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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η ”Ευθύνη για Προστασία” (Responsibility to Protect/RtoP) είναι ένα από τα πλέον 

σύγχρονα θέματα των διεθνών σχέσεων. Οι δραματικές αλλαγές του μεταψυχροπολεμικού 

κόσμου (κυρίως μετά τα τραγικά γεγονότα της 9/11) έχουν ενδυναμώσει τις διάφορες 

αποσχιστικές τάσεις και εσωτερικές (πολεμικές και μη) αντιπαραθέσεις μέσα στις 

διάφορες κρατικές οντότητες, με αποτέλεσμα τα τελευταία είκοσι χρόνια η ανθρωπότητα 

να γίνει μάρτυρας πολλών διεθνών κρίσεων και στρατιωτικών επεμβάσεων τις οποίες 

πολλοί αναλυτές ονόμασαν ως ανθρωπιστικές. 

Υπήρξε η επέμβαση στην πρώην Γιουγκοσλαβία την δεκαετία του 1990, με εκείνη 

στο Κόσοβο από πλευράς της Ατλαντικής Συμμαχίας να προσφέρει έδαφος στην 

περίπτωση της RtoP. Η περίπτωση της Λιβύης και ειδικότερα η νατοϊκή επιχείρηση 

«Unified Protector» το 2011, υπό το φως των τότε αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ (1970 και 1973), προκάλεσε συζητήσεις και καταθέσεις διαφορετικών απόψεων 

από νομικής, πολιτικής, ανθρωπιστικής και στρατιωτικής πλευράς, σχετικά με την RtoP 

και τη νατοϊκή εμπλοκή κατά του καθεστώτος Καντάφι. 

Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει διαχρονικά την περίπτωση της RtoP και 

επικεντρώνεται κυρίως στις επιλογές του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου 

(North Atlantic Treaty Organization - ΝΑΤΟ) στις δύο προαναφερθείσες επεμβάσεις, 

προσπαθώντας να διερευνήσει κατά πόσο οι αποκρίσεις των κρατών στις διάφορες 

ανθρωπιστικές κρίσεις έχουν αλλάξει πριν και μετά την υιοθέτηση της αρχής της 

”Ευθύνης για Προστασία” κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής το 2005 στα 

Ηνωμένα Έθνη. 
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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους 

κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και 

τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

A1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ”Ευθύνη για Προστασία” (Responsibility to Protect/RtoP) είναι μια αναδυόμενη 

και εν εξελίξει πολιτική και διεθνολογική αρχή και θεωρία, με κύριο σκοπό την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση των αποτρόπαιων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, της 

γενοκτονίας, της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου, τα οποία δυστυχώς έχουν 

κάνει κατά καιρούς την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.
1  

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η RtoP δεν είναι κάποιο 

συγκεκριμένο νομικό κείμενο, ούτε προφανώς χαρακτηρίζεται από κάποιο καθορισμένο, 

νομικά δεσμευτικό, πλαίσιο. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω μαζικά εγκλήματα, τα οποία 

αποσκοπεί να αποτρέψει και να εμποδίσει, και, τα οποία αυτά καθαυτά από νομικής 

πλευράς καθορίζονται από συγκεκριμένες συμβάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 

Δικαίου (όπως για παράδειγμα η Σύμβαση για τη Γενοκτονία, οι Συμβάσεις της Γενεύης 

του 1949 μαζί με τα πρόσθετα πρωτόκολλα και το Καταστατικό της Ρώμης που διέπει το 

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο), η RtoP δεν χαρακτηρίζεται από κάποιο συγκεκριμένο και 

εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο. Αυτό που πραγματικά αποτελεί η αρχή της ”Ευθύνης για 

Προστασία”, η οποία έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τεράστιο ενδιαφέρον, είναι ένας 

κανόνας, που αποσκοπεί στο να διευκολύνει και να συνδράμει στην εφαρμογή αυτών των 

Συμβάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, οι οποίοι έχουν αποκτήσει λίαν 

υπολογίσιμη σημασία λόγω των δραματικών εξελίξεων σε πολλές γωνιές της γης. Η 

βασική αρχή της είναι, ότι όλα τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 

έχουν την ευθύνη της προστασίας των λαών από μαζικά εγκλήματα, και προφανώς, η 

προστασία των ανθρώπων από τα εγκλήματα αυτά έγκειται κυρίως στην αρμοδιότητα και 

στις διαλαμβανόμενες ενέργειες του κράτους.
2
 

Ωστόσο, όπως είναι ευρέως γνωστό στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις, όλα τα κράτη 

δεν είναι σε θέση ή ακόμα δεν επιθυμούν να αναλάβουν αυτήν την ευθύνη και να 

εμπλακούν ανάλογα σε σειρά αποστολών και επιχειρήσεων. Μερικές φορές μάλιστα, 

                                                           
1
 David Rieff, “Humanitarian Intervention”, Crimes of War, http://www.crimesofwar.org/a-

zguide/humanitarian-intervention/ (πρόσβαση Μάρτιος 10, 2015). 
2
 Andy Knight and Frazer Egerton, The Routledge Handbook of the Responsibility to Protect (New York: 

Routledge, 2012), 5-7. 
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χρειάζονται ευρύτερη υποστήριξη και ενθάρρυνση για να αποφασίσουν να προχωρήσουν 

σε ουσιαστικές και δυναμικές παρεμβάσεις σε περιοχές στο εσωτερικό τους, όπου η 

κατάσταση έχει γίνει οριακή ή εκτός ελέγχου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, είναι που η 

RtoP θέτει προ των ευθυνών της τη διεθνή κοινότητα, με την έννοια της εμπλοκής διεθνών 

ή περιφερειακών οργανισμών ή ακόμα και μη-κυβερνητικών οργανώσεων που 

συνδράμουν από κοινού με αυτούς. Η RtoP εκλαμβάνει και επισημαίνει ως κυρίαρχη 

θέση, το ότι η διεθνής κοινότητα έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να συνδράμει χώρες 

που αντιμετωπίζουν σοβαρότατες καταστάσεις στο εσωτερικό τους και αδυνατούν ή δεν 

θέλουν να τις επιλύσουν, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειάς τους 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, όπως 

με τη χρήση διπλωματικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών και άλλων ειρηνικών μέσων, ενώ 

πιο διευρυμένα δύναται να συμπεριληφθούν και πιο δυναμικά μέτρα, όπως η επιβολή 

οικονομικών και άλλων κυρώσεων ή τέλος να γίνει χρήση στρατιωτικής βίας σε εφαρμογή 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει ουδεμία 

αμφισβήτηση, ότι η διεθνής κοινότητα έχει στη διάθεση της ένα ευρύτατο φάσμα 

επιλογών στην περίπτωση που αποφασίσει να επέμβει σε συγκεκριμένη περιοχή 

κατευναστικά, αποτρεπτικά ή κατασταλτικά.
3
 

Υπάρχουν πολλοί αναλυτές που θέτουν το ερώτημα της αναγκαιότητας της 

ύπαρξης του μοντέλου της RtoP. Επισημαίνουν, ότι αφού έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις 

Διεθνείς Συμβάσεις που εκτενώς αναφέρονται και καλύπτουν τα μαζικά εγκλήματα κατά 

της ανθρωπότητας, γιατί χρειαζόμαστε αυτό το πρότυπο. Η απάντηση βρίσκεται βαθιά 

μέσα στα ίδια αυτά τα συγκεκριμένα κράτη, τα οποία διαπράττουν θηριωδίες στο 

εσωτερικό τους σε τέτοιο βαθμό που θίγονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και 

καταπατούνται βασικές αρχές προστασίας πληθυσμών ή μειονοτήτων. Ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαίο από πλευράς διεθνούς κοινότητας να πραγματοποιηθούν ορισμένα επιπρόσθετα 

βήματα για την αποκλιμάκωση και τον έλεγχο τέτοιου είδους καταστάσεων, οι οποίες δεν 

απειλούν μόνο την εσωτερική συνοχή των εν λόγω χωρών, αλλά πολλές φορές και την 

ευρύτερη περιφερειακή-διεθνή ασφάλεια.
4 

Με το τέλος του 20
ου

 αιώνα και την ανατολή του 21
ου

, η φύση του πολέμου έχει 

αλλάξει δραματικά. Παρατηρείται κάθετη μείωση σε συντριπτικό βαθμό των εξωτερικών 

πολέμων, δηλαδή αυτών με γραμμικά και συμβατικά πεδία μάχης, ενώ παράλληλα έχει 

                                                           
3
 Ibid, 7-36. 

4
 Ibid. 
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αυξηθεί ανησυχητικά ο αριθμός των πολεμικών συγκρούσεων στο εσωτερικό διαφόρων 

κρατών. Οι τραγικές εμπειρίες του Ολοκαυτώματος, η γενοκτονία των Ερυθρών Χμερ στη 

Καμπότζη, οι πρωτοφανείς βιαιότητες ως και μαζικά εγκλήματα στις Μεγάλες Λίμνες της 

Αφρικής (Ρουάντα), τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην πρώην Γιουγκοσλαβία 

(Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κόσοβο) και στο Ανατολικό Τιμόρ στην Ινδονησία, οι 

μαζικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ταμίλ στο Βορειανατολικό τμήμα της Σρι 

Λάνκα, η ανθρωπιστική κρίση στο Νταρφούρ του Δυτικού Σουδάν και η εν εξελίξει 

τραγική κατάσταση των τελευταίων χρόνων στη Δυτική Αφρική, αποδεικνύουν περίτρανα 

τα μεγάλα κενά που έχουν πολλά κράτη στην αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων 

τους και στη διατήρηση των λεπτεπίλεπτων εσωτερικών ισορροπιών τους, ενώ ταυτόχρονα 

θέτουν τη διεθνή κοινότητα ενώπιον των ευθυνών της για τη διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.
5
 

Οι σύγχρονες κρίσεις έχουν φέρει τους ηγέτες του κόσμου μπροστά σε κρίσιμες και 

δύσκολες επιλογές αναφορικά με το πότε, πώς και με ποιά μέτρα θα πρέπει να ενεργήσουν 

για την προστασία των πληθυσμών στο εσωτερικό των χωρών τους, αλλά και στο διεθνές 

στερέωμα, υλοποιώντας στην πράξη όλες τις διεθνείς νομικές και ανθρωπιστικές 

συμβάσεις. Η RtoP επιδιώκει να φωτίσει τον τομέα των σχετικών αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το τι είδους επιλογές υπάρχουν για την 

αντιμετώπιση μιας κατάστασης ανθρωπιστικής κρίσης, το είδος της δράσης που λογικά θα 

πρέπει να αναληφθεί για την πρόληψη των ειδεχθών εγκλημάτων που λαμβάνουν χώρα και 

τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί μία τέτοιου είδους κατάσταση. 

Συνεπώς, η ιδέα της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία” εμφανίστηκε έντονα στο 

προσκήνιο, διότι στην τελευταία δεκαετία του 1990 υπήρξε κοινή πεποίθηση και 

αναγνώριση του γεγονότος ότι ο μεταψυχροπολεμικός κόσμος αδυνατούσε να 

αντιμετωπίσει πολύπλοκες εσωτερικές κρίσεις που οδηγούνταν σε πολεμικές 

αντιπαραθέσεις, με ακραίες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλές φορές με 

εξαφανίσεις ολόκληρων πληθυσμών. Η παταγώδης αποτυχία της προστασίας των 

εκτεθειμένων πληθυσμών στη Ρουάντα το 1994 και οι πολύ σκληρές δηλώσεις του τότε 

επικεφαλής της επιχείρησης «Turquoise», Καναδού στρατηγού Ρομέο Νταλέρ, ότι: «...η 

διεθνής κοινότητα δεν έκανε τίποτα και αγνόησε την πραγματικότητα της κρίσης, με 

                                                           
5
 Thomas E. Ricks, “The Future of War (II): As the nature of war changes, the familiar dividing lines of our 

world are blurring across the board”, Foreign Policy, Ιανουάριος 15, 2014, 

http://foreignpolicy.com/2014/01/15/the-future-of-war-ii-as-the-nature-of-war-changes-the-familiar-dividing-

lines-of-our-world-are-blurring-across-the-board/ (πρόσβαση Μάρτιος 11, 2015). 
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αποτέλεσμα να είναι απλά θεατής μπροστά σε ανείπωτα εγκλήματα...», είχαν σημαντικές 

επιπτώσεις στην ενδυνάμωση και αρχική ανάπτυξη της σκέψης περί της RtoP.
6
 Επίσης, η 

στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ (επιχείρηση «Allied Force») στο Κοσσυφοπέδιο το 

1999, ενίσχυσε τις θέσεις για ανθρωπιστικές παρεμβάσεις με σκοπό την προστασία 

βρισκόμενων σε κίνδυνο πληθυσμών από εγκλήματα πολέμου και από κινδύνους 

διάπραξης γενοκτονιών και άλλων μαζικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Βεβαίως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη αεροπορική επιχείρηση του ΝΑΤΟ, 

η οποία εκτελέστηκε σε μία χρονική στιγμή που δεν είχαν τεθεί ενεργά επί τάπητος οι 

όποιες πρωτοβουλίες περί RtoP του ΟΗΕ, επικρίθηκε από ορισμένες σημαντικές χώρες ως 

μία παράνομη ενέργεια, που αμφισβητούσε ευθέως τη σερβική κρατική κυριαρχία και που 

προκάλεσε την απόσχιση της συγκεκριμένης περιοχής από τον κρατικό-εδαφικό κορμό 

κράτους-μέλους του ΟΗΕ.
7
 

Εάν στις δύο παραπάνω περιπτώσεις προστεθούν και αυτές της Βοσνίας το 1995 

και της Σομαλίας το 1992-93, συμπληρώνεται το πάζλ των περιστατικών που είχαν βαθιά 

επίδραση στον τρόπο με τον οποίο το πρόβλημα της παρέμβασης θεωρείται, αναλύεται και 

χαρακτηρίζεται και εν τέλει οδήγησαν στην έναρξη της ανάλυσης της αρχής της ”Ευθύνης 

για Προστασία”.
8
 Τα μέλη της διεθνούς κοινότητας (ακαδημαϊκοί, αναλυτές και 

διπλωμάτες), συνειδητοποίησαν ότι είναι η ώρα να τεθούν επί τάπητος οι δύο διαφορετικές 

θέσεις που προέκυψαν. Αυτών που με τίποτα δεν δέχονται την παραβίαση της κρατικής 

κυριαρχίας και εκείνων που εκτιμούν ότι μπροστά στη διάπραξη απαράδεκτων και 

ειδεχθών εγκλημάτων κατά λαών και πληθυσμών στο εσωτερικό μιας χώρας, η διεθνής 

κοινότητα έχει την καθοριστική ευθύνη και υποχρέωση να επέμβει. Από τη μία πλευρά, η 

πίστη και επικέντρωση στην πρωταρχικής σημασίας κρατική κυριαρχία και στη μη 

επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους-μέλους του ΟΗΕ. Από την άλλη 

πλευρά, η αναγνώριση του γεγονότος ότι πρέπει να προστατευθούν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και να επενδύσει η διεθνής κοινότητα στην ανθρώπινη ασφάλεια.
9 

                                                           
6
 Le Point.fr, “Rwanda 1994: Un ancien officier met en cause l'opération Turquoise”, 

http://www.lepoint.fr/monde/rwanda-1994-un-ancien-officier-conteste-l-operation-turquoise-07-04-2014-

1809849_24.php (πρόσβαση Μάρτιος 12, 2015). 
7
 NATO. North Atlantic Treaty Organization, “The Kosovo Air Campaign”, 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49602.htm (πρόσβαση Μάρτιος 14, 2015).  
8
 Ramesh Thakur, The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics 

(New York: Routledge, 2011), 74. 
9
 International Development Research Centre. Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty (ICSS), “The Responsibility to Protect”, 1-16, 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (πρόσβαση Μάρτιος 15, 2015). 
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Σε αυτή τη βάση, στη συγκεκριμένη μελέτη θα εξεταστεί η αρχή της ”Ευθύνης για 

Προστασία” και παράλληλα θα εξαχθούν συγκριτικά συμπεράσματα καθώς και σχετικές 

προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε σε ένα κόσμο με πολλές απειλές και κινδύνους 

και η κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες χώρες προσφέρεται για επεμβάσεις που 

καλύπτονται από την έννοια της RtoP.
10

 

A2. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

Δεν υπάρχει κάποιος απόλυτος ορισμός της ανθρωπιστικής παρέμβασης από 

νομικής πλευράς, που να καλύπτει όλες τις πτυχές της. Αυτή συχνά εξετάζεται υπό το 

πρίσμα της ηθικής, δηλαδή εάν έχει η συγκεκριμένη επέμβαση την υποστήριξη των αρχών 

του κράτους εντός του οποίου αυτή πραγματοποιείται ή εάν υπάρχει δεδομένη απόφαση 

του ΣΑ/ΟΗΕ, που να δίνει το «πράσινο φως» σε μια τέτοια ενέργεια. Πάντως, υπάρχει μια 

γενικά αποδεκτή συναίνεση σχετικά με ορισμένα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής 

παρέμβασης, ήτοι:  

 Πρώτον, η ανθρωπιστική παρέμβαση χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ή 

απειλή χρήσης στρατιωτικών μέτρων.  

 Δεύτερον, πρόκειται για επέμβαση τρίτης χώρας στα εσωτερικά ενός 

κράτους μέσω αποστολής στρατιωτικών μονάδων στον επίγειο, θαλάσσιο ή εναέριο χώρο 

του, συνεπώς μέσα στα όρια της κρατικής κυριαρχίας του. 

 Τρίτον, η επέμβαση δεν σχετίζεται πάντοτε με απειλή για την παγκόσμια 

ασφάλεια, αλλά κυρίως με ενέργειες του κράτους που άπτονται ανθρωπιστικών 

ζητημάτων.
11

 

Ο Holzgrefe ορίζει την ανθρωπιστική παρέμβαση ως: «...Την απειλή ή την χρήση 

βίας κατά μήκος των κρατικών συνόρων από ένα κράτος (ή ομάδα κρατών), με στόχο την 

                                                           
10

 Επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ από Δυτικές και όχι μόνο χώρες, ενώ η 

Ρωσία επικαλούμενη τα συμφέροντά της και την απειλή - όπως την οριοθέτησε - των τοπικών πληθυσμών 

της Νότιας Οσσετίας και Αμπχαζίας επενέβη στρατιωτικά και χωρίς απόφαση του ΣΑ/ΟΗΕ στη Γεωργία τον 

Αύγουστο του 2008. Στρατιωτικές επεμβάσεις της μιας ή της άλλης μορφής έγιναν και στην Αφρική από τις 

πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις της Μ. Βρετανίας (Σιέρα Λεόνε) και Γαλλίας (Μάλι, Ακτή Ελεφαντοστού, 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία), με είτε οριακή είτε πιο ομιχλώδης αναφορά στην RtoP. 
11

 Jennifer M. Welsh, “Humanitarian Intervention and International Relations”, K. J. Holsti International 

Journal 59, no. 3 (2004): 739-741, 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/40203974?sid=21106147497273&uid=2134&uid=70&uid=2&uid=4

&uid=3738128 (πρόσβαση Μάρτιος 16, 2015). 
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πρόληψη ή τον τερματισμό εκτεταμένων και σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων, εκτός από τους πολίτες του, χωρίς την άδεια του 

συγκεκριμένου κράτους στην εσωτερική επικράτεια του οποίου η δύναμη εφαρμόζεται...».
12

 

Μία από τις παραδοχές του κλασικού ρεαλισμού είναι, όπως υποστηρίζει ο Hans 

J.Morgenthau, ότι όλα τα ανθρώπινα όντα από τη φύση τους επιδιώκουν να αυξήσουν την 

ισχύ τους.
13

 Η συνεχώς αναζητούσα ισχύ (δύναμη) ανθρώπινη φύση δημιουργεί μία 

κατάσταση, όπου οι πολιτικοί παλεύουν για την απόκτηση ισχύος και εξουσίας εις βάρος 

των άλλων κρατών. Ο J.Morgenthau υποστηρίζει: «…Η πολιτική είναι ένας αγώνας για την 

εξουσία πάνω στους ανθρώπους... οι τρόποι απόκτησης, διατήρησης και εκδήλωσής της, 

καθορίζουν την τεχνική της πολιτικής δράσης...».
14

 Στη διεθνή πολιτική, τα κράτη πάντα 

ανησυχούν για τα εθνικά συμφέροντα, όπως η ασφάλεια και ο πλούτος. Για να 

διατηρήσουν τα συμφέροντά τους, η παρέμβαση θα μπορούσε να είναι μία επιλογή. Ο 

J.Morgenthau πολύ εύστοχα υποστηρίζει: «...Θα πρέπει να επεμβαίνουμε όπου το εθνικό 

μας συμφέρον το απαιτεί και όπου η ισχύς μας δίνει την ευκαιρία να πετύχουμε. Η επιλογή 

αυτών των περιπτώσεων θα πρέπει να καθορίζεται... από τον προσεκτικό υπολογισμό των 

εμπλεκομένων συμφερόντων και της διαθέσιμης ισχύος...».
15

 

Σε αντίθεση με τον κλασικό ρεαλισμό που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη φύση, ο 

νεορεαλισμός επικεντρώνεται σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα, στο οποίο δεν υπάρχει 

κεντρική αρχή που να διέπει τη διεθνή πολιτική. Ο Kenneth Waltz, για πολλούς ο 

κορυφαίος μελετητής του νεορεαλισμού, υποστηρίζει ότι σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα 

που επιδιώκει τη διατήρηση της ισορροπίας του, η εξωτερική πολιτική των κρατών 

καθορίζεται με βάση τα εθνικά τους συμφέροντα. Τα κράτη καταβάλλουν συνεχώς 

προσπάθειες για να διατηρήσουν τα συμφέροντά τους και να εξασφαλίσουν την επιβίωσή 

τους, επειδή στο άναρχο διεθνές σύστημα «...κανείς δεν πρόκειται να προσφερθεί για να το 

κάνει για αυτούς...».
16

 Παρομοίως με τον J.Morgenthau, ο Waltz υποστηρίζει ότι επιτυχία 

σημαίνει διατήρηση και ενίσχυση της ισχύος (εξουσίας) του κράτους.
17 Συνοψίζοντας, ο 

                                                           
12

 J L. Holzgrefe, Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dilemmas, ed. J L. Holzgrefe and 

Robert O. Keohane (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 8.  
13

 Robert Jackson and Georg Sørensen, Introduction to International Relations. Theories and Approaches 

(New York: Oxford University Press, 2013), 66. 
14

 Ibid. 
15

 Hans J. Morgenthau, “To Intervene or Not to Intervene”, Foreign Affairs, Απρίλιος, 1967, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/1967-04-01/intervene-or-not-intervene (πρόσβαση Μάρτιος 17, 

2015). 
16

 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Illinois: Waveland Press, 1979), 109. 
17

 Ibid, 117. 
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κλασικός ρεαλισμός επικεντρώνεται στην ανθρώπινη φύση που συνεχώς αναζητά ισχύ, 

ενώ ο νεορεαλισμός επικεντρώνεται στο άναρχο διεθνές σύστημα. Παρά τις διαφορετικές 

εστιάσεις τους και οι δύο θεωρήσεις φέρνουν στο προσκήνιο τα εθνικά συμφέροντα των 

κρατών και την επιθυμία τους να αυξήσουν την ισχύ τους. 

Στην αντίθετη όχθη με τους ρεαλιστές, που θεωρούν ως κύριο δρώντα το κράτος, ο 

φιλελευθερισμός τονίζει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κλασικοί 

φιλελεύθεροι υποστηρίζουν ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν «...θεμελιώδη φυσικά 

δικαιώματα στην ελευθερία, που συνίστανται στο δικαίωμα να κάνουν ότι θεωρούν 

κατάλληλο να διατηρήσει τον εαυτό τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν την ίση 

ελευθερία των άλλων, εκτός εάν απειλείται η δική τους συντήρηση...».
18

 Μία άλλη βασική 

παραδοχή του φιλελευθερισμού είναι ότι τα κράτη μπορούν να συνεργαστούν για ένα 

αμοιβαίο κέρδος.
19

 Παρόλο που και οι φιλελεύθεροι αναγνωρίζουν ότι κάθε άτομο ή 

κράτος επιδιώκει το προσωπικό του κέρδος (συμφέρον), πιστεύουν ότι τα άτομα έχουν 

ορισμένα κοινά συμφέροντα, τα οποία μπορούν να καταστήσουν δυνατή τόσο την 

εγχώρια, όσο και τη διεθνή συνεργασία.
20

 Για να υποστηρίξουν το επιχείρημα αυτό, οι 

φιλελεύθεροι επικαλούνται την εμφάνιση των διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα 

Έθνη, ως ένα παράδειγμα της επικράτησης της διακρατικής συνεργασίας.
21

 Ένα από τα 

ρεύματα του φιλελευθερισμού, το οποίο συζητά την εγκυρότητα της ανθρωπιστικής 

παρέμβασης, είναι ο σύγχρονος φιλελεύθερος διεθνισμός. Ο Michael Walzer, ο κορυφαίος 

μελετητής αυτού του ρεύματος, υποστηρίζει ότι η στρατιωτική επέμβαση μπορεί να 

δικαιολογηθεί ως η έσχατη λύση και ως το μέσο για την προστασία των αμάχων από τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας.
22 Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή δεν θα πρέπει να αναλαμβάνεται 

μονομερώς, αλλά μάλλον σε πολυμερές επίπεδο με την έγκριση του Συμβουλίου 

                                                           
18

 John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, The Liberal Project and Human Rights: Theory and Practice of a 

New World Order (London: Cambridge University Press, 2008), 3. 
19

 Stephen M. Walt, “International Relations: One World, Many Theories”, Foreign Policy, no. 110 (1998): 

29-32, 

http://faculty.maxwell.syr.edu/hpschmitz/PSC124/PSC124Readings/WaltOneWorldManyTheories.pdf 

(πρόσβαση Μάρτιος 18, 2015). 
20

 Robert Jackson and Georg Sørensen, Introduction to International Relations. Theories and Approaches 

(New York: Oxford University Press, 2013), 66. 
21

 Stephen M. Walt, “International Relations: One World, Many Theories”, Foreign Policy, no. 110 (1998): 

29-32, 

http://faculty.maxwell.syr.edu/hpschmitz/PSC124/PSC124Readings/WaltOneWorldManyTheories.pdf 

(πρόσβαση Μάρτιος 20, 2015). 
22

 Michael Doyle and Stefano Recchia, “Liberalism in International Relations”, in International 

Encyclopedia of Political Science, eds. Bertrand Badie, Dirk-Berg Schlosser and Leonardo Morlino (Los 

Angeles: Sage, 2011), 1434-1439, http://www.stefanorecchia.net/1/137/resources/publication_1040_1.pdf 

(πρόσβαση Μάρτιος 20, 2015). 
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Ασφαλείας του ΟΗΕ, διότι οι διεθνιστές πιστεύουν ότι αυτή ακριβώς η πολυμέρεια 

αποτρέπει τις μεγάλες δυνάμεις από την επιδίωξη των εθνικών τους συμφερόντων αντί των 

ανθρωπιστικών αντικειμενικών σκοπών της παρέμβασης. 

Ο κοσμοπολιτισμός (Cosmopolitanism) είναι μία άλλη σχολή σκέψης στις διεθνείς 

σχέσεις, στην οποία η ουσία της διεθνούς κοινωνίας ορίζεται από την άποψη των 

κοινωνικών δεσμών που συνδέουν τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τις κοινωνίες. 

