
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πράγματι, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το έργο μας είναι τέ-

λειο ή ότι έχουμε δημιουργήσει μια απολύτως ασφαλή εγγύηση ει-

ρήνης. Και αυτό γιατί το δημιούργημά μας δεν είναι κανένα μαγε-

μένο παλάτι που «ξεπρόβαλε μπροστά στα μάτια μας διαμιάς», από

ένα μαγικό άγγιγμα ή από μια κρυφή δύναμη. Έχουμε σφυρηλατή-

σει όμως, και είμαι πεπεισμένος για αυτό, ένα όργανο με το οποίο

οι άνθρωποι, αν πραγματικά θέλουν την ειρήνη και είναι έτοιμοι

να κάνουν θυσίες για αυτήν, θα μπορέσουν να βρουν τρόπους να

την επιτύχουν.

Παρατηρήσεις του Λόρδου Χάλιφαξ, πρέσβη της Βρετανίας στις

Ηνωμένες Πολιτείες και προεδρεύοντος της αντιπροσωπείας του ΗΒ

στο Σαν Φρανσίσκο, 26 Ιουνίου 1945.

«Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει στην ιστορία των Ηνωμένων

Εθνών». Με αυτά τα αισιόδοξα λόγια ο Γενικός Γραμματέας Μπού-

τρος Μπούτρος-Γκάλι υποδέχτηκε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και

χαιρέτισε την «εξαιρετική ευκαιρία» που αντιπροσώπευε το γεγονός

για τον οργανισμό του. Η επί δεκαετίες αντιπαράθεση ανάμεσα στις

υπερδυνάμεις τον είχε περιθωριοποιήσει, αλλά η κατάρρευση της 

ΕΣΣΔ δεν έβαζε μόνο τα ΗΕ μπροστά σε νέες προκλήσεις αλλά τους

έδινε και νέο περιεχόμενο. Ο ειρηνευτικός τους ρόλος μπορούσε να

επεκταθεί και η εντολή προς τις στρατιωτικές τους δυνάμεις να γίνει

στιβαρότερη. Θα μπορούσε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο όχι μόνο

μετεγκαθιστώντας πρόσφυγες από κράτη που μαστίζονταν από πολέ-



μους, αλλά και διευκολύνοντας την πολιτική συμφίλιωση, ανασυ-

γκροτώντας διοικητικούς μηχανισμούς και επιβλέποντας εκλογικές

διαδικασίες. Επίσης, τα ΗΕ θα αναλάμβαναν την αποστολή να επο-

πτεύουν την παγκόσμια κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και να

παρέχουν βοήθεια και συμβουλές στους φτωχούς του πλανήτη. Μόνο

δε τα ΗΕ είχαν τη νομιμότητα να προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα με τρόπο στιβαρό και να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των με-

λών τους για λογαριασμό ολόκληρης της ανθρωπότητας. «Ο Οργανι-

σμός», διακήρυσσε αισιόδοξα το 1992 η Ατζέντα για την ειρήνη των

ΗΕ, «δεν θα πρέπει να ξαναπαρουσιάσει ποτέ τις αναπηρίες που τον

χαρακτήριζαν την εποχή που έχει πλέον παρέλθει».1

Επρόκειτο για το όνειρο μιας νέας ιδρυτικής στιγμής – σαν να είχε

γυρίσει ο κόσμος το ρολόι πίσω στις ελπίδες του 1945. Όμως, αν

υπήρξε στ’ αλήθεια τέτοια ευκαιρία, τότε χάθηκε σχεδόν αμέσως. Οι

εμφύλιοι πόλεμοι στα Βαλκάνια και στην Αφρική, και πάνω από όλα η

γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994, έκαναν τους επικριτές να πνέουν

μένεα εναντίον της ανικανότητας των ΗΕ. Από τότε, μια σειρά από

πρωτοβουλίες που προέρχονταν από υψηλά κλιμάκια και στόχευαν

στη μεταρρύθμιση του οργανισμού ναυάγησαν, ενώ ήρθαν στο φως

νέες πτυχές εσωτερικής διαφθοράς, αδιανόητες παλιότερα. Το ΝΑΤΟ,

με την υποκίνηση της κυβέρνησης Κλίντον, βομβάρδισε το Κόσοβο

χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, δημιουργώντας ένα

προηγούμενο παράκαμψης των ΗΕ στο όνομα της ανθρωπιστικής

επέμβασης. Στη νέα χιλιετία, η κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους του νεό-

τερου εισηγήθηκε ένα δόγμα εθνικής ασφάλειας που, με το να πρε-

σβεύει τον προληπτικό πόλεμο, σήμανε την απροσχημάτιστη αποκή-

ρυξη των βασικών αρχών πάνω στις οποίες είχαν θεμελιωθεί τα ΗΕ.

Νωρίτερα, επί Ρόναλντ Ρέιγκαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χαλαρώ-

σει τους δεσμούς τους με το Διεθνές Δικαστήριο· τώρα γύρισαν την

πλάτη τους και στο νέο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και υπονόμευσαν

τα διεθνή καθεστώτα ελέγχου των εξοπλισμών, καθώς και τις προσπά-
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θειες επίτευξης μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για τα βιολογικά

όπλα. Η προεδρία Μπους, μολονότι στα λόγια έθυε στο όνομα των ΗΕ

τις παραμονές της επίθεσης στο Ιράκ (κυρίως για να βοηθήσει τη σύμ-

μαχό της, τη βρετανική κυβέρνηση), ελάχιστα κατάφερε να κρύψει την

περιφρόνησή της για τον οργανισμό: ήταν φανερό πως ο πόλεμος θα

συνεχιζόταν ό,τι και αν έλεγαν ή έκαναν τα ΗΕ. Αλλά δεν ήταν μόνο οι

μονομεριστές της Ουάσιγκτον που έχασαν έτσι την πίστη τους σε αυτά.

Για μια μεγάλη μερίδα του υπόλοιπου κόσμου, που ήταν στη συντρι-

πτική του πλειονότητα εναντίον της εισβολής, τα ΗΕ είχαν αποτύχει

εξίσου – να προασπίσουν τις αρχές της πολυμέρειας και της συλλογι-

κής ασφάλειας. Ένα πράγμα ήταν σαφές: οι υψιπετείς ελπίδες που εί-

χαν επενδυθεί για λίγο πάνω τους, ότι θα γίνονταν το κέντρο μιας νέας

πλανητικής τάξης πραγμάτων, είχαν εξανεμιστεί εντελώς.2

Σήμερα, δεν υπάρχει έλλειψη προτάσεων για τη μεταρρύθμισή τους.

Ορισμένοι θέλουν τη βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών

τους, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη στρατιωτική δράση εναντίον των

κρατών-ταραξιών και άλλων παρανόμων της διεθνούς σκηνής: ίσως να

μπορεί να διευρυνθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, να αποδυναμωθεί το δι-

καίωμα βέτο των μόνιμων μελών, να αναστηθεί η ιδέα ενός στρατιωτι-

κού επιτελείου των ΗΕ. Άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να κινούνται πιο αυ-

στηρά εναντίον όσων μελών προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα

και να κάνουν περισσότερα πράγματα για να εγχαράξουν ορισμένες

αξίες μέσα στον κόσμο –την ελευθερία, ας πούμε, και τη δημοκρατία–,

προτού είναι πολύ αργά (και προτού πάρουν τα ηνία οι Κινέζοι, αν και ο

φόβος αυτός σπανίως διατυπώνεται ανοιχτά). Υπάρχει επίσης η πρότα-

ση να εργαστούν για την προαγωγή της λεγόμενης «ανθρώπινης ασφά-

λειας» –ενός μίγματος αναπτυξιακών στόχων και δικαιωμάτων– και να

διεκδικήσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να παρεμβαίνουν, ώστε

να υπερασπίζονται τους πολίτες του κόσμου, όταν η ίδια τους η κυβέρ-

νηση τους κακομεταχειρίζεται. Ωστόσο, η υποψία ότι καμία μεταρρύθ-

μιση δεν θα μπορούσε πλέον να τους ξαναδώσει κεντρικό ρόλο στις διε-
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θνείς υποθέσεις είναι στο μυαλό όλων. Δεν πρέπει να είναι πολλοί όσοι

πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν εξαφανίζονταν τα ΗΕ

(αν και ένα συντηρητικό ινστιτούτο ερευνών στις ΗΠΑ όντως δημοσίευ-

σε το 1984 μια μελέτη με τίτλο A World without the UN: What Would

Happen If the United Nations Shut Down [Ένας κόσμος χωρίς ΗΕ: Τι θα

συνέβαινε αν τα Ηνωμένα Έθνη διαλύονταν οριστικά]), αλλά λίγοι πλέ-

ον έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά. Ειδήμονες της εξωτερικής πολιτικής με

μεγάλη επιρροή κάνουν λόγο για τη δημιουργία μιας Συμμαχίας Δημο-

κρατιών στη θέση τους, η οποία θα φροντίζει να γίνεται η δουλειά, όταν

τα ΗΕ, πεδικλωμένα από τις αυταρχικές δυνάμεις του Συμβουλίου

Ασφαλείας και τελματωμένα εξαιτίας των τυραννίσκων της Γενικής Συ-

νέλευσης, θα αδυνατούν να δράσουν για την ενίσχυση της «δημοκρατι-

κής ειρήνης», όπως την ονομάζουν.3

Αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά τη μελλοντική θέση των ΗΕ

μέσα στο διεθνές σύστημα, μοιραία όμως βασίζεται στην κατανόηση

του παρελθόντος τους. Μάλιστα, η ένταση της σημερινής απογοήτευ-

σης συνδέεται στενά με ένα αίσθημα απελπισίας για το πόσο υστερού-

σαν εντέλει τα ΗΕ σε σχέση με τον πήχυ που υποτίθεται είχαν θέσει οι

ιδρυτές τους. Ο Γενικός Γραμματέας Μπούτρος-Γκάλι δικαιολόγησε

το διαχυτικό όραμά του του 1992 για το τι έπρεπε να κάνουν τα ΗΕ ως

έναν τρόπο να γίνουν πραγματικότητα έστω και καθυστερημένα «οι

υψηλοί στόχοι… που είχε θέσει αρχικά ο καταστατικός χάρτης». Οι

επικριτές συμφώνησαν. Οι κανόνες των ΗΕ ήταν για πολύ καιρό σε

εκκρεμότητα· την άνοιξη του 2003, ένας σχολιαστής, υπερασπιζόμε-

νος την πολιτική των ΗΠΑ, έλεγε πως «δεν είχε υπάρξει καμία πρόο-

δος για χρόνια». Και συνέχιζε, λέγοντας ότι το διεθνές σύστημα είχε

απλώς αναπτυχθεί με έναν τρόπο που καταδίκαζε τα ΗΕ στο να χά-

σουν τη σημασία τους μέχρι τελικής εξαφανίσεως ή, στην καλύτερη

περίπτωση, να «τρέχουν ασθμαίνοντας πίσω από τις εξελίξεις». Η κυ-

βέρνηση Μπους ήταν ακόμα πιο σκαιή. Προέβλεπε ότι τα ΗΕ όδευαν

προς την πλήρη απαξίωση –όπως η Κοινωνία των Εθνών στο Μεσο-
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πόλεμο–, αν δεν σκλήραιναν τη στάση τους απέναντι στον Σαντάμ

Χουσεΐν: παραπέμποντας στη δεκαετία του 1930, η αμερικανική κυ-

βέρνηση θεωρούσε την εισβολή στο Ιράκ τη δική της κρίση της Αβησ-

συνίας, ή ίσως ακόμα και το δικό της Μόναχο.4

Όμως, η ιστορική κατανόηση που ενυπάρχει σε όλη αυτή την

αντιπαράθεση είναι εντυπωσιακά φτωχή. Υποστηρικτές και επικριτές

των ΗΕ κάνουν πολλές υποθέσεις για το παρελθόν του οργανισμού οι

οποίες βασίζονται σε επιτροχάδην αναγνώσεις των ιδρυτικών τους

κειμένων, συνειδητοποιώντας ελάχιστα το πόσο ανάμικτα ήταν τα κί-

νητρα που συνόδευσαν τη σύνταξή τους. Ακόμα και τα ακαδημαϊκά

έργα που αφηγούνται το πώς προέκυψαν αυτά τα κείμενα πάσχουν

από μια ασυνήθιστη δόση σοφιστείας και ευσεβών πόθων. Παρου-

σιάζουν σε γενικές γραμμές το διεθνισμό ως κάτι το θετικό και την

παγκοσμιοποίηση ως το κατεξοχήν ρεύμα της νεότερης ιστορίας. Η

θεμελιώδης παραδοχή τους μοιάζει να είναι πως η ανάδυση κάποιου

είδους παγκόσμιας κοινότητας είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και

αναπόδραστη, είτε μέσα από τη δράση των κρατών ή και μη κρατι-

κών παραγόντων, είτε ίσως μέσα από τη δουλειά των ίδιων των διε-

θνών οργανισμών, που στελεχώνονται από αμερόληπτους και υψηλό-

φρονες κρατικούς λειτουργούς.5

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για αυτή τη μεροληψία. Για πολλά χρό-

νια, οι ιστορικοί της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης πραγμάτων απλώς

αγνοούσαν τα ΗΕ ως θέμα· όσοι μελετούσαν τον Ψυχρό Πόλεμο ιδίως,

καθώς και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, τα θεωρούσαν περιθω-

ριακής έως ανύπαρκτης σημασίας ως προς τα βασικά γεγονότα.6 Το

γεγονός που τα έφερε πάλι στο προσκήνιο ήταν πρώτα η «νέα παγκό-

σμια τάξη πραγμάτων», που διακήρυξε ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο

πρεσβύτερος στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου, και έπειτα, με πολύ με-

γαλύτερη αίσθηση του επείγοντος και σε πολύ διαφορετικό πνεύμα, η

σοκαρισμένη πνευματική αντίδραση στην εξωτερική πολιτική του γι-

ου του. Ο Μπους Β΄ ήταν πάνω από όλα εκείνος που παρακίνησε πολ-
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λούς ιστορικούς να προσπαθήσουν να δείξουν γιατί τα ΗΕ έχουν σημα-

σία – ή τουλάχιστον, γιατί είχαν κάποτε σημασία για τις Ηνωμένες Πο-

λιτείες. Έτσι, θεώρησαν ότι δουλειά τους ήταν να εξιστορήσουν το

διεθνισμό και την πολιτική διορατικότητα και πολυμερειακή προσέγ-

γιση της Αμερικής ως μέσο για να επικρίνουν την εθνικιστική ομάδα

συμβούλων εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μπους. Ο Φράν-

κλιν Ντέλανο Ρούζβελτ, κατά το κυρίαρχο αφήγημα, έστρωσε το δρό-

μο, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν η ηγέτιδα του κόσμου στις

αρχές της δεκαετίας του 1940, και προώθησε τις σωστές αμερικανικές

αξίες, εκείνες που θα κέρδιζαν διεθνή υποστήριξη. Έτσι, θέλοντας να

αντλήσουν ουσιώδη διδάγματα για το παρόν τόνισαν την αντίθεση

ανάμεσα στους κοντόθωρους υπέρμαχους της μονομέρειας των αρχών

του 21ου αιώνα και στους σοφούς και φρόνιμους διεθνιστές του 1945.

Οι πρωταγωνιστές αυτών των εξιστορήσεων μετατρέπονται γρήγορα

σε οραματιστές και ήρωες – πηγές έμπνευσης για τους δικούς μας και-

ρούς, τους πιο ανιαρούς και λιγότερο δύσκολους: η Έληνορ Ρούζβελτ,

ο Ράφαελ Λέμκιν, ο Ρενέ Κασέν και άλλοι με κεντρικό ρόλο στην ανά-

δυση των ΗΕ, και ιδίως του καθεστώτος τους για τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα, αναφέρονται τώρα συστηματικά ως παραδείγματα του τι μπορεί

να καταφέρουν η ατομική στράτευση και ο ακτιβισμός.7

Οι ουτοπίες δεν πρέπει να αγνοούνται και ο ουτοπισμός που χαρα-

κτήρισε διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και την προκά-

τοχό τους, την Κοινωνία των Εθνών, αποτέλεσε αναμφίβολα ζωτικό

παράγοντα της έλξης που αυτοί άσκησαν. Τους έδωσε ενέργεια, υπο-

στηρικτές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αξιόλογο πολιτικό κεφάλαιο.

Όταν όμως οι ιστορικοί συγχέουν τον ουτοπισμό του θέματός τους με

τον δικό τους, τότε είναι εύκολο να παραστρατήσουν. Το να ανακαλύ-

πτεις αυτό που θες εσύ μέσα στην ιστορία είναι παλιά τακτική, και οι

σημερινοί ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπέρμαχοι

των ανθρωπιστικών επεμβάσεων δεν είναι οι πρώτοι που το κάνουν.

Όμως, η βιβλιογραφία των τελευταίων ετών δίνει μια πολύ μονόπλευ-

ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ6



ρη εικόνα του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα ΗΕ και γεννά

προσδοκίες που οι ιδρυτές τους ουδέποτε είχαν στο μυαλό τους. Το

αποτέλεσμα είναι η επιδείνωση, αν μη τι άλλο, της κρίσης που αντιμε-

τωπίζει ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός και η συσκότιση παρά η ανά-

δειξη των πραγματικών επιτευγμάτων και δυνατοτήτων του.

Αυτή τη στιγμή, εκείνο που χρειάζεται είναι να εξετάσουμε με πιο

κριτικό βλέμμα τι είχαν στα αλήθεια κατά νου οι ιδρυτές του ΟΗΕ και

να μη θεωρούμε τόσο δεδομένο το πώς ξεκίνησε ή το τι απόγινε. Κά-

θε φορά που επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1940 θα πρέπει να χτυ-

πούν προειδοποιητικά καμπανάκια, γιατί διαπιστώνουμε ότι οι τότε

σχολιαστές εξέφραζαν μια πιο επιφυλακτική άποψη για το νέο παγκό-

σμιο οργανισμό από αυτήν που συνήθως υιοθετούν οι σημερινοί

ιστορικοί. Πολλοί μάλιστα, φεύγοντας το 1945 από την ιδρυτική διά-

σκεψη του Σαν Φρανσίσκο, πίστευαν πως ο παγκόσμιος οργανισμός

στον οποίο τους ζητούσαν να ενταχθούν ήταν διάτρητος από υποκρι-

σία. Την οικουμενίζουσα ρητορική του περί ελευθερίας και δικαιω-

μάτων τη θεωρούσαν εξαιρετικά μεροληπτική· σαν έναν πέπλο που

πίσω του συντελούνταν η εδραίωση ενός διευθυντηρίου μεγάλων δυ-

νάμεων το οποίο, ως προς την υπεροψία των υποδείξεων προς τους

αδυνάτους και τους φτωχούς της Γης για το πώς έπρεπε να κυβερνιό-

νται, δεν διέφερε από τις δυνάμεις του Άξονα όσο θα έπρεπε. Οι μυη-

μένοι εκμυστηρεύονταν χαμηλόφωνα ανάλογες σκέψεις μεταξύ τους

ή στο καταφύγιο των προσωπικών ημερολογίων τους. Για το βρετανό

ιστορικό και κρατικό λειτουργό Τσαρλς Ουέμπστερ, που είχε σημα-

ντικό ρόλο στη σύνταξη του προσχεδίου του Καταστατικού Χάρτη,

ήταν «μια Συμμαχία των Μεγάλων Δυνάμεων εμφυτευμένη σε έναν

οικουμενικό οργανισμό», και το βασικό του επίτευγμα ήταν ότι είχε

βελτιώσει το μηχανισμό που όριζε τις σχέσεις μεταξύ των δυνάμεων.

Ο Γκλάντουιν Τζεμπ, προϊστάμενος του Ουέμπστερ, επαίνεσε με κυ-

νισμό την ικανότητα των αμερικανών συναδέλφων του να «εξαπατή-

σουν» τους ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Σαν Φραν-
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σίσκο, ώστε να νομίζουν «ότι οι στόχοι τους είχαν επιτευχθεί με τον

παρόντα Χάρτη». Όπως θα δούμε, αυτό αποτελεί τη μισή μονάχα

αλήθεια: οι μεγάλες δυνάμεις, επειδή πολύ σπάνια είναι ενωμένες,

δεν κατάφεραν πάντοτε, ούτε τότε ούτε τώρα, να περάσει το δικό

τους. Αποτελεί όμως σημαντική διόρθωση των ευσεβών πόθων που

περνούν για ιστορική ανάλυση τα τελευταία χρόνια.8

Οι συνέπειες από κάθε απόπειρα εντοπισμού των σημερινών προ-

βληματισμών πίσω στον καιρό της διαμόρφωσης των ΗΕ είναι βα-

θιές. Τα κείμενα δεν μιλούν από μόνα τους, και σίγουρα όχι κείμενα

όπως τα γενεσιουργά των ΗΕ, που υπήρξαν αντικείμενο τόσο σφο-

δρών αντιπαραθέσεων. Μπορεί κάποιος να δει τον Καταστατικό

Χάρτη και ιδίως το προοίμιό του, μαζί με την Οικουμενική Διακήρυ-

ξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Σύμβαση για τη Γενοκτο-

νία, ως μάρτυρες των θεμελιακών προσταγών της νέας παγκόσμιας

τάξης πραγμάτων που εγκαθιδρύθηκε στο πλαίσιο του αγώνα ενα-

ντίον του ναζισμού. Ή μπορεί να τα διαβάσει ως γραμμάτια που οι

ιδρυτές των ΗΕ δεν είχαν ποτέ σκοπό να εξαργυρώσουν. Οι αμφιση-

μίες τους δεν πρέπει να παραγνωρίζονται. Πολλοί μάλιστα νεόκοποι

κριτικοί της νέας ιδεαλιστικής ιστοριογραφίας επισημαίνουν το πόσο

άτοπο είναι να προσπαθείς να εντοπίσεις τις ρίζες του σημερινού μας

ανθρωπιστικού ακτιβισμού στα μέσα της δεκαετίας του 1940, όταν η

φιλολογία περί τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν συχνά –για τους βασι-

κούς πολιτικούς ιθύνοντες– ένας τρόπος να μην κάνουν τίποτα και να

αποφεύγουν μια σοβαρή δέσμευση παρέμβασης. Έτσι, ο Ά. Μπράιαν

Σίμπσον έδειξε ότι καθεστώς δικαιωμάτων με πυγμή προέκυψε για

πρώτη φορά όχι με τη Διακήρυξη και τα ΗΕ αλλά με τη μεταγενέστε-

ρη και περιφερειακά εστιασμένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων. Ο Σάμιουελ Μόυν υποστήριξε ότι το σύγχρονο κίνημα

των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν χρονολογείται πριν από τη δεκαε-

τία του 1970. Εγώ δε έχω επιχειρηματολογήσει αλλού ότι η πρώιμη

ρητορεία των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν ένα προπέτασμα
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καπνού για τη συνειδητή απεμπόληση εκ μέρους των Τριών Μεγά-

λων δυνάμεων των σοβαρών και ουσιαστικών παλαιότερων δεσμεύ-

σεών τους για πολύ διαφορετικά καθεστώτα δικαιωμάτων. Τα δικαι-

ώματα μπορούσαν να σημαίνουν πολλά πράγματα για πολλούς αν-

θρώπους. Όταν θυμηθούμε πως εκείνος που συνέβαλε περισσότερο

στην κίνηση υπέρ του φλογερού προοιμίου των ΗΕ και στη συγγραφή

του ήταν ο Γιαν Σματς, ο πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής και αρ-

χιτέκτονας του εθνικισμού των λευκών αποίκων, δεν μπορεί παρά να

νιώσουμε την ανάγκη να προσέχουμε, όταν προσδένουμε υπερβολικά

τις δικές μας ελπίδες και τα δικά μας όνειρα στις ιστορίες που διηγού-

μαστε για το παρελθόν.9

Όχι πως οι ιστορικοί είναι οι μόνοι που δεν αντιλήφθηκαν την πε-

ριπλοκότητα των ιδεών και των ιδεολογιών που βρίσκονται πίσω από

τα ΗΕ· οι διεθνολόγοι αποδείχτηκαν ακόμα κατώτεροι. Ίσως αυτό να

προέκυψε, στο πιο βασικό μεθοδολογικό επίπεδο, από το άγχος τους

να αποδείξουν πως ο κλάδος τους είναι αυθύπαρκτος και ικανός να

γεννά γενικές θεωρίες για την παγκόσμια πολιτική. Ο φθόνος της επι-

στήμης –γιατί περί αυτού επρόκειτο εντέλει– τους έκανε να εξιδανι-

κεύσουν τις αφαιρέσεις της θεωρίας παιγνίων και της ορθολογικής

επιλογής και να απαξιώσουν το ρόλο της ιδεολογίας. Δεν θα εξετάσω

εδώ τις φτωχές πνευματικές συνέπειες που αυτό επέφερε, αλλά δεν

πρέπει και να μας διαφεύγει το πόσο τέτοιες προσεγγίσεις εξάλειψαν

τη δυνατότητα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η αναμέτρηση των ιδε-

ών και των φιλοσοφιών στις παγκόσμιες υποθέσεις – σαν να ήταν δυ-

νατόν, ας πούμε, όλος ο επικός αγώνας των μέσων του 20ού αιώνα

ανάμεσα στο ναζισμό, τον κομουνισμό και τη φιλελεύθερη δημοκρα-

τία να εξηγηθεί με βάση μια ανάλυση κινδύνων κόστους-οφέλους.10

Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Από την αρχή, ο επαγγελματι-

κός κλάδος των διεθνών σχέσεων –με τη μορφή του δόγματος που εί-

ναι γνωστό ως ρεαλισμός– έκανε την εμφάνισή του τη δεκαετία του

1940 ενάντια στις αξιώσεις των ιδεαλιστών διεθνιστών· ακόμα και
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τότε, σχολιαστές όπως ο Ουόλτερ Λίπμαν, ο Τζορτζ Κένναν και ο

Χανς Μοργκεντάου στηλίτευαν την ιδέα ενός παγκόσμιου οργανι-

σμού ως χίμαιρα: όμοια με ορισμένους αριστερούς σχολιαστές σήμε-

ρα, τον έβλεπαν (στην καλύτερη περίπτωση) ως ένα νομιμοποιητικό

όργανο των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων και τίποτα παρα-

πάνω. Φυσικά, τι πιο εύλογο από την ιδέα ότι ο ΟΗΕ σχεδιάστηκε από

τις μεγάλες δυνάμεις και λειτούργησε κυρίως ως όργανο της πολιτι-

κής τους. Ωστόσο, επ’ ουδενί το θέμα δεν εξαντλείται εδώ (πράγμα

που απογοήτευσε τον Τσόρτσιλ, ο οποίος σε αυτό ακριβώς είχε ελπί-

σει). Σε πιο αφηρημένο επίπεδο, ακόμη και αν ήταν έτσι τα πράγματα,

θα παρέμενε ενδιαφέρον να δει κανείς γιατί κάποιες δυνάμεις σε κά-

ποια στιγμή της ιστορίας κατέληξαν να ορίσουν τις ανάγκες ασφάλει-

άς τους με τρόπο που καθιστούσε αναγκαία τη συμμετοχή τους σε

έναν παγκόσμιο φορέα.11

Τη δεκαετία του 1970, μετά την κατάρρευση του συστήματος του

Μπρέτον Γουντς και τη διάβρωση της αμερικανικής ηγεμονίας, ο

κλάδος των διεθνών σχέσεων άρχισε πράγματι να παίρνει τους θε-

σμούς περισσότερο στα σοβαρά. Μια νέα αντίληψη –γνωστή στον

κλάδο ως νεοφιλελεύθερος θεσμισμός– άρχισε να αναλύει τι έκαναν

για τα κράτη-μέλη τους φορείς, όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, και να εξετάζουν σε ποιο

βαθμό είχαν αποτελέσει υποστυλώματα για τη μεταπολεμική ανα-

βίωση του καπιταλισμού υπό αμερικανική ηγεσία. Για αυτό, οι μελε-

τητές τώρα όντως εξηγούν γιατί τα κράτη μπορεί να επιλέξουν πολυ-

μερείς αντί για μονομερείς πολιτικές, αν και, για τους λόγους που ανα-

φέρθηκαν πιο πάνω, το κάνουν συνήθως με γνώμονα κάποιες «προτι-

μήσεις» μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών και όχι αναλύοντας

τις ιδέες ή τις φιλοσοφίες του πολυμερισμού μέσα στα ιδεολογικά ή

πολιτιστικά τους συμφραζόμενα. Εν πολλοίς, όπως οι ιστορικοί της

περιόδου μετά την 11η Σεπτεμβρίου που μνημονεύτηκαν παραπάνω,

θέλουν και αυτοί να αποδείξουν ότι η μονομέρεια, όπως την επιδίω-
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ξε η κυβέρνηση Μπους, πάει κόντρα στα νερά μιας ορθολογικής πο-

λυμερειακής παράδοσης της μεταπολεμικής εξωτερικής πολιτικής

των ΗΠΑ. Κατά τρόπο όμως αποκαλυπτικό για τη δική μας οπτική,

αυτή η ακαδημαϊκή παραγωγή, ενώ έχει ως στόχο να δείξει στους

αμερικανούς ιθύνοντες και στους υπόλοιπους αναγνώστες γιατί οι

διεθνείς θεσμοί παρέχουν «πραγματικά» οφέλη, για τον ΟΗΕ συγκε-

κριμένα έχει να πει λίγα πράγματα. Πολύ απλά, δεν τον θεωρεί οργα-

νισμό μεγάλης σημασίας. Η πολιτική επιστήμονας που διορίστηκε

πρόσφατα διευθύντρια χάραξης πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερι-

κών της κυβέρνησης Ομπάμα έχει πει ότι οι διεθνικές επαφές μεταξύ

κυβερνήσεων και μεταξύ ΜΚΟ –όχι τα ΗΕ– αποτελούν την πραγματι-

κή «νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων», και μάλιστα προσβλέπει σε

μια «παγκόσμια έννομη τάξη χωρίς συγκεντρωτικούς παγκόσμιους

οργανισμούς».12

Μερικές από τις αμφιβολίες σχετικά με τα ΗΕ μπορεί να πηγάζουν

από την ιδεολογική τους ποικιλότητα, που προκαλεί δυσπιστία στους

αμερικανούς φιλελευθέρους. Σε μια εποχή η οποία καταγίνεται με

την οικουμενικοποίηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το ότι δικτά-

τορες μπορούν να συγχρωτίζονται εκεί με δημοκρατικά εκλεγμένους

πολιτικούς, αυταρχικοί ή κομμουνιστές αντιπρόσωποι με φιλελεύθε-

ρους και σοσιαλδημοκράτες, δεν το θεωρούν ως κάτι το θετικό. Η

κοινωνική επιστήμη μεταχειρίζεται όλο και περισσότερο μια απο-

στειρωμένη γλώσσα που εξοστρακίζει τις ρητές αναφορές στην πολι-

τική, επιστρατεύοντας έννοιες, όπως η διακυβέρνηση, η άριστη πρα-

κτική και το λεξιλόγιο του διευθυντισμού, πράγμα που όμως ελάχι-

στα κρύβει τις βαθιά ριζωμένες αξιακές κρίσεις των συγγραφέων της.

Η λεγόμενη θέση της φιλελεύθερης δημοκρατικής ειρήνης –που βα-

σίζεται σε ένα επιχείρημα ότι τάχα οι δημοκρατίες δεν πολεμούν η

μια την άλλη– αντανακλά έναν διαδεδομένο κανονιστικό προσανατο-

λισμό του καιρού μας, στον οποίο ο φιλελευθερισμός πολιτογραφεί-

ται και παρουσιάζεται ως ο μόνος τύπος πολιτικής ορθολογικότητας
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που μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου

και όπου γίνεται επίκληση του Καντ (αν και ο πραγματικός πρόγονος

είναι ο Μιλ) για να υποστηριχτεί η διάδοση της ειρήνης μέσα από τη

συσπείρωση των δημοκρατιών – και ίσως μάλιστα, για μερικούς, μέ-

σα από τη διάδοση της δημοκρατίας σε όλο τον πλανήτη. Ερμηνευό-

μενος με αυτό τον τρόπο, ο αμερικανικός φιλελευθερισμός καθίστα-

ται μη βίαιος και πραγματιστικός –δεν υπάρχει δα τίποτα το τόσο ιδε-

ολογικό σε όλα αυτά– και αποσυνδέεται αβίαστα από τις πιο κατανα-

γκαστικές του καταβολές, της αυτοκρατορίας και της κυριαρχίας.

Όπως λέει ο πολιτικός επιστήμονας Γκ. Τζον Αϊκενμπέρυ, «Σε τελευ-

ταία ανάλυση, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται λιγότερο να κανοναρ-

χούν στον κόσμο και περισσότερο να δημιουργήσουν έναν κόσμο κα-

νόνων». Έχουν μάλιστα και την ιστορία με το μέρος τους, γιατί «τελι-

κά ένας είναι ο δρόμος προς τη νεωτερικότητα – και είναι κατά βάση

φιλελεύθερος ως προς το χαρακτήρα». Η Αμερική του Ομπάμα μπο-

ρεί να αντιπροσωπεύει πολύ διαφορετικές αξίες από την Αμερική του

Τζορτζ Μπους του νεότερου, αλλά στο μυαλό ορισμένων τουλάχι-

στον από τους κορυφαίους θεωρητικούς της εξωτερικής της πολιτι-

κής εξακολουθεί να ενσαρκώνει το Πνεύμα του Κόσμου.13

Έτσι, ενώ ο πολυμερισμός και η δημοκρατική συνοχή είναι διε-

θνιστικές ιδέες με σημαντική διάδοση και στις δύο αντικρουόμενες

παρατάξεις της αμερικανικής πολιτικής, όχι μόνο δεν έχουν συμφι-

λιώσει τους Αμερικανούς με τα ΗΕ παρά έχουν εγείρει κι άλλες αμφι-

βολίες για την αξία τους, ακριβώς επειδή αυτά απέχουν τώρα τόσο

πολύ από όλα τα μοντέλα που προτείνονται για μια συμμαχία δημο-

κρατιών που να προάγουν τα δικαιώματα. Το αν η επιθυμία να γίνει ο

κόσμος «ασφαλής για τη δημοκρατία» –σύμφωνα με τη διάσημη δια-

τύπωση του προέδρου Γούντροου Ουίλσον– πραγματώθηκε στο μο-

νομερισμό του Μπους ή αποκηρύχτηκε από αυτόν, σηκώνει συζήτη-

ση. Αλλά και όσοι ακόμα φρονούν το δεύτερο και πιστεύουν στην

αξία των διεθνών θεσμών θεωρούν τα ΗΕ ένα ανεπαρκέστατο όχη-
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μα για την προβολή της ελευθερίας. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυ-

τά είναι βασικά μια διχογνωμία –διατυπωμένη με ψευδοϊστορικούς

και ψευδοεπιστημονικούς όρους– για το ποια πρέπει να είναι η κα-

τεύθυνση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σε όσους ενδια-

φέρονται να βρουν τις ιδεολογικές καταβολές των ΗΕ, λίγα έχει να

προσφέρει.14

Για αυτούς τους τελευταίους, ο ουιλσονισμός αποτελεί προφανώς

μια αφετηρία και το πρώτο λιμάνι για τις καθιερωμένες εξιστορήσεις

του νεότερου διεθνιστικού στοχασμού. Δεν θα έπρεπε όμως να ζητάμε

από τον Ουίλσον να σηκώσει υπερβολικά πολύ από το μεταθανάτιο

άχθος τού να διεκδικήσει μια άλλη, καλύτερη Αμερική. Όπως υποστη-

ρίζω παρακάτω, η διεθνής του φήμη δεν συνοδεύτηκε από μια αντί-

στοιχη ικανότητα να αρθρώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη

διεθνή «κοινότητα δυνάμεων» στην οποία απέβλεπε. Στόχευε άραγε

σε μια νέα δημοκρατική τάξη ή επικεντρωνόταν σε ό,τι ήταν αναγκαίο

για την εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη; Πίστευε πως η εθνική

αυτοδιάθεση μπορούσε να εφαρμοστεί παγκοσμίως, και, αν ναι, πότε;

Τις όποιες καλοδιατυπωμένες αμερικανικές εκδοχές διεθνισμού πράγ-

ματι υπήρχαν –είτε τις ριζοσπαστικά φιλειρηνικές, είτε τη γεμάτη αυ-

τοκρατορική πυγμή εκπολιτιστική αποστολή του Τέντι Ρούζβελτ, είτε

την ιδέα της διαιτησίας μέσω του διεθνούς δικαίου– είχε την τάση να

τις αγνοεί (όπως κάνουν οι σημερινοί νοσταλγοί του), ενώ οι αμφιση-

μίες του δικού του στοχασμού, αν όχι εκούσιες, πάντως σίγουρα επέ-

τρεψαν στους διαδοχικούς σχολιαστές να χρησιμοποιούν επιλεκτικά

κατά το δοκούν τις διάφορες δηλώσεις του.15

Η δική μου άποψη είναι ότι στο σχηματισμό της ΚτΕ, και άρα

ολόκληρου του οικοδομήματος των παγκόσμιων θεσμών του 20ού

αιώνα, ο βρετανικός αυτοκρατορικός στοχασμός υπήρξε τουλάχιστον

εξίσου σημαντικός όσο και ο Ουίλσον (και για τον Ουίλσον), αν και

έχει οπωσδήποτε αγνοηθεί περισσότερο. Η Βρετανική Αυτοκρατορία

ηγεμόνευε στον κόσμο τον ύστερο 19ο αιώνα, όταν οι Ηνωμένες Πο-
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λιτείες ήταν μια δύναμη δεύτερης κατηγορίας, και ήταν ένας από

τους βασικούς τόπους, όπου ανέκυψε ο στοχασμός γύρω από τους

διεθνείς οργανισμούς. Αυτό που παρέχουν οι σελίδες που ακολου-

θούν δεν είναι τίποτε παραπάνω από το σκαρίφημα μιας επιχειρημα-

τολογίας· σίγουρα δεν φιλοδοξούν να δώσουν όλο το ιστορικό των

ιδεολογικών καταβολών της ΚτΕ ή των ΗΕ. Αποτελούν όμως ένα πα-

ραμελημένο και ευεργετικό κομμάτι της όλης υπόθεσης, και μάλιστα

από ορισμένες απόψεις το αποφασιστικό, θα μπορούσε να πει κανείς

– αφού τόσο μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για

την παγκόσμια ιστορία τόσο η ΚτΕ όσο και τα ΗΕ έγκειται τελικά

στην επίδραση (και στην ανάμιξη) και των δύο στο τέλος των αυτο-

κρατοριών.

Ειδικότερα λοιπόν, το παρόν βιβλίο αμφισβητεί δύο αλληλένδετα

ιστορικά αξιώματα: το πρώτο συνίσταται στο ότι τα Ηνωμένα Έθνη

αναδύθηκαν –σαν την Αφροδίτη– μέσα από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-

μο, αγνά και αμόλυντα από κάθε άξια λόγου συσχέτιση με το προπο-

λεμικό εκείνο ναυάγιο, την Κοινωνία των Εθνών. Το δεύτερο, ότι

ήταν πάνω από όλα μια αμερικανική υπόθεση, το προϊόν δημόσιας

αντιπαράθεσης και ιδιωτικών συζητήσεων στις οποίες οι άλλες χώ-

ρες έπαιξαν μικρό ρόλο. Αντιθέτως, εγώ παρουσιάζω τα ΗΕ ως κατ’

ουσίαν ένα ακόμα κεφάλαιο στην ιστορία της παγκόσμιας οργάνω-

σης που εγκαινιάστηκε με την ΚτΕ και συνδέθηκε μέσω αυτής με το

ζήτημα της αυτοκρατορίας και με τα οράματα πλανητικής τάξης που

πήγασαν από τη Βρετανική Αυτοκρατορία, ιδίως στις τελευταίες της

δεκαετίες.

Γιατί, παρότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ομολογηθεί δημοσίως στη

διάρκεια του πολέμου ή και μετά –αφού η ΚτΕ είχε γίνει πολιτικά το-

ξική στα τέλη της δεκαετίας του 1930–, η αλήθεια είναι ότι τα ΗΕ

ήταν από πολλές απόψεις η συνέχεια του παλιότερου φορέα. Οι αξιω-

ματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που την άνοιξη του 1942 συναντή-

θηκαν για να συντάξουν το περίγραμμα του νέου μεταπολεμικού ορ-
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γανισμού χαρακτήρισαν «εντυπωσιακά κατάλληλη για το σήμερα»

την μπροσούρα του 1918, στην οποία ο Γιαν Σματς σκιαγραφούσε

την ΚτΕ, ενώ πολλοί από τους ειδικούς που ασχολούνταν με το εγχεί-

ρημα, όπως ο γεωγράφος Αϊζάια Μπόουμαν ή ο γκουρού των Εντο-

λών Μπέντζαμιν Γκέριγκ, είχαν αναμιχθεί έντονα και στο προηγού-

μενο. Η αμερικανική ομάδα διανοητών με μεγάλη επιρροή –η Επι-

τροπή για τη Μελέτη της Οργάνωσης της Ειρήνης [Commission to

Study the Organization of the Peace (CSOP)]–, που έπαιξε σημαίνο-

ντα ρόλο στη διαμόρφωση των ιδεών στην Ουάσιγκτον τα χρόνια του

πολέμου, είχε κατά βάση ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1930

από ουιλσονικούς διεθνιστές που σχετίζονταν με το Σύνδεσμο για την

Κοινωνία των Εθνών. Ένα μέλος της CSOP, ο Τζον Φόστερ Ντάλλες,

συνηθισμένος στην ένταση των συζητήσεων στις Ηνωμένες Πολιτεί-

ες, δεν θεώρησε ότι γινόταν «ουσιαστικά καμία σκέψη για αναβίωση

της Κοινωνίας των Εθνών» στο εμπόλεμο Λονδίνο. Αυτό όμως δεν

ίσχυε· στην έδρα της βρετανικής κυβέρνησης, πολλοί από τους δια-

μορφωτές πολιτικής που εισηγούνταν προτάσεις για έναν νέο παγκό-

σμιο οργανισμό ήταν άνθρωποι που είχαν αναμιχθεί προηγουμένως

στην ίδρυση της ΚτΕ. Το παράδειγμα της Κοινωνίας των Εθνών «δέ-

σποζε σε όλες τις συζητήσεις για τη σύνταξη του Καταστατικού Χάρ-

τη των Ηνωμένων Εθνών», σημείωνε ο Τσαρλς Ουέμπστερ στη Διά-

λεξη Κρέιτον που έδωσε το 1946.16

Δεν είναι επομένως περίεργο που εκείνο που προέκυψε μετά το Β΄

Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έμοιαζε με κανένα από τα εναλλακτικά μο-

ντέλα που κυκλοφορούσαν: ούτε σύστημα ισχυρών περιφερειακών

συμβουλίων ήταν, με ένα μικρό συντονιστικό κέντρο διευθυνόμενο

από τους «Τέσσερις Αστυνομικούς» του Ρούζβελτ, ούτε παγκόσμια

κυβέρνηση διευθυνόμενη από ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαίωμα ή

από τεχνοκράτες με ενδιαφέρον για τα κοινά, ούτε η συμμαχία των

δημοκρατιών με την οποία ορισμένοι είχαν φλερτάρει για λίγο. Βασι-

κά, ήταν μια ξαναζεσταμένη ΚτΕ –ένας σύνδεσμος κρατών–, και η
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κύρια καινοτομία της ήταν η προτεραιότητα που έδινε στην αρχή που

είχε προδιαγράψει ο Ουέμπστερ το 1944, ότι δηλαδή «η είσοδος των

Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΣΣΔ σε ένα μόνιμο οργανισμό είναι

πιο σπουδαία από την ακριβή μορφή του οργανισμού αυτού». Μετά

τις συνομιλίες στο Νταμπάρτον Όουκς η εφημερίδα New York Times

χαιρέτισε «την επιστροφή στην ιδέα μιας Κοινωνίας των Εθνών, που

θα ονομαζόταν Ηνωμένα Έθνη».17

Το σπουδαιότερο σημείο διαφοροποίησης από την ΚτΕ ήταν ότι

έγιναν όλα τα απαραίτητα βήματα, ώστε η εμπόλεμη συμμαχία των

Τριών Μεγάλων να διατηρηθεί και στην ειρήνη: το αποτέλεσμα ήταν

το δικαίωμα βέτο που δόθηκε σε αυτούς και στα υπόλοιπα μόνιμα μέ-

λη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εννοείται ότι από αυτό απέρρεαν ση-

μαντικές συνέπειες. Οι μεγάλες δυνάμεις ήταν ταυτόχρονα πιο πρό-

θυμες να στηρίξουν τα ΗΕ –εφόσον αυτά δεν μπορούσαν να δράσουν

εναντίον τους– και πιο πρόθυμες να τα αγνοήσουν (για τον ίδιο λό-

γο). Υπήρχαν και άλλες διαφορές: η εγκατάλειψη των συλλογικών δι-

καιωμάτων, ο μεγαλύτερος σεβασμός της εθνικότητας και η φθίνου-

σα εμπιστοσύνη στο διεθνές δίκαιο ως αμερόληπτη έκφραση πολιτι-

σμού. Πάντως, η ΚτΕ και τα ΗΕ είχαν μεγάλες ομοιότητες και γίνεται

κατανοητό γιατί ένας κορυφαίος αμερικανός υποστηρικτής τους στο

Κογκρέσο, ο γερουσιαστής Άρθουρ Βάντενμπουργκ, χαρακτήρισε τα

δεύτερα «μια νέα Κοινωνία των Εθνών», καθώς και γιατί ο Μόρις

Χάνκεϋ, ο ισχυρότερος ίσως βρετανός κρατικός λειτουργός του πρώ-

του μισού του 20ού αιώνα, έλεγε για τη Διακήρυξη της Μόσχας του

1943 σχετικά με το νέο παγκόσμιο οργανισμό ότι έμοιαζε «πάρα πο-

λύ με την Κοινωνία των Εθνών».18

Όσο για τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη θέσπι-

ση των ΗΕ, και αυτό επίσης ήταν ελαφρώς οφθαλμαπάτη. Όχι πως η

Ουάσιγκτον δεν ήταν η κινητήρια δύναμη στο θέμα αυτό όσο διαρ-

κούσε ο πόλεμος: ούτε η βρετανική κυβέρνηση –όπου ο Τσόρτσιλ

σκεφτόταν ακόμα με όρους ευρωπαϊκής σταθεροποίησης μέσω της
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επιβολής αφοπλισμού– ούτε η Μόσχα (η οποία, χάριν της συνεννόη-

σης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ακολουθούσε εν πολλοίς το

δρόμο που άνοιγαν οι Αγγλοαμερικανοί) αναμίχθηκαν στον ίδιο βαθ-

μό ή διαδραμάτισαν τόσο σημαίνοντα ρόλο. Για αυτό είναι φυσικό

πολλά έγκυρα έργα, ανιχνεύοντας την ιστορία της προετοιμασίας της

πολιτικής στα χρόνια του πολέμου, να καταλήγουν στις Ηνωμένες

Πολιτείες, επιμαρτυρώντας έτσι την προσπάθεια και το μόχθο που

κατέβαλαν οι αμερικανοί κρατικοί υπάλληλοι, ώστε να πετύχει ο νέος

παγκόσμιος οργανισμός. Αν όμως υιοθετήσουμε την άποψη ότι μεγά-

λο μέρος αυτού του μόχθου των αμερικανών πολιτικών στο Β΄ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο αναλώθηκε ουσιαστικά στην αναβίωση του συστή-

ματος της ΚτΕ, και αν λάβουμε υπόψη ότι πολλές από τις προτάσεις

των αμερικανών διεθνιστών διαμορφωτών πολιτικής στα κατώτερα

κλιμάκια απλώς αγνοήθηκαν ή απορρίφθηκαν από τον Ρούζβελτ και

τον Τρούμαν και δεν διαμόρφωσαν σε καμία στιγμή αυτό που προέ-

κυψε τελικά, τότε θα πρέπει να πάμε πιο πίσω στο χρόνο για να κατα-

λάβουμε πού καταλήξαμε. Εδώ η βρετανική αυτοκρατορική διάστα-

ση εισέρχεται στο παιχνίδι ως σπουδαιότατη εκδοχή του διεθνισμού

του πρώιμου 20ού αιώνα. Η κατοπινή υιοθέτηση της αντιαποικιοκρα-

τίας από τα ΗΕ –που και αυτή θα εξεταστεί εδώ– είχε ως αποτέλεσμα

τη συσκότιση του άχαρου γεγονότος ότι, όπως και η ΚτΕ, έτσι και αυ-

τά ήταν ένα προϊόν των αυτοκρατοριών και μάλιστα ότι, στην αρχή

τουλάχιστον, όσοι είχαν να διατηρήσουν αποικίες τα θεωρούσαν

έναν ικανοποιητικότατο μηχανισμό για την άμυνά τους. Τα ΗΕ ήταν

με δυο λόγια ένα προϊόν εξέλιξης και όχι επανάστασης και γεννήθη-

καν μέσα από τις ήδη υπαρκτές ιδέες και θεσμούς, από τις επιτυχίες

και τις αποτυχίες τους, όπως αυτές είχαν αποκαλυφθεί από τις προ-

κλήσεις του πολέμου –του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, του Α΄, και ακό-

μα πιο πίσω του Πολέμου των Μπόερ στο γύρισμα του 20ού αιώνα.

Για να καταλάβουμε λοιπόν πώς ξεκίνησαν τα ΗΕ πρέπει να ξεκινή-

σουμε όχι από την Ουάσιγκτον, και σίγουρα όχι από τις αρχές της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17



δεκαετίας του 1940, αλλά από τις συζητήσεις για τη διεθνή τάξη, 

την κοινότητα και το έθνος που διεξάγονταν στην αρχή του αιώνα

στην καρδιά της ηγέτιδας δύναμης του κόσμου, της Βρετανικής Αυ-

τοκρατορίας.19

Αυτό είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο το βιβλίο τούτο προσφέ-

ρει μια σειρά από διερευνήσεις της ιδεολογικής προϊστορίας των

Ηνωμένων Εθνών και της μεταπολεμικής παγκόσμιας τάξης. Για

σφαιρικές μελέτες του σχεδιασμού στα χρόνια του πολέμου και της

διπλωματίας που περιέβαλε την εμφάνιση των ΗΕ, ή για θεσμικές

ιστορίες του ίδιου του παγκόσμιου φορέα, ο αναγνώστης θα πρέπει

να ψάξει αλλού. Εγώ αντιθέτως προχωρώ εξετάζοντας έναν αριθμό

σημαντικών ατόμων και το στοχασμό τους. Το βιβλίο ανοίγει και

κλείνει με δύο εξέχοντες πολιτικούς της ύστερης φάσης της Βρετανι-

κής Αυτοκρατορίας –τον Γιαν Σματς της Νότιας Αφρικής και τον

Τζαουαχαρλάλ Νεχρού της Ινδίας. Αθροιζόμενες, οι σχετικές με τα

ΗΕ εμπειρίες τους ορίζουν την άνοδο και την πτώση της ιδέας του αυ-

τοκρατορικού διεθνισμού, όπως τη διατύπωσε ο Σματς την επαύριο

του Πολέμου των Μπόερ και την γκρέμισε οριστικά ο Νεχρού με μια

σειρά πολιτικές ενέργειες από το 1946 ως τα μέσα της δεκαετίας του

1950. Ενδιάμεσα, δύο μελέτες για στοχαστές όχι τόσο υψηλά ισταμέ-

νους δείχνουν με ποιον τρόπο τα γραπτά τους διατύπωσαν ρητά πολ-

λές σιωπηρές παραδοχές του καιρού τους και αποκάλυψαν μερικές

από τις αντιφάσεις. Ένας από αυτούς ήταν ο πιο γνωστός ίσως θεω-

ρητικός του μεσοπολεμικού διεθνισμού, ο Άλφρεντ Ζίμμερν, που η

καριέρα του απλώνεται από τη φιλελεύθερη αντίδραση στον Πόλεμο

των Μπόερ, στο ένα άκρο, ως την «επιστράτευση» των ΗΕ στον Πό-

λεμο της Κορέας από τους Αμερικανούς, στο άλλο, και που ο στοχα-

σμός του δείχνει ακριβώς για ποιους λόγους οι φιλελεύθεροι υποστη-

ρικτές της διεθνούς συνεργασίας άρχισαν να απογοητεύονται από τα

αποτελέσματα. Το άλλο κεφάλαιο εστιάζει στα μέσα της δεκαετίας

του 1940 και διερευνά το στοχασμό δύο εβραίων κοινωνικών επι-
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στημόνων στα χρόνια του πολέμου –του νομικού Ράφαελ Λέμκιν και

του δημογράφου Γιόζεφ Σέχτμαν–, προκειμένου να δείξει με ποιον

τρόπο η ανάλυσή τους για τον πόλεμο συνέβαλε σε μια πλήρη και

δραστικότατη αλλαγή των μεταπολεμικών στάσεων απέναντι στην

αυτοδιάθεση των εθνών, στο διεθνές δίκαιο και στα δικαιώματα των

μειονοτήτων – στάσεων οι οποίες δεν άφησαν ανεπηρέαστες τις

ενέργειες του νέου παγκόσμιου φορέα. Αθροιστικά οι μελέτες αυτές,

που συνδέουν τον κόσμο της διπλωματίας με εκείνον της διανοητικής

και πολιτιστικής ιστορίας, σκοπό τους έχουν να συμβάλουν στη δια-

μόρφωση μιας μάλλον διαφορετικής οπτικής γωνίας όσον αφορά το

σχηματισμό του κόσμου των Ηνωμένων Εθνών από εκείνην που

έχουμε συνηθίσει.

k
Η αφετηρία μου είναι ένα ερώτημα: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο

νοτιοαφρικανός πολιτικός Γιαν Σματς βοήθησε στη σύνταξη του

φλογερού προοιμίου των ΗΕ; Πώς γίνεται η δέσμευση του νέου πα-

γκόσμιου φορέα υπέρ των οικουμενικών δικαιωμάτων να οφείλει ουκ

ολίγα στη συμμετοχή ενός ανθρώπου που η πολιτική του υπέρ του

φυλετικού διαχωρισμού στην πατρίδα του έστρωσε το δρόμο για το

κράτος του απαρτχάιντ; Ο Σματς, ο υπέρμαχος της φυλετικής ανωτε-

ρότητας, ο άνθρωπος που πίστευε στην εξουσία των λευκών στην

αφρικανική ήπειρο, ρίχνει την αινιγματική σκιά του στην ίδρυση του

νέου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα τέλη του Β΄ Παγκόσμιου

Πολέμου. Κι ωστόσο τη σκιά αυτή δεν φαίνεται να την πρόσεξαν

πολλοί άνθρωποι τότε. Ένας που την πρόσεξε ήταν ο βετεράνος

αφροαμερικανός ακτιβιστής Ου.Έ.Μπ. Ντι Μπουά, ο οποίος είχε

σφυροκοπήσει τον Σματς, γιατί προΐστατο «στο χειρότερο φυλετικό

πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου».20 Σχεδόν κανένας άλλος όμως

δεν ένιωσε πως υπήρχε κάτι το παράταιρο και σίγουρα όχι ο ίδιος ο
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Σματς, ο οποίος υποστήριξε με θέρμη την ιδέα της διεθνούς οργάνω-

σης και πίστευε στα ΗΕ.

Η προσχώρησή του σε αυτή την ιδέα είχε προκύψει μέσα από τον

πολύχρονο στοχασμό του πάνω στο πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί

ο εθνικισμός με ευρύτερες διεθνείς συμμαχίες βασισμένες στο φρό-

νημα, στο αίσθημα αφοσίωσης και στο συμφέρον. Ο ρόλος του στη

συγκρότηση της νέας Νότιας Αφρικής είχε σταθεί ζωτικής σημασίας.

Γνωρίζοντας πώς οι βορειοαμερικανικές αποικίες είχαν αποσκιρτή-

σει στα τέλη του 18ου αιώνα και θέλοντας να κρατήσει τις άλλες

αποικίες των λευκών εποίκων (και κυρίως τη δική του Ένωση της

Νότιας Αφρικής) μέσα στους ασφαλείς κόλπους της αυτοκρατορίας,

ο Σματς και άλλοι θεωρητικοί της Βρετανικής Αυτοκρατορίας είχαν

στραφεί προς την έννοια της κοινοπολιτείας, στην προσπάθειά τους

να φανταστούν έναν τρόπο ενοποίησης των εθνών σε έναν κοινό

αγώνα για το καλό της δημοκρατίας. Κατ’ αυτόν, η Νότια Αφρική

έπρεπε να παραμείνει μέσα στην αυτοκρατορία όχι μόνο για τη δική

της ασφάλεια αλλά και για να επιτελέσει την αποστολή της, να μετα-

λαμπαδεύσει δηλαδή τον πολιτισμό στη Μαύρη Ήπειρο. Η ιδέα της

κοινοπολιτείας παρείχε όχι μόνο ένα πρότυπο για αυτό, αλλά κι έναν

τρόπο να φανταστεί κανείς μια νέα οργάνωση του κόσμου.

Καθώς η Βρετανία πολεμούσε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και

αγωνιζόταν να εξασφαλίσει την ενεργό υποστήριξη της Αμερικής, η

αυτοκρατορική ιδιοτέλεια ενοφθαλμίστηκε στην ουιλσόνεια ρητο-

ρεία. Ο Σματς έγινε από τους κορυφαίους θεωρητικούς της διεθνούς

τάξης στα χρόνια του πολέμου και έπαιξε όχι αμελητέο ρόλο στη δια-

μόρφωση της Κοινωνίας των Εθνών και στη σύναψη συμφωνιών

ανάμεσα στον Ουίλσον και στη βρετανική κυβέρνηση. Ήταν πεπει-

σμένος για την ανωτερότητα της λευκής φυλής και πίστευε πως οι

διεθνείς οργανισμοί έπρεπε να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ηγε-

σίας των λευκών στον κόσμο (όπως περίπου ο μετέπειτα υπουργός

εξωτερικών του Ρούζβελτ, Χένρι Στίμσον, που ήθελε να προασπίσει
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«τον καυκάσιο πολιτισμό της Ευρώπης»). Η ίδια η ΚτΕ ήταν ένας σα-

φέστατα βικτοριανός θεσμός βασισμένος στην ιδεατή ανωτερότητα

των μεγάλων δυνάμεων· το όργανο μιας παγκόσμιας εκπολιτιστικής

αποστολής που θα εκπληρωνόταν χάρη στο διεθνές δίκαιο και συνά-

μα ένα μέσο για να υποστυλωθεί η παγκόσμια ηγετική θέση της Βρε-

τανικής Αυτοκρατορίας και να επισφραγιστεί η συνεργασία της με τις

Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν τη δεκαετία του 1930 η ΚτΕ κατέρρευσε,

προτεραιότητα της αυτοκρατορίας έγινε η εξασφάλιση της προσχώ-

ρησης των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια επόμενη προσπάθεια για

έναν ανάλογο οργανισμό. Τον Σματς τον ικανοποιούσε το ότι τα ΗΕ

αποτελούσαν βελτίωση σε σύγκριση με την ΚτΕ, αφού θα κρατούσαν

τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΣΣΔ ως μέλη, βοηθώντας ταυτόχρο-

να τη Βρετανική Αυτοκρατορία να συνεχίσει την εκπολιτιστική της

αποστολή στην Αφρική. Το ενδεχόμενο της προσεχούς διάλυσης της

αυτοκρατορίας ούτε καν είχε περάσει από το μυαλό του. Μια δημο-

κρατική αυτοκρατορική τάξη είχε διατηρηθεί αλώβητη χάρη στην

ίδρυση των ΗΕ ενώ ταυτόχρονα είχε ηττηθεί ο φασιστικός μιλιταρι-

σμός. Το έργο του εκπολιτισμού των κατώτερων φυλών, και της δια-

τήρησής τους στην τάξη, μπορούσε να συνεχιστεί.21

Οι δηλώσεις του Σματς ξεχείλιζαν από το αίσθημα ότι ήταν ηθικά

δίκαιες, αίσθημα χαρακτηριστικό της εποχής του (πόσο μάλλον της

δικής μας). Μάλιστα, η κύρια συμβολή του στο προοίμιο του Κατα-

στατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ήταν η αναφορά σε μια ανώ-

τερη ηθική. Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζω σοβαρά αυτή την ηθικολογία

και αναζητώ το μοτίβο ιδεών που τη στήριζε, αφού ένα θεμελιώδες

γνώρισμα του αρχικά βρετανικού και μετέπειτα αμερικανικού διεθνι-

σμού υπήρξε η έντονη και γενικά χωρίς αίσθηση της αντιφατικότητάς

της επίκληση της γλώσσας του δικαίου. Υπάρχουν αρκετοί στοχα-

στές που θα άξιζε να εξερευνήσουμε τις απόψεις τους για να δούμε

καλύτερα αυτό το ζήτημα. Το Κεφάλαιο 2 εστιάζει σε έναν από αυ-

τούς: τον Άλφρεντ Ζίμμερν, κλασικιστή, θεωρητικό της πολιτικής και
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συντάκτη του προσχεδίου της βρετανικής κυβέρνησης για την ΚτΕ

στα χρόνια του πολέμου. Μέσα από τις ιδέες του ανιχνεύω πώς αυτό

το είδος «διεθνικής νοοτροπίας» προέκυψε από μια ηθική κατά βάση

αντίληψη περί κοινότητας, η οποία εμπιστευόταν περισσότερο την

εκπαίδευση και τη μεταβολή του νου και της ψυχής των ανθρώπων

παρά τους νόμους και τους θεσμούς. Ο Ζίμμερν, συγκεράζοντας μα-

στορικά τους αρχαίους Έλληνες, τον Χέγκελ κι έναν εκκοσμικευμένο

χριστιανισμό, πίστευε στον «πολιτισμό» και στις αξίες του βρετανι-

κού φιλελευθερισμού, και αρνιόταν να πιστέψει πως άνθρωποι καλο-

προαίρετοι ήταν δυνατόν να κάνουν άλλες ιδεολογικές επιλογές. Αυ-

τή όμως η πρόγνωση του μέλλοντος χρεοκόπησε με την άνοδο του

φασισμού. Άπαξ και η μεσοπολεμική κρίση της Ευρώπης έδειξε στον

Ζίμμερν ότι ο ρόλος της Βρετανίας ως ηγέτιδας δύναμης του κόσμου

ήταν καταδικασμένος, ο ίδιος –και άλλοι σαν κι αυτόν– στράφηκε

προς την Ουάσιγκτον, με σκοπό να εκπαιδεύσει τη νεαρή υπερπόντια

δημοκρατία στις νέες πλανητικές ευθύνες της. Ο Ζίμμερν είπε στους

Αμερικανούς να βλέπουν τους εαυτούς τους ως ηγέτες της ελευθε-

ρίας και να θεωρούν τα Ηνωμένα Έθνη ως εργαλείο για αυτόν το μεί-

ζονα σκοπό. Κι έβαλε και το λιθαράκι του σε αυτό. Πριν από τον πό-

λεμο είχε πρωταγωνιστήσει στο Διεθνές Ινστιτούτο της ΚτΕ για τη

Διεθνή Συνεργασία· το 1945 έπαιξε για λίγο κρίσιμο ρόλο στην ίδρυ-

ση της ΟΥΝΕΣΚΟ, του φορέα για τον οποίο όσοι πίστευαν, όπως αυ-

τός, στη δύναμη των ιδεών και της μόρφωσης έλπιζαν ότι θα έπλαθε

το Διεθνή Νου που θα έσωζε τον πολιτισμό μετά το 1945 και θα συνέ-

βαλλε σε έναν «ηθικό επανεξοπλισμό», ώστε να σωθούν οι αξίες της

ελευθερίας από τους νέους ολοκληρωτικούς εχθρούς τους. Όμως, τα

ΗΕ δεν είχαν σχεδιαστεί για ένα τέτοιο πρόγραμμα και, όταν ο Ζίμ-

μερν αντικαταστάθηκε στην ΟΥΝΕΣΚΟ από το βιολόγο Τζούλιαν

Χάξλεϋ, αυτό ήταν ένα σημάδι πως η δικού του τύπου αναφορά σε

μια ιδέα περί «κουλτούρας» βασισμένη στις αξίες της ελίτ της βικτο-

ριανής κοινωνίας είχε αντικατασταθεί εντός των ΗΕ από τους εισηγη-
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τές ενός διαφορετικού μοντέλου οικουμενισμού, που βασιζόταν αντι-

θέτως στη χρησιμοποίηση της επιστήμης στην υπηρεσία της ανθρω-

πότητας ένθεν και ένθεν των ιδεολογικών συνόρων του Ψυχρού Πο-

λέμου. Ο ηθικός οικουμενισμός του Ζίμμερν, που αρχικά τον είχε

προδιαθέσει υπέρ των διεθνών θεσμών, τον έκανε στο τέλος να χάσει

την υπομονή του μαζί τους – όπως περίπου συμβαίνει σε ορισμένους

αμερικανούς πολιτικούς απογόνους του σήμερα.22

Πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο αυτοκρατορικός διεθνισμός

διατυπωνόταν στο πλαίσιο ενός κόσμου που θεωρούσε ότι οι αυτο-

κρατορίες είχαν ακόμα πολλή ζωή μπροστά τους· λίγες έως μηδενικές

ήταν οι αφρικανικές ή οι ασιατικές εθνικιστικές διεκδικήσεις ανεξαρ-

τησίας που λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Η ΚτΕ περιόρισε τα περί

εθνικής αυτοδιάθεσης του Ουίλσον σχεδόν αποκλειστικά στην Ευ-

ρώπη και επέτρεψε στις νικηφόρες ευρωπαϊκές αυτοκρατορικές δυ-

νάμεις να επεκτείνουν τις άτυπες αυτοκρατορίες τους αλλού. Όμως,

οι δυνατότητες του αυτοκρατορικού διεθνισμού τη δεκαετία του

1940, αν και δεν μηδενίστηκαν αυτοστιγμεί, είχαν ωστόσο στενέψει

δραστικά. Με τη βρετανική και τις άλλες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες

εξασθενημένες από τον αγώνα εναντίον της Γερμανίας και της Ιαπω-

νίας, η παγκόσμια ηγεσία πέρασε στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτει-

ών. Εκεί, όσα διαμείφθηκαν στα χρόνια του πολέμου γύρω από τη μία

εθνική ομάδα που η μοίρα της βρισκόταν στην καρδιά του ναζιστικού

πολέμου –τους Εβραίους– έδειξαν την αλλαγή της νοοτροπίας. Οι

Εβραίοι ήταν το κατεξοχήν σύμβολο των κινδύνων της ανιθαγένειας

και οι αντιπαραθέσεις στην Αμερική για το ποια θα ήταν η μεταπολε-

μική τους τύχη έδειξαν πόσο είχε αλλάξει ο τρόπος σκέψης σχετικά

με τα έθνη. Το 1919, η αγωνία για τα δεινά τους στην ανατολική Ευ-

ρώπη είχε οδηγήσει στη θέσπιση του καθεστώτος μειονοτικών δικαι-

ωμάτων της Κοινωνίας των Εθνών. Η ΚτΕ είχε εξαρτήσει την ανα-

γνώριση των νέων κρατών από το αν αυτά θα δεσμεύονταν να μετα-

χειριστούν σωστά τις μειονότητές τους και να τους παραχωρήσουν
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νέα δικαιώματα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, κάτι που θα το

έλεγχε η ίδια η ΚτΕ. Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το καθεστώς αυτό

απορρίφθηκε αποφασιστικά. Η ναζιστική Νέα Τάξη συνέβαλε στην

υπονόμευσή του με το να δημιουργήσει μια παγκόσμια προσφυγική

κρίση που απαιτούσε παγκόσμια απάντηση. Οι Βρετανοί, επιμένο-

ντας στην Εντολή για την Παλαιστίνη και αποφασισμένοι να περιορί-

σουν τη μετανάστευση των Εβραίων, εκχώρησαν την ηγεσία στο ζή-

τημα των προσφύγων και των ανιθαγενών στον πρόεδρο Ρούζβελτ, ο

οποίος θεωρούσε από χρόνια την παγκόσμια δημογραφική κρίση ως

μια βαθιά αιτία διολίσθησης στον πόλεμο.

Το Κεφάλαιο 3 εξερευνά αυτό το θέμα. Στρέφει το βλέμμα του σε

δύο εβραίους εμιγκρέδες, τον Ράφαελ Λέμκιν και τον Γιόζεφ Σέχτμαν,

και εξετάζει τις σκέψεις τους για τη μεταπολεμική τύχη των Εβραίων

και τις διεθνείς της επιπτώσεις. Οι δύο αυτοί άνθρωποι, συγγραφείς

των πιο έγκριτων ίσως μελετών της εμπόλεμης περιόδου για τη ναζι-

στική κατοχή, κατέληξαν σε διαμετρικά αντίθετα συμπεράσματα πά-

νω στα ευρύτερα ζητήματα. Το ερώτημα ήταν αν έπρεπε να αποκατα-

σταθούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως ήθελε ο Λέμκιν, και

ίσως να διευρυνθούν οι διεθνείς νομικές προστασίες μέσω του διαδό-

χου της ΚτΕ, ή μήπως να υπάρξει αλλαγή κατεύθυνσης και να πάψει

τελείως κάθε ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών-μελών

και, όπως υπονοούσε ο Σέχτμαν στις μελέτες του για τις υποχρεωτι-

κές μετακινήσεις πληθυσμών, να επιτευχθεί η σταθερότητα με τον

ξεριζωμό των μειονοτήτων. Επομένως, αυτό που οι μεταρρυθμιστές

των ΗΕ σήμερα αποκαλούν «δικαίωμα παροχής προστασίας» βρισκό-

ταν εξαρχής στο τραπέζι, και μάλιστα είχε αποτελέσει κεντρικό στοι-

χείο του έργου της Κοινωνίας των Εθνών. Το 1945, όμως, απορρί-

φθηκε: οι υποστηρικτές των μειονοτικών δικαιωμάτων έχασαν τη μά-

χη και, όπως έδειξαν τα γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη και στην

Παλαιστίνη, οι μειονότητες έμελλε να βρουν λιγότερη προστασία

υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών από ό,τι παλιότερα υπό την
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ΚτΕ. Η Σύμβαση για τη Γενοκτονία του Λέμκιν, του 1948, που συχνά

χαιρετίζεται ως ένα βήμα προς τα εμπρός, ήταν στην πραγματικότητα

μια ύστατη γονυκλισία προς ένα παρελθόν στο οποίο είχε παραχωρη-

θεί στο διεθνές δίκαιο περισσότερο βάρος από όσο μπορούσε να επι-

τραπεί στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Τα Ηνωμένα Έθνη υπερα-

σπίστηκαν την εθνική κυριαρχία ακόμη πιο ανυποχώρητα από ό,τι η

ΚτΕ και οι αυστηρές διατάξεις για την εγχώρια δικαιοδοσία που περι-

είχε ο Καταστατικός Χάρτης έκαναν, όπως επισήμαναν τότε όσοι

διαφωνούσαν, «πολύ δυσκολότερο το έργο της αντιμετώπισης του

όποιου μελλοντικού διωγμού των Εβραίων». Ή και άλλων μειονοτή-

των, ασφαλώς. Η θεώρηση της εθνικής αυτοδιάθεσης ως δικαιώμα-

τος δεν ήταν μόνο απελευθερωτική αλλά και ένα δόγμα που καταπα-

τούσε τα δικαιώματα των άλλων.23

Έτσι, οι μειονότητες εξαφανίστηκαν στην Ανατολική Ευρώπη και

τα κράτη εκεί έγιναν πολύ πιο ομοιομενή εθνολογικά χάρη στον ξερι-

ζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ίδια δε αρχή επεκτάθηκε και έξω

από την Ευρώπη. Το 1947, η Γενική Συνέλευση των ΗΕ ενέκρινε με

μικρή πλειοψηφία τη διχοτόμηση της Παλαιστίνης και τη δημιουργία

εβραϊκού εθνικού κράτους. Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τις δεκαε-

τίες του 1950 και του 1960 η αρχή της εθνικής αυτοδιάθεσης εφαρμό-

στηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με εντυπωσιακά ταχύ ρυθμό, και τα ΗΕ

από εργαλείο των αυτοκρατοριών μετατράπηκαν σε αντιαποικιακό

φόρουμ. Ο Σματς, ένας από τους αρχιτέκτονες της ΚτΕ και ένας από

τους συντάκτες του προοιμίου του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ, δια-

πίστωσε ξάφνου ότι η δραματική αυτή αλλαγή τον είχε υπερκεράσει.

Το 1946, η Νότια Αφρική κάθισε κιόλας στο σκαμνί για τον τρόπο

που φερόταν στην ινδική της μειονότητα και η Γενική Συνέλευση

υποστήριξε την απαίτηση της Ινδίας να δικαιολογήσει η Νότια Αφρι-

κή την πολιτική της. Η αντιαποικιοκρατία επικράτησε, οι ισχυρισμοί

της Νότιας Αφρικής ότι τέτοιου είδους ζητήματα δεν αφορούσαν τα

ΗΕ αγνοήθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη πράξη της καταδί-
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κης των αρχών της φυλετικής ιεραρχίας και της ευρωπαϊκής εξουσίας

από τον αποικιακό κόσμο.

Η υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης προς την ινδική αντιπρο-

σωπεία σόκαρε τους Νοτιοαφρικανούς και έδειξε πως ο νέος παγκό-

σμιος οργανισμός περιείχε μέσα του, πολύ εμβρυακά έστω, τη δυνα-

τότητα να γίνει ένας πολύ διαφορετικός οργανισμός από αυτόν που

είχαν οραματιστεί οι μεγάλες δυνάμεις του πολέμου. Μη δεσμευόμε-

νη νομικά –στο Σαν Φρανσίσκο είχε αποφασιστεί ότι το ψήφισμα για

τη ρήτρα της εγχώριας δικαιοδοσίας δεν θα καθοριζόταν αναγκαστι-

κά από το διεθνές δίκαιο–, η Γενική Συνέλευση σηματοδότησε το

θρίαμβο της πολιτικής επί του δικαίου. (Το 1947, η απόφαση της Γε-

νικής Συνέλευσης να μην επιτρέψει στο Διεθνές Δικαστήριο να απο-

φανθεί για την τύχη της Παλαιστίνης ακολούθησε την ίδια λογική.)

Ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Βρετανοί είχαν θελήσει κανενός είδους

επίκριση εναντίον των Νοτιοαφρικανών· παγιδευμένοι όμως ανάμε-

σα σε ανταγωνιστικά διεθνή ακροατήρια, δεν μπόρεσαν να την εμπο-

δίσουν.24

Η νίκη της Ινδίας το 1946 ήταν πραγματική αλλά αμφίσημη. Από

τη μια μεριά σήμανε την ανάδυση της «Ασίας», σύμφωνα με την τότε

έκφραση. Από την άλλη, στην ίδια τη Νότια Αφρική ελάχιστα πράγ-

ματα άλλαξε και υπενθύμισε για άλλη μια φορά ότι οι νέοι διεθνείς

θεσμοί, όσο ευέλικτοι και αν είχαν αποδειχτεί, ίσως να μην είχαν σχε-

διαστεί για να απαντήσουν σε όλες τις πελώριες ελπίδες που είχαν

επενδυθεί πάνω τους. Το 1948, με την άνοδο των Εθνικιστών στην

εξουσία στη Νότια Αφρική τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα για

όλους τους μη λευκούς. Η Γενική Συνέλευση αποδείχτηκε ότι ελάχι-

στα πράγματα μπορούσε να κάνει, αν της αντιστεκόταν το Συμβούλιο

Ασφαλείας.

Υπήρχε όμως κι ένα ακόμα θέμα. Η αντιαποικιοκρατία και ο αντι-

ρατσισμός έχασαν γρήγορα τη ριζοσπαστική τους χροιά άπαξ και τα

κράτη κέρδισαν την ανεξαρτησία τους – οπότε συχνά μετατράπηκαν
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σε υπερασπιστές του στάτους κβο, η δε ινδική κυβέρνηση έμελλε να

αντισταθεί στις παρεμβάσεις των ΗΕ στα εσωτερικά της το ίδιο ισχυρά

όσο και οι Νοτιοαφρικανοί παλιότερα. Τα ΗΕ εξαπλώθηκαν περαιτέ-

ρω και πιο γρήγορα από όσο είχαν φανταστεί οι ιδρυτές τους πως ήταν

δυνατόν. Παρέμειναν όμως μετέωρα ανάμεσα στους δύο ρόλους τους:

του χώρου για τις κουβέντες των μεγάλων δυνάμεων και του υποστη-

ρικτή της αυτοδιάθεσης των εθνών σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.

Κάτι που είχε ξεκινήσει ως μηχανισμός για την υπεράσπιση και την

προσαρμογή της αυτοκρατορικής διάστασης σε μια ολοένα πιο εθνικι-

στική εποχή κατέληξε να γίνει μια πλανητική λέσχη εθνικών κρατών,

κενή οποιουδήποτε ουσιώδους στρατηγικού σκοπού πέρα από το σχε-

δόν λησμονημένο να αποτρέψει έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο. Διατη-

ρώντας ανέπαφη τη διάταξη των δυνάμεων στο τέλος του τελευταίου,

αναζητεί –ως τώρα επί ματαίω– έναν πολιτικό λόγο ύπαρξης που να

ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες του παρόντος.
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