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Συνθήκη:
Μολονότι ο όρος «ειρηνευτικές επιχειρήσεις» είναι πολυσήμαντος , στην εργασία αυτή θα
δοθεί βάρος κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και με την εξέλιξή
τους, τις επιχειρήσεις που έχουν στο πυρήνα τους τις αρμοδιότητες αυτές, παρά το
διευρυμένο χαρακτήρα τους. Παρά τις αναφορές, δε θα δοθεί βάση στις επιχειρήσεις
καθαρής επιβολής της ειρήνης ως μέσο συλλογικής ασφάλειας όπου και απουσιάζει η όποια
συναίνεση από τα μέρη. Επιπλέον , η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί ως επί το πλείστον
με τις ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών και με τη γενικότερη δράση του
τμήματος ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών.

Οι μεταφράσεις κειμένων που βρίσκονται σε παρενθέσεις προέρχονται από τα κείμενα που
παρατίθενται στις υποσημειώσεις έχουν γίνει από τη γράφουσα και τυχόν λάθη και
παρερμηνείες βαραίνουν αποκλειστικά εμένα.

Πρόλογος

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εξέλιξη της ενσωμάτωσης της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών και πιο
συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση
που επιχειρήθηκε στο Capstone Doctrine το 2008 , παρά τις ενδογενείς δυσκολίες που
ενέχει αυτό το εγχείρημα. Δίνεται προσοχή στις εκφάνσεις που αυτή παίρνει
προσπαθώντας να ενσωματωθεί στο στρατηγικό επίπεδο, στις εντολές μα και στην
αποτύπωση των εξελίξεων στο πεδίο των επιχειρήσεων. Γίνεται μια μεγαλύτερη
διερεύνηση στις δύο πολιτικές που δεσπόζουν αυτή τη στιγμή στο τομέα των επιχειρήσεων
διατήρησης της ειρήνης, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη πρόοδο και εξέλιξη προς την
κατεύθυνση της προστασίας και οι οποίες αποτελούν κατ’ εμέ τις δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος : τη Προστασία των Πολιτών και τη Human Rights Due Diligence Policy.
Εξετάζονται παρακάτω τα αίτια και οι στόχοι που οδήγησαν στη δημιουργία τους καθώς και
τη πορεία που έχουν σημειώσει ως σήμερα. Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας αυτής
μελετάται η περίπτωση της MONUC/MONUSCO και το πώς εφαρμόσθηκαν και εκτιμήθηκαν
οι παραπάνω πολιτικές σε ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό περιβάλλον όπως αυτό της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Κονγκό.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

A1.Η δημιουργία των ειρηνευτικών επιχειρήσεων
Με το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, με την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
το 1945 και την υπογραφή του Καταστατικού Χάρτη, τα κράτη δήλωσαν τη βούληση της
πλειοψηφίας της διεθνούς κοινότητας στη συλλογική προσπάθεια διατήρησης της ειρήνης
μέσω της συνεργασίας των κρατών. Ο Χάρτης θέτει ως βασικό σκοπό των Ηνωμένων Εθνών
την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 1
Παρότι δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη στο Καταστατικό Χάρτη που να δηλώνει τη δέσμευση
των Η.Ε στην δημιουργία και αποστολή ειρηνευτικών αποστολών, έχει εδραιωθεί και έχει
γίνει αποδεκτό πως ο Ο.Η.Ε. μπορεί να δημιουργήσει και αποστείλει ειρηνευτικές
αποστολές ως ένα από τα μέσα για τη προώθηση των σκοπών του. 2
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια διστακτικότητα στην παρουσίαση κάποιου
επίσημου ορισμού για τις ειρηνευτικές αποστολές. Το 1992, το έγγραφο “Ατζέντα για την
Ειρήνη» δίνει έναν ορισμό για πρώτη φορά πιο συγκεκριμένο χωρίς ωστόσο να
καθιερώνεται. Στη πορεία των επιχειρήσεων ειρήνης συναντάμε διάφορες προσπάθειες
ορισμού αυτού του πολυδιάστατου και συνεχώς μεταβαλλόμενου φαινομένου όπως είναι
οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, που βασίζονται συνήθως στη περιγραφή των κατά περιόδους
χαρακτηριστικών τους και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην γίνει προσπάθεια
«επιλογής» ενός ορισμού αλλά καλύτερα να παρατηρηθούν στη πορεία τα κύρια κατά
καιρούς χαρακτηριστικά.
Η βάση των αποστολών απαντά στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Στη γενική απαγόρευση
της χρήσης βίας του άρθρου 2(4) του καταστατικού των Η.Ε. υπάρχουν δύο εξαιρέσεις.
Αυτή του Άρθ. 51 που αναφέρεται στο δικαίωμα νόμιμης άμυνας και η εξουσιοδότηση του
Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το Κεφ. 7 (ή το Κεφ. 8 όταν μιλάμε για περιφερειακούς
οργανισμούς). Η νομική βάση των ειρηνευτικών αποστολών βρίσκεται στα κεφάλαια VI , VII
και VIII του Καταστατικού Χάρτη. Το κεφάλαιο VI δίνει τη βάση για την «ΕΙΡΗΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» , ενώ το κεφάλαιο VII αφορά την «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ
ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ». Το κεφάλαιο
VIII περιλαμβάνει την συμμετοχή των περιφερικών οργανισμών και συμφωνιών στη
προσπάθεια διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας όπως ορίζονται από το κεφάλαιο I
του Χάρτη.3

1

Καταστατικός Χάρτης Κεφ 1 και Κεφ. 5 (Αρθ24)
” B.Oswald, H.Durham, A.Bates «Documents on the law of UN Peace Operations, Oxford University
Press , 2010, p 3
Ronald Hatto, «From peacekeeping to peacebuilding: the evolution of the role of the United Nations
in peace operations», International Review of the Red Cross (2013), 95 (891/892), 495–515
3
Capstone Doctrine “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, 2008 UN
2
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Συγκεκριμένα για τις ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας
στις αρχές του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα ,Dag Hammarskjold, είχε δηλώσει πώς
εμπίπτουν κάπου ανάμεσα στο έκτο και το έβδομο κεφάλαιο, τις είχε περιγράψει ως
“πρωτοβουλίες υπό το Κεφάλαιο 6 ½”. Ανάμεσα δηλαδή στις παραδοσιακές μεθόδους
επίλυσης διαφορών όπως η διαμεσολάβηση και η μεσιτεία και στα πιο «δυναμικά» μέτρα
που προβλέπει το κεφάλαιο επτά σε περιπτώσεις διατάραξης της ειρήνης όπως
επιχειρήσεις με διευρυμένο εύρος εξουσιοδοτήσεων όπως την αποστολή στρατιωτικής
δύναμης από τα κράτη-μέλη για την αποκατάσταση και διατήρηση της ειρήνης4.
Από τότε έχει αλλάξει πολύ η μορφή και το είδος των ειρηνευτικών αποστολών με τη
πλειοψηφία τους τα τελευταία χρόνια να δημιουργείται μετά από επίκληση του Κεφαλαίου
επτά (Αρθ.42).
Αναφορικά με το γενικότερο πλαίσιο μιας αποστολής ειρηνευτικής δύναμης, υπάρχουν
κάποια βήματα που είθισται να προηγούνται της εξουσιοδότησης από τη Συμβούλιο
ασφαλείας όπως οι αρχικές γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με μία διαμάχη και οι οποίες
έχουν στόχο την ανάδειξη του πλέον κατάλληλου τρόπου δράσης. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές
προέρχονται από ένα ευρύ πεδίο και μπορεί να περιλαμβάνουν άλλα κράτη-μέλη ,
περιφερειακούς οργανισμούς , την κυβέρνηση του ίδιου κράτους που εμπλέκεται στη
διαμάχη και άλλους συνεργάτες των Ηνωμένων Εθνών. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας
δύναται να καταθέσει αίτηση μιας στρατηγικής ανάλυσης της κατάστασης για να
προσδιοριστούν όλες τις δυνατές επιλογές δράσης για την συγκεκριμένη κατάσταση. Για
αυτό το σκοπό , συνήθως αποστέλλεται μία τεχνική ομάδα με την αρμοδιότητα της
ανάλυσης και εκτίμησης της κατάστασης από πλευράς ασφάλειας, πολιτικής , στρατιωτικής
δύναμης , ανθρωπιστικής κατάστασης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ολοκληρωμένη η
έκθεση αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα ο οποίος συντάσσει αναλυτικά τις συστάσεις
του για τυχόν πρόταση αποστολής ειρηνευτικής δύναμης με ποσοτικά και οικονομικά
στοιχεία και την αποστέλλει με τη σειρά του στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο
Ασφαλείας θα αποφασίσει εξετάζοντας όλους τους παράγοντες εάν η αποστολή μιας
ειρηνευτικής δύναμης είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς και το είδος αυτής και τα
καθήκοντα με τα οποία θα εξουσιοδοτηθεί, τα οποία θα αποτυπωθούν στην εγκεκριμένη
εντολή της (mandate). Επακόλουθο αυτής της απόφασης αποτελεί το ψήφισμα της Γενικής
Συνέλευσης όπου έχει την αρμοδιότητα για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού
και των πόρων που θα διατεθούν.
Έπειτα από την εγκαθίδρυση μιας ειρηνευτικής επιχείρησης , είθισται το Συμβούλιο
Ασφαλείας να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις διαχείρισής της στο
Γενικό Γραμματέα, όπως την ελευθερία να συνάπτει συμφωνίες με την κυβέρνηση της
χώρας υποδοχής, να επιβάλει κανόνες οι οποίοι θα δεσμεύουν την επιχείρηση καθώς και
την δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει περεταίρω άλλες λειτουργίες σε άλλα όργανα.

4

«UN Collective security: Chapter Six and a half” John F. Hillen III , Parameters; Carlisle Barracks,
Pa.24.1 , 1994 p. 27
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Αναφορικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, ένα από τα καθήκοντα του Γενικού
Γραμματέα είναι να ορίσει τον Ειδικό Αντιπρόσωπο υπό τον Γενικό Γραμματέα (SRSG) ο
οποίος γίνεται γνωστός και ως Αρχηγός της αποστολής(HOM, Head of Mission) ο οποίος
αποτελεί τον ανώτατο αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών στο κράτος που θα έχει βάση η
επιχείρηση. 5
Ως γνωστόν τα Ηνωμένα Έθνη δεν διαθέτουν μόνιμο στρατιωτικό ή αστυνομικό προσωπικό
το οποίο μπορεί να διατεθεί αν πάσα στιγμή, και δεδομένου αυτού, όλες οι ειρηνευτικές
αποστολές εναποθέτουν τις ελπίδες τους για τη στελέχωση των τμημάτων της δύναμης στα
κράτη-μέλη τα οποία θα συνεισφέρουν στη δημιουργία της αποστολής με στρατιωτικό ή
αστυνομικό προσωπικό της κάθε χώρας μέλους και οι οποίοι θα διατηρούν την εθνική
στολή με μόνο διακριτικό το γαλάζιο κράνος ή γαλάζιο μπερέ και το διακριτικό του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Για κάθε μία από της επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης , τα Ηνωμένα Έθνη στο αρχικό
ακόμη στάδιο, προβαίνουν στη σύναψη «Συμφωνίας για το καθεστώς των
Δυνάμεων»(SOFA) με την χώρα υποδοχής, όπου προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μελών της ειρηνευτικής δύναμης6.
Μετά την εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων
Εθνών και του κράτους υποδοχής, το τρίτο βασικότερο έγγραφο που οριοθετεί την
αποστολή είναι το μνημόνιο συμφωνίας7 μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των κρατών που
συνεισφέρουν πόρους σε αυτήν ( όπως το στρατιωτικό προσωπικό). Το έγγραφο αυτό
περιέχει νομικά δεσμευτικούς κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο σκοπός του είναι
διττός. Πρώτον να καθορίσει τους πόρους που δεσμεύεται να παραχωρήσει το κράτος και
δεύτερον να προσδιορίσει με λεπτομέρεια τα πρότυπα συμπεριφοράς που πρέπει να
ακολουθούν όλα τα μέλη καθώς και τη δέσμευση των κρατών να εξασκήσουν την
δικαιοδοσία σε πειθαρχικά και εγκληματικά ζητήματα εφόσον προκύψουν. Οι κανόνες
αυτοί συμβάλουν στην αύξηση της νομιμότητας της ειρηνευτικής επιχείρησης καθώς
επίσης και στη προσπάθεια δέσμευσης για ανάληψη ευθύνης από τα κράτη σε περιπτώσεις
σοβαρών παραβιάσεων από τα μέλη τους8. ( π.χ. εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης
και κακοποίησης).

5

” B.Oswald, H.Durham, A.Bates, «Documents on the law of UN Peace Operations, Oxford University
Press , 2010, p.19.
6
Katie E. Sams “IHL Obligations of the UN and other International Organizations Involved in
International Missions” in “International Military Missions and International Law” edited by M.Odello
and R.Piotrowicz, Martinus Nijhoff Publishers ,2011, p.51
7
Στα αγγλικά ο όρος Memorandum of Understanding (MOU)
8
B.Oswald, H.Durham, A.Bates , «Documents on the law of UN Peace Operations”, Oxford University
Press , 2010 , p.51
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A2.Το φάσμα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων:

Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις περιέχουν ένα φάσμα από διαφορετικού τύπου
δραστηριότητες που απαντούν σε ποικίλες εκφάνσεις της διατάραξης της ειρήνης. Οι
διαφορετικές δραστηριότητες και είδη των επιχειρήσεων αποτυπώνονται στο Capstone
Doctrine9 , δίνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του καθενός.
Μολονότι στη συγκεκριμένη εργασία δίνεται βάρος στις επιχειρήσεις διατήρησης της
ειρήνης, είναι χρήσιμη μια σύντομη παράθεση τους για λόγους συγκρίσεως και αντίληψης
της πολυδιάστατης φύσης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.
Πρόληψη συγκρούσεων (conflict prevention): περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διπλωματικά
μέσα τα οποία έχουν ως στόχο την αποκλιμάκωση μιας διαμάχης στην προσπάθεια
αποφυγής της μετεξέλιξής της σε βίαιη σύγκρουση. Οι δραστηριότητες πρόληψης
βασίζονται στα άρθρα που θεσπίζει το Κεφάλαιο έξι του Χάρτη.
Δράσεις Ειρήνευσης(peacemaking): περιλαμβάνει διπλωματικά μέσα που λαμβάνονται
κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης με στόχο την διαπραγμάτευση μεταξύ των αντιμαχόμενων
μερών με στόχο την ειρηνική διευθέτησή της και τη δημιουργία μιας συμφωνίας.
Επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης (peace enforcement): Περιλαμβάνει την εφαρμογή
έπειτα από εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιας ευρείας γκάμας
εξαναγκαστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης στρατιωτικής βίας με στόχο
την αποκατάσταση της ειρήνης σε περιπτώσεις όπου το Σ.Α έχει αποφανθεί αναφορικά με
την ύπαρξη «απειλής της ειρήνης, παραβίαση της ειρήνης ή επιθετική πράξη». Το
συμβούλιο Ασφαλείας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ακόμη και περιφερειακούς
οργανισμούς για την εφαρμογή δράσεων υπό τις εντολές του. Είναι σημαντικό να τονιστεί
πως στις επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης σε αντίθεση με τις παρακάτω επιχειρήσεις
διατήρησης της ειρήνης δεν ισχύει ο κανόνας/αρχή της συμφωνίας των μερών για την
αποστολή της δύναμης.
Επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης (peacekeeping): Αναφέρεται σε τεχνικές που έχουν
στόχο τη διατήρηση της ειρήνης, όσο εύθραυστης και να είναι , αμέσως μετά την παύση
των εχθροπραξιών και τη βοήθεια εφαρμογής της συμφωνίας ειρήνης(που μπορεί να
οφείλεται στο έργο των ειρηνοποιών(peacemakers). Οι επιχειρήσεις διατήρησης της
ειρήνης με το πέρασμα του χρόνου όπως θα δούμε και παρακάτω έχουν εξελιχθεί πολύ
περνώντας από το μοντέλο των απλών στρατιωτικών παρατηρητών εκεχειρίας και
διαχωρισμού των δυνάμεων στην δημιουργία πολύπλευρων και πολύπλοκων μοντέλων που
περιλαμβάνουν , στρατιωτική δύναμη , αστυνομική δύναμη και πολιτικές δυνάμεις και
ενσωματώνουν διάφορους στόχους δουλεύοντας ταυτόχρονα προς την επίτευξή τους.
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Οικοδόμηση της ειρήνης (peacebuilding) : Περιλαμβάνει όλα τα μέσα μετά το τέλος των
εχθροπραξιών που λαμβάνονται με στόχο τη δημιουργία συνθηκών αποτροπής της
επανάληψης των εχθροπραξιών και την ενδυνάμωση των δομών εκείνων που θα
επιτρέψουν τη δημιουργία του περιβάλλοντος εκείνου στο οποίο μπορεί να στηριχθεί μια
βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη. Η οικοδόμηση της ειρήνης αποτελεί μια πολύπλοκη
διαδικασία που απευθύνεται στις ρίζες της διαμάχης προσπαθώντας να εντοπίσει τις
γενεσιουργούς αιτίες που εντοπίζονται βαθιά στις δομές της κοινωνίας και της πολιτείας
προσφέροντας βοήθεια μέσω της ενδυνάμωσής των δομών αυτών.10

(Σχηματική αναπαράσταση από το έγγραφο 2008 σημ. 9)

A3.Αρχές που διέπουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις.
Ανεξαρτήτως συγκεκριμένων στόχων και καθηκόντων που πρέπει να υπηρετήσει κάθε
ειρηνευτική αποστολή, όλες οι ειρηνευτικές αποστολές, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις
επιβολής της ειρήνης, οφείλουν να εφαρμόζουν τρείς βασικές αρχές σε όλα τα στάδια της
εγκαθίδρυσης , διαχείρισης και διεξαγωγής τους. Η πρώτη διατύπωση αυτών των αρχών
έγινε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Dag Hammarskjold και τον Πρόεδρο
της Γενικής Συνέλευσης Lester B. Pearson στην αναφορά τους για τα διδάγματα από την
ίδρυση και την λειτουργία της πρώτης ένοπλης αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, UNEF I, το
1956 που απεστάλει ως απόκριση στη κρίση του Σουέζ.11 Από τότε οι ίδιες αρχές έχουν
επαναδιατυπωθεί επανειλημμένως με πιο σημαντική την αναφορά στο Δόγμα «Capstone»
το 2008 , που αποτελεί το σύγχρονο εγχειρίδιο των ειρηνευτικών αποστολών.
Τις τρείς αρχές αποτελούν:12
α- Η αρχή της συγκατάθεσης των αντιμαχόμενων μερών
10

Capstone Doctrine “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, 2008 UN
Summary study of the experience derived from the establishment and operation of the Force:
Report of the Secretary-General A/3943 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/3943
12
Capstone Doctrine “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, 2008 UN ,
p.31
11
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β- Η αρχή της αμεροληψίας
γ- Η αρχή της μη χρήσης βίας παρά μόνο για την άμυνα των μελών της αποστολής και την
υπεράσπιση της εντολής.

