ΣΑ ΝΗΙΩΣΙΚΑ ΜΙΚΡΟΚΡΑΣΗ
© Απόζπαζκα από ηο βηβιίο: Γηάλλες Ρέληδος Ανθρωπογεωγραυία
Απφ ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ελφο κεγάινπ θξάηνπο, ην «κηθξφ θξάηνο» δειαδή ε
κηθξή ρψξα κε ηελ πνιηηηθή ηεο νξγάλσζε θαίλεηαη αθφκε κηθξφηεξν απφ φ,ηη
είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πνιχ ζπρλά δηαγξάθεηαη σο ακειεηέν. Αο
ζπκεζνχκε φηη ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ είρε απνθαζίζεη γχξσ ζηα 1920, φηη ηα
θξάηε πνπ ραξαθηήξηδε «ιηιηπνχηεηα» δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πιήξε κέιε ηεο.
Σήκεξα, ε δηεζλήο θνηλφηεηα βιέπεη ηα κηθξά θξάηε φιν θαη πην θαζαξά. Τε
δεθαεηία ηνπ 1960, έλα θξάηνο εζεσξείην κηθξφ φηαλ είρε πιεζπζκφ ιηγφηεξν
απφ πέληε, αθφκα θαη δέθα ή δεθαπέληε, εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Παξ' φια απηά,
πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ηα θξάηε κε κηθξφηεξν πιεζπζκφ είραλ κπεη ζην
δξφκν πξνο ηελ αλεμαξηεζία. Ζ Κχπξνο ‒πξψελ βξεηαληθή απνηθία‒ είρε ήδε
απνηειέζεη, ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, κηα απφ ηα πξψηεο
ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο (1959) θαη νπσζδήπνηε ε δηαδηθαζία ηνπ
ζρεκαηηζκνχ ησλ κηθξνθξαηψλ ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ηηο πξψελ βξεηαληθέο
απνηθίεο θαη ηηο ακεξηθαληθέο θηήζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο γαιιηθέο απνηθίεο πνπ
έγηλαλ ππεξπφληηνη λνκνί ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο.
ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΔΝΑ ΜΙΚΡΟΚΡΑΣΟ;
Λέγεηαη φηη γηα λα κάζνπκε ηη είλαη έλα κηθξνθξάηνο πξέπεη λα μέξνπκε κε
αθξίβεηα ηη είλαη «κηθξφ» θαη ηη είλαη «θξάηνο». Καη κάιηζηα, φζν αθξηβέζηεξνο
είλαη ν νξηζκφο ηνπ θξάηνπο απφ πιεπξά γεσγξαθηθή, θνηλσληθή θαη
ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν θαίλεηαη λα απνθιίλεη απφ ηελ θνηλή
αληίιεςε πεξί θξάηνπο. Τν Ίδξπκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Καηάξηηζε θαη
ηελ Έξεπλα (UNITAR) εξγάζηεθε γηα λα βξεη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ
κηθξψλ θξαηψλ θαη ε πξψηε ηνπ επηινγή ήηαλ ην θξηηήξην ηνπ πιεζπζκνχ.
Γειψλνληαο φηη απηφ ήηαλ απζαίξεην θαη φρη απζηεξφο θαλφλαο, θαζφξηζε ην
φξην ζηνπο έλα εθαηνκκχξην θάηνηθνπο. Τε δεθαεηία ηνπ 1970, πνιιά θξάηε πνπ
ν πιεζπζκφο ηνπο ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξνο απφ ην φξην ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ
έγηλαλ κέιε είηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ‒πνπ ηδξχζεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο
θπξηαξρηθήο ηζφηεηαο φισλ ησλ κειψλ ηνπο‒ είηε ησλ εηδηθψλ νξγαληζκψλ ηνπο.
Γπζηπρψο, δελ αξθεί λα είλαη θάλεηο κφλν κέινο. Φξεηάδεηαη λα είλαη παξψλ θαη
λα θάλεη ηηο απφςεηο ηνπ γλσζηέο, ηδηαίηεξα ζε κεγάιεο δηεζλείο δηαζθέςεηο θη
απηφ απαηηεί πφξνπο, αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο. Δμάιινπ ππνζηεξίδεηαη φηη
κε ηνλ πιεζσξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ είζνδν ησλ λεξνθξαηψλ ζηνλ ΟΖΔ,
απηφο εμαζζελεί. Μηα πνιπεζληθή εηαηξεία ζα κπνξνχζε λα εμαγνξάζεη ηελ ςήθν
ηνπο. Ωζηφζν πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ αληηιεθζεί πφζν ζεκαληηθφ είλαη
λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζηε ζπλαπιία ησλ εζλψλ. Τν
1983, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο Βξεηαληθήο Κνηλνπνιηηείαο
έζεζαλ ην ζέκα ηεο εππάζεηαο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ‒πνιπάξηζκσλ ζηηο γξακκέο
ηνπο‒ θαη δήηεζαλ λα κειεηεζνχλ νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπο. Τν έξγν αλαηέζεθε ζε
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κηα ζπκβνπιεπηηθή νκάδα πνπ ππέβαιε ηελ έθζεζή ηεο ην 1985.Τν θξηηήξην πνπ
επέιεμε ε νκάδα απηή ήηαλ ην ίδην κε ηεο UNIΤAR, δειαδή πιεζπζκφο
κηθξφηεξνο απφ έλα εθαηνκκχξην θαηνίθνπο. Δπίζεο ην 1983, κηα νκάδα
εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηηο αδέζκεπηεο ρψξεο επέιεμε σο θξηηήξην γηα ηηο κηθξέο
αλαπηπζζφκελεο λεζησηηθέο ρψξεο πιεζπζκφ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο,
θαηψηεξν απφ 400.000 θαηνίθνπο θαη ζπαλίσο πςειφηεξν ηνπ ελφο
εθαηνκκπξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε έθηαζε κηθξφηεξε απφ 700 km2 θαη ζπλήζσο φρη
κεγαιχηεξε απφ 4.000 km2.