Γενικότερα, ο όρος κοσμοπολιτισμός παρουσιάζει μια πολιτική-ηθική φιλοσοφία που 

τοποθετεί τους ανθρώπους σαν πολίτες του κόσμου και όχι ενός συγκεκριμένου έθνους-

κράτους. Για του ρεαλιστές και τους φιλελεύθερους τα έθνη-κράτη είναι οι κυρίαρχοι 

παράγοντες στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Γι’ αυτούς το κράτος είναι η οργανωτική 

μονάδα του διεθνούς συστήματος, το οποίο είναι δομικά άναρχο, όπερ σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει καμία αρχή υπεράνω των κρατών για να ασκεί διαιτησία στις ενέργειες και τις 

διαφορές τους. Ο κοσμοπολιτισμός, σε αντίθεση με τον ρεαλισμό και τον φιλελευθερισμό, 

όχι μόνο απορρίπτει την αντίληψη της παγκόσμιας πολιτικής (world politics) και των 

διακρατικών συγκρούσεων, αλλά προχωρώντας παραπέρα δεν διαχωρίζει την εγχώρια από 

την διεθνή πολιτική και ενστερνίζεται την ιδέα του ημιαυτόνομου κυρίαρχου κράτους με 

το αποκλειστικό δικαίωμα της αυτοδιοίκησης. Οι κοσμοπολίτες υποστηρίζουν ότι τα 

κράτη δεσμεύονται από τους κανόνες, τα πρότυπα και τις επιταγές του νόμου και οι 

σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι παντού και πάντα αντικείμενα υπαγωγής των 

διακρατικών συγκρούσεων. Όπως και ο φιλελευθερισμός, ο κοσμοπολιτισμός αποδέχεται 

τη χρησιμότητα των διεθνών οργανισμών και των καθεστώτων πολιτικής, αλλά προχωρά 

ένα βήμα παραπέρα. Για τους κοσμοπολίτες, οι διεθνείς θεσμοί αποτελούν βήματα εμπρός 

στον δρόμο της εξέλιξης, που οδηγεί στην κατοχύρωση και πλήρη κυριαρχία των 

ανθρώπων και όχι των κρατών. Με την πάροδο του χρόνου, η κοινωνία των κρατών θα 

εξελιχθεί σε κοινωνίες των ανθρώπων.
23

 

Το μείζον θέμα των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων έτυχε μεγάλης προβολής ειδικά 

το 1999, με την επέμβαση του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic 

Treaty Organization - ΝΑΤΟ) στο Κοσσυφοπέδιο,
24

 αφού ήρθαν σε έντονους 

διαξιφισμούς η έννοια του σεβασμού της κρατικής κυριαρχίας, που είναι καθοριστικής και 
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 Joseph F. Benning, “Cosmopolitanism”, Encyclopedia Britannica, 

http://www.britannica.com/topic/cosmopolitanism-international-relations (πρόσβαση Μάρτιος 31, 2016). 
24

 NATO. North Atlantic Treaty Organization, “Resolution 1160 (1998 - Adopted by the Security Council at 

its 3868th meeting, on 31 March 1998)”, http://www.nato.int/kosovo/docu/u980331a.htm (πρόσβαση 

Μάρτιος 24, 2015). 
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ουσιώδους σημασίας στο διεθνές δίκαιο, με εκείνη της διευρυμένης αντίληψης περί 

παγκόσμιας προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
25

 Παράλληλα, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση ασκήθηκε κριτική από διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες 

υποστήριξαν ότι το ΝΑΤΟ επενέβη για να ακολουθήσει τα δικά του συμφέροντα και όχι 

ανθρωπιστικούς στόχους.
26

 Ήδη, οι πρώτες αντιδράσεις σε ανθρωπιστικές ενέργειες είχαν 

φανεί από το 1991 με το τέλος του ψυχρού πολέμου, όταν η Μόσχα και το Πεκίνο δεν 

υποστήριξαν τα αμερικανό-βρετανικά σχέδια για τη δημιουργία ζώνης εναερίου 

αποκλεισμού στο Βόρειο Ιράκ, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους 

Κούρδους, θύματα της θηριωδίας του τότε σανταμικού καθεστώτος της Βαγδάτης.
27

 

Η εμφάνιση της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία” το 2001 από τη Διεθνή 

Επιτροπή για την Επέμβαση και την Κρατική Κυριαρχία (International Commission on 

Intervention and State Sovereignty - ICISS), που συστάθηκε από την καναδική κυβέρνηση 

για την περίπτωση των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, άνοιξε νέους ορίζοντες εστιάζοντας 

στην προστασία των αμάχων σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων.
28

 Η RtoP ορίζεται 

ως η ευθύνη των κρατών, καθώς και της διεθνούς κοινότητας, για την προστασία των 

αμάχων από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιδιώκει να στηριχθεί σε 

ένα πιο ορατό κώδικα συμπεριφοράς για τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις, ενώ παράλληλα 

δίνει έμφαση σε μη στρατιωτικά μέτρα. Η έκθεση προσπάθησε να συντάξει ένα σύνολο 

κατευθυντήριων γραμμών, σχετικά με το ποιός, πώς και βάσει ποιών συνθηκών μπορεί να 

πραγματοποιεί ανθρωπιστική επέμβαση και μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η έννοια του 

«δικαιώματος της επέμβασης» είναι αρκετά προβληματική και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

αντικατασταθεί με αυτή της «ευθύνης για προστασία».
29

 Μετά την ομόφωνη υιοθέτησή 

της κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005,
30

 η RtoP ειπώθηκε ότι αποτέλεσε 

τη βάση της παρέμβασης του ΝΑΤΟ στη Λιβύη το 2011. Παρόλα αυτά, πολλές 

                                                           
25

 Jayshree Bajoria and Robert McMahon, “The Dilemma of Humanitarian Intervention”, Council on Foreign 

Relations, Ιούνιος 12, 2013, http://www.cfr.org/humanitarian-intervention/dilemma-humanitarian-

intervention/p16524#p1 (πρόσβαση Μάρτιος 25, 2015). 
26

 Gareth Evans, “From Humanitarian Intervention to the Responsibility to Protect”, Wisconsin International 

Law Journal 24, no. 3 (2006): 706-707, http://reinhardmeyers.uni-muenster.de/docs/evans.pdf (πρόσβαση 

Μάρτιος 25, 2015). 
27

 Global Security, “Operation Provide Comfort II”, 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/provide_comfort_2.htm (πρόσβαση Μάρτιος 26, 2015). 
28

 International Development Research Centre. Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty (ICSS), “The Responsibility to Protect”, 1-16, 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (πρόσβαση Μάρτιος 26, 2015). 
29

 Ibid, 11. 
30

 International Coalition for the Responsibility to Protect (ICRtoP), “Paragraphs 138-139 of the World 

Summit Outcome Document”, 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php?option=com_content&view=article&id=398 (πρόσβαση 

Μάρτιος 26, 2015). 
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αναπτυσσόμενες χώρες άφησαν υπόνοιες ότι η παρέμβαση έγινε με βάση τα εθνικά 

συμφέροντα των δυτικών κρατών, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του 

Κοσσυφοπεδίου. 

Είναι σαφές, ότι ο θεμέλιος λίθος της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία” είναι η 

φιλελεύθερη άποψη του κόσμου. Όπως τονίζουν οι φιλελεύθεροι, η προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο πυρήνας της RtoP. Επιπλέον, η RtoP καλεί για διεθνή 

συνεργασία με σκοπό την προστασία των πολιτών στις περιπτώσεις που τα κράτη 

αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους. Η χρήση βίας, ως το έσχατο μέσο για 

να σταματήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να δικαιολογηθεί 

και να ευθυγραμμιστεί με το επιχείρημα της σύγχρονης φιλελεύθερης διεθνιστικής 

άποψης. Έτσι, η RtoP είναι μία αρχή/πρότυπο, που αποτελείται από βασικές παραδοχές 

και πεποιθήσεις του φιλελευθερισμού. Οι ρεαλιστές, ωστόσο, θα επιμείνουν ότι τα κράτη 

έχουν την ευθύνη για την προστασία των πολιτών τους, και, παρά την εμφάνιση της RtoP, 

ότι όλα κρίνονται βάσει των εθνικών συμφερόντων. Όπως διευκρίνισε η Διεθνής Επιτροπή 

για την Επέμβαση και την Κρατική Κυριαρχία στην έκθεσή της, μόνο το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να επιτρέψει τη στρατιωτική επέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, 

ουσιαστικά τα πέντε μόνιμα κράτη-μέλη θα είναι αυτά που θα καθορίσουν αν η διεθνής 

κοινότητα θα παρεμβαίνει κατά περίπτωση και ποιάς μορφής θα είναι η παρέμβαση αυτή. 

Σε τέτοιου είδους καταστάσεις σύμφωνα με τους ρεαλιστές, η ηθική ευαισθησία είναι 

λιγότερο σημαντική από ότι τα εθνικά συμφέροντα και άρα αυτά έχουν τον πρωτεύοντα 

ρόλο. Έτσι, κάποιος θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η απόκριση των κρατών έναντι των 

ανθρωπιστικών κρίσεων δεν θα αλλάξει, ακόμη και μετά την έκδοση της RtoP, η οποία 

προσκαλεί την ηθική υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας για την προστασία των πολιτών 

σε περιπτώσεις μαζικών θηριωδιών.
31

 

 Αναλύοντας την επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο ως «προ-RtoP» υπόθεση 

και την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη ως "μετά-RtoP" περίπτωση, η παρούσα μελέτη 

αξιολογεί αν οι αντιδράσεις των κρατών στις ανθρωπιστικές κρίσεις έχουν αλλάξει από 

την έκδοση/υιοθέτηση της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία” το 2005. 

  

                                                           
31

 Jeremy Moses, “Sovereignty as Irresponsibility? A Realist Critique of the Responsibility to Protect”, 

Review of International Studies 39, no. 01 (January 2013): 113-135, 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8824546&fileId=S0260210512

000113 (πρόσβαση Μάρτιος 28, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ”ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” (RESPONSIBILITY TO PROTECT/RtoP). 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΩΝ                                          

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Kofi Atta Annan (1 Ιανουαρίου 1997 - 31 

Δεκεμβρίου 2006), διαδραμάτισε σημαντικό και πρωταρχικό ρόλο στο θέμα της RtoP. Το 

1999, ζήτησε τις επίσημες θέσεις των κυβερνήσεων των κρατών στο κρίσιμο ερώτημα: 

«...Εάν, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, οι ανθρωπιστικές επεμβάσεις είναι μια απαράδεκτη και 

καίρια αμφισβήτηση στην κρατική κυριαρχία, τότε θα ήθελα να γνωρίζω πώς θα πρέπει να 

αντιδράσουμε σε μια νέα Ρουάντα ή σε μια νέα Σρεμπρένιτσα, που είναι πασιφανές ότι 

αποτελούν περιπτώσεις κατάφωρων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, πλήττουν 

την ηθική και την ανθρωπιά που πρέπει να μας χαρακτηρίζει ως διεθνής κοινωνία με 

παγκόσμιες ευθύνες...».
32

 Η αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” αποτελεί την πιο 

κρυστάλλινη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. 

Ανταποκρινόμενη στην παραπάνω πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 

Kofi Annan επί του διλήμματος μεταξύ της κρατικής κυριαρχίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η καναδική κυβέρνηση το 2001, ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία 

μιας ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων, της Διεθνούς Επιτροπής για την Επέμβαση 

και την Κρατική Κυριαρχία (International Commission on Intervention and State 

Sovereignty - ICISS).
33

 Ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα επιτεύγματα της εν λόγω επιτροπής 

ήταν η δημιουργία της ”Ευθύνης για Προστασία” (Responsibility to Protect/RtoP/R2P). Η 

έκθεση που συντάχθηκε προσπάθησε να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Δεν αμφισβητούσε 

την κρατική κυριαρχία, αλλά επεσήμαινε τις ευθύνες και υποχρεώσεις της ηγεσίας της 

οποιαδήποτε χώρας απέναντι στον τοπικό πληθυσμό. Κύριος στόχος των συγγραφέων της 

έκθεσης ήταν η «συμφιλίωση» της κρατικής κυριαρχίας και της οποιαδήποτε διεθνούς 

επέμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

                                                           
32

 International Coalition for the Responsibility to Protect (ICRtoP), “Prevention, promotion and protection: 

our shared responsibility. Speech by Kofi Annan in April 2012”, 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/136-latest-news/4145-kofi-

annan-speech-preventin-promotion-and-protection-our-shared-responsibility (πρόσβαση Μάρτιος 29, 2015). 
33

 Alex J. Bellamy, Global Politics and the Responsibility to Protect: From Words to Deeds (New York: 

Routledge, 2011), 16. 
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Σύμφωνα με την έκθεση, η RtoP αποτελείται από τρεις πυλώνες: 

 Πρώτον, τα κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη να προστατεύουν τους 

πολίτες τους από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εθνοκάθαρση, γενοκτονία και 

εγκλήματα πολέμου.
34

 Η έκθεση σκιαγραφούσε και επέκτεινε την ιδέα της κρατικής 

κυριαρχίας ως ευθύνη. Υποστήριζε, ότι αν ένα κράτος επιθυμεί να εκλαμβάνεται ως 

κυρίαρχο, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει τις απορρέουσες εσωτερικές του ευθύνες για 

όλους τους πληθυσμούς που βρίσκονται μέσα στα γεωγραφικά του όρια. Στην ουσία 

επισήμαινε, ότι το δικαίωμα της μη παρέμβασης από τρίτους στα εσωτερικά ενός κράτους, 

θα πρέπει να εξαρτάται από την ικανότητα και τη διάθεση αυτού να προστατεύει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα όλων των διαμενόντων μέσα στην εδαφική του επικράτεια.
35

 

 Δεύτερον, η διεθνής κοινότητα έχει την ευθύνη να βοηθήσει τα κράτη στην 

εκπλήρωση της υποχρέωσής τους για την προστασία των πολιτών τους.
36

 

 Τρίτον, η διεθνής κοινότητα έχει την ευθύνη να αντιδράσει στις παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν τα κράτη δεν είναι σε θέση (αδυνατούν) ή δεν 

επιθυμούν να εκπληρώσουν την παραπάνω υποχρέωσή τους, μέσω πολιτικών ή 

οικονομικών κυρώσεων και τη χρήση στρατιωτικής βίας ως την έσχατη λύση.
37

 Δηλαδή, 

εάν ένα κράτος είναι απρόθυμο ή ανίκανο στο να αναλάβει τις ευθύνες του για την 

προστασία όλων των κατοίκων του, τότε η διεθνής κοινότητα φέρει την ευθύνη να επέμβει 

για να αποτρέψει τα χειρότερα και να αντιμετωπίσει τις φρικαλεότητες και θηριωδίες που 

ενδέχεται να διαπραχθούν ή ήδη διαπράττονται.
38

 Ως εκ τούτου, η έκθεση επικεντρώνεται 

σε αυτό το σημείο στην επιλογή της στρατιωτικής επέμβασης ως «crisis response» και 

«responsibility to react» και μετέπειτα στην ανοικοδόμηση της χώρας ως «responsibility to 

rebuild».
39

 

                                                           
34

 Alex J. Bellamy, “The Responsibility to Protect—Five Years On”, Ethics & International Affairs 24, no. 2 

(2010): 143-169, http://responsibilitytoprotect.org/Bellamy.pdf (πρόσβαση Απρίλιος 4, 2015). 
35

 International Development Research Centre. Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty (ICSS), “The Responsibility to Protect”, 11-16, 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (πρόσβαση Απρίλιος 6, 2015). 
36

 Alex J. Bellamy, “The Responsibility to Protect—Five Years On”, Ethics & International Affairs 24, no. 2 

(2010): 143-169, http://responsibilitytoprotect.org/Bellamy.pdf (πρόσβαση Απρίλιος 6, 2015). 
37

 Ibid, 143. 
38

 Ramesh Thakur, The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics 

(New York: Routledge, 2011), 137. 
39

 International Development Research Centre. Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty (ICSS), “The Responsibility to Protect”, 29-44, 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (πρόσβαση Απρίλιος 7, 2015).  
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Στη συγκεκριμένη έκθεση είναι σημαντικό να τονιστεί η «στροφή» που 

πραγματοποιήθηκε στη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, από «το δικαίωμα για παρέμβαση» 

(“the right to intervene”) στην «ευθύνη για προστασία» (“the responsibility to protect”). Η 

«στροφή» αυτή της γλώσσας, έδειχνε ότι πλέον η προσοχή θα επικεντρώνονταν στα 

θύματα που υποφέρουν από τη βία και όχι στα επεμβαίνοντα κράτη (“intervening states”) 

που πιθανώς επιδιώκουν και εθνικά συμφέροντα.
40

 Ο Gareth Evans, ένας εκ των προέδρων 

της Διεθνούς Επιτροπής για την Επέμβαση και την Κρατική Κυριαρχία, αναφέρει: «...Το 

όλο θέμα της υιοθέτησης της νέας γλώσσας της «ευθύνης για προστασία» είναι, ότι αυτή 

είναι σε θέση να παράγει μια αποτελεσματική και συναινετική απάντηση σε ακραίες, 

ενσυνείδητα συγκλονιστικές περιπτώσεις με έναν τρόπο που η γλώσσα «του δικαιώματος για 

παρέμβαση» απλά δεν μπορούσε...».
41

 Επίσης, η εν λόγω επιτροπή διευκρίνισε λεπτομερώς 

πότε και πώς τα κράτη μπορούν να παρέμβουν στρατιωτικά, προβλέποντας εντός της 

εκθέσεως έξι κριτήρια για την στρατιωτική επέμβαση: 

 • Κατ 'αρχάς, η στρατιωτική επέμβαση πρέπει να εγκριθεί από την 

κατάλληλη αρχή, ήτοι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
42

 

 • Το ορθό, δίκαιο της αιτίας (“just cause”), αναφέρεται στο κατά πόσον 

υπάρχει μεγάλης κλίμακας απώλεια ζωής ή συντελείται μεγάλης κλίμακας θανάτωση με 

γενοκτονική πρόθεση ή εθνοκάθαρση.
43

 

 • Η παρέμβαση θα πρέπει να καθοδηγείται από τη σωστή πρόθεση, 

δηλαδή τα ανθρωπιστικά συμφέροντα και όχι τα εθνικά συμφέροντα.
44

 

 • Η στρατιωτική επέμβαση δικαιολογείται μόνον ως η τελευταία λύση, 

και, μόνον όταν όλα τα προληπτικά μέτρα, όπως οι πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις 

έχουν επιχειρηθεί και απέτυχαν και υπάρχει μια κατάσταση, η οποία συνεχώς αποτυγχάνει 

να προστατεύσει τους πολίτες.
45

 

                                                           
40

 Thomas G. Weiss, Humanitarian Intervention (Cambridge and Massachusetts: Polity Press, 2007), 103. 
41

 Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All (Washington 

D.C: The Brookings Institution, 2008), 65. 
42

 International Development Research Centre. Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty (ICSS), “The Responsibility to Protect”, 49-51, 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (πρόσβαση Απρίλιος 7, 2015). 
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45
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 • Η χρήση της δύναμης (“use of force”) πρέπει να είναι ανάλογη, 

γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι η ελάχιστη απαραίτητη για την εξασφάλιση 

του ζητούμενου ανθρωπιστικού στόχου.
46

 

 • Η στρατιωτική επέμβαση θεωρείται ως επιτυχία, μόνον εάν έχει 

επιτύχει ανθρωπιστικούς στόχους.
47

 

Κάπως έτσι, η έννοια της RtoP, η οποία ήταν εγκατεστημένη εκτός του πλαισίου 

του ΟΗΕ, σύντομα έγινε μέρος της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών. Ο τότε Γενικός 

Γραμματέας του ΟΗΕ, Kofi Annan, ήταν πρόθυμος και ιδιαίτερα συμμετοχικός στο να 

ενισχύσει το ρόλο και την παρουσία του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς 

και να βελτιώσει την ικανότητα του οργανισμού για πρόοδο στην ανάπτυξη, την ασφάλεια 

και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προχώρησε, λοιπόν, στη σύσταση μιας 

ανεξάρτητης επιτροπής, αποτελούμενης από διεθνούς εμβελείας επιφανείς 

εμπειρογνώμονες, με κύριο στόχο την αξιολόγηση των πιο επειγουσών απειλών για την 

παγκόσμια ασφάλεια εν’ αναμονή της 60ής επετείου από την ίδρυση των Ηνωμένων 

Εθνών (2005).
48

 Αυτή η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τις Απειλές, 

Προκλήσεις και την Αλλαγή όπως ονομάστηκε (UN High-Level Panel on Threats, 

Challenges and Change), προχώρησε το 2004 στην εκπόνηση μιας έκθεσης,
49

 η οποία 

συζητήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών του ιδίου έτους,
50

 

δήλωσε ότι η RtoP ήταν μια αναδυόμενη διεθνής νόρμα και υιοθέτησε τη θέση ότι τα 

κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν συλλογική ευθύνη να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους 

από μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
51

 Ο Kofi Annan αργότερα 

δημοσίευσε την επίσημη έκθεση του ΟΗΕ με βάση τις συστάσεις της ομάδας των 

εμπειρογνωμόνων. Επίσης, κάλεσε όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν την ιδέα της RtoP 

και να αναγνωρίσουν ότι τα κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη να προστατεύουν τους 

πληθυσμούς τους, ενώ η διεθνής κοινότητα έχει την επιπρόσθετη ευθύνη να παρέμβει όταν 

                                                           
46
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(2009): 117, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528-3585.2009.00365.x/abstract (πρόσβαση 

Απρίλιος 7, 2015). 
51
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ένα κράτος είναι ανίκανο ή απρόθυμο να παράσχει προστασία. Παράλληλα, ο τέως 

Γενικός Γραμματέας ανέφερε στην έκθεσή του ότι η ευθύνη δεν είναι αποκλειστικά 

στρατιωτικών προδιαγραφών, αφού τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα 

εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο ΟΗΕ για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις πριν 

καταφύγουν στη στρατιωτική βία.
52

 

Το έτος 2005 ήταν μια ιστορική στιγμή για την αρχή της ”Ευθύνης για 

Προστασία”, διότι εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αρχηγούς των κρατών κατά την 

Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής. Με τη συμπλήρωση των 60 χρόνων από την ίδρυση των 

Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες των κρατών-μελών συγκεντρώθηκαν στην έδρα του 

οργανισμού στη Νέα Υόρκη για να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους, καθώς και να 

συμφωνήσουν στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση 

και τον χειρισμό των προκλήσεων του σήμερα και του αύριο. Αυτή η Παγκόσμια 

Διάσκεψη Κορυφής χαρακτηρίστηκε από τη μεγαλύτερη συνάθροιση αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων, οι οποίοι όλοι συμφώνησαν ότι η RtoP θα πρέπει να είναι μέρος του 

συνολικού εγγράφου (Outcome Document), στο οποίο θα συνοψίζονται τα συμπεράσματα 

της συνόδου τους.
53

 Οι παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν ότι τα κράτη έχουν την 

πρωταρχική ευθύνη να προστατεύουν τους πολίτες τους από τη γενοκτονία, την 

εθνοκάθαρση, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου. Εάν τα 

κράτη αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, η ”Ευθύνη για 

Προστασία” θα συνδράμει στη διεθνή κοινότητα με διάφορα μέσα συμπεριλαμβανομένης 

και της χρήσης στρατιωτικής βίας. Οι ειδικές διατάξεις για την RtoP ορίζονταν στις 

παραγράφους 138, 139 και 140
54

 του τελικού εγγράφου της Παγκόσμιας Διάσκεψης 

Κορυφής.
55

  

Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν στα 

παρακάτω: 
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 UN. United Nations, “In larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All”, 

Report of the Secretary-General (General Assembly, 21 March 2005, A/59/2005), 

file:///C:/Users/tom/Downloads/In%20Larger%20Freedom_.pdf (πρόσβαση Απρίλιος 7, 2015). 
53

 International Coalition for the Responsibility to Protect (ICRtoP), “Paragraphs 138-139 of the World 

Summit Outcome Document”, 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php?option=com_content&view=article&id=398 (πρόσβαση 

Απρίλιος 8, 2015). 
54

 Παράρτημα Γ'. 
55

 UN. United Nations, “Draft Resolution Referred to the High-level Plenary Meeting of the General 

Assembly by the General Assembly at its Fifty-Ninth Session”, 2005 World Summit Outcome (General 

Assembly, 15 September 2005, A/60/L.1), http://www.globalr2p.org/media/files/wsod_2005.pdf (πρόσβαση 

Απρίλιος 8, 2015). 
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 • Όλες οι χώρες έχουν ευθύνη στο να προστατεύουν τους πληθυσμούς 

τους από τα τέσσερα προαναφερθέντα εγκλήματα. 

 • Όλες οι χώρες έχουν ευθύνη, ως μέλη της διεθνούς κοινότητας, να 

συνδράμουν σε άλλα κράτη και να συμβάλλουν (συλλογική δράση) στην οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και στις προσπάθειες για χαλάρωση των εντάσεων. 

 • Όλες οι χώρες έχουν ευθύνη να ανταποκριθούν στις απειλές των 

εγκλημάτων αγριότητας μέσα από ένα ευρύτερο φάσμα μέτρων, που ξεκινά από τη 

διπλωματία και άλλα ειρηνικά μέσα και καταλήγει στην επιβολή κυρώσεων και τη χρήση 

στρατιωτικής βίας. 

 • Η λήψη αναγκαστικών μέτρων, όπως για παράδειγμα η χρήση βίας, 

θα πραγματοποιείται μόνο με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας και λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη την κάθε περίπτωση ξεχωριστά (on a case-by-case basis). 

 • Θα πρέπει να παραμένει ενήμερη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και 

να επιδιωχθεί η περαιτέρω βελτίωση του συγκεκριμένου εγγράφου.
56

  

Μετά την καταχώρηση της RtoP στην Παγκόσμια Διάσκεψη του 2005, έλαβε χώρα 

μια σειρά από σημαντικές κανονιστικές εξελίξεις στα Ηνωμένα Έθνη. Ο νέος Γενικός 

Γραμματέας Ban Ki-moon (αντικατέστησε τον Kofi Annan από 1 Ιανουαρίου 2007), 

προχώρησε στη σύσταση δύο θέσεων με βασικά καθήκοντα την πρόληψη της γενοκτονίας 

και την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της έννοιας της RtoP αντίστοιχα, οι οποίες 

άρχισαν να λειτουργούν σε κοινό γραφείο το οποίο έφερε την ονομασία “Office of the 

Special Adviser on the Prevention of Genocide”.
57

 Παράλληλα, από το 2009, ο Γενικός 

Γραμματέας έχει δημοσιεύσει έξι ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες εστιάζουν στην πρακτική 

πτυχή της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία” προωθώντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά 

τον ρόλο της, όπως παρακάτω: 

 1
η
 Έκθεση: «Εφαρμόζοντας την Ευθύνη για Προστασία» (“Implementing 

the Responsibility to Protect”/2009). Αυτή η έκθεση αναφερόταν επίσημα στα τρία 

επίπεδα ευθύνης που είναι η πρωταρχική ευθύνη του κράτους για προστασία, η ευθύνη της 

διεθνούς κοινότητας να συνδράμει τα κράτη και η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να 

                                                           
56

 Ibid. 
57

 UN. United Nations, “Office of the Special Adviser on the Prevention of Genocide”, 

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/background.shtml (πρόσβαση Απρίλιος 9, 2015). 
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λάβει έγκαιρη και αποφασιστική δράση για να αντιμετωπιστούν οι μέγα-απειλές. Η έκθεση 

ονόμαζε αυτά τα τρία «στρώματα» ως «πυλώνες», οπότε για πρώτη φορά επίσημα γίνεται 

λόγος για τους τρεις πυλώνες της RtoP.
58

 Το πώς αυτοί οι πυλώνες αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα σημείο διαφωνίας. Για ορισμένους (Bellamy), είναι 

μη-διαδοχικής σειράς και αλληλουχίας (κάποιος πυλώνας δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί 

απαραίτητα πριν να επακολουθήσει ένας άλλος), αλλά ίσης σημασίας, αφού σε 

διαφορετική περίπτωση ολόκληρο το οικοδόμημα της RtoP θα κατέρρεε εάν δεν 

υποστηρίζονταν ισότιμα και από τους τρεις πυλώνες. Για κάποιους άλλους (Thakur), ο πιο 

σημαντικός και «βαρύτερος» πυλώνας είναι η ευθύνη του κράτους (πρώτος), ενώ ο πιο 

κρίσιμος είναι η ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας (τρίτος), περιθωριοποιώντας κατά 

κάποιο τρόπο τον δεύτερο πυλώνα της RtoP. Ενώ υπάρχουν και προσεγγίσεις όπως της 

Βραζιλίας με το “Responsibility while Protecting/RwP” (εξετάζεται παρακάτω), σύμφωνα 

με το οποίο οι τρεις πυλώνες της RtoP πρέπει να ακολουθούν μια αυστηρή γραμμή 

πολιτικής υποταγής και χρονολογικής σειράς εφαρμογής.
59

 

 2
η
 Έκθεση: «Έγκαιρη Προειδοποίηση, Αξιολόγηση και Ευθύνη για 

Προστασία» (“Early Warning, Assessment and the Responsibility to Protect”/2010).
60

 

 3
η
 Έκθεση: «Ο Ρόλος των Περιφερειακών και Υπο-περιφερειακών 

Οργανώσεων στην Εφαρμογή της Ευθύνης για Προστασία» (“The Role of Regional and 

Subregional Arrangements in Implementing the Responsibility to Protect”/2011).
61

 

 4
η
 Έκθεση: «Ευθύνη για Προστασία: Έγκαιρη και Αποφασιστική 

Απόκριση» (“Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response”/2012). Αυτή η 

έκθεση εξέταζε τον τρίτο πυλώνα της RtoP.
62
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 5
η
 Έκθεση: «Ευθύνη για Προστασία: Ευθύνη του Κράτους και Πρόληψη» 

(“Responsibility to Protect: State Responsibility and Prevention”/2013). Αυτή η έκθεση 

οριοθετούσε τον πρώτο πυλώνα της RtoP αναφορικά με την εσωτερική ευθύνη των 

κρατών-μελών.
63

 

 6
η
 Έκθεση: «Εκπληρώνοντας τη Συλλογική μας Ευθύνη: Διεθνής Βοήθεια 

και Ευθύνη για Προστασία» (“Fulfilling our Collective Responsibility: International 

Assistance and the Responsibility to Protect”/2014), η οποία εστίαζε στον δεύτερο πυλώνα 

της RtoP.
64

 Κύριος στόχος αυτής της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ήταν να 

περιγράψει τους τρόπους, με τους οποίους εθνικοί, περιφερειακοί και διεθνείς παράγοντες, 

θα μπορούν να βοηθούν τα κράτη στην εκπλήρωση της ευθύνης τους για προστασία των 

πληθυσμών τους από γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εθνοκάθαρση και εγκλήματα κατά 

της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, τρεις είναι κατηγορίες δράσεων 

μέσω των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί η βοήθεια της διεθνούς κοινότητας προς τα κράτη, 

ήτοι: “encouragement” (ενθάρρυνση), “capacity-building” (ενίσχυση των ικανοτήτων) και 

“assisting states to protect their populations” (παροχή βοήθειας προς τα κράτη για να 

προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους).
65

 

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα το 2009, με το 

οποίο υποστήριζε τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη βελτίωση των επιμέρους κειμένων 

που σχετίζονται με την αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία”.
66

 Το συγκεκριμένο ψήφισμα 

δεν ήταν δεσμευτικό, αλλά αποδείκνυε τη συνεχή κι ευρεία υποστήριξη που τύγχανε η 

RtoP μεταξύ των 193 μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 
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Στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η RtoP έχει αναφερθεί με σχετικές λέξεις 

σε 28 ψηφίσματα από την πρώτη αναφορά της το 2006.
67

 Σε αντίθεση με αυτά της Γενικής 

Συνέλευσης, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι δεσμευτικά και δύνανται να 

εγκρίνουν διάφορες επιλογές όπως τις κυρώσεις, τις πολιτικές αποστολές, τις επιχειρήσεις 

διατήρησης της ειρήνης και την αποστολή-εμπλοκή στρατιωτικής δύναμης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται το ψήφισμα 1706 (2006) για την ειρηνευτική αποστολή στο Darfur 