Η αρχή της συγκατάθεσης των αντιμαχόμενων μερών:
Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης έχουν ως προ-απαιτούμενο την συγκατάθεση των
κύριων μερών της διαμάχης. Αυτή η συγκατάθεση εγγυάται στο βαθμό που είναι αυτό
δυνατό, πως η αποστολή θα έχει την πολιτική ελευθερία και τη προστασία που χρειάζεται
έτσι ώστε να φέρει εις πέρας την εντολή που της έχει ανατεθεί. Χωρίς αυτήν υπάρχει
κίνδυνος για την ακεραιότητα των μελών καθώς και κίνδυνος να μεταλλαχθεί η
ειρηνευτική δύναμη σε συμβαλλόμενο μέρος της διαμάχης, περνώντας το όριο προς την
«επιβολή της ειρήνης»(peace enforcement). Είναι επίσης υψίστης σημασίας η επιχείρηση
να διατηρήσει αυτή τη συγκατάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια δράσης της, κάτι που έχει
αποδειχθεί μεγάλη πρόκληση για μια αποστολή. Η συγκατάθεση των μερών αποτελεί
περισσότερο μια πολιτική ανάγκη για την υλοποίηση του σχεδιασμού παρά ένα απλό
νομικό προαπαιτούμενο, και για αυτό το σκοπό οι οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν ως
άξονα τον άκρατο σεβασμό στη κουλτούρα και τα έθιμα ενός λαού καθώς και στη βαθιά
γνώση της ιστορίας του τόπου όπου δραστηριοποιούνται. Σε αυτή τη κατεύθυνση έχει
βασιστεί και η ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης των πολιτικών αλλαγών στο εκάστοτε
θέατρο των επιχειρήσεων. Υπάρχουν αρκετά ιστορικά παραδείγματα όπου ειρηνευτικές
αποστολές αναγκάστηκαν να αποσυρθούν, έπειτα από ανάκληση της συγκατάθεσης είτε
ενός είτε παραπάνω μερών ( UNEF I , έπειτα από ανάκληση της συγκατάθεσης της Αιγύπτου
το 196713, UNAMIR με ανάκληση της συγκατάθεσης της Ρουάντα το 1995-614 κ.α.). Το
ζήτημα της συγκατάθεσης γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο εάν αναλογιστούμε πως σε
αρκετές περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο το ποιος έχει την εξουσία ή την αρμοδιότητα να
δώσει τη συγκατάθεσή του όπως, επί παραδείγματι, όταν μιλάμε για ενδοκρατικές
διαμάχες με πολλές πλευρές να μάχονται για την εξουσία ή για «αποτυχημένα κράτη» με
απουσία κυβέρνησης. Στο ερώτημα για το σε ποια υποκείμενα αναγνωρίζεται το δικαίωμα
της παροχής συγκατάθεσης , μπορούμε να δούμε τα υποκείμενα που αναγνωρίζει το
Διεθνές δίκαιο: κράτη και κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί , αντάρτες και επαναστατικά
κινήματα15.
Η αρχή της αμεροληψίας:
β- Η αρχή της αμεροληψίας απαιτεί από τις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης να
εφαρμόζουν την εντολή τους χωρίς να μεροληπτούν υπέρ κάπου μέρους και χωρίς

13

Report of the Secretary-General on the Withdrawal of the United Nations Emergency Force, UN
GAOR, Fifth Emergency Special Session, Annex, Agenda Item 5, UN doc. A/6730 (1967);
Higgins, op. cit., fn. 7, pp. 361–362
14
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15
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προκατάληψη κατά οπουδήποτε. Η αμεροληψία επιπροσθέτως, μπορεί να αποδειχθεί
ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της συγκατάθεσης όλων των μερών καθώς και για τη
διατήρησης της αξιοπιστίας της από το σύνολο του πληθυσμού. Μολαταύτα είναι
απαραίτητο να τονιστεί πως η αμεροληψία δεν πρέπει να συγχέεται με την ουδετερότητα.
Οι ειρηνευτικές δυνάμεις πρέπει να είναι αμερόληπτες στις συνδιαλλαγές τους με τα
αντιμαχόμενα μέρη αλλά όχι ουδέτεροι κατά την εκτέλεση των εντολών τους. (Mandates)16

Η αρχή της μη χρήσης βίας παρά μόνο για την άμυνα των μελών της αποστολής και την
υπεράσπιση της εντολής:
γ- Οι αποστολές διατήρησης της ειρήνης πρέπει να απέχουν από τη χρήση βίας εκτός από
τις περιπτώσεις αυτοάμυνας ή υπεράσπισης της εντολής τους. Η χρήση βίας για
υπεράσπιση των μελών μιας αποστολής υπήρχε ήδη από τη πρώτη ένοπλη αποστολή το
1956. Με την πάροδο του χρόνου η έννοια της αυτοάμυνας διευρύνθηκε έτσι ώστε να
περικλείει το δικαίωμα των αποστολών να αντιδρούν έναντι ένοπλων απειλών που θα τους
απέτρεπε από το να ασκήσουν τα καθήκοντα που επιβάλει η εντολή του Συμβουλίου
Ασφαλείας17.Τα τελευταία χρόνια και με την εξέλιξη των αποστολών έτσι ώστε να
περιλαμβάνουν πιο σύνθετες εντολές για τη προστασία των πολιτών , των ανθρώπινων
δικαιωμάτων αλλά και λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν συχνά οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε ασταθή και ρευστά περιβάλλοντα το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί
να δώσει εντολή για χρήση βίας προς υπεράσπιση των πολιτών.18 Ανεξαρτήτως όμως του
βαθμού μετεξέλιξης των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης, δε πρέπει να τις ταυτίζουμε
με τις επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης. Πέρα από τη διαφορά της συμφωνίας των μερών,
μια άλλη διαφοροποίηση είναι πως η χρήση βίας στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης
είναι σε τακτικό επίπεδο, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει πλήγμα στην
εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης
όπου η χρήση βίας ενδέχεται να προέρχεται από το στρατηγικό επίπεδο ή και το διεθνές.19
Στο πεδίο τα μέλη του στρατιωτικού και αστυνομικού τμήματος των επιχειρήσεων
διατήρησης της ειρήνης ακολουθούν συγκεκριμένους «Κανόνες εμπλοκής»(για τη
στρατιωτική) ή «Οδηγίες για τη χρήση βίας»(για την αστυνομική δύναμη)20 όπου ορίζονται
λεπτομερώς οι συγκυρίες και το μέγεθος της δύναμης που επιτρέπεται να ασκηθεί σε
διάφορες καταστάσεις.21

16

“United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, 2008 UN p.34
Report of the Secretary General on the Implementation of Security Council resolution 34O (1973) ,
(S/11052/Rev.1)
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“Civil Affairs Handbook” , United Nations Department of Peacekeeping Operations and Department
of Field Support , 2012, p.14
19
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p.34
20
Στα αγγλικά “Rules of Engagement” και “Directives on the use of force”.
21
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Press , 2010, Ch.44 p.562
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A4.Νομικά καθεστώτα που διέπουν τις ειρηνευτικές αποστολές:

Το καθεστώς των ειρηνευτικών αποστολών υπό το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ένα
πολυσχιδές ζήτημα από νομικής πλευράς καθώς οι πηγές δικαίου, τα υποκείμενα και τα
ζητήματα δικαιοδοσίας διαμορφώνουν ένα ιδιάζων φάσμα κανόνων που διέπει κάθε
ειρηνευτική αποστολή. Τα τρία βασικά νομικά καθεστώτα που διέπουν τις ειρηνευτικές
αποστολές –αν και σε διαφορετικό βαθμό- είναι :
το διεθνές δίκαιο
το δίκαιο της χώρας υποδοχής και
το δίκαιο της χώρας από την οποία προέρχεται το στρατιωτικό προσωπικό.
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί το υποκείμενο που πρέπει να ακολουθεί και να
εφαρμόζει τον εκάστοτε ισχύοντα κανόνα είτε αναφερόμαστε στην ειρηνευτική αποστολή
ως σύνολο , είτε για ένα μέρος της, είτε ατομικά για τους κανόνες που πρέπει να τηρεί κάθε
μέλος ανάλογα με τη λειτουργία και τη θέση του.
Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις είναι βοηθητικά όργανα του Συμβουλίου Ασφαλείας και ως εκ
τούτου έχουν τη διεθνή νομική προσωπικότητα των Ηνωμένων Εθνών και υπόκεινται στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς νόμους που σχετίζονται με τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις22.
Λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά είδη ειρηνευτικών επιχειρήσεων όπως παρατέθηκαν
παραπάνω αλλά και την πολυδιάστατη φύση των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης ή
των επιχειρήσεων επιβολής της ειρήνης αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα εύρος κανόνων
που μπορεί να διέπουν μια επιχείρηση.
Οι κανόνες αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν : Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο , Διεθνές Δίκαιο
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , Γενικό Διεθνές Δίκαιο , Εντολές του Συμβουλίου
Ασφαλείας, Κανόνες Εμπλοκής , Συμφωνίες για το καθεστώς των Δυνάμεων και Μνημόνια
Συμφωνίας. Σε αυτούς μπορούν να προστεθούν οι προαναφερόμενοι νόμοι της χώρας
υποδοχής και της χώρας προέλευσης καθώς και οι κανόνες εθιμικού δικαίου.
Η δυσκολία έγκειται στο καθορισμό των ισχυόντων κανόνων σε περιπτώσεις
αλληλοεπικάλυψης ή σε γκρίζες περιπτώσεις που οι συνισταμένες δεν είναι ξεκάθαρες.
Το καθεστώς μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση στη χώρα υποδοχής καθώς και
το είδος του προσωπικού. Σε περίπτωση ύπαρξης ένοπλης σύρραξης σαφώς το Διεθνές
Ανθρωπιστικό Δίκαιο θα πρέπει να τηρείται όμως δεν είναι το ίδιο εύκολη η εκτίμηση και
εφαρμογή του σε όλες τις επιχειρήσεις όπως παραδείγματος χάριν σε περιβάλλοντα που
πλήττονται από σποραδικές συγκρούσεις σε ένα μέρος της επικράτειάς τους . Στο σημείο
αυτό πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των στρατιωτικών αποστολών που είναι μέρος μιας
επιχείρησης επιβολής της ειρήνης και του στρατιωτικού κομματιού μιας επιχείρησης
διατήρησης της ειρήνης η οποία έχει λάβει εξουσιοδότηση για χρήση βίας από το
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Συμβούλιο Ασφαλείας που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις άμυνας της αποστολής. Στη
πρώτη περίπτωση είναι αδιαμφησβήτητη η υποχρέωση υπακοής στους κανόνες ΔΑΔ
δεδομένου ότι πρόκειται για μια δύναμη που δημιουργείται για να αντιμετωπίσει μια
απειλή στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.
Η περίπτωση των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης όμως δεν είναι τόσο αυτονόητη.
Τα πρώτα χρόνια, οι ειρηνευτικές αποστολές δε θεωρούσαν ότι δεσμεύονται από το ΔΑΔ με
το επιχείρημα πως η Σύμβαση της Γενεύης του 1949 αναφέρεται στα «Συμβαλλόμενα μέρη
της Σύγκρουσης» τα οποία δε μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από τα κράτη που έχουν
επικυρώσει τη Σύμβαση. Με βάση του ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν είχαν επικυρώσει τη
Σύμβαση, κατ’ επέκταση οι ειρηνευτικές αποστολές δε δεσμεύονταν από τους κανόνες του
ΔΑΔ. Αυτό το επιχείρημα με τη πάροδο του χρόνου και την δημιουργία όλο και πιο
πολυδιάστατων και δυναμικών αποστολών προκάλεσε έντονες κριτικές από τη διεθνή
κοινότητα.
Το 1999 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν εξέδωσε την ανακοίνωση
αναφορικά με τη τήρηση των κανόνων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου από τις
Δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών. Η ανακοίνωση θέτει μια σειρά από βασικές αρχές και
κανόνες ΔΑΔ που θα διέπουν «τη δράση των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών που
διεξάγουν επιχειρήσεις κάτω από την διοίκηση και τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών..»
«..όταν σε περιπτώσεις ένοπλης σύγκρουσης λαμβάνουν μέρος ως μαχητές , στο βαθμό και
για τη διάρκεια της εμπλοκής τους.»23 Την επιβεβαίωση των όσων περιέχονται στην
ανακοίνωση καθώς και μια πιο ξεκάθαρη αναφορά στη δέσμευση των ειρηνευτικών
αποστολών περιέχει το κείμενο που αποτελεί το σύγχρονο εγχειρίδιο των ειρηνευτικών
επιχειρήσεων, με τις Αρχές και Κατευθυντήριες γραμμές , γνωστό και ως δόγμα Capstone.24
Μολονότι παρατηρούμε μεγάλες αλλαγές προς τη κατεύθυνση αυτή με αρκετά βήματα να
έχουν γίνει ως προς την στήριξη της εφαρμογής των κανόνων, η έλλειψη ενός
ολοκληρωμένου και εμπεριστατωμένου εγχειριδίου σημαίνει πως σε κάθε περίπτωση
υπάρχει περιθώριο για ad hoc ερμηνείες των συνθηκών. Οι επιστημονικές απόψεις
συνεχίζουν να διίστανται καθώς η μεταβαλλόμενη φύση των σύγχρονων συγκρούσεων
αφήνει χώρο για ποικίλες ερμηνείες και επιστημονικές διενέξεις. Η ποικιλομορφία των
ένοπλων συγκρούσεων και περιπτώσεων βίας σε συσχετισμό με τους διαφόρους τύπους
επιχειρήσεων ειρήνης έχει ως συνέπεια την αδυναμία απόλυτου καθορισμού των νομικών
δεσμεύσεων. Κανείς δε μπορεί να συμφωνήσει για το ποιος δεσμεύεται από ποιους
κανόνες επακριβώς. Οι συζητήσεις για τα προβλήματα που έχει ο κόσμος των νομικών
καθεστώτων είναι μακροσκελής και περιλαμβάνουν μεταξύ πολλών άλλων
προβληματισμούς για το πότε και εάν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις πρέπει να υπακούν
στους κανόνες διεθνών ή μη διεθνών συγκρούσεων , πότε μπορούμε να πούμε πως ξεκινάει
η εφαρμογή των κανόνων αυτών σε ένα ρευστό περιβάλλον που διέπεται από κρούσματα

23

Secretary-General's Bulletin: Observance by United Nations Forces of International Humanitarian
Law , UN Doc ST/SGB/1999/13
24
Capstone Doctrine “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, 2008 UN
p.15 “United Nations peacekeepers must have a clear understanding of the principles and rules of
international humanitarian law and observe them in situations where they apply”
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βίας, πως μπορεί να είναι εφικτή μια διάκριση όταν τα ίδια μέλη αλλάζουν ρόλους προς την
επίτευξη ή προς την υπεράσπιση της εντολής. Αυτά αποτελούν μερικά μόνο από τα
πολυσυζητημένα ερωτήματα.25
Αντίστοιχες δυσκολίες παρατηρήθηκαν και με τις Συμβάσεις για το Δίκαιο των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και την μη αναγνώριση της δέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών ως μέρος
οποιαδήποτε σύμβασης , με επιχείρημα την αναφορά στο ότι ο Χάρτης αποδίδει στα κράτη
την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων , ενώ τα Ηνωμένα Έθνη κρατούν μόνο το ρόλο της
προαγωγής τους. Στον αντίποδα βρίσκονται οι συγγραφείς που υποστηρίζουν πως η
εφαρμογή των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί υποχρέωση η οποία
αποτυπώνεται στο Χάρτη και αποτελεί βασική αρχή των Ηνωμένων Εθνών,26 καθώς επίσης
και το γεγονός ότι οι κανόνες των Συμβάσεων των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν πλέον
ενσωματωθεί στο εθιμικό δίκαιο καθώς επίσης και πολλοί κανόνες που προέρχονται από
αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.27

Πλέον και έπειτα από δυο ταραχώδεις δεκαετίες , είναι αδιαμφισβήτητη η δέσμευση των
ειρηνευτικών αποστολών στη τήρηση του Δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , όπως
ορίζεται και στο δόγμα Capstone, πως όλα ανεξαιρέτως τα μέλη πρέπει να δρουν σύμφωνα
με τους κανόνες του ΔΔΑΔ και να έχουν πλήρη γνώση του πώς διασταυρώνεται η εφαρμογή
των καθηκόντων και εντολών τους με τους κανόνες αυτούς. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι
«… πρέπει να αναγνωρίζουν παραβιάσεις ή καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να
είναι έτοιμοι να αντιδράσουν κατάλληλα, μέσα στα όρια της εντολής και των δυνατοτήτων
τους…» «…Εκεί που οι ίδιοι διαπράττουν παραβιάσεις , θα πρέπει να λογοδοτούν ..»28

25

“Applicability of International Humanitarian Law and International Human Rights Law to UN
Mandated Forces” , Expert Meeting on Multinational peace operations Report ,Edited by Alexanre
Faite and Jeremie Labbe Grenier, Legal Division of the ICRC, 2003
26
Katarina Mansson “Integration of Human Rights in Peace Operations: Is there an Ideal Model?”
International Peacekeeping, 13:4, 547-563, 2006 p.549-550
27
Noelle Quenivet “Human Rights Law and Peacekeeping Operations” in “International Military
Missions and International Law” edited by M.Odello and R.Piotrowicz, Martinus Nijhoff Publishers,
2011, p. 118 , p123-134 και
Javaid Rehman “Interanational Human Rights Law : A practical Approach” , Pearson Education, 2003,
p20-21
28
Capstone Doctrine “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, 2008 UN ,
p.14
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A5.Ιστορική αναδρομή

i - Η αρχή των ειρηνευτικών αποστολών – Η δημιουργία των παραδοσιακών
ειρηνευτικών επιχειρήσεων
Η Πρώτη ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ δημιουργήθηκε το 1948 με αρχικό σκοπό την
επιτήρηση της συμφωνίας ανακωχής της Άραβο-ισραηλινής ένοπλης σύρραξης. Η United
Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) ήταν μια μη ένοπλη δύναμη επιτήρησης
(απόφαση Σ.Α. 50, 05/1948) χωρίς καμία δυνατότητα επέμβασης.
Μπορεί τα άρθρα του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να άνοιγαν δυνατότητες
για μια πιο δυναμική δράση του οργανισμού στο τομέα της συλλογικής ασφάλειας και
ειρήνης όμως η ταραχώδης περίοδος που ακολούθησε λίγο μετά της ίδρυσης του
οργανισμού με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Η.Π.Α. και Σοβιετικής Ένωσης
κατέστησε πολλές από τις προοπτικές για δράση (στρατιωτική ή μη) που είχαν οραματιστεί
οι ιδρυτές, εκ των πραγμάτων ανέφικτες. Η αντιμαχία μεταξύ των δύο μελώνυπερδυνάμεων με δικαίωμα βέτο ισοδυναμούσε πρακτικά με έλλειψη γενικής συναίνεσης
από το Συμβούλιο Ασφαλείας και ως εκ τούτου με αδυναμία εκπλήρωσης από πλευράς
Ηνωμένων Εθνών των καθηκόντων τους στην συλλογική ασφάλεια. Τα πρώτα χρόνια των
ειρηνευτικών αποστολών λαξεύτηκαν σε ένα περιβάλλον που έδωσε λίγα περιθώρια για
ανάπτυξη , καθορίζοντας όμως τις βασικές αρχές που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό
υπακούουν ακόμη και σήμερα.29
Οι πρώτες αποστολές κινήθηκαν κοντά στο πλαίσιο που είχε θέσει η UNTSO έχοντας
εντολές που περιορίζονταν στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και σταθεροποίησης
της κατάστασης καθώς και υποστήριξη στις πολιτικές προσπάθειες για επίλυση των
διαφορών με ειρηνικά μέσα. Οι αποστολές αυτών των χρόνων , με ελάχιστες εξαιρέσεις
αποτελούνταν από άοπλους στρατιωτικούς παρατηρητές και ελαφρώς οπλισμένα
στρατεύματα με πρωτεύοντες ρόλους την εποπτεία και την αποστολή αναφορών για τη
κατάσταση στη χώρα.
Η UNEF I ( 1956 Κρίση του Σουέζ ) αποτέλεσε την πρώτη ένοπλη ειρηνευτική δύναμη,
σηματοδοτώντας τη πρώτη μεγάλη εξέλιξη στην ιστορία των χρόνων του ψυχρού πολέμου.
Η δημιουργία και ο χαρακτήρας της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην βούληση του Γενικού
Γραμματέα που προσπάθησε με αυτή την επιχείρηση να διευρύνει την εντολή με πιο
φιλόδοξους στόχους ( ..«για να διασφαλίσει και να εποπτεύσει τη κατάπαυση του πυρός»..
30
), καθώς και να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατική δυσκολία στην ανάγκη για άμεση
εύρεση του προσωπικού που θα την απαρτίζει από τα κράτη-μέλη.

29

Richard Kareem Al-Qaq , “Managing World Order : United Nations Peace Operations and the
Security Agenda” , Tauris Academic Studies, 2009 , p.14
30
UN Force for Sinai , GA Resolution 1000 5/11/56
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Η πρώτη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και η μοναδική για το μέγεθος της κατά τη διάρκεια
του ψυχρού πολέμου ήταν η ONUC το 1960. Αρχικώς συστάθηκε για να βοηθήσει το άρτι
ανεξάρτητο κράτος του Κογκό με στρατιωτική και τεχνική βοήθεια προς τη κυβέρνηση για
την αντιμετώπιση της κατάρρευσης πολλών υπηρεσιών έτσι ώστε να διατηρηθεί η τάξη και
η ασφάλεια. Οι εξελίξεις ωστόσο στο εσωτερικό της χώρας ανάγκασαν την επιχείρηση να
εγκαταλείψει την αρχική εντολή και να στραφεί σε ρόλους που προσομοιάζουν αυτούς της
επιβολής της ειρήνης με στόχο την υπεράσπιση της εδαφικής ανεξαρτησίας του Κονγκό. Τα
γεγονότα της ONUC οδήγησαν σε μακροσκελείς συζητήσεις και διαφωνίες στο Συμβούλιο
Ασφαλείας αναφορικά με τη διαχείριση και έλεγχο των επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο
καθηκόντων όσο και σε οικονομικό επίπεδο , ορίζοντας ως ανώτατο όριο εφαρμογής μιας
εντολής τους 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης ή τερματισμού μετά το πέρας της
περιόδου αυτής, στοχεύοντας έτσι στον μεγαλύτερο έλεγχο και τη δημιουργία ξεχωριστού
οικονομικού προϋπολογισμού για τις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης.31
Οι επόμενες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από μια βραδυκίνητη εξέλιξη των ειρηνευτικών
αποστολών που σχετιζόταν ως επί το πλείστον με το κατά καιρούς ψυχροπολεμικό κλίμα.
Συνολικά από το 1948 έως και το 1988 δημιουργήθηκαν 15 ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Οι
επιχειρήσεις αυτές έθεσαν τις βάσεις των ειρηνευτικών αποστολών και στην συντριπτική
τους πλειοψηφία παρουσίασαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που έγιναν η βάση όλων των
επιχειρήσεων που αργότερα θα επονομαστούν «παραδοσιακές επιχειρήσεις».
Υφίστανται πολλές κατηγοριοποιήσεις των ειρηνευτικών επιχειρήσεων , που βασίζονται
είτε σε χρονικούς άξονες είτε σε ποιοτικούς, μολαταύτα, και παρότι πολλοί συγγραφείς
ταυτίζουν στη τυπολογία των ειρηνευτικών επιχειρήσεων τις «παραδοσιακές επιχειρήσεις»
με την πρώτη χρονικά περίοδο του ψυχρού πολέμου , στο κομμάτι αυτό θα υιοθετηθεί η
άποψη32 ότι οι παραδοσιακές επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης αποτελούν ένα είδος με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παρότι γεννήθηκε στην ψυχροπολεμική περίοδο,
απαντάται και στη μετέπειτα περίοδο.
Τη βάση των παραδοσιακών επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης αποτελούν οι 3 αρχές
που αναφέρθηκαν παραπάνω και γεννήθηκαν στην περίοδο αυτή. Πάνω στην τριάδα της
συγκατάθεσης , της αμεροληψίας και της μη χρήση βίας χτίστηκε το μοντέλο αυτό που είχε
στόχο την παροχή βοήθειας στη δημιουργία και την διατήρηση ευνοϊκού κλίματος για την
μακροπρόθεσμη επίλυση της διαμάχης από τα ίδια τα μέρη. Οι δραστηριότητες των
παραδοσιακών αποστολών συμβαίνουν στη περίοδο από την έναρξη μιας εκεχειρίας έως
την πολιτική διευθέτηση και ποικίλουν από παρατήρηση, επαλήθευση γεγονότων ,
επίβλεψη της τήρησης των όρων εκεχειρίας μέχρι και τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πρώην
αντιμαχόμενων πλευρών.
Τα μέλη των ειρηνευτικών αποστολών προβαίνουν μεταξύ άλλων σε έλεγχο των συνόρων ,
περιπολίες σε ζώνες ασφαλείας, επαλήθευση των διάφορων σταδίων αποστρατικοποίησης
31

Ronald Hatto, «From peacekeeping to peacebuilding: the evolution of the role of the United
Nations in peace operations», International Review of the Red Cross, 2013,p.501-505
32
A. Bellamy, P. Williams, S. Griffin, “Understanding Peacekeeping”, Polity Press, 2004, Ch. 1,5
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καθώς και σε προσπάθειες για να καλλιεργήσουν ένα πολιτικό κλίμα που θα διευκολύνει
την επίλυση των διαφορών. Δεν καταστρώνουν οι ίδιοι πολιτικά σχέδια και λύσεις ούτε
επιβάλουν συμφωνίες μεταξύ των μερών. Τα μέλη που αποτελούσαν είτε άοπλο είτε
ελαφρώς οπλισμένο προσωπικό εξουσιοδοτούνται με αρμοδιότητες περιορισμένες στην
παρατήρηση εφαρμογής και σε διπλωματικές ενέργειες μεσιτείας. Με εξαίρεση την ONUC
που παρέκκλινε από την αρχική εντολή της λόγω των εξελίξεων στο πεδίο, η συντριπτική
πλειοψηφία των επιχειρήσεων έως το 1988 κατατάσσονται στις «παραδοσιακές
επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης».33

ii- Οι ειρηνευτικές αποστολές κατά τη μεταψυχροπολεμική εποχή
(1989-1994 και 1995-1999) - Οι «πολυδιάστατες ειρηνευτικές επιχειρήσεις»

Η περίοδος μετά από τη λήξη του ψυχρού πολέμου , θα μπορούσαμε να πούμε ότι
«ξεκλείδωσε» την δυνατότητα δράσης του Συμβουλίου Ασφαλείας και άνοιξε το δρόμο για
την συναίνεση στη δημιουργία ειρηνευτικών αποστολών. Οι αλλαγές που παρατηρούνται
την περίοδο εκείνη είναι ποσοτικές μα και ποιοτικές. Ποσοτικές διότι την περίοδο εκείνη
δημιουργήθηκαν περισσότερες ειρηνευτικές αποστολές από ότι όλα τα προηγούμενα 40
χρόνια ζωής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίχως την άκρατη ψυχροπολεμική χρήση
του βέτο και την τεταμένη ατμόσφαιρα του διπολισμού ο οργανισμός είχε και την
δυνατότητα μα και την αξιοπιστία να δράσει έναντι των κρίσεων της περιόδου αυτής, χωρίς
όμως αυτό να σημαίνει ότι είχε πάντα τη βούληση , τα μέσα ή και την εμπειρία να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής εκείνης34.

