Αν η ιδανική-τυπική 

Βεμπεριανή κρατική υπόσταση, όπως συνάγεται  από τα πλαίσια της πολιτικής 

ανάπτυξης, δεν είναι η κατάλληλη να καθοδηγήσει τις πολιτικές ανάπτυξης, και 

αποχωρεί από το σχέδιο της πολιτικής μεταρρύθμισης τι ακριβώς συμβαίνει; Οι  

Barkawi και Laffey έχουν επισημάνει ότι «η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας 

απαιτεί να τοποθετείται ο αδύναμος και ο ισχυρός κρίκος σε ένα κοινό αναλυτικό 

πλαίσιο εργασίας»96.Αλλά ποια είναι η  εν λόγω κατάσταση του κοινού αναλυτικού 

πλαισίου εφόσον η ανάλυση και η επίλυση των προβλημάτων κατανόησης 

εξωθούν την πολιτική πορεία των κοινωνιών στο χείλος της μείζονος πολιτικής 

βίας; Τι νέα ρήση ή γνωμικά μπορούν να διαμορφώσουν αυτόν τον τρόπο σκέψης 

σχετικά με τις δυνατότητες παροχής της ασφάλειας σε περιοχές περιορισμένης 

κρατικής υπόστασης; Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να προσεγγισθούν και 

να απαντηθούν πειστικά προκειμένου τα προγράμματα της Μεταρρύθμισης του 

Τομέα Ασφαλείας να γίνουν πιο αποτελεσματικότερα και να εδραιωθεί η αίσθηση 

ασφάλειας και η φιλελεύθερη δημοκρατία.  

                                            
95 

Pinar Bilgin, ‘The ‘Western-Centrism’ of Security Studies: ‘Blind Spot’ or Constitutive 
Practice?’, Security Dialogue, Vol.41, No.6, 2010, pp.615–22; See further Patrick Chabal and Jean-
Pascal Daloz, Africa Works: Disorder as Political Instrument, Bloomington, IN: Indiana University 
Press, 1999. 

96 T. Barkawi and M. Laffey, ‘The Postcolonial Moment in Security Studies’, Review of 
International Studies, Vol.32, No.2, 2006, n.46  p.349. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                                                   

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ)  

ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Η Μεταρρύθμιση του Τομέα της Ασφάλειας (ΜΤΑ) δεν είναι μια νέα 

δραστηριότητα για τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ ξεκίνησε την παροχή συνδρομής στις εθνικές 

αρχές στον τομέα αυτό, από το 1989, όταν στη Ναμίμπια, ο οργανισμός 

υποστήριξε τις εθνικές αρχές για τη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων  και την 

οικοδόμηση ενός νέου εθνικού στρατού. Από τότε, ο ΟΗΕ έχει αναπτύξει ένα ευρύ 

φάσμα τεχνογνωσίας  προκειμένου να μπορεί να παρέχει βοήθεια στις εθνικές 

αρχές στην ανάληψη προγραμμάτων ΜΤΑ ή συναφείς με την ΜΤΑ 

δραστηριότητες. Ωστόσο, παρά την εμπειρία αυτή, ένα μεγάλο μέρος της 

υποστήριξης του ΟΗΕ σε κρατικούς και διεθνείς φορείς,  για πολλούς τομείς της 

ΜΑΤ παραμένει μια «ad hoc» κατάσταση. Μέχρι πρόσφατα, τα Ηνωμένα Έθνη 

είχαν έλλειψη σε  ένα κοινό πλαίσιο και σε μια  γενική στρατηγική. Ο ΟΗΕ 

εξακολουθεί να έχει περιορισμένες θεσμικές ικανότητες και δομές, τόσο σε 

επίπεδο διοικήσεως όσο και σε επιχειρησιακό, προκειμένου να συνεισφέρει στην 

καθοδήγηση της πρακτικής εφαρμογής.  

Μόλις πρόσφατα ξεκίνησε πραγματικά στον ΟΗΕ, να αναπτύσσεται μια 

συνεκτική και ολοκληρωμένη θεώρηση ως προς την προσέγγιση αναφορικά με την  

ΜΤΑ, καθώς ζητήθηκε μέσω της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Ασφαλείας 

από τα κράτη μέλη του οργανισμού. Τα αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών ήταν 

να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στην 

αντιμετώπιση της ΜΤΑ σε συνεργασία με τα κράτη και τους περιφερειακούς 

οργανισμούς. Έτσι τον Ιανουάριο του 2008, ο γενικός γραμματέας αποδέσμευσε 

μια έκθεση με τίτλο «Διασφάλιση της Ειρήνης και Ανάπτυξη: Ο ρόλος των 

Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη της Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας».  

Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα παρείχε ενα γενικό κανονιστικό πλαίσιο   

καθοδήγησης προκειμένου να αναπτυχθεί η πολιτική και η τεχνική καθοδήγηση 

των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί  στις ειδικές ανάγκες των εθνικών αρχών και των διεθνών εταίρων, 

στις προσπάθειές τους να καταστήσουν βιώσιμη την ΜΤΑ.  
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4.1 Η προσέγγιση του ΟΗΕ στην έννοια του «Τομέα Ασφάλειας»   

Είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς σχετικά με το τι εννοούμε όταν ο ΟΗΕ 

μιλά για την ασφάλεια τομέα, προκειμένου να εκτιμήσουμε καλύτερα τη σημασία 

της ΜΤΑ. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα η  ΜΤΑ προσδιορίζεται 

ως «ευρύς όρος που συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις δομές, τους 

θεσμούς και προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, την παροχή και την 

εποπτεία της ασφάλειας σε μια χώρα. Είναι  γενικά αποδεκτό ότι ο τομέας της 

ασφάλειας περιλαμβάνει την άμυνα, την επιβολή του νόμου, τις διαρθώσεις των 

μυστικών υπηρεσιών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των 

συνόρων, των τελωνείων καθώς και την διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης. Στοιχεία του δικαστικού τομέα που είναι υπεύθυνος για την εκδίκαση των 

υποθέσεων της εικαζόμενης εγκληματικής συμπεριφοράς και της κατάχρησης 

εξουσίας, περιλαμβάνονται επίσης. Επιπλέον, ο τομέας της ασφάλειας 

περιλαμβάνει παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαχείριση και την επίβλεψη του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης της ασφάλειας, όπως τα υπουργεία, τα νομοθετικά 

σώματα και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, άλλοι μη κρατικοί φορείς 

που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μέρος του τομέα της ασφάλειας, και  

περιλαμβάνουν επίσημες ή ανεπίσημες  αρχές και ιδιωτικές υπηρεσίας παροχής 

ασφαλείας».97  

Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη ανακρίβεια ότι οι οργανισμοί ασφαλείας 

(νόμιμο ένστολο προσωπικό, όπως η αστυνομία και ο στρατός ) είναι συνώνυμα 

και συνθέτουν τον τομέα της ασφάλειας. Πράγματι, φορείς όπως  η αστυνομία και 

ο στρατός είναι ένα κεντρικό τμήμα του τομέα της ασφάλειας, αλλά δεν 

εκπροσωπούν σύνολό της. Επίσης οι  επίσημοι φορείς διαχείρισης  ασφάλειας και 

της εποπτείας, όπως το κοινοβούλιο, ο κρατικός τομέας ασφαλείας μπορεί  να 

συνίσταται από μη θεσμικές οργανώσεις και όργανα ασφαλείας της κοινωνίας των 

πολιτών,  οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση και τη διαχείριση 

της ασφάλειας σε πολλά μέρη του κόσμου.  

Το δεύτερο σημείο είναι, για τον ΟΗΕ είναι ότι  δεν υπάρχει  μόνο ένα 

μοντέλο στον τομέα της ασφάλειας. Η εμπειρία των Ηνωμένων Εθνών και των 

                                            
97 

 Security Sector Reform, http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/security.shtml. 
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κρατών μελών της, μας έχει δείξει  ότι κάθε χώρα έχει τη δική της ιδιαίτερη ιστορία, 

τον πολιτισμό της και τις εμπειρίες της ασφάλειας, και ως εκ τούτου, έχει το δικό 

της μοναδικό δομημένο τρόπο  στον τομέα της ασφάλειας. Πράγματι, όπως 

αναφέρθηκε στο  Ασφαλείας του ΟΗΕ Συμβούλιο (ΣΑΗΕ) με την δήλωση του 

προέδρου του οργανισμού σχετικά με την ΜΤΑ τον Μαΐου 2008, «Είναι κυριαρχικό 

δικαίωμα και κύρια ευθύνη της ενδιαφερόμενης χώρας να καθορίσει την εθνική 

προσέγγιση και τις προτεραιότητες για τη Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας»98  

Η συγκεκριμένη  έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την ΜΤΑ αναγνωρίζει  

ότι, οι αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι τομείς ασφάλειας έχουν ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως99:  

• Νομικό ή / και Συνταγματικό Πλαίσιο: Παρέχει το πλαίσιο για νόμιμη και 

υπεύθυνη χρήση βίας, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτούς κανόνες και πρότυπα για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών επιβολής 

κυρώσεων για τη χρήση βίας, όπως επίσης καθορίζει τους ρόλους και τις 

αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων. 

• Ένα θεσμοθετημένο σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης: 

Μηχανισμοί για την κατεύθυνση και την εποπτεία από τις αρχές και τους θεσμούς 

της παρεχόμενης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

δημοσιονομικής διαχείρισης και επανεξέτασης θεμάτων όπως η προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης ικανότητες σε δομές, σε προσωπικό, σε 

εξοπλισμό και πόρους για την παροχή αποτελεσματικής ασφάλεια. 

• Μηχανισμοί για την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων 

παραγόντων της ασφάλειας: Θέσπιση διαφανών διαδικασίων για το συντονισμό 

και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων, με βάση τις αντίστοιχες 

συνταγματικές αρχές ή  τους νομικούς τους ρόλους και τις ευθύνες τους.  

                                            
98  UN (2008). Securing Peace and Development: The Role of the United Nations in Supporting 

Security Sector Reform. Report of the Secretary-General.A/62/659-S/2008/39. January 23. 

99 
 Adedeji Ebo and Kristiana Powell," why is ssr important? a united nations perspective",  The 

Future of Security Sector Reform ,p.45. https://www.cigionline.org/sites/default/ 
files/the_future_of_security_sector_reform.pdf 



- 56 - 
 

• Νοοτροπία εξυπηρέτησης του πολίτη: Προώθηση της ενότητας, της 

ακεραιότητας, της πειθαρχίας, την αμεροληψίας και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των φορέων ασφάλισης και η διαμόρφωση 

διαδικασιών στις οποίες θα βασίζονται για τον τρόπο με τον  οποίο θα εκτελούν τα 

καθήκοντά τους.  

Αυτά είναι τα πέντε χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού και υπεύθυνου 

τομέα  ασφάλειας, τα οποία είναι χρήσιμα στην αντιμετώπιση μιας άλλης ευρέως 

διαδεδομένης παρανόησης: ότι η ΜΤΑ είναι ένα σύνολο απλοϊκών 

δραστηριοτήτων που αποτελείται από ασκήσεις όπως του «ορθολογισμό του 

μεγέθους» των υπηρεσιών ασφαλείας ή «της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού» 

του ένστολου προσωπικού. Για να είμαστε όμως ακριβείς οι παραπάνω όροι , 

στοιχειοθετούν βασικές πτυχές της ΜΤΑ, αλλά δεν αποτελούν το κεντρικό ζήτημα 

για  τη ΜΤΑ. Για τα Ηνωμένα Έθνη, ο πυρήνας της ΜΤΑ αφορά το συνδυασμό της 

αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας σε όλες τις δομές ασφάλειας και 

διεργασίες. Η ΜΤΑ επομένως όπως περιγράφεται και στην έκθεση του Γενικού 

Γραμματέα είναι: μια διαδικασία αξιολόγησης, αναθεώρησης και εφαρμογής, η 

οποία παρακολουθείται και αξιολογείται από τις εθνικές αρχές, και  έχει ως στόχο 

την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ασφάλειας για το κράτος και τους 

πολίτες του, χωρίς εξαιρέσεις και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.100  

4.2 Η προσέγγιση του ΟΗΕ στην έννοια της  ΜΤΑ  

Με βάση αυτά τα εννοιολογικά θεμέλια, ο ΟΗΕ έχει θεσπίσει ένα σύνολο 

δέκα αρχών, πάνω στις οποίες βασίζεται η καθοδήγηση και οι ρύθμιση των 

παραμέτρων για την υποστήριξη των δράσεων της ΜΤΑ. Αυτοί είναι:   

 Στόχος του ΟΗΕ στην ΜΤΑ είναι, να υποστηρίξει τα κράτη και τις 

κοινωνίες τους, αναπτύσσοντας αποτελεσματικά,  ουσιαστικά  και 

υπεύθυνα θεσμικά όργανα  ασφαλείας, έτσι ώστε να συμβάλλει στη 

διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, την σταθεροποίηση της ανάπτυξης και 

                                            
100 

UN (2008). Securing Peace and Development: The Role of the United Nations in Supporting 
Security Sector Reform. Report of the Secretary-General.A/62/659-S/2008/39. January 23.p 17  
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στην απολαβή των ευεργετημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

από όλους.  

 Η ΜΤΑ πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως του 

κράτους, εντολής  του Συμβουλίου Ασφαλείας και/ή απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, να βασίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 

καθώς και στους νόμους και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  

 Για να είναι επιτυχής και βιώσιμη, η στήριξη στον τομέα της ΜΤΑ 

πρέπει να βασίζεται στην εθνική αυτοδιάθεση και η δέσμευση της 

συμμετοχής του κράτους και της κοινωνίας.  

 Η προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών για τη ΜΤΑ θα πρέπει να είναι 

ευέλικτη και προσαρμόζεται στην χώρα, περιοχή ή/ και σε  

συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί, 

καθώς και στις διαφορετικές ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων 

μερών. 

 Η προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών για τη ΜΤΑ πρέπει να 

εμπεριέχει και την φυλετική διάσταση στη φάση σχεδίασης, 

σχεδιασμό υλοποίησης και παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτής. 

Επίσης πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών 

πρόσληψης και της βελτίωσης στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 

για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της σεξουαλικής  φυλετικής 

βίας. 

 Ένα πλαίσιο για την ΜΤΑ είναι απαραίτητο να καθοριστεί στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων μετά τη σύγκρουση. 

Στην ιδανική περίπτωση, η ΜΤΑ πρέπει να αρχίσει από την αρχή της 

ειρηνευτικής διαδικασίας και θα πρέπει να ενσωματωθούν 

στρατηγικές για τάχιστη  ανάκαμψη και ανάπτυξη. 

  Να υπάρχει σαφώς καθορισμένη στρατηγική, η οποία να 

συμπεριλαμβάνει προσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Τα ενδεικτικά 
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χρονοδιαγράμματα και συνεργασίες, είναι επίσης στοιχεία που 

απαιτούνται για την υλοποίηση μιας διαδικασίας ΜΤΑ. 

 Η αποτελεσματικότητα της διεθνούς στήριξης υπέρ της ΜΤΑ θα 

διαμορφωθεί από το σαφές κίνητρο, το επίπεδο της λογοδοσίας και 

το ποσό των απαιτούμενων πιστώσεων. 

 Ο συντονισμός των προσπαθειών των εθνικών και διεθνών εταίρων 

είναι απαραίτητη. Οι επικεφαλείς εθνικοί φορείς και ο καθορισμένος 

διεθνείς εταίρος πρέπει να προσδιορίζονται στο μέτρο του δυνατού.  

 Η παρακολούθηση και η τακτική αξιολόγηση σχετικά με τις 

καθιερωμένες αρχές και συγκεκριμένα σημεία αναφοράς είναι 

απαραίτητα για να παρακολουθείται και να διατηρείται η πρόοδος της 

ΜΤΑ101.  

Στο επίκεντρο αυτών των αρχών είναι η άποψη ότι η ΜΤΑ πρέπει να είναι 

μια εθνική διαδικασία. Αυτό έχει τονιστεί από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και τους  

λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς. Για παράδειγμα, τον Μάιο του 2008 η  δήλωση 

του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας, επισημαίνεται ότι η ΜΤΑ «θα πρέπει να 

είναι μια διαδικασία εθνικής ιδιοκτησίας που έχει τις ρίζες της στις ιδιαίτερες 

ανάγκες και τις προϋποθέσεις της εν λόγω χώρας»102 . Αυτή η προσέγγιση για την 

εθνική ιδιοκτησία είναι πρακτική και βασίζεται στην αντίληψη ότι η εθνική 

ιδιοκτησία είναι «τόσο θέμα του σεβασμού όσο και μια ρεαλιστική αναγκαιότητα». 

Στην ουσία, εάν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών και των 

προγραμμάτων της ΜΤΑ δεν καθοδηγούνται από εθνικούς παράγοντες, είναι 

απίθανο να πετύχουν.  

Υπό το φως αυτών των εννοιολογικών θεμελίων, είναι σημαντικό να 

εξεταστεί η προστιθέμενη αξία του ΟΗΕ στον τομέα της ΜΤΑ. Πολλά τμήματα του 

ΟΗΕ, γραφεία, ταμεία και προγράμματα έχουν προσφέρει ποικίλες μορφές 

υποστήριξης  κατόπιν αιτήματος από τις κυβερνήσεις των κρατών ή το Συμβούλιο 

                                            
101 Ibid, παρ. 45 

102. Statement by the President of the Security Council.,(2008),S/PRST/2008/14. 
May 12., 1. 
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Ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, διαφορετικά τμήματα του  

συστήματος των Ηνωμένων Εθνών έχουν αναπτύξει ειδικές γνώσεις και 

ικανότητες. Για παράδειγμα, το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων (ΤΠΥ-DPA) έχει 

επικεντρωθεί στις διαδικασίες αποκατάσταση της ειρήνης στη ΜΤΑ καθώς και 

συναρμόδια τμήματα υπό την ηγεσία του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων (ΤΠΥ-

DPA), ενώ το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων (ΤΕΕ-DPKO) επικεντρώνεται 

στην υποστήριξη για την άμυνα, την αστυνομία, την αποκατάστασης της ειρήνης 

υπό το πρίσμα νομικών και δικαστικών θεσμών.  

Το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των 

Ηνωμένων Εθνών, αντιμετωπίζει τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους παράγοντες της 

ασφάλειας. Επίσης το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΠΑΗΕ -

UNDP) έχει εμπειρία στη υποστήριξη της ανάπτυξης των θεσμών στους τομείς της 

δικαιοσύνης και της ασφάλειας, όπως επίσης στην νομιμότητα και την κοινωνία 

των πολιτών. Το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 

έχει δυναμική παρέμβαση για την βελτίωση της ικανότητας πρόληψης της 

εγκληματικότητας, ενώ το Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τις 

γυναίκες, αναδεικνύει το γνωστικό αντικείμενο και την αποκτηθείσα εμπειρία 

σχετικά με την διάσταση του γένους.   

Για να επωφεληθεί από αυτή την εμπειρία και να περιοριστούν  οι  

δυνατότητες αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών, ο ΟΗΕ έχει επικεντρωθεί στο 

να διασφαλίσει ότι όλη αυτή η αποκτηθείσα εμπειρία και ικανότητα στον τομέα της  

ΜΤΑ αποτελούν μια ολιστική και συνεκτική προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών. Για 

τον σκοπό αυτό ο Γενικός Γραμματέας δημιούργησε δι-υπηρεσιακή «δύναμη 

κρούσης» για τα θέματα της ΜΤΑ,  η οποία περιλαμβάνει όλες τις οντότητες του 

ΟΗΕ που ασχολούνται με τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών της ΜΤΑ. Η 

ομάδα εργασίας συνεδριάζει τακτικά και χρησιμεύει ως φόρουμ για τη δημιουργία 

ενός  ομοιογενούς προγράμματος ΜΤΑ υπό το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. 

Επιπλέον τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των εντολών του Συμβουλίου Ασφαλείας 

για την ΜΤΑ έχει αυξηθεί σημαντικά. Επί του παρόντος, οι περισσότερες 

αποστολές των Ηνωμένων Εθνών έχουν εντολή να παρέχουν υποστήριξη στις 

κρατικές αρχές στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων ΜΤΑ. Παρακάτω θα 
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εξετάσουμε μια σειρά παραδειγμάτων, χωρών όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα 

στη ΜΤΑ υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ.  

4.2.1   Υποστήριξη του ΟΗΕ στην ΜΤΑ στο Μπουρούντι  

Στο Μπουρούντι, ο ΟΗΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη 

των εθνικών προτεραιοτήτων της ΜΤΑ. Το Εντεταλμένο Γραφείο των Ηνωμένων 

Εθνών στο Μπουρούντι (BINUB), το οποίο αναπτύχθηκε σύμφωνα με το ψήφισμα 

1719 του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει εντολή να βοηθήσει τις εθνικές αρχές στον 

τομέα της ΜΤΑ και ειδικά παρέχει:   

•  Υποστήριξη  της ανάπτυξης ενός εθνικού σχεδίου για την ΜΤΑ.  

• Ολοκλήρωση του εθνικού  προγράμματος «αποστράτευσης»  και 

επανένταξης.  

• Υποστήριξη των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διάδοσης 

φορητών όπλων και ελαφρών οπλικών συστημάτων.103  

Ο ΟΗΕ ανταποκρινόμενος σε αίτημα  των αρχών του Μπουρούντι, μέσω 

της Επιτροπής Οικοδόμησης της Ειρήνης,επέλεξε το Μπουρούντι τη χώρα όπου 

συγκεντρώθηκαν και προσφερθήκαν 35 εκατομμύρια $ ΗΠΑ,  μέσω του Ταμείου 

Οικοδόμησης της Ειρήνης (PBF), προκειμένου να υποστηριχθούν οι 

προτεραιότητες της τοπικής κυβέρνησης για εδραίωση της ειρήνης, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της ΜΤΑ.  

Συγκεκριμένα, το Εντεταλμένο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών παρείχε 

στρατηγικές συμβουλές στις εθνικές αρχές και στους περιφερειακούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για τη δημιουργία ενός Εθνικού 

Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να συντονιστεί  η διεθνής υποστήριξη της 

ΜΤΑ για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Το Εντεταλμένο 

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών  πρωτοστατεί  επίσης στην  εφαρμογή στο πλαίσιο 

της ΜΤΑ δράσεων και έργων τα οποία χρηματοδοτούν το Ταμείο Οικοδόμησης της 

Ειρήνης, συμπεριλαμβανομένων  μεταξύ των άλλα έργα παροχή κατάρτισης και 

εξοπλισμού για την Εθνική Αστυνομία του Μπουρούντι, προσφέροντας 

                                            
103 UNSC (2006). Resolution 1719. S/RES/1719. October 25,para. 3 
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εκπαίδευση και βοήθεια για την ανοικοδόμηση του στρατοπέδου των Ενόπλων 

Δυνάμεων,  καθώς και την εφαρμογή ενός κοινοτικού προγράμματος ασφάλειας 

σχετικά με τον  αφοπλισμό των πολιτών.  

Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προτεραιότητες, ένα ειδικό τμήμα της 

ΜΤΑ / φορητών όπλων (ΜΤΑ / ΦΟ) που αποτελείται από εμπειρογνώμονες της 

ΜΤΑ (πολιτικό, στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό) έχει αναπτυχθεί εντός του 

Εντεταλμένου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών (BINUB) . Το τμήμα αυτό  παρέχει 

βοήθεια στην κυβέρνηση  για την εφαρμογή της οικοδόμησης της ειρήνης και 

άλλων δράσεων της ΜΤΑ που σχετίζονται με τις καθορισμένες προτεραιότητες. Το 

συγκεκριμένο τμήμα αποτελείται από μια μη στρατιωτική ομάδα 

εμπειρογνωμόνων, καθώς και μικρές αστυνομικές και στρατιωτικές 

συμβουλευτικές μονάδες.  

4.2.2   Υποστήριξη του ΟΗΕ στην ΜΤΑ στο Ανατολικό Τιμόρ  

Ο ΟΗΕ έχει επίσης εμπλακεί στην υποστήριξη των εθνικών αρχών στον 

τομέα της ΜΤΑ στο Ανατολικό Τιμόρ. Η Εντεταλμένη  Αποστολή του ΟΗΕ στο 

Ανατολικό Τιμόρ (UNMIT) είχει εντολή να στηρίξει την εθνική αστυνομία του Τιμόρ 

εκπαιδεύοντάς αυτήν, βοηθώντας  έτσι στην ανάπτυξη των θεσμών,   

συνεισφέροντας στην οικοδόμηση των ικανοτήτων του Υπουργείου Άμυνας και της 

Ασφάλειας. Η Εντεταλμένη  Αποστολή του ΟΗΕ (UNMIT) είχε  επίσης εντολή να 

συνδράμει τις εθνικές αρχές στην συνολική αναθεώρηση του μελλοντικού ρόλου 

και των αναγκών του τομέα ασφάλειας , συμπεριλαμβανομένου του στρατού, της 

αστυνομίας και του Υπουργείου Άμυνας και Ασφάλειας. 

 Σε συνεργασία με το UNDP, η UNMIT υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 

στρατηγικού περιβάλλον για ΜΤΑ μέσα από μια σειρά από έργα που αποτελούν 

μέρος της  ανάπτυξης των  ικανοτήτων του προγράμματος της  ΜΤΑ στο πλαίσιο 

του ΟΗΕ.  Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις, όπως προσδιορίζονται από τις  εθνικές αρχές για την συνολική 

αναθεώρηση του τομέα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς σεμιναρίων 

για τη ΜΤΑ, μια ολοκληρωμένη έρευνα  για την δημόσια αντίληψη των απειλών 

κατά της ασφάλειας και του τομέα  ασφάλειας, για να υποστηρίξει τη δημιουργία 

ενός ινστιτούτου άμυνας, μικρές επιχορηγήσεις σε ακαδημαϊκούς και αστικές 



- 62 - 
 

κοινωνίες, με σκοπό  την έρευνα σχετικά με θέματα διακυβέρνησης στον τομέα της 

ασφάλειας, εκπαίδευσης σε θέματα του τομέα ασφάλειας υπό την εποπτεία 

βουλευτών και την υποστήριξη των εθνικών αρχών μέσω της δημοσιότητας  από 

τα μέσα προβολής. Με την παροχή των διεθνών συμβούλων, ο ΟΗΕ συμβάλλει 

επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και του 

κοινοβουλίου.  

Μέσα από την UNMIT, η Αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών παρέχει 

συμβουλευτική υποστήριξη στην εθνική αστυνομίας στην ανάπτυξη των 

επιχειρησιακών σχεδίων, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα των 

επιχειρησιακών λειτουργιών. Μια συμπαγής μονάδα υποστήριξης του τομέα 

ασφαλείας, που αποτελείται από μη στρατιωτικούς, στρατιωτικούς και 

αστυνομικούς εμπειρογνώμονες, ηγείται της ΜΤΑ, παρέχοντας υποστήριξη στις 

κρατικές αρχές σε συνεργασία με το UNDP και άλλες συνιστώσες της αποστολής.  

Όπως προαναφέρθηκε, τόσο η BINUB και η UNMIT μπορεί να 

εκπληρώσουν μια στοχευμένη ικανότητα της ΜΤΑ. Η εμπειρία δείχνει ότι τα 

Ηνωμένα Έθνη είναι συχνά πιο αποτελεσματικά  αν είναι σε θέση να παρέχουν 

υποστήριξη μέσω μιας εξειδικευμένης  ικανότητας της ΜΤΑ.  Με βάση αυτή την 

προσέγγιση καθιερώθηκε η έννοια της συγκεκριμένης ικανότητας της ΜΤΑ στην 

έδρα του ΟΗΕ. Η Μονάδα Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας - η οποία  

βρίσκεται στο Τμήμα Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης του κράτους δικαίου 

και των θεσμικών  οργάνων  Ασφαλείας-  χρησιμεύει ως ένα κομβικό σημείο της 

ΜΤΑ, ως πηγή τεχνογνωσίας για τον ΟΗΕ, τις εθνικές αρχές και τους διεθνείς 

εταίρους.  

4.3 Η προστιθέμενη αξία του ΟΗΕ στην περιοχή  δράσης της ΜΤΑ  

Σε όλους τους τομείς της ΜΤΑ στους οποίους  δραστηριοποιείται ο ΟΗΕ, 

υπάρχει μια σειρά άλλων διεθνών και περιφερειακών φορέων που παρέχουν 

υποστήριξη. Ο ΟΗΕ είναι ο μοναδικός ή/και ο πιο σημαντικός εταίρος των 

προγραμμάτων της  ΜΤΑ για τις εθνικές αρχές σε αυτόν τον τομέα. Πράγματι, το 

μεγαλύτερο μέρος της εξωτερική βοήθεια για  της δράσεις του ΜΤΑ σε εθνικό 

επίπεδο, παρέχεται μέσω διμερών συνεργασιών  οι οποίοι  είναι συχνά σε θέση να 

προσφέρουν περισσότερους πόρους και ειδικευμένες ικανότητες (όπως η 
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μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών) και οι οποίοι είναι εκτός των 

δυνατοτήτων και των εντολών του ΟΗΕ104.  