(Σουδάν),
68

 τα ψηφίσματα 1970 (2011)
69

 και 1973 (2011)
70

 σχετικά με τη Λιβύη,
71

 ενώ 

εξέχουσας σημασίας ήταν το ψήφισμα 1674 (2006) για την προστασία των αμάχων σε 

ένοπλες συγκρούσεις (Protection of Civilians),
72

 το οποίο επιβεβαίωνε τον όρο της 

”Ευθύνης για Προστασία” που εγκρίθηκε κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής το 

2005.
73

 

Εποικοδομητικά στο όλο πλαίσιο της RtoP έχουν συμβάλλει κι οι επιμέρους 

μηχανισμοί του ΟΗΕ που επικεντρώνονται στον κρίσιμο τομέα της προάσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UN Human 

Rights Council),
74

 οι οποίοι την υποστηρίζουν ολοένα και πιο ενεργά μέσω σχετικών 

ημερίδων και συμποσίων.
75

  

Όσον αφορά τις θέσεις διαφόρων κρατών σχετικά με την αρχή της ”Ευθύνης για 

Προστασία” (Responsibility to Protect/RtoP/R2P), αυτές μπορούν να σταχυολογηθούν 

όπως παρακάτω: 

 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Οι ΗΠΑ, ειδικά μετά το 2005, 

εμφανίζονται με έντονα υποστηρικτική θέση απέναντι σε ανθρωπιστικές επεμβάσεις αλλά 
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και έναντι της R2P. Στις πλείστες των περιπτώσεων, η άποψή τους επί του θέματος είναι 

ιδιαίτερα «προωθημένη», κάτι που φάνηκε εξάλλου σε ολόκληρο το φάσμα των 

επεμβάσεων σε Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Αφγανιστάν και Αφρική. Για το ζήτημα της 

R2P, οι Αμερικανοί έχουν προχωρήσει σε πολλές αναλύσεις από την εποχή του Κοσόβου, 

ενώ η περίπτωση της Λιβύης συνέτεινε στο να συγκλίνουν ακόμα πιο πολύ με το πλαίσιο 

των διαφόρων κειμένων και θέσεων που έχουν κάνει την εμφάνιση τους μετά το 2005. Στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ) έχουν δυναμικά ταχθεί υπέρ των σχετικών 

επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως της Συρίας, στην οποία ήταν 

έτοιμοι να ενεργήσουν ακόμα και μονομερώς ή από κοινού με την Γαλλία το καλοκαίρι 

του 2013, με αφορμή το χημικό οπλοστάσιο του Bashar al-Assad και τη χρήση χημικών 

όπλων κατά του τοπικού πληθυσμού σε ορισμένα προάστια της Δαμασκού.
76

 

 Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τα κυριότερα ευρωπαϊκά κράτη, τα κοινοβούλιά 

τους, οι διάφορες «δεξαμενές σκέψης», καθώς και οι κοινωνίες των πολιτών, 

υποστηρίζουν ένθερμα την R2P. Πάρα τις θετικές θέσεις όμως, δεν έχει επιτευχθεί 

συμφωνία ακόμα σε επίπεδο ΕΕ. Το Λονδίνο και το Παρίσι συγκλίνουν πιο εύκολα σε 

τέτοια θέματα, ειδικά μετά το 2005 (επεμβάσεις σε Μ. Ανατολή και Αφρική), σε αντίθεση 

με το Βερολίνο, το οποίο κατά καιρούς έχει εκφράσει διαφωνίες με αποκορύφωμα τη μη-

συμμετοχή του στις επιχειρήσεις κατά της Λιβύης. Οι διαφορετικές εμπειρίες από τη 

χρήση στρατιωτικών μέσων και ορισμένες αποκλίνουσες θέσεις σε επιμέρους ζητήματα 

των ανθρωπιστικών επεμβάσεων, έχουν καθυστερήσει την λήψη αποφάσεων. Οι 

Βρυξέλλες μέχρι στιγμής, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για συντονισμό των 

διαφόρων εθνικών θέσεων, δεν έχουν καταφέρει τη συγγραφή κάποιου κοινού εγγράφου, 

στο οποίο να αντικατοπτρίζεται η σύγκλιση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.
77

 

 Ρωσική Ομοσπονδία. Η Ρωσία ανθίσταται σταθερά απέναντι στις δυτικές 

επεμβάσεις και σχεδόν μόνιμα προβάλει την υπεροχή του ισχύοντος διεθνούς δικαίου και 

της κρατικής κυριαρχίας στις διεθνείς σχέσεις. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι η R2P και οι 

σχετικές επεμβάσεις της Δύσης είναι ένα προπέτασμα καπνού, μέσα στο οποίο κρύβονται 

οι γεωπολιτικές επιδιώξεις του ΝΑΤΟ και των ανά τον κόσμο συμμάχων των ΗΠΑ, με 

απώτερο στόχο την υποστήριξη του μονοπολισμού (ΗΠΑ) και τον έλεγχο και περιορισμό 
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των δυνάμεων που έχουν ταχθεί υπέρ του πολυπολισμού στον πλανήτη. Οι εμπειρίες από 

τις περιπτώσεις του Κοσόβου και της Λιβύης, όπου κατά την άποψη της Ρωσίας οι δυτικές 

χώρες εξέλαβαν και διεύρυναν τις διάφορες αποφάσεις κατά το δοκούν, έχουν συντελέσει 

στην περαιτέρω καχυποψία της Μόσχας, ενώ η επιστροφή των ψυχροπολεμικών σχέσεων 

με την Δύση λόγω της Κριμαίας και των επιχειρήσεων στην Ανατολική Ουκρανία, όπως 

επίσης και η αντίθεσή της στο θέμα της επεμβάσεως στη Συρία, ενισχύουν την έντονα 

αρνητική της θέση στο κεφάλαιο RtoP.
78

 Η Μόσχα, ενώ αποδέχεται την αρχή που 

κατοχυρώνεται στον πρώτο πυλώνα της RtoP ότι «η κρατική κυριαρχία παρέχει όχι μόνο 

δικαιώματα αλλά παράλληλα και ευθύνη», εξακολουθεί να επιμένει ότι πρωτίστως το 

κράτος είναι αυτό που πρέπει να φέρει σε πέρας αυτή την υποχρέωση, και παραμένει 

ανένδοτη, ότι τη βάση για την ανάληψη δράσεως εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας 

πρέπει να αποτελεί ο δεύτερος πυλώνας της RtoP, αφήνοντας την εφαρμογή της 

καταναγκαστικής παρέμβασης στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα στην αποκλειστική ευθύνη 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
79

 Το πολυεθνικό μωσαϊκό της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και ειδικότερα τα πολλά προβλήματα στον ρωσικό Βόρειο Καύκασο (έντονο 

το ριζοσπαστικό Ισλαμικό στοιχείο) δεν επιτρέπουν πολλούς ελιγμούς στην Ρωσία. 

Πάντως σε ορισμένες περιοχές που δεν έχει στρατηγικά συμφέροντα, όπως για παράδειγμα 

στην Δυτική Αφρική (Μάλι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ακτή Ελεφαντοστού), η 

θέση της απέναντι στις Γάλλο-κεντρικές αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ δεν ήταν ιδιαίτερα 

σκληρή (είτε απείχε είτε δεν εμφάνισε διαφορετική θέση).
80

 

 Κίνα. Ο σεβασμός της κρατικής κυριαρχίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

λαών και πληθυσμών έτυχαν άμεσα μελέτης από πλευράς κινεζικού καθεστώτος. Η 

εμφάνιση της R2P προκάλεσε πολύ βαθιές συζητήσεις σχετικά με το νόημα που εξέπεμπε 

και τις ορολογίες που χρησιμοποιούσε. Σε αυτό το πνεύμα, μια σημαντική φωνή 

διαφωνίας ή τουλάχιστον έντονου σκεπτικισμού προήλθε από την Κίνα. Το Πεκίνο σε 

συντριπτικό βαθμό απορρίπτει την ανθρωπιστική επέμβαση βάσει της R2P, αφού άλλωστε 

είναι γνωστό ότι η Κίνα έχει στο εσωτερικό της υπολογίσιμα και σοβαρά προβλήματα, 
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όπως αυτά του Θιβέτ, της εσωτερικής Μογγολίας, του μουσουλμανικού Σινγιάνγκ, ενώ 

πάντα παραμένει άλυτο το θέμα της Ταϊβάν (περιοχών που ενδεχομένως θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για επεμβάσεις).
81

 Η Κίνα άσκησε δριμεία κριτική στην επέμβαση του 

ΝΑΤΟ στο Κόσοβο και απείχε στις δύο σχετικές αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ για την Λιβύη 

το 2011. Επίσης, είχε πάρει εξαρχής έντονα αρνητική θέση χρησιμοποιώντας και το 

δικαίωμα του βέτο στο ΣΑ/ΟΗΕ στην περίπτωση της Συρίας, ενώ το 2008 επέκρινε ως ένα 

βαθμό και την ενέργεια της Ρωσίας στην τότε επέμβαση της τελευταίας στη Γεωργία 

(Αμπχαζία, Νότια Οσσετία).
82

 Υπό αυτό το πρίσμα και έχοντας καταστεί ηγετικός 

παράγοντας στη διεθνή σκηνή χάρη στην ταχεία αύξηση της δυνάμεώς της, η Κίνα, στο 

πλαίσιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των βασικών κανόνων που διέπουν τις 

διεθνείς σχέσεις, συνέστησε έξι αρχές που θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με αυτό που 

αποκαλεί ”Υπεύθυνη Προστασία” (Responsible Protection/RP)
83

. Πρώτον, το αντικείμενο 

της παρέμβασης πρέπει σαφώς να είναι η προστασία του λαού της χώρας στο έδαφος της 

οποίας αυτή πραγματοποιείται και η επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη σχετική 

περιοχή. Τα αντικείμενα της προστασίας πρέπει να είναι οι αθώοι άνθρωποι, όχι 

συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα ή ένοπλες δυνάμεις. Δεύτερον, πρέπει να καθιερωθεί η 

νομιμοποίηση αυτών που εκτελούν την παρέμβαση (the legitimacy of the “protection” 

executors). Είναι δεδομένο, ότι η κυβέρνηση μιας χώρας φέρει την πρωταρχική ευθύνη για 

την προστασία των πολιτών της. Πέρα από αυτήν, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 

είναι ο μόνος νόμιμος φορέας για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος (δηλ. της 

νομιμοποίησης), ενώ καμία χώρα δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, πόσο μάλλον το νομικό 

καθεστώς για να το πράξει. Τρίτον, τα μέσα προστασίας κατά την παρέμβαση πρέπει να 

είναι αυστηρώς περιορισμένα. Τέταρτον, ο σκοπός της παρεμβάσεως πρέπει να 

καθορίζεται με σαφήνεια και να επιδιώκει την άμβλυνση της ανθρωπιστικής καταστροφής. 

Είναι απολύτως απαγορευμένο να δημιουργούνται μεγαλύτερες ανθρωπιστικές 

καταστροφές λόγω της παρεμβάσεως. Πέμπτον, ο ενεργών την παρέμβαση πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την ανοικοδόμηση του οικείου κράτους μετά από αυτήν. Τέλος, τα 

Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να θεσπίσουν μηχανισμούς για την εποπτεία, παρακολούθηση 
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και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρεμβάσεως και για τη διασφάλιση των μέσων, 

της διαδικασίας και του πεδίου εφαρμογής αυτής.
84

 

 Βραζιλία. Τα τελευταία 15 χρόνια, η Βραζιλία λόγω της συχνής συμμετοχής 

της ως μη-μόνιμο μέλος του ΣΑ/ΟΗΕ, βρέθηκε μπροστά σε θέματα ανθρωπιστικών 

επεμβάσεων και R2P. Στις πλείστες των περιπτώσεων, εξέφρασε τη συγκρατημένη 

διαφωνία της σχετικά με τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις. Μετά την έγκριση της R2P στην 

Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005, η Βραζιλία άρχισε σταδιακά να εμφανίζει 

διαφοροποιήσεις επί του θέματος και να εξετάζει πιο επιλεκτικά τις επιμέρους περιπτώσεις 

επεμβάσεων, υποστηρίζοντας όμως πάντα τη γραμμή ότι οι παραδοσιακές θέσεις περί 

κυριαρχίας των κρατών, όπως έχουν καταγραφεί στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, θα 

πρέπει να παραμείνουν σεβαστές.
85

 Τον Νοέμβριο του 2011 και αφού είχε προηγηθεί η 

επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη και το ρήγμα που προέκυψε από αυτήν σχετικά με την 

ερμηνεία και την εφαρμογή της R2P, η κυβέρνηση της Βραζιλίας υπέβαλε έγγραφο με 

τίτλο “Responsibility while Protecting/RwP”, με το οποίο προσπαθούσε ουσιαστικά να 

διασφαλίσει τη μη κατάχρηση της έννοιας της ”Ευθύνης για Προστασία” σε μελλοντικές 

επεμβάσεις.  

 Η βραζιλιάνικη πρόταση συμπεριλάμβανε τέσσερα κύρια σημεία. Πρώτον, η 

διεθνής κοινότητα θα πρέπει αυστηρώς να εξαντλεί όλα τα διατιθέμενα μέσα για την 

προστασία των αμάχων πριν καταφύγει στην στρατιωτική δράση, και, πριν την ανάληψη 

αυτής, θα πρέπει να διεξάγει μια ολοκληρωμένη και ορθολογική ανάλυση των πιθανών 

συνεπειών της. Δεύτερον, το πεδίο εφαρμογής της στρατιωτικής δράσεως θα πρέπει σε 

νομικό και επιχειρησιακό επίπεδο να συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα της 

εντολής που δόθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών. Τρίτον, η επέμβαση θα πρέπει να παράγει όσο το δυνατόν λιγότερη βία και 

αστάθεια και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργεί περισσότερο κακό από 

αυτό που είναι εξουσιοδοτημένη να αποτρέψει. Τέλος, θα πρέπει να καταρτιστούν 

ενισχυμένες διαδικασίες του Συμβουλίου Ασφαλείας, που να αφορούν στην 
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παρακολούθηση και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις ερμηνεύονται και 

εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλίζεται η έννοια του RwP.
86

 

 Η παραπάνω πρωτοβουλία του RwP, η οποία παρουσιάστηκε ως μια 

εποικοδομητική και εννοιολογική συμβολή στη συζήτηση σχετικά με την προστασία των 

πολιτών και την RtoP, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ως προς τον σκεπτικισμό με τον οποίο 

διακατέχεται η Βραζιλία σχετικά με την ανάληψη οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσεως 

και την αντίληψή της ότι η αρχή της “Ευθύνης για Προστασία” μπορεί να λειτουργήσει ως 

«μανδύας» για αλλαγή καθεστώτος.
87

 

 Ινδία. Η Ινδία είναι μία χώρα με πολυδιάστατη διπλωματική παρουσία και 

με έντονη αριθμητική συμμετοχή στις ανά τον πλανήτη ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Παρόλα 

αυτά η θέση της απέναντι στις ανθρωπιστικές επεμβάσεις είναι μετριοπαθής και κατά 

διαστήματα επιφυλακτική. Αν και στην περίπτωση της Λιβύης δεν αντιτάχθηκε στις 

ενέργειες της Δύσης και των Αράβων, είναι φανερό ότι έχει μια βαθιά ριζωμένη δυσπιστία 

για πολλές από τις συγκεκριμένες ενέργειες. Περίοπτη θέση στις απόψεις της για την R2P 

καταλαμβάνουν η κρατική κυριαρχία, η αναγκαιότητα της συναίνεσης του κράτους εντός 

της επικράτειας του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση (host nation) και η σύγκλιση 

των θέσεων των μονίμων μελών του ΣΑ/ΟΗΕ για την όποια επεμβατική ενέργεια.
88 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΟΝ 

ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ 

Ο ευρωατλαντικός χώρος υπήρξε πάντοτε από τους πιο σημαντικούς για την 

παγκόσμια και ευρωπαϊκή ασφάλεια από γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και οικονομικής 

σκοπιάς. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο ρόλος του ΝΑΤΟ έχει αποκτήσει 

ευρύτερη σημασία, γιατί πέραν των εσωτερικών διεργασιών και ανακατατάξεων, οι 

εξελίξεις στην ευρωατλαντική ζώνη έχουν επιπτώσεις και σε άλλες στρατηγικής σημασίας 

γωνιές της γης (Μέση Ανατολή, Ασία, Αφρική). H Ατλαντική Συμμαχία μετά το τέλος του 

ψυχρού πολέμου, προχώρησε σε μεγάλα ανοίγματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη. 

Εξαιτίας των εν λόγω ανοιγμάτων, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της 

υδρογείου, για αυτό και τίθεται πλέον το βασικό ερώτημα, αν μπορεί δυναμικά και 

πολύπλευρα να ανταποκριθεί στις διάφορες απαιτήσεις, που αρχίζουν από την 

αντιμετώπιση των απειλών στο κυβερνοχώρο και τις ανθρωπιστικές καταστροφές και 

φθάνουν μέχρι τις πολεμικές εμπλοκές μέσω συγκεκριμένων διακλαδικών και άλλων 

επιχειρήσεων.  

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται τα τελευταία 15 χρόνια σε φάση διαδοχικών αλλαγών και η 

μετεξέλιξή του μετουσιώνεται σε όλα τα επίπεδα των εκτιμήσεων, αναλύσεων, υποδομών 

και επιλογών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21
ου

 

αιώνα. Οι συνεχείς Διασκέψεις Κορυφής του ΝΑΤΟ σε Πράγα, Ρίγα, Βουκουρέστι, 

Λισαβόνα και Σικάγο (από το 2002 μέχρι το 2012), έχουν οδηγήσει σε συνεχείς και 

πολυδιάστατες αλλαγές και τροποποιήσεις των τρεχόντων κειμένων της Συμμαχίας, ενώ οι 

στρατιωτικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ σε Κόσοβο, Αφγανιστάν, Λιβύη, όπως και οι διεθνείς 

αποστολές κατά ασύμμετρων εχθρών (για παράδειγμα κατά της πειρατείας στο Κέρας της 

Αφρικής ή η αεροναυτική, προληπτικού χαρακτήρα, επιχείρηση κατά της τρομοκρατίας 

στη Μεσόγειο από την επομένη της 9/11), έχουν δυναμικά επηρεάσει τη θέση του ΝΑΤΟ 

σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.
89
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Οι πόλεμοι στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί αριθμητικά, ενώ οι 

απώλειες από αυτούς σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τραγικές. Στις πιο ασταθείς και 

προβληματικές περιοχές, όπως είναι η Μ. Ανατολή και ένα μεγάλο μέρος της αφρικανικής 

ηπείρου (όπως Σομαλία, Σουδάν και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), οι πόλεμοι έχουν 

τον κύριο λόγο. Οι πολεμικές συρράξεις στην Αφρική έχουν κυρίως εθνοτικό, φυλετικό 

και αποσχιστικό χαρακτήρα, αλλά και με έντονο το θρησκευτικό στοιχείο. Δεν σταματούν 

εύκολα, ενώ οι ειρηνευτικές προσπάθειες διεθνών οργανισμών ή και ισχυρών κρατών δεν 

φέρνουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Φυσικά, σε τέτοιου είδους πολέμους, δεν 

εκλείπουν περιπτώσεις γενοκτονίας, μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

διασποράς ελαφρών όπλων, παρουσίας μισθοφορικών στρατών και χρησιμοποίησης 

ανηλίκων σε πολεμικές επιχειρήσεις. Λαμβανομένου υπόψη ότι στον 21
ο
 αιώνα η Αφρική 

έχει γεωστρατηγικά αναβαθμιστεί, η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές της είναι 

εκρηκτική.
90

 

Όμως τα προβλήματα με τους σύγχρονους πολέμους γίνονται ακόμα πιο 

πολύπλοκα, γιατί οι ένοπλοι συνυπάρχουν σε πολλούς χώρους με τον άμαχο πληθυσμό και 

δυστυχώς, παρά τις σημαντικές εξελίξεις στην πολεμική τεχνολογία, δεν έχει καταστεί 

δυνατό να αποφευχθούν οι επονομαζόμενες «παράπλευρες απώλειες». Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η περίπτωση της Hezbollah στο Λίβανο, η οποία κατάφερε το 2006 να 

αντισταθεί στην πολεμική μηχανή του Ισραήλ εφαρμόζοντας τακτικές του λεγόμενου 

«Υβριδικού Πολέμου». «Υβριδικός Πόλεμος» είναι ο προσαρμοσμένος σύγχρονος τρόπος 

σύγκρουσης, που χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλά είδη μορφών πολέμου συνδυασμένα 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνει τους επιθυμητούς σκοπούς αυτού που τον 

εφαρμόζει. Σε αυτό το είδος του πολέμου, οι ειρηνευτικές διαδικασίες και οι προσπάθειες 

αποτροπής και αποκλιμάκωσης είναι λεπτεπίλεπτες και μακροχρόνιες και απαιτούν 

ειδικούς χειρισμούς από την πλευρά των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς 

κοινότητας.
91

 

Επίσης, μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες του Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ, το 

κεφάλαιο «παγκόσμια τρομοκρατία» έχει λάβει νέες και ακόμα πιο επικίνδυνες 

διαστάσεις. Τα δίκτυα της τρομοκρατίας έχουν τεράστιες δυνατότητες να πλήξουν 
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στόχους σε όλα τα σημεία του πλανήτη, εκμεταλλευόμενα προς όφελός τους τις 

εντυπωσιακά πολυσχιδείς επικοινωνίες, τα διεθνή μέσα μεταφοράς καθώς και το 

κυβερνοχώρο. Οι τρομοκράτες πλέον, δεν είναι στατικοί, αλλά κινούνται παγκόσμια, 

έχουν προσβάσεις παντού, αρκετοί από αυτούς είναι μορφωμένοι και με εξειδικεύσεις, ενώ 

έχουν πλησιάσει αρκετά στο να έχουν στη διάθεση τους πολύ επικίνδυνα όπλα. Η 

παγκόσμια τρομοκρατία είναι η πιο δύσκολη ασύμμετρη απειλή για να αντιμετωπιστεί, 

παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη και οι περισσότεροι των διεθνών οργανισμών έχουν 

λάβει μέτρα και έχουν υιοθετήσει πολλές αποφάσεις πολιτικού, νομικού, οικονομικού και 

στρατιωτικού χαρακτήρα για την πρόληψη ή και άμεση αντιμετώπισή της. Ο λόγος 

εστιάζεται στο γεγονός ότι οι διεθνείς τρομοκράτες είναι πολυεθνικής σύστασης, με καλή 

γνώση των κενών που παρουσιάζουν οι στόχοι τους και πάντοτε ένα βήμα μπροστά από 

τους διώκτες τους, όντας έχοντας με το μέρος τους τον παράγοντα του αιφνιδιασμού. Στη 

δεύτερη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα, η τρομοκρατία εστιάζεται σε πολύ «καυτές» γωνίες του 

πλανήτη (όπως η Μ. Ανατολή και η Αφρική), ενώ οι τρομοκράτες εμμένουν σε ενέργειες 

αυτοκτονίας και βίαιου εξτρεμισμού, προκαλώντας καθημερινά πολλά ανθρώπινα θύματα 

(όπως σε Ιράκ, Συρία και Τσετσενία).
92

  

Η πυρηνική απειλή και η διασπορά όπλων και υλικών μαζικής καταστροφής 

αποτελεί μία ακόμη σύγχρονη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.
93

 Παρά την κάθετη 

μείωση των οπλοστασίων των πυρηνικών δυνάμεων και ειδικότερα των ΗΠΑ και της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, στον πλανήτη εξακολουθούν 

να υπάρχουν χιλιάδες πυρηνικά όπλα, που εκ των πραγμάτων ενισχύουν την άποψη ότι ο 

κίνδυνος πυρηνικού ολέθρου δεν έχει εξαλειφθεί.
94

 Η διασπορά όπλων και υλικών μαζικής 

καταστροφής (ΟΜΚ) είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν τον ΟΗΕ καθώς και 

άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ. Έχουν ληφθεί πολλά και εξειδικευμένα 

μέτρα σε αεροδρόμια, λιμάνια και άλλους ευαίσθητους χώρους, ενώ παρακολουθούνται 

συγκεκριμένες περιοχές εντονότατα, όπως ο Καύκασος, ο Περσικός Κόλπος και η Δυτική 

Αφρική. Ο ΟΗΕ έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο στην πρόληψη της πυρηνικής 

τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων και μέσω αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς 

απαιτεί από τα κράτη να παραδίδουν κάθε χρόνο λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τις 
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ενέργειές τους στο χώρο των ΟΜΚ. Το θέμα όμως δεν περιορίζεται μόνο στα πυρηνικά, 

αλλά επεκτείνεται και στα χημικά, βιολογικά και ραδιολογικά όπλα και υλικά, τα όποια 

είναι πιο προσβάσιμα στους πιθανούς τρομοκράτες.
95

 

Υπό το φως των ανωτέρω, τo NATO αναμφισβήτητα τα τελευταία 20 χρόνια, έχει 

μετεξελιχθεί από μία αμυντική συμμαχία με σκοπό την αποτροπή και αντιμετώπιση της 

ρωσικής απειλής (η οποία βέβαια έχει αρχίσει να επανεμφανίζεται μετά τα τραγικά 

γεγονότα της Ουκρανίας), σε μία διευρυμένη εκστρατευτική δύναμη ικανή να εμπλακεί σε 

οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, με σκοπό την αντιμετώπιση διαφορετικής φύσης απειλών 

και κινδύνων για την παγκόσμια ασφάλεια. Κατά τον 21
ο
 αιώνα, η Συμμαχία εμπλέκεται 

σε ένα αυξανόμενο και ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, εκτός του παραδοσιακού 

γεωγραφικού χώρου ελέγχου της, ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις στον 

τομέα της ασφάλειας. Σε αντίθεση με την περίοδο του ψυχρού πολέμου, ο 21
ος

 αιώνας 

σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το NATO, που το κατέστησε κυρίαρχο παίχτη σε πε-

ριφερειακές αλλά και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.
96

 Συνεπώς, η Συμμαχία ενεργεί σε 

τελείως διαφορετικό περιβάλλον από αυτό της πρώην ενδογερμανικής γραμμής 

αντιπαράθεσης με τις τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες δυνάμεις των Σοβιέτ. Γι’ αυτό 

ακριβώς το λόγο, προχώρησε εδώ και κάποια χρόνια στη σύναψη και προώθηση ειδικών 

σχέσεων με μη μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς και με πλειάδα διεθνών και περιφερειακών 

οργανισμών.
97

  

Η Ατλαντική Συμμαχία, ειδικά από το 2007 και μετά, προχώρησε σε επαφές με 

πολλές χώρες και οργανισμούς σε όλες τις ηπείρους, ενώ οι περισσότερες αυτών των 

χωρών συμμετέχουν σε διάφορες αποστολές του ΝΑΤΟ, όπως στο Κόσοβο, στη Βοσνία 

και στο Αφγανιστάν, παρότι δεν αποτελούν πλήρη μέλη της Συμμαχίας. Σημειώνεται, ότι 

τα συμμετέχοντα μη κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν συνδράμει σημαντικά σε πολλές και 

δύσκολες επιμέρους αποστολές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν στη συμμετοχή 

αυτών των κρατών σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Διάφορες χώρες ταυτίζονται με τις θέσεις 
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της συμμαχίας αναφορικά για παράδειγμα με την σταθερότητα στα Βαλκάνια ή στο 

Αφγανιστάν. Κάποιες άλλες, όπως η Σουηδία, έχουν πολύ αναπτυγμένο τον στρατιωτικό 

τομέα και επιδιώκουν να έχουν επαφές με το ΝΑΤΟ, ως την διαχρονικά ισχυρότερη 

συμμαχία του πλανήτη. Άλλες, επιδιώκουν να καταστούν μέλη της συμμαχίας μέσω 

ακριβώς αυτής της συμμετοχής τους σε συμμαχικές διεθνείς αποστολές, προετοιμάζοντας 

με αυτόν τον τρόπο το σχετικό έδαφος. Ορισμένες άλλες τέλος, ανησυχώντας για την 

ρεβιζιονιστική πολιτική της Ρωσίας του Πούτιν, επιθυμούν για λόγους εγγυήσεων 

ασφάλειας να καλυφθούν κάτω από την συμβατική και πυρηνική ομπρέλα της Συμμαχίας 

(όπως για παράδειγμα η Γεωργία και η Μολδαβία).
98

 

 Συνοπτικά, 24 μη Νατοϊκά κράτη από όλες τις ηπείρους έχουν μέχρι τώρα 

συμμετάσχει στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν (International Security 

Assistance Force-ISAF). Ειδικότερα, αυτές είναι οι Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, 

Νότιος Κορέα, Τόνγκα, Φίτζι, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, Σουηδία, Αυστρία, Ιρλανδία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Φιλανδία, 

Γεωργία, Μογγολία, Καζακστάν, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(FYROM), Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Σαλβαντόρ. Η συμμετοχή τους στην ISAF 

θεωρείται πολύ σημαντική, ενώ απέκτησαν εμπειρίες σε ένα τραχύ και δύσκολο 

επιχειρησιακά περιβάλλον.
99

 Ορισμένες από τις ανωτέρω χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία και 

η Σουηδία, τέθηκαν ως επικεφαλής των Ομάδων Ανασυγκρότησης που λειτούργησαν στην 

περιοχή (Provincial Reconstruction Teams-PRTs), αναλαμβάνοντας έτσι σημαντικό 

οικονομικό, ανθρωπιστικό και διοικητικό έργο σε πολλές από τις 34 επαρχίες του 

Αφγανιστάν.
100

 Επίσης, πάνω από 70 χώρες του πλανήτη συνέδραμαν και συνδράμουν 

οικονομικά στις επιχειρήσεις και στην ανοικοδόμηση της χώρας, η οποία αντιμετωπίζει 

πρωτοφανή εσωτερικά προβλήματα. Τα κράτη της κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, 

Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν και Ουζμπεκιστάν), επί χρόνια προσέφεραν και προσφέρουν 

βάσεις ανεφοδιασμού και υποστήριξης στην ISAF. Η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που 

διαθέτει τεράστια οικονομικά ποσά για τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών και άλλων 

μονάδων, τα προγράμματα για την εκπαίδευση και υγεία του τοπικού πληθυσμού, καθώς 

και για την υλοποίηση πολλών ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, αεροσκάφη-
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τάνκερ της Ιαπωνίας έχουν κατά καιρούς ανεφοδιάσει συμμαχικά αεροπλάνα που 

ενεργούν σε διεθνείς αποστολές στη Νότια Ασία και στον Ινδικό Ωκεανό. Επιπλέον, παρά 

τα προβλήματα και τις διαρκώς αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ (λόγω 

αντιπυραυλικής άμυνας, Γεωργίας, Κριμαίας, Ανατολικής Ουκρανίας), η Ρωσία έχει 

διευκολύνει τις από και προς το Αφγανιστάν μεταφορές του ΝΑΤΟ, ενώ έχει συνεργαστεί 

με την Συμμαχία σε προγράμματα κατά των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας στη 

κεντρική Ασία.
101

 

Επίσης, στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια (Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 

Κόσοβο), η συμμετοχή των μη κρατών-μελών του ΝΑΤΟ ήταν πολύ σημαντική. 

Διαχρονικά στις επιχειρήσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
102

 μέχρι το 2004, όταν και 

διαδέχθηκε το ΝΑΤΟ η ΕΕ, συμμετείχαν συνολικά 21 μη κράτη-μέλη της Ατλαντικής 

Συμμαχίας. Μεταξύ αυτών η Αρμενία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Φιλανδία, η Γεωργία, η 

Ουκρανία, το Μαρόκο, η Αργεντινή και η Ιρλανδία. Σχεδόν ο ίδιος αριθμός κρατών 

συμμετείχε και συμμετέχει στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο. Αξίζει να τονιστεί 

ότι για κάποιο χρονικό διάστημα η Φιλανδία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Ιρλανδία 

τέθηκαν επικεφαλής επιμέρους διοικήσεων σε γεωγραφικούς τομείς της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης και του Κοσόβου.
103

 

Η συμμετοχή των διαφόρων κρατών που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ γίνεται μέσω 

διαφόρων προγραμμάτων της συμμαχίας, όπως του «Μεσογειακού Διαλόγου»,
104

 της 

Πρωτοβουλίας της Κωνσταντινούπολης
105

 και του προγράμματος «Συνεργασία για την 

Ειρήνη» (Partnership For Peace).
106 To NATO έχει υιοθετήσει κάποιες φόρμουλες και 

μνημόνια κατανόησης, με σκοπό να εντάσσονται οι διάφορες χώρες σε αποστολές του, 

ενώ παράλληλα, πολλές από αυτές έχουν διαπιστεύσει διπλωματικούς και στρατιωτικούς 

συνδέσμους στις έδρες των διακλαδικών συμμαχικών επιτελείων στη Μονς, Νάπολι και 

Μπρούνσουμ. Σχετικά με την Πρωτοβουλία της Κωνσταντινούπολης, μέχρι στιγμής έχουν 
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συμμετάσχει σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
107

 

Συμπερασματικά, οι τρέχουσες ρυθμίσεις του ΝΑΤΟ για συμμετοχή τρίτων χωρών 

σε δικές του επιχειρήσεις έχουν επιτύχει σημαντικά και χαρακτηρίζονται από θετικό 

πρόσημο. Οι διάφορες χώρες έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα μοντέλα επιχειρήσεων, 

λαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες και ενισχύουν τους δεσμούς τους σε πολλούς τομείς 

με τα κράτη της Συμμαχίας. Από το 2008 και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο 

Βουκουρέστι, συμμετέχουν σε επιμέρους διεθνείς συνόδους μαζί με εκπροσώπους διεθνών 

οργανισμών, όπως της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης, 

έχοντας ενεργό παρουσία και συμμετοχή. Στην πρόσφατη επιχείρηση του ΝΑΤΟ στη 

Λιβύη, η Συμμαχία είχε στενές και συνεχείς επαφές με τον Αραβικό Σύνδεσμο στο Κάιρο 

και με την Αφρικανική Ένωση στην Αντίς Αμπέμπα, προχωρώντας από κοινού στην 

προώθηση κάποιων σχεδίων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε ευρύτερο επίπεδο, το 

ΝΑΤΟ έχει προωθήσει διάλογο και επαφές με πολλά άλλα κράτη όπως τη Βραζιλία, τη 

Νότια Αφρική, την Αργεντινή, τη Νιγηρία, τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη 

Ταϊλάνδη και την Ινδία, ενώ κάποιες αρχικές επαφές έγιναν για ανταλλαγή απόψεων και 

με την Κίνα, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρξουν αποτελέσματα.
108

 Με κράτη όπως η 

Ινδία, δόθηκε έμφαση σε προγράμματα συνεργασίας για την αντιπυραυλική άμυνα, την 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την κυβερνοασφάλεια, ενώ με κράτη του νοτίου 

ημισφαιρίου σε ζητήματα ναυτικής ασφαλείας και καταπολέμησης της πειρατείας.
109

 

Ασφαλώς, η κρίση στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, λόγω των τραγικών εξελίξεων σε 

Κριμαία-Ουκρανία, θα αποτελέσει μια δοκιμασία για την Συμμαχία και τις παγκόσμιες 

επεμβάσεις της, δεδομένου ότι εκ νέου καλείται να δώσει την πρέπουσα βαρύτητα στη 

διαρκώς αυξανομένη ενίσχυση της Μόσχας σε περιοχές του πρώην σοβιετικού 

γεωχώρου.
110 

                                                           
107

 NATO. North Atlantic Treaty Organization, “Το ΝΑΤΟ και η Μέση Ανατολή”, 

http://www.nato.int/docu/review/2005/issue4/greek/art1.html (πρόσβαση Απρίλιος 15, 2015). 
108

 Mona El-Kouedi, “NATO and the Arab League: The Importance of Being Earnest”, NATO Defense 

College (NDC), June 26, 2013, http://europesworld.org/think-tanks/nato-and-the-arab-league-the-importance-

of-being-earnest/#.VS6YqfmsVqX (πρόσβαση Απρίλιος 15, 2015). 
109

 NATO. North Atlantic Treaty Organization, “NATO assistance to the African Union”, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8191.htm (πρόσβαση Απρίλιος 15, 2015). 
110

 Adrian Croft, “NATO suspends cooperation with Russia over Ukraine Crisis”, Reuters, April 01, 2014, 

http://www.reuters.com/article/2014/04/01/us-ukraine-crisis-nato-idUSBREA2U1UF20140401 (πρόσβαση 

Απρίλιος 15, 2015). 



-32- 
 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα μπορούσε με βεβαιότητα να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι Συμμαχία έχει μετεξελιχθεί από στενό οργανισμό συλλογικής άμυνας σε 

παγκόσμιο παράγοντα διεθνούς ασφάλειας, προς όφελος τόσο των μελών της, όσο και της 

διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας. Το ΝΑΤΟ πέρασε μία φάση έντονης αμφισβήτησης, 

καθώς και αναζήτησης νέων ρόλων, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Οι αλλαγές στη 

φύση των πολεμικών επιχειρήσεων, η προώθηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που 

είναι διαφορετικές των πολεμικών (όπως οι ειρηνευτικές), η εισαγωγή νέων δογμάτων και 

τακτικών επιλογών, η παρουσία αντιπάλων υβριδικής φύσεως και οι μειωμένοι σε 

σημαντικό βαθμό διαθέσιμοι πόροι για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών της 

Συμμαχίας, άλλαξαν κατά πολύ την όλη παρουσία του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα 

προσέθεσαν πολλούς νέους τομείς στους κόλπους του (όπως της κυβερνοάμυνας, της 

αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής και του 

χειρισμού κρίσεων). Από τους πολέμους των τελευταίων χρόνων και ειδικά την 

παρατεταμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, έχουν εξαχθεί χρήσιμα διδάγματα 

(Lessons Learned) τόσο για τις συμμαχικές δυνάμεις συνολικά, όσο και για τις 

στρατιωτικές δυνάμεις κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά. Οι πρόσφατες επιχειρήσεις στη 

Λιβύη, αναμφισβήτητα κατέδειξαν και τις τάσεις της κατανομής των ευθυνών στο 

εσωτερικό της Συμμαχίας (Burden Sharing). Η φύση των πολέμων και ειρηνευτικών 

εμπλοκών έχουν καταστήσει όλα τα προηγούμενα μοντέλα συμφωνιών μέσα στους 

κόλπους του ΝΑΤΟ απαρχαιωμένα και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού αναζητούν νέες 

προσεγγίσεις και συγκλίσεις, που επικεντρώνονται στην ανάληψη περισσοτέρων 

πρωτοβουλιών από την πλευρά της Ευρώπης. Σημειώνεται, ότι το μοντέλο της Λιβύης, 

όπου στα πλαίσια του ΝΑΤΟ οι Ευρωπαίοι διαδραμάτισαν τον κυρίαρχο ρόλο στις 

επιχειρήσεις και οι Αμερικανοί τον υποστηρικτικό, είναι μεταξύ αυτών που συζητούνται 

σχετικά με τις μελλοντικές επιχειρήσεις της Συμμαχίας.
111

 

Επίσης, είναι φανερό ότι το ΝΑΤΟ έχει αλλάξει δραματικά τις αποστολές του τα 

τελευταία 15-20 χρόνια. Επιδιώκεται η μη αποστολή χερσαίων στρατιωτικών τμημάτων 

για την αποφυγή απωλειών και δίδεται έμφαση στην πολεμική αεροπορία, στα μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη, στις Ειδικές Δυνάμεις και στο διαδικτυακό πόλεμο. Οι νέες 

τεχνολογίες έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο σκέψης και δράσης των δυτικών 

στρατών, ενώ οι πιο σημαντικές χώρες της Δύσης επιδιώκουν, είτε οι ενέργειες τους να 
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τυγχάνουν αποδοχής από το ΣΑ/ΟΗΕ, είτε να συνάπτουν συμμαχίες με κράτη που 

επιθυμούν να εμπλακούν στις επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο συνέβη στην επιχείρηση «Iraki 

Freedom» στο Ιράκ το 2003, αλλά και στην επιχείρηση «Unified Protector» το 2011 

εναντίον της Λιβύης του Καντάφι. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται όλο και πιο πολύ σε 

ζητήματα που άπτονται της ”Ευθύνης για Προστασία”, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα 

της δράσης της Συμμαχίας όπως φάνηκε στους πολέμους της πρώην Γιουγκοσλαβίας, του 

Ιράκ και της Λιβύης, όπου καθορίστηκαν ζώνες απαγόρευσης πτήσεων, ανθρωπιστικοί 

διάδρομοι και ασφαλείς περιοχές για την προστασία πληθυσμών.  

Στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τα 

Δυτ.Βαλκάνια και το Αφγανιστάν, η Συμμαχία αναμένεται ότι θα συνεχίσει να εμπλέκεται 

πολιτικά και στρατιωτικά στις περιπτώσεις που οι διάφορες κρίσεις, στα επιμέρους στάδια 

εκδηλώσεώς τους, πιθανόν να αποτελέσουν ευθεία απειλή για την νατοϊκή περιοχή και 

τους πληθυσμούς της. Η προσπάθεια συνίσταται στην έγκαιρη εμπλοκή, ώστε να 

αποφευχθούν εξελίξεις που θα μεταβάλουν τις κρίσεις σε συγκρούσεις. Εφόσον όμως το 

ανεπιθύμητο συμβεί, το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων, την σταθεροποίηση, ακόμη και την ανοικοδόμηση. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στις μελλοντικές επιχειρήσεις θα κυριαρχεί η λεγόμενη 

ευέλικτη γεωμετρία, που σημαίνει  ότι πολλά πράγματα αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι 

των συμμάχων θα εξαρτώνται από το είδος και την φύση των επιχειρήσεων. Στη Σύνοδο 

Κορυφής του Σικάγο το 2012, χρησιμοποιήθηκε η εύχρηστη ορολογία των «συνεργασιών 

και επαφών σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου», γεγονός που αφήνει ανοικτές 

ακόμα και τις περιπτώσεις της Κίνας και της Ινδίας να συνεργαστούν με τη Συμμαχία 

αναλόγως των περιπτώσεων. Δεδομένου ότι οι Αμερικανοί συνεχώς επισημαίνουν ότι η 

Συμμαχία έχει αλλάξει και είναι απαραίτητο να γίνουν πολλές προσαρμογές στο νέο 

γίγνεσθαι, το ΝΑΤΟ καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και απειλές με 

πιο ώριμο και ευέλικτο τρόπο.
112
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               

«ALLIED FORCE» ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ. ΜΙΑ ΑΤΥΠΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ RtoP 

Παρά το γεγονός ότι μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ύστερα από το 

πέρας του «ψυχρού πολέμου» έχουν γίνει αρκετές ανθρωπιστικές επεμβάσεις, εν τούτοις, 

στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν ήταν καθαρά ανθρωπιστικού 

προσανατολισμού, αλλά είναι γενική πεποίθηση ότι σε μεγάλο βαθμό καθοδηγούνταν από 

τα εθνικά συμφέροντα των συμμετεχόντων κρατών. Μία από τις ανθρωπιστικές 

επεμβάσεις στη δεκαετία του 1990 ήταν η επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο το 1999. Σε 

αυτή την επέμβαση ασκήθηκε δριμεία κριτική στο ΝΑΤΟ από διάφορες αναπτυσσόμενες 

χώρες, οι οποίες υποστήριξαν ότι η Συμμαχία επενέβη για να προστατεύσει τα δικά της 

συμφέροντα και όχι να υπηρετήσει ανθρωπιστικούς σκοπούς. Όπως έχει αναλυθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, οι γνωστές θεωρίες των διεθνών σχέσεων (ρεαλισμός και 

φιλελευθερισμός) έχουν χρησιμοποιηθεί για να δώσουν εξηγήσεις όσον αφορά τις θέσεις 

των κρατών απέναντι στις ανθρωπιστικές κρίσεις και επεμβάσεις. Με δεδομένο ότι το 

βασικό έγγραφο για την RtoP εγκρίθηκε το 2005 (δηλαδή σχεδόν 6 χρόνια μετά την 

επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο) και ότι το 1999, όταν η Ατλαντική Συμμαχία 

προχώρησε στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά της Σερβίας, δεν υπήρχαν τα 

συγκεκριμένα κείμενα περί ”Ευθύνης για Προστασία” (σε αντίθεση με το 2011 και την 

μετέπειτα επιχείρηση του ΝΑΤΟ κατά της Λιβύης του Καντάφι, όπου υπήρχαν όλα τα 

σχετικά κείμενα και έγινε από τις Δυτικές χώρες η σχετική επίκλησή τους), είναι 

σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστεί εάν στην περίπτωση του Κοσόβου 

και της συμμαχικής επέμβασης κατά της Σερβίας κυριάρχησε η ρεαλιστική ή φιλελεύθερη 

σκέψη.
113

  

Το 1989, ο τότε Πρόεδρος της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς κατήργησε την 

αυτονομία του Κοσόβου, το οποίο είχε ενταχθεί στο σύνταγμα της Γιουγκοσλαβίας το 

1974 επί προεδρίας Τίτο. Ο Μιλόσεβιτς μετέφερε την περιοχή εκ νέου υπό τον έλεγχο της 
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σερβικής δημοκρατίας.
114

 Σε απάντηση στις σερβικές θέσεις, οι αλβανόφωνοι Κοσοβάροι 

προχώρησαν στη σύσταση της δικής τους διοικητικής δομής και πραγματοποίησαν μία 

σειρά μη-βίαιων (non-violent) διαμαρτυριών και διαδηλώσεων εναντίον του Μιλόσεβιτς 

και της σερβικής κυβέρνησης, με σκοπό την ανάκτηση της αυτονομίας της περιοχής. Μετά 

την αποτυχία των παραπάνω προσπαθειών, έλαβε χώρα η σύσταση του Απελευθερωτικού 

Στρατού του Κοσόβου (Kosovo Liberation Army - KLA) και έκτοτε άρχισαν οι 

συστηματικές επιθέσεις εναντίον της σερβικής αστυνομίας (το 1997). Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τον επόμενο χρόνο, σε αντίποινα, οι Σέρβοι να ξεκινήσουν σε αρκετές 

περιοχές μια διαδικασία εθνοκάθαρσης εναντίον των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου. Το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέτυχε στο να εγκρίνει τη χρήση βίας για να σταματήσει 

η εθνοκάθαρση, αφού προηγουμένως η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ότι θα αντιταχθεί σε 

οποιοδήποτε ψήφισμα το οποίο εξουσιοδοτεί τη χρήση βίας και τη λήψη στρατιωτικών 

μέτρων.
115

 Έτσι το 1998, αν και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το ψήφισμα 1199 

(1998) έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των γιουγκοσλαβικών 

δυνάμεων,
116

 οι Σέρβοι απτόητοι συνέχισαν τις επιχειρήσεις. Στις 29 Ιανουαρίου του 1999, 

το ΝΑΤΟ διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Σέρβων και των Αλβανών ηγετών 

του Κοσόβου στο Ραμπουγιέ της Γαλλίας, όπου οι δύο πλευρές συζήτησαν τον αφοπλισμό 

του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου, την απόσυρση των γιουγκοσλαβικών 

δυνάμεων και το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Ωστόσο, η τελική 

διαπραγμάτευση απέτυχε λόγω της σερβικής άρνησης να υπογράψει τη συμφωνία.
117

 Για 

να σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών, στις 24 Μαρτίου 1999, το 

ΝΑΤΟ, χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, ξεκίνησε αεροπορικούς 

βομβαρδισμούς εναντίον της Γιουγκοσλαβίας.
118

  

Η αεροπορική επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο κρίθηκε ως επιτυχής, αφού η 

Συμμαχία δεν είχε απώλειες αεροσκαφών ή πληρωμάτων κατά τη διάρκεια των 78 ημερών 
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που διήρκησε η επιχείρηση.
119

 Επίσης, το ΝΑΤΟ είχε τη δυνατότητα να πλήξει εκ του 

ασφαλούς και με «χειρουργική» ακρίβεια (πάνω από 99%) σχεδόν το σύνολο των 

σερβικών στόχων. Όμως, παρά την επιτυχία των αεροπορικών προσβολών και την 

επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, το ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα δεν κατάφερε να 

επιτύχει τους ανθρωπιστικούς στόχους που είχε θέσει εξαρχής, και ως αποτέλεσμα, δεν 

κατάφερε να αποτρέψει τη δραματική ανθρωπιστική κρίση στο έδαφος το Κοσόβου. Οι 

λόγοι που συγκλίνουν στην παραπάνω άποψη είναι οι εξής τέσσερις. Πρώτον, το ΝΑΤΟ 

όχι μόνο δεν κατάφερε να τερματίσει τη διαφαινόμενη εθνοκάθαρση, αλλά έκανε τον 

Μιλόσεβιτς να δράσει ακόμα πιο αποφασιστικά και σε ορισμένες περιοχές του Κοσόβου 

να εντείνει την κλίμακα αυτής.
120

 Δεύτερον, περίπου 500 έως 1.000 άμαχοι σκοτώθηκαν 

από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ.
121

 Τρίτον, το ΝΑΤΟ κατέστρεψε υπολογίσιμο μέρος 

της κοινωνικής και οικονομικής υποδομής της Σερβίας συμπεριλαμβανομένων γεφυρών, 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

τηλεοπτικών σταθμών, εργοστασίων και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και χώρων 

ιστορικών μνημείων. Τέταρτον, μετά την αεροπορική επιχείρηση ο αριθμός των 

Κοσοβάρων Σέρβων προσφύγων στην περιοχή αυξήθηκε αριθμητικά σε μεγάλο βαθμό.
122

 

Με άλλα λόγια, η αεροπορική επιχείρηση του ΝΑΤΟ προκάλεσε μια ακούσια 

ανθρωπιστική κρίση στα Βαλκάνια με έξοδο χιλιάδων ανθρώπων προς την πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και τις άλλες γειτονικές 

χώρες. Έτσι, αν και η επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο θα μπορούσε να θεωρηθεί από 

στρατιωτικής (επιχειρησιακής) πλευράς επιτυχημένη, είναι πασιφανές ότι από την «οπτική 

γωνία» της ανθρωπιστικής θεώρησης δεν ήταν επιτυχής.  

Ορισμένοι ανώτατοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, αλλά και τα πιο ισχυρά κράτη-μέλη 

του οργανισμού, εξέφρασαν εκείνη την εποχή τις ανησυχίες τους σχετικά με τις 

ανθρωπιστικές διαστάσεις και επιπτώσεις ενός εμφυλίου πολέμου. Πριν από την 

επέμβαση, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Javier Solana δήλωσε: «...Στόχος μας 
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είναι να αποτρέψουμε τον ανθρώπινο πόνο και δυστυχία, καθώς και την επέκταση των 

μεθόδων καταστολής και της βίας κατά του άμαχου πληθυσμού στο Κόσοβο... Θα πρέπει να 

σταματήσει άμεσα η βία και να τεθεί ένα τέλος στην ανθρωπιστική καταστροφή που 

εκτυλίσσεται στο Κοσσυφοπέδιο... Έχουμε ηθική υποχρέωση να το πράξουμε...».
123

 Στη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά 

την έναρξη από πλευράς ΝΑΤΟ της αεροπορικής επιχείρησης «Allied Force» στο έδαφος 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η παρέμβαση ήταν 

αναγκαία «...για να αντιμετωπιστεί η βάναυση δίωξη του αλβανικού στοιχείου του Κοσόβου 

από το Βελιγράδι, οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, η υπερβολική και αδιάκριτη χρήση 

βίας και η άρνηση μιας, μέσω διαπραγμάτευσης, ειρηνικής επίλυσης του ζητήματος...».
124

 Ο 

Καναδός εκπρόσωπος στο ίδιο μήκος κύματος, τόνισε επίσης την ανθρωπιστική διάσταση 

της παρέμβασης: «...Ανθρωπιστικοί λόγοι στηρίζουν τη δράση μας. Δεν μπορούμε απλά να 

στεκόμαστε αμέτοχοι, ενώ αθώοι δολοφονούνται, ένας ολόκληρος πληθυσμός εκτοπίζεται, 

χωριά καίγονται και λεηλατούνται και ο λαός στερείται βασικών δικαιωμάτων του...».
125

 

Έτσι, καταγράφηκε ότι η επέμβαση οδηγούνταν και στηρίζονταν, ως ένα υπολογίσιμο 

βαθμό, στις ανθρωπιστικές ανησυχίες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και κατά συνέπεια 

θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη φιλελεύθερη οπτική γωνία. Παρόλα αυτά όμως, στην 

πορεία φάνηκε ότι μεμονωμένα εθνικά συμφέροντα ήταν στο προσκήνιο και θέτονταν σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο, συγκριτικά με τα αντίστοιχα ανθρωπιστικά για διάφορα κράτη-μέλη 

του ΝΑΤΟ. Ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετείχαν στην επέμβαση, όπως το 

Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Ισπανία, εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η σύγκρουση στο 

Κόσοβο θα μπορούσε να εξαπλωθεί και να προκληθεί μείζον προσφυγικό θέμα, το οποίο 

θα μπορούσε να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα.
126

 Έτσι θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί, ότι η γεωγραφική εγγύτητα της Ευρώπης στην εν λόγω σύγκρουση και ο 

φόβος εξάπλωσης αυτής ήταν οι λόγοι που οδήγησαν, όχι όλα αλλά αρκετά ευρωπαϊκά 

κράτη, στο να συμμετάσχουν στην επιχείρηση ή να υποστηρίξουν την παρέμβαση για τη 

δική τους ασφάλεια. Οι ΗΠΑ, που ηγήθηκαν της επεμβάσεως, είχαν επίσης ζωτικά 

συμφέροντα στην περιοχή, αν και η σύγκρουση στο Κόσοβο δεν θα μπορούσε να 

υπονομεύσει την ασφάλειά τους. Ο Πρόεδρος Bill Clinton, δήλωσε ότι ένας από τους 
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σκοπούς της παρέμβασης ήταν και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του ΝΑΤΟ στην 

Ευρώπη.
127

 Εξαιτίας του γεγονότος ότι το ΝΑΤΟ έχει διαδραματίσει έναν καθοριστικό και 

κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ηγεμονίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη,
128

 η επιβεβαίωση της 

ύπαρξής του ως ένα αποτελεσματικό όργανο ήταν επιτακτική ανάγκη για τις ΗΠΑ, ώστε 

να συνεχίσουν την κυριαρχία τους και την έντονη παρουσία τους στην περιοχή.
129

 

Επιπλέον, κάποια κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αλλά και πιο 

πριν στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων του «ψυχρού πολέμου», ήθελαν να έχουν μια 

δική τους ευρωπαϊκή ταυτότητα και να μην είναι συνεχώς κάτω από την επιρροή των 

ΗΠΑ.
130

 Γι’ αυτόν τον λόγο και προχώρησαν σε κάποιες κινήσεις που προβλημάτισαν 

τους Αμερικανούς, όπως για παράδειγμα η πρόταση της γαλλικής και γερμανικής 

πολιτικής ηγεσίας για καθιέρωση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) το 1991, «...ως 

αναπόσπαστο στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και 

άμυνα...».
131

 Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι ΗΠΑ μέσω της δυναμικής παρέμβασης 

του ΝΑΤΟ στην κρίση των Βαλκανίων, ήθελαν να αποδείξουν ότι έχουν τον έλεγχο της 

κατάστασης απέναντι σε ορισμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες που είχαν εκφράσει τάσεις 

σχετικής ανεξαρτησίας σε στρατιωτικά ζητήματα, ανακτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 

ηγεμονική τους θέση στην Ευρώπη. Παράλληλα όμως, μπορεί επίσης να θεωρηθεί, ότι οι 

ΗΠΑ παρεμβαίνοντας σε συγκρούσεις που είναι γεωγραφικά κοντά στην Ανατολική 

Ευρώπη προσπαθούσαν να εμποδίσουν και τη Ρωσία από το να αποκτήσει επιρροή στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Η προς ανατολάς επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, η οποία 

προτάθηκε το 1994, προσέθεσε σε πρώτη φάση στις τάξεις της Συμμαχίας την Πολωνία, 

την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία. Ο Gibbs ισχυρίζεται ότι «...η επέκταση αυτή 
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έδωσε έναν νέο ρόλο στο ΝΑΤΟ – τη διατήρηση της τάξης στην ανατολική Ευρώπη – ο 

οποίος θα μπορούσε να αντικαταστήσει μερικώς τον πλέον παρωχημένο στόχο της πρόληψης 

μιας σοβιετικής εισβολής...».
132

 Στην μετά τον «ψυχρό πόλεμο» εποχή, οι ΗΠΑ 

εξακολουθούσαν να εκλαμβάνουν τη Ρωσία ως μιας κάποιας μορφής δυνητική απειλή για 

τη Δύση (όταν οι ΗΠΑ επενέβησαν στο Κόσοβο η Ρωσία δεν αποτελούσε υπολογίσιμη 

απειλή συγκριτικά με κάποια χρόνια μετά και τα γεγονότα Κριμαίας, Ντονμπάς). Με άλλα 

λόγια, η περίπτωση του Κοσόβου έκρυβε ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτερη 

περιοχή και μέσω της παρεμβάσεως, οι ΗΠΑ επετύγχαναν αυτό που ο Gibbs αποκαλεί 

«διπλό περιορισμό», δηλαδή συγκράτηση των δύο συμμάχων των ΗΠΑ στην Ευρώπη και 

περιορισμό της Ρωσίας.
133

 Αν και η κατάσταση στο εσωτερικό του Κοσσυφοπεδίου ήταν 

αρκετά επικίνδυνη και κανένας μετά βεβαιότητας δεν θα μπορούσε να προεξοφλήσει ποιά 

θα ήταν τα επόμενα κεφάλαια της κρίσης, εν τούτοις, δεν μπορεί κάποιος ολοκληρωτικά 

να ισχυριστεί ότι η επέμβαση ήταν αποκλειστικά και μόνον ανθρωπιστικής φύσεως. 

Υπήρχαν εκείνη την χρονική περίοδο εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο που σχετίζονταν με 

την αναδιάταξη του ΝΑΤΟ, την επέκταση της Συμμαχίας προς ανατολάς και τους 

διαδοχικούς πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία, που αναμφισβήτητα είχαν να κάνουν 

με τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Στην κρίση του Κοσόβου δεν είχε 

ουσιαστικοποιηθεί ακόμα η έννοια της RtoP και παρά την ανθρωπιστική κρίση, υπήρξαν 

εκ των πραγμάτων και άλλοι λόγοι για τη συμμαχική επέμβαση. Όμως, η εν λόγω κρίση 

δημιούργησε έναν έντονο προβληματισμό σχετικά με το ζήτημα της στρατιωτικής 

παρέμβασης και διευκόλυνε κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάδυση της αρχής της ”Ευθύνης 

για Προστασία”. Η RtoP σύντομα εντάχθηκε στην ατζέντα του ΟΗΕ και όταν το 2004, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, συζητήθηκε στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών, η περίπτωση του Κοσόβου κυριαρχούσε στις 

σκέψεις όλων των εμπλεκομένων. 

Συμπερασματικά, για την εμπειρία του Κοσόβου μπορούν να ειπωθούν τα 

παρακάτω: 

  Η επιχείρηση «Allied Force» συνέδραμε στη διαμόρφωση της συζήτησης 

για τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις και τη δημιουργία της αρχής της ”Ευθύνης για 
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Προστασία”, καθώς ήταν ένα σημείο καμπής που οδήγησε σε εκτεταμένη συζήτηση 

σχετικά με το μέλλον των διεθνών επεμβάσεων.
134

 

 Μετά τη βίαιη σύγκρουση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η διεθνής κοινότητα 

έσπευσε να καταδικάσει τη βία στο Κόσοβο. Τα ψηφίσματα 1160 (1998)
135

 και 1199 

(1998)
136

 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσδιόρισαν την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ) ως τον βασικό ένοχο και της ζητούσαν να 

επιτευχθεί μια πολιτική λύση για να αποφευχθεί η περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση. 

 Παρά την επιτυχή έκβαση των αεροπορικών επιχειρήσεων της Ατλαντικής 

Συμμαχίας, υπήρξαν «δυνατές φωνές», οι οποίες αμφισβήτησαν πολύπλευρα την 

κατάλυση της κρατικής κυριαρχίας της Σερβίας από έναν πολυεθνικό πολιτικό-

στρατιωτικό οργανισμό. Διάφορες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των οποίων και 

σύμμαχοι των ΗΠΑ (όπως για παράδειγμα η Νότια Κορέα), απέρριψαν τις θέσεις περί 

ανθρωπιστικής επέμβασης και διευρυμένης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στον απόηχο του Κοσόβου έγιναν πολλές προσπάθειες για να βρεθεί μία νομική 

δικαιολογία για την επέμβαση. Καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες, να καθοριστεί εάν οι 

εξελίξεις στο Κόσοβο οδηγούσαν νομικά στην αποδοχή της ανθρωπιστικής επέμβασης 

(στρατιωτική δράση για την πρόληψη ή τον τερματισμό των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς τη συγκατάθεση του κράτους, στο έδαφος του οποίου 

αναπτύσσεται η στρατιωτική δύναμη), επαναδιατυπώνοντας ουσιαστικά το βασικό 

δίλημμα: «Πότε ακριβώς οι επιμέρους αξιώσεις και διεκδικήσεις της ατομικής κυριαρχίας 

αρχίζουν να υπερέχουν έναντι της κρατικής κυριαρχίας».
137

  

 Το ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι επενέβη στο Κόσοβο για τρεις λόγους. Πρώτον, 

ισχυρίστηκε ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση του Κοσόβου αποτελούσε απειλή για την 

ειρήνη και έκανε λόγο για ενέργεια με στόχο την συλλογική ασφάλεια, επικαλούμενο 

απειλή στο έδαφος του Κοσόβου, χωρίς όμως να πείσει. Δεύτερον, έκανε αναφορά στο 
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εθιμικό διεθνές δίκαιο περί δόγματος ανθρωπιστικής επέμβασης (με μνεία στις επεμβάσεις 

της Ινδίας στο Ανατολικό Πακιστάν το 1971 και του Βιετνάμ στην Καμπότζη το 1978). 

Τέλος, επικαλέστηκε τις τρεις αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ, ήτοι την 1160 (1998), την 1199 

(1998) και την 1203 (1998),
138

 που κατονόμαζαν την ΟΔΓ ως υπεύθυνη της αποτυχίας 

εξεύρεσης λύσης και ως εκ τούτου απαιτούσαν την λήψη επιπρόσθετων μέτρων, τα οποία 

το ΝΑΤΟ πήρε χωρίς όμως την έγκριση συγκεκριμένης απόφασης του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ.
139

 

 Παρά το γεγονός ότι από πλευράς ΝΑΤΟ η παρέμβαση θεωρήθηκε ως 

αναπόφευκτη επειδή «...οι διπλωματικές επιλογές είχαν εξαντληθεί και οι δύο πλευρές 

έτειναν προς μία σύγκρουση, η οποία απειλούσε να σπείρει ανθρωπιστική καταστροφή...», 

υπήρξε μια γενική πεποίθηση ότι «...η παρέμβαση ήταν νόμιμη, αλλά δεν ήταν νομικά 

κατοχυρωμένη...» (“the intervention was legitimate, but not legal”).
140

 Αυτή ακριβώς η 

ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στη νομιμότητα και στη νομιμοποίηση (“close 

the gap between legality and legitimacy”), οδήγησε στην εξεύρεση ενός πλαισίου αρχών 

σχετικά με τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, το οποίο να αποτελεί οδηγό για μελλοντικές 

αντιδράσεις σε επικείμενες ανθρωπιστικές καταστροφές, και, ουσιαστικά συνέβαλε στη 

διαμόρφωση αυτού που σήμερα ονομάζουμε αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία”.
141
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΛΙΒΥΗ. Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ RtoP  

Η επιχείρηση «Odyssey Dawn»/«Unified Protector» των Δυτικών κατά της Λιβύης 

το 2011, η οποία αποτέλεσε σταθμό στις σχέσεις Αμερικανών και Ευρωπαίων αναφορικά 

με τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρήσεις, είναι η δεύτερη περίπτωση ανθρωπιστικής 

επέμβασης που θα εξεταστεί και έλαβε χώρα αφού πλέον υπήρχαν διαθέσιμα, από το 2005, 

τα σχετικά κείμενα περί RtoP. Η εξέγερση στη Λιβύη και ευρύτερα στην Μέση Ανατολή 

και Βόρεια Αφρική, ήταν στο πλαίσιο της λεγόμενης “Αραβικής Άνοιξης” και της 

προσπάθειας εκδημοκρατισμού των λαών των συγκεκριμένων περιοχών. Ως “Αραβική 

Άνοιξη”, εκλαμβάνονται τα γεγονότα που οδήγησαν στις εξεγέρσεις και στις κυβερνητικές 

διαφοροποιήσεις στην Τυνησία, στη Λιβύη και στην Αίγυπτο, με κύριο κοινό στοιχείο το 

αίτημα για περισσότερη δημοκρατία, καλύτερη διακυβέρνηση και σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
142

  

Στη Λιβύη οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τα μέσα του 

Ιανουαρίου 2011, γρήγορα όμως έλαβαν έκταση και στα μέσα Φεβρουαρίου του ιδίου 

έτους πολλοί διαδηλωτές έχασαν την ζωή τους από τις δυνάμεις του Καντάφι στη 

Βεγγάζη, όπως και σε άλλες πόλεις των ανατολικών επαρχιών.
143

 Κατά τη διάρκεια των 

συγκρούσεων μεταξύ του καθεστώτος και των ομάδων της αντιπολίτευσης, οι δυνάμεις 

του Καντάφι χρησιμοποίησαν βία σε πολύ μεγάλο βαθμό για να καταστείλουν τις 

διαδηλώσεις. Στις 20 Φεβρουαρίου, οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στην Τρίπολη, 

πρωτεύουσα της Λιβύης, όπου το καθεστώς διατηρούσε την ισχύ του, ενώ παράλληλα στη 

Βεγγάζη στην κατεχόμενη ανατολική Λιβύη, σχηματίστηκε προσωρινή κυβέρνηση από 

την αντιπολίτευση εναντίον του Καντάφι.
144

 Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Γαλλία, η 

οποία αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο στην υπόθεση της Λιβύης, καταδικάζει τη βία και 

καλεί την κυβέρνηση να αποκαταστήσει τις πολιτικές ελευθερίες. Στις 25 Φεβρουαρίου, ο 

Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ευρισκόμενος στην Άγκυρα, ανακοίνωσε σε κοινή 

συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ότι ο Καντάφι «...πρέπει να φύγει...» και τον 
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κάλεσε να παραιτηθεί. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν αποκλείεται στρατιωτική επέμβαση 

εναντίον του Καντάφι.
145

 Στις 26 Φεβρουαρίου 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 

υιοθέτησε ομόφωνα την απόφαση 1970 (2011), η οποία θέσπιζε την επιβολή εμπάργκο 

στην πώληση όπλων στη χώρα και επέβαλε κυρώσεις στον Καντάφι και στην οικογένειά 

του (δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων).
146

 Το ψήφισμα ανέφερε μάλιστα ότι 

«...οι συστηματικές επιθέσεις κατά του πληθυσμού μπορούν να εξομοιωθούν με εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας...».
147

 Τον Μάρτιο, ο ΟΗΕ απέστειλε διαμεσολαβητές του στη 

Λιβύη, με σκοπό να πείσουν τους αξιωματούχους της λιβυκής κυβέρνησης να τερματίσουν 

την βία. Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon, μίλησε προσωπικά με 

τον Καντάφι στο τηλέφωνο, ώστε να τον πείσει να συμμορφωθεί με το εν λόγω ψήφισμα. 

Ωστόσο, όλες οι διπλωματικές προσπάθειες απέτυχαν οικτρά.
148

 Φυσική συνέπεια ήταν, 

στις 17 Μαρτίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υιοθετήσει δεύτερο κατά σειρά 

ψήφισμα για την Λιβύη, το 1973 (2011), με το οποίο εξουσιοδοτούσε τα κράτη-μέλη να 

λάβουν «...όλα τα απαραίτητα μέτρα ... για την προστασία των αμάχων...» (“…all necessary 

measures .. to protect civilians…”).
149

 Η απόφαση προέβλεπε, πρώτον, τη δημιουργία μίας 

ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και επέτρεπε στα μέλη του Αραβικού Συνδέσμου και εν 

γένει στα μέλη του ΟΗΕ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να την εφαρμόσουν. 

Δεύτερον, επέτρεπε να λάβουν, επιπλέον της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, όλα τα μέτρα 

για την προστασία των πολιτών και των περιοχών, συμπεριλαμβανομένης και της 

Βεγγάζης, που απειλούνταν από τις δυνάμεις του Καντάφι. Τέλος, ενίσχυε τις κυρώσεις 

κατά του καθεστώτος.
150
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Την επόμενη ημέρα, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ άρχισαν αεροπορικές επιχειρήσεις 

βομβαρδίζοντας σειρά στόχων στο λιβυκό έδαφος (κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της 

Βεγγάζης). Η αρχική επιχείρηση στηρίχτηκε στην υιοθέτηση ζώνης απαγόρευσης πτήσεων 

πάνω από τη βορειοαφρικανική χώρα, την οποία ακολούθησε σειρά επιλεκτικών 

αεροπορικών αποστολών μεταξύ των οποίων και βομβαρδισμών. Η συγκεκριμένη 

επιχείρηση ταίριαζε απόλυτα με το στυλ του προέδρου Ομπάμα περί ρεαλισμού και 

ειδικών συνεργασιών και έδινε έμφαση στην ευρύτερη προσέγγιση στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ. 

Αν και στην αρχή εκ μέρους των ΗΠΑ υπήρχε μια διστακτικότητα για τη νέα εμπλοκή, 

λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ο αραβικός κόσμος ήταν σε επαναστατική διάθεση, 

τελικά οι Αμερικανοί παρείχαν πλήρη υποστήριξη στους Γάλλο-Βρετανούς μέσω των 

υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα εξειδικευμένων στρατιωτικών τους δυνατοτήτων.
151

 Η 

εξέλιξη είναι γνωστή. Προοδευτικά οι αντίπαλοι του καθεστώτος έφθασαν στην Τρίπολη 

και στα τέλη Αυγούστου την κατέλαβαν. Ο Καντάφι και οι δυνάμεις του υποχώρησαν στη 

Σύρτη, την οποία ανακήρυξαν νέα τους πρωτεύουσα. Εκεί αντιστάθηκαν μέχρι τις 20 

Οκτωβρίου, οπότε η πόλη κατελήφθη, ο Καντάφι συνελήφθη και εκτελέσθηκε. Στις 23 

Οκτωβρίου, το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (ΕΜΣ) της Λιβύης ανακήρυξε την 

απελευθέρωσή της, ενώ οι επιχειρήσεις της Συμμαχίας τερματίστηκαν στις 31 Οκτωβρίου 

2011, μετά την απόφαση 2016 (2011)
152

 του Συμβουλίου Ασφαλείας.
153

 

Ακριβώς όπως και στην περίπτωση του Κοσόβου, το ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι η 

επέμβασή του έσωσε τον άμαχο πληθυσμό της Λιβύης από την επιθετικότητα του 

Καντάφι.
154

 Το ΝΑΤΟ, επίσης, κατάφερε μαζί με τους αντικαθεστωτικούς να ανατρέψει 

με επιτυχία το «κανταφικό» καθεστώς, αν και ο σκοπός της επέμβασης δεν ήταν η αλλαγή 

καθεστώτος.
155

 Ωστόσο, αν και η πλειονότητα των στόχων των βομβαρδισμών ήταν 

στρατιωτικού χαρακτήρα, το ΝΑΤΟ απέτυχε να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση, 

με αποτέλεσμα η Λιβύη να παραμένει έως και σήμερα εξαιρετικά ασταθής και έκτοτε στο 
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έλεος σφοδρότατου εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε φατρίες και οργανώσεις διαφόρων 

τάσεων.
156

 Το  ενδιάμεσο Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (Interim National Transitional 

Council - INTC), που ιδρύθηκε από την αντιπολίτευση της Λιβύης και υποστηρίχθηκε από 

το ΝΑΤΟ, αποδείχθηκε ανίκανο να λειτουργήσει ως κεντρική αρχή του κράτους και έχει 

τελείως «ξεπεραστεί» από τα τραγικά γεγονότα και τη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ 

ισλαμιστών και μετριοπαθών.
157

 Επιπλέον, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων 

(International Crisis Group), περίπου 12.500 Λίβυοι παρέμειναν ένοπλοι, ενώ τα μικρά και 

ελαφρά όπλα (small arms and light weapons) έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλη τη χώρα.
158

 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τη χαοτική κατάσταση της Λιβύης, είναι αμφίβολο κατά πόσο η 

επέμβαση του ΝΑΤΟ μπορεί να θεωρηθεί ως μια αποκλειστικά «ανθρωπιστικού» 

χαρακτήρα παρέμβαση. 

Προσπαθώντας κάποιος να καταγράψει και να αναλύσει τους λόγους για τους 

οποίους το ΝΑΤΟ επενέβη στη Λιβύη, παρατηρεί ότι αρχικά τα κράτη-μέλη αυτού 

εξέφρασαν ανησυχίες, κυρίως ανθρωπιστικού περιεχομένου, αναφορικά με την επικείμενη 

απειλή περαιτέρω υποτροπής της διαγραφόμενης κατάστασης στην εν λόγω χώρα. Ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ Ομπάμα, δήλωσε ότι: «...Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς, όταν ένας 

τύραννος λέει στον λαό του ότι δεν θα υπάρξει έλεος...».
159

 Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος 

Σαρκοζί, ισχυρίστηκε επίσης τότε, ότι: «...Στη Λιβύη, ο άμαχος πληθυσμός, ο οποίος δεν 

απαιτεί τίποτα περισσότερο από το δικαίωμα να επιλέγει το πεπρωμένο του, είναι σε 

θανάσιμο κίνδυνο ... είναι καθήκον μας να ανταποκριθούμε στην αγωνιώδη έκκλησή του για 

βοήθεια...».
160

 Επιπλέον, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι επιθέσεις των «κανταφικών» δυνάμεων «...δύνανται να συνιστούν 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας...».
161

 Έτσι, δικαιωματικά εξάγεται το συμπέρασμα, ότι 

η συνεχιζόμενη σφοδρή επίθεση του καθεστώτος Καντάφι εναντίον των διαδηλωτών, 

όπως και η ηθική και περί δικαίου αίσθηση, οδήγησαν το ΝΑΤΟ στην ανάληψη δράσεως. 
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Ωστόσο, πάντα υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Όπως και στην 

περίπτωση του Κοσόβου, έτσι και στην περίπτωση της Λιβύης, πολλοί για μία ακόμη 

φορά έκριναν ότι το ΝΑΤΟ επενέβη με σκοπό την υποστήριξη συμμαχικών στρατηγικών 

συμφερόντων και αντίστοιχων εθνικών συμφερόντων συγκεκριμένων κρατών. Καταρχήν, 

η αποκατάσταση της πρόσβασης στα αποθέματα πετρελαίου της Λιβύης ήταν ζωτικής 

σημασίας για τα ευρωπαϊκά κράτη. Η Λιβύη εξήγαγε περίπου το 85% του πετρελαίου της 

σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η 

Ισπανία.
162

 Το λιβυκό πετρέλαιο αντιπροσώπευε πάνω από το 28% των εισαγωγών 

πετρελαίου για την Ιταλία, το 17% των εισαγωγών της Γαλλίας και το 8% των εισαγωγών 

πετρελαίου της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, η 

παραγωγή πετρελαίου παρουσίασε σημαντική πτώση.
163

 Αυτή ακριβώς η μείωση, 

πιθανότατα προκάλεσε υπολογίσιμη ζημιά στις οικονομίες των εν λόγω ευρωπαϊκών 

κρατών. Ως εκ τούτου, είναι αρκετοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η επέμβαση είχε να 

κάνει με τις ενεργειακές ανάγκες των συγκεκριμένων κρατών και κατά συνέπεια, αυτός 

ήταν ο λόγος για τον οποίο τα ευρωπαϊκά κράτη διαδραμάτισαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, συμμετέχοντας ενεργά στις αεροπορικές 

επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση των Λίβυων επαναστατών, αλλά και στην διάθεση και 

παροχή όπλων σε αυτούς προκειμένου να ανταποκριθούν στις συγκρούσεις.
164

 

Επιπροσθέτως, οι δυτικές χώρες ανησύχησαν ότι η Λιβύη θα επέστρεφε εκ νέου 

στον κατάλογο των χωρών που υποστήριζαν τη διεθνή τρομοκρατία, σε περίπτωση που ο 

Καντάφι έβγαινε νικητής από τον εμφύλιο πόλεμο.
165

 Από τις αρχές του 1970, ο Καντάφι 

είχε συστήσει στρατόπεδα εκπαίδευσης τρομοκρατών στη Λιβύη, ενώ η κυβέρνηση της 

χώρας διέθετε επί χρόνια μεγάλες ποσότητες όπλων, χρήματα και ασφαλή καταφύγια σε 

διάφορες τρομοκρατικές ομάδες από όλες τις ηπείρους.
166

 Οι ΗΠΑ, είχαν εντάξει επί 

χρόνια την Λιβύη στον κατάλογο των κρατών που υποθάλπουν τη διεθνή τρομοκρατία. Το 
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1999-2000, ο Καντάφι άρχισε να περιορίζει σημαντικά τους δεσμούς του με 

τρομοκρατικές ομάδες, γεγονός που τελικά οδήγησε τις ΗΠΑ να αποσύρουν τη Λιβύη από 

την λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την διεθνή τρομοκρατία το 2006.
167

 Συνεπώς, αν 

και έκτοτε ο Καντάφι ήταν πολύ προσεχτικός σχετικά με την στάση του απέναντι σε 

τρομοκρατικές ομάδες, την χρονική στιγμή του εμφυλίου πολέμου υπήρχε στις δυτικές 

πρωτεύουσες η άποψη και ο φόβος της πιθανής επιστροφής του στον χώρο των 

τρομοκρατικών διασυνδέσεων, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει σημαντικά την 

ασφάλεια της Ευρώπης, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με την Λιβύη. 

Τέλος, τα δυτικά κράτη εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για κατοχή εκ μέρους 

της Λιβύης και πιθανή χρήση εναντίον τους, χημικών όπλων ή άλλων όπλων μαζικής 

καταστροφής (ΟΜΚ). Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο Καντάφι είχε επιδιώξει να 

αποκτήσει ακόμα και πυρηνικά όπλα από το Πακιστάν και την Κίνα. Η χρήση, από 

πλευράς της Λιβύης, χημικών όπλων εναντίον του γειτονικού Τσαντ, είχε επικριθεί έντονα 

στα τέλη του 1980.
168

 Το 2003, η κυβέρνηση της Λιβύης ανακοίνωσε ότι εγκατέλειπε την 

εμπλοκή της με τα όπλα μαζικής καταστροφής (Weapons of Mass Destruction - WMD), 

συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων, ζητώντας 

παράλληλα την άγγλο-αμερικανική συνδρομή για να τα καταστρέψει.
169

 Ωστόσο, επειδή η 

Λιβύη δεν τα είχε καταστρέψει όλα τα χημικά όπλα και υλικά (πολλά παρέμειναν 

κρυμμένα σε διάφορες αποθήκες στη νότια περιοχή της χώρας) και επειδή ο Καντάφι δεν 

θεωρούνταν γενικά ως ένας λογικός και ψύχραιμος ηγέτης, η κατοχή τέτοιων όπλων ήταν 

μια απειλή για την ασφάλεια των δυτικών κρατών. Συνοψίζοντας λοιπόν όλους τους 

παραπάνω λόγους, κάποιοι αναλυτές, βλέποντας τα πράγματα από μια πιο ρεαλιστική 

οπτική γωνία, ισχυρίζονται ότι τελικά τα διάφορα δυτικά συμφέροντα ήταν εκείνα που 

έπαιξαν τον κύριο λόγο και αποτέλεσαν την μεγαλύτερη κινητήριο δύναμη για την 

επέμβαση στη Λιβύη, παρά οι διαφαινόμενες ανθρωπιστικές ανησυχίες.  

Συμπερασματικά, για την επιχείρηση «Odyssey Dawn»/«Unified Protector» κατά 

της Λιβύης και σε σύγκριση με την επιχείρηση «Allied Force» εναντίον του Κοσόβου, 

μπορούν να ειπωθούν τα παρακάτω:  
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 Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στην περίπτωση του Κοσόβου και 

αυτή της Λιβύης. Στην επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο δεν υπήρχε ξεκάθαρη απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και άρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παράνομη, 

σε αντίθεση με την επέμβαση στη Λιβύη, η οποία σαφώς ήταν πιο κοντά στη νομιμότητα, 

διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα 1973 (2011) έδιδε στο συνασπισμό των 

κρατών τη νόμιμη εξουσία να παρέμβει.
170

 Αυτή ακριβώς η αλλαγή είναι άξια αναφοράς, 

γιατί δείχνει ότι το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει πλέον το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως τη 

νόμιμη αρχή που μπορεί να επιτρέψει οποιαδήποτε είδους παρέμβαση, κάτι το οποίο 

προβλέπονταν στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Επέμβαση και την Κρατική 

Κυριαρχία εκ της οποίας αναδύθηκε η αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία”.  

 Μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση ήταν ότι, ενώ χρειάστηκε σχεδόν μία 

δεκαετία στη διεθνή κοινότητα για να κινητοποιηθεί από πλευράς συνασπισμού κρατών 

στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, χρειάστηκε μόνο ένας μήνας στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας στην περίπτωση της Λιβύης, για να εγκρίνει τη χρήση βίας από τη στιγμή 

ενάρξεως των συγκρούσεων.
171

 Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η διεθνής κοινότητα 

έγινε περισσότερο ευέλικτη στην ανταπόκριση επί των ανθρωπιστικών κρίσεων και έχει 

πλέον αντιληφθεί το ηθικό καθήκον της να προστατεύει τους αμάχους. Με αυτή την 

έννοια, η αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” είχε σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά 

των κρατών-μελών της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των μαζικών 

αγριοτήτων κατά της ανθρωπότητας. 

 H επιχείρηση «Odyssey Dawn»/«Unified Protector» κατά της Λιβύης 

σηματοδότησε την πρώτη φορά που το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε μία διεθνή 

επιχείρηση, η οποία είχε ως υπόβαθρο την αρχή της RtoP. Επειδή πλέον τα Ηνωμένα Έθνη 

έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της κρατικής 

κυριαρχίας, ευθυγραμμίζοντας τα κρατικά προνόμια με τη βούληση και συναίνεση του 

λαού, η άρχουσα τάξη κάθε χώρας θα πρέπει εφεξής να φοβάται τον κίνδυνο της 

ανάληψης διεθνούς στρατιωτικής δράσεως και την απειλή της διεθνούς οικονομικής και 
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ποινικής δικαιοσύνης, κάθε φορά που θα παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές του ΟΗΕ, όσον 

αφορά τα παγκόσμια πρότυπα συμπεριφοράς.
172

 

 Πέραν των ανθρωπιστικών ανησυχιών, τα εθνικά και στρατηγικά 

συμφέροντα των κρατών φάνηκαν να παίζουν το ρόλο τους και στις δύο περιπτώσεις. Το 

ΝΑΤΟ επενέβη στο Κοσσυφοπέδιο, διότι τα ευρωπαϊκά κράτη ήθελαν να προστατεύσουν 

τη δική τους ασφάλεια και οι ΗΠΑ να διατηρήσουν την ηγεμονία τους στην Ευρώπη. 

Αντιθέτως στη Λιβύη, το ΝΑΤΟ επενέβη επειδή προκαλούσε ανησυχία το δυναμικό του 

καθεστώτος Καντάφι να χρηματοδοτήσει εκ νέου τρομοκράτες και να χρησιμοποιήσει 

χημικά όπλα κατά δυτικών κρατών. Αξίζει να τονιστεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ), υποστήριξε την χρήση μέσων για την αντιμετώπιση της σφοδρής 

ανθρωπιστικής κρίσης στο έδαφος. Δεν έδωσε το πράσινο φως για την ανατροπή του 

κανταφικού καθεστώτος. Αυτή η υπερκέραση της εντολής του ΣΑ/ΟΗΕ, σήμαινε ότι ο 

ρεαλισμός εξακολούθησε να κυριαρχεί στα κίνητρα της παρέμβασης, ανεξάρτητα από την 

θετική συμβολή και έγκριση της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία”.
173

 

 Οι υποστηρικτές της RtoP αναφερόμενοι στην περίπτωση της επέμβασης 

του ΝΑΤΟ στην Λιβύη, έκαναν λόγο για ενέργεια στηριζόμενη σε παγκόσμιες αξίες που 

υπερτερούν των όποιων στρατηγικών εθνικών συμφερόντων. Από την άλλη πλευρά, 

ορισμένα υπολογίσιμα κράτη στο διεθνές στερέωμα υποστήριξαν ότι το ΝΑΤΟ ενήργησε 

στην υπηρεσία των συμφερόντων των 3 ισχυρών συμμάχων (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, 

Γαλλία) και δεν «είδε» το θέμα αποκλειστικά ανθρωπιστικά, αφού προχώρησε και σε 

ανατροπή του κανταφικού καθεστώτος, ενέργεια που δεν προβλέπονταν από την απόφαση 

1973 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

 Οι δύο επεμβάσεις δεν υποστηρίχθηκαν πλήρως από τη διεθνή κοινότητα. 

Αυτό ήταν εμφανές στην περίπτωση του Κοσόβου, αφού η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα 

ασκήσει βέτο σε οποιοδήποτε ψήφισμα θα εξουσιοδοτούσε τη χρήση βίας, ενώ επίσης, 

πολλές εκ των αναπτυσσομένων χωρών επέκριναν την αιτιολόγηση των δυτικών δυνάμεων 

όσον αφορά την επέμβαση.
174

 Σχετικά με την περίπτωση της Λιβύης, η εξουσιοδότηση του 
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Συμβουλίου Ασφαλείας για τη χρήση βίας δεν σήμαινε ότι αυτή η παρέμβαση 

υποστηρίζονταν πλήρως από όλες τις πλευρές, αφού στην πραγματικότητα η Βραζιλία, η 

Κίνα, η Γερμανία, η Ινδία και η Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία, εκφράζοντας με 

αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στη χρήση βίας.
175

 Αυτή ακριβώς η διάσταση απόψεων 

σχετικά με την ανάγκη χρήσης στρατιωτικής βίας αποτέλεσε το μεγαλύτερο εμπόδιο για 

την επίτευξη μιας ευρύτερης συναίνεσης. Η Γερμανία και η Βραζιλία αμφισβήτησαν την 

αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας ενέργειας και εξέφρασαν το ενδεχόμενο ότι η χρήση 

στρατιωτικής βίας θα μπορούσε στην πραγματικότητα να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Η 

Ινδία δήλωσε ότι η εντολή για ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης ήταν μια πρόωρη κίνηση 

και εξέφρασε ανησυχίες για τις τυχόν ασάφειες της εξουσιοδότησης. Η Κίνα διακήρυξε τη 

πάγια θέση της κατά της χρήσης στρατιωτικής βίας, όπως και η Ρωσία, η οποία προσέθεσε 

ότι μία τέτοια ενέργεια θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει την «πόρτα» σε μεγάλης 

κλίμακας στρατιωτική επέμβαση.
176

 Βεβαίως, ο λόγος για τον οποίο τα εν λόγω κράτη-

μέλη του ΣΑ/ΟΗΕ, κυρίως η Ρωσία και η Κίνα, απλώς απείχαν της ψηφοφορίας και δεν 

την καταψήφισαν ήταν, όπως η ίδια η Ρωσία δήλωσε, ότι δεν ήθελαν να εμποδίσουν την 

έγκριση του ψηφίσματος. Αυτό από μόνο του μπορεί να θεωρηθεί ως νίκη της αρχής της 

”Ευθύνης για Προστασία” και της θετικής επίδρασης που αυτή είχε στην ηθική 

υποχρέωση των κρατών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Είναι γενικά αποδεκτό, ότι παρόλο που οι δύο αυτές συγκεκριμένες διεθνείς 

επεμβάσεις στο στρατιωτικό τους σκέλος στέφθηκαν με επιτυχία, αμφότερες απέτυχαν στο 

να ανακουφίσουν τους τοπικούς πληθυσμούς από ανθρωπιστικής πλευράς.
177

 

 Αν και ο πρώτος πυλώνας της RtoP, ο οποίος αναφέρεται στην ευθύνη των 

κρατών να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους, μνημονεύθηκε στην απόφαση του 

ΣΑ/ΟΗΕ 1973 (2011) για τη Λιβύη, κανένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν επικαλέστηκε τον τρίτο πυλώνα της RtoP, ο οποίος αναφέρεται 
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στην καθολική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας για την παροχή προστασίας στους 

αμάχους.
178

 Καθ ‘όλη τη διάρκεια των συσκέψεων του Συμβουλίου, μόνο η Γαλλία και η 

Κολομβία αναφέρθηκαν στην έννοια της RtoP και ακόμα και τότε, μόνο σε σχέση με την 

ευθύνη της Λιβύης να προστατεύσει τους πολίτες της (πρώτος πυλώνας). Η πρακτική αυτή 

της αναφοράς μόνο στον πρώτο πυλώνα της RtoP αντικατοπτρίστηκε στη σύνθεση του 

κειμένου των ψηφισμάτων 1970 (2011), 1973 (2011), 2016 (2011) και 2040 (2012) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη Λιβύη,
179

 στα οποία μνημονεύεται μόνο η ευθύνη 

του κράτους χωρίς όμως να γίνεται μνεία της ευρύτερης ευθύνης της διεθνούς κοινότητας 

όταν τα κράτη αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις ευθύνες του πρώτου πυλώνα.
180

 Αυτό 

είναι μία ένδειξη ότι η RtoP δεν έχει αναπτυχθεί και αξιολογηθεί αρκετά στην πράξη από 

όλα τα κράτη, ώστε να επηρεάζει καταλυτικά τον τρόπο λήψεως των αποφάσεών τους. 

 Για ορισμένους παρατηρητές, μεταξύ των οποίων και οι δύο πνευματικοί 

αρχιτέκτονες της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία” Gareth Evans και Ramesh Thakur, 

η επιχείρηση κατά της Λιβύης αντιπροσώπευσε την «ενηλικίωσή» της ως δόγμα. Παρόλα 

αυτά, αρκετοί αναλυτές την χαρακτήρισαν ως ένα «τυφλό» πείραμα, με δεδομένο το πόσο 

λίγα στοιχεία ήταν γνωστά για τις προκλήσεις του συγκεκριμένου είδους επέμβασης, του 

οποίου τα αποτελέσματα και η επακόλουθη στη Λιβύη κατάσταση απέδειξαν τις βαθιές 

εντάσεις στην στρατηγική λογική της προληπτικής ανθρωπιστικής παρέμβασης, που 

αποτελεί άλλωστε το τελευταίο και καταναγκαστικό μέσο στον πυρήνα του δόγματος της 

RtoP. Τα «διαρθρωτικά προβλήματα» (structural problems), όπως ονομάστηκαν αυτές οι 

εντάσεις λόγω του ότι φαίνονται να είναι αναπόσπαστα κομμάτια αυτού του είδους της 

στρατιωτικής επιχείρησης, είναι τα πέντε παρακάτω: «the mixed motives problem», το 

οποίο ουσιαστικά αμφισβητεί την ανιδιοτέλεια και τον καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα 

της ανθρωπιστικής παρέμβασης, καθώς είναι αναπόφευκτη η ύπαρξη και των 

μεμονωμένων συμφερόντων αυτών που την διεξάγουν; «the counterfactual problem», το 

οποίο αντικατοπτρίζει την εγγενή δυσκολία της απόδειξης ότι μια προληπτική 

ανθρωπιστική επέμβαση, εφόσον έχει αναπτυχθεί, έχει πράγματι καταφέρει τον σκοπό της, 
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που είναι η αποτροπή των μαζικών θηριωδιών; «the conspicuous harm problem», το οποίο 

υποδηλώνει ότι όσο προσεκτικά και αν σχεδιαστεί και διεξαχθεί μία ανθρωπιστική 

παρέμβαση, σχεδόν πάντα προκαλεί παράπλευρες απώλειες και τυχαίους θανάτους. Ενώ 

θα πρέπει να φανταστεί κανείς τα οφέλη μιας ανθρωπιστικής επέμβασης, το κόστος της 

είναι πασιφανές; «the end-state problem», το οποίο σκιαγραφεί την δυσκολία της 

απεμπλοκής ή απόσυρσης των στρατιωτικών δυνάμεων του ενεργούντος την επέμβαση 

χωρίς να δημιουργηθούν οι ίδιες απειλητικές συνθήκες που οδήγησαν στην ανάληψη 

στρατιωτικής δράσεως; τέλος «the inconsistency problem», το οποίο τονίζει την ασυνέπεια 

στην αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, καθώς θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου αν και θα 

υφίσταται ανθρωπιστική απειλή, οι εξωτερικοί παράγοντες είτε θα αδυνατούν, είτε θα 

επιλέξουν να μην παρέμβουν.
181

 

 Τα παραπάνω πέντε «διαρθρωτικά προβλήματα» (structural problems), τα 

οποία εντοπίστηκαν στην λογική της προληπτικής ανθρωπιστικής παρέμβασης, όχι μόνο 

περιπλέκουν το καθήκον της εκτέλεσης μιας τέτοιου είδους αποστολής, αλλά επίσης 

εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή της αρχής της RtoP εγείροντας το εξής δίλημμα: Από τη 

μία πλευρά, αν δεν υπάρξει παρέμβαση στην περίπτωση μιας διαφαινόμενης μαζικής 

θηριωδίας, η RtoP κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως μία ψεύτικη και απατηλή αρχή λόγω 

του προβλήματος της ασυνέπειας (the inconsistency problem), ενώ από την άλλη πλευρά, 

σε περίπτωση ανάληψης πρωτοβουλίας για ανθρωπιστική επέμβαση, ακόμα και αν αυτή 

στεφθεί με επιτυχία, είναι πιθανό να επικριθεί σκληρά λόγω των συνδυασμένων 

αποτελεσμάτων των τεσσάρων πρώτων προβλημάτων. Με αυτή την έννοια, η RtoP 

φαίνεται να έχει παγιδευτεί από την ίδια τη δική της εσωτερική λογική. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι η θεωρία είναι καταδικασμένη να αποτύχει ή ότι οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις θα 

πρέπει να αποκλεισθούν εκ των προτέρων. Ωστόσο, τα ανωτέρω προβλήματα 

υπογραμμίζουν τα εγγενή προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικές επεμβάσεις 

και αμβλύνουν τις ελπίδες για ενδεχόμενη ανάπτυξη της αρχής της ”Ευθύνης για 

Προστασία” σε ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αποτροπή μαζικών θηριωδιών.
182

 

 Ανεξάρτητα από το πώς κάποιος ερμηνεύει την περίπτωση της Λιβύης, τα 
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Προστασία” και τους πιθανούς λόγους για την έλλειψη αναφορών περί δεύτερου και 

τρίτου πυλώνα της RtoP στις επίσημες καταγραφές των συναντήσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, ένα πράγμα είναι σίγουρο και πλέον ιστορικό γεγονός. Η Λιβυκή 

περίπτωση αποτέλεσε το ιδιαίτερα βαρυσήμαντο σκηνικό, πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν οι 

μετέπειτα συζητήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης στη Συρία, και, η σκιά με την οποία σκέπασε τόσο τον λαό της Συρίας όσο 

και την αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” μόνο ως σκοτεινή θα μπορούσε να 

περιγραφεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Στη μεταδιπολική περίοδο, το πώς και πότε τα διάφορα κράτη και οι διεθνείς 

οργανισμοί θα πρέπει να παρεμβαίνουν για ανθρωπιστικούς λόγους είναι από τα πιο 

σημαντικά ερωτήματα στις διεθνείς σχέσεις. Το δίλημμα της ανθρωπιστικής επέμβασης 

πέρασε για λίγο στο περιθώριο στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, λόγω των 

τραγικών γεγονότων της 11
ης

 Σεπτεμβρίου (9/11) στις ΗΠΑ και των επακόλουθων διεθνών 

επιχειρήσεων κατά της τρομοκρατίας. Παράλληλα, την ίδια περίοδο σηματοδοτείται η 

αρχή μίας νέας αντίληψης για τη διεθνή αντιμετώπιση των ζητημάτων ένοπλης βίας, 

διατάραξης και αποκατάστασης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αφενός λόγω των 

νέων τύπων ενόπλων συγκρούσεων και ενόπλων συρράξεων
184

 εσωτερικού χαρακτήρα και 

αφετέρου, λόγω της ανάδυσης του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας».
185

  

Η περίοδος μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει ένα μεγάλο αριθμό κρίσιμων 

προκλήσεων για τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές δίκαιο. Σ' ένα αμφιλεγόμενο περιβάλ-

λον, όπου εκατομμύρια πολίτες, διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας και απειλές που στρέφονται κατά των πιο 

σημαντικών κατακτήσεων της διεθνούς κοινότητας σε επίπεδο δικαίου και πολιτικής, είναι 

πολύ σημαντικό να επισημανθεί πότε τα κράτη και οι διακυβερνητικές οργανώσεις 

λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση διαλαμβανόμενων δραματικών γεγονότων στο 

εσωτερικό μίας χώρας, εντός της οποίας παραβιάζονται μαζικά τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και το σύνολο των ελευθεριών των ανθρώπων που διαβιούν εκεί.  

Το θέμα ήταν αντικείμενο αναρίθμητων συζητήσεων μέσα στην δεκαετία του 1990, 

κυρίως για το ΝΑΤΟ. Οι δύο καθοριστικές περιπτώσεις ήταν αυτές της Σομαλίας και της 

Ρουάντας, όταν τα Ηνωμένα Έθνη απέτυχαν παταγωδώς, ενώ και στην Σρεμπρένιτσα το 
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1995 η «UNPROFOR» (United Nations Protection Force in Former Yugoslavia)
186

 δεν 

απέτρεψε την σφαγή χιλιάδων Μουσουλμάνων της Βοσνίας από τους Σερβοβόσνιους. Με 

αυτές τις τραυματικές εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος, πραγματοποιήθηκε στη 

συνέχεια, η επέμβαση του ΝΑΤΟ (χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ) στο Κόσοβο το 1999. Αυτή η επέμβαση αποτέλεσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν 

αρκετές και εξειδικευμένες «διαμάχες» και έντονες συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο του 

ΟΗΕ, την φύση και τα όρια της κρατικής κυριαρχίας.
187

 Οι υπέρμαχοι της επέμβασης, για 

λόγους ανθρωπιστικούς ή για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και οι 

υπερασπιστές της κρατικής κυριαρχίας, οχυρώθηκαν όλο και βαθύτερα μέσα στα 

«χαρακώματά» τους με αποτέλεσμα να μην δοθούν επαρκείς απαντήσεις. Ο 21
ος

 αιώνας 

ξεκίνησε με έντονες διαφωνίες ως προς το αν υπάρχει δικαίωμα επέμβασης, πώς και πότε 

θα πρέπει να ασκηθεί, αλλά και κάτω από ποια αρχή. Αν και μετά τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001, η προσοχή είχε στραφεί σε άλλα διλήμματα, όπως 

στην έννοια του προληπτικού πολέμου, στην καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, 

καθώς και στην σχέση μεταξύ τρομοκρατικών δικτύων και πιθανής κατοχής ή πρόσβασης 

αυτών σε όπλα μαζικής καταστροφής,
188

 εντούτοις, η συζήτηση σχετικά με την 

παρέμβαση για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν είχε εκλείψει.
189

 

Η προσπάθεια του Καναδά να προχωρήσει τον Σεπτέμβριο του 2000 στη σύσταση 

της Διεθνούς Επιτροπής για την Επέμβαση και την Κρατική Κυριαρχία με την συμμετοχή 

κορυφαίων διπλωματών, πολιτικών και αναλυτών, αποτέλεσε καινοτόμο ενέργεια. Η 

Επιτροπή, αναγνώρισε από την αρχή ότι η έκθεσή της για να είναι χρήσιμη θα έπρεπε να 

είναι όχι μόνο θεωρητικά ικανοποιητική, αλλά πρακτικά και πολιτικά κατανοητή, ικανή να 

κινητοποιήσει προς υποστήριξη τόσο το Βορρά όσο και το Νότο, να παράσχει κίνητρα 

δράσης και να μην επικεντρωθεί στην διαδικασία της επέμβασης, αλλά στην ευθύνη της 
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προστασίας.
190

 Το επίκεντρο ήταν εκεί που έπρεπε και πρέπει πάντα να είναι: δηλαδή στο 

καθήκον για την προστασία των κοινοτήτων/πληθυσμών από τις μαζικές δολοφονίες, για 

την προστασία των γυναικών από τον συστηματικό βιασμό και για την προστασία των 

παιδιών από την πείνα. Αυτό σημαίνει ότι η κύρια ευθύνη για την προστασία ανήκει στο 

ενδιαφερόμενο κράτος και ότι μόνο εάν το εν λόγω κράτος είναι ανίκανο ή απρόθυμο να 

εκπληρώσει την ευθύνη αυτή ή είναι το ίδιο ο δράστης, τότε η διεθνής κοινότητα θα 

πρέπει να επέμβει. Όχι μόνο να αντιδράσει, αλλά και να λάβει προληπτικά μέτρα ώστε να 

αποκατασταθεί η ηρεμία. Η Επιτροπή, λοιπόν, με την έκθεσή της εισήγαγε την αρχή της 

”Ευθύνης για Προστασία”, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στη γλώσσα της ανθρωπιστικής 

επέμβασης τις νέες βάσεις που χρειάζονταν για να μπορέσει να συνδράμει ανάλογα στην 

όλη διαδικασία. Η κρατική κυριαρχία παρέμενε ισχυρή, αλλά δόθηκε μία νέα εστίαση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανθρώπινη ασφάλεια, η οποία σχετίζονταν πολύπλευρα 

με τα όρια της κυριαρχίας.
191

 Η μετατόπιση του κέντρου βάρους από το «δικαίωμα 

επέμβασης» ("right to intervene") στην «ευθύνη για προστασία» ("responsibility to 

protect") είχε τρία μεγάλα πλεονεκτήματα. Πρώτον, συνεπαγόταν την αξιολόγηση των 

ζητημάτων από την πλευρά αυτών που χρειάζονται την στήριξη και όχι αυτών που μπορεί 

να σκέπτονται την επέμβαση. Δεύτερον, η διατύπωση αυτή σήμαινε ότι η κύρια ευθύνη 

ανήκει στο οικείο κράτος (μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι ανίκανο ή απρόθυμο να 

εκπληρώσει την υποχρέωσή του να προστατεύει, θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να 

αναλαμβάνει την ευθύνη να δράσει στη θέση του). Τρίτον, η έννοια της «ευθύνης για 

προστασία» είναι μία ομπρέλα, η οποία αγκαλιάζει όχι μόνο την «ευθύνη για αντίδραση» 

("responsibility to react"), αλλά και την «ευθύνη για την πρόληψη» ("responsibility to 

prevent") και την «ευθύνη για την ανοικοδόμηση» ("responsibility to rebuild"). Οι δύο 

τελευταίες διαστάσεις είχαν παραμεληθεί στην παραδοσιακή συζήτηση για την 

ανθρωπιστική παρέμβαση ("humanitarian intervention"). Η επαναφορά τους στην κεντρική 

σκηνή μέσω της RtoP, βοήθησε σημαντικά στο να γίνει η ίδια η έννοια της αντίδρασης 

("concept of reaction") κάτι το πιο εύγευστο.
192

 

Παράλληλα, πέραν της εισαγωγής της έννοιας ”Ευθύνη για Προστασία”, η έκθεση 

της Διεθνούς Επιτροπής για την Επέμβαση και την Κρατική Κυριαρχία υιοθέτησε τα 
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παρακάτω έξι κριτήρια/αρχές, η ικανοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη, προκειμένου 

να είναι δικαιολογημένη μία στρατιωτική επέμβαση:
193

 

 • "Just cause". Μία στρατιωτική επέμβαση με στόχο την ανθρώπινη 

προστασία θα πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογημένη. Δηλαδή να λαμβάνουν χώρα 

καταστάσεις στις οποίες οι πολίτες να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης, ήτοι: μεγάλης κλίμακας απώλειες ανθρώπινων 

ζωών, είτε χαρακτηρίζονται είτε όχι από προθέσεις γενοκτονίας ή μεγάλης κλίμακας 

εθνοκάθαρση, χαρακτηριζόμενη από δολοφονίες, αναγκαστικές εκδιώξεις, τρομοκρατικές 

πράξεις ή βιασμούς. Πάντοτε απαιτείται μία κρυστάλλινη νόμιμη αιτία. 

 • "Right intention". Ο πρωταρχικός σκοπός της επέμβασης, 

ανεξαρτήτως υπάρξεως και άλλων κινήτρων από τα παρεμβαίνοντα κράτη, θα πρέπει να 

είναι να σταματήσει ή να αποτραπεί ο ανθρώπινος πόνος στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι 

σημαντικό, μία τέτοια επέμβαση να τυγχάνει της υποστήριξης του λαού της χώρας, για τον 

οποίο εξ άλλου γίνεται η συγκεκριμένη ενέργεια, καθώς και των συνοριακά γειτονικών 

κρατών. 

 • "Last resort". Η αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” προϋποθέτει 

πάνω από όλα μία ευθύνη για αντίδραση σε καταστάσεις στις οποίες απειλείται η 

προστασία του ανθρώπου. Η ανάληψη στρατιωτικής δράσεως μπορεί να δικαιολογηθεί 

μόνον όταν έχει διερευνηθεί κάθε μη στρατιωτική επιλογή για την πρόληψη ή την ειρηνική 

επίλυση της κρίσης. Όταν δηλαδή η «ευθύνη για την πρόληψη» ("responsibility to 

prevent") και όλα τα προληπτικά μέτρα σε πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό και νομικό 

επίπεδο που αυτή συνεπάγεται, έχουν είτε αποτύχει είτε απορριφθεί.
194

 

 • "Proportional means". Το μέγεθος, η διάρκεια και η ένταση της 

σχεδιαζόμενης στρατιωτικής επέμβασης θα πρέπει να είναι η ελάχιστη αναγκαία, για την 

εξασφάλιση του καθορισμένου στόχου της προστασίας του ανθρώπου. Η κλίμακα των 

μέτρων που πρόκειται να ληφθούν θα πρέπει να είναι ανάλογη του δεδηλωμένου 

αντικειμενικού σκοπού και του μεγέθους της αρχικής πρόκλησης. Δηλαδή θα πρέπει οι 

οποιεσδήποτε ενέργειες να είναι στοχευμένες και να περιορίζονται σε ότι είναι απολύτως 
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απαραίτητο για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρέμβασης και να ομαλοποιηθεί σταδιακά η 

κατάσταση. Δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση μέσων και στρατιωτικών/βίαιων 

επιλογών. 

 • "Reasonable prospects". Η στρατιωτική δράση μπορεί να είναι 

δικαιολογημένη μόνο εάν υπάρχει μια λογική πιθανότητα επιτυχίας στην ανάσχεση ή την 

αποτροπή των δεινών που έχουν προκαλέσει την επέμβαση. Οι συνέπειες της δράσης δεν 

θα πρέπει να είναι χειρότερες από τις συνέπειες της αδράνειας, ώστε να διακινδυνεύεται η 

ευρύτερη εξάπλωση της κρίσης. 

 • "Right authority". Τα Ηνωμένα Έθνη είναι αναμφισβήτητα ο κύριος 

θεσμός για την οικοδόμηση, εδραίωση και χρήση της αρχής της διεθνούς κοινότητας. 

Όταν πρόκειται, λοιπόν, για εξουσιοδότηση στρατιωτικής επέμβασης για την ανθρώπινη 

προστασία δεν υπάρχει καλύτερο ή πιο κατάλληλο όργανο από το Συμβούλιο Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών.
195

 Για σκοπούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι 

επιτακτική ανάγκη ο ΟΗΕ και ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας να είναι η πρώτη επιλογή.
196

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαν να ειπωθούν συμπερασματικά τα 

ακόλουθα, όσον αφορά τα υπέρ και τα κατά της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία” στο 

νομικό, πολιτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο: 

 Η αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” παραμένει η καλύτερη αφετηρία που 

έχουμε ή θα έχουμε ποτέ ως παγκόσμια κοινότητα, στην πρόληψη και την αντιμετώπιση 

των γενοκτονιών και των μαζικών θηριωδιών.
197

 Είναι η συνεχής εξελικτική τάση της 
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διεθνούς πρακτικής στον τρόπο αντιμετώπισης παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) να καθίσταται ως 

η κεντρική και απαραίτητη υπηρεσία για να επιτρέψει νόμιμα τη χρήση στρατιωτικής βίας, 

διευρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ρόλο του για την επίτευξη και διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Μέσα από αυτή την εξέλιξη με την πάροδο των χρόνων, 

θα μπορούσε να είναι δυνατή η διασφάλιση παροχής βοήθειας στα θύματα ανθρωπιστικών 

καταστροφών βάσει του Διεθνούς Δικαίου. 

 H περίπτωση της RtoP είναι από τα κορυφαία θέματα των τελευταίων 20 

χρόνων σε διεθνές επίπεδο, λόγω της φύσης των απειλών και των πολέμων, καθώς και της 

εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε διάφορες συμμαχικές και άλλες επιχειρήσεις. Ο ΟΗΕ, μέσα από 

μία καθοριστικής σημασίας διάσκεψη το 2005, υιοθέτησε τη συγκεκριμένη αρχή περί 

”Ευθύνης για Προστασία”, όμως πολλά πρακτικά ζητήματα απαιτούν περαιτέρω 

διευκρινήσεις γιατί άλλες χώρες έχουν πιο φιλελεύθερη αντίληψη σε τέτοια θέματα, ενώ 

κάποιες άλλες παραμένουν πιο «κλειστές» σε θέματα κρατικής εδαφικής κυριαρχίας. 

 Σύμφωνα με τον Χάρτη των ΗΕ, μόνον η αυτοάμυνα και η διατήρηση και 

αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας αναγνωρίζονται ως νόμιμοι λόγοι για 

τη χρήση βίας.
198

 Επίσης, η αρχή της μη επέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα ενός 

κράτους αποτυπώνεται στο άρθρο 2, παράγραφος 7 του Κεφαλαίου 1 του Χάρτη των ΗΕ. 

Κατά συνέπεια, η χρήση βίας για ηθικούς λόγους και για λόγους προστασίας ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όπως αυτή περιγράφεται μέσα από την αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία”, 

θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι στερείται της απαραίτητης νομιμότητας και οδηγεί 

στον παραγκωνισμό της κρατικής κυριαρχίας. 

 Επίσης, η χρήση βίας για ηθικούς λόγους ενέχει τον κίνδυνο να παραγάγει 

αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Δύναται να ενθαρρύνει τα αντιμαχόμενα μέρη 

σε μια χώρα, να τηρήσουν ανεύθυνη και άκαμπτη στάση με την ελπίδα διεθνοποίησης της 

σύγκρουσης ή να διευκολύνει την παρέμβαση από εκείνους, που εκμεταλλευόμενοι τον 

μανδύα της νομιμότητας της ανθρωπιστικής επέμβασης προσπαθούν να επιτύχουν δικούς 

τους σκοπούς.
199
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 Άρθρα 51 και 39, 41 και 42 αντίστοιχα του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
199

 Ramesh Thakur, “R2P after Libya and Syria: Engaging Emerging Powers”, The Washington Quarterly 36, 

no. 2 (2013): 65-66, 

https://twq.elliott.gwu.edu/sites/twq.elliott.gwu.edu/files/downloads/twq_Spring2013_Thakur.pdf (πρόσβαση 

Αύγουστος 22, 2015). 
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 Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της RtoP θεωρούν την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδύναμη με την αρχή της μη επέμβασης και επιθυμούν 

την νομιμοποίηση της ανθρωπιστικής επέμβασης, διότι πιστεύουν ότι η κρατική κυριαρχία 

βοηθάει στην παραβίαση των δικαιωμάτων και παρεμποδίζει την εξασφάλιση βοήθειας. Ο 

Gareth Evans χαρακτηριστικά αναφέρει: «...Η επίθεση από τους εχθρούς (σ.σ. της 

”Ευθύνης για Προστασία”) είναι αρκετά οικεία. Έρχεται για αρχή από τις χώρες που 

εξακολουθούν να έχουν κάτι να κρύψουν ή ντρέπονται για τη δική τους εσωτερική 

συμπεριφορά, και ως αποτέλεσμα, είναι βαθιά απρόθυμες να αναγνωρίσουν τυχόν 

περιορισμούς όσον αφορά την κυριαρχία τους...».
200

  

 Αναμφίβολα, στις περιπτώσεις της ανθρωπιστικής επέμβασης σε εφαρμογή 

της RtoP υπάρχουν πάντοτε διαφορετικές θέσεις, αφού ορισμένοι εμμένουν στο 

ανθρωπιστικό στοιχείο της επέμβασης, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι πίσω από το 

ανθρωπιστικό μέρος κρύβονται πάγια και δεδομένα στρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων 

και υπολογίσιμων στρατιωτικά δυνάμεων. Η ανομοιογενής πρακτική, τα διπλά μέτρα και 

σταθμά και το σποραδικό ενδιαφέρον των δυτικών δυνάμεων για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δείχνει ότι οι ευγενείς αρχές είναι συχνά βολικοί μανδύες για 

ηγεμονικά συμφέροντα.
201

 

 Η RtoP έχει ισχυρά ηθικά επιχειρήματα, αλλά λόγω του λεπτεπίλεπτου του 

θέματος εμπλέκεται στα πολιτικά τερτίπια των διεθνών σχέσεων. Παρά την κατά καιρούς 

ενισχυμένη αμφισβήτηση από διάφορους κύκλους πολιτικών και ακαδημαϊκών 

συμφερόντων, εντούτοις η RtoP έχει κερδίσει αρκετό έδαφος στον τομέα της πολιτικής 

βούλησης και της οικοδόμησης μιας θεσμικής δομής για την πολιτική προώθηση της 

ατζέντας της. Πάντως το ΝΑΤΟ και άλλοι διεθνείς περιφερειακοί οργανισμοί είναι 

αναγκαίο να προχωρήσουν σε ευρύτερη ενημέρωση των πολιτικών υπευθύνων και της 

κοινής γνώμης για το συγκεκριμένο ζήτημα.
202 

 

                                                           
200

 Gareth Evans, “Gareth Evans Offers Five Thoughts for Policy Makers on R2P”, International Coalition 

for the Responsibility to Protect (ICRtoP), April 13, 2007, 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-r2pcs-topics/932-gareth-

evans-offers-five-thoughts-for-policy-makers-on-r2p (πρόσβαση Αύγουστος 24, 2015). 
201

 Στις δύο περιπτώσεις του Κοσόβου το 1999 και της Λιβύης το 2011, σε μία μερίδα του κόσμου 

κυριάρχησε η καχυποψία προς αυτή την κατεύθυνση. 
202

 Gareth Evans, “Gareth Evans Offers Five Thoughts for Policy Makers on R2P”, International Coalition 

for the Responsibility to Protect (ICRtoP), April 13, 2007, 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-r2pcs-topics/932-gareth-

evans-offers-five-thoughts-for-policy-makers-on-r2p (πρόσβαση Αύγουστος 24, 2015). 



-61- 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ RtoP ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ 

 

Η αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” (Responsibility to Protect/RtoP) είναι μια 

«πολιτική αρχή», η οποία έχει αναδυθεί σε διεθνή κανόνα για την πρόληψη των τεσσάρων 

ειδεχθών εγκλημάτων (γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εθνοκάθαρση, εγκλήματα κατά 

της ανθρωπότητας) που δύνανται να διαπράξουν οι χώρες κατά των λαών τους και 

απαρτίζεται από τρία στρώματα ή πυλώνες. Αυτοί είναι η πρωταρχική ευθύνη του κράτους 

για προστασία των πολιτών του, η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να συνδράμει και η 

ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να ανταποκριθεί επεμβαίνοντας όπου απαιτείται. Όλα 

αρχικά στηριχτήκαν στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Καναδά, η οποία το 2001 

ξεκίνησε την καταγραφή της πρώτης σειράς σκέψεων για την RtoP, αλλά η πιο ουσιαστική 

της αναφορά ήταν στην Παγκόσμια Διάσκεψη του 2005, όπου πέρασε στην ατζέντα των 

Ηνωμένων Εθνών και είναι πλέον αλληλένδετη (τουλάχιστον σε συντριπτικό βαθμό από 

τις δυτικές χώρες) με τον σεβασμό και την ετοιμότητα προάσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Από το 2001 και έπειτα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας 

των ΗΕ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Kofi Annan και ο διάδοχός του Ban Ki-moon, 

έχουν εντατικά ασχοληθεί με την αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” και γενικότερα με 

την ανάπτυξη της έννοιας της προστασίας της ανθρώπινης ασφάλειας. Λόγω της 

πολυπλοκότητας των προκλήσεων και των απειλών της εποχής μας, διαπιστώθηκε ότι 

καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό το έργο από μόνη της. Το 

ζήτημα της RtoP είναι κάτι πολύ ευρύτερο, το οποίο καλείται να χειριστεί το κύριο όργανο 

που ασχολείται με τη διεθνή ασφάλεια, ήτοι το ΣΑ/ΟΗΕ, και στο οποίο καλούνται όλα τα 

κράτη να επιβεβαιώσουν την βαθιά τους προσήλωση. Η σημασία αυτού του σημείου 

αντανακλάται και από την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 

τις συντελούμενες βαθύτατες κοινωνικές αλλαγές (όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, αλλά και 

στον περίγυρο της Ρωσίας), καθώς και από τους κινδύνους που προέρχονται από την 

οριζόντια διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής και του οργανωμένου εγκλήματος 

στον 21
ο
 αιώνα. 
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Η αρχή της RtoP είναι μία ενδοκρατική, αλλά ταυτόχρονα και διακυβερνητική 

δέσμευση. Αυτό αναγνωρίζεται πλέον ευρέως. Στη συζήτηση περί ευθύνης για προστασία 

δεν περιλαμβάνονται πλέον αποκλειστικά θεωρητικά ζητήματα, αλλά και δομικές και 

λειτουργικές πτυχές αυτής, όπως η δημιουργία δυνατοτήτων και μέσων για την προώθηση 

της διεθνούς υποστήριξης και εφαρμογής της RtoP, η αναζήτηση μιας φόρμουλας για μία 

πιο γρήγορη ενεργοποίησή της όπου απαιτείται και η άμεση εισαγωγή και ενεργοποίηση 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Επιπλέον, εκτενείς συζητήσεις έχουν λάβει χώρα 

αναφορικά με τον ρόλο των περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανώσεων στην 

λήψη αποφάσεων για επέμβαση στο πλαίσιο της RtoP σε συνεργασία με τον ΟΗΕ. 

Ωστόσο, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2005 δεν είναι ακόμη 

δεσμευτικές και η αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία”, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί 

ένα συγκεκριμένο τμήμα του Διεθνούς Δικαίου.  

Στην περίπτωση της επέμβασης του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο δεν υπήρχαν τα μετέπειτα 

κείμενα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής για την Επέμβαση 

και την Κρατική Κυριαρχία (2001) περί ”Ευθύνης για Προστασία”. Το ΝΑΤΟ εξέλαβε 

σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ) μονομερώς και 

ενήργησε για την προστασία, όπως ισχυρίστηκε, του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου. 

Όμως, τα επιμέρους σημεία των ενεργειών του δεν έχουν φωτιστεί επαρκώς και οι 

διαφορές για τους πολιτικούς, νομικούς και άλλους αναλυτές υπήρχαν και υπάρχουν 

ακόμα αναφορικά με τη νομιμότητα της αεροπορικής και ευρύτερης επέμβασης. Οι 

υποστηρικτές εμμένουν στη νομιμότητα των ενεργειών του ΝΑΤΟ για την προστασία των 

θυμάτων που θεωρεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδύναμη με την αρχή 

της μη επέμβασης, ενώ η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι η επέμβαση του ΝΑΤΟ ήταν 

παράνομη όχι μόνο γιατί αντίκειται στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, αλλά γιατί δεν 

θα έπρεπε να είχε συσχετιστεί με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Δώδεκα χρόνια αργότερα και έχοντας υπάρξει η καταγραφή όλων των κειμένων 

περί ”Ευθύνης για Προστασία”, η περίπτωση της Λιβύης θα καταδείξει τόσο την πιθανή 

δύναμη κινητοποίησης όσο και τους περιορισμούς της RtoP, ως μία πρόσκληση για 

στρατιωτική δράση σε διεθνές επίπεδο. Για πρώτη φορά το ΣΑ/ΟΗΕ με τα ψηφίσματα 

1970 (2011) και 1973 (2011) επικαλέστηκε την αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” υπό το 

κεφάλαιο 7 του Χάρτη των ΗΕ, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι είναι δυνατόν η διεθνή 

κοινότητα εργαζόμενη μέσω των επικυρωμένων δομών του ΟΗΕ και των διαδικασιών της 

οργανωμένης πολυμέρειας, να επιτύχει την ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης προς 
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εξουδετέρωση της στρατιωτικής ισχύος ενός κακοποιού παρεμβαίνοντας ανάμεσα σε 

αυτόν και τα θύματά του. Ειδικά το ψήφισμα 1973 (2011) εκπονήθηκε με πάρα πολύ 

προσεκτικό τρόπο, τόσο για την έγκριση όσο και για την οριοθέτηση του πεδίου 

εφαρμογής της παρέμβασης, καθορίζοντας τον σκοπό της στρατιωτικής δράσεως για 

καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους και περιορίζοντας τα μέσα για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το ΝΑΤΟ υπερκέρασε τους περιορισμούς του εν 

λόγω ψηφίσματος, παρεμβαίνοντας στον εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης και 

σπάζοντας το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ με την παροχή όπλων προς τους αντάρτες. 

Για την λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων 1970 (2011) και 1973 (2011) του 

ΣΑ/ΟΗΕ σχετικά με την Λιβύη, σημαντικός ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισαν τόσο ο 

Αραβικός Σύνδεσμος όσο και ο Οργανισμός Αφρικανικής Ένωσης. Ειδικά ο πρώτος, 

ζήτησε το εμπάργκο όπλων στο κανταφικό καθεστώς, καθώς και την υιοθέτηση ζώνης 

απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Λιβύη. Πάντως, η απουσία (αποχή) της Μόσχας και 

του Πεκίνου από τις ανωτέρω αποφάσεις διευκόλυνε αρκετά τα πράγματα, κάτι που 

φυσικά έκτοτε δεν συνέβη με τις σχετικές προτάσεις της Δύσης και των Αράβων για 

επέμβαση στην Συρία. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι Σύριοι έχουν καταβάλλει το τίμημα 

των υπερβολών του ΝΑΤΟ στη Λιβύη.
203

 Οι ενέργειες του ΝΑΤΟ και των συμμαχικών 

αραβικών κρατών (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Ιορδανία) που έλαβαν χώρα κατά 

τη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Λιβύη, εκτιμάται ότι υπερκέρασαν κατά πολύ τα όρια 

των αποφάσεων του ΟΗΕ (για παράδειγμα η ανατροπή και αλλαγή καθεστώτος δεν 

προβλέπονταν από τα συγκεκριμένα κείμενα). Αυτή η ερμηνεία ή παρερμηνεία των 

σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ για τη Λιβύη, προκάλεσε ευρύτερες δυσχέρειες στο 

θέμα του εμφυλίου πολέμου της Συρίας και στην επί σχεδόν 5 χρόνια πολύνεκρη διαμάχη 

μεταξύ του καθεστώτος Άσαντ και της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία ρητά και η Κίνα 

εμμέσως, παίρνοντας λαβή από τον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ υλοποίησε την εντολή 

του ΣΑ/ΟΗΕ στη Λιβύη, δυσφήμισαν την αρχή της RtoP κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων για ανάληψη δράσεως για την αντιμετώπιση του συριακού προβλήματος και 

έκαναν από κοινού χρήση του βέτο,
204

 ενώ η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Αφρική τις 
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 Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, 60.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στη Συρία μέχρι τον Νοέμβριο του 2012. 
204

 Justin Morris, “Libya and Syria: R2P and the Spectre of the Swinging Pendulum”, International Affairs 

89, no. 5 (2013): 1265-1283, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12071/abstract 

(πρόσβαση Μάρτιος 2, 2016). 
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υποστήριξαν, με αποτέλεσμα η Δύση και τα αραβικά κράτη να μην μπορέσουν να 

περάσουν τις θέσεις τους από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ).
205

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και υπό το φως των εν εξελίξει κρίσεων σε 

Αφρική-Μεσοποταμία και Ουκρανία, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό το γεγονός ότι πολύ 

δύσκολα στο μέλλον Κίνα και Ρωσία θα συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες, ενώ κάποιες 

θέσεις κρατών όπως της Βραζιλίας περί “Responsibility while Protecting”, ανοίγουν 

επιπρόσθετα κεφάλαια στο συγκεκριμένο θέμα.
206

 

 Η διαφαινόμενη επιλεκτικότητα στην αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, η οποία 

προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ της βίαιης αντίδρασης στο όριο της κατάχρησης στην 

περίπτωση της Λιβύης και της συγκριτικά αναιμικής διεθνούς απάντησης στην κρίση της 

Συρίας, επισήμανε άμεσα το πρόβλημα της ασυνέπειας στην προληπτική ανθρωπιστική 

παρέμβαση, δημιούργησε αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία της αρχής της ”Ευθύνης 

για Προστασία” και την αντίστοιχη αξιοπιστία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 

έκανε την ιδέα ότι η RtoP έχει πλέον «ενηλικιωθεί» να φαίνεται όχι και τόσο αισιόδοξη. 

Πολλοί μελετητές και λήπτες αποφάσεων έχουν τονίσει ότι για την περαιτέρω ανάπτυξη 

της RtoP θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη «πολιτική βούληση» εκ μέρους των εθνικών 

κυβερνήσεων των χωρών, να εκπονηθούν βελτιωμένα κριτήρια και διαδικασίες σχετικά με 

τη χρήση ένοπλης βίας για τους σκοπούς της RtoP ή να υπάρξει ανάπτυξη μεγαλύτερης 

«θεσμικής ικανότητας» στο πλαίσιο των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Παρόλο 

που αυτοί οι παράγοντες είναι όντως πολύ σημαντικοί, παραβλέπουν την πιθανότητα ότι 

το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πλήρη εφαρμογή της RtoP μπορεί να είναι η προβληματική 

στρατηγική λογική της προληπτικής ανθρωπιστικής παρέμβασης στην καρδιά του 

δόγματος και τα πέντε επακόλουθα «διαρθρωτικά προβλήματα» (structural problems), 

όπως αυτά αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πράγματι, «the mixed motives 

problem» καθιστά την ανθρωπιστική παρέμβαση ευάλωτη και επιρρεπή στην 

απονομιμοποίηση, «the counterfactual problem» τη δυσκολεύει να αποδείξει την 
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αποτελεσματικότητά της, «the conspicuous harm problem» εστιάζει την προσοχή στο 

ανθρώπινο και οικονομικό κόστος της, «the end-state problem» δημιουργεί πιέσεις για την 

επέκταση της εντολής της και τέλος «the inconsistency problem» καθιστά την εφαρμογή 

της RtoP να φαίνεται άστατη και υποκριτική. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οποιαδήποτε 

προσπάθεια χρήσης στρατιωτικής δράσεως (τρίτος πυλώνας) της αρχής της ”Ευθύνης για 

Προστασία” ενέχει τον κίνδυνο να «γυρίσει μπούμερανγκ» τόσο εναντίον αυτών που 

ενεργούν την επέμβαση όσο και εναντίον της ίδιας της αρχής, ενώ από την άλλη πλευρά, 

οποιαδήποτε σκέψη εγκατάλειψης των αναγκαστικών μέσων του δόγματος δύναται να 

προκαλέσει την απαξίωση και απόρριψή της, καθώς δεν θα υπήρχε καμία προοπτική 

στρατιωτικής δράσεως για να υποστηρίξει τις αρχές της ανθρώπινης προστασίας.
207

 

Λύση στο παραπάνω πρόβλημα και παράλληλα ένα μέσο με το οποίο κανονιστικά 

η κρατική κυριαρχία ως ευθύνη θα δύναται να μεταφραστεί στην απαραίτητη συναίνεση 

για στρατιωτική δράση, θα μπορούσε να αποτελέσει η αποσύνδεση του σκληρού τρίτου 

πυλώνα (hard pillar three) από τις άλλες πτυχές της RtoP, αφήνοντας τον κανονιστικό 

πυρήνα της έννοιας ανέπαφο. Υποστηρίζεται δηλαδή, ότι το διεθνές κύρος της αρχής της 

”Ευθύνης για Προστασία” μπορεί καλύτερα να διατηρηθεί μέσα από την κατάργηση των 

πιο καταναγκαστικών στοιχείων της και την ταυτόχρονη ανασύστασή της μόνο ως 

πρότυπο αποδεκτής κρατικής συμπεριφοράς και ως ένας μηχανισμός παροχής διεθνούς 

καθοδήγησης και υποστήριξης. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόφαση για καταναγκαστική 

στρατιωτική επέμβαση, η οποία είναι αναπόφευκτα εμποτισμένη με εκτιμήσεις 

στρατηγικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να γίνεται εκτός πλαισίου RtoP.
208

 

Για κάποιους αναλυτές, η παρέμβαση της Λιβύης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία 

επιχείρηση η οποία ήδη έχει διαχωρίσει την προληπτική στρατιωτική επέμβαση από το 

πακέτο των τριών πυλώνων της RtoP, συμπεριλαμβανομένων των μη-στρατιωτικών 

προληπτικών μέτρων και των μετά την παρέμβαση ευθυνών ανασυγκρότησης. Όπως 

υποστηρίζουν, μία βασική πτυχή της παρέμβασης στη Λιβύη ήταν ότι η προληπτική 

στρατιωτική δράση αναλήφθηκε χωρίς την υπόσχεση των Δυτικών κρατών για την 

ανάληψη των ευθυνών και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, ο 

βομβαρδισμός της Λιβύης ήταν η πρώτη επιτυχία στρατιωτικής επέμβασης χωρίς ευθύνη. 
                                                           
207

 Roland Paris, “The ‘Responsibility to Protect’ and the Structural Problems of Preventive Humanitarian 

Intervention”, International Peacekeeping 21, no. 5 (2014): 569-603, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13533312.2014.963322 (πρόσβαση Μάρτιος 4, 2016). 
208

 Justin Morris, “Libya and Syria: R2P and the Spectre of the Swinging Pendulum”, International Affairs 

89, no. 5 (2013): 1265-1283, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12071/abstract 

(πρόσβαση Μάρτιος 4, 2016). 



-66- 
 

 

Οι τωρινοί βομβαρδισμοί στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

ως το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας, μέσω της οποίας η αρχή της ”Ευθύνης για 

Προστασία” επιτυγχάνει πλήρως τον στόχο που επιτρέπει τη στρατιωτική δράση να 

ξεφεύγει από τις νομικές και κανονιστικές ανησυχίες της κρατικής κυριαρχίας και 

στρατιωτικής παρέμβασης.
209

 

Τα προαναφερθέντα, ασφαλώς και δεν προεξοφλούν ότι η επιχείρηση στη Λιβύη 

αποτέλεσε τον «θάνατο» της RtoP ή προανήγγειλε την εξαφάνισή της. Απλώς είναι 

δεδομένο, ότι η Λιβύη έθεσε ευθέως τα διαρθρωτικά προβλήματα της προληπτικής 

ανθρωπιστικής παρέμβασης και κατέστησε σαφές ότι αυτά πάντα θα εμποδίζουν την 

πλήρη εφαρμογή της αρχής, ιδιαίτερα όσον αφορά στις στρατιωτικές της πτυχές. Παρά 

ταύτα, η κεντρική ιδέα της αρχής της ”Ευθύνης για Προστασία”, ότι τα κράτη έχουν την 

ευθύνη να προστατεύουν τους κατοίκους τους από μαζικές θηριωδίες, πρέπει να τονιστεί 

ότι ακόμη και σήμερα έχει την ευρεία στήριξη όλων των κρατών στο πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών.
210

   

Στην περίπτωση του Κοσόβου, παρά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν με την 

νατοϊκή επιχείρηση, η κατάσταση μετά τις σχετικές συμφωνίες έγινε καλύτερη, με 

αποτέλεσμα πολλοί Κοσοβάροι που είχαν καταστεί εσωτερικοί ή εξωτερικοί πρόσφυγες να 

επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Σε αυτό συνέδραμε και το γεγονός ότι η περιοχή ήταν σε 

ευρωπαϊκό έδαφος και ότι αναπτύχθηκε διεθνής νατοϊκή στρατιωτική δύναμη, η οποία 

έθεσε άμεσα υπό έλεγχο την κατάσταση αμέσως μετά την αποχώρηση των σερβικών 

δυνάμεων. Αντίθετα, στην περίπτωση της Λιβύης δεν αναπτύχθηκε στρατιωτική δύναμη, 

ενώ και ο περιορισμένος αριθμός Ειδικών Δυνάμεων δυτικών κρατών που ήταν μέσα στην 

χώρα δεν μπόρεσε να σταθεροποιήσει την κατάσταση, με αποτέλεσμα έκτοτε αυτή να 

χειροτερεύσει. Η γρήγορη αποχώρηση των δυτικών δυνάμεων μετά το τέλος της 

επιχείρησης, η εκρηκτική κατάσταση στον αραβικό κόσμο λόγω ξεσηκωμού, οι βαθιές 

διαφορές μεταξύ των φυλών της χώρας και η παρουσία εξτρεμιστικών κύκλων στο έδαφος 

της Λιβύης από άλλα κράτη, συντέλεσαν στην περαιτέρω υποτροπή της κατάστασης. 

Πάνω απ 'όλα, το παράδειγμα της Λιβύης επιβεβαίωσε ότι η επιτυχία μιας παρέμβασης 
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τύπου RtoP, ακόμη κι αν αυτή έχει διεθνώς εγκριθεί, δεν είναι εγγυημένη. Οι καλές 

προθέσεις δεν διαμορφώνουν αυτομάτως και καλά αποτελέσματα. 

Η εξέταση των χαρακτηριστικών των δύο περιπτώσεων επέμβασης (Κοσόβου και 

Λιβύης), δείχνει ότι οι απαντήσεις/τοποθετήσεις των κρατών στις ανθρωπιστικές κρίσεις 

δεν έχουν αλλάξει δραματικά πριν και μετά την υιοθέτηση της RtoP. Παρά το γεγονός ότι 

η υιοθέτηση της RtoP αντιπροσωπεύει μια πολλή σημαντική πρόοδο της φιλελεύθερης 

σχολής σκέψης, εντούτοις θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι τελικά σε τέτοιες 

επεμβάσεις τα εθνικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων έχουν σημαντική επιρροή. 

Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η επέμβαση στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

άλλων και για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα ορισμένων κρατών-μελών του 

ΝΑΤΟ, η επιλεκτικότητα της επέμβασης είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις στο μέλλον, 

πράγμα που σημαίνει ότι κάποια κράτη δεν θα επεμβαίνουν σε περιπτώσεις 

ανθρωπιστικών κρίσεων εάν τα εθνικά τους συμφέροντα δεν διακυβεύονται άμεσα. Με 

άλλα λόγια, ο ρεαλισμός εξακολουθεί να έχει υπολογίσιμο λόγο στα κρίσιμα και 

λεπτεπίλεπτα ζητήματα ανθρωπιστικών επεμβάσεων. 

Σε ευρύτερο πλαίσιο, υπάρχουν πολλοί λόγοι (νομικοί, πολιτικοί, ανθρωπιστικοί, 

στρατηγικοί), που έχουν επιπτώσεις επί της RtoP. Σε συντριπτικό βαθμό πολλά κρίνονται 

από τις θέσεις των 5 μονίμων κρατών-μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι δύο 

περιπτώσεις στρατιωτικής επέμβασης του ΝΑΤΟ με τάσεις και κατευθύνσεις-αναφορές 

στην RtoP, αποτέλεσαν το έναυσμα για περαιτέρω βελτίωση κάποιων επιμέρους θεμάτων 

επί της συγκεκριμένης αρχής, αλλά πολλά ζητήματα παραμένουν ανοικτά και απαιτούν 

πολυδιάστατη προσέγγιση. Μπορεί το διεθνές εθιμικό δίκαιο λόγω της RtoP να μην 

υπέστη δραματικές αλλαγές και καταλυτικές τροποποιήσεις, αλλά η Συμμαχία βρέθηκε 

μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις και δέχθηκε κριτική. Μπορεί να μην εμφανίστηκαν 

περιπτώσεις διάσπασης ή διαλυτικές τάσεις στους κόλπους της, αλλά χρειάστηκαν λίαν 

λεπτοί διπλωματικοί χειρισμοί για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Το θέμα της RtoP είναι 

πάρα πολύ σοβαρό και οι κρατικές και πολιτικές θέσεις έχουν επιπτώσεις σε όλους τους 

επιμέρους τομείς. 

Η αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις μέχρι 

και διαιρέσεις μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ) και ορισμένα ισχυρά 

μέλη της διεθνούς κοινότητας έχουν εκφράσει για τους δικούς τους λόγους διαφορετικές 

θέσεις. Αν δεν υπάρξει σύγκλιση σε κάποιες κοινές θέσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
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εφαρμοστεί η συγκεκριμένη αρχή. Η RtoP άλλαξε τη διεθνή σκέψη, αλλά όχι εντυπωσιακά 

το δίκαιο των ανθρωπιστικών επεμβάσεων.  

Επίσης, λόγω των πολιτικών δυσχερειών και των διαφορετικών εκτιμήσεων των 

κρατών σε ότι αφορά τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις, συχνά παρατηρείται καθυστέρηση 

στην λήψη των αποφάσεων, με αποτέλεσμα η κατάσταση στο επίμαχο έδαφος να 

χειροτερεύει με απρόβλεπτες επιπτώσεις και συνέπειες. Ακόμα και στο ΝΑΤΟ, που 

θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους διαχρονικά διεθνείς πολιτικό-στρατιωτικούς 

οργανισμούς, οι αποφάσεις ορισμένες φορές καθυστερούν σημαντικά. 

Είναι πλέον πασιφανές ότι το ΝΑΤΟ είναι ο μοναδικός οργανισμός σε παγκόσμιο 

επίπεδο με την ικανότητα να αναλάβει στρατιωτική δράση σε οποιαδήποτε «γωνιά» της 

γης. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταστεί ως αρμόδιος φορέας το «κλειδί», όχι 

μόνο για την παροχή «γέφυρας» μεταξύ Βορρά και Νότου, αλλά και για την νομιμοποίηση 

της στρατιωτικής δράσεως όταν αυτή θα πρέπει να αναληφθεί. 

Είναι δεδομένο, ότι οι επιχειρήσεις της διεθνούς κοινότητας και ειδικά της Δύσης 

κατά των βίαιων εξτρεμιστών και ακραίων στοιχείων, αφενός έχουν τις επιπτώσεις τους σε 

πολιτικό, στρατιωτικό και νομικό επίπεδο, αφετέρου έχουν επηρεάσει χρονικά τις 

οποιεσδήποτε προτεινόμενες διαμορφώσεις και μετεξελίξεις στο θέμα της RtoP, αφού το 

ενδιαφέρον τα τελευταία 12-13 χρόνια στράφηκε προς αυτές. Η Ατλαντική Συμμαχία, με 

βάση τις αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο το 2012 και στο 

Νιούπορτ το 2014 και εν όψει της Συνόδου Κορυφής της Βαρσοβίας το 2016, θα πρέπει να 

προσαρμόσει τις θέσεις της σε ζητήματα ανθρωπιστικών επεμβάσεων δίνοντας έμφαση 

στην αρχή της ”Ευθύνης για Προστασία” και να μεριμνήσει για την αναβάθμιση των 

σχέσεών της με άλλους διεθνείς περιφερειακούς οργανισμούς (ΟΗΕ, Αραβικός 

Σύνδεσμος, Οργανισμός Αφρικανικής Ένωσης), προκειμένου να συνδυαστεί η ρητορική 

με την πραγματικότητα και η θεωρία με την πρακτική και να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

συναίνεση και ο απαιτούμενος βαθμός ετοιμότητας. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να 

εισαγάγει σειρά ειδικών σεναρίων στις ασκήσεις του για θέματα που άπτονται της RtoP, 

ώστε ποικιλοτρόπως να ενισχυθεί και να συμμετέχει το χερσαίο μέρος της Συμμαχίας, 

αφού όπως διαπιστώθηκε στην περίπτωση της Λιβύης, δια των αεροπορικών 

βομβαρδισμών και μόνο δεν επιλύονται κρίσιμα ανθρωπιστικά ζητήματα στο έδαφος. 
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Επιπρόσθετα, πολλά θέματα που σχετίζονται με την αρχή της ”Ευθύνης για 

Προστασία” εξετάζονται και εκ του αποτελέσματος. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να 

πραγματοποιηθεί από την πλευρά του ΝΑΤΟ αλλά και του ΟΗΕ, μια εμπεριστατωμένη 

καταγραφή και μια ενδελεχής μελέτη όλων των διδαγμάτων (“Lessons Learned”) που 

εξήχθησαν από τη συμμετοχή στις διάφορες επιχειρήσεις και αποστολές. Για παράδειγμα η 

επέμβαση στην Λιβύη, σίγουρα δύναται να αποτελέσει οδηγό για το μέλλον σε ότι αφορά 

επεμβάσεις τύπου RtoP. Η επικράτηση της αντιπολίτευσης έναντι του καθεστώτος 

Καντάφι με τη συνδρομή του ΝΑΤΟ βοήθησε στην βελτίωση της κατάστασης στο έδαφος; 

(προφανώς όχι, αν κανείς αναλογιστεί ότι μια ολόκληρη χώρα έχει διαλυθεί τα τελευταία 4 

χρόνια). Μήπως η RtoP θα έπρεπε να παραμείνει αποκλειστικά στο επίπεδο που λογικά 

προβλέπονταν και να μην αποτελέσει «χαλί» για παραπέρα ενέργειες; Μήπως αυτή η 

υπέρβαση της εξουσιοδότησης από πλευράς ΝΑΤΟ στο εξής δεν θα δίνει το πράσινο φως 

για επέμβαση σε άλλες περιοχές του πλανήτη (όπου η κατάσταση μπορεί να είναι επίσης 

τραγική) και διάφορες χώρες θα εκτιμούν την κατάσταση με διαφορετικά κριτήρια, όποτε 

το ΝΑΤΟ θα αναγκάζεται να επεμβαίνει μονομερώς ή να μην επεμβαίνει καθόλου; Αυτά 

είναι μερικά ερωτήματα από τις απαντήσεις των οποίων μπορούν να εξαχθούν σημαντικά 

συμπεράσματα, τα οποία να επιφέρουν αποτελεσματικότερη και καλύτερη διαχείριση 

περίπλοκων ανθρωπιστικών κρίσεων στο μέλλον. 

Η RtoP έχει στενή σχέση με την πολιτική βούληση (“political will”) των κρατών 

της διεθνούς κοινότητας. Πολύ συχνά, περισσότερος χρόνος δαπανάται θρηνώντας την 

έλλειψη πολιτικής βούλησης, παρά στην ανάλυση των συστατικών της και πως αυτά θα 

μπορέσουν να κινητοποιηθούν. Το κλειδί για την κινητοποίηση της διεθνούς υποστήριξης 

για την παρέμβαση είναι να ενεργοποιηθεί η εγχώρια στήριξη ή τουλάχιστον να 

εξουδετερωθεί η εσωτερική αντιπολίτευση. Σημαντική συνδρομή προς αυτή την 

κατεύθυνση έχει διαδραματίσει και το γεγονός ότι πέραν του ΟΗΕ, με το θέμα έχουν 

ασχοληθεί και διεθνείς περιφερειακοί οργανισμοί, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο 

Οργανισμός Αφρικανικής Ένωσης (μέσω της “African Union's Constitutive Act”).
211

 

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην άσκηση πιέσεων διαδραματίζουν οι μη-κυβερνητικές 

οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Το NATO, στο 

πλαίσιο του διευρυμένου μεταψυχροπολεμικού και μετά-9/11 ρόλου του σε παγκόσμιο 

επίπεδο, έχει εμπλακεί πλέον σε τέτοια ζητήματα όπως αυτό της RtoP, όμως χρειάζεται 
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ιδιαίτερη προσοχή λόγω του ότι είναι πολύ λεπτεπίλεπτα τα ζητήματα των διεθνών 

ανθρωπιστικών επεμβάσεων. 

Η RtoP αφορά στις τέσσερις συγκεκριμένες κατηγορίες μαζικών εγκλημάτων και 

εκ των προτέρων χρειάζεται μια επαρκής, διεξοδική και καλά καταγεγραμμένη κατάσταση 

του τι συμβαίνει στο έδαφος. Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη παρεμβατική ενέργεια θα 

πρέπει να αποτελεί την έσχατη επιλογή (“last resort”), να είναι αναλογική, να μη 

χειροτερεύσει τα πράγματα στο πεδίο και να έχει λογικές πιθανότητες επιτυχίας. Η χρήση 

της στρατιωτικής ισχύος θα πρέπει πάντα να είναι η τελευταία εναλλακτική λύση και όχι 

το σύνηθες εργαλείο της επιλογής για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπου απειλούνται 

να συμβούν ή συμβαίνουν αγριότητες. Εξίσου, όμως, θα πρέπει να παραμείνει στο 

«τραπέζι» των διαπραγματεύσεων και να μην αποσυρθεί από αυτό η επιλογή της έσχατης 

λύσης. Το κλειδί, είναι όλες οι χώρες από κοινού, αντί να «ψάχνουν» μόνο για τις δικές 

τους εθνικές φιλοδοξίες, να συμμετάσχουν στη συνεχή διαμόρφωση των μέσων 

εφαρμογής στρατιωτικών παρεμβάσεων τύπου RtoP και να επιδιώξουν να διαμορφώσουν 

ένα ενιαίο πακέτο κατευθυντήριων γραμμών, ώστε τέτοιου είδους παρεμβάσεις να 

υλοποιούνται όπου και όταν είναι απαραίτητο. 

Η εισαγωγή της αρχής της RtoP έχει συνεισφέρει σε δύο σημαντικά πράγματα: έχει 

συμβάλλει στην αναμόρφωση της περιχαρακωμένης συζήτησης γύρω από τη νομιμότητα 

και τη νομιμοποίηση της ανθρωπιστικής παρέμβασης και έχει αναδείξει ένα σημαντικό 

σημείο εστίασης για το πώς η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε 

περιπτώσεις ανθρωπιστικών καταστροφών. Αν μια ερώτηση μπορούσε να ειπωθεί για να 

συνοψίσει την ουσία της εν λόγω αρχής αυτή θα ήταν: «Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη 

διεθνή απάντηση στην εμφάνιση μαζικών φρικαλεοτήτων;». Η απάντηση βρίσκεται στην 

καλύτερη εφαρμογή, στην καλύτερη θεσμική υποστήριξη και στην ευκρινέστερη και 

σαφέστερη σύνδεση μεταξύ των διεθνών και εγχώριων επιπέδων διακυβέρνησης.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑ/ΟΗΕ 1970 (2011) 

 

 

Decisions 

 At its 6486th meeting, held in private on 22 February 2011, the Security Council decided to authorize its 

President to issue through the Secretary-General the following communiqué, in accordance with rule 55 of the 

provisional rules of procedure of the Council: 

 “At its 6486th meeting, held in private on 22 February 2011, the Security Council considered the item 

entitled ‘Peace and security in Africa’. 

 “The President, with the consent of the Council, invited the representatives of Afghanistan, Algeria, 

Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brunei Darussalam, 

Bulgaria, Chad, the Comoros, Croatia, Cuba, Cyprus, the Czech Republic, the Democratic People’s Republic of 

Korea, Denmark, Djibouti, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, Georgia, Ghana, Greece, Guatemala, Hungary, 

Iceland, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, the Libyan Arab Jamahiriya, 

Liechtenstein, Malaysia, Maldives, Malta, Mexico, Morocco, the Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, 

Norway, Oman, Pakistan, Poland, Qatar, the Republic of Korea, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, 

Slovakia, Slovenia, Spain, the Sudan, Sweden, Switzerland, the Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkey, Ukraine, 

the United Arab Emirates, the United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), 

Viet Nam, Yemen and Zimbabwe, at their request, to participate in the consideration without the right to vote, in 

accordance with the relevant provisions of the Charter of the United Nations and rule 37 of the provisional rules 

of procedure of the Council. 

 “The Council heard a briefing under rule 39 of its provisional rules of procedure by Mr B. Lynn Pascoe, 

Under-Secretary-General for Political Affairs. 

 “The Council heard a statement by the representative of the Libyan Arab Jamahiriya.” 

 At its 6490th meeting, on 25 February 2011, the Council decided to invite the representative of the Libyan 

Arab Jamahiriya to participate, without vote, in accordance with rule 37 of its provisional rules of procedure, in the 

discussion of the item entitled “The situation in Libya”. 

 At its 6491st meeting, on 26 February 2011, the Council decided to invite the representative of the Libyan 

Arab Jamahiriya to participate, without vote, in accordance with rule 37 of its provisional rules of procedure, in the 

discussion of the item entitled “The situation in Libya”. 

 

Resolution 1970 (2011) 

Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on 26 February 2011 

S/RES/1The Security Council, 

 Expressing grave concern at the situation in the Libyan Arab Jamahiriya, and condemning the violence and 

use of force against civilians, 

 Deploring the gross and systematic violation of human rights, including the repression of peaceful 

demonstrators, expressing deep concern at the deaths of civilians, and rejecting unequivocally the incitement to 

hostility and violence against the civilian population made from the highest level of the Libyan Government, 

 United Nations  S/RES/1970 (2011) 

  

 

Security Council  
Distr.: General 

26 February 2011 
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 Welcoming the condemnation by the League of Arab States, the African Union and the Secretary General of 

the Organization of the Islamic Conference of the serious violations of human rights and international humanitarian 

law that are being committed in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Taking note of the letter dated 26 February 2011 from the Permanent Representative of the Libyan Arab 

Jamahiriya to the United Nations addressed to the President of the Security Council, 

 Welcoming Human Rights Council resolution S-15/1 of 25 February 2011,
213

 including the decision to 

urgently dispatch an independent international commission of inquiry to investigate all alleged violations of 

international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya, to establish the facts and circumstances of such 

violations and of the crimes perpetrated and, where possible, to identify those responsible, 

 Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya 

against the civilian population may amount to crimes against humanity, 

 Expressing concern at the plight of refugees forced to flee the violence in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Expressing concern also at the reports of shortages of medical supplies to treat the wounded, 

 Recalling the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan population, 

 Underlining the need to respect the freedoms of peaceful assembly and of expression, including freedom of 

the media, 

 Stressing the need to hold to account those responsible for attacks, including by forces under their control, on 

civilians, 

 Recalling article 16 of the Rome Statute of the International Criminal Court,
214

 under which no investigation 

or prosecution may be commenced or proceeded with by the Court for a period of twelve months after a Security 

Council request to that effect, 

 Expressing concern for the safety of foreign nationals and their rights in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of 

the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Mindful of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security under the 

Charter of the United Nations, 

 Acting under Chapter VII of the Charter, and taking measures under its Article 41, 

 1. Demands an immediate end to the violence, and calls for steps to fulfil the legitimate demands of 

the population; 

 2. Urges the Libyan authorities: 

 (a) To act with the utmost restraint, respect human rights and international humanitarian law, and allow 

immediate access for international human rights monitors; 

 (b) To ensure the safety of all foreign nationals and their assets and facilitate the departure of those 

wishing to leave the country; 

 (c) To ensure the safe passage of humanitarian and medical supplies, and humanitarian agencies and 

workers, into the country; and 

 (d) To immediately lift restrictions on all forms of media; 

 3. Requests all Member States, to the extent possible, to cooperate in the evacuation of those foreign 

nationals wishing to leave the country; 

 

Referral to the International Criminal Court 

 4. Decides to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the 

Prosecutor of the International Criminal Court; 

 5. Decides also that the Libyan authorities shall cooperate fully with and provide any necessary 

assistance to the International Criminal Court and the Prosecutor pursuant to the present resolution and, while 

recognizing that States not party to the Rome Statute of the Court
214

 have no obligation under the Rome Statute, urges 

                                                           
213

 See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), chap. I. 
214

 United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 
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all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully with the Court and the 

Prosecutor; 

 6. Decides further that nationals, current or former officials or personnel from a State outside the 

Libyan Arab Jamahiriya which is not a party to the Rome Statute shall be subject to the exclusive jurisdiction of that 

State for all alleged acts or omissions arising out of or related to operations in the Libyan Arab Jamahiriya established 

or authorized by the Security Council, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by the State; 

 7. Invites the Prosecutor to address the Council within two months of the adoption of the present 

resolution and every six months thereafter on actions taken pursuant to the present resolution; 

 8. Recognizes that none of the expenses incurred in connection with the referral, including expenses 

related to investigations or prosecutions in connection with that referral, shall be borne by the United Nations and that 

such costs shall be borne by the parties to the Rome Statute and those States that wish to contribute voluntarily; 

 

Arms embargo 

 9. Decides that all Member States shall immediately take the measures necessary to prevent the direct 

or indirect supply, sale or transfer to the Libyan Arab Jamahiriya, from or through their territories or by their nationals, 

or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, 

military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical 

assistance, training, and financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use 

of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel, whether or not originating in 

their territories, and decides further that this measure shall not apply to: 

 (a) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and 

related technical assistance or training, as approved in advance by the Security Council Committee established 

pursuant to paragraph 24 below; 

 (b) Protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to the Libyan 

Arab Jamahiriya by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development 

workers and associated personnel, for their personal use only; or 

 (c) Other sales or supply of arms and related materiel, or provision of assistance or personnel, as 

approved in advance by the Committee; 

 10. Decides also that the Libyan Arab Jamahiriya shall cease the export of all arms and related materiel 

and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from the Libyan Arab Jamahiriya by their 

nationals, or using their flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the Libyan Arab 

Jamahiriya; 

 11. Calls upon all States, in particular States neighbouring the Libyan Arab Jamahiriya, to inspect, in 

accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of 

the sea and relevant international civil aviation agreements, all cargo to and from the Libyan Arab Jamahiriya, in their 

territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to 

believe that the cargo contains items, the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 

of the present resolution for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions; 

 12. Decides to authorize all Member States to, and that all Member States shall, upon discovery of 

items prohibited by paragraphs 9 or 10 of the present resolution, seize and dispose (such as through destruction, 

rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) 

items, the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 of the present resolution, and 

decides further that all Member States shall cooperate in such efforts; 

 13. Requires any Member State, when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 11 above, to 

submit promptly an initial written report to the Committee containing, in particular, an explanation of the grounds for 

the inspections, the results of such inspections, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited items 

for transfer are found, further requires such Member States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent 

written report containing relevant details on the inspection, seizure and disposal, and relevant details of the transfer, 

including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report; 

 14. Encourages Member States to take steps to strongly discourage their nationals from travelling to the 

Libyan Arab Jamahiriya to participate in activities on behalf of the Libyan authorities that could reasonably contribute 

to the violation of human rights; 
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Travel ban 

 15. Decides that all Member States shall take the measures necessary to prevent the entry into or transit 

through their territories of individuals listed in annex I to the present resolution or designated by the Committee 

established pursuant to paragraph 24 below, provided that nothing in the present paragraph shall oblige a State to 

refuse its own nationals entry into its territory; 

 16. Decides also that the measures imposed by paragraph 15 above shall not apply: 

 (a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds 

of humanitarian need, including religious obligation; 

 (b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process; 

 (c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the 

objectives of peace and national reconciliation in the Libyan Arab Jamahiriya and stability in the region; or 

 (d) Where a State determines on a case-by-case basis that such entry or transit is required to advance 

peace and stability in the Libyan Arab Jamahiriya and the State subsequently notifies the Committee within 

forty-eight hours of making such a determination; 

 

Asset freeze 

 17. Decides further that all Member States shall freeze without delay all funds, other financial assets 

and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the 

individuals or entities listed in annex II to the present resolution or designated by the Committee established pursuant 

to paragraph 24 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or 

controlled by them, and decides further that all Member States shall ensure that any funds, financial assets or 

economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within 

their territories, to or for the benefit of the individuals or entities listed in annex II to the present resolution or 

individuals designated by the Committee; 

 18. Expresses its intention to ensure that assets frozen pursuant to paragraph 17 above shall at a later 

stage be made available to and for the benefit of the people of the Libyan Arab Jamahiriya; 

 19. Decides that the measures imposed by paragraph 17 above do not apply to funds, other financial 

assets or economic resources that have been determined by relevant Member States: 

 (a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines 

and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges or exclusively for payment of reasonable 

professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in 

accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or 

maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to 

the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or 

economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such 

notification; 

 (b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by 

the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee; or 

 (c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, 

other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment, provided that the lien or 

judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity 

designated pursuant to paragraph 17 above, and has been notified by the relevant State or Member States to the 

Committee; 

 20. Decides also that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the 

provisions of paragraph 17 above of interest or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, 

agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of the 

present resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these 

provisions and are frozen; 

 21. Decides further that the measures in paragraph 17 above shall not prevent a designated person or 

entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided 

that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity 

designated pursuant to paragraph 17 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the 
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intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial 

assets or economic resources for this purpose, ten working days prior to such authorization; 

 

Designation criteria 

 22. Decides that the measures contained in paragraphs 15 and 17 above shall apply to the individuals 

and entities designated by the Committee, pursuant to paragraphs 24 (b) and (c) below respectively: 

 (a) Involved in or complicit in ordering, controlling or otherwise directing, the commission of serious 

human rights abuses against persons in the Libyan Arab Jamahiriya, including by being involved in or complicit in 

planning, commanding, ordering or conducting attacks, in violation of international law, including aerial 

bombardments, on civilian populations and facilities; or 

 (b) Acting for or on behalf of or at the direction of individuals or entities identified in subparagraph (a); 

 23. Strongly encourages Member States to submit to the Committee names of individuals who meet the 

criteria set out in paragraph 22 above; 

 

New sanctions committee 

 24. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee 

of the Security Council consisting of all the members of the Council (hereinafter “the Committee”), to undertake the 

following tasks: 

 (a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraphs 9, 10, 15 and 17 above; 

 (b) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraph 15 above and to 

consider requests for exemptions in accordance with paragraph 16 above; 

 (c) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraph 17 above and to 

consider requests for exemptions in accordance with paragraphs 19 and 20 above; 

 (d) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures 

imposed above; 

 (e) To report within thirty days to the Council on its work for the first report and thereafter to report as 

deemed necessary by the Committee; 

 (f) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those 

in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss 

implementation of the measures; 

 (g) To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by 

them to implement effectively the measures imposed above; 

 (h) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or 

non-compliance with the measures contained in the present resolution; 

 25. Calls upon all Member States to report to the Committee within one hundred and twenty days of 

the adoption of the present resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively 

paragraphs 9, 10, 15 and 17 above; 

 

Humanitarian assistance 

 26. Also calls upon all Member States, working together and acting in cooperation with the 

Secretary-General, to facilitate and support the return of humanitarian agencies and make available humanitarian and 

related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya, and requests the States concerned to keep the Council regularly 

informed of the progress of actions undertaken pursuant to the present paragraph, and expresses its readiness to 

consider taking additional appropriate measures, as necessary, to achieve this; 

 

 

Commitment to review 

 27. Affirms that it shall keep the actions of the Libyan authorities under continuous review and that it 

shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in the present resolution, including the 
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strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in the light of the 

Libyan authorities’ compliance with relevant provisions of the present resolution; 

 28. Decides to remain actively seized of the matter. 

Adopted unanimously at the 6491st meeting. 

 

Annex I 

Travel ban 

1. Al-Baghdadi, Dr. Abdulqader Mohammed 

Passport number: B010574. Date of birth: 01/07/1950. 

Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees. Revolutionary Committees involved in violence 

against demonstrators. 

2. Dibri, Abdulqader Yusef 

Date of birth: 1946. Place of birth: Houn, Libya. 

Head of Muammar Qadhafi’s personal security. Responsibility for regime security. History of directing violence 

against dissidents. 

3. Dorda, Abu Zayd Umar 

Director, External Security Organisation. Regime loyalist. Head of external intelligence agency. 

4. Jabir, Major General Abu Bakr Yunis 

Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya. 

Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces. 

5. Matuq, Matuq Mohammed 

Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms, Libya. 

Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with Revolutionary Committees. Past history of 

involvement in suppression of dissent and violence. 

6. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed 

Date of birth: 1948. Place of birth: Sirte, Libya. 

Cousin of Muammar Qadhafi. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident assassination campaign and 

allegedly responsible for several deaths in Europe.  

He is also thought to have been involved in arms procurement. 

7. Qadhafi, Aisha Muammar 

Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

8. Qadhafi, Hannibal Muammar 

Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

9. Qadhafi, Khamis Muammar 

Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in 

repression of demonstrations. 

10. Qadhafi, Mohammed Muammar 

Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

11. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar 
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Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya. 

Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of 

demonstrations, human rights abuses. 

12. Qadhafi, Mutassim 

Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya. 

National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

13. Qadhafi, Saadi 

Passport number: 014797. Date of birth: 25/05/1973. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of 

military units involved in repression of demonstrations. 

14. Qadhafi, Saif al-Arab 

Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

15. Qadhafi, Saif al-Islam 

Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory 

public statements encouraging violence against demonstrators. 

16. Al-Senussi, Colonel Abdullah 

Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan. 

Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in suppression of demonstrations. Past history 

includes suspicion of involvement in Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA 

flight. Brother-in-law of Muammar Qadhafi. 

 

Annex II 

Asset freeze 

1. Qadhafi, Aisha Muammar 

Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

2. Qadhafi, Hannibal Muammar 

Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

3. Qadhafi, Khamis Muammar 

Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya. 

Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in 

repression of demonstrations. 

4. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar 

Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya. 

Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of 

demonstrations, human rights abuses. 

5. Qadhafi, Mutassim 

Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya. 

National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

6. Qadhafi, Saif al-Islam 

Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya. 
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Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory 

public statements encouraging violence against demonstrators. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' : ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑ/ΟΗΕ 1973 (2011) 

 

 United Nations  S/RES/1973 (2011) 

  

 

Security Council  
Distr.: General 

17 March 2011 

 

 

Decisions 

 On 11 March 2011, the President of the Security Council addressed the following letter to the 

Secretary-General:
215

 

 “I have the honour to inform you that your letter dated 10 March 2011 concerning your decision to appoint 

Mr. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib, former Minister for Foreign Affairs of Jordan, as your Special Envoy to 

the Libyan Arab Jamahiriya
216

 has been brought to the attention of the members of the Security Council. They 

take note of the decision contained in that letter.” 

 At its 6498th meeting, on 17 March 2011, the Council considered the item entitled “The situation in Libya”. 

 

Resolution 1973 (2011) 

Adopted by the Security Council at its 6498th meeting, on 17 March 2011S/RES/1973 (2011) 

The Security Council, 

 Recalling its resolution 1970 (2011) of 26 February 2011, 

 Deploring the failure of the Libyan authorities to comply with resolution 1970 (2011), 

 Expressing grave concern at the deteriorating situation, the escalation of violence and the heavy civilian 

casualties, 

 Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan population, and reaffirming that 

parties to armed conflicts bear the primary responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians, 

 Condemning the gross and systematic violation of human rights, including arbitrary detentions, enforced 

disappearances, torture and summary executions, 

 Condemning also acts of violence and intimidation committed by the Libyan authorities against journalists, 

media professionals and associated personnel, and urging these authorities to comply with their obligations under 

international humanitarian law as outlined in resolution 1738 (2006) of 23 December 2006, 

 Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya 

against the civilian population may amount to crimes against humanity, 

 Recalling paragraph 26 of resolution 1970 (2011), in which the Security Council expressed its readiness to 

consider taking additional appropriate measures, as necessary, to facilitate and support the return of humanitarian 

agencies and make available humanitarian and related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Expressing its determination to ensure the protection of civilians and civilian populated areas and the rapid 

and unimpeded passage of humanitarian assistance and the safety of humanitarian personnel, 

 Recalling the condemnation by the League of Arab States, the African Union and the Secretary General of 

the Organization of the Islamic Conference of the serious violations of human rights and international humanitarian 

law that have been and are being committed in the Libyan Arab Jamahiriya, 

                                                           
215

 S/2011/127. 
216

 S/2011/126. 
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 Taking note of the final communiqué of the Organization of the Islamic Conference of 8 March 2011 and the 

communiqué of the Peace and Security Council of the African Union of 10 March 2011, by which it established the 

Ad Hoc High-level Committee on Libya, 

 Taking note also of the decision of the Council of the League of Arab States of 12 March 2011 to call for the 

imposition of a no-fly zone on Libyan military aviation and establishment of safe areas in places exposed to shelling 

as a precautionary measure that allows the protection of the Libyan people and foreign nationals residing in the 

Libyan Arab Jamahiriya,
217

 

 Taking note further of the Secretary-General’s call on 16 March 2011 for an immediate ceasefire, 

 Recalling its decision to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the 

Prosecutor of the International Criminal Court, and stressing that those responsible for or complicit in attacks targeting 

the civilian population, including aerial and naval attacks, must be held to account, 

 Reiterating its concern at the plight of refugees and foreign workers forced to flee the violence in the Libyan 

Arab Jamahiriya, welcoming the response of neighbouring States, in particular Tunisia and Egypt, to address the 

needs of those refugees and foreign workers, and calling upon the international community to support those efforts, 

 Deploring the continuing use of mercenaries by the Libyan authorities, 

 Considering that the establishment of a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya 

constitutes an important element for the protection of civilians as well as the safety of the delivery of humanitarian 

assistance and a decisive step for the cessation of hostilities in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Expressing concern for the safety of foreign nationals and their rights in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Welcoming the appointment by the Secretary-General of his Special Envoy to the Libyan Arab Jamahiriya, 

Mr. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib, and supporting his efforts to find a sustainable and peaceful solution to the crisis 

in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of 

the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Determining that the situation in the Libyan Arab Jamahiriya continues to constitute a threat to international 

peace and security, 

 Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 

 1. Demands the immediate establishment of a ceasefire and a complete end to violence and all attacks 

against, and abuses of, civilians; 

 2. Stresses the need to intensify efforts to find a solution to the crisis which responds to the legitimate 

demands of the Libyan people, and notes the decisions of the Secretary-General to send his Special Envoy to the 

Libyan Arab Jamahiriya and of the Peace and Security Council of the African Union to send its Ad Hoc High-level 

Committee on Libya to the Libyan Arab Jamahiriya with the aim of facilitating dialogue to lead to the political 

reforms necessary to find a peaceful and sustainable solution; 

 3. Demands that the Libyan authorities comply with their obligations under international law, 

including international humanitarian law, human rights and refugee law, and take all measures to protect civilians and 

meet their basic needs and to ensure the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance; 

 

Protection of civilians 

 4. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through 

regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary 

measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas 

under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force 

of any form on any part of Libyan territory, and requests the Member States concerned to inform the 

Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the authorization conferred by the present 

paragraph which shall be immediately reported to the Security Council; 

 5. Recognizes the important role of the League of Arab States in matters relating to the maintenance of 

international peace and security in the region, and, bearing in mind Chapter VIII of the Charter of the United Nations, 

requests the States members of the League of Arab States to cooperate with other Member States in the 

implementation of paragraph 4 above; 
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 See S/2011/137, annex. 
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No-fly zone 

 6. Decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to 

help to protect civilians; 

 7. Decides also that the ban imposed by paragraph 6 above shall not apply to flights whose sole 

purpose is humanitarian, such as delivering or facilitating the delivery of assistance, including medical supplies, food, 

humanitarian workers and related assistance, or evacuating foreign nationals from the Libyan Arab Jamahiriya, nor 

shall it apply to flights authorized by paragraphs 4 or 8, nor to other flights which are deemed necessary by States 

acting under the authorization conferred in paragraph 8 below to be for the benefit of the Libyan people, and that these 

flights shall be coordinated with any mechanism established under paragraph 8; 

 8. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General of the United Nations and the 

Secretary General of the League of Arab States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, 

to take all measures necessary to enforce compliance with the ban on flights imposed by paragraph 6 above, as 

necessary, and requests the States concerned, in cooperation with the League of Arab States, to coordinate closely with 

the Secretary-General of the United Nations on the measures they are taking to implement this ban, including by 

establishing an appropriate mechanism for implementing the provisions of paragraphs 6 and 7 above; 

 9. Calls upon all Member States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, 

to provide assistance, including any necessary overflight approvals, for the purposes of implementing paragraphs 4, 6, 

7 and 8 above; 

 10. Requests the Member States concerned to coordinate closely with each other and with the 

Secretary-General of the United Nations on the measures they are taking to implement paragraphs 4, 6, 7 and 8 above, 

including practical measures for the monitoring and approval of authorized humanitarian or evacuation flights; 

 11. Decides that the Member States concerned shall inform the Secretary-General of the United 

Nations and the Secretary General of the League of Arab States immediately of measures taken in exercise of the 

authority conferred by paragraph 8 above, including to supply a concept of operations; 

 12. Requests the Secretary-General of the United Nations to inform the Security Council immediately 

of any actions taken by the Member States concerned in exercise of the authority conferred by paragraph 8 above and 

to report to the Council within seven days and every month thereafter on the implementation of the present resolution, 

including information on any violations of the flight ban imposed by paragraph 6 above; 

 

Enforcement of the arms embargo 

 13. Decides that paragraph 11 of resolution 1970 (2011) shall be replaced by the following paragraph: 

“Calls upon all Member States, in particular States of the region, acting nationally or through regional organizations or 

arrangements, in order to ensure strict implementation of the arms embargo established by paragraphs 9 and 10 of 

resolution 1970 (2011), to inspect in their territory, including seaports and airports, and on the high seas, vessels and 

aircraft bound to or from the Libyan Arab Jamahiriya, if the State concerned has information that provides reasonable 

grounds to believe that the cargo contains items, the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by 

paragraphs 9 or 10 of resolution 1970 (2011) as modified by the present resolution, including the provision of armed 

mercenary personnel, calls upon all flag States of such vessels and aircraft to cooperate with such inspections, and 

authorizes Member States to use all measures commensurate to the specific circumstances to carry out such 

inspections”; 

 14. Requests Member States which are taking action under paragraph 13 above on the high seas to 

coordinate closely with each other and with the Secretary-General, and further requests the States concerned to inform 

the Secretary-General and the Security Council Committee established pursuant to paragraph 24 of resolution 

1970 (2011) (“the Committee”) immediately of measures taken in exercise of the authority conferred by paragraph 13 

above; 

 15. Requires any Member State, whether acting nationally or through regional organizations or 

arrangements, when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 13 above, to submit promptly an initial written 

report to the Committee containing, in particular, an explanation of the grounds for the inspection, the results of such 

inspection, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited items for transfer are found, further 

requires such Member States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written report containing 

relevant details on the inspection, seizure and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of 

the items, their origin and their intended destination, if this information is not in the initial report; 
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 16. Deplores the continuing flows of mercenaries into the Libyan Arab Jamahiriya, and calls upon all 

Member States to comply strictly with their obligations under paragraph 9 of resolution 1970 (2011) to prevent the 

provision of armed mercenary personnel to the Libyan Arab Jamahiriya; 

 

Ban on flights 

 17. Decides that all States shall deny permission to any aircraft registered in the Libyan Arab 

Jamahiriya or owned or operated by Libyan nationals or companies to take off from, land in or overfly their territory 

unless the particular flight has been approved in advance by the Committee, or in the case of an emergency landing; 

 18. Decides also that all States shall deny permission to any aircraft to take off from, land in or overfly 

their territory, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the aircraft contains items, the 

supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraphs 9 and 10 of resolution 1970 (2011) as modified by 

the present resolution, including the provision of armed mercenary personnel, except in the case of an emergency 

landing; 

 

Asset freeze 

 19. Decides further that the asset freeze imposed by paragraphs 17, 19, 20 and 21 of resolution 

1970 (2011) shall apply to all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which 

are owned or controlled, directly or indirectly, by the Libyan authorities, as designated by the Committee, or by 

individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, as 

designated by the Committee, and decides further that all States shall ensure that any funds, financial assets or 

economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within 

their territories to or for the benefit of the Libyan authorities, as designated by the Committee, or individuals or entities 

acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, as designated by the Committee, 

and directs the Committee to designate such Libyan authorities, individuals or entities within thirty days of the date of 

the adoption of the present resolution and as appropriate thereafter; 

 20. Affirms its determination to ensure that assets frozen pursuant to paragraph 17 of resolution 

1970 (2011) shall, at a later stage, as soon as possible be made available to and for the benefit of the people of the 

Libyan Arab Jamahiriya; 

 21. Decides that all States shall require their nationals, persons subject to their jurisdiction and firms 

incorporated in their territory or subject to their jurisdiction to exercise vigilance when doing business with entities 

incorporated in the Libyan Arab Jamahiriya or subject to its jurisdiction, and any individuals or entities acting on their 

behalf or at their direction, and entities owned or controlled by them, if the States have information that provides 

reasonable grounds to believe that such business could contribute to violence and the use of force against civilians; 

 

Designations 

 22. Decides also that the individuals listed in annex I shall be subject to the travel restrictions imposed 

in paragraphs 15 and 16 of resolution 1970 (2011), and decides further that the individuals and entities listed in 

annex II shall be subject to the asset freeze imposed in paragraphs 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011); 

 23. Decides further that the measures specified in paragraphs 15, 16, 17, 19, 20 and 21 of resolution 

1970 (2011) shall apply also to individuals and entities determined by the Council or the Committee to have violated 

the provisions of resolution 1970 (2011), particularly paragraphs 9 and 10 thereof, or to have assisted others in doing 

so; 

 

Panel of Experts 

 24. Requests the Secretary-General to create for an initial period of one year, in consultation with the 

Committee, a group of up to eight experts (“Panel of Experts”), under the direction of the Committee, to carry out the 

following tasks: 

 (a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in paragraph 24 of resolution 

1970 (2011) and the present resolution; 

 (b) Gather, examine and analyze information from States, relevant United Nations bodies, regional 

organizations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in resolution 

1970 (2011) and the present resolution, in particular incidents of non-compliance; 
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 (c) Make recommendations on actions that the Council, or the Committee or State, may consider to 

improve implementation of the relevant measures; 

 (d) Provide to the Council an interim report on its work no later than ninety days after the appointment 

of the Panel of Experts, and a final report to the Council no later than thirty days prior to the termination of its 

mandate, with its findings and recommendations; 

 25. Urges all States, relevant United Nations bodies and other interested parties to cooperate fully with 

the Committee and the Panel of Experts, in particular by supplying any information at their disposal on the 

implementation of the measures decided in resolution 1970 (2011) and the present resolution, in particular incidents of 

non-compliance; 

 26. Decides that the mandate of the Committee as set out in paragraph 24 of resolution 1970 (2011) 

shall also apply to the measures decided in the present resolution; 

 27. Decides also that all States, including the Libyan Arab Jamahiriya, shall take the measures 

necessary to ensure that no claim shall lie at the instance of the Libyan authorities, or of any person or body in the 

Libyan Arab Jamahiriya, or of any person claiming through or for the benefit of any such person or body, in 

connection with any contract or other transaction where its performance was affected by reason of the measures taken 

by the Council in resolution 1970 (2011), the present resolution and related resolutions; 

 28. Reaffirms its intention to keep the actions of the Libyan authorities under continuous review, and 

underlines its readiness to review at any time the measures imposed by the present resolution and resolution 

1970 (2011), including by strengthening, suspending or lifting those measures, as appropriate, based on compliance 

by the Libyan authorities with the present resolution and resolution 1970 (2011); 

 29. Decides to remain actively seized of the matter. 

Adopted at the 6498th meeting 

by 10 votes to none, with 5 abstentions 

(Brazil, China, Germany, India and Russian Federation). 

 

Libya: Designations pursuant to Security Council resolution 1973 (2011) 

 

Number Name Justification Identifiers 

    
Annex I: Travel ban 

1 QUREN SALIH QUREN  

AL QADHAFI 

Libyan Ambassador to Chad. Has 

left Chad for Sabha. Involved 

directly in recruiting and 

coordinating mercenaries for the 

regime. 

 

2 Colonel AMID HUSAIN  

AL KUNI  

Governor of Ghat (South Libya). 

Directly involved in recruiting 

mercenaries. 

 

 

 

 

Number Name Justification Identifiers 

    
Annex II: Asset freeze 

1 Dorda, Abu Zayd Umar Position: Director, External 

Security Organisation  

 

2 Jabir, Major General Abu 

Bakr Yunis 

Position: Defence Minister  Title: Major General DOB: --/--/1952. 

POB: Jalo, Libya 

3 Matuq, Matuq 

Mohammed 

Position: Secretary for Utilities  DOB: --/--/1956. POB: Khoms, Libya 
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4 Qadhafi, Mohammed 

Muammar 

Son of Muammar Qadhafi. 

Closeness of association with 

regime 

DOB: --/--/1970. POB: Tripoli, Libya 

5 Qadhafi, Saadi Commander Special Forces. Son 

of Muammar Qadhafi. Closeness 

of association with regime. 

Command of military units 

involved in repression of 

demonstrations 

DOB: 25/05/1973. POB: Tripoli, Libya 

6 Qadhafi, Saif al-Arab Son of Muammar Qadhafi. 

Closeness of association with 

regime 

DOB: --/--/1982. POB: Tripoli, Libya 

7 Al-Senussi, Colonel 

Abdullah 

Position: Director Military 

Intelligence  

Title: Colonel DOB: --/--/1949. 

POB: Sudan 

             Entities 

1 Central Bank of Libya Under control of Muammar 

Qadhafi and his family, and 

potential source of funding for his 

regime. 

 

2 Libyan Investment 

Authority 

Under control of Muammar 

Qadhafi and his family, and 

potential source of funding for his 

regime. 

a.k.a.: Libyan Arab Foreign Investment 

Company (LAFICO) Address: 1 Fateh 

Tower Office, No. 99 22nd Floor, Borgaida 

Street, Tripoli, Libya, 1103 

3 Libyan Foreign Bank Under control of Muammar 

Qadhafi and his family, and a 

potential source of funding for his 

regime. 

 

4 Libyan Africa Investment 

Portfolio 

Under control of Muammar 

Gadhafi and his family, and 

potential source of funding for his 

regime. 

Address: Jamahiriya Street, LAP Building, 

PO Box 91330, Tripoli, Libya 

5 Libyan National Oil 

Corporation  

Under control of Muammar 

Gadhafi and his family, and 

potential source of funding for his 

regime. 

Address: Bashir Saadwi Street, Tripoli, 

Tarabulus, Libya 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' : ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 138, 139 ΚΑΙ 140 ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ (2005) 

 

 138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from 

genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility 

entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and 

necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The 

international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this 

responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability. 

 139. The international community, through the United Nations, also has the 

responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in 

accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from 

genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are 

prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security 

Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis 

and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful 

means be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations 

from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the 

need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect 

populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and 

its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We 

also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build 

capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and 

crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and 

conflicts break out. 

 140. We fully support the mission of the Special Adviser of the Secretary-General 

on the Prevention of Genocide. 