Οι ποιοτικές μεταλλάξεις των επιχειρήσεων οφείλονταν σε πρώτο βαθμό στην
προαναφερόμενη «ελευθερία» του Σ.Α. να υιοθετήσει μια πιο «ολιστική» προσέγγιση στην
αντιμετώπιση των καταστάσεων και σε δεύτερο βαθμό στο είδος των συγκρούσεων που
καλούνταν να αναμιχθεί. Η πλειοψηφία των συγκρούσεων για τις οποίες εξουσιοδοτούσε
ειρηνευτικές αποστολές το Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν εμφύλιες διαμάχες σε αντίθεση με
την προηγούμενα χρόνια όπου μιλούσαμε συνήθως για διακρατικές. Ένα ακόμη
χαρακτηριστικό που παρατηρείται πρώτη φορά την περίοδο εκείνη αποτελεί ο χρόνος
αποστολής μιας επιχείρησης. Παρατηρούμε λοιπόν ειρηνευτικές αποστολές να
αποστέλλονται διαμέσου μιας διαμάχης( πχ UNPROFOR) όπως επίσης και το γεγονός της
απόφασης παραμονής μιας επιχείρησης παρά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με την
ad hoc απόφαση για δράση προς την επιβολή της ειρήνης ή την αδράνεια. Η μετάλλαξη που
παρατηρείται είναι η στροφή από το μοντέλο των «παραδοσιακών» επιχειρήσεων σε αυτό
των «πολυδιάστατων» επιχειρήσεων της ειρήνης.
33

Ibid ch.5
Adam Roberts: «The crisis in UN peacekeeping», Survival: Global Politics and Strategy, 36:3, 1994
p.149-154
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Οι πολυδιάστατες επιχειρήσεις είχαν πολύ πιο διευρυμένο φάσμα καθηκόντων στις εντολές
τους καθώς ήταν σχεδιασμένες να διασφαλίζουν την εφαρμογή πιο ολοκληρωμένων
ειρηνευτικών συμφωνιών αλλά και να παρέχουν βοήθεια στο να τεθούν τα θεμέλια για μια
μακροχρόνια και βιώσιμη ειρήνη.
Η διεύρυνση των εντολών σημαίνει ότι στο πυρήνα των αρμοδιοτήτων των παραδοσιακών
επιχειρήσεων προστίθενται κράματα από αυτό που αργότερα θα ονομαστούν «επιβολή της
ειρήνης», «οικοδόμηση της ειρήνης», «δράσεις ειρήνευσης» κ.ο.κ. Οι νέοι στόχοι
περιλαμβάνουν: την σταθεροποίηση της κατάστασης ασφάλειας, την βοήθεια υλοποίησης
πολύπλοκων συμφωνιών ειρήνης , την οργάνωση του στρατού και της αστυνομίας , την
βοήθεια στην διεξαγωγή εκλογών και την εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών. 35
Για την επίτευξη των στόχων αυτών των αποστολών προστίθεται στη στρατιωτική βάση του
προσωπικού , και πολιτικό προσωπικό (civilian personnel) για να βοηθήσει την επιχείρηση
να ανταποκριθεί στους νέους στόχους.
Το κλίμα μετάλλαξης καλλιεργήθηκε και από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Boutros-Ghali με το έγγραφο-σταθμό «Ατζέντα για την Ειρήνη» αλλά και με τις εσωτερικές
διοικητικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν με σημαντικότερη τη δημιουργία των
ξεχωριστών τμημάτων: «Τμήμα Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης»(DPKO) , «Τμήμα
Πολιτικών Υποθέσεων»(DPA) και «Τμήμα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων»(DHA). Ταυτοχρόνως
συγχώνευσε όλα τα τμήματα και ομάδες με αντικείμενο τα οικονομικά , κοινωνικά και
αναπτυξιακά θέματα στο «Τμήμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης» (DESD). Οι
μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν στόχο την ανάδειξη της βούλησης του απαλλαγμένου από τις
χειροπέδες του διπολισμού Συμβουλίου Ασφαλείας να διαμορφώσει πολύπλευρες
προληπτικές πολιτικές στρατηγικές αλλά και να διαμορφώσει έναν ενισχυμένο και
πολυδιάστατο χαρακτήρα στη νέα γενιά ειρηνευτικών επιχειρήσεων.36
Παρόλες τις προσπάθειες για μια ολιστική προσέγγιση στις ιδιαζόντως δύσκολες
συγκρούσεις της περιόδου, οι αρχικές μεγάλες προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα
των αποστολών ήρθαν αντιμέτωπες με την πραγματικότητα των περιορισμένων πόρων και
των μη επαρκώς δυναμικών εντολών(robust mandates)που απαιτούνταν για την επίτευξη
των στόχων.37 Παρά την ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων, οι ειρηνευτικές
επιχειρήσεις στο πεδίο δε μπορούσαν να τις φέρουν εις πέρας χωρίς τα απαραίτητα
μέσα.(παράδειγμα η UNAMIR στη Ρουάντα ) 38
Έως το 1995 μια σειρά καταστροφών τόσο πολιτικών όσο και στο πλαίσιο των επιχειρήσεων
καθώς οδήγησε σε δριμείς κριτικές από πολλές πλευρές, εξαναγκάζοντας την επανεκτίμηση

35

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml
Richard Kareem Al-Qaq , “Managing World Order : United Nations Peace Operations and the
Security Agenda” , Tauris Academic Studies, 2009, p57
37
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38
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του ρόλου των ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών ως εργαλείου διαχείρισης
συγκρούσεων. Στα «προβλήματα αυτά προστέθηκε και η κατακόρυφη αύξηση του κόστους
αυτών των επιχειρήσεων μαζί με την δυσφορία των κρατών-μελών στη συνεισφορά πόρων
πρωτοφανών για τον τομέα αυτό. Την εξέλιξη αυτή προκάλεσαν κατά βάση οι 3 μεγάλες
επιχειρήσεις της προηγούμενης περιόδου στην Σομαλία, τη Ρουάντα και την
Βοσνία(UNOSOM II, UNAMIR , UNPROFOR). Στο πυρήνα των προβλημάτων βρίσκονταν η μη
τήρηση των συνθηκών ειρήνης και η αναζωπύρωση των συγκρούσεων , η έλλειψη
κατάλληλων πόρων και πολιτικής στήριξής έτσι ώστε να υπάρξει στοχευμένη αντίδραση , η
ίδια η φύση των συγκρούσεων (πχ εμφύλιες διαμάχες) καθώς και ο μεγάλος αριθμός από
απώλειες αμάχων. Πιο συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο της κριτικής των 3 αυτών
«αποτυχιών» βρέθηκαν και οι τρείς αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται όλες οι ειρηνευτικές
επιχειρήσεις, με κυριότερη την αμφισβήτηση της ισχύς τους σε περιπτώσεις όπου μια
επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης μετατρέπεται σε επιχείρηση επιβολής της ειρήνης. Στην
αντίδραση αυτή των κριτικών συνετέλεσε και το γεγονός των σκανδάλων για συχνές
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως άσκοποι θάνατοι πολιτών, σεξουαλική
εκμετάλλευση, εμπλοκή σε κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, κλοπές και βασανιστήρια από
το ίδιο το προσωπικό των ειρηνευτικών αποστολών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 39
Η συσσώρευση των προβλημάτων οδήγησε το Συμβούλιο Ασφαλείας στον περιορισμό του
αριθμού των ειρηνευτικών αποστολών και σε μια γενικότερη περίοδο «ενδοσκόπησης» για
το μέλλον του ειρηνευτικού τμήματος τα επόμενα χρόνια.
Για την αποφυγή των λαθών του παρελθόντος ο Γενικός Γραμματέας ανέθεσε την εξέταση
των γεγονότων στη Ρουάντα, τη Σρεμπένιτσα αλλά και τη Σομαλία έτσι ώστε να βρεθούν τα
αίτια που οδήγησαν στην αποτυχία , να αναλυθούν και να μετατραπούν σε «διδάγματα»
για τις μελλοντικές απόπειρες των Ηνωμένων Εθνών.
Την περίοδο εκείνη δημιουργήθηκαν δύο «στρατόπεδα» σκέψης αναφορικά με το μέλλον:
οι υποστηρικτές της επιστροφής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων στις βάσεις της
ψυχροπολεμικής εποχής και η πλευρά που υποστήριζε την εξέταση των προβλημάτων και
αναδιαμόρφωση τους, έτσι ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές.40

39

Tamara Duffey, “United Nations peacekeeping in the post‐cold war world», Civil Wars, 1:3, 1998
p.17-18
40
Shashi Tharoor «Should UN peacekeeping go ‘back to basics'?» , Survival: Global Politics and
Strategy, 37:4 , 1995 p.52-54
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Β1.Ανάδειξη επιτακτικής ανάγκης για προστασία ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

Από την Έκθεση Brahimi στο σήμερα
Έπειτα από κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα Kofi Annan ,η Σύσκεψη για τις Ειρηνευτικές
Επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε το 2000 μια αναφορά-σταθμό ως απάντηση
στο αίτημα για αξιολόγηση των ελλείψεων του συστήματος των ειρηνευτικών επιχειρήσεων
και τη δημιουργία ρεαλιστικών προτάσεων για την αλλαγή του βασιζόμενοι στις εμπειρίες
του παρελθόντος. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως Έκθεση Brahimi από τον Πρόεδρο της
Σύσκεψης, Lakhdar Brahimi. Η έκθεση αυτή στόχευε στην ενδυνάμωση του συστήματος
διαχείρισης και διατήρησης των επιχειρήσεων μέσω μεταρρυθμίσεων με τρείς βασικούς
άξονες: την ανανεωμένη πολιτική δέσμευση των κρατών-μελών , την εσωτερική θεσμική
αλλαγή του τμήματος ειρηνευτικών αποστολών και την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης
για τις δραστηριότητες τουτ.

Η προσέγγιση της έκθεσης για την ασφάλεια χτίζει πάνω στο κράμα των τριών μεθόδων
που είχαν αναφερθεί ήδη στην «Ατζέντα για την Ειρήνη» : την πρόληψη των συγκρούσεων
και την ειρήνευση , την διατήρηση της ειρήνης και την οικοδόμηση της ειρήνης με στόχο
την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.41
Η έκθεση τόνισε τη σημαντικότητα της ύπαρξης επαρκών πόρων και ξεκάθαρων ,
αξιόπιστων και εφικτών εντολών. Προτείνει μείωση του χρόνου δημιουργίας και αποστολής
μιας επιχείρησης καθώς και αποσαφήνιση της διοικητικής αλυσίδας ιεραρχίας για πιο
ασφαλή δράση των μελών καθώς και για να λυθούν ζητήματα λογοδοσίας.
Πάνω στο ζήτημα των σαφών εντολών , η έκθεση αναφέρει πως το Συμβούλιο Ασφαλείας
θα πρέπει να ελέγχει ότι η συμφωνίες που καλούνται να διαφυλάξουν οι ειρηνευτικές
επιχειρήσεις είναι σε συμφωνία με το Δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων42.
Στη προσπάθεια να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος που οφείλονταν στην
αδυναμία επίτευξης των στόχων, η έκθεση προτείνει την αύξηση του μεγέθους του
στρατιωτικού τμήματος των αποστολών, κάτι που κάνει πιο σαφή τη βούληση του
Συμβουλίου Ασφαλείας για ισχυροποίηση της δυναμικότητας του χαρακτήρα τους,
ανοίγοντας το δρόμο για καλύτερα εξοπλισμένες και ενισχυμένες δυνάμεις που μπορούν να
41

Sorpong Peou, “The UN, Peacekeeping, and Collective Human Security: From An Agenda for Peace
to the Brahimi Report”, International Peacekeeping, 9:2,2002 p.55
42
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/Treaty+Bodies.aspx
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αντιμετωπίσουν επιθετικές δράσεις σε περιπτώσεις άμυνας και υπεράσπισης της εντολής
τους με άξονα την επίτευξη του στόχου ασφάλειας και ειρήνης αλλά και της προστασίας
του πληθυσμού.43 Με αναφορά στην απόφαση 1265 που ορίζει ότι «η στόχευση πολιτών
στη διάρκεια εμπόλεμης σύγκρουσης και η άρνηση ανθρωπιστικής πρόσβασης στον άμαχο
πληθυσμό που έχει πληγεί από πόλεμο, αποτελεί από μόνη της απειλή της διεθνούς
ειρήνης και ασφάλειας και γι’ αυτό αποτελεί έναυσμα για δράση από το Συμβούλιο
Ασφαλείας. Εάν μια ειρηνευτική επιχείρηση των Η.Ε. βρίσκεται στο έδαφος, η εκτέλεση των
εν λόγω δράσεων μπορεί να γίνει ευθύνη της, και πρέπει να είναι προετοιμασμένη για
αυτό»44 η έκθεση επιβεβαιώνει την αμετάκλητη στροφή της νοοτροπίας των ειρηνευτικών
επιχειρήσεων αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους στο πεδίο αλλά και σε επίπεδο πολιτικής
σκέψης στα υψηλότερα κλιμάκια των Ηνωμένων Εθνών.
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης συνεργασίας με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) η έκθεση υπερθεματίζει τη
σημασία του κοινού σχεδιασμού και εκτέλεσης των παραμέτρων εκείνων στις αποστολές
που απευθύνονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λόγω περιορισμένων
πόρων του OHCHR η συμβολή του στις ειρηνευτικές αποστολές στο παρελθόν ήταν
περιορισμένη. Προτείνεται εδώ για πρώτη φορά η ενδυνάμωση της εμπλοκής του OHCHR
στη συνιστώσα των ειρηνευτικών αποστολών για τη προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ειδικότερα προβλέπει:
- “την επίβλεψη και θεσμοθέτηση των εργασιών πεδίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
- την πρόσληψη ειδικών στο τομέα για το πεδίο
- την οργάνωση εκπαιδεύσεων για όλο το προσωπικό των ειρηνευτικών αποστολών
( συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού προσωπικού)
-τη δημιουργία μοντέλων βάσεων δεδομένων για τη δουλειά που έχει γίνει πάνω στα
ανθρώπινα δικαιώματα στο πεδίο”45
Την ίδια χρονιά υπογράφεται το Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του OHCHR και του DPKO
όπου συμπεριλαμβάνονται οι άνωθι στοχεύσεις χωρίς ωστόσο να προβαίνει σε πρακτικές
λεπτομέρειες της εφαρμογής τους.46
Ήδη από το 1999 και μετά , παίρνοντας ως έναυσμα την απόφαση 1244 όπου η
«προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» τίθεται ως στόχος της εντολής
της UNMIK,47 όλες σχεδόν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται και εισάγονται στο σύστημα
των ειρηνευτικών επιχειρήσεων ή το σύστημα «επιχειρήσεων υποστήριξης της
43

Report of the Panel on United Nations Peace Operations ("Brahimi Report") A/55/305–S/2000/809 ,
2000, p. 11-12
44
Report of the Panel on United Nations Peace Operations ("Brahimi Report") A/55/305–S/2000/809 ,
2000 Ibid p.9 και S/RES/1265 (1999) https://undocs.org/S/RES/1265(1999)
45
Report of the Panel on United Nations Peace Operations ("Brahimi Report") , A/55/305–
S/2000/809, 2000 ,p.41
46
Sylvia Maus, “Institutionalizing Human Rights in UN Peacekeeping Operations: Critique of the Status
Quo – and a Call for a Human Rights Law Post Bellum” in “Mainstreaming Human Security in Peace
Operations and Crisis Management” edited by Wolfgang Benedek , Matthias C. Kettemann and
Markus Möstl , Routledge , 2010
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S/RES/1244 (1999)
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ειρήνης»(Peace Support Operations, όπως έχουν αρχίσει να τις επονομάζουν κάποιοι) τα
επόμενα χρόνια αναφέρουν την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις
ειρηνευτικές αποστολές ως πρωταρχικό στόχο των «ολοκληρωμένων αποστολών»
(“integrated missions”). Από την Διακήρυξη της Βιέννης και την ίδρυση του OHCHR το 1993
έως και τις αρχές του 21 αιώνα λίγα βήματα είχαν γίνει για την ενσωμάτωση και ενίσχυση
του σκοπού της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά την αναφορά στην
ανάγκη ενίσχυσης της σχέσης αυτής στην «Ατζέντα για την Ειρήνη» το 1992 , μέχρι και την
Έκθεση Brahimi το 1999 μιλούσαμε περισσότερο για ad hoc δράσεις παρά για μια σταθερά
θεσμοθετημένη διαδικασία.48 Μολονότι η Έκθεση αποτέλεσε το πρώτο μεταρρυθμιστικό
βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση , η έλλειψη ανάλογης θεσμοθετημένης αύξησης των πόρων
και διεύρυνσης των δομών του OHCHR ελάχιστα μετέβαλλε τις επιχειρήσεις στο πεδίο.49
Το επόμενο σημαντικό βήμα σε επίπεδο πολιτικής συμβαίνει το 2005 με την απόφαση
2005/24 της Επιτροπής Πολιτικής του Γενικού Γραμματέα που εκδίδεται με θέμα τα
«Ανθρώπινα Δικαιώματα στις ολοκληρωμένες αποστολές»50 στην οποία ορίζεται πως «όλοι
οι φορείς των Ηνωμένων Εθνών έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα προωθούνται και προστατεύονται από και εντός της αποστολής»51
Επιπλέον , την ίδια χρονιά η Ειδική Επιτροπή για τις Ειρηνευτικές αποστολές στην αναφορά
της επανατοποθετεί στο τραπέζι το ζήτημα της τήρησης των κανόνων του Δικαίου των
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων (IHRL) τονίζοντας τη σημασία συμμόρφωσης του προσωπικού
και των 3 τμημάτων(στρατιωτικό , αστυνομικό , πολιτικό ) και υπογραμμίζει τη μη ανοχή
οποιασδήποτε πράξης εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, από οποιοδήποτε μέλος που
βρίσκεται υπό τη διοίκηση του τμήματος ειρηνευτικών αποστολών.52
Στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί το 2008 τo έγγραφο με τις Αρχές και Κατευθυντήριες γραμμές
για τις ειρηνευτικές αποστολές(Capstone Doctrine) όπου θα επαναδιατυπωθούν οι
παραπάνω αρχές και θα επισημανθεί πως «οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ΗΕ πρέπει να
διεξάγονται με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να επιδιώκουν την
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της εκτέλεσης των εντολών τους.»53
Το Δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέραν της δεσμευτικής αξίας των κανόνων του,
αποτελεί ένα εργαλείο στις αποστολές καθώς καθιστά έναν «οδηγό» στην εκπαίδευση των
αστυνομικών και των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας υποδοχής όπως για παράδειγμα
η απαγόρευση των βασανιστηρίων και των διακρίσεων αλλά και οι αρχές που πρέπει να
48
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τηρούνται στα ζητήματα διαχείρισης προσφυγικών ροών, κρατουμένων , εσωτερικά
εκτοπισμένων πληθυσμών και άλλων ευάλωτων ομάδων . Επιπλέον , οι ίδιοι κανόνες
δικαίου που βρίσκονται στα όργανα του ΔΔΑΔ χρησιμεύουν ως «πυξίδα» και για τα ίδια τα
μέλη σε περιπτώσεις που αναλαμβάνουν οι ίδιοι αρμοδιότητες και ρόλους διοίκησης
ελλείψει κρατικής αρχής.54
Με την όλο και πιο συχνή ενσωμάτωση συνιστώσας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις
ολοκληρωμένες ειρηνευτικές επιχειρήσεις που εξουσιοδοτούνταν με δυναμικές εντολές, η
ανάγκη οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων αναδείχθηκε
υψίστης σημασίας. Στόχος ήταν η επιτυχημένη υλικοτεχνική υποστήριξη στα πλαίσια του
συχνά πολύπλοκου περιβάλλοντος που αντιμετώπιζαν στο πεδίο οι αποστολές και των
ολοένα και πιο απαιτητικών στόχων των επιχειρήσεων. Ως μέσο εξυπηρέτησης του σκοπού
αυτού σχεδιάστηκε το 2011 από τα τμήματα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων (DPKO), Πολιτικών
Υποθέσεων (DPA) και του τομέα Υποστήριξης Πεδίου (DFS) μια πολιτική για την
ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ειρηνευτικές αποστολές.
Οι επικρατούσες δραστηριότητες που προβλέπει αφορούν μεταξύ άλλων:55
- «την καθημερινή παρακολούθηση, διερεύνηση, τεκμηρίωση και υποβολή εκθέσεων
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- την παροχή συμβουλών και συστάσεων στις τοπικές και εθνικές αρχές, την παρότρυνση
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κυβερνήσεων προκειμένου να
καταστούν ικανοί να αποτρέψουν και να διασφαλίσουν την αποκατάσταση των
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
-την έκδοση αναφορών για τα κενά στο τομέα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αλλά και τις επιτυχίες
- την εγγύηση ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα
- τη δημιουργία θεσμών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
-την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο της ειρηνευτικής αποστολής του
ΟΗΕ καθώς και σε όλα τα προγράμματα και δραστηριότητες του ΟΗΕ στη χώρα υποδοχής».

Β2.Τάσεις στη στις ειρηνευτικές αποστολές: Προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Προστασία των Πολιτών

Η ενσωμάτωση της διάστασης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
προέκυψε από την αλλαγή πλεύσης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων προς τις δυναμικές
επιχειρήσεις και από την ανάληψη καθηκόντων «αντικατάστασης» της κρατικής αρχής αλλά
54
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και η διεύρυνση των καθηκόντων των εντολών των πολυδιάστατων επιχειρήσεων
συμβάδισε με την αλλαγή ως προς την αντίληψη του χρέους των Ηνωμένων Εθνών να
αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στις εντολές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα διαφαίνεται πως η θέση του Συμβουλίου
Ασφαλείας είναι πως οι κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αρκούν για
να χαρακτηριστεί μια κατάσταση ως απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και να
αναλάβει δράση το ίδιο.56 Στο κομμάτι των ειρηνευτικών αποστολών των ΗΕ αυτή στροφή
είχε ως έκβαση την δημιουργία δύο «τάσεων» : πρώτον η προστασία των Πολιτών (ή
Προστασία των Αμάχων-Protection of Civilians /PoC57) αναγνωρίστηκε ως άμεσος και
απερίφραστος στόχος στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις -σε αντίθεση με τον έμμεσο
χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν, και δεύτερον η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων προσεγγίστηκε με πιο ισχυρές εντολές και ξεκάθαρες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις από τα μέλη.58

α- Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: δύο όψεις: υποχρέωση
σεβασμού και υποχρέωση προστασίας
Δεδομένων των θετικών δειγμάτων στις εντολές για την υποχρέωση των ειρηνευτικών
επιχειρήσεων στο σεβασμό αλλά και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
μπορούμε να πούμε πως έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της «αναγνώρισης» του
δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς ωστόσο να φαίνεται να κατέχει ισότιμη θέση
στα άλλα κείμενα διεθνούς δικαίου σύμφωνα με ορισμένες απόψεις.59
Παρά τις ενθαρρυντικές εξελίξεις στο τομέα αυτό , πρέπει να κοιτάξουμε και προς την άλλη
πλευρά του νομίσματος έτσι ώστε να παραβάλουμε τις αποτυχίες που έχουν παρατηρηθεί
σε κάποιους τομείς, ως έναν τρόπο κατανόησης των εξελίξεων. Σαν πρώτη αρνητική πλευρά
δε μπορεί παρά να αναφερθούμε στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα μέλη
των ίδιων των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Οι παραβιάσεις αυτές περιλαμβάνουν
αναφορές για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση από το προσωπικό των
επιχειρήσεων προς το τοπικό πληθυσμό που είχαν εντολή να προστατέψουν. Το ζήτημα
αυτό που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 90’ δεν έφυγε από το προσκήνιο, και αποτέλεσε
ένα από τα μελανότερα σημεία στην αξιοπιστία του Οργανισμού και του ρόλου που
καλούσε να παίξει στα ζητήματα ειρήνης, ασφάλειας αλλά και προστασίας. Επιπροσθέτως ,
στις αποτυχίες στο τομέα αυτό προστίθενται και οι παραβιάσεις από τις δυνάμεις που
δρούσαν κάτω από τις εντολές του Συμβουλίου Ασφαλείας στους κανόνες συλλήψεων και
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κράτησης.(Παραδείγματα αποτελούν οι παραβιάσεις από τις δυνάμεις KFOR στο Κόσοβο
και IFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη).
Το δεύτερο βασικότερο σημείο κριτικής αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι αποστολές δεν
έπραξαν τα δέοντα για τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του τοπικού
πληθυσμού βάση των υποχρεώσεων τους. Το πιο έκδηλο παράδειγμα είναι η γενοκτονία
στη Σρεμπένιτσα το 1995 όπου οι δυνάμεις στο έδαφος παρά την ισχύ επιβολής που είχαν
δεν κατάφεραν να εμποδίσουν. Αντίστοιχα παραδείγματα μικρότερης κλίμακας απαντώνται
σε πολλές ακόμη αποστολές60.
Τέλος, σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις, τα προβλήματα έγκειται σε δύο επίπεδα, στο
«micro» όπως τέθηκε παραπάνω αλλά και στο «macro» που εκεί πρέπει να αξιολογηθούν
τα ζητήματα του συστήματος στην αδυναμία προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αλλά και στην απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ανάληψης ευθυνών.61
Υποχρέωση σεβασμού και αντιμετώπιση παραβιάσεων
Η αντίδραση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο σκάνδαλο των παραβιάσεων ,
περιλαμβάνει την ψήφιση της απόφασης 132562 , το δελτίο του Γενικού Γραμματέα το 2003
«Μέτρα για προστασία από σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση»63 που
όμως δεν απέτρεψε περεταίρω παραβιάσεις, όπως στη περίπτωση της MONUC64 και η
Αναφορά του τότε Συμβούλου του Σ.Α. πρίγκιπα Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein , γνωστή ως
“αναφορά Zeid” για την εξάλειψη στο μέλλον της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
κακοποίησης στις ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. το 2005, όπου ασχολήθηκε και με το
ζήτημα της επίδοσης ευθυνών και δίωξης των παραβατών από το κράτος που
προέρχονται.65
Από τότε έχουν υιοθετηθεί μια σειρά από έγγραφα και υπήρξαν και κάποιες πρωτοβουλίες
σχετικές με τις διοικητικές και ποινικές συνέπειες66, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται τα μέτρα
αυτά αρκούντως επαρκή καθώς επίσης θεωρείται ακόμη αμφιλεγόμενη η ικανότητα των
κρατών-παρόχων στρατιωτικού προσωπικού να ασκούν ποινικές διώξεις για τα εγκλήματα
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που διαπράττονται από τα μέλη που παραχωρούν στις αποστολές.67
Η υιοθέτηση της «πολιτικής μηδενικής ανοχής» σε διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας68 είναι ένα παράδειγμα από μία σειρά τέτοιων ενεργειών, δυστυχώς όμως τα
αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων αποδεικνύουν περισσότερο την ικανότητα των Η.Ε
να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στους κατηγορουμένους για παραβίαση των
κανονισμών , παρά την προθυμία των κρατών να ασκήσουν τη ποινική δικαιοδοσία τους
ενάντια στους φερόμενους δράστες παρά τη σαφή υποχρέωση και δέσμευση από τα
ψηφίσματα, τις «Συμφωνίες για το καθεστώς των Δυνάμεων» και το «Μνημόνιο
Συμφωνίας» μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του εκάστοτε κράτους.
Στο πλαίσιο της δράσης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων στο πεδίο, τα τελευταία χρόνια,
δεν υπάρχει ένα σταθερό θεσμικό μοντέλο, παρά μια πληθώρα από οργανωτικές δομές που
εμπεριέχουν συνιστώσες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό
ενσωμάτωσης μέσα στην επιχείρηση. Στη πλειοψηφία τους οι σύγχρονες πολυδιάστατες
επιχειρήσεις εμπεριέχουν ένα τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου -με τη στήριξη του
OHCHR- με εξειδικευμένους στόχους σύμφωνα με τις εντολές του Συμβουλίου Ασφαλείας
της κάθε αποστολής, δουλεύουν ανεξάρτητα αλλά και σε όλη την έκταση των
δραστηριότατων που εκτείνεται η επιχείρηση, με στόχους: «την προστασία και την
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» , «την ενδυνάμωση του πληθυσμού έτσι ώστε
να διεκδικήσει τα δικαιώματα του» και «το να καταστήσουν ικανή τη κρατική αρχή και τους
εθνικούς θεσμούς να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους στη προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, μέσω της στήριξης του κράτους δικαίου αναπτύσσοντας τις ικανότητές
του»69.
Με αφορμή την 20 επέτειο από τη γενοκτονία στη Ρουάντα (αλλά και την Σρεμπένιτσα ένα
χρόνο μετά), τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν την βούληση να μην επαναληφθούν ποτέ
παρόμοια περιστατικά με αναγνωρίζοντας τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως
έναν από τους τρείς πυλώνες δράσης, μαζί με την ειρήνη και ασφάλεια , και την ανάπτυξη.
Παρότι από τότε έχουν γίνει βήματα προς διάφορες κατευθύνσεις για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων , παραδείγματα όπως η Σρι Λάνκα , η Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία , η Συρία και αλλού αποδεικνύουν το χάσμα μεταξύ της δέσμευσης αυτής και
της πραγματικότητας, επιδεικνύοντας τα τεράστια «συστημικά προβλήματα», τα οποία και
αποτύπωσε το 2012 η ανεξάρτητη επιτροπή εσωτερικής επανεξέτασης των ΗΕ υπό το
Γενικό Γραμματέα. Η αναφορά αυτή της επιτροπής αποτέλεσε το έναυσμα για την
πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα να μετατραπούν τα αποτελέσματα της σε μία οδηγία
με στόχο την πολυεπίπεδη ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έγινε γνωστή
ως “Rights Up Front Action Plan70” η οποία υιοθετήθηκε από το Γ.Γ. το Σεπτέμβρη του 2013.
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Να σημειώσουμε εδώ πως η πρωτοβουλία αυτή δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας των πολιτών, διότι αφορά και
διατρέχει και τα δύο71 .
Το έγγραφο αυτό έχει τις βάσεις του στις εντολές που προέρχονται από το Χάρτη, τη Γενική
Συνέλευση και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και εισάγει μέτρα ενδυνάμωσης
σε δύο επίπεδα: στην υποστήριξη της εθνικής δράσης κάθε κράτους και στην εσωτερική
ενδυνάμωση των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών με προτάσεις για πάνω από 60
συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από διαφορετικούς φορείς των
Ηνωμένων Εθνών. Επιδιώκει να επιφέρει την αλλαγή σε τρία μέτωπα: μέσω της
«πολιτιστικής αλλαγής, όπου καλεί όλο το προσωπικό των Η.Ε. να αναγνωρίσει τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των πολιτών ως βασική υποχρέωση καθώς
απαιτεί την ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις των Η.Ε. , μέσω της αλλαγής στο επίπεδο της
δράσης των επιχειρήσεων στο πεδίο αλλά και στα κεντρικά μέσω της οποίας θα
παραμένουν συντονισμένοι για όποιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενέχουν
ενδείξεις για κλιμάκωση, θα προωθούν δράσεις έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και θα
αναπτύξουν στρατηγικές και μηχανισμούς συντονισμού και ικανότητας δράσης με
συνεργασία και των τριών πυλώνων. Τέλος, μέσω της αλλαγής στις πολιτικές δεσμεύσεις
των ΗΕ με τα κράτη μέλη , να ενθαρρύνουν μια πιο ενεργή εμπλοκή με στόχο τη δημιουργία
πολιτικής στήριξης των κρατών-μελών για την έγκαιρη και προληπτική δράση»72.

β-Προστασία των πολιτών
Οι εμπειρίες των ειρηνευτικών επιχειρήσεων της δεκαετίας του 90’ είχαν ως αποτέλεσμα τη
στροφή σε πιο δυναμικές επιχειρήσεις, με την Προστασία των Πολιτών να αναδεικνύεται
ως κύρια έκφανση της τάσης αυτής. Οι εντολές του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να
περιλαμβάνουν πια, συγκεκριμένα μέτρα που θα εφαρμόζουν στο πεδίο οι επιχειρήσεις για
την προστασία των πολιτών τηρώντας πάντα τους κανόνες του Ανθρωπιστικού Δικαίου και
του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αλλαγή αυτή απαιτούσε θεμελιακές
θεσμικές και δομικές αλλαγές στο έως τότε καθεστώς , τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και στη
πτυχή της αυτής καθαυτής ικανότητας ενσωμάτωσής τους στις εντολές. Οι πρότερες
αποτυχίες στη Ρουάντα και στη Βοσνία έδωσαν την εικόνα αποστολών ανέτοιμων να
προστατέψουν τους άμαχους στο πεδίο στο οποίο δρούσαν οι ειρηνευτικές αποστολές.
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Η πρώτη αναφορά στη προστασία των Πολιτών απαντά στην εντολή 1270 του Συμβουλίου
Ασφαλείας της Αποστολής UNAMSIL στη Σιέρρα Λεόνε το 199973 όπου εξουσιοδοτείται
κάτω από το Κεφάλαιο 7 «… στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, να παρέχει προστασία
στους αμάχους κάτω από επικείμενη απειλή σωματικής βίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
ευθύνες της κυβέρνησης...»
Την επόμενη δεκαπενταετία ο καταιγισμός αναφορών και ψηφισμάτων από το Συμβούλιο
Ασφαλείας θεσμοθέτησε τη κανονιστική υποχρέωση των Ηνωμένων Εθνών για τη
προστασία των πολιτών στις ειρηνευτικές αποστολές με τη πλειοψηφία των εντολών να
περιέχουν στις εντολές τους δυναμικές συνιστώσες προστασίας των πολιτών.
Σχεδόν αμέσως μετά την εντολή της UNAMSIL ακολούθησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας το
ψήφισμα 1265 το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την υιοθέτηση της πρώτης αναφοράς του
Γενικού Γραμματέα για την «προστασία των πολιτών» και το πρώτο “καθαρόαιμο”
ψήφισμα πάνω στο ζήτημα74. Εν συνεχεία στο ψήφισμα 1296 για τη προστασία των
πολιτών σε ένοπλες συρράξεις επιβεβαιώνεται η βούληση για «..να εξασφαλίσει, όπου
αυτό είναι σκόπιμο και εφικτό, ότι οι ειρηνευτικές αποστολές θα λαμβάνουν κατάλληλες
εντολές και θα διαθέτουν επαρκείς πόρους για να προστατεύουν τους αμάχους…» 75
Η εντολή της προστασίας των πολιτών όπως έχει καθιερωθεί από τα διάφορα ψηφίσματα
και εντολές στις οποίες έχει συμπεριληφθεί , βασίζεται σε κάποιες κατευθυντήριες αρχές οι
οποίες συμπεριλαμβάνουν ένα σετ από νομικές και πρακτικές αρχές προερχόμενες από το
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σε όσες επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνεται, ενέχει δηλαδή
κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το κοινό έγγραφο πολιτικής του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων και του
Τμήματος Υποστήριξης Πεδίου το 2015, η εντολή ορίζεται ως «όλα τα αναγκαία μέσα, μέχρι
και την χρήση θανατηφόρου βίας, με στόχο την πρόληψη ή την αντιμετώπιση απειλών
σωματικής βίας κατά των πολιτών, στα όρια των δυνατοτήτων της και του πεδίου
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων , και με την επιφύλαξη της ευθύνης της κυβέρνησης
της χώρας υποδοχής να προστατέψει τους πολίτες της»76
Τα περεταίρω βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:77
i- Την καθιέρωση του διεθνούς δικαίου ως πηγή δικαίου στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις ,
καθώς όλες οι εντολές αποτελούν εκδήλωση της αποφασιστικότητας της διεθνούς
κοινότητας να αποτρέψει τις πιο σημαντικές παραβιάσεις του δικαίου των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων , του ανθρωπιστικού δικαίου και του προσφυγικού δικαίου. Η εντολή της
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«προστασίας των πολιτών» είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο της εντολής μιας επιχείρησης
στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα
που έρχεται να προστατέψει η πολιτική αυτή προχωρούν πέρα από το δικαίωμα στη ζωή
και περιλαμβάνουν ένα ευρύ πλαίσιο πολιτικών, κοινωνικών , οικονομικών και
πολιτιστικών δικαιωμάτων.
ii-Την διατήρηση της κρατικής αρχής ως πρωταρχική υπεύθυνη για την προστασία των
πολιτών μέσα στα όρια των συνόρων της , μέσα από την ξεκάθαρη διατύπωση πως η
επιχείρηση δεν έχει σα στόχο την ανάληψη της ευθύνης από τη κρατική αρχή αλλά δρα
υποστηρικτικά στις κρατικές προσπάθειες ή ανεξάρτητα εφόσον η τελευταία κριθεί είτε
ανίκανη είτε απρόθυμη να το κάνει. Εξαίρεση επίσης αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι
ίδιες οι κυβερνητικές δυνάμεις αποτελούν απειλή για τους πολίτες.
iii- Την έμφαση στην ενεργητική φύση της εντολής, με την έννοια του καθήκοντος των
αποστολών να σχεδιάζουν και να οργανώνουν δράσεις με αποτρεπτικό και προληπτικό και
χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής αλλά και με το σχεδιασμό δράσεων
απόκρισης στις εκάστοτε περιστάσεις και προκλήσεις. Οι δραστηριότητες αυτές που πρέπει
πάντα να συμβαδίζουν με την εντολή, μπορεί να περιλαμβάνουν φυσική παρουσία σε
δύσκολες περιοχές, αποτρεπτικά μέτρα και συντονισμό μεταξύ των τριών συνιστωσών μιας
επιχείρησης : του στρατιωτικού , του αστυνομικού και του πολιτικού προσωπικού. Επιπλέον
, ο συντονισμός απαιτείται να είναι διευρυμένος και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις
οργανώσεις και τους φορείς που δρουν στο πεδίο στο τομέα της προστασίας.
iv- Διασφάλιση πως σε όλες τις επιχειρήσεις με εντολή για «Προστασία των Πολιτών» ο
αποτελεσματικός έλεγχος και η διοίκηση βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια του διοικητή
της στρατιωτικής δύναμης και αντίστοιχα του Αστυνομικού Επιτρόπου για τις αστυνομικές
δυνάμεις. Η απόκλιση από την απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες της επιχείρησης
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αμάχους και να βλάψει την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα
της επιχείρησης.
v- Η εντολή της προστασίας των πολιτών είναι σε συμφωνία με τις τρείς αρχές των
επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης και δεδομένης της συγκατάθεσης της αρχής της
χώρας η επιχείρηση μπορεί μολαταύτα να προβεί σε άσκηση βίας ακόμη και ενάντια των
κυβερνητικών δυνάμεων εφόσον θέτουν οι ίδιες επικείμενη απειλή σωματικής βίας κατά
πολιτών, πατώντας πάνω στην αρχή της χρήσης βίας μόνο σε περιπτώσεις άμυνας ή -στη
συγκεκριμένη περίπτωση- υπεράσπισης της εντολής.
vi- Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων θα ενέχει προσέγγιση
βάση της οργάνωσης αντιπροσώπευσης των κοινοτήτων που μεταφράζεται σε στην
περίληψη των ιδιαίτερων αναγκών των διάφορών ομάδων του πληθυσμού όπως γυναίκες ,
άντρες , αγόρια και κορίτσια αλλά και ομάδες με ειδικά χαρακτηριστικά.

Για να αντιμετωπίσει τις ad hoc προσεγγίσεις των εντολών από τις διάφορες επιχειρήσεις,
που οδηγούν σε μια θολή εικόνα αναφορικά με την εφαρμογή τους, τα έγγραφα πολιτικής
30

και εκπαίδευσης του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων δημιούργησαν μια συστηματική
προσέγγιση τριών επιπέδων στο πλαίσιο της οργάνωσης της επιχείρησης βάση της εντολής:
Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας μέσω διαλόγου και δημιουργίας
δεσμών με τους ιθύνοντες , τη κυβέρνηση ή άλλους φορείς , το δεύτερο επίπεδο
περιλαμβάνει την παροχή φυσικής προστασίας κυρίως από την στρατιωτική και αστυνομική
συνιστώσα της επιχείρησης, πάντα σε συντονισμό με τη συνιστώσα του πολιτικού
προσωπικού(civil affairs) η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και αξιολόγηση της
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής κατάστασης. Η εγκαθίδρυση
ενός περιβάλλοντος προστασίας αποτελεί το τρίτο επίπεδο όπου περιλαμβάνει σχέδια για
μεσο-μακρο χρόνια αποτελέσματα αλλά και τη γενικότερη δημιουργία ενός περιβάλλοντος
όπου θα προστατεύονται και θα προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα υπάρχει
πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Εδώ περιλαμβάνονται και τα σχέδια για
δραστηριότητες μιας ειρηνευτικής αποστολής όπως οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις
(στρατιωτικό , δικαστικό αστυνομικό σκέλος) και ο εθνικός αφοπλισμός.78
Το δεύτερο επίπεδο μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις μη διαδοχικές φάσεις οργάνωσης που
μπορεί να διατρέχουν το σύνολο της ειρηνευτικής επιχείρησης:
Φάση 1: Αποτροπή : Τα μέτρα αυτής της φάσης διενεργούνται σε περιοχές που δεν έχει
ανιχνευτεί ακόμη κάποια ξεκάθαρη απειλή, και στοχεύουν κυρίως στο να καθησυχάσουν
τον τοπικό πληθυσμό για την πρόθεση της αποστολής να παρέχει προστασία και να
αποθαρρύνει ομάδες από το να προβούν σε εχθρικές δράσεις έτσι ώστε να μειωθεί ο
κίνδυνος κλιμάκωσης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως την παρατήρηση και καταγραφή
των παραβιάσεων του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων , του ανθρωπιστικού αλλά και
του προσφυγικού δικαίου, την στήριξη των κρατικών αρχών ιδιαίτερα στη προσπάθεια
εγκαθίδρυσης ή ενδυνάμωσης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης έτσι ώστε αυτόνομα
να μπορεί να χειρίζεται ζητήματα νομικών παραβιάσεων διεθνούς δικαίου καθώς και μέτρα
διαμεσολάβησης μεταξύ των βασικών παραγόντων της διαμάχης79.
Φάση 2 : Πρόληψη : Όταν έχουν εντοπιστεί πιθανές απειλές , πιο δραστικά μέτρα
απαιτούνται έτσι ώστε να αποτραπεί, να μετριαστεί ή να εξαλειφθεί η απειλή εναντίων
πολιτών συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης βίας εφόσον έχει αξιολογηθεί η «επικείμενη
απειλή». Ο βασικός στόχος της φάσης αυτής περιλαμβάνει την εξάλειψη της πρόθεσης και
της ικανότητας των δραστών. Τα προληπτικά μέτρα θα έχουν πιο ενεργό χαρακτήρα, με
αυξημένη στήριξη στους θεσμούς που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, πολιτική πίεση εφόσον απαιτείται και συνεπής εφαρμογή της Human Rights
Due Diligence Policy των Ηνωμένων Εθνών του 201180 (όπως θα παρουσιαστεί σε παρακάτω
ενότητα όπου αφορά την παροχή βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών σε ένοπλες δυνάμεις που
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δεν ανήκουν στις δυνάμεις ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Φάση 3 : Αντιμετώπιση : Όταν η απειλή άσκησης βίας εναντίον των πολιτών είναι πλέον
προφανής , οι αποστολή θα θέσει ως άμεσο στόχο να σταματήσει τους επιτιθέμενους μέσω
μέτρων ασφαλείας , πολιτικών αλλά και νομικών μέσων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν – πέραν εκείνων της προηγούμενης φάσης- την πίεση προς τις αρχές να
δράσει ως προς τη προστασία των πολιτών της και την επιβολή του νομικού πλαισίου, την
άμεση και στοχευμένη δράση εναντίον των επιτιθέμενων μέσω των δυνάμεων ασφαλείας
με χρήση βίας ή σε περίπτωση που δεν έχει την ικανότητα ή την πολιτική ευχέρεια να
σταματήσει τους επιτιθέμενους, να παρέχει φυσική προστασία στους αμάχους που
βρίσκονται σε κίνδυνο ή να τους μεταφέρει σε ασφαλή περιοχή. Ακόμη και στην περίπτωση
που η αποστολή δεν ενέχει δυναμική εντολή, προβλέπονται στους Κανόνες Εμπλοκής οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν οι δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βία , να
συλλάβουν ή θέσουν υπό κράτηση πρόσωπα ή ομάδες που κρίνονται εχθρικά και εάν
ενδείκνυνται, να τους παραδώσουν στις κρατικές αρχές σύμφωνα πάντα με τις
«Προσωρινές Τυπικές Διαδικασίες Λειτουργίας για την Κράτηση στις Επιχειρήσεις
διατήρησης της Ειρήνης» του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων.81
Φάση 4 : Εδραίωση : Όταν η βία κατά των πολιτών υποχωρεί , η κάθε αποστολή στρέφει τις
δραστηριότητές της στην προσπάθεια σταδιακής σταθεροποίησης της κατάστασης σε
συντονισμό με τις τοπικές Αρχές και τους ετέρους. Ενδεικτικά οι δράσεις αυτής τις φάσεις
περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό την αποστράτευση και την ενσωμάτωση στη κοινωνία (οι
δράσεις αυτές ανήκουν στην επονομαζόμενη στρατηγική «Disarmament, demobilization
and reintegration» DDR στο πρωτότυπο) αλλά και δράσεις για την εφαρμογή της ειρήνης σε
τοπικό επίπεδο με προσπάθειες στήριξης της συμμετοχής των γυναικών στη διοίκηση αλλά
και σε διάφορους άλλους θεσμούς82.
Κατά την ενσωμάτωση στην οργάνωση της στρατηγικής της επιχείρησης της ατζέντας της
Προστασίας των Πολιτών, λήφθηκε υπόψη η αδυναμία οποιασδήποτε επιχείρησης να
προστατέψει όλο το πληθυσμό σε οποιοδήποτε μέρος. Τα αδύναμα σημεία που είχαν
παρατηρηθεί και τα λάθη που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε παρελθοντικές επιχειρήσεις
έκαναν σαφές πως επιβάλλεται να υπάρχει ένας συνεχής στρατηγικός και τακτικός
συντονισμός ούτως ώστε να αξιολογείται η κατάσταση και να ιεραρχούνται οι απειλές που
πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Η εφαρμογή της εντολής αυτής από τις επιχειρήσεις, έχει θεσπίσει συγκεκριμένα εργαλεία
και μεθόδους δράσης στις ειρηνευτικές αποστολές. Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά την
εκτίμηση των απειλών υπολογίζοντας την δυνατότητα , την πρόθεση αλλά και την ευκαιρία
για να πραγματοποιηθεί μια απειλή. Έπειτα, προβλέπεται το στάδιο της αναγνώρισης της
κοινότητας που βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να γίνει αξιολόγηση των ευπαθών ομάδων
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μέσα σε αυτήν, καθώς και των ιδιαίτερων αδυναμιών που παρουσιάζει ο εν λόγω
πληθυσμός. Εν συνεχεία θα πρέπει να εκτιμηθεί η ικανότητα και η πρόθεση άλλων φορέων
προστασίας των πολιτών μεταξύ των οποίων: το ίδιο το κράτος υποδοχής, οι δυνάμεις
ασφαλείας, η τοπική κοινωνία αλλά και άλλοι οργανισμοί που δρουν στο τομέα της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λάβουν δράση έτσι ώστε να προστατέψουν
τους απειλούμενους πληθυσμούς. Θα ακολουθήσει μια διαδικασία αξιολόγησης του ρίσκου
που συνδέεται με τις απειλές κατά των πολιτών. Το ρίσκο μετριέται συνεκτιμώντας την
πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η κάθε απειλή σε συνάρτηση της εκτίμησης των
επιπτώσεων που αυτή θα έχει. Κατά το τελευταίο στάδιο θα πρέπει να γίνει η
προτεραιοποίηση των καταστάσεων που θα αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το στάδιο θα
συνεκτιμηθεί πέρα από τη φύση της απειλής και το ρίσκο που ενέχει , η ικανότητα της ίδιας
της επιχείρησης να αντιμετωπίσει την κάθε απειλή με ή χωρίς υποστήριξη αλλά και οι
πιθανές συνέπειες δράσης ή απραξίας στον άμαχο πληθυσμό.
Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται ο καθορισμός μιας απειλής ως «επικείμενη».
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο πολιτικής της Προστασίας των Πολιτών , «…μια απειλή θεωρείται
επικείμενη αμέσως μόλις η αποστολή έχει μια εύλογη πεποίθηση ότι ο πιθανός δράστης
εμφανίζει μια εχθρική πρόθεση , ικανότητα , βεβαρυμμένο ιστορικό και την ευκαιρία να
προκαλέσει σωματική βία. Επομένως ο όρος «επικείμενη» δεν υπονοεί ότι η βία είναι
εγγυημένη να συμβεί στο άμεσο ή κοντινό μέλλον…..είναι επικείμενη από τη στιγμή που θα
αναγνωριστεί μέχρις ότου κρίνει η αποστολή ότι η απειλή δεν υπάρχει πλέον»83
Το ζήτημα της προστασίας των πολιτών μέσα από τη πορεία και τα αποτελέσματα των
ειρηνευτικών αποστολών έγινε αντικείμενο αρκετών στατιστικών κυρίως μελετών , τα
ευρήματα των οποίων κατά κύριο λόγο επιδεικνύουν την ασταθή αλλά σταθερά θετική
σχέση της εντολής στις ειρηνευτικές αποστολές.
Στην στατιστική ανάλυση της Hultman για τις επιθέσεις κατά πολιτών, τα ευρήματα της
υποστηρίζουν πως όταν οι ειρηνευτικές αποστολές αποστέλλονται σε μια χώρα με εν
εξελίξει εσωτερικές συγκρούσεις με ξεκάθαρες εντολές μπορούν να βοηθήσουν στην
μείωση της βίας κατά των πολιτών , όμως οι επιχειρήσεις που αποστέλλονται χωρίς
ξεκάθαρη εντολή για επέμβαση μπορεί να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Συμπεραίνει
επίσης πως «όταν τα Ηνωμένα Έθνη στέλνουν αποστολές με εντολή για προστασία των
πολιτών η βία κατά των πολιτών προερχόμενη από επαναστατικές ομάδες πραγματικά
μειώνεται»84.
Αντίστοιχα στη μελέτη των Murdie και Davis όπου θέτουν σαν υπόθεση ότι «ανάμεσα σε
όλα τα επιρρεπή σε εμφυλίους πολέμους κράτη με ειρηνευτική παρέμβαση, ένας επίσημος
ανθρωπιστικός σκοπός στην ειρηνευτική αποστολή θα οδηγήσει σε καλύτερα
αποτελέσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα» το συμπέρασμα τους είναι πως η υπόθεση
αυτή υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ευρήματα , τα οποία δείχνουν πως οι
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ανθρωπιστικοί σκοποί έχουν θετικό αντίκτυπο στα δικαιώματα φυσικής ακεραιότητας
(αλλά αρνητική επιρροή μελλοντικά στα δικαιώματα χειραφέτησης85).86
Στην πιο στοχευμένη μελέτη των Hultman, Kathman και Shannon, η υπόθεση εξετάζει «την
ικανότητα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων να προστατέψουν τον άμαχο πληθυσμό μέσω
των δράσεων διαχωρισμού των μαχητών και μειώνοντας τις δραστηριότητες στο πεδίο
μάχης που επιφέρουν απώλειες πολιτών και τις δραστηριότητες αστυνόμευσης,
παρακολούθησης, περιπολίας και την επιβολή πολιτικής προστασίας πίσω από τις γραμμές
μάχης». Τα αποτελέσματα της στατιστικής τους ανάλυσης αναδεικνύουν την εξαρτώμενη
σχέση μεταξύ του αριθμού στρατιωτικής και αστυνομικής δύναμης μιας ειρηνευτικής
αποστολής και της αποτελεσματικότητάς της στην καταστολή της βίας κατά των πολιτών
και τη διάσωση αθώων ζωών.87 Αποτέλεσμα που αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης
επιχειρήσεων με μέγεθος ανάλογο των περιστάσεων και των στόχων που καλείται να
επιτύχει η αποστολή.

Ειδικές κατηγορίες προστασίας : Γυναίκες και παιδιά
Η οπτική του φύλου επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες, αλλά
υπάρχει ειδική πρόβλεψη για δράσεις σχετικές με τη έμφυλη βία σε περιόδους διαμάχης
τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης καταστάσεων μέσω
οργανωμένου σχεδιασμού ταυτοποίησης και παραπομπών των περιπτώσεων88.
Η βάση του πλαισίου αυτού, βρίσκεται στην Αρχή της ισότητας των δύο φύλων όπως
αποτυπώνεται και στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών89. Με το Ψήφισμα από τη Γενική
Συνέλευση το 197990 της «Σύμβασης εξάλειψης κάθε μορφής διακρίσεως κατά των
γυναικών» (CEDAW) αλλά και με το "Προαιρετικό Πρωτόκολλο" που ψηφίστηκε το 199991
τα κράτη δεσμεύονται να εξαλείψουν τις διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων, λαμβάνοντας
μια σειρά από μέτρα με στόχο την ισότητα αλλά και σε την επίλυση ζητημάτων όπως η
εξάλειψη της εμπορίας γυναικών («trafficking», στο Άρθρο 6 της Σύμβασης). Το
Προαιρετικό πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα σε ατομικές η ομαδικές προσφυγές στην
Επιτροπή που δημιουργήθηκε από την ανωτέρω Σύμβαση. Εκτός από τη Σύμβαση αυτή
έχουν καθιερωθεί πολλά ακόμη όργανα και αποφάσεις για τα δικαιώματα της γυναίκας
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όπως η «Διακήρυξη για την Προστασία των Γυναικών και των Παιδιών σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης και ένοπλων συρράξεων» με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 3318
αλλά και η υιοθέτηση της «Διακήρυξης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» με
το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 48/104 το 1993.
Πάνω στο ζήτημα της ενίσχυσης της προστασίας των γυναικών σε περιόδους ένοπλών
συρράξεων αλλά κι το ζήτημα της συμμετοχής τους στην διατήρηση της ειρήνης και
ασφάλειας ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90’ το Συμβούλιο Ασφαλείας αρχίζει να
υιοθετεί κάποιες “θεματικές” θα λέγαμε αποφάσεις. Απόφαση σταθμός, θεωρείται η 1325
(2000), όπου μεταξύ άλλων εκφράζεται η βούληση του Συμβουλίου Ασφαλείας να
ενσωματωθεί η οπτική του φύλου στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις πέραν των προβλέψεων
περι σεξουαλικής και έμφυλης βίας που αναφέρθηκε και παραπάνω (Β2α). Η ερμηνεία
αυτού είναι διττή και αφορά τόσο την προσθήκη της συνιστώσας του φύλου στο πεδίο των
επιχειρήσεων, όσο και την αναγνώριση πως οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερες ευαλωτότητες
κατά τη περίοδο μιας σύρραξης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη προστασία
τους92 Στην ίδια ατζέντα , την 1325 ακολούθησαν οι αποφάσεις 1820 (2008), που περιείχε
μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και προέβλεπε επίσης εκπαιδεύσεις
των ειρηνοποιών για την αναγνώριση, απόκριση και πρόληψη των θυμάτων στο πλαίσιο της
αποστολής και η 1888 (2009) όπου ενισχυόταν η πρόθεση του ΣΑ να παρθούν μέτρα για την
προστασία των πολιτών αλλά με συγκεκριμένες προβλέψεις για τη προστασία των
γυναικών και των παιδιών στις ειρηνευτικές αποστολές.
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου ασφαλείας πάνω στο ζήτημα “Γυναίκες, ειρήνη και
ασφάλεια”(women and peace and security) πρέπει να αποτελούν οδηγό για όλες τις
ειρηνευτικές αποστολές.93
Επόμενη κατηγορία με ειδική μέριμνα αποτελεί η προστασία των παιδιών, στην οποία
περιλαμβάνονται διάφορα θέματα , όπως για παράδειγμα τα παιδιά-στρατιώτες ή η
εμπορία παιδιών μεταξύ άλλων για τα οποία πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι μηχανισμοί
προστασίας.94 Πέρα από την τήρηση των κανόνων της Σύμβασης για τα δικαιώματα του
παιδιού (Convention on the Rights of the Child,1989 και Προαιρετικό Πρωτόκολλο, 2000 95)
το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει υιοθετήσει πολλές αποφάσεις που περιέχουν ειδικά μέτρα
προστασίας των παιδιών σε καταστάσεις ένοπλων συρράξεων96. Ως ομάδα υψηλού
κινδύνου και με αυξημένη ευαλωτότητα , μαζί με τις γυναίκες τα παιδιά είχαν ειδική
κατηγοριοποίηση στην προστασία των πολιτών από τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις 97. Εκτός
της αναφοράς τους σε κάποιες παραπάνω αποφάσεις μαζί με τις γυναίκες, το Συμβούλιο
Ασφαλείας θεσπίζει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν ειδικά την κατηγορία των
92
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ανηλίκων. Το 2005 θεσπίζει την υποχρέωση ενσωμάτωσης ειδικών μέτρων προστασίας στα
πλαίσια των ειρηνευτικών αποστολών για τα παιδιά , μηχανισμών για την παρακολούθηση
και την αναφορά της κατάστασης των ανηλίκων στη κάθε επιχείρηση με ειδική μνεία στην
καταπολέμηση του φαινομένου των παιδιών-στρατιωτών 98. Το 2009 με την απόφαση 1882
υποχρεούνται οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να καταγράφουν
συγκεκριμένα τα μέρη μιας σύγκρουσης που προβαίνουν σε σκοτωμούς και εγκλήματα
σεξουαλικής βίας κατά παιδιών99.

γ- R2P VS POC κοινές ρίζες , διακριτές πορείες
Με κοινή αφετηρία τις αρχές του 20ου αιώνα, το κλίμα αναβρασμού που έφεραν τα
γεγονότα στην Ρουάντα και τη Σρεμπένιτσα κατά κύριο λόγο, ακολούθησε το κάλεσμα του
Kofi Annan το 1999 στη Γενική Συνέλευση που προέτρεψε τα μέλη να κινηθούν προς τη
κατεύθυνση μιας «συμφιλίωσης» της αρχής της κρατικής κυριαρχίας και της ευθύνης της
διεθνούς κοινότητας να προστατέψει τους πληθυσμούς από μαζικές παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η περίοδος εκείνη αποτέλεσε για τις μετέπειτα εξελίξεις τη
γενεσιουργό περίοδο για πολλές έννοιες που εξελίχθηκαν τα χρόνια που ακολούθησαν.
Έννοιες όπως η «ανθρώπινη ασφάλεια» , η «ευθύνη για προστασία» και η «προστασία των
πολιτών» εμφανίζονται στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής. Παρακάτω θα γίνει μια
περιγραφή των διαφορών των δύο εννοιών καθώς και θα παρουσιαστούν τα επιχειρήματα
του γιατί οι δύο αυτές ατζέντες είναι και πρέπει να παραμείνουν διακριτές.
Το 2001 η κυβέρνηση του Καναδά στη προσπάθειά της να προσφέρει απαντήσεις στη
πρόκληση του Kofi Annan συστήνει την «Διεθνή Επιτροπή για την Επέμβαση και την
Κρατική Κυριαρχία» (International Commission on Intervention and State Sovereignty- ICISS)
η οποία μετά από σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών
οργανώσεων, διακυβερνητικών οργανισμών, πανεπιστημίων και επιστημονικών επιτελείων
εκδίδει την έκθεση-πόρισμα που περιλαμβάνει την πρώτη σύλληψη των εννοιών και αρχών
της «Ευθύνης για Προστασία» (Responsibility to Protect – R2P ή RtoP )100
Η νομιμοποιητική βάση της «Ευθύνης για Προστασία» έρχεται το 2005 με το ψήφισμα της
Γενικής Συνέλευσης από τη Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής, όπου η διεθνής κοινότητα
αναγνωρίζει την διεθνή ευθύνη για προστασία των πληθυσμών από τέσσερα εγκλήματα:
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S/RES/1612 (2005) , αλλά και οι μετέπειτα αποφάσεις : S/RES/1882 (2009) , S/RES/2068 (2012) και
S/RES/2143 (2014) στην ίδια θεματική
99
” B.Oswald, H.Durham, A.Bates «Documents on the law of UN Peace Operations, Oxford University
Press , 2010 κεφ.24,25
100
“The Responsibility to Protect”, International Commission on Intervention and State
Sovereignty,2001 , http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf

36

της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου, των εθνικών εκκαθαρίσεων και των
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.101
Η αρχή της ευθύνης για προστασία όπως παρουσιάστηκε το 2005 , στηρίζεται σε 3
«πυλώνες» . Ο πρώτος είναι η πρωταρχική ευθύνη του ίδιου του κράτους για την
προστασία των πολιτών του από τα προαναφερθέντα εγκλήματα. Στο δεύτερο αναφέρεται
η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει και να παροτρύνει τα κράτη στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και τέλος στο τρίτο πυλώνα “Έγκαιρης και
αποφασιστικής απόκρισης” κατά τον οποίο εάν ένα κράτος αποτυγχάνει να προστατέψει ή
αποτελεί το ίδιο αυτουργό τέτοιων εγκλημάτων, η διεθνής κοινότητα πρέπει να προσφύγει
σε διπλωματικά , οικονομικά ή και ανθρωπιστικά μέτρα για να προστατέψει τους
πληθυσμούς.102 Και εφόσον τα ειρηνικά μέτρα αποδειχτούν ανεπαρκή «η διεθνής
κοινότητα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αναλάβει ισχυρότερη δράση ,
συμπεριλαμβανομένων συλλογικών μέτρων επιβολής, σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»103
Τα προηγούμενα χρόνια η ατζέντα της ευθύνης για προστασία υιοθετήθηκε σε αρκετές
εντολές για τη δημιουργία ειρηνευτικών αποστολών, με πιο χαρακτηριστικές τις
περιπτώσεις της Κένυας το 2008 και της Λιβύης το 2011 (Απόφαση Σ.Α. 1973).
Παρόλο το γεγονός πως έχουμε μια κοινή μήτρα και παράλληλες εξελίξεις της ατζέντας της
«Ευθύνης για προστασία» και αυτήν της «Προστασίας των Πολιτών» δεν σημαίνει πως οι
δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. Η «Προστασία των Πολιτών» όπως παρουσιάστηκε στη
προηγούμενη ενότητα διαφέρει σαφώς από αυτήν της «Ευθύνης για προστασία»
δεδομένου ότι περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα από ζητήματα πέραν των τεσσάρων στα
οποία αφιερώνεται αποκλειστικά η ατζέντα της «Ευθύνης για προστασία»104. Η διάκριση
μεταξύ των δύο εννοιών φαίνεται να είναι υψίστης σημασίας και καθοριστική για την
εξέλιξη καθεμιάς από τις δύο έννοιες. Παρά τη σύνδεση μεταξύ των δύο εννοιών , τα
Ηνωμένα Έθνη , οι ακαδημαϊκοί αλλά και οι ίδιες οι κυβερνήσεις προβαίνουν στο
διαχωρισμό των δύο αυτών εννοιών105. Στο ίδιο κλίμα , ο Tardy τονίζει την επικινδυνότητα
της σύζευξης των δύο όρων δεδομένης της εγγύτητας τους και υποστηρίζει πως η σύνδεση
αυτή μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει καθώς πέρα από το μικρό εύρος των
στόχων του R2P, “υπάρχουν διαφορές στο βαθμό εξαναγκασμού/χρήσης βίας που μπορεί
να παράγουν οι δύο έννοιες που τις διακρίνει σε βαθμό ώστε να μην ομογενοποιούνται ως
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εργαλεία στη διαχείριση συγκρούσεων. Χαρακτηριστικό της χρήσης βίας του R2P είναι η
εξουσιοδότηση της σε στρατηγικό επίπεδο από το Συμβούλιο Ασφαλείας και η απουσία
συναίνεσης από το κράτος υποδοχής. Σύμφωνα με το Capstone Doctrine , οι δυναμικές
ειρηνευτικές αποστολές (robust peacekeeping) που θέτουν το ανώτερο όριο χρήσης βίας
που μπορεί να ασκηθεί σε μια ειρηνευτική αποστολή διατήρησης της ειρήνης,
περιλαμβάνουν τη χρήση βίας σε τακτικό επίπεδο με την έγκριση του Συμβουλίου
Ασφαλείας και τη συγκατάθεση του κράτους υποδοχής ή των κύριων μερών της διαμάχης.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων
διατήρησης της ειρήνης και επιβολής της ειρήνης. Η R2P κινείται στο επίπεδο των
επιχειρήσεων επιβολής της ειρήνης παρά σε αυτό των διατήρησης, όσο δυναμικές εντολές
και να έχουν αυτές. Τέλος υποστηρίζει πως το τρίτο επίπεδο που περιέχει τις δράσεις
επιβολής χωρίς την συναίνεση του κράτους καθιστά την αποδοχή της ατζέντας του R2P
πολιτικά ασταθή ακόμη, και οποιαδήποτε ταύτιση των δύο εννοιών θα μπορούσε να
καταστεί επιβλαβής για την ατζέντα της Προστασίας των Πολιτών, παραθέτοντας το
υποθετικό παράδειγμα της καθεστωτικής αλλαγής που εμπεριέχεται στα εν δυνάμει μέτρα
της R2P και που θα μπορούσε να αποτρέψει μια κυβέρνηση ενός κράτους υποδοχής από το
να αποδεχτεί τη δράση μιας ειρηνευτικής αποστολής διατήρησης της ειρήνης που
περιλαμβάνει τη «Προστασία των πολιτών» στην εντολή της, σε περίπτωση ταύτισης των
όρων106. Σε αντίστοιχο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Willmot και Sheeran υποστηρίζοντας
ότι η ατζέντα της προστασίας των πολιτών κινείται στο επίπεδο δράσης μιας επιχείρησης
στο πεδίο ως επί το πλείστον σε αντίθεση με το R2P που λειτουργεί σε στρατηγικό
επίπεδο107.

Β3. H Human Rights Due Diligence Policy

Όπως προαναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της «Προστασίας των Πολιτών» , ο έλεγχος για παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και ο στόχος για την πρόληψη τους αποτελούν βασικό
πλέον στόχο των ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών. Πέρα από τα μέτρα που
εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των αποστολών με στόχο τις ίδιες τις
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ειρηνευτικές επιχειρήσεις , έγινε φανερό από κάποια γεγονότα που έλαβαν χώρα στην
αποστολή κυρίως του Κονγκό πως ο έλεγχος των επιχειρήσεων για παραβιάσεις πρέπει να
διευρύνεται και στους συνεργάτες της ειρηνευτικής αποστολής. Σε αρκετές αποστολές που
υπάρχει συνεργασία με στρατιωτικές δυνάμεις ή δυνάμεις ασφαλείας του κράτους
υποδοχής ή άλλης οντότητας που δεν ανήκει στο προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών έχει
παρατηρηθεί το φαινόμενο, να τελούνται παραβιάσεις από αυτές ακριβώς τις δυνάμεις,
καθιστώντας την ειρηνευτική επιχείρηση συνεργό σε παραβιάσεις, ειδικότερα όταν η
συνεργασία αυτή περιλαμβάνει οικονομική, στρατιωτική και άλλου είδους στήριξη. Στη
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό οι παραβιάσεις διεθνούς δικαίου της κυβερνητικής
στρατιωτικής δύναμης FARDC108, το οποίο λάμβανε βοήθεια από τη MONUC (μετέπειτα
MONUSCO) προκάλεσε αντιδράσεις, και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Πέρα από τη
συζήτηση περί διεθνούς ευθύνης ενός Διεθνούς Οργανισμού , έγινε κατανοητό πως οι
αποστολές είναι υπόλογες για τα μέρη στα οποία προσφέρουν στήριξη και πως κατ’
επέκταση όλες οι νομικές υποχρεώσεις εκτείνονται και στους φορείς που λαμβάνουν τη
στήριξη της αποστολής.
Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η HRDDP, που με αφετηρία το 2011 , και την
δημόσια έγκριση της το 2013 από το Συμβούλιο Ασφαλείας ξεκίνησε την εφαρμογή της και
έχει ήδη ενσωματωθεί στο περιεχόμενο των εντολών διάφορων ειρηνευτικών
επιχειρήσεων.109
Οι βασικές αρχές της όπως παρουσιάστηκαν στο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα και όπως
αναλύθηκαν στον έγγραφο καθοδήγησης110 της πολιτικής από το τμήμα ειρηνευτικών
επιχειρήσεων έχουν ως πυρήνα την αρχή πως :
«Η υποστήριξη από τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών στις δυνάμεις ασφαλείας που δεν
αποτελούν μέλη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους σκοπούς και τις
αρχές του Οργανισμού, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών…» και
«…υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να παρέχεται, όπου υπάρχουν ουσιώδεις
λόγοι να πιστεύεται ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος οι φορείς λήψης στήριξης να
διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου , του δικαίου των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του προσφυγικού δικαίου δίκαιο και εφόσον οι αρμόδιες
αρχές δεν λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά ή μέτρα μετριασμού..»111
Το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής δεν περιορίζεται μόνο στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις
αλλά σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών. Το εύρος της
«υποστήριξης» στην οποία αναφέρεται η πολιτική μπορεί να περιλαμβάνει: οικονομική
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βοήθεια , προγραμματική υποστήριξη στη διοίκηση , στρατηγική ή υλικοτεχνική υποστήριξη
στις δυνάμεις στο πεδίο αλλά και στήριξη των δυνάμεων στο πεδίο. Επιπλέον , η
«υποστήριξη» αυτή μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση μέσω εταίρων υλοποίησης
προγραμμάτων.
Το απαιτούμενο κριτήριο για την απόφαση παρακράτησης ή απόσυρσης της βοήθειας προς
τις δυνάμεις αυτές αποτελείται από τον προσδιορισμό ύπαρξης «σοβαρών παραβιάσεων».
Το περιεχόμενο το όρου αυτού ορίζεται στο ίδιο κείμενο και περιλαμβάνει:
α) «τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου» ή «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», όπως
ορίζεται στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου112, ή «σοβαρές
παραβιάσεις» ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων με
συνοπτικές διαδικασίες και των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων113.
Περιλαμβάνονται επίσης οι βίαιες εξαφανίσεις, η υποδούλωση, οι βιασμοί και γενικότερα
η σεξουαλική και έμφυλη βία σοβαρού χαρακτήρα καθώς και οι επαναπροωθήσεις
σύμφωνα με το προσφυγικό δίκαιο114 που διαπράττονται σε μεγάλη κλίμακα ή με μεγάλη
συχνότητα (δηλαδή είναι περισσότερο από μεμονωμένα ή απλώς σποραδικά φαινόμενα) ή
β)μια σειρά επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου , του
δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του προσφυγικού δικαίου που διαπράττονται
από σημαντικό αριθμό μελών της μονάδας ή
γ)η παρουσία σε ανώτερη θέση διοίκησης της μονάδας ενός ή περισσοτέρων αξιωματικών
για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες:
--άμεσης ευθύνης για τη διάπραξη "εγκλημάτων πολέμου", "σοβαρών παραβιάσεων"
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή επαναπροωθήσεων
-- ευθύνη της διοίκησης, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου, για την τέλεση τέτοιων εγκλημάτων, παραβιάσεων ή ενεργειών από
αυτούς που τελούν υπό τη διοίκησή τους
--παράλειψη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη, καταστολή,
διερεύνηση ή δίωξη άλλων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου , του
δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του προσφυγικού δικαίου που διαπράττονται σε
σημαντική κλίμακα από αυτούς που τελούν υπό τη διοίκησή τους»115
112

A/CONF.183/9 of 17 July 1998 , Rome Statute of the International Criminal Court, Άρθρα 7 και 8
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Το πιο βασικό στοιχείο όμως που εισάγει αυτή η πολιτική και ο λόγος που έχει σημαντική
δυναμική για καινοτομία στο χώρο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο
μηχανισμός αξιολόγησης κινδύνου που τόσο λεπτομερώς εισάγεται ως διαδικασία στο
πεδίο. Ξεπερνάει το γενικό πλαίσιο και ορίζει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πρακτική
που οφείλουν να ακολουθούν οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών πριν προβούν σε
οποιαδήποτε παροχή βοήθειας αλλά και την παρακολούθηση , τον έλεγχο και την
επαναξιολόγηση της βοήθειας αυτής.
Η πολιτική αυτή απαιτεί λοιπόν , από τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών: «να
προβαίνουν σε εκτίμηση του κινδύνου σχετικά με το αν οι φορείς που λαμβάνουν
υποστήριξη ενδέχεται να διαπράξουν σοβαρές παραβιάσεις και παρέχουν στήριξη μόνο
όταν δεν υπάρχουν ή μετριάζονται οι κίνδυνοι σοβαρών παραβιάσεων με τη λήψη
συγκεκριμένων μέτρων. Απαιτεί επίσης να καθιερώσουν διαδικασίες για την
παρακολούθηση της συμπεριφοράς των δικαιούχων φορέων για όσο χρονικό διάστημα
συνεχίζεται η υποστήριξη και να επισημάνουν τις καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις
στις εθνικές αρχές με σκοπό να δράσουν εκείνες έτσι ώστε να σταματήσουν τις
παραβιάσεις, εφόσον έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου στήριξης και, αν
αυτό είναι αναποτελεσματικό, ενδεχομένως να αναστείλουν ή να αποσύρουν την
υποστήριξη»116
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Παρότι η πολιτική αυτή δε αποτελεί από μόνη της ένα δεσμευτικό έγγραφο , καθώς
προέρχεται από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών , μολαταύτα η νομική
κατοχύρωση του περιεχομένου της βασίζεται στο ότι περιέχει την πρακτική εφαρμογή
υποχρεώσεων που ήδη δεσμεύουν νομικά τον οργανισμό . Σύμφωνα με τον Aust117, η
πολιτική αυτή θέτει κανόνες συνεργίας και διεθνούς ευθύνης σε ένα κράτος ή σε έναν
διεθνή οργανισμό στην διεξαγωγή μιας διεθνώς παράνομης πράξης , βάση της
αναγνώρισης ως εθιμικό δίκαιο της «Ευθύνης των Κρατών για Διεθνώς Παράνομες
πράξεις»118 αλλά και το άρθρο 14 από τα «Σχέδια άρθρων σχετικά με την ευθύνη των
διεθνών οργανισμών».119 Στο σχολιασμό του άρθρου 14 συγκεκριμένα αναφέρεται το
παράδειγμα της MONUC καθιστώντας σαφές ότι “εάν η MONUC έχει λόγους να πιστεύει
ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις του στρατού του Κονγκό (FARDC), στις οποίες παρέχει
βοήθεια , παραβιάζουν κάποιο νομικό καθεστώς και παρά τη μεσολάβηση της MONUC …
συνεχίζουν να διαπράττονται παραβιάσεις , τότε η MONUC δεν μπορεί να συνεχίσει
νόμιμα να υποστηρίζει αυτήν την επιχείρηση , αλλά θα πρέπει να σταματήσει εντελώς τη
συμμετοχή της…»
Στο ερώτημα του κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι η HRDDP συμβάλει στην
νομιμοποίηση ενός τύπου ειρηνευτικών αποστολών διατήρησης της ειρήνης οι οποίες θα
έχουν υπερβολικά αυστηρά όρια καταστώντας δύσκολη την επίτευξη των εντολών τους,
θέτοντας ουσιαστικά το δίλημμα της αποτελεσματικότητας των αποστολών και πώς μπορεί
να επηρεαστεί αρνητικά με την ύπαρξη της HRDDP, ο Aust απαντά πως η εποχή αυτή
απαιτεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς το σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Δεδομένου ότι δεν
θεωρούνται πλέον μια αυτονόητη δύναμη του καλού. Η λεπτή αυτή ισορροπία
αναγνωρίζεται στην παράγραφο 28 και από το ίδιο το έγγραφο της HRDDP αναφέροντας ότι
η παρακράτηση βοήθειας μπορεί να μειώσει την ικανότητα των αποστολών να πετύχουν
τους στόχους τους, παρόλα αυτά καθίσταται απαραίτητη για να προστατέψει από το να
εμπλακεί ο οργανισμός σε συνεργία παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή
του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του προσφυγικού δικαίου120.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Γ1. Προστασία των Πολιτών Στη MONUC/MONUSCO
Η διαμάχη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Democratic Republic of the Congo- DRC στο
εξής) είναι μια από τις πιο πολύπλοκές στο κόσμο. Στου λόγους δημιουργίας αυτής της
κατάστασης συμπεριλαμβάνονται η εκμετάλλευση των εντάσεων μεταξύ των διαφόρων
εθνικοτήτων στο έδαφός του καθώς και διαμάχες που ξέσπασαν ως απόρροια του
φαινομένου διάχυσης από τις συνορεύουσες χώρες. Ο δεύτερος Πόλεμος του Κονγκό ,
γνωστός και ως Μεγάλος Πόλεμος της Αφρικής, ξεκίνησε το 1998 όταν Δυνάμεις από τη
Ρουάντα , την Ουγκάντα και το Μπουρούντι εισέβαλαν στη χώρα, σε υποστήριξη των
διαφόρων επαναστατικών ομάδων που δρούσαν τη περιφέρεια του Κιβού, ενάντια στη τότε
κυβέρνηση του Προέδρου Καμπιλά. Με τον καιρό οι επαναστατικές ομάδες διασπάστηκαν
σε πολλαπλές παρατάξεις και στράφηκαν η μία ενάντια στην άλλη στη μάχη για τη
κυριαρχία στη περιοχή , με τη στήριξη ή χωρίς κάποιας γειτονικής χώρας. Το Σουδάν , το
Τσαντ , η Αγκόλα, η Ναμίμπια και η Ζιμπάμπουε αναμείχθηκαν επίσης, παρέχοντας στήριξη
σε κάποια από τις παρατάξεις στο πεδίο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε κατάπαυση
πυρός και την απόσυρση των ξένων δυνάμεων με την απόφαση 1234121 και παρότρυνε τα
κράτη να τηρούν τους κανόνες του Χάρτη και να μην επεμβαίνουν στα εσωτερικά ζητήματα
ενός άλλου κράτους.
Τον Ιούλιο του 1999 λήγει επισήμως η διαμάχη με την υπογραφή της Συμφωνίας της
Λουσάκα μεταξύ του DRC και 5 ακόμη περιφερειακών κρατών , για την επιτήρηση της
οποίας δημιουργείται η MONUC (United Nations Organization Mission in the Democratic
Republic of the Congo) με την απόφαση 1279122 το Νοέμβρη του 1999, με αρχικά καθήκοντα
περιορισμένα στην επιτήρηση και την απεμπλοκή των δυνάμεων κατά κύριο λόγο.
Τα επόμενα χρόνια τα καθήκοντα της MONUC , διευρύνθηκαν και άλλαξαν πολλές φορές με
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας να προσπαθούν να ανταποκριθούν στο
εύφλεκτο περιβάλλον του DRC και μιας ειρήνης που μόνο στιγμιαία εμφανιζόταν στο
προσκήνιο.
Η διαμάχη στο Κονγκό είχε- και συνεχίζει να έχει ακόμη και σήμερα- τραγικές συνέπειες για
τους πολίτες που στοχοποιούνταν συστηματικά από όλες τις πλευρές κατά καιρούς. Από
την αρχή ακόμη της θητείας της η MONUC αγωνίζονταν να περιορίσει τη βία και να
δημιουργήσει το πολιτικό κλίμα που θα έφερνε την ειρήνη στα 66 εκατομμύρια πολίτες της
χώρας , έχοντας στη διάθεσή της πάντα ανεπαρκείς πόρους για να καταφέρει το στόχο
της.123
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Παρά την εισαγωγή της «προστασίας των πολιτών» κάτω από επικείμενη απειλή σωματικής
βίας ως σκοπός της επιχείρησης από το 2000 στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
1291124 , δεν περιλήφθηκε στους προγραμματισμένους στόχους της αποστολής κατά το
σχεδιασμό στην πράξη ούτε υιοθετήθηκε ως στρατιωτικός στόχος από τις δυνάμεις στο
πεδίο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει η επιχείρηση τα μέσα και το προσωπικό
έτσι ώστε να μπορεί να παρέμβει ενεργά για να προστατέψει τους πολίτες, παρά την
αναφορά της σαν στόχο στην εντολή της.125
Η αδυναμία της MONUC να προστατέψει τις εκτεταμένες επιθέσεις κατά των πολιτών της ,
στις μεγάλες κρίσεις το 2002 (σφαγές στο Κισάνγκανι) και το 2003 με τη κρίση στο Ιτούρι
όπου η διαμάχη μεταξύ των φυλών Χέμα και Λεντού για τον έλεγχο της πλούσια σε
κοιτάσματα χρυσού περιοχής, απέδειξε την αδυναμία της MONUC να προστατέψει τους
κατοίκους από τις εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον τους με την διεθνή κοινότητα να
καταγράφει εκατοντάδες θύματα, απαγωγές και δεκάδες ακόμη εγκλήματα κατά των
πολιτών126 με εξαίρεση όσους κατάφεραν να καταφύγουν στον καταυλισμό που είχε στήσει
στο χώρο του αεροδρομίου της Μπούνια. Το μέγεθος της ανθρωπιστικής αυτής κρίσης είχε
ως αντίδραση, την αποστολή, μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα, μιας πολυεθνικής
δύναμης με πρωτοβουλία της Γαλλίας και με την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστή ως
«Επιχείρηση Άρτεμις» ( IEMF – Interim Emergency Multinational Force )127 με στόχους τη
στήριξη και τη συνεργασία με τη MONUC. Στην απόφαση 1493 το 2003 γίνεται σημαντική
αλλαγή στην εντολή της MONUC προς μια πιο δυναμική διατήρηση της ειρήνης(robust
peacekeeping) θέτοντας την εντολή κάτω από το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη εξουσιοδοτώντας
την MONUC να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για αν πετύχει τους στόχους της
εντολής της , δίνοντας έμφαση στις «εύφλεκτες» περιοχές και εξουσιοδοτώντας εμπάργκο
όπλων στη χώρα. Η έμφαση της νέας εντολής στην στροφή προς ένα πιο δυναμικό πλαίσιο
έχει μεγάλη σημασία, παρά το γεγονός ότι η προστασία των πολιτών ήδη από το 2001 είχε
την εξουσιοδότηση του Κεφαλαίου 7 128.

Παρά την ομοιότητα στη διατύπωση της εντολής αναφορικά με την Προστασία των
Πολιτών , η διαφορά παρατηρείται στην απόλυτη πολιτική συναίνεση και
αποφασιστικότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που
θα καθιστούσαν δυνατή την εφαρμογή του. Η πλήρης απαξίωση της επιχείρησης από τον
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τοπικό πληθυσμό και η κατακραυγή της δύσης για τα εγκλήματα που διαπράττονταν λίγα
μόλις μέτρα μακριά από τη βάση της MONUC σε συνάρτηση με την ικανότητα της
Επιχείρησης Άρτεμις να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα, οδήγησαν το Συμβούλιο
Ασφαλείας να προβεί στις άνωθι αλλαγές αλλά και να διευρύνει τον αριθμό των
κυανόκρανων στη χώρα129.
Παρά την επιτυχία της δύναμης στην περιοχή να αποτρέψει μια ακόμη μεγαλύτερη
ανθρωπιστική κρίση130 , με την αποχώρηση της IEMF , δεν άργησαν να ξεκινήσουν
καινούριες διαμάχες , με κορύφωση τη κρίση στη Μπουκάβου της περιφέρειας του Κιβού
μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Κονγκό και ενός κινήματος επαναστατών με έδρα τη
Γκόμα (RCD-Goma) στις οποίες η MONUC επέδειξε κάτι παραπάνω από μια απλή
διστακτικότητα στο να δράσει. Το γεγονός αυτό είχε τις ρίζες του αφενός στις διαφωνίες
μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού τμήματος της MONUC131 για το κατά πόσο η
επέμβαση καθιστούσε παρέμβαση στα εσωτερικά του κράτους ή εάν επιβαλλόταν να
δράσουν κατά το γράμμα της εντολής τους για να προστατέψουν τους αμάχους και να
αποτρέψουν περεταίρω παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αφετέρου στην
ασάφεια της εντολής στο πώς , πότε και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει η MONUC να
χρησιμοποιεί βία για να αποτρέψει πολιτικές αναταραχές, δεδομένου ότι η διατήρηση της
τάξης είναι ευθύνη της κρατικής αρχής132. Στις επόμενες ανανεώσεις της εντολής της
MONUC, με τις αποφάσεις 1565 και 1592133 το 2004 και 2005 αντίστοιχα, παρατηρείται
πρώτον η ανέλιξη της «προστασίας των πολιτών» στο νούμερο δύο της ιεραρχίας των
στόχων της επιχείρησης κάτω από την «αποτροπή βίας που μπορεί να βλάψει τις πολιτικές
διαδικασίες», και δεύτερον η ξεκάθαρη δήλωση συνεργασίας της MONUC με τις
κυβερνητικές δυνάμεις του στρατού του Κονγκό (FARDC στο εξής), με τη MONUC να
αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο στη διαδικασία αφοπλισμού των επαναστατικών
ομάδων. Επιπλέον, η εντολή ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των δυνάμεων και στο
επίπεδο πρόληψης της βίας για τη προστασία των πολιτών.
Η επόμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από δυναμισμό και στενή συνεργασία μεταξύ FARDC
και MONUC, με στόχο τη δημιουργία θετικού κλίματος για την επερχόμενη διεξαγωγή
εκλογών τον Ιούλη του 2006, με επιτυχία στην αντιμετώπιση των σποραδικών κρίσεων. Η
τακτική κοινής αντιμετώπισης ανέδειξε όμως τη σκοτεινή πλευρά της δυναμικής εφαρμογής
της προστασίας των πολιτών με κάθε κοινή επιχείρηση στο πεδίο να ενέχει τον κίνδυνο
αντιποίνων από τις εκάστοτε επαναστατικές δυνάμεις134. Με την συνέπεια αυτή
διαφαίνεται η αντίθεση μεταξύ των 2 στόχων που καθόρισε η εντολή, καθώς η MONUC
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χρησιμοποιώντας βία για την προστασία των πολιτών πυροδοτεί αντιδράσεις από τις
επαναστατικές ομάδες οι οποίες παράγουν ένα κύκλο βίας και διαταράσσουν τη πολιτική
κατάσταση στη χώρα135.
Με το πέρας των εκλογών ο ρόλος της MONUC αναθεωρείται ξανά το 2007136 με στόχους
την προστασία των πολιτών, την επέκταση της κυριαρχίας της κυβέρνησης σε όλη την
επικράτεια , την βοήθεια στον αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων αλλά και την
μεταρρύθμιση των κρατικών σωμάτων ασφαλείας. Πρόκειται για μια εντολή που
κατακρίθηκε για τη πληθώρα των στόχων που ακόμη και το τότε αυξημένο προσωπικό της
MONUC δεν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας137.

Η περίοδος των επόμενων τριών χρόνων χαρακτηρίστηκε από ταραχές στην περιοχή Κίβου
στο Ανατολικό Κονγκό, στις οποίες το Συμβούλιο Ασφαλείας «απαντούσε» με ισχυροποίηση
στις εντολές, της -ήδη στο νούμερο ένα της ιεραρχίας- ατζέντας της Προστασίας των
πολιτών138 μέσω ενίσχυσης των ορισθέντων πόρων της, θέσπιση πιο συγκεκριμένων
μορφών και μέτρων εφαρμογής της από τα διάφορα τμήματα και στενότερη συνεργασία με
το FARDC. Τα μέτρα αυτά μεταφράστηκαν με περισσότερες κοινές αποστολές, στήριξη στις
διαδικασίες ενσωμάτωσης των μελών των επαναστατικών ομάδων στις δυνάμεις του
FARDC καθώς και με την εκπαίδευση και μεταρρύθμισή του ιδίου. Τα προβλήματα που
αναδείχθηκαν όμως ήταν αρκετά και κινήθηκαν σε διάφορα μέτωπα. Αρχικά παρατηρήθηκε
μια έλλειψη επικοινωνίας139 μεταξύ των διάφορων τμημάτων της επιχείρησης αλλά και μια
έλλειψη πληροφοριών λόγω της εφαρμογής μιας εντολής που ήταν αρκετά εσωστρεφής και
περιείχε μηδαμινή ουσιαστική συναναστροφή με τη τις τοπικές κοινότητες. Επιπλέον, η
συνεργασία με το FARDC ήταν δυσχερής καθώς σύμφωνα με τις αναφορές του Human
Rights Watch, η αντιμετώπιση των κρατικών δυνάμεων απέναντι στη MONUC ήταν εχθρική
, και με πολλά προβλήματα στην μεταξύ τους επικοινωνία αλλά και στην ανταλλαγή
πληροφοριών αναφορικά με τις επιχειρήσεις της στο πεδίο σε βαθμό που να χρησιμοποιεί
το FARDC τη MONUC ως ασπίδα σε επιθέσεις. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και οι
απουσίες του, από πολλές καταστάσεις έξαρσης βίας κατά των πολιτών,140 καθήκον στο
οποίο είναι οι κύριοι υπεύθυνοι , καθιστώντας «ανήμπορη» τη MONUC να επέμβει
δεδομένου του υποστηρικτικού στη κυβέρνηση ρόλου της στις εντολές. Η ακινησία αυτή
είχε ως πλήγμα άμαχους αλλά και την αξιοπιστία της εικόνας της MONUC από το τοπικό
πληθυσμό141.
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Το Φεβρουάριο του 2008 , το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRD) και το πρώην
Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη DRC (OHCHR/DRC)
συγχωνεύονται και δημιουργείται το Κοινό Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών (UNJHRO) με στόχο την πιο ολοκληρωμένη στόχευση στα πολλαπλά
προβλήματα της χώρας στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα καθήκοντά του
γραφείου περιλαμβάνουν αναφορές των παραβιάσεων , βοήθεια στα θύματα έτσι ώστε να
μάθουν για τα δικαιώματά τους αλλά και μέτρα για να βελτιωθεί ο υπεύθυνος για την
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα κυβερνητικός μηχανισμός. Επιπλέον
στόχευε στο να καταπολεμήσει την ατιμωρησία και είχε απώτερο σκοπό την προετοιμασία
για αποχώρηση της MONUSCO κάποια στιγμή στο μέλλον.
Τον Ιούλιο του 2010 με την απόφαση 1925 του Συμβουλίου Ασφαλείας η MONUC άλλαξε το
όνομά της σε MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the
Democratic Republic of the Congo), όχι μόνο γιατί πρωτίστως είχε υποστεί μεγάλο πλήγμα
στην αξιοπιστία της λόγω των κατηγοριών των μελών της για σεξουαλική κακοποίηση αλλά
και για τη γενικότερη αποτυχία της να προστατέψει τον άμαχο πληθυσμό της χώρας. Σε
δεύτερη φάση αυτό οφείλεται στην απόφαση να περάσει η επιχείρηση στο στάδιο
παγίωσης της ειρήνης και σταθεροποίησης. Παρά την αρχική μικρή μείωση του
προσωπικού της , ουσιαστικά η επιχείρηση παρέμεινε η ίδια.
Η πρώτη μεγάλη κρίση μετά τη μετονομασία της επιχείρησης έρχεται το 2012 στην
περιφέρεια του Κιβού με την κατάληψη της Γκόμα από το επαναστατικό κίνημα Μ23 αλλά
και από αμέτρητα ακόμη που δρούσαν στη περιοχή. Η κρίση αυτή απέδειξε την αποτυχία
της MONUSCO να επιτύχει σταθεροποίηση στην ανατολική επικράτεια της χώρας αλλά και
να αποτρέψει τις συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό. Η αποτυχία αυτή, έδωσε τροφή
στους επικριτές της MONUSCO που μιλούσαν για αποσύνδεση της επιχείρησης από τις
πολιτικές διαδικασίες της χώρας, κάτι που είχε σοβαρές συνέπειες στην επίτευξη των
στόχων. 142
Η εξέλιξη αυτή εξέθεσε τα Ηνωμένα Έθνη που αντέδρασαν με μια διπλή προσπάθεια,
αρχικώς να ξεκινήσει ξανά με τη βοήθεια της Αφρικανικής Ένωσης(AU) και την
Αναπτυξιακή Κοινότητα Νοτιότερης Αφρικής (SADC) ένας πολιτικός διάλογος με στόχο την
συμφωνία ανάμεσα στους φορείς εντός της χώρας αλλά και με τις υπόλοιπες δυνάμεις της
περιφέρειας. Ταυτόχρονα πάρθηκε η απόφαση για ενίσχυση των πόρων της επιχείρησης
και η αλλαγή της εντολής που θα έδινε ένα πολύ πιο δυναμικό ρόλο στη MONUSCO έτσι
ώστε να αντιμετωπίσει όλες τις επαναστατικές ομάδες στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Για
το σκοπό αυτό συγκεκριμένα εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο Ασφαλείας το 2013 μια
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ειδική ομάδα μέσα στη MONUSCO η οποία θα αναλάμβανε το ρόλο αυτό, η Force
Intervention Brigade (FIB).143
Παρά την αρχική μεγάλη επιτυχία της δύναμης εναντίον μιας επαναστατικής οργάνωσης,
του M23 , στη συνέχεια η προσπάθεια ενάντια στο FDLR είχε πολύ πιο συγκρατημένα
αποτελέσματα144 και παρά τη μείωση της βίας στη περιοχή, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει
την ασφάλεια που ήλπιζε. Σύμφωνα με το Berdal, η διστακτικότητα στην χρήση βίας για τη
προστασία των πολιτών από τις ειρηνευτικές δυνάμεις , μετά από ένα διάστημα
επεκτάθηκε και στη FIB. Επιπλέον ένας ακόμη λόγος για την αποτυχία του FIB να
σταματήσει αυτόν τον κύκλο της βίας στη χώρα αποτέλεσε η αδυναμία σύνδεσης των
δράσεων της ίδιας αλλά και όλης της MONUSCO με μια μακροχρόνια στρατηγική για
πολιτική συμφωνία μεταξύ των φορέων της περιοχής , η οποία θα βασίζονταν πάνω στη
κατανόηση των αιτιών που οδηγούν σε όλες αυτές τις συγκρούσεις145κάτι που εντείνει το
συμπέρασμα πως οι ειρηνευτικές αποστολές δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένες ούτε
πολιτικά κατάλληλες έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τη βία με τρόπο που θα οδηγήσει στο
να πετύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.

Γ2. Ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης από τη MONUC/MONUSCO
Ι-Το γενικότερο πλαίσιο του DRC
H ενσωμάτωση της απαγόρευσης της σεξουαλικής βίας στο σύνταγμα μιας χώρας δείχνει
την σοβαρότητα που αποδίδει το κράτος στο ανθρώπινο αυτό δικαίωμα και την δέσμευσή
του να προστατέψει τις γυναίκες από τις παραβιάσεις αυτού. Στο Σύνταγμα του DRC
υπάρχει ρητή απαγόρευση της σεξουαλικής βίας.146 Το 2006 πιο συγκεκριμένα με το νόμο
06/0184 γίνεται μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα όσον αφορά τη σεξουαλική βία.
Εισάγονται μεταξύ άλλων νέες διατάξεις που προβλέπουν σκληρότερες ποινές και
διευρύνουν τον όρο του βιασμού έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και τα δύο φύλα μεταξύ
άλλων.
Παρά τις προβλέψεις από το νόμο όμως, υπάρχουν πολλά προβλήματα και προκλήσεις που
έχουν προέρχονται από το σύνολο του κοινωνικοπολιτικού πλαίσιού της χώρας. Αρχικά , τα
θύματα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές δεν προσφεύγουν σε καταγγελίες των
εγκλημάτων αυτών για λόγους στίγματος , ντροπής , άγνοιας του νόμου αλλά και λόγω των
συνεπειών που θα επέφερε μια τέτοια πράξη από τον οικογενειακό περίγυρο του θύματος
καθώς και φόβο αντιποίνων εάν η πράξη τελέστηκε από κάποιον αξιωματούχο. Επιπλέον
κάποιες παραδοσιακές αντιλήψεις αναφορικά με τους ρόλους των δύο φύλων έχουν
ενσωματωθεί στο οικογενειακό δίκαιο και αναγκάζουν τη γυναίκα να έχει τη συγκατάθεση
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του συζύγου για να κινήσει τη νομική διαδικασία. Πλέον των κοινωνικών προκλήσεων, στο
DRC παρά την νομική πρόβλεψη το σύστημα προστασίας θυμάτων και προστασίας
μαρτύρων είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Επιπροσθέτως ,παρά τις κάποιες συλλήψεις και διώξεις
που έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου, στη πλειοψηφία των υψηλόβαθμων αξιωματούχων υπεύθυνων για
τέτοια εγκλήματα, δεν έχει ασκηθεί δίωξη147.
II- Το ζήτημα των παραβιάσεων από τη MONUC/MONUSCO
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της MONUC υπήρξε πάντα το μεγάλο ποσοστό
εγκλημάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης από όλες τις στρατιωτικές παρατάξεις αλλά και
από τα ίδια τα μέλη της. Οι διεθνείς αναφορές για παραβιάσεις ήρθαν στο φως από πολύ
νωρίς, με ιδιαίτερη έξαρση από το 2005 και μετά, με την απαίτηση από τις οργανώσεις
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απαιτούν από τα Ηνωμένα Έθνη να
επιβάλλουν την «Πολιτική Μηδενικής Ανοχής» αποτελεσματικά σε όλες τις επιχειρήσεις,
αλλά ιδιαίτερα στο Κονγκό.148
Παρά την μεταρρύθμιση των MOU υιοθετώντας τις προτάσεις της Αναφοράς Zeid το
2007149 οι αναφορές για σκάνδαλα εκ μέρους του προσωπικού της MONUC συνεχίστηκαν,
καθώς τα προβλήματα περιλάμβαναν πληθώρα θεμάτων όπως η έλλειψη λογοδοσίας και
απόδοσης ευθυνών από τα κράτη που παρέχουν το ένστολο προσωπικό.150
Η Kovatch αναλύοντας τα αίτια της αυξημένης σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
κακοποίησης συγκαταλέγει το περιβάλλον ατιμωρησίας που υφίστανται στη χώρα λόγω της
έλλειψης αξιόπιστου και εξελιγμένου συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, οποιασδήποτε
είδους προστασίας μαρτύρων ή αξιόπιστου συστήματος σωφρονισμού κάτι που
επιβεβαιώνεται και από τις αναφορές του UNHCHR151. Επιπλέον τονίζει τη τάση των χωρών
παροχής στρατιωτικού προσωπικού να μπλοκάρουν τις έρευνες των Ηνωμένων Εθνών για
συλλογή στοιχείων στις κατηγορίες εναντίον μελών τους, καθώς και την αναγνώριση της
αδυναμίας δίωξης από τα ΗΕ, καθώς άπτεται εξ ολοκλήρου στην δικαιοδοσία της πατρίδας
του μέλους να ασκήσει δίωξη στο κατηγορούμενο μέλος152.
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Γ3. Η United Nations Human Rights Due Diligence Policy στη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό

Ένα ζήτημα που αναδείχθηκε αρκετά νωρίς ήταν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από το FARDC. Αναφορές για παραβιάσεις υπήρχαν ήδη, όμως η έξαρση βίας
και η στενή συνεργασία της MONUC με τις δυνάμεις αυτές δημιούργησε για την επιχείρηση
ένα ακόμη μεγαλύτερο δίλημμα. Η πρώτη επίσημη αναφορά στο θέμα είχε γίνει το 2006
από το Γενικό Γραμματέα και αποτελεί τη πρώτη αναγνώριση του προβλήματος153. Με τις
εξελίξεις στις εντολές της MONUC, και την συνεργασία στο πεδίο, η επιχείρηση ήρθε
αντιμέτωπη με κατηγορίες για μεροληψία και παραβίαση της βασικής αρχής των
ειρηνευτικών επιχειρήσεων καθώς παρέμενε άπραγη εμπρός σε παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων οι οποίες διαπράττονταν από τους -επί της ουσίας- συμμάχους της. Το
Δεκέμβρη του 2008 το Συμβούλιο Ασφαλείας στη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις
αποτυχίες στη προστασία των πολιτών , ψηφίζει την απόφαση 1856 με στόχο την
εξουσιοδότηση της MONUC να διεξάγει αυτόνομα επιχειρήσεις και για πρώτη φορά
αναφέρει στην εντολή την υποχρέωση του FARDC στην τήρηση των κανόνων του Διεθνούς
Ανθρωπιστικού Δικαίου, του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Προσφυγικού
Δικαίου154. Δεν προχώρησε όμως σε περαιτέρω τοποθέτηση αναφορικά με την αντίφαση
στα δύο καθήκοντα που αναθέτει, παρά την αναγνώριση των προκλήσεων που είχε να
αντιμετωπίσει η επιχείρηση.
Επόμενη εξέλιξη στο ζήτημα αυτό παρατηρείται μετά την κοινή επιχείρηση “Kimia IΙ” , κατά
τη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν πολλές απώλειες πολιτών καθώς και πληθώρα
περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας προερχόμενη και από τη πλευρά των
επαναστατών του FDLR αλλά και από το FARDC155. Η συνέχιση της στήριξης του FARDC
ακόμη και μετά τα εγκλήματα κατά πολιτών έρχεται ενάντια στην εντολή της επιχείρησης
να προστατέψει τον άμαχο πληθυσμό. Η έκταση των φαινομένων έφτασε σε πολύ υψηλά
επίπεδα, που έγιναν παγκοσμίως γνωστά156 και ανάγκασε το Συμβούλιο Ασφαλείας να
υιοθετήσει την πολιτική της υπό όρους βοήθειας(conditionality policy) με την απόφαση
1906157 η οποία σήμαινε πώς MONUC είχε την δυνατότητα να αποσύρει τη βοήθεια της από
τις ταξιαρχίες εκείνες του FARDC που προέβαιναν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων158. Ξεκαθάρισε επίσης στη Κυβέρνηση πως αυτό δε θα σήμαινε πως
αποσύρει η MONUC όποια βοήθεια προς το FARDC αλλά πως οι πόροι αυτοί θα
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διανείμονταν σε κάποια άλλη ταξιαρχία με πιο υποδειγματική συμπεριφορά. Σύμφωνα με
την αναφορά του Human Rights Watch η MONUC προέβη το Νοέμβρη του 2009 σε
απόσυρση βοήθειας μιας συγκεκριμένης ταξιαρχίας (213) με βάση στοιχείων για φόνους 62
πολιτών , αγνοώντας όμως πολλές ακόμη κατηγορίες και στοιχεία που αφορούσαν κάποιες
άλλες ταξιαρχίες. Ένα ακόμη κενό στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής ήταν το ότι
δεδομένου ότι η MONUC δεν είχε ποτέ καμία πληροφόρηση και καμία δυνατότητα
εντοπισμού της παρεχόμενης βοήθειας προς το FARDC, ήταν αμφίβολη η επιτυχία της
συγκεκριμένης τακτικής159.
Η MONUC είχε αποτύχει να χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημα της ως πάροχος πολιτικής και
στρατιωτικής στήριξης έτσι ώστε να επιτύχει να μειώσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και να προστατέψει τους πολίτες στην επικράτεια του Κονγκό. Αυτό συνέβη
κατά κύριο λόγο, εξαιτίας του φόβου πως οποιαδήποτε άρνηση συνεργασίας με το FARDC
θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να χάσει την επιρροή της και να επανέλθει η
κατάσταση στα πρότερα επίπεδα βίας με έξαρση της δράσης πολλών επαναστατικών
ομάδων160.
Μετά την ψήφισή της, η United Nations Human Rights Due Diligence Policy, ενσωματώθηκε
στις εντολές της MONUSCO161 και το Κοινό Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών (UNJHRO) ανέπτυξε διαδικασίες έτσι ώστε να εξετάζει τις ταξιαρχίες του
FARDC και των αστυνομικών σωμάτων της κυβέρνησης για παρελθοντικές παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προϋπόθεση για την παροχή βοήθειας από τη MONUSCO και
για τη διεξαγωγή των κοινών επιχειρήσεων όπως ορίζει η πολιτική.
Για το 2014 , τα αποτελέσματα ήταν μάλλον θετικά με τις αναφορές να αναγνωρίζουν τη
σοβαρότητα που τυλίγει τη προσπάθεια αυτή εκ μέρους των HE162, και η απόφαση τον
Ιανουάριο του 2015 να αποσύρει τη βοήθειά της η MONUSCO λίγο πριν την έναρξη μιας
κοινής επιχείρησης στην περιοχή του Βόρειου Κιβού, όταν τοποθετήθηκαν 2 στρατηγοί του
FARDC με βεβαρυμμένο ιστορικό παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως διοικητές σε
θέσεις κλειδιά, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα αυτή. Η άρνηση της MONUSCO να
παρέχει υποστήριξη σε όποια μονάδα βρισκόταν κάτω από τις εντολές των εν λόγω
στρατηγών , οδήγησε στην επιχείρηση αυτή να συμμετέχει μόνο ο κυβερνητικός στρατός
φανερώνοντας την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ του FARDC και της MONUSCO
αναφορικά με την HRDDP163. Η κυβέρνηση του DRC, εξέλαβε την απόσυρση αυτή ως
προσβολή και ανακοίνωσε τη προσωρινή διακοπή όλων των κοινών επιχειρήσεων με τη
MONUSCO. Η διακοπή αυτή-που κράτησε μέχρι το Μάρτιο του 2016- απεδείχθη
καταστροφική καθώς οι μεμονωμένες στρατιωτικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των

159

“You Will Be Punished” Attacks on Civilians in Eastern Congo¨, Human Rights Watch, 2009 p.141
Ibid p.136
161
S/RES/2098 (2013)
162
Michelle Brown and Michael Boyce “DR Congo North Kivu’s long, rocky road to stability” Refugees
International, Field Report, 10/07/2014 p.4 και S/2014/957 παρ.26
163
Situation of human rights and the activities of the United Nations Joint Human Rights Office in the
Democratic Republic of the Congo, Report of the United Nations High Commissioner for Human
Rights, A/HRC/30/32, 2015
160

52

διαφόρων επαναστατικών ομάδων, έτυχαν μικρών ποσοστών επιτυχίας καθώς η MONUSCO
αντιμετώπισε μεταξύ άλλων, προβλήματα επικοινωνίας με το τοπικό πληθυσμό και το
FARDC αντίστοιχα υπέφερε από υλικοτεχνικές ελλείψεις αλλά και από αδυναμία
αντιμετώπισης κρίσεων που απαιτούσαν μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτικής δύναμης που
συνήθως παρείχε η MONUSCO. Η αποστολή για αυτό το λόγο, μετά από διαπραγματεύσεις
με τη κυβέρνηση, αποφάσισε στις 21 Μαΐου του 2015, να αλλάξει την διαδικασία
εφαρμογής της HRDDP σε μια πιο ομαλοποιημένη της εκδοχή, καθώς η προηγούμενη είχε
κριθεί από τη κυβέρνηση του DRC πολύ δυσκίνητη και με μεγάλη γραφειοκρατία164.
Η νέα διαδικασία δίνει βάση στην αξιολόγηση του ρίσκου παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις μονάδες στρατού και αστυνομίας της κυβέρνησης που ενδέχεται να
παρέχει στήριξη η MONUSCO αλλά επιπλέον ενισχύει την επικοινωνία και το διάλογο με τις
Αρχές έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Σε αυτή την εκτίμηση του
ρίσκου το βασικό σημείο βρίσκεται στο ότι παίρνουν μέρος ειδικοί από διάφορα τμήματα
της MONUSCO. Πρακτικά ερμηνεύεται με το ότι λαμβάνονται υπόψη το ρίσκο και τα οφέλη
σε πολλά επίπεδα στη φάση αυτή, υπολογίζοντας το ποια μπορεί να είναι η επίδραση της
κάθε κίνησης στην επίτευξη της εντολής ολόκληρης της αποστολής. Αυτό σημαίνει ότι
συνυπολογίζεται ο αντίκτυπος στη προστασία των πολιτών αλλά και στο στόχο πάταξης της
ατιμωρησίας.
Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση εντόπισε κάποια μοντέλα μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου
και ξεκίνησε την εφαρμογή τους. Σε περιπτώσεις που η επιχείρηση έκρινε πως ο κίνδυνος
ήταν ιδιαιτέρως υψηλός ή πως δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης
συνέχισε να αρνείται οποιαδήποτε στήριξη165.
Η νέα διαδικασία όμως επιτρέπει τη παροχή στήριξης σε μέλη εναντίον των οποίων
εκκρεμούν κατηγορίες παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων , εφόσον έχουν ληφθεί
“μέτρα μετριασμού του κινδύνου” έτσι ώστε να περιοριστεί το ρίσκο παραβιάσεων. Τα
μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα σε
συγκεκριμένα μέλη των δυνάμεων αλλά και στενότερος έλεγχος κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής των κοινών επιχειρήσεων. Η νέα διαδικασία θεωρήθηκε πιο ευέλικτη και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης και έλαβε θετικά σχόλια από το προσωπικό
εντός και εκτός της επιχείρησης σύμφωνα με την έρευνα του Stimson Center το 2016, χωρίς
ωστόσο να είναι γνωστή ακόμη η αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων μετριασμού του
κινδύνου και για αυτό το λόγο προτείνει εξονυχιστικούς ελέγχους των μέτρων αυτών καθώς
και συχνές αξιολογήσεις από το UNJHRO166.
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Στη πιο πρόσφατη αναφορά για τη δράση της UNJHRO για τη περίοδο από τα μέσα του
2016 έως τα μέσα του 2017, αναφορικά με την εφαρμογή της HRDDP στο DRC ,
καταγράφεται η εντατικοποίηση της εφαρμογής της με μια τάση έμφασης στη διαδικασία
αξιολόγησης κινδύνου καθώς και στα μέτρα πρόληψης. Σημειώνεται ακόμη στην αναφορά
η πρόοδος που έχει γίνει στο τομέα της επικοινωνίας της MONUSCO με τις κρατικές αρχές
με κινήσεις ενίσχυσης του μεταξύ τους διαλόγου πάνω στο ζήτημα αυτό καθώς και στη
πρόοδο που έχει γίνει πάνω στην διάδοση της πρακτικής αυτής με την υιοθέτηση το Μάιο
του 2017 , μιας παρόμοιας πολιτικής από το United Nations Country Team (UNCT) στο DRC.
Κατά τη περίοδο αυτή το UNJHRO προέβη σε 60 σε βάθος αξιολογήσεις κινδύνου που
οδήγησαν πολλές φορές στην έγκριση παροχής στήριξης «υπο προϋποθέσεις».

Γ4. Πρόσφατες εξελίξεις

Το 2016 , ήταν εναρκτήριο έτος για ένα κύμα πολυεπίπεδων κρίσεων για τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό. Το Κονγκό ακόμη και σήμερα μαστίζεται από πολιτική ,
οικονομική, ανθρωπιστική και κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Συγχρόνως με τη συνεχιζόμενη βία στις ανατολικές περιφέρεις της χώρας από το 2016
ξεσπάνε ακόμη δύο μεγάλες κρίσεις στη χώρα.
Από τον Αύγουστο του 2016 ξεκινάει μια καινούρια κρίση στη περιφέρεια του Κασάi με την
δολοφονία του ηγέτη του επαναστατικού κινήματος Kamwina Nsapu (Καμουινά Νσαπού) σε
συμπλοκή με τις αστυνομικές δυνάμεις. Με αφορμή τη δολοφονία του αρχηγού, το
επαναστατικό αυτό κίνημα με εθνοτικές ρίζες ξεκινάει τη δράση του στη περιοχή με
ανυπολόγιστες συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό και πληθώρα παραβιάσεων του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ανταποκρίσεις
από τη MONUSCO, τις οργανώσεις που δρουν στη περιοχή και πολλούς ακόμη φορείς
κάνουν λόγο για πρωτοφανή έξαρση σε θανάτους πολιτών , σεξουαλική κακοποίηση αλλά
και εκτεταμένη χρήση παιδιών-στρατιωτών167. Οι αναφορές αυτές κατακεραυνώνουν όχι
μόνο τα μέλη του Kamwina Nsapu αλλά και το FARDC για υπέρμετρη χρήση βίας με πολλές
παραβιάσεις δικαίου και από την πλευρά τους168.
Το 2017 , η κατάσταση στο Κασάι , επιδεινώθηκε με τις αναφορές να καταγράφουν μέσα σε
περίπου ένα χρόνο από την έναρξη της κρίσης 1,27 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους
πολίτες και 30.000 πρόσφυγες από την περιοχή αυτή προς την Αγκόλα. Η ανακάλυψη 42
ομαδικών τάφων μαζί με τις συνεχιζόμενες αναφορές για κατάφορες παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, παιδικής
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στράτευσης και εξωδικαστικών εκτελέσεων ως επί το πλείστο, ως αποτέλεσμα των
συγκρούσεων των κυβερνητικών δυνάμεων με το Kamwina Nsapu, οδήγησε τον Ύπατο
Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να ζητήσει από το Συμβούλιο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ξεκινήσει έρευνα για τις εκτεταμένες παραβιάσεις στη
περιοχή και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για περαιτέρω κλιμάκωση των
γεγονότων169.
Τον Σεπτέμβρη του 2016 ξεκινάει και η πολιτική κρίση στη χώρα, που κλιμακώνεται το
Δεκέμβρη του 2016 όταν ο Πρόεδρος Καμπιλά αρνήθηκε να προκηρύξει εκλογές ως όφειλε
παρά τη λήξη, στις 19 Δεκεμβρίου, της δεύτερης –και τελευταίας σύμφωνα με το Σύνταγμαθητείας του προσπαθώντας να κρατηθεί στην εξουσία. Παρά τη διεθνή αποδοκιμασία και
τις διαδηλώσεις στο εσωτερικό της χώρας, ο Καμπιλά αρνήθηκε να οργανώσει εκλογές
δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη ενός κύκλου πολιτικής βίας με άξονα την προσπάθεια
κατάπνιξης όλων των πολιτικών ελευθεριών των δυνάμεων της αντιπολίτευσης,
προβαίνοντας σε κατάπνιξη της ελευθερίας του τύπου, παράνομων κρατήσεων και
υπέρμετρη χρήση βίας στη προσπάθεια κατάπνιξης ακόμη και ειρηνικών διαδηλώσεων. Η
κατάσταση κλιμακώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου με αύξηση των διαδηλώσεων, πληθώρα
θυμάτων και αμέτρητων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το UNJHRO στην
αναφορά που εξέδωσε καταγγέλλει την εμπόδιση από τις αρχές του ελέγχου και έρευνας
των πληροφοριών για παραβιάσεις από τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις της
κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξακρίβωση και επιβεβαίωση πληθώρας
αναφερόμενων εγκλημάτων170.

Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβησης της καθολικής εκκλησίας,
επιτεύχθηκε μια συμφωνία από τους αντιπροσώπους του Προέδρου στις 31 Δεκεμβρίου
του 2016, σύμφωνα με την οποία ο Καμπιλά δεν θα επιδιώξει Τρίτη θητεία ως πρόεδρος,
ούτε θα προβεί σε αλλαγή του Συντάγματος ή Δημοψηφίσματος για να το πετύχει ,
αντιθέτως δεσμεύεται στην οργάνωση εκλογών πριν το τέλος του 2017. Η υπογραφή της
συμφωνίας από αντιπροσώπους και όχι από τον ίδιο σε συνδυασμό με την έλλειψη πιο
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου δεν καθησύχασαν τις ταραχές στο εσωτερικό της
χώρας171. Ως απόκριση στα γεγονότα πολιτικής καταστολής, οι Η.Π.Α. και η Ευρωπαϊκή
Ένωση προχώρησαν σε κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της κυβέρνησης που είχαν κάποιο
ρόλο στην οργάνωση και εκτέλεση των εν λόγω ενεργειών. Επιπλέον , το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο, έστειλε έντονη προειδοποίηση μετά τα περιστατικά καταστολής στην Κινσάσα.
Παρόλα αυτά σύμφωνα με το UNJHRO παρά τις πολλές συλλήψεις για τα γεγονότα του
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2016, δεν υπήρξε καμία καταδίκη ή επίδοση ευθυνών από κάποιο υψηλά ιστάμενο
πρόσωπο αναφορικά με τις εκατοντάδες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που
επιβεβαιώνει το διαχέον κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί στη χώρα αυτή τη στιγμή172.

Γενικότερη εκτίμηση και προσωπικά συμπεράσματα
Παρά τα σταδιακά βήματα προόδου της επιχείρησης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
από την αρχή της αποστολής της MONUC, είναι φανερό πως τα τελευταία δύο χρόνια, η
κατάσταση στη χώρα έχει εξελιχθεί σε έναν εφιάλτη. Ο πολλαπλασιασμός των μετώπων στη
χώρα σε συνδυασμό με την πολιτική κρίση που δημιουργήθηκε από την κατάφορη
παραβίαση των κανόνων του Συντάγματος από την Κυβέρνηση , έχει ως επακόλουθο την
καταγραφή μιας κατάστασης που απέχει πολύ από την απλή ανάγκη για διατήρηση μιας
εύθραυστης ειρήνης ακόμη και για τα δεδομένα του D.R.C. Με τις διαμάχες στο ανατολικό
κομμάτι να μην έχουν σημειώσει κάποια μακροχρόνια παύση τα τελευταία χρόνια, η
MONUSCO συνεχίζει την στήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις με στόχο την αποφυγή
ξεσπάσματος μιας μεγαλύτερης διαμάχης σε ένα συνοριακό κομμάτι που μαίνεται τα
τελευταία χρόνια από ακατάπαυστες συγκρούσεις. Παρά τα προβλήματα παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων , η εφαρμογή της Human Rights Due Diligence Policy είχε δώσει
σημαντικά δείγματα βελτίωσης και «πειθάρχησης» θα έλεγα, ενός εχθρικού προς τα Η.Ε.
κυβερνητικού στρατού. Είδαμε την αρκετά «τεχνική» και γραφειοκρατική φύση της
πολιτικής αυτής να «συγκρούεται» με την προβληματική -αν όχι ισχνή- οργανωσιακή δομή
της κρατικής εξουσίας , οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση τις σχέσεις των δύο
πλευρών. Παρά τις διαπραγματεύσεις και τον τελικό συμβιβασμό αναφορικά με το τεχνικό
πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής , τα ενδογενή αίτια που οδηγούσαν στην αδυναμία
σύμπλευσης για την επίτευξη μιας ουσιαστικής και ειλικρινούς συμμαχίας σε πολιτικά
πλαίσια, είχαν ως αποτέλεσμα την αποτυχία παρουσίασης σημαντικότερων επιτευγμάτων
από τη MONUSCO. Η εύθραυστη ειρήνη που προσπαθούσε και προσπαθεί να διαφυλάξει η
MONUSCO παρά το δυναμικό της χαρακτήρα και αλλαγές στη διατύπωση των εντολών,
απέτρεψε ίσως την επίτευξη ισχυροποίησης των κυβερνητικών δομών και θεσμών που θα
επέτρεπε τη δημιουργία προϋποθέσεων και τις βάσεις για ένα κράτους δικαίου , όπως
αποδεικνύουν οι τωρινές εξελίξεις. Σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να αποδώσουμε την
κλιμάκωση των γεγονότων των τελευταίων δύο χρόνων σε λάθος χειρισμούς της
MONUC/MONUSCO παρά τα λάθη της , όπως άλλωστε δε μπορεί κανείς να υποθέσει εάν
θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί τα τεκταινόμενα , εάν οι χειρισμοί ήταν διαφορετικοί.
Βάση κάποιων αναλύσεων καθώς και παρακολούθησης ορισμένων γεγονότων , προσωπικά
τείνω να συμφωνήσω με την άποψη που αποδίδει μεγάλη ευθύνη στην έλλειψη
προσπάθειας εύρεσης πολιτικής λύσης είτε σε τοπικό , κρατικό , περιφερειακό η ακόμη και
διεθνές επίπεδο. Το νέο μέτωπο στο κεντρικό τμήμα της χώρας σε συνάρτηση με την
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άρνηση του Καμπιλά να διεξάγει εκλογές προσκολλώντας στην εξουσία , έφεραν την
πολυεπίπεδη κατάρρευση οποιασδήποτε προόδου είχε σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε
επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι απώλειες άμαχου πληθυσμού που
οφείλονται και στις δύο πλευρές , τα σκάνδαλα των ομαδικών τάφων , η έξαρση των
φαινομένων σεξουαλικής βίας αλλά και παιδιών-στρατιωτών από τους επαναστάτες
έφτασαν σε ανεξέλεγκτα επίπεδα , με την κρατική εξουσία να αδυνατεί να αποδείξει πως
έχει παραμείνει αμέτοχη , με αμέτρητες αναφορές να την εμπλέκουν άμεσα σε μια
πληθώρα παραβιάσεων. Με την αδυναμία δίωξης από πλευράς διεθνούς ποινικού
δικαστηρίου στο βαθμό που θα έπρεπε των ενόχων και από τις δύο πλευρές και με ένα
σαθρό εσωτερικό σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης, η de facto ατιμωρησία αποτελεί τον
μακροχρόνιο συνεργό μιας κατάστασης εκτεταμένων παραβιάσεων που διαιωνίζεται.
Με το ξέσπασμα της πολιτικής κρίσης το Δεκέμβρη του 2016 , η κυβέρνηση αλλάζει ακόμη
μια φορά πρόσωπο, καταπνίγοντας συνεχώς τις πολιτικές ελευθερίες των αντιφρονούντων
στο καθεστώς πολιτών και φυλακίζοντας αυθαίρετα προσκείμενους στην αντιπολίτευση.
Βλέπουμε λοιπόν το κύριο σύμμαχο της MONUSCO να αποτελεί τον νούμερο ένα παραβάτη
μιας πληθώρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να παρατηρείται κάποια παύση στη
μεταξύ τους συνεργασία. Εάν μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα από τη στάση της
MONUSCO, αυτό είναι πως η ερμηνεία που μπορεί να δωθεί βάση του μοτίβου που
ακολουθεί τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο γεγονός πως δε δύναται να ρισκάρει πιο
αυστηρά μέτρα φοβούμενη πως σε περίπτωση που αποσύρει την βοήθεια και την
παρουσία της από το ανατολικό μέτωπο , δεδομένης της «εύθραυστης» κατάστασης ,
κινδυνεύει η χώρα να διαλυθεί εντελώς. Με μια ομολογουμένως ισχνή ελπίδας τήρησης της
συμφωνίας της 31ης Δεκεμβρίου, η MONUSCO «παραβλέπει» την κυβερνητική διάβρωση,
ευελπιστώντας σε μια πολιτική σταθεροποίηση που θα επέλθει μετά τη διεξαγωγή
εκλογών.
Με την άρνηση της κυβέρνησης να παραδώσει στοιχεία για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από το προσωπικό της , παραβιάζοντας τις συμφωνίες, και εν αναμονή της
έκθεσης για τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων , η διεθνής
κοινότητα εμμένει προς το παρόν στη χρήση πιο ήπιων αποτρεπτικών μέσων , περιμένοντας
θα μπορούσαμε να πούμε μια εξέλιξη που θα δώσει το έναυσμα για μια πιο αποφασιστική
δράση προς την όποια κατεύθυνση. Με τα τρία αυτά μέτωπα και μια ανθρωπιστική ,
πολιτική και προσφυγική να μαίνεται στη χώρα , το σίγουρο είναι πως καμία επιχείρηση
διατήρησης της ειρήνης δε μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές για να αντιμετωπίσει μια
τέτοια κατάσταση.
Ο χρόνος θα δείξει πως θα εξελιχθούν τα γεγονότα καθώς με τα σημερινά δεδομένα το
status της MONUSCO δεν είναι βιώσιμο ως έχει. Σίγουρα πρόκειται για μια ιδιότυπη
κατάσταση και μια υβριδική επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης που έχει δοκιμάσει τα όρια
δυναμικότητας των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης , διατηρώντας όμως πάντοτε την
συγκατάθεση της κυβερνούσας δύναμης , πολλές φορές με πολύ υψηλό κόστος,
βασιζόμενη σε μια πολυδιάστατη εκτίμηση ρίσκου, οι κανόνες της οποίας ενέχουν από
μόνοι τους εξαιρετικό ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη.
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Αντί Επιλόγου
Ξεκινώντας από την παρουσίαση του μηχανισμού των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και των
κεντρικών αξόνων που τον διέπουν έγιναν αντιληπτά τα ιδιόρρυθμα χαρακτηριστικά και ο
εύθραυστος χαρακτήρας μιας οντότητας που βρίσκεται πιόνι στην σκακιέρα της διεθνούς
πολιτικής, του Δικαίου και της Συγκυρίας από την γέννηση του έως και σήμερα,
ενγκολπώνοντας πολλά από τα χαρακτηριστικά του οργανισμού στον οποίο ανήκει με ότι
αυτό συνεπάγεται. Η μικρή ιστορική αναδρομή που έγινε, αποκαλύπτει την εξέλιξη της
δημιουργίας των χαρακτηριστικών αυτών καθώς και τα βαθύτερα αίτια της πορείας πολλών
από τις αλλαγές που παρατηρούνται αρκετά αργότερα στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Εν
συνεχεία , μπαίνοντας στον 21ο αιώνα παρατηρήσαμε την εισαγωγή της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως στόχος στις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών, ως απότοκο
μιας κηλιδωμένης πενταετίας που ακολούθησε τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.
Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να αυτό-προσδιοριστούν ξανά και ξανά ,
απαντώντας κάθε φορά σε κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με την υπόσταση τους , τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους μηχανισμούς διευθέτησης και διαχείρισης
κρίσιμων ζητημάτων που αναδείχθηκαν όπως αυτό της απόδοσης ευθυνών. Το Δίκαιο των
ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Διεθνές Ανθρωπιστικό καθώς και όλο το πλαίσιο κανόνων
πάσχισαν με τη σειρά τους να βρουν το χώρο και το πλαίσιο εφαρμογής τους στις
ειρηνευτικές αποστολές , διαμορφώνοντας ένα νομικό καθεστώς που παραμένει κατά
πολλούς ατελές ακόμη και σήμερα.
Η αποφασιστική στροφή στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 90’ για
την αποφυγή των σφαλμάτων του παρελθόντος πήρε δύο μορφές. Την υποχρέωση
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποχρέωση προστασίας τους στο τομέα
των επιχειρήσεων. Η υποχρέωση σεβασμού ήρθε να αντιμετωπίσει τα σκάνδαλα των
παραβιάσεων από τα ίδια τα μέλη των ειρηνευτικών αποστολών και μεταφράστηκε με τη
συστηματικότερη οριοθέτηση των κανόνων και την πίεση προς ένα αποτελεσματικότερο
σύστημα απόδοσης ευθυνών. Η πολιτική μηδενικής ανοχής εξαπλώθηκε σε όλες τις πτυχές
της δράσης των μελών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων αφήνοντας ένα κενό, οι συνέπειες
του οποίου θα οδηγούσαν αργότερα στην ψήφιση της Human Rights Due Diligence Policy.
Το «τυφλό σημείο» του ζητήματος του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
διαφάνηκε αργότερα μέσω των σκανδάλων παραβιάσεων που τελέστηκαν από συνεργάτες
των ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών που λάμβαναν οικονομική αλλά και
άλλων ειδών στήριξη. Η HRDDP που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο Β3 , ήρθε να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα της συνεργίας στην τέλεση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με
μια λεπτομερώς σχεδιασμένη διαδικασία ελέγχου και υπολογισμού του ρίσκου ως μέτρο
πρόληψης παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και με μεθόδους συνεχούς
ελέγχου των παραληπτών της υπο όρους στήριξης.
Η υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πήρε διάφορες εκφάνσεις τόσο
σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και κανόνων όσο και στη δημιουργία δράσεων στο πεδίο
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δράσης των επιχειρήσεων. Με τη εξέλιξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων στην
πολυδιάστατη μορφή που έχουν ως σήμερα , διευρύνθηκε ο ρόλος τους με όλες σχεδόν τις
ειρηνευτικές επιχειρήσεις να περιέχουν στις εντολές τους την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και λίγο μετά, και την ατζέντα της Προστασίας των Πολιτών. Οι εσωτερικές
αλλαγές στην οργάνωση συνοδεύτηκαν από τη στενότερη συνεργασία του Τμήματος
Ειρηνευτικών Αποστολών (UNDPKO) με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα (UNHCHR) αλλά και με την υιοθέτηση Αποφάσεων από το Σ.Α. για μια σειρά
θεματικών που αφορούν τη προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η προστασία των
γυναικών από σεξουαλική κακοποίηση και η προστασία των παιδιών, ισχυροποιώντας έτσι
τον πυλώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι θεματικές αυτές ενσωματώθηκαν και στην
Ατζέντα της Προστασίας των Πολιτών που αποτελεί την πληρέστερη έκφανση της
μετάφρασης της προστασίας στο πεδίο των επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο
αναλύθηκε εκτενέστερα η ατζέντα αυτή κάτω από την οποία υπάγονται ή συνεργάζονται
όλα τα τμήματα των ειρηνευτικών αποστολών σήμερα υπο το πρίσμα της οργάνωσης και
του συντονισμού δράσεων που έχουν στόχο τη προστασία των πολιτών. Η Προστασία των
πολιτών ως μέρος των εντολών σχεδόν του συνόλου των αποστολών διατήρησης της
ειρήνης σχεδιάστηκε για να διατρέχει όλες τις δραστηριότητες μιας αποστολής, και απαντά
πολλές φορές στο νούμερο ένα της ιεραρχίας των στόχων μιας εντολής. Η προστασία των
πολιτών μεταφράστηκε «ενεργά» θα μπορούσαμε να πούμε στις εντολές είτε μέσω των
δράσεων του Πολιτικού Τμήματος των ειρηνευτικών αποστολών (Civil Affairs) είτε μέσω
δράσεων των αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεών της. Η Προστασία των Πολιτών
βρίσκεται αρκετές φορές πλέον πίσω από την μετακίνηση μιας ειρηνευτικής αποστολής
διατήρησης της ειρήνης προς τη πιο δυναμική έκφανση που μπορεί να πάρει. Τα γεγονότα
έχουν αποδείξει πως πρόκειται για έναν ιδιαιτέρως απαιτητικό στόχο με τα ποσοστά
επιτυχίας να εξαρτώνται από τους διαθέσιμους πόρους μιας επιχείρησης αλλά και από το
πλαίσιο στο οποίο καλείται να ενεργήσει η αποστολή. Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν
επίσης οι συνέπειες της πρωτοβουλίας αυτής στο πεδίο των επιχειρήσεων ως αντίδραση
στις δράσεις προστασίας από πλευράς Ηνωμένων Εθνών.
Στο τρίτο μέρος της εργασίας αυτής μελετήθηκε η περίπτωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του
Κονγκό και η εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών σε ένα εξαιρετικά εύφλεκτο περιβάλλον
το οποίο λόγω της φύσης του βρέθηκε να πρωτοπορεί στην υιοθέτηση πολλών από τα
μέτρα που είχαν σχεδιαστεί, ως επακόλουθο μιας ανάγκης μετριασμού των επιπτώσεων
που είχαν οι συγκρούσεις και το σαθρό πολιτικό σύστημα της χώρας. Η ζύμωση θα λέγαμε
της πρακτικής εφαρμογής αυτών των πολιτικών σε ένα τέτοιο περιβάλλον, με αμέτρητες
συνιστώσες να καθορίζουν σαν διελκυστίνδα την πορεία της επιχείρησης, έδειξε τα μεγάλα
βήματα που έχουν γίνει στο τομέα , τις πολύπλευρες δυσκολίες ενός «καθαρού» στη
θεωρία εγχειρήματος που αποδεικνύεται «λασπώδες» στη πράξη, τα όρια της ευελιξίας
των ειρηνευτικών επιχειρήσεων αλλά και τα αμέτρητα κενά τόσο στη θεωρία όσο και στη
πρακτική εφαρμογή που απομένει να καλυφθούν. Παρότι η πορεία της MONUSCO δε
μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα τελευταία γεγονότα είναι ίσως ενδεικτική των διλλημάτων
που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του σήμερα.
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