Εικ.: Ο κόσμος γύρω από το Τοσβάλοσ
Σε κηα θάζε εξεπλψλ ε Γεκνγξαθηθή Δπεηεξίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
πεξηέιαβε 49 πεξηνρέο δηαθφξσλ πνιηηηθψλ θαζεζηψησλ, κε πιεζπζκφ
κηθξφηεξν απφ 200.000 θαηνίθνπο θαη 64 πεξηνρέο κε έθηαζε κηθξφηεξε απφ
5.000 km2. Σηελ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία φια, εθηφο απφ 9, είλαη λεζησηηθά
θξάηε Κακηά επεηξσηηθή αλαπηπζζφκελε ρψξα δελ θαιχπηεη θαη ηα δχν θξηηήξηα
ησλ αδεζκεχησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πέληε αλαπηπγκέλεο επεηξσηηθέο ρψξεο
ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε απηή: ε Αλδφξα, ε Αγία Έδξα (Βαηηθαλφ), ην
Ληρηελζηάηλ, ην Μνλαθφ θαη ν Άγηνο Μαξίλνο. Ζ Αγία Έδξα, κε έθηαζε 44 ha (1
ha = 1 εθηάξην = 10 ζηέκκαηα) θαη 1.000 θαηνίθνπο είλαη ην κηθξφηεξν θξάηνο ηνπ
θφζκνπ. Οη κηθξφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε επεηξσηηθά ζχλνξα είλαη ζε
πιεζπζκφ ε Μπειίδε (300.000 θάηνηθνη 22.965 km2) θαη ζε κέγεζνο ην Μπξνχλετ
(5.765 km2 θαη 388.190 θάηνηθνη). Σε ηελεσηαία ανάλσζη, αν τρηζιμοποιηθεί ηο
διπλό κριηήριο ηοσ πληθσζμού και ηης έκηαζης, οι μικρόηερες αναπησζζόμενες
τώρες είναι όλες νηζιά.
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ΜΙΚΡΟΚΡΑΣΟ: ΚΑΛΟ Ή ΚΑΚΟ;
Ο Αξηζηνηέιεο φξηζε ην θξάηνο (δειαδή ηε ρψξα, ηνλ πνιηηηθφ νξγαλσκέλν
ρψξν) σο νληφηεηα, πνπ έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα αγθαιηάζεη κε ην βιέκκα ηνπ.
Τν κηθξφ θαη ην κεγάιν ζεσξνχληαη εμάιινπ κφλν λνεηηθέο θαηεγνξίεο. Τηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κέζα ζην πιαίζην απηνθξηηηθήο ηνπ βηνκεραληθνχ θφζκνπ,
πνιινί νδεγήζεθαλ λα δερηνχλ φηη SMALL IS BEAUTIFUL ‒ γηα λα ζπκεζνχκε
ην γλσζηφ βηβιίν ηνπ E.F. Schumacher.
Σηελ πεξίπησζε ησλ λεζησηηθψλ κηθξνθξαηψλ ην κηθξφ θαη ην κεγάιν
ζπγρένληαη!
 Οη Μαιδίβεο, ζηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ, απνηεινχληαη απφ 1200 πεξίπνπ λεζηά.
απφ ηα νπνία θαηνηθνχληαη 200, ζε 19 αηφιεο πνπ εθηείλνληαη ζε 800 km.
 Οη Σευρέιιεο, επίζεο ζηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ, απνηεινχληαη απφ 100
εθαηζηεηνγελή θαη θνξαιιηνγελή λεζηά πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 1000 km.
 Σηνλ Δηξεληθφ Ωθεαλφ, ηα 33 λεζηά πνπ απνηεινχλ ην Κηξηκπάηη είλαη
ζθνξπηζκέλα ζε έθηαζε 3,5 εθηκ. km2.

Εικ.: ΩΚΕΑΝΙΑ
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Δμάιινπ θαη νη απνζηάζεηο ησλ λεζησηηθψλ απηψλ ζπκπιεγκάησλ απφ ηελ
εγγχηεξε ήπεηξν είλαη εθπιεθηηθέο. Σπλήζσο ζπζρεηίδνπλ πιεζπζκφ θαη
απφζηαζε, ψζηε λα θαλεί θαιχηεξα ε θαηάζηαζε. Αο δνχκε:





Τα γλσζηά λεζηά. φπσο ε Κνχβα, ε Σηγθαπνχξε θαη ε Σξη Λάλθα έρνπλ
πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ έλα εθαηνκκχξην θαη βξίζθνληαη ζε απφζηαζε
κηθξφηεξε απφ 500 km απφ ηηο αληίζηνηρεο αθηέο. Δμίζνπ θνληά είλαη ε
Κχπξνο, ε Μάιηα θαη νη Μπαράκεο, αλ θαη κηθξφηεξεο ζε πιεζπζκφ.
Νεζηά φπσο νη Σευρέιιεο, ε Βεξκνχδα θαη ε Νέα Καιεδνλία βξίζθνληαη ζε
απνζηάζεηο 500-1500 km θαη έρνπλ πιεζπζκφ ζηελ θιίκαθα κεξηθψλ
δεθάδσλ ρηιηάδσλ θαηνίθσλ.
Τέινο, κεξηθέο κφλνλ ρηιηάδεο θαηνίθνπο έρνπλ ηα λεζηά Νηνχε (3.500), Αγ.
Διέλε θαη Τνπβάινπ, ελψ ε απφζηαζή ηνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο
επεηξσηηθέο αθηέο είλαη κεγαιχηεξε απφ 1500 km.

Απηά ηα ζηνηρείν, φζν θαη αλ πείζνπλ γηα ηελ πνηθηιία ηνπ λεζησηηθνχ ζχκπαληνο,
δελ κπνξνχλ σζηφζν λα απνηξέςνπλ ηνπο θηλδχλνπο νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο.
Όια ηα λεζησηηθά κθξνθξάηε αληηκεησπίδνπλ βαζηθά ηηο ίδηεο δπζθνιίεο απφ
πιεπξάο αλάπηπμεο:










Γπζνηθνλoκίεο θιίκαθαο, κε απνηειέζκαηα πνπ επηδξνχλ θαηά ηξφπν
εθζεηηθά δπζκελή φζν απμάλεη ε απνκφλσζε θαη ν λεζησηηθφο
ραξαθηήξαο.
Δμάξηεζε απφ ειάρηζηα ηξνπηθά αγξνηηθά πξντφληα (φπσο ζπλήζσο
δάραξε. Μπαλάλεο θαη άιια θξνχην. θφπξα) κε κηθξά πεξηζψξηα
δηαθαλνληζκψλ ησλ φξσλ εκπνξίνