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Η συμβολή του ΟΑΣΕ στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων: πολιτική-θεσμική-επιχειρησιακή διάσταση. 

 

Ο ΟΑΣΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό περιφερειακής ασφάλειας παγκοσμίως και αποτελείται από 56 

μέλη – από την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνδέει την Ευρω-Aτλαντική με την 

Ευρω-Aσιατική περιοχή, αποτελώντας τον μοναδικό Ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας όπου συμμετέχουν 

ταυτόχρονα η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Για τον ΟΑΣΕ, η ασφάλεια διακρίνεται σε τρία επίπεδα: το πολιτικό-

στρατιωτικό, το οικονομικό-περιβαλλοντικό, και το επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την ίδρυσή 

του το 1975 μέχρι σήμερα, ο ΟΑΣΕ έχει δημιουργήσει ένα εμβριθές σύνολο από κανόνες, νόρμες και 

πρότυπα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπό αυτή την έννοια, η δράση του οργανισμού μπορεί να 

θεωρηθεί ως ιδιαίτερα ρηξικέλευθη, αφού η ασφάλεια γίνεται αντιληπτή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου 

ενσωματώνονται όχι μόνο τα ζητήματα στρατιωτικής φύσεως, ή τα ζητήματα εκείνα που αφορούν τον 

έλεγχο των όπλων και των συνόρων, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

συλλογικής ασφάλειας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση της ειρήνης, απαιτείται 

ο απόλυτος σεβασμός στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα (What the OSCE is, osce.org). Για τον λόγο 

αυτό, ο ΟΑΣΕ συμβάλλει στην εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών, στην παρακολούθηση της νόμιμης 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στο κεκτημένο του οργανισμού. Ας μην ξεχνάμε την ίδια τη φύση του οργανισμού: sui 

generis, όπως ακριβώς έχει χαρακτηριστεί και η ΕΕ – ίσως να πρόκειται για την ευχή και την κατάρα της 

ίδιας της Ευρώπης, να πρωτοστατεί δηλαδή με όλες τις δυσκολίες που αυτό επιφέρει. Τουτέστιν, η ίδρυση 

του οργανισμού δεν στηρίχθηκε σε ιδρυτική συνθήκη στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και, συνεπώς, ο 

οργανισμός δεν αποτελεί νομική οντότητα από μόνος του. Αυτό σημαίνει καταρχήν μεγαλύτερη ευελιξία. 

Ωστόσο, οι αποφάσεις που λαβάνονται από τα μέλη του δεν είναι νομικά δεσμευτικές, παρά μόνο πολιτικά 

δεσμευτικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ας σημειωθεί, όμως, ότι παρόλο που δεν είναι νομικά δεσμευτικές, 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι δεσμευτικές εν γένει: πέρα από ευχολογίες και ενδείξεις καλής θελήσεως, οι 

αποφάσεις αυτές αποτελούν μια πολιτική υπόσχεση αποδοχής και εφαρμογής τους.   Η παρούσα εργασία 

επικεντρώνεται, λοιπόν, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  ήτοι στην ανθρώπινη διάσταση 

του οργανισμού, όπως αυτά προσεγγίζονται στα πλαίσια του ΟΑΣΕ, υπό το πρίσμα της πολιτικής, των 

θεσμών και των επιχειρήσεών του. 
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Η Θεσμική Διάσταση 

Προκειμένου να κατανοήσουμε το θεσμικό πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός του οποίου 

λειτουργεί ο ΟΑΣΕ, θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό που ο ίδιος ο οργανισμός περιγράφει ως «διαδικαστική 

προσέγγιση» (OSCE Human Dimension Committments - A Reference Guide, σελ. 12). Η προσέγγιση αυτή 

μεταφράζεται σε τακτικές συναντήσεις, σεμινάρια και συνεδριάσεις των εκάστοτε αντιπροσώπων των 

κρατών1, ειδάλλως forum, όπου συζητώνται η εφαρμογή των παλαιότερων αποφάσεων και η 

επαναπροσέγγιση ή διεύρυνσή τους, προκειμένου ο οργανισμός να ανταποκρίνεται στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας. Ως αποτέλεσμα, έχει προκύψει ένα σώμα 

κειμένων του οργανισμού, τα οποία είναι αλληλοσυμπληρούμενα, ακόμη και στην περίπτωση που 

επαναλαμβάνονται πρότερες διακηρύξεις και αποφάσεις. Συνεπώς, όλα τα εν λόγω έγγραφα 

συναπαρτίζουν το κεκτημένο του οργανισμού, σε μία δομή που προσομοιάζει σε πυραμίδα: τα παλαιότερα 

έγγραφα δεν παύουν φυσικά να ισχύουν, αλλά αποτελούν την ευρεία βάση επί της οποίας δομούνται τα 

νέα έγγραφα, διευρύνοντας το περιεχόμενό τους και ανανεώνοντας τις δεσμεύσεις του οργανισμού έναντι 

των μελών του.  

 Πέραν όμως των τακτικών συναντήσεων, οι επιδιώξεις του ΟΑΣΕ ως προς τα ανθρώπινα 

δικαιώματα διασφαλίζονται μέσα από τη λειτουργία ενός θεσμοθετημένου πλαισίου, το οποίο συλλήβδην 

αποτελεί την ανθρώπινη διάσταση του οργανισμού. Πρόκειται για τους μηχανισμούς της Βιέννης και της 

Μόσχας, για το Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR), τον 

Ύπατο Αρμοστή για τις Εθνικές Μειονότητες (HCNM) και τον Αντιπρόσωπο για την Ελευθερία των ΜΜΕ 

(FOM).  

 Βάσει του μηχανισμού της Βιέννης, ο οποίος υιοθετήθηκε το 1989 ύστερα από τη Διάσκεψη της 

Βιέννης, προβλέπεται μία σειρά διαδικασιών τις οποίες μπορεί ένα κράτος να ακολουθήσει, στην 

περίπτωση που κρίνει ότι ένα άλλο κράτος-μέλος του οργανισμού δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Σε πρώτη φάση, ορίζεται μια σειρά από βήματα για τη διατύπωση ερωτημάτων προς το εμπλεκόμενο 

μέλος, σχετικά με την ανθρώπινη διάσταση. Πρόκειται δηλαδή για έναν ad hoc μηχανισμό, η λειτουργία του 

οποίου ενισχύεται περαιτέρω από τον μηχανισμό της Μόσχας (που υιοθετήθηκε το 1991). Βάσει του 

τελευταίου, προβλέπεται και η αποστολή ανεξάρτητων ειδικών για την εξέταση και επίλυση των δυνητικών 

προβλημάτων, ακόμη και δίχως τη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου κράτους. Μολονότι οι δύο αυτές 

διαδικασίες έχουν ουσιαστικά τεθεί εκτός λειτουργίας -λόγω της καθιέρωσης του ΟΑΣΕ ως μόνιμου 

                                                                 
1 Ένα περαιτέρω στοιχείο που καθιστά καινοτόμα τη λειτουργία του οργανισμού είναι η συμμετοχή, εκτός των κυβερνητικών 

αντιπροσώπων, και μη-κυβερνητικών οργανισμών με δικαίωμα γνωμοδότησης επί των θεμάτων προς συζήτηση.  
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οργανισμού2, καθώς και λόγω της προέκτασης των εκάστοτε ζητημάτων στη σφαίρα της πολιτικής  (με την 

πολυπλοκότητα που αυτό συνεπάγεται)- η Υπηρεσία ODIHR εξακολουθεί να διατηρεί λίστα με τους 

διαθέσιμους ανεξάρτητους ειδικούς, όπως προβλέπεται από τον μηχανισμό της Μόσχας (OSCE Human 

Dimension Committments - A Reference Guide, σελ. XVIII). 

 Εξέχουσα σημασία για τη λειτουργία του οργανισμού στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

κατέχει το Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR), με έδρα τη 

Βαρσοβία της Πολωνίας. Ιδρύθηκε το 1981 (ως Γραφείο για τις Ελεύθερες Εκλογές και μετονομάσστηκε σε 

ODIHR το 1992) και η χρηματοδότησή του γίνεται είτε από τον προϋπολογισμό του οργανισμού, είτε από 

δωρεές τρίτων. Η εν λόγω υπηρεσία φροντίζει με διάφορους τρόπους τη διασφάλιση του σεβασμού στα 

ανθρώπινα δικαιώματα (π.χ. παρατήρηση των εκλογικών διαδικασιών), ενισχύοντας το κράτους δικαίου και 

συνδράμοντας τα κράτη προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να εναρμονίσουν τις εσωτερικές τους νομοθεσίες 

με τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ. Εκτός των ανωτέρω, η υπηρεσία συμβάλλει στη γενικότερη εξυπηρέτηση της 

ανθρώπινης διάστασης  του οργανισμού, προάγοντας την ισότητα των δύο φύλων, την ελεύθερη 

μετακίνηση, την ανεξιθρησκεία και την ανοχή, τα δικαιώματα των μειονοτήτων (Ρομά, Σιντι) και τον 

εκδημοκρατισμό. Επίσης, στην ετήσια Συνάντηση Εφαρμογής της Ανθρώπινης Διάστασης (Human 

Dimension Implementation Meeting – HDIM), η οποία διαρκεί δύο εβδομάδες, παρέχεται η δυνατότητα στις 

ΜΚΟ να εκφράσουν τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τις προτροπές τους. Αυτή τη στιγμή το ODIHR 

αποτελεί τη μεγαλύτερη υπηρεσία εποπτείας των εκλογών στην Ευρώπη, με τον προϋπολογισμό του να 

ανέρχεται στα 15,7 εκ. € κατά το έτος 20103. μάλιστα, στις εκλογές του 2000 περισσότεροι από 3000 

παρατηρητές του οργανισμού παρακολούθησαν την εκλογική διαδικασία σε 15 κράτη-μέλη4. 

 Η θέση του Ύπατου Αρμοστή για τις Εθνικές Μειονότητες δημιουργήθηκε το 1992 στη Χάγη, με 

στόχο την έγκαιρη επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με δυνητικές εθνικές εντάσεις, οι οποίες θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση της ειρήνης και σε επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των 

μελών του οργανισμού. Όντας ανεξάρτητος από τα εμπλεκόμενα μέρη, διεξάγει επιτόπιες αποστολές με 

σκοπό την επίλυση των διαφορών σε εμβρυακό στάδιο , προκειμένου να μην μετεξελιχθούν σε πιο 

πολύπλοκα και δισεπίλυτα προβλήματα, τη συλλογή πληροφοριών και την προαγωγή του διαλόγου και της 

συνεργασίας. Ο Ύπατος Αρμοστής δεν αποτελεί τον διαμεσολαβητή για τις μειονότητες (minority 

                                                                 
2 Η μετονομασία του οργανισμού, την 01-01-1995, που μέχρι πρότινος ονομαζόταν Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη, σήμανε τη μετουσίωσή του από μία ad hoc διακυβερνητική διάσκεψη σε μόνιμο οργανισμό με επίσημα 

όργανα. 
3 OSCE, Financial Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2010 and the Opinion of the External Auditor 
4
 Borchert, H. & Zellner, W. (2003) The Organization for Securi ty and Co-operation in Europe (OSCE) and its  Contribution to the 

Stabilization of Central and Eastern European Countries , Columbia International Affairs  Online (CIAO), New York, United States, 

διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digi tal-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-

a6a8c7060233&lng=en&id=6833> 

http://www.osce.org/secretariat/81711
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ombudsman), αλλά εντάσσεται στη γενικότερη διάσταση της ασφάλειας. Εφόσον όμως η δράση του 

στηρίζεται στις αρχές της ανθρώπινης διάστασης του οργανισμού, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερα καινοτομικό όργανο που συνδυάζει δύο διαστάσεις (ανθρώπινη, ασφάλειας), με σκοπό την 

επιτυχή και έγκαιρη προειδοποίηση και αποτροπή5. Η δράση του είναι αμερόληπτη, ανεξάρτητη και 

εμπιστευτική: συμβουλεύεται τον Πρόεδρο του ΟΑΣΕ, τον ενημερώνει σχετικά με τα ευρήμα τά του κάτω 

από άκρα μυστικότητα, και συζητά τα ζητήματα των εθνικών μειονοτήτων με αντιπροσώπους των ίδιων των 

μειονοτήτων ή ΜΚΟ, καθώς και με αξιωματούχους των κυβερνήσεων. Ωστόσο, οι προτροπές και οι λύσεις 

του δεν είναι δεσμευτικές, ενώ στην περίπτωση που τα μειονοτικά ζητήματα αφορούν παράλληλα σε 

οργανωμένη τρομοκρατία, ή όταν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά σε ατομικό και όχι σε ομαδικό 

επίπεδο, η παρέμβασή του δεν είναι δυνατή6.  

 Το 1997 αποφασίστηκε στην ολομέλεια του οργανισμού η δημιουργία της θέσης τού 

Αντιπροσώπου για την Ελευθερία των ΜΜΕ7, δεδομένου ότι ο πλουραλισμός, η ελευθερία και η 

ανεξαρτησία των ΜΜΕ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Με έδρα τη Βιέννη 

και επικουρικό προσωπικό 15 ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων, η αντιπρόσωπος παρακολουθεί τις 

εξελίξεις σε όλα τα κράτη-μέλη και φροντίζει ώστε να συμμορφώνονται προς τις αρχές που προκρίνει ο 

οργανισμός. Υπό αυτή την έννοια, συνεργάζεται στενά με τα μέλη, με το Μόνιμο Συμβούλιο, με τον Ύπατο 

Αρμοστή για τις Εθνικές Μειονότητες, με την υπηρεσία ODIHR, καθώς και με άλλα όργανα όποτε αυτό 

κρίνεται απαραίτητο, ενώ οι αρμοδιότητές της υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς με αυτές του Ύπατου 

Αρμοστή. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μη-συμμόρφωση των μερών, η απόκριση της αντιπροσώπου 

είναι άμεση και στοχεύει στην αξιολόγηση των δεδομένων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών, 

προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Για παράδειγμα, στις 11 Μαΐου 2012 η νυν 

αντιπρόσωπος, Dunja Mijatović (από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη), καταδίκασε τον ξυλοδαρμό Έλληνα 

δημοσιογράφου στα Εξάρχεια της Αθήνας, καλώντας τις αρχές στη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας, 

«προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα στις κοινωνίες ότι οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων δεν θα 

γίνουν ανεκτές, ενώ οι αυτουργοί θα αποδοθούν στη δικαιοσύνη»8. Συνεπώς, η Αντιπρόσωπος επιδιώκει σε 

πολλές περιπτώσεις την ευρεία δημοσιότητα των ζητημάτων προς συζήτηση, σε αντίθεση με τη 

διακριτικότητα που χαρακτηρίζει τις δράσεις του Ύπατου Αρμοστή. 

                                                                 
5 Borchert, H. & Zellner, W. (2003) The Organization for Securi ty and Co-operation in Europe (OSCE) and its  Contribution to the 

Stabilization of Central and Eastern European Countries , Columbia International Affairs  Online (CIAO), New York, United States, 

διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digi tal-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-

a6a8c7060233&lng=en&id=6833> 
6 Kemp, W. (Ed.) (2001) Quiet Diplomacy in Action: The OSCE's High Commissioner on National Minorities, The Hague: Kluwer Law 

International . 
7 PC Journal 137, Agenda Item 1, Decision No. 193, Mandate of the OSCE Representative on Freedom of the Media 
8
 OSCE Representative on Freedom of the Media, Press Release, May 2010, διατίθεται στη δεύθυνση: 

<http://www.osce.org/fom/90454> 
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Η Πολιτική Διάσταση  

Εδώ και μία δεκαετία ο ΟΑΣΕ φαίνεται να έχει εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον ίδιο του τον 

εαυτό, σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι παραμένει αρμόδιος, επίκαιρος και απαραίτητος9. Η πολιτική 

πραγματικότητα μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου έχει διαμορφωθεί πάνω σε νέους άξονες, ενώ το 

χάσμα Ανατολής-Δύσης ολοένα και βαθαίνει. Σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό άλλων οργανισμών και 

οργάνων (π.χ. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), καθώς και με την περιορισμένη χρηματοδότηση και διεθνή 

προβολή του, ο ΟΑΣΕ τείνει να περιθωριοποιηθεί. 

 Δεδομένου ότι τα κράτη είναι κυρίαρχα, το διεθνές δίκαιο βασίζεται σε μεταξύ τους συμφωνίες 

κατόπιν συναίνεσης και δεν θεσμοθετείται με τις συνήθεις κοινοβουλευτικές διαδικασίες10. Ομοιοτρόπως, 

οι συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην ιδέα της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών, για την ανάπτυξη και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων11. Με την αποδοχή μιας 

συνθήκης εκ μέρους ενός κράτους, δημιουργούνται αυτομάτως συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις των 

κρατών απέναντι στα υπόλοιπα συμβεβλημένα κράτη, περιορίζοντας εκ των πραγμάτων την ελευθερία  στις 

πολιτικές επιλογές τους. Φαινομενικά, κάθε κράτος θα έπρεπε να είναι διστακτικό στην αποδοχή τέτοιων 

συνθηκών. Ωστόσο, η εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορούν να διασφαλιστούν παρά μόνο 

στη βάση του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως στην περίοδο που διανύουμε, οπότε και τα 

εθνικά ζητήματα είναι αλληλένδετα με τα δρώμενα στη διεθνή σκηνή περισσότερο από ποτέ.  

 Σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα (π.χ. ΟΗΕ), ο ΟΑΣΕ δεν 

προσπαθεί να καθιερώσει δεσμευτικές νόρμες και κανόνες, αλλά στηρίζεται στη συναίνεση των μελών του 

για την υιοθέτηση κειμένων που θα έχουν πολιτικά δεσμευτικό χαρακτήρα, αφού η σύνταξή τους βρίσκει 

σύμφωνα όλα τα συμμετέχοντα κράτη. Φυσικά, είναι λογικό ότι όλα τα κράτη επιδιώκουν σε κάθε τους 

δράση την παράλληλη εξυπηρέτηση των πολιτικών τους ενδιαφερόντων. Σε συνδυασμό με τον μη- 

δεσμευτικό χαρακτήρα των εγγράφων του ΟΑΣΕ, τα κράτη αποκομίζουν την αίσθηση ότι έχουν το 

                                                                 
9 Möckli, D. & Trachsler, D. (επιμ.) (2012) The OSCE: Fighting for Renewed Relevance, στο CSS Analysis on Securi ty Policy, Center for 

Securi ty Studies (CSS), Zurich. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.css.ethz.ch/policy_consultancy/products_INT/DetailansichtPubDB_EN?rec_id=2025> [τελευταία πρόσβαση: 29-05-12] 
10 Heintze, H. J. (2001) “Human Rights  and Poli tical Interests : Is there a  Double Standard?”, στο OSCE Yearbook 2001, Insti tute for 

Peace Research and Securi ty Policy at the Universi ty of Hamburg/ IFSH (Ed.) . Baden-Baden: Nomos, 2002: σελ. 219-236. 
11 Zdzislaw K. & Scott J., “The United Na tions  High Commissioner on Human Rights”, in: Gerhard Baum et al. (Ed.), 

Menschenrechtsschutz in der Praxis der Vereinten Nationen [The Protection of Human Rights  in the Practice of the United Natio ns], 

Baden- Baden 1998, σελ. 85. 

http://www.css.ethz.ch/people/CSS/dmoeckli/index
http://www.css.ethz.ch/people/CSS/tdaniel/index
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περιθώριο πολιτικών ελιγμών, προσδίδοντας έτσι έναν χαρακτήρα «ενδοτικού δικαίου (soft-law)» στα 

έγγραφα του οργανισμού12.  

 Από την άλλη, τα όργανα του ΟΑΣΕ έχουν χαρακτήρα πολιτικό, οπότε η χρήση τους έχει καταστεί 

αρκετά ευέλικτη, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση με σκοπό την αποσόβηση δυνητικών παραβάσεων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώς αυτή η ευελιξία επέτρεψε και τη δημιουργία της θέσης του Ύπατου 

Αρμοστή για τις Εθνικές μειονότητες, σε μια εποχή (δεκαετία ’90) όπου τα μειονοτικά ζητήματα μάλλον 

αποτελούσαν ταμπού, με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση με ειρηνικά, μη-στρατιωτικά μέσα. Βεβαίως, 

ακόμη και σε αυτή την περίπτωση που συνιστά ιδιαίτερη θεσμική καινοτομία, ο συγκεκριμένος ρόλος 

περιορίζεται αρκετά: από τα καθήκοντά του αποκλείονται οι μεμονωμένες περιπτώσεις πολιτών που 

θεωρούν ότι καταπατούνται τα δικαιώματά τους (οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δικαστηρίων), 

οι περιπτώσεις που αφορούν οργανωμένη τρομοκρατία13, ενώ αποκλείεται επίσης η επέμβασή του σε 

ζητήματα που αφορούν ενδοκρατικές εντάσεις (προβλέπονται μόνο οι περιπτώσεις εντάσεων μεταξύ -όχι 

εντός- των κρατών-μελών). Με τον τρόπο αυτό παραβλέπονται ζητήματα όπως το Κουρδικό στην Τουρκία, 

της Κορσικής στη Γαλλία, των Βάσκων στην Ισπανία και των Ιρλανδών στη Βρετανία.  Άλλωστε, οι ανωτέρω 

χώρες άσκησαν ιδιαίτερες πιέσεις ώστε να αποτρέψουν τη θέσπιση του Ύπατου Αρμοστή14,  ενώ η Βρετανία 

συμπεριέλαβε μάλιστα και ειδική ρήτρα που της επιτρέπει να ρυθμίσει κατά το δοκούν την είσοδο του 

Αρμοστή στο έδαφός της. Ως αποτέλεσμα, οι δράσεις του ΟΑΣΕ επικεντρώθηκαν στις χώρες της Ανατολικής 

και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, με εύλογο αποτέλεσμα την έντονη δυσαρέσκεια των τελευτα ίων και την 

επικράτηση της γενικότερης εντύπωσης περί έντονης υποκειμενικότητας στις επιλογές και τις αξιολογήσεις 

του οργανισμού. Χαρακτηριστική είναι η στάση της Ρωσίας, η οποία ουκ’ ολίγες φορές έχει μιλήσει για 

χρήση δύο μέτρων και σταθμών από τον ΟΑΣΕ, κατηγορώντας τον μάλιστα προσφάτως για τη μη αποστολή 

παρατηρητών στη Γαλλική εκλογική αναμέτρηση για την Προεδρία15. Πρόκειται για ένα ακανθώδες ζήτημα, 

που όντως εγείρει πολλά ερωτηματικά και προκρίνει των ανωτέρω ισχυρισμό περί διπλών προτύπων, όταν 

κάποιος επιχειρήσει μία αντικειμενική προσέγγιση του ζητήματος: για παράδειγμα, στη Βρετανία 

απαγορεύεται διά νόμου η παρακολούθηση της δραστηριότητας της Εκλογικής Επιτροπής, ενώ στις ΗΠΑ οι 

ομοσπονδιακοί νόμοι παρέχουν μονάχα βασικές κατευθυντήριες ως προς τις εκλογικές διαδικασίες, 

                                                                 
12 Heintze, H. J. (2001) “Human Rights  and Poli tical Interests : Is there a  Double Standard?”, στο OSCE Yearbook 2001, Insti tute for 

Peace Research and Securi ty Policy at the Universi ty of Hamburg/ IFSH (Ed.) . Baden-Baden: Nomos, 2002, σελ. 219-236. 
13 “The High Commissioner will not communicate with and will not acknowledge communications from any person or organization 

which practices or publicly condones terrorism or violence”, στο CSCE High Commissioner on National  Minori ties Mandate , CSCE 

Helsinki  Document 1992, Par. 5(b). 
14 CSCE, Helsinki  Follow-Up Meeting 1992, Journal No. 50, July 1992. 
15

 Chalabov, K. (2012) Russia Blasts OSCE/ ODIHR’s Double Standards, Ria Novosti News, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://en.rian.ru/world/20120321/172308712.html > [τελευταία πρόσβαση: 29-05-12] 
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αφήνοντας περιθώριο ελαστικής χρησιμοποίησής τους από την εκάστοτε πολιτεία – στη Φλόριδα η 

παρακολούθηση των εκλογών από παρατηρητές είναι παράνομη!16 

 Την 1η Ιανουαρίου 1993 τη θέση του πρώτου Ύπατου Αρμοστή ανέλαβε ο Max van der Stoel, ο 

οποίος επιχείρησε να αντιμετωπίσει τις προαναφερθείσες δυσλειτουργίες . δίχως να επικεντρώνεται σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις και κράτη, προσέγγισε τα μειονοτικά ζητήματα υπό ένα ευρύτερο πρίσμα, 

εκμεταλλευόμενος τη διακριτική του ευχέρεια στη λήψη πρωτοβουλιών. Υπό τη θητεία του καρτίστηκαν 

τρεις επιτροπές ειδικών, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών (στα πλαίσια της ΜΚΟ «Ίδρυμα για τις Δια-

Εθνοτικές Σχέσεις-FIER» που ιδρύθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό) και την κατάρτιση τριών κειμένων με 

συστάσεις προς τα κράτη για την ανάπτυξη και προώθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην 

εκπαίδευση (The Hague Recommendations Regarding the Educational Rights of National Minorities, 1996), 

στη γλώσσα (Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities, 1998) και στον 

δημόσιο βίο (Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life, 

1999)17. Βεβαίως, η ευχέρεια αυτή σε καμία περίπτωση δεν διαφεύγει των υποκείμενων πολιτικών 

ενδιαφερόντων, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι ο van der Stoel δεν επισκέφθηκε το Κόσοβο παρά μόνο μετά 

το 199918. Ένα ακόμη ερώτημα που εγείρεται αφορά τη σχετικότητα-βιωσιμότητα της πρόβλεψης για 

συνεχή παρακολούθηση των κρατών-μελών, αφού ο ΟΑΣΕ δεν διατηρεί μόνιμα διπλωματικά σώματα εκεί. 

Ως αποτέλεσμα, η συλλογή των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μίας 

κατάστασης που κρούει τον κώδωνα της απορρύθμισης και της έντασης, αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα 

και αφορά στην πολυεπίπεδη εξέταση ποικίλων πηγών πληροφόρησης: ακαδημαϊκά κείμενα, επίσημες 

δηλώσεις, εκπροσώπους οργανισμών, ΜΚΟ (όπως είδαμε στην περίπτωση του Ιδρύματος για τις Δια-

Εθνοτικές Σχέσεις), ΜΜΕ και, γενικώς, κάθε πηγή που μπορεί να κριθεί ως αξιόπιστη.  

  

Η Επιχειρησιακή Διάσταση  

Καθώς προείπαμε, η δράση του οργανισμού έχει επικεντρωθεί στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιο-

Ανατολικής Ευρώπης, εγείροντας ωστόσο πολλές ενστάσεις σχετικά με τη διαφάνεια και την 

αντικειμενικότητα  που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στην ουσία, όλες οι αποστολές του ΟΑΣΕ εμπίπτουν στην 

                                                                 
16 Reech, D. (2012) Examples of Europes Double Standards, European Dialogue Website, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://eurodialogue.org/Examples-of-Europe-double-s tandards> [τελευταία πρόσβαση: 29-05-12]  
17 The Lund Recommendations in the Effective Participation of National Minorities in Public Life & Explanatory Note, OSCE High 

Commissioner on National Minori ties , 1999. 
18 Valery P. (2011) The OSCE suspension of the Federal Republic of Yugoslavia from the Helsinki Monitor, The Netherlands Helsinki 

Committee, διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.cvce.eu/content/publication/2005/11/7/3766bd03-0e5c-4541-b4d6-

5412e1489a76/publishable_en.pdf> [τελευταία πρόσβαση: 29-05-12] 
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ανθρώπινη διάσταση του οργανισμού, αφού στο σύνολό τους οι μέχρι στιγμής αποστολές δηλώνουν στις 

προγραμματικές τους διακηρύξεις την πρόθεσή τους να προαγάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες19, μεταξύ των οποιονδήποτε άλλων στόχων. Οι 

αποστολές ποικίλλουν σε μέγεθος, με τις μικρότερες από αυτές να αποτελούνται από μόλις τέσσερις 

αξιωματούχους, ενώ οι μεγαλύτερες απασχολούν περισσότερους από 200 αξιωματούχους, είτε 

απεσταλμένους είτε αυτόχθονες, όπως αυτή στο Κόσοβο. Υπεύθυνο για τον συντονισμό της δράσης τους 

είναι το Κέντρο Πρόληψης Συγκρούσεων (CPC), ενώ οι αποστολές εξουσιοδοτούνται από το Μόνιμο 

Συμβούλιο (PC) και το ενημερώνουν σχετικά με την έκβαση της δράσης τους.  Από την ίδρυση του 

οργανισμού έχουν διεξαχθεί 31 συνολικά αποστολές (από το 1992 και έπειτα), με τις προτεραιότητές τους 

να έχουν μετατοπιστεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια: η διάλυση των δύο πολυεθνικών κρατών 

(Σοβιετική Ένωση, Γιουγκοσλαβία) στις αρχές της δεκαετίας 1990 προκάλεσε το ξέσπασμα πολυάριθμων 

συγκρούσεων, αφού στη θέση των δύο κρατών δημιουργήθηκαν πλέον 21 κράτη. Εύλογα, μεγάλες μερίδες 

των πληθυσμών σε αυτές τις περιοχές ενέπεσαν στη διοίκηση νέων κυβερνήσεων, οι οποίες ηθελημένα ή 

μη δεν εξέφραζαν τις πεποιθήσεις ή τα συμφέροντά τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αλυσίδας 

αυτονομιστικών κινημάτων με αίτημα την αυτοδιάθεση και με συνακόλουθη χρήση βίας και από τις δύο 

πλευρές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της μεταψυχροπολεμικής διασάλευσης της καθεστηκυίας 

τάξης αποτέλεσαν οι περιπτώσεις της Τσετσενίας στη Ρωσία, της Αμπχαζίας και της Ν. Οσετίας στη Γεωργία, 

του Κόσοβου στη Σερβία ή του Νογκόρνο-Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν. Η κατάσταση έδειχνε 

σταθεροποιητικές τάσεις κατά την περίοδο 2001-2007, έως ότου η Ρωσία και η Γεωργία -αμφότερες 

αποτελούν μέλη του ΟΑΣΕ- ενεπλάκησαν σε πολεμική σύρραξη τον Αύγουστο του 2008.  

 Πλέον, το βάρος έχει μετατοπιστεί στην ανθρώπινη διάσταση των αποστολών, με δεδομένη την 

πρόκρισή της ως πιο αποτελεσματικό μέσο για την αποσόβηση μελλοντικών αντιπαραθέσεων. Σε γενικές 

γραμμές, μπορούμε να διαχωρίσουμε τις αποστολές, με βάση τον χαρακτήρα τους, σε αποστολές για: α) 

την πρόληψη συγκρούσεων, β) την επίλυση των συγκρούσεων, και γ) τη σταθεροποίηση ύστερα από μία 

σύγκρουση. Εφόσον, όπως ειπώθηκε, όλες οι αποστολές του ΟΑΣΕ εμπίπτουν στην ανθρώπινη διάσταση, 

και συνεκτιμώντας τους περιορισμούς στην έκταση αυτής της εργασίας, θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε 

ορισμένες από τις αποστολές που θα ανταποκρίνονται και στις τρεις κατηγορίες, είτε αυτές οι αποστολές 

έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Στη διάθεση των αποστολών βρίσκονται διάφορα μέσα και τεχνικές για να επιτύχουν τους στόχους 

τους. Για την πρόληψη των συγκρούσεων ακολουθούνται οι εξής μέθοδοι: επαφή με τις κοινότητες για την 

άμεση επικοινωνία με μεμονωμένα άτομα και ΜΚΟ, αλλά και με την επίσημη κυβέρνηση, για την παροχή 

                                                                 
19

 OSCE Mission and other Field Activity Structures and Functions , στο US Online Training Course for OSCE incuding REACT, σελ. 8. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://react.usip.org/downloads/Module2.pdf> [τελευταία πρόσβαση: 29-05-12] 
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τεχνικής υποστήριξης. τακτικές αναφορές (που εκτελούνται από τον Ύπατο Αρμοστή, τη Γραμματεία, το 

Μόνιμο Συμβούλιο, το ODIHR, κ.ά.) για τη συγκέντρωση επικαιροποιημένων στοιχείων στα πλαίσια της 

αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού. διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την κατάρτιση 

του προσωπικού των κυβερνήσεων και των ΜΚΟ, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, 

τις ορθές μεθόδους αστυνόμευσης σε δημοκρατικά καθεστώτα, κ.ό.κ. . τεχνική υποστήριξη σε επιμέρους 

ζητήματα, όπως η οικονομική μεταρρύθμιση, η προστασία του περιβάλλοντος, οι πρακτικές καλής 

διακυβέρνησης και καταπολέμησης της διαφθοράς, κ.ά. . αποστολή εκλογικών παρατηρητών, υπό την 

αιγίδα του  ODIHR, η οποία δεν αποτελεί μέρος των ίδιων των αποστολών αλλά συνεργάζεται μαζί τους ως 

επιμέρους τμήματα του ίδιου οργανισμού. πρωτοβουλία για διακριτική παρέμβαση του Ύπατου Αρμοστή, 

είτε στα πλαίσια των αποστολών είτε αυτόνομα, για την έγκαιρη εκτόνωση των εντάσεων. Σε περίπτωση 

που μία κρίση αρχίσει να εμφανίζει ενδείξεις εκτροχιασμού, με προσφυγή στη χρήση βίας, ο ρόλος του 

ΟΑΣΕ είναι να λειτουργήσει πυροσβεστικά. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της πρόσφατης διαμάχης 

Ρωσίας-Γεωργίας, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΕ κατέβαλε κάθε προσπάθεια αποσόβησης της έντασης μέσω 

διμερών επαφών με τους Προέδρους των δύο χωρών, καθώς και με την τότε Υπουργό των ΗΠΑ Κοντολίζα 

Ράις20.  Παρόλα αυτά, έγινε εμφανές και πάλι ότι δίχως την πολιτική βούληση των μελών, ο ρόλος του ΟΑΣΕ 

τίθεται σε αμφισβήτηση, εφόσον η έγκαιρη προειδοποίηση δεν μπορεί να μετατραπεί σε έγκαιρη ανάληψη 

δράσης. Από την άλλη, οι αποκαλούμενες «παγωμένες» συγκρούσεις αποτελούν μεγάλη πρόκληση, αφού 

προέκυψαν κατά τη δεκαετία του 1980, πριν από την εκεί δημιουργία ενός μηχανισμού πρόληψης από τον 

ΟΑΣΕ. Πρόκειται για τις περιπτώσεις της Τσετσενίας (Ρωσία), της Ν. Οσετίας και της Αμπχαζίας (Γεωργία), 

της Τρανσδνιστερίας (Μολδαβία), και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν), για τις οποίες 

δημιουργήθηκαν ξεχωριστές αποστολές του ΟΑΣΕ, με τις δύο πρώτες να έχουν ολοκληρωθεί κατόπιν της 

άρνησης της Ρωσίας να ανανεώσει την εντολή τους (2003 και 2008 αντίστοιχα).  Για τη σταθεροποίηση 

ύστερα από αυτές τις συγκρούσεις, ο οργανισμός μετέρχεται διάφορα μέσα: διαμεσολάβηση και 

διοργάνωση σεμιναρίων. δημιουργία ομάδων επαφής με τη συμμετοχή διαφόρων κρατών . εποπτεία της 

εφαρμογής των συμφωνηθέντων και ειρηνευτικές αποστολές με τη συνδρομή του ΝΑΤΟ. 

 Συνοπτικά, παρατίθενται ορισμένες από τις αποστολές του οργανισμού, οι οποίες ανταποκρίνονται 

στον κύκλο της παρέμβασης, στον οποίο αναφερθήκαμε: 

Για την πρόληψη της σύγκρουσης: 

 Το 1998 δημιουργήθηκε Συμβουλευτική και Εποπτική Ομάδα για τη Λευκορωσία, λόγω της 

αδυναμίας της χώρας να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της στα πλαίσια της ανθρώπινης διάστασης του 

οργανισμού. Κατόπιν έντονων διαβουλεύσεων, το καθεστώς Τιμοσένκο απαγόρευσε την έκδοση 

                                                                 
20 Ibid., σελ. 18 
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VISA για τα μέλη της αποστολής, αποτρέποντάς τους έτσι από την είσοδο στη χώρα. Ωστόσο, η 

ομάδα εξακολούθησε της εργασίες της από τη Βιέννη, ενώ το 2002 οι διαπραγματεύσεις 

συνεχίστηκαν21. Πρόσφατα, το 2010, η κυβέρνηση έκλεισε το γραφείο του οργανισμού 

εσπευσμένα, με την επίσημη δικαιολογία ότι πλέον δεν έχει λόγο λειτουργίας, αφού έχει 

ολοκληρώσει την αποστολή του. Ωστόσο, είχε προηγηθεί καταγγελία, εκ μέρους του εκπροσώπου 

του ΟΑΣΕ, για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος στις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου, 

καθώς και για βιαιότητες έναντι δημοσιογράφων. Σαφώς, μία τόσο αρνητική εικόνα της χώρας θα 

είχε επιπτώσεις στην περαιτέρω χρηματοδότησή της από την Ε.Ε22. 

Για την επίλυση της σύγκρουσης: 

 Οι αποστολές μακράς διάρκειας στο Κόσοβο, το Sandjak και τη Vojvodina, μεταξύ 1992-93, είχαν 

στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 

διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των περιοχών αυτών και της κυβέρνησης της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 

Λόγω ασυμφωνίας ως προς τον βαθμό εξωτερικής παρέμβασης, οι αποστολές αποχώρησαν από τη 

χώρα και δεν επέστρεψαν παρά το 1998 με νέα αποστολή. Στο μεσοδιάστημα δεν υπήρξε καθόλου 

διεθνής παρουσία στη χώρα, σε οποιοδήποτε σημείο της πρώη Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Η 

νέα αποστολή (KVM) επέστρεψε το 1998 με την εντολή να αναφέρει περιπτώσεις μη-τήρησης της 

εκεχειρίας. Ωστόσο, στις 20 Μαρτίου 1999 τα μέλη της αποστολής εγκατέλειψαν τη χώρα, ενόψει 

της επικείμενης επίθεσης του ΝΑΤΟ, για λόγους ασφαλείας. Οι απόψεις ως προς την 

αποτελεσματικότητα αυτής της αποστολής διίστανται: ορισμένοι διατείνονται ότι μια αποστολή 

αυτού του τύπου (χωρίς οπλισμό) δεν θα μπορούσε να αποτρέψει σε αυτό το στάδιο μια πολεμική 

σύγκρουση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η αποστολή θα είχε επιτύχει την ειρηνική επίλυση, εάν 

είχε αναλάβει δράση νωρίτερα23.  

 Η παρουσία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία από το 1997  και έπειτα, με 38 μέλη, είναι μία σπάνια 

περίπτωση όπου δεν τίθεται ζήτημα εθνικο-πολιτικών ενδιαφερόντων. Αντιθέτως, μετά την 

κατάρρευση πολυάριθμων πυραμίδων (σχήματα Πόνζι) η χώρα βρέθηκε στα πρόθυρα της 

επικράτησης χάους. Αποστολή του ΟΑΣΕ ήταν η διενέργεια εκλογών, η προώθηση του 

εκδημοκρατισμού και της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ, και ο έλεγχος των όπλων. Η αποστολή 

                                                                 
21 Belarus and Its Future - Democracy or Soviet Style Dictatorship?, Hearing Before the Subcommittee of Europe, Committee on 

International Relations, House of Representatives , Second Session, March 2004: σελ. 15-17. Διατίθεται στη διεύθυνση: < 

http://democrats .foreignaffai rs.house.gov/archives/108/92868.pdf>  [τελευταία πρόσβαση: 29-05-12] 
22 Belarus Closes Down OSCE Office After Poll Criticism , BBC News Europe, December 2010. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12100765> [τελευταία πρόσβαση: 29-05-12] 
23

 Bellamy, A. J. & Gri ffin, S. (2002) "OSCE Peacekeeping: Lessons  from the Kosovo Veri fication Mission", στο European Security, 11:1, 
2002: σελ. 9-20. 
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εξακολουθεί να παραβρίσκεται στη χώρα με στόχο τον συντονισμό των προσπαθειών της διεθνούς 

κοινότητας24.  

Για τη σταθεροποίηση ύστερα από τη σύγκρουση: 

 Η αποστολή στο Κόσοβο αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αποστολή του ΟΑΣΕ, 

αποτελούμενη από 350 απεσταλμένους και 1150 αυτόχθονες, και βρίσκεται σε ισχύ από το 

1999. Κύριος στόχος της είναι η εφαρμογή της Απόφασης 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ, ως τμήματος της ευρύτερης Αποστολής των Η.Ε. για Προσωρινή Διοίκηση στο Κόσοβο 

(UNMIK). Στα πλαίσια της αποστολής ο ΟΑΣΕ έχει αναλάβει πολλές από τις παραδοσιακές 

κρατικές λειτουργίες, με σκοπό την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, την προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημιουργία διαφανών θεσμών. Οι λειτουργίες αυτές 

επιτυγχάνονται μέσω της λειτουργίας τεσσάρων αυτόνομων και αλληλοσυμπληρούμενων 

ομάδων (Τμήμα Εκδημοκρατισμού, Τμήμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Κράτος 

Δικαίου, Τμήμα για τη Διενέργεια Εκλογών, Τμήμα Ανάπτυξης και Κατάρτισης των Δυνάμεων 

Αστυνόμευσης)25.  

 Μετά την στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γεωργία το 2008, το Μόνιμο 

Συμβούλιο του ΟΑΣΕ συμφώνησε στην αποστολή 100 επιπλέον αξιωματούχων για την εποπτεία 

της εκεχειρίας, η οποία επιτεύχθηκε στις 12 Αυγούστου με τη διαμεσολάβηση του τότε 

Προέδρου του Συμβουλίου της Ε.Ε., Ν. Σαρκοζύ. Ωστόσο, στους παρατηρητές αυτούς δεν 

επιτράπηκε η είσοδος στις περιοχές των συγκρούσεων, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η 

Ρωσία αρνήθηκε να ανανεώσει την εντολή της αποστολής. Η Ρωσία αναγνώρισε την 

ανεξαρτησία των δύο περιοχών (Αμπχαζία, Ν. Οσετία) και οι περαιτέρω προσπάθειες για 

εξακολούθηση της αποστολής απέτυχαν26. 

  

 

                                                                 
24 Imholz, Kathleen. (2001) "The OSCE Presence in Albania: From a  State of Emergency to a  Consolidated State", στο OSCE Yearbook 

2001, Εdited by Insti tute for Peace Research and Securi ty Politics at the Universi ty of Hamburg /IFSH. Baden-Baden: Nomos, 2002: 

σελ. 159-166. 
25 Everts , Daan W. (2001) "The OSCE Mission in Kosovo." στο OSCE Yearbook 2001, edited by Insti tute for Peace Research and 

Securi ty Politics at the Universi ty of Hamburg /IFSH. Baden-Baden: Nomos, 2002: σελ. 137-148. 
26 OSCE Mission and other Field Activity Structures and Functions , στο US Online Training Course for OSCE incuding REACT, σελ. 50-

52. Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://react.usip.org/downloads/Module2.pdf> [τελευταία πρόσβαση: 29-05-12] 
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Συμπεράσματα  

Είναι λογικό να αξιολογήσουμε τον ΟΑΣΕ και τη συμβολή του στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων με βάση τα έργα του, παρά με βάση τις επίσημες διακηρύξεις όπως αυτές διατυπώνονται στο 

κεκτημένο του οργανισμού. Φυσικά, ο τρόπος δράσης του ΟΑΣΕ, επί τη βάσει προληπτικών κυρίως μέτρων, 

καθιστά μια τέτοια αξιολόγηση ένα δύσκολο εγχείρημα, αφού όπως επισημαίνει και ο Dunay (2005: 255) 27, 

ο ΟΑΣΕ δεν λαμβάνει κανενός είδους εύσημα για τις δράσεις του στην επιτυχή αποτροπή των 

συγκρούσεων. Πράγματι, αποστολές όπως αυτή στην Αλβανία ή την Τσετσενία μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως επιτυχείς, αφού έχουν συμβάλει στη γενικότερη σταθεροποίηση των εν λόγω περιοχών. Από την άλλη, 

σε περιπτώσεις όπως η Μολδαβία ή η Τρανσδνιστερία μπορεί να μην έχει επιτευχθεί μία πλήρως αποδεκτή 

λύση, ωστόσο έχει διατηρηθεί η εκεχειρία μέσω της εκτόνωσης των εντάσεων28. Παρόλα αυτά όμως, η 

αποτελεσματικότητα του ΟΑΣΕ εξαρτάται και θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από την πολιτική βούληση 

των ισχυρότερων κρατών, τα οποία μπορούν να πιέσουν προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άλλωστε, 

αυτή είναι η ίδια η φύση του οργανισμού, είτε το θέλουμε είτε όχι: η συναίνεση όλων των μελών είναι 

απαραίτητη για την ανάληψη δράσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση σχετικά με έναν πιο ενεργό 

ρόλο που θα έπρεπε να αναλάβουν ορισμένα κράτη, συμπαρασύροντας και τα υπόλοιπα προς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, παραμένει ανοιχτή, καθώς τα ενδιαφέροντα των μελών του οργανισμού 

ποικίλλουν σημαντικά . σε κάθε περίπτωση, η Δύση εν γένει αποτελεί τον κυρίως ενδιαφερόμενο για τη 

διατήρηση και ενδυνάμωση του οργανισμού, η συμμετοχή στον οποίο επιβεβαιώνει την πρόκριση των 

Δυτικών αξιών σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα . Είναι πάντως 

προφανές ότι απαιτούνται ορισμένες αλλαγές σε πολλά επίπεδα: για παράδειγμα, η Γραμματεία αδυνατεί 

να ανταποκριθεί στον ρόλο της ως θεσμική μνήμη του οργανισμού, λόγω έλλειψης προσωπικού, 

καθιστώντας έτσι αναποτελεσματική και τη διαχείριση των πολυάριθμων αποστολών σε εξέλιξη. Επίσης, η 

διάρκεια των αποστολών θα πρέπει να καθορίζεται με βάση πιο συγκεκριμένα κριτήρια, ούτως ώστε η 

ολοκλήρωσή τους να είναι έγκαιρη και να δαπανώνται όσο το δυνατόν λιγότεροι πόροι (οι οποίοι ούτως ή 

άλλως είναι περιορισμένοι). Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αρνητική εντύπωση που αυτές 

δημιουργούν στα κράτη-αποδέκτες, οι αποστολές θα πρέπει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στα 

πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου, με έμφαση στις 

ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και σεβασμό στις εσωτερικές δομές των κρατών. Αυτά είναι ορισμένα 

                                                                 
27 Dunay, P. (2005) “The OSCE’s  Sleeping Beauty, The Politico-Mili tary Dimension Waits for the Magic Kiss”, στο OSCE Yearbook 2005, 

Insti tute for Peace Research and Securi ty Policy at the University of Hamburg/ IFSH (Ed.) . Baden-Baden: Nomos, 2005: σελ. 245-264. 
28 Borchert, H. & Zellner, W. (2003) The Organization for Securi ty and Co-operation in Europe (OSCE) and its  Contribution to the 

Stabilization of Central and Eastern European Countries , Columbia International Affairs  Online (CIAO), New York, United States, 

διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digi tal-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-

a6a8c7060233&lng=en&id=6833> 
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μόνο από τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν, σε μία εποχή όπου η ίδια η ύπαρξη, η ουσία και η 

χρησιμότητα του οργανισμού αμφισβητούνται, υπό το βάρος ιδίως της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ 

και της Ε.Ε. Μάλιστα, ο ΟΑΣΕ και η Ε.Ε. θα μπορούσαν να οικοδομήσουν μία στενότερη συνεργασία με 

χρήση των πόρων τους από κοινού, ώστε να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους, εφόσον και οι 

δύο ενστερνίζονται κοινές δημοκρατικές αρχές βασισμένες στο υπερεθνικό δίκαιο.  