Ωστόσο, η παγκόσμια θεσμική θέση  του ΟΗΕ, η πολιτική ουδετερότητα και 

η νομιμότητα, του προσδίδει μοναδικότητα στην συνεισφορά στη συγκεκριμένη 

διάσταση, αυτής του προγράμματος της ΜΤΑ. Ο ΟΗΕ είναι ο μοναδικός 

οργανισμός που είναι σε θέση  να καθορίζει τις βασικές αρχές για τις διεθνείς 

προσεγγίσεις της ΜΤΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό την 

προσέγγιση των κρατών μελών ως συνεισφερόντων μελών και ως «αποδεκτών» 

των προγραμμάτων της ΜΤΑ. Επιπλέον, ο οργανισμός σε πολλές περιπτώσεις 

είναι ο καταλληλότερος να παράσχει βοήθεια στις κρατικές αρχές σε  πολιτικό-

στρατηγικό επίπεδο στο πλαίσιο του προγράμματος της ΜΤΑ. Εφόσον ζητηθεί ή 

εξουσιοδοτηθεί, ο ΟΗΕ μπορεί να υποστηρίξει τις εθνικές αρχές παρέχοντας:   

• Βοήθεια στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος.  

• Υποστήριξη της αξιολόγησης των αναγκών και στρατηγική σχεδίαση 

καθώς  και συντονισμό και εξειδικευμένη διοχέτευση πόρων.  

• Τεχνικές συμβουλές και οικοδομώντας την ικανότητα των θεσμών  

ασφάλεια και των μηχανισμών εποπτείας τους.  

• Υποστήριξη των εθνικών και διεθνών εταίρων για την παρακολούθηση και  

επανεξέταση της προόδου.  

Ο ΟΗΕ είναι στην καλύτερη θέση για να διευκολύνει τη διαδικασία της 

ανάπτυξης ενός  εθνικού κοινού οράματος  ασφαλείας για χώρες που εξέρχονται 

από συγκρούσεις. Μια τέτοια διαδικασία  σε συνδυασμό με την ρύθμιση του 

υποστηρικτικού προγράμματος όσο αμφιλεγόμενο και δύσκολο και να είναι θα 

καθοριστεί μετά την σύγκρουση. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θέτει τα θεμέλια για 

την ουσιαστική κρατική οικειοποίηση του ΜΤΑ, χωρίς την οποία η μεταρρύθμιση 

δεν είναι ούτε «μεταρρυθμιστική» αλλά και ούτε αποδεκτή.  Ενώ η διαδικασία της 

ανάπτυξης ενός εθνικού οράματος ασφαλείας μπορεί να υποστηρίζεται, 

                                            
104 

UN (2008). Securing Peace and Development: The Role of the United Nations 
in Supporting Security Sector Reform. Report of the Secretary-General. A/62/659-S/2008/39. 
January 23,para 50 
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προωθείται και διευκολύνεται από διμερείς παράγοντες, με την μεταλαμπάδευση 

των τεχνικών και θεσμικών γνώσεων από το ένα κράτος στο άλλο. Δεδομένης της 

πολιτικής ουδετερότητας, ο ΟΗΕ είναι συχνά ο πιο αποδεκτός εταίρος για τις 

εθνικές αρχές για τη διευκόλυνση του εθνικού οράματος ασφαλείας και είναι πιο 

πιθανό να ακολουθήσει αυτό το όραμα με έναν τρόπο που επιδεικνύει η διαφανή 

ακεραιότητα των προθέσεων του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                                                                   

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ                            

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Η εμφάνιση μιας γενικής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη μεταρρύθμιση του 

τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ) ξεκίνησε στις συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια και 

την ανάπτυξη μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η ασφάλεια του ατόμου και 

όχι η κατάσταση  του κράτους άρχισε να αποτελεί προτεραιότητα για τη διεθνή 

κοινότητα. Πράγματι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο πόλεμος και η 

σύγκρουση είχε γίνει η κύρια συζήτηση σχετικά με τη ανάπτυξη.105  

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή η διαδικασία της συγχώνευσης  μεταξύ 

της ασφάλειας και της ανάπτυξης οδήγησε στην εξάρτηση της ανάπτυξης από την 

ασφάλεια, υπό την  έννοια ότι η έλλειψη της ασφάλειας πρέπει να θεωρηθεί ως 

αιτία για μη ανάπτυξη, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ωστόσο, η 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής προσέγγισης αναφορικά με τη ΜΤΑ θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μια  διαδικασία της  εξάρτηση της ασφαλείας από την ανάπτυξη.  

Μια σειρά από διμερείς και πολυμερείς οργανισμοί έχουν συμμετάσχει στην  

διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων που 

καθορίζονται σύμφωνα με το αναδυόμενο πλέγμα ασφάλειας-ανάπτυξης. Η ΜΤΑ, 

ως αναπτυξιακό μέσο, και κάτι εντελώς διαφορετικό από την μεταρρύθμιση, στην 

άμυνα, ήταν το πρώτο  εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε το  Τμήμα 

Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου (DFID). Από τότε, το πρόγραμμα 

της ΜΤΑ  έχει προσεγγιστεί από πολλές πλευρές, και για πρώτη φορά αναλύθηκε 

εντός του πλαισίου της Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ ΕΑΒ), και εν συνεχεία, στο 

πλαίσιο των πολυμερών διεργασιών της Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και των 

Ηνωμένων Εθνών.  

                                            
105 Duffield, Mark (2001). “Global Governance and the New Wars: The Merging of Development 

and Security.” London and New York: Zed. 
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Οι Peter Albrecht, Finn Stepputat και Louise Andersen, επισημαίνουν106  ότι 

εάν και δεν υπάρχει ουσιαστικά εκφρασμένη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή αντίληψη 

σχετικά με την εννοιολογική διάσταση της ΜΤΑ, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με  

συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας, δεν υπάρχει πολιτική θέση για τη ΜΤΑ, έχει 

αναδεχθεί μια σχετική Ευρωπαϊκή προσέγγιση.  Αυτό δεν οδηγεί στο συμπέρασμα  

ότι οι προσεγγίσεις που προκύπτουν από ιδρύματα και οργανισμούς εντός των 

ΗΠΑ, στον Καναδά ή σε άλλες «συνεισφέροντες χώρες» δεν ενσωματώνουν 

παρόμοια στοιχεία στην υποστήριξή τους για εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας. Η έννοια της πολιτικής σχετικά με τη ΜΤΑ σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, περιγράφεται ως «ολιστική» στο πεδίο εφαρμογής και ως 

«πολιτικά ευαίσθητη» όσον αφορά την προσέγγιση. Η ΜΤΑ είναι σε τελική 

ανάλυση αναπτυξιακή, εστιάζοντας στην διακυβέρνηση, στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς θεσμούς ασφάλεια της χώρας και της δημοκρατικής λογοδοσίας.  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει διατυπωθεί, σε αντίθεση με μια στενή 

εστίαση από μεμονωμένα όργανα (συχνά στρατιωτικών) ότι θεσμοί και 

μεταρρυθμίσεις σε τεχνικής φύσεως ζητήματα. Σε τελική ανάλυση είναι ,σχετικά με 

την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θεσμών ασφαλείας.  

 Μια άλλη βασική πρόκληση για την ιδέα της Ευρωπαϊκή ΜΤΑ  είναι σε 

διεθνή πολιτικό πλαίσιο, και αφορά το ποιος σχετικός προγραμματισμός είναι 

αυτός που πρέπει να εφαρμοστεί. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το πλαίσιο για τον 

συνδυασμό της ασφάλειας και της ανάπτυξη έχει αλλάξει εντελώς (Beall, 

Goodfellow και Putzel, 2006). Πράγματι, είναι αμφίβολο αν είναι δυνατόν να 

συνδυάζεται η ασφάλεια και η ανάπτυξη ως μια προσέγγιση μετά από τις 

επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.  

5.1 Η αρχή της Ευρωπαϊκής ΜΑΤ  

Η ανάδειξη της ΜΤΑ ως προτεραιότητα για την ανάπτυξη της κοινότητας, 

συχνά αντιπαρατίθεται με την ομιλία το Μάρτιο του 1999  του Γραμματέα του 

Ηνωμένου Βασιλείου για τη Διεθνής Ανάπτυξη, Clare Short, στο Κολεγίου Κινγκ 

του Λονδίνου. Καθώς ο επικεφαλής της νέας υπηρεσίας, αναφέρεται συχνά σε μια  

«βασική δύναμη», από το προσωπικό του εκείνη την εποχή αποτυπώνεται η 

                                            
106 

The Future of Security Sector Reform, Security sector reform, the european way .p 74 
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ανάδειξη ενός νέου πεδίου. Δεν ήταν μόνο ο τομέας της ασφάλειας ο οποίος 

καθίστανται μια αναπτυξιακή προτεραιότητα, αλλά οι πολιτικές της εμπλοκής 

έπρεπε να αναπτυχθούν  και να διατυπωθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Κοινοπολιτείας (FCO) και το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). Στη 

σύντομη ομιλία του ορίζει σαφώς τον τομέα της ασφάλειας: «ο στρατός, οι 

παραστρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες, καθώς και αυτές οι μη στρατιωτικές 

δομές είναι υπεύθυνες για την εποπτεία και τον έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας». 

Ο Short ήταν εξίσου σαφής ότι η ΜΤΑ, όπως ορίστηκε στα τέλη του 1990, δεν 

συνεπάγεται την αστυνομία και το ευρύτερο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης107 . 

Η σύντομη αυτή ομιλία που έκανε, ήταν σε μια περίοδο όπου υπήρχε μια 

ριζοσπαστική αλλαγή στις διεθνείς σκέψεις, σχετικά από τον ρόλο που φορείς 

ανάπτυξης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν, σε σχέση με συγκεκριμένα 

ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Τέσσερις συνεδριάσεις μεταξύ διεθνών δρώντων 

είχαν λάβει χώρα το χρονικό διάστημα 1992-1993 στη Χάγη, το Τόκιο, το Βερολίνο 

και το Παρίσι, όπου αποφασίστηκε το όριο που θα μπορούσε και που πρέπει να 

επιβληθεί στην στρατιωτικές δαπάνες των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε διάσκεψη 

του ΟΟΣΑ ΕΑΒ στην Οτάβα το 1997, ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι απλώς η 

επιβολή ορίων στις στρατιωτικές δαπάνες, δεν ήταν αποτελεσματική. Έτσι, μια 

σημαντική στροφή πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία δόθηκε έμφαση 

στην ανάγκη να ενισχυθεί η δημοσιονομική διαδικασία λήψης αποφάσεων, με 

ευθύνη των θεσμών ασφαλείας στις παραλήπτριες χώρες108  

Το 2000, η αναπτυξιακή λογική προσέγγιση στις στρατιωτικές δαπάνες και 

την απόδοση αυτών, προωθήθηκε περαιτέρω σε μια συνάντηση στο DFID από 

την οποία προκύπτει ότι, η χάραξη  της πολιτικής του προϋπολογισμού και η 

εφαρμογή της στον τομέας της άμυνας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο 

τρόπο όπως και σε άλλους τομείς του  δημόσιου τομέα. Εν συντομία, οι βασικές 

αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της πληρότητα στο σχεδιασμό θα 

πρέπει να εφαρμόζονται παντού. Αυτή η νέα προσέγγιση, που ονομάστηκε 

«Διαδικασία» ή προσέγγιση «διακυβέρνησης», συνδύαζε καλές πρακτικές  

                                            
107” Short, Clare (1999). “Security Sector Reform and the Elimination of Poverty.”Speech 

presented at the Centre for Defense Studies, King’s College, March9. 

108  
Omitoogun, Wuyi and Eboe Hutchful (eds.) (2006). Budgeting for the Military 

Sector in Africa: The Processes and Mechanisms of Control. 
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διακυβέρνησης και αρχές της χρηστής οικονομίας με θέματα ασφάλειας. Η 

προσοχή στρέφεται προς την κατεύθυνση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση 

των αμοιβαίων παραχωρήσεων μεταξύ των διαφόρων τομέων, για την 

αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που διατίθενται στον τομέα της άμυνας.109  

Οι συζητήσεις για τις στρατιωτικές δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, καθώς και η διάκριση μεταξύ του «τομέα της 

ασφάλειας» και του «συστήματος ποινικής δικαιοσύνης» παρέμεινε σχετικά μακριά 

από την τρέχουσα αντίληψη της «ολιστικής» προσεγγίσεις για την ΜΤΑ. Οι 

συζητήσεις επέστησαν την προσοχή σε μια εγγενής τάση σχετικά με την  έννοια 

της ΜΤΑ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις οργανωτικές  διαιρέσεις εντός του 

DFID την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συζητήσεις γύρω από την αστυνόμευση 

και αν εμπίπτει στον τομέα της δικαιοσύνης ή στον τομέα της ασφάλειας 

συνεχίστηκαν, με την πρώτη προσέγγιση να επικεντρώνονται σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ατομική ασφάλεια, και η δεύτερη προσέγγιση με το 

κράτος και την ασφαλής διακυβέρνηση110.  Το αποτέλεσμα που πρόεκυψε, ήταν να 

έχει επιτευχθεί συμφωνία, για τον προκαθορισμό της έννοιας της «μεταρρύθμισης 

του τομέα της ασφάλειας» καθώς δεν υπήρχε συνεκτική αντίληψη του τομέα της 

ασφάλειας και δεν ήταν σαφές ποιες θα είναι οι συνέπειες για την αναπτυξιακή 

πολιτική, αν ορισμένα ιδρύματα, αλλά όχι άλλα, περιλαμβάνονται στον καθορισμό  

για την εφαρμογή της ΜΤΑ.  

Ανάπτυξη και ασφάλεια αντιμετωπιζόταν  μαζί ως ένα μέσο για τη θέσπιση, 

διατήρηση και την εδραίωση  της ειρήνης. Η δημιουργία των διατμηματικών 

μηχανισμών πρόληψης Αφρικανικών και Παγκόσμιων Συγκρούσεων 

αναγνωρίζεται ότι έχει προωθήσει  σημαντικά την καλύτερη αλληλεπίδραση και 

συνεργασία μεταξύ των DFID, FCO και MOD, την προώθηση των προσπαθειών 

για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη ΜΤΑ.  

                                            
109 Ibid. 

110 
Howlett-Bolton, Anthony (2008). “Aiming for Holistic Approaches to Justice Sector 

Development,” Working Paper Series: Security System Transformation in Sierra Leone, 1997–
2007. No. 7. 
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5.2 Η πολυμερής διάσταση της Ευρωπαϊκής ΜΤΑ: Επιτροπή 

Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ ΕΑΒ) και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

Οι ευρωπαϊκές χώρες πέραν της Μεγάλης Βρετανίας, υιοθέτησαν το 

πρόγραμμα της ΜΤΑ.  Η Ολλανδία,  χρησιμοποίησε την ΜΤΑ ως όχημα για την 

προώθηση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας, και η κυβέρνηση εισήγαγε μια 

λειτουργική διυπουργική ομάδα ΜΤΑ το 2005. Η Γερμανία προώθησε επίσης μια 

ολιστική προσέγγιση της ΜΤΑ, ακόμα κι αν η προσέγγισή της ήταν επηρεασμένη 

σε μεγάλο βαθμό από τις εσωτερικές της δομές ασφάλειας111  Μέσα στην 

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ ΕΑΒ), οι τρεις αυτές χώρες - το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία 

και η Γερμανία - προώθησαν περαιτέρω την συγχώνευση των τομέων της 

ασφάλειας και της ανάπτυξης από την οποία η έννοια της ΜΤΑ αναδυόταν στο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ως πολυμερή γραφείο, το ΟΟΣΑ /ΕΑΒ ήρθε να παίξει βασικό 

ρόλο στη διαμόρφωση στα τέλη του 1990 της έννοιας της ΜΤΑ στη σημερινή της 

μορφή. Από την άποψη αυτή, ο ΟΟΣΑ ήταν ένα όχημα για την «πολυμεροποίηση» 

και μετατροπής  μιας συγκεκριμένης εκδοχής  του προγράμματος  ΜΤΑ.  

Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΜΤΑ 

πραγματοποιήθηκε εντός του πλαισίου του ΟΟΣΑ - το οποίο υιοθετήθηκε 

αργότερα από την ΕΕ και τον ΟΗΕ - οι συζητήσεις στην ημερήσια διάταξη 

περιορίστηκαν αρχικά στο πλαίσιο της «σύγκρουσης, της ειρήνης και ανάπτυξης», 

που ασχολούνται με παύση των συγκρούσεων και την πρόληψη της 

επανεμφάνισης τους. Αργότερα, η ατζέντα της συζήτηση μετατοπίζεται στα νέα  

«εύθραυστα  κράτη». Αυτό αντανακλούσε  σε μια μετά την 11η Σεπτεμβρίου 

εποχής, κατανόησης  του πλέγματος ασφάλειας-ανάπτυξης, το οποίο πλαισιώνει 

την απουσία  ή αδυναμία  του  κρατικού ελέγχου στον παγκόσμιο Νότο ως άμεση 

απειλή για την ασφάλεια των Δυτικών Κρατών. Μέσα από αυτή τη λογική, η 

εξασφάλιση και η ενίσχυση των κυβερνητικών αρχών ελέγχου έχει αναδειχθεί ως η 

κύρια λύση στα προβλήματά, τόσο της ασφάλειας όσο και της ανάπτυξης. Κατ' 

επέκταση, η οικοδόμηση του κράτους έχει γίνει κεντρική στόχευση της ΜΤΑ. Υπό 
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αυτό το είδος της δέσμευσης, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, « θα πρέπει να διατηρείται 

η εστίαση της ΜΤΑ στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της ικανότητας παροχής 

των πιο βασικών υπηρεσιών, αυτές της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της παροχής  

οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών»112  

Στο πλαίσιο της ΕΕ, η ΜΤΑ καταλαμβάνει ολοένα και πιο κεντρική θέση 

στην  διαχείριση κρίσεων και στην εύθραυστη πολιτική κατάσταση113 . Η ανάπτυξη 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) επικεντρώθηκε αρχικά 

στην οικοδόμηση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων, οι οποίες 

οδήγησαν σε εστίαση στην στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων.  

Ωστόσο, με τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ (κυρίως το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Κάτω Χώρες) στις διαδικασίες της Επιτροπή Αναπτυξιακής 

Βοήθειας  του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ ΕΑΒ), 

η διαχείριση της κοινωνικής κρίσης βρήκε πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης. 

Ακολουθήθηκε έτσι, στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων, υπήρξε ένας ιδιαίτερος 

προσανατολισμός προς την εστίαση στη διακυβέρνηση συμπεριλαμβάνοντας και 

την προσέγγιση της ΜΤΑ. Πράγματι, από τις 20 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 

ΕΠΑΑ, οι 15 έχουν συμπεριλάβει κάποια μορφή δραστηριότητας σχετικά με την 

ΜΤΑ114 

Δυστυχώς, λόγω της δομής των πυλώνων της, η ΕΕ έχει καταγεγραμμένες  

δύο διαφορετικές πολιτικές της ΜΤΑ. Η μία  διατυπώθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (EC) για να περιγράψει «τις αρχές και τους κανόνες της συμμετοχής της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρόγραμμα της ΜΤΑ»115 . Η δεύτερη διατυπώθηκε 

από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο της ανάπτυξης των αποστολών 

ΕΠΑΑ. Ως εκ τούτου, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την αποκτηθείσα 

εμπειρία των αποστολών στα Δυτικά Βαλκάνια,  όπου και πραγματοποιήθηκαν οι 

πρώτες αποστολές. Η σύγκριση των δύο εγγράφων έδειξε ότι το έγγραφο της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει στην διακυβέρνηση, ενώ το έγγραφο του 

Συμβουλίου εστιάζει στην ασφάλεια.116  Η διαφορά αυτή αντανακλά το γεγονός ότι 

το Συμβούλιο είναι σε θέση να ενεργεί σε δύο άξονες, σε στρατιωτικούς και σε μη 

στρατιωτικούς, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζεται στο να υποστηρίζει την 

χρηματοδότηση των περιοχών μέσω της ανάπτυξης. Έτσι, το συγκεκριμένο δομικό 

και πολιτικό πρόβλημα που χαρακτηρίζει τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, εν γένει 

αφορά τον τομέα της ΜΤΑ. Όπως το ΝΑΤΟ, το οποίο οποία επηρέασε τις 

μεταρρυθμίσεις στον αμυντικό προσανατολισμό των κρατών στην Ανατολική 

Ευρώπη μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ, μέσω ανάληψης υποχρεώσεως των μελών 

του στον τομέα της άμυνας, η ΕΕ έχει μόχλευση σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της 

εσωτερικής ασφάλειας διακυβέρνησης στις χώρες που επιθυμούν να έχουν 

πρόσβαση στην ΕΕ.    

5.3 Η Ολιστική Προσέγγιση της ΜΤΑ και η Εστίαση στην Διακυβέρνηση  

Μεταξύ του 2000 και του 2005, και με βάση συγκεκριμένες εμπειρίες από 

την ανοικοδόμηση σε μετά-συγκρουσιακές περιοχές, ο ΟΟΣΑ έγινε ο διεθνής 

οργανισμός ο οποίος είχε την πιο ενεργή εμπλοκή  στην ανάπτυξη της έννοιας της 

πολιτικής της ΜΤΑ, αρχικά με την έκδοση σχετικού εγγράφου το  2005, με τίτλο 

«Μεταρρύθμιση του Συστήματος Ασφάλειας και Διακυβέρνηση». 

Ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο ωστόσο, δεν υπάρχει σχεδόν καμιά 

αμφιβολία σχετικά με την εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου, και του DFID 

ειδικότερα,  στη διαδικασία της παραγωγής αυτού το εγγράφου καθώς και στα 

υπόλοιπα εκδοθέντα έγγραφα σχετικά με την ΜΤΑ. Κατά τη διαδικασία αυτή, το 

DFID στηρίχθηκε στην εμπειρία σχετικά με την εμπλοκή του στην Ουγκάντα και τη 

Σιέρα Λεόνε εκείνη την εποχή. Με άλλα λόγια, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ΕΑΒ 

του ΟΟΣΑ έγινε μια πλατφόρμα από την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο (και σε 

μικρότερο βαθμό, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες) θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

την  μελλοντική κατευθυντήρια σκέψη της  ΜΤΑ .  
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Το Εγχειρίδιο της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ για την μεταρρύθμιση του συστήματος 

ασφαλείας, το οποίο ακολούθησε το 2007 και είχε την ισχυρή υποστήριξη του 

Ηνωμένου Βασιλείου, παρήχθη για να παρέχει «καθοδήγηση πρκειμένου να 

καταστούν λειτουργικές  οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ ΕΒΑ για την ΜΤΑ 

και να κλείσει το χάσμα μεταξύ της πολιτικής και της πρακτικής»117 . Σε αντίθεση με 

τις πρώτες προσεγγίσεις της ΜΤΑ που περιγράφηκαν παραπάνω, η αστυνομία και 

οι δικαστικές αρχές τώρα τοποθετούνται μαζί με τις στρατιωτικές και μυστικές 

υπηρεσίες μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο ασφαλείας ή συστήματος, όπως 

προβλέπεται από τον ΟΟΣΑ. Αυτή η αλλαγή αντανακλάται νωρίτερα σε σκέψεις 

μέσα στον DFID ότι η ασφάλεια και η δικαιοσύνη ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες, 

καθώς στο ότι και οι δύο συμβάλλουν στην ασφάλειας της κοινότητας και της 

ανθρώπινης ασφάλειας.  

Μέσα από αυτά τα δύο έγγραφα από το 2005 και το 2007,  διατυπώθηκε η 

καθαρότερη και πληρέστερη άποψη της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την ΜΤΑ. Ο 

γενικός στόχος της ΜΤΑ, αναφέρεται ότι είναι να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας της 

ασφάλειας σε μια δεδομένη χώρα είναι ικανός να ικανοποίησει τις αναγκών της 

ασφάλειας τόσο του κράτους όσο και των ανθρώπων με τρόπο συνεπή με τα 

δημοκρατικά πρότυπα, δηλαδή αυτά της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους 

δικαίου118 . Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι δεν πρέπει να προσεγγίζεται κάθε 

πάροχος ασφαλείας ξεχωριστά αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ένα ενιαίο 

σύστημα φορέων, αντιμετωπίζοντας έτσι τους επικαλυπτόμενους τομείς της 

ασφάλειας, της επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης ταυτόχρονα119. Η 

εφαρμογή των όσων έχει πραγματευτεί η ολιστική προσέγγιση δίνοντας έμφαση 

στην πτυχή της διακυβέρνησης των φορέων παροχής ασφάλειας, έχει γίνει 

χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την ΜΤΑ.  

                                            
117 

  OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice. Paris: 
OECD.  www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf. 

118 2005b). Security System Reform and Governance. DAC Guidelines and  Reference Series. 
Paris: OECD. 

119 Andersen, Louise (2006). “When Security is Found Beyond the State: Suggestions 
for a Revised Approach to Security Reform in Fragile State 
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5.4 Η «Πολυεπίπεδη» Προσέγγιση της ΜΤΑ 

Ένας άλλος τομέας που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή προσέγγιση της  ΜΤΑ, 

είναι η εμπλοκή των μη κρατικών φορέων στη διαδικασία. Αυτό είναι 

αναμφισβήτητα μία άλλη έκφραση του προσανατολισμού στην ανάπτυξη  της 

ασφάλειας, που έχει λάβει χώρα παράλληλα  με την διαδικασία της ασφάλισης  της 

ανάπτυξης. Αντί για απλά παροχή υποστήριξης προς το κράτος και παρόχους 

υπηρεσιών ασφάλειας της - αστυνομία και στρατός για παράδειγμα - έχει υπάρξει 

η συνειδητοποίηση ότι οι «de facto»  πάροχοι  ασφάλειας πρέπει να συμμετέχουν 

στις διαδικασίες της ΜΤΑ, ακόμη και όταν δεν είναι μέρος αυτής ή 

εξουσιοδοτημένοι από το κράτος.  

Το 2006, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την έννοια που 

αναφέρεται ως «πολυεπίπεδη» προσέγγιση για τη μεταρρύθμιση των φορέων και 

θεσμών που παρέχουν «de facto»  ασφάλεια και δικαιοσύνη120 . Με βάση τον 

ορισμό των μη κρατικών φορέων που υποβλήθηκε από το DFID το 2004, η 

παραπάνω έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εκ του νόμου μη 

θεσμοθετημένοι παρόχοι  της ασφάλειας και της δικαιοσύνη θα πρέπει να 

στοχεύουν στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Η προσέγγιση αυτή, αναφέρεται, 

ως «Στόχευση σε πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης, όπου εμφανίζεται και ενισχύει 

τις διασυνδέσεις μεταξύ των κρατικών φορέων και των τοπικών δικαστικών και μη 

κρατικών παρόχων»121. Στο εγχειρίδιο σχετικά με μεταρρύθμιση του συστήματος 

ασφαλείας, η οποία δημοσιεύθηκε το επόμενο έτος, αυτή η γραμμή σκέψης ήταν 

ενοποιημένη. Η έκθεση αναφέρει ότι μια πολυεπίπεδη προσέγγιση «βοηθά  στο να 

ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες για την ενίσχυση της ασφάλειας και 

της δικαιοσύνης, με παράλληλη αξιοποίηση των μεσοπρόθεσμων αναγκών σε 

ικανότητες του κράτους και των κρίσιμων δομών διακυβέρνησης»122  

Πράγματι, στη συγκεκριμένη περίπτωση Ασφάλειας του Μαλάουι και η 

πρόσβαση στο πρόγραμμα της δικαιοσύνης, ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 

                                            
120 Scheye, Eric and Andrew McLean (2006). Enhancing the Delivery of Justice and 

Security in Fragile States. 

121 Παγκόσμιο Δίκτυο για τη διευκόλυνση της  Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας, 2007 

122 
Scheye, Eric and Andrew McLean (2006). Enhancing the Delivery of Justice and 

Security in Fragile States. 
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2002, και το 60% της χρηματοδότησης δαπανήθηκε  για τους μη κρατικούς φορείς, 

σύμφωνα με έναν από τους συμβούλους του έργου. Η πολυεπίπεδη προσέγγιση, 

είναι ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής συζήτηση της ΜΤΑ και 

είναι επίσης ένα από τα πιο παράδοξα των συστατικών της. Το 2006 έκθεση, η 

οποία παρουσιάζει την πολυεπίπεδη προσέγγιση ως την πιο ριζοσπαστική, 

προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε παροχή υποστήριξης σε «μη κρατικά συστήματα, 

θα πρέπει να εξισορροπηθεί με τη δημιουργία μηχανισμών για να τους συνδέσουν 

με κρατικά συστήματα»123. Ομοίως, το Εγχειρίδιο για την Μεταρρύθμιση του 

Συστήματος Ασφάλειας πραγματεύεται την ικανότητα των κρατικών θεσμών. Με 

αυτή την έννοια, η πολυεπίπεδη προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί ως απόπειρα, 

όσο παράδοξο μπορεί να φαίνεται, για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του 

ελέγχου από το κράτος σε περιοχές όπου η επιρροή του περιορίζεται μέσω της 

διαπραγμάτευσης των σχέσεων της κυριαρχίας με τους υπάρχοντες μη κρατικούς 

παρόχους της ασφάλειας.   

Εν ολίγοις, φαίνεται απίθανο, ακόμη και αν θεωρητικά είναι δυνατό, ότι οι 

συνεισφέροντες  θεσμοί θα πρέπει να στηρίξουν τις προσπάθειες της ΜΤΑ και τη 

συσσώρευση της ενισχυμένης ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς σύνδεση νόμιμου 

και μη νόμιμου παρόχου. Μια τέτοια προσέγγιση θα θεωρηθεί ότι αποκλείει τη 

δυνατότητα θέσπισης ενός συνεκτικού κανονιστικού συστήματος, για τη λογοδοσία 

και τη δημοκρατική διακυβέρνηση από μια κρατική οντότητα. Πράγματι, η κρατική 

στήριξη αποκλειστικά σε μη-κρατικούς παρόχους είναι αναμφισβήτητα μια 

οντολογική στρέβλωση. Η ενίσχυση μη καθεστωτικών δυνάμεων είναι πάντα 

δυνητικά ανατρεπτική από την κεντρική κυβερνητική θεώρηση. 

 

 

                                            
123 Scheye, Eric and Andrew McLean (2006). Enhancing the Delivery of Justice and 

Security in Fragile States. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                                                   

ΤΟ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις των δράσεων και των πολιτικών στον τομέα 

της ΜΤΑ, που αναλυθήκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, και οι οποίες έχουν 

υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ και την ΕΕ, έχουν πεδίο δράσης και στο πλαίσιο του 

ΝΑΤΟ, όταν αυτό εμπλέκεται με οποιαδήποτε ιδιότητα στην εφαρμογή 

προγραμμάτων ΜΤΑ.   

Ωστόσο, οι επιδιωκόμενοι στόχοι στο πλαίσιο του Ευρω-Ατλαντικού χώρου, 

αναφορικά με την ΜΤΑ έχει τους ίδιους στόχους της χρηστής διακυβέρνησης, της 

αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας όπως και αλλού στον κόσμο, αλλά μέσα 

σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Πράγματι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 

ως μία επιχειρησιακή έννοια εντός του ΝΑΤΟ μέχρι πολύ πρόσφατα. Νωρίτερα 

στη δεκαετία του 1990, οι στόχοι της μεταρρύθμισης ασφάλειας στα νέα 

δημοκρατικά κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) ήταν συνήθως 

μόνο από την άποψη του δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων, την 

αμυντική μεταρρύθμιση ή/και τον εκσυγχρονισμό της άμυνας. Σήμερα, υπάρχει μια 

ευρύτερη εκτίμηση ότι η μεταρρύθμιση της ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης την 

αστυνόμευση, τη διαχείριση των συνόρων και το δικαστικό σώμα. Ένας λόγος για 

την μετατόπιση στην προσέγγιση αυτή ήταν ότι, τουλάχιστον από 1993-1994 και 

μετά, την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ ήρθε να κυριαρχήσει στην συζήτηση 

της ημερήσια ατζέντας της εξωτερικής πολιτικής των περισσότερων κρατών της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ), με σημαντική επίδραση για την 

εξωτερική επιρροή στις δικές τους διαδικασίες της ΜΤΑ. Για την επίτευξη ένταξη 

στο ΝΑΤΟ έπρεπε να λάβουν μέτρα όχι μόνο του συστήματος συγκράτησης και 

μείωσης του στρατιωτικού τομέα, αλλά και του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης 

της εθνικής δυνατότητας ασφάλειας. 

Ο προφανής λόγος να επανεξετάσει και επανεκτιμήσει τα επιτεύγματα  την 

ΜΤΑ στην Ευρώπη είναι το γεγονός ότι επτά από τα κράτη της ΚΑΕ που 

υποβάλλονται σε ΜΤΑ θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και οκτώ θα ενταχθούν στην ΕΕ 

το 2004. Ταυτόχρονα, ωστόσο, μια νέα ατζέντα επιβάλλεται σε όλα τα μέλη της 

καθώς και σε υποψήφια μέλη των δύο οργανισμών, με τις πολιτικές προκλήσεις 
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της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της διάδοσης των όπλων μαζικής 

καταστροφής, και απαντήσεις σε «ασταθή» κράτη ή  «ανήσυχα κράτη »   

Στο ΝΑΤΟ έγινε επιτακτική η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων πολιτικών και  

μεσών που απευθύνονται σε αυτές και άλλες μορφές, διακρατικών και  

ασύμμετρων απειλών. Η γενική τάση των μέτρων αυτών είναι να ενθαρρύνουν τα 

μέλη να ενεργοποιήσουν τις αμυντικές στρατιωτικές δυνατότητες τους, καθώς και 

τον έλεγχο και την επιβολή τους επί των ικανοτήτων των μη στρατιωτικών 

οργάνων ασφαλείας.  

6.1 Επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων για τη μεταρρύθμιση του 

τομέα της ασφάλειας 

 Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στη διαδικασία της ένταξης νέων μελών, κυρίως από 

Κεντρική Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε στη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας, που 

πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Νοέμβριος 2002,124  ότι θα καλέσει τη Βουλγαρία, 

την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία 

να ενταχθούν στη Συμμαχία. Τα επτά αυτά κράτη θα ενταχθούν στο πρώτο κύμα 

διεύρυνσης, καθώς και τρεις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης η Τσεχική 

Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Αυτές οι διαδικασίες διεύρυνσης ασκούν 

επιρροής στις διαδικασίες μεταρρύθμισης των τομέων της ασφάλειας στις 

υποψήφιες χώρες με διαφορετικούς τρόπους.  

Επειδή η ένταξη στο ΝΑΤΟ έχει μεγάλη σημασία για τις κυβερνήσεις των 

κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ), ο οργανισμός ασκεί 

σημαντική επιρροή στον τρόπο κατά τον οποίο οι κρατικές δομές διεκπεραιώνουν 

τις διαδικασίες των μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό των χωρών αυτών. 

Ο αντίκτυπος της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στους τομείς της ασφάλειας των 

κρατών μελών αλλά και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών γίνεται πιο 

περίπλοκη με την ταυτόχρονη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, για να επικεντρώσει εκ 

νέου και να επεκτείνει τις λειτουργίες μέσα στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας. 

                                            
124 

ΝΑΤΟ (2002), NATO transformed: new members, capabilities and partnerships, 
http://www.nato.int/docu/comm/2002/0211-prague/index.htm. 
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6.2 Το ΝΑΤΟ και η ΜΤΑ στο Αφγανιστάν : «Παίχτες Κλειδιά» και Σημεία 

Αναφοράς  

Μετά την συμφωνία έγκριση της οικοδόμησης της ειρήνης και του πολιτικού 

χάρτη μετάβασης γνωστή ως Συμφωνία της Βόννης στα τέλη του 2001, οι 

συνεδριάσεις που συγκαλούνται στο Βερολίνο και τη Γενεύη στις αρχές του 2002 

για να συζητήσουν τη διεθνή υποστήριξη για μια ολοκληρωμένη πρόταση 

μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας125.  «Επικεφαλή έθνη» ορίστηκαν  

μεταξύ των κυριότερων χωρών χορηγών στους ακόλουθους τομείς για  να 

παρέχουν και να συντονίζουνι το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής βοήθειας που 

απαιτείται: 

 Στρατού: Ηνωμένες Πολιτείες 

 Αστυνομία: Γερμανία  

 Αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης: Ιαπωνία 

 Καταπολέμηση των Ναρκωτικών: Ηνωμένο Βασίλειο  

 Δικαιοσύνη: Ιταλία 

Όλες οι χώρες, εκτός από την Ιαπωνία, είχαν (και παραμένουν) μεγάλες 

συνεισφοράς  στρατευμάτων στη Νατοϊκή Δύναμη στο Αφγανιστάν( ISAF).126 

Επακόλουθο της έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 1386 

(2001) της 20 Δεκέμβριου 2001,  και ήταν η ίδρυση της International Security 

Assistance Force (ISAF). Μέχρι που τέθηκε υπό την ηγεσία του  ΝΑΤΟ  τον 

Αύγουστο του 2003, οι χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα στην ISAF 

διστάζουν να επεκτείνουν την πρόσβασή τους πολύ πέρα από την Καμπούλ, 

δεδομένου ότι η δύναμη ήταν ήδη αρκετά μεγάλη, και σε συνδυασμό βέβαια με την 

απροθυμία των ΗΠΑ να συνεισφέρουν στην αύξηση της ISAF, πριν οι τεθέντες 

στόχοι του πολέμου «εναντίον της τρομοκρατίας»  επιτευχθούν. Ενώ την επέκταση 

                                            
125 

Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of 
Permanent Government Institutions, December 2001 . 

126 
The United States began to contribute actively to the NATO-led ISAF force when its 

Regional Command – East was placed under the ISAF umbrella in October 2006. 
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της ISAF του ΝΑΤΟ σε ολόκληρο το Αφγανιστάν πραγματοποιήθηκε βάση της 

κοινής απόφασης στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου του ΝΑΤΟ(NAC), 

το 2004, τα μεμονωμένα κράτη-μέλη καθορίζουν τελικά τη φύση και την ποσότητα 

των πόρων που θα συμβάλουν στην αποστολή. Αυτό είχε ως συνέπεια η χρήση 

των εθνικών περιοριστικών όρων να θέσει όρια για την ανάπτυξη και την εμπλοκή 

των δυνάμεων των συμμετεχόντων χωρών. Η ποικίλης φύση των εισφορών σε 

είδος και σε ποσότητα και η χρήση των περιοριστικών όρων των συμβαλλόμενων 

εθνών στην της ISAF προκαλεί έκπληξη, δεδομένου τα μέλη αδυνατούν να 

συμφωνήσουν σχετικά με την ενιαία προσέγγιση για την επίτευξη της αποστολής 

της ISAF στο Αφγανιστάν. Ενώ κάποια μέλη ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, αντιλαμβάνονται την αποστολή πρωτίστως ως 

επιχείρηση καταστολής των διαφόρων ανταρτικών ομάδων-φατριών, άλλα κράτη 

όπως η Γερμανία και η Σουηδία προβάλουν την αποστολή της ISAF ως μια 

ειρηνευτική προσπάθεια με στόχο την παροχή και τη στήριξη της ανοικοδόμησης 

και της σταθερότητας. Η  παρουσία του ΝΑΤΟ σε ολόκληρο το Αφγανιστάν, 

προώθησε την  ασφάλεια και η σταθερότητα της κυβέρνησης με την ενίσχυση των 

Αφγανικών θεσμικών κρατικών δομών κατά τρόπο που να είναι οικονομικά 

βιώσιμος για τη χώρα, εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν μακροπρόθεσμες 

λειτουργίες ασφάλειας και άμυνας. Η δήλωση του ΝΑΤΟ και της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2006, επιδιώκει 

να προωθήσει  τη «διαλειτουργικότητα  με το ΝΑΤΟ, καθώς και δραστηριότητες 

για την υποστήριξη της αμυντικής μεταρρύθμισης, οικοδόμησης στρατιωτικών 

δυνατοτήτων και μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, σε συνδυασμό με την 

μεταρρύθμιση και άλλων τομέων όπως έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία». Ο βασικός 

στόχος εδώ είναι να επιτρέψουν στην Αφγανική κυβέρνηση να συμβάλει στην 

ασφάλεια και τη σταθερότητα με τη καθημερινή συμμετοχή της στις ΝΑΤΟϊκές 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης.  

Στρατηγικά, το κύριο ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ παραμένει η παραδοσιακή 

ασφάλεια με την εγκαθίδρυση των θεσμικών οργάνων του κράτους, όπως το 

εθνικό συμβούλιο ασφαλείας, το υπουργείο Άμυνας, το υπουργείο Εσωτερικών και 

οι Αφγανικές Αστυνομικές Δυνάμεις. Λειτουργικά, η ISAF έδρασε σε συνεργασία 

με τις Ηνωμένες Πολιτείες  στο πλαίσιο της επιχείρησης «Enduring Freedom»  και 

με  άλλα έθνη διεξάγοντας δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΜΤΑ.  
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Η  ISAF όμως δεν είχε εντολή να οδηγήσει τις επιχειρησιακές πτυχές της 

ΜΤΑ στο Αφγανιστάν, και εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες κατά περίπτωση. 

Συνοψίζοντας  το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν έχει εμπλακεί σε μια σειρά 

δράσεων σε διάφορους τομείς από αφοπλισμό διαφόρων ανταρτικών ομάδων 

μέχρι και την παροχή νομικών συμβουλών.   

Στο Αφγανιστάν η έλλειψη μιας συντονισμένης προσέγγισης ήταν εμφανής 

στο πεδίο της ΜΤΑ. Το ΝΑΤΟ ήταν αργά για να συμβάλει αποτελεσματικά στο 

πρόγραμμα της ΜΤΑ στο Αφγανιστάν. Ηγετικά μέλη του ΝΑΤΟ, 

συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Γερμανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ιταλία, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν αιχμή του δόρατος την 

υποστήριξη του ΝΑΤΟ στις εξωτερικές τους δράσεις από το 2002 για την ασφάλεια 

και τη δικαιοσύνη, παρέχοντας βοήθεια στα θεσμικά όργανα του Αφγανιστάν. 

 Η εμπειρία της περιόδου 2001-2005 και εκείνη της επόμενης περιόδου 

μας οδηγεί σε συμπεράσματα αναφορικά με την μελλοντική συνεργασία στον 

τομέα του προγράμματος της ΜΤΑ στο Αφγανιστάν: 

• Η ενίσχυση του ρόλου του ΝΑΤΟ θα απαιτήσει μεγαλύτερη πολιτική 

βούληση. Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στην συλλογική αντιμετώπιση ορισμένων κρίσιμων ζητημάτων, 

όπως το εμπόριο  ναρκωτικών και οι δεσμοί μεταξύ φορέων της Κυβέρνησης και  

μεγάλων  διακινητών. Το ΝΑΤΟ είναι μια Συμμαχία που λειτουργεί με βάση 

την ομοφωνία. Οποιαδήποτε ενίσχυση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της 

ΜΤΑ, θα απαιτούν τη συλλογική σύμβαση των μελών της Συμμαχίας.  

• Ένας Ειδικός  Αντιπρόσωπος  του ΓΓ του ΟΗΕ που δρα επίσης όπως ο  

Senior Civilian Representative (SCR) του ΝΑΤΟ, θα διασφαλίσει ότι υπάρχει 

πραγματική θέληση για την πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων του 

προγράμματος της  ΜΤΑ. 

• Είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ να λειτουργήσουν εντός του Αφγανικού  

Εθνικού Πλαισίου Στρατηγικής και Ανάπτυξης. Εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην άμυνα και 

τον σχεδιασμού στον τομέα της αστυνομίας και της μεταρρύθμισης θα πρέπει να 
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διεξάγεται παράλληλα με τη διατύπωση της αμυντικής πολιτικής, καθώς και της 

εσωτερικής ασφάλειας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ  

Με την παρούσα διατριβή επιδιώκεται να γίνει μια προσέγγιση στα θέματα 

που πραγματεύεται το πρόγραμμα της Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας. Η 

σχετικά νέα έννοια της Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας, είναι μια πολύπλοκη 

και πολυδιάστατη διαδικασία ή οποία αποτελείται από ένα πλέγμα δράσεων στο 

πολιτικό, στρατιωτικό και κοινωνικό πεδίο. 

Ο πυρήνας του όλου προγράμματος είναι η δημιουργία ασφαλούς 

περιβάλλοντος για τους πολίτες του κράτους προκειμένου να δημιουργηθούν οι 

συνθήκες ασφαλούς διακυβέρνησης με σκοπό την ανάπτυξη και την εδραίωση της 

σταθερότητας και την ειρήνης. 

Το πρόγραμμα της Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας εφαρμόζεται σε 

μετα-συγκρουσιακές περιοχές με σκοπό την εγκαθίδρυση της ασφάλειας στην 

περιοχή, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθεί η 

ανάπτυξη.  

Βασικό συστατικό στοιχείο του προγράμματος αυτού, είναι οι Ένοπλες 

Δυνάμεις και το πως θα πραγματοποιηθεί η επιτυχής μεταρρύθμισή τους, 

προκειμένου να καταστούν ισχυρός συντελεστής ισχύος στην θεμελίωσης της 

ασφαλείας με την συνεισφορά τους στην ανοικοδόμησης των κοινωνικών δομών 

του κράτους και στην οικοδόμηση χρηστής διακυβέρνησης. Προϋπόθεση για αυτή 

την συνεισφορά είναι οι ένοπλές δυνάμεις να τεθούν κάτω από τον πολιτικό έλεγχο 

των κοινωνικών θεσμών του κράτους και να λειτουργούν προς την κατεύθυνση της 

παροχής συνθηκών ασφαλείας στο κοινωνικό σύνολο, προστατεύοντας τα 

συμφέροντά του από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.  

Η πολυπλοκότητα των εφαρμογών της μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας 

σε συνδυασμό με την επίσης πολύπλοκη κοινωνικο-ανθρωπολογική σύσταση των 

περιοχών εφαρμογής του προγράμματος, αναδεικνύει την ανάγκη προσέγγισης 

των θεμάτων της ΜΤΑ και υπό διαφορετικό πρίσμα και οπτική γωνία, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν συστημικές αδυναμίες του εφαρμοζόμενου προγράμματος, το 

οποίο βασίζεται σε δυτικά μοντέλα διακυβέρνησης αλλά και των εσωτερικών 

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα κράτη που δέχονται το μεταρρυθμιστικό 

πρόγραμμα. Η κοινωνική διαβάθμιση και οι κοινωνικοί δεσμοί των κρατών που 
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ακολουθούν τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, έχουν δομικές διαφορές και 

βασίζονται σε πολύ διαφορετικά κοινωνικά πρότυπα, τα οποία πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων.   

Προκειμένου να υπάρχουν ορατά αποτελέσματα των προγραμμάτων θα 

πρέπει τα προγράμματα αυτά να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη πέραν των 

υλικοτεχνικών δεδομένων, και δεδομένα κοινωνιολογικής και ανθρωπολογικής 

προσέγγισης, μελετώντας τον τοπικό πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά του, 

προκειμένου να επιτευχθούν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι τεθέντες στόχοι του 

προγράμματος Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφαλείας.     

Συνοψίζοντας, οι διεθνείς οργανισμοί είναι οι κύριοι δρώντες των 

προγραμμάτων της ΜΤΑ. Οι προσεγγίσεις τους μπορεί εκ πρώτης όψεως να 

φαίνεται ότι διαφέρουν, αλλά στην ουσία έχουν κοινό παρονομαστή που είναι η 

εγκαθίδρυση της ασφάλειας με την μεταρρύθμιση των κρατικών θεσμών των 

κρατών στο πλαίσιο των δράσεως της ΜΤΑ η οποία από μια θεμελιώδες δράση 

εκδημοκρατισμού, έχει εξελιχθεί σε ένα απαραίτητο στοιχείο της «χρηστής 

διακυβέρνησης». 
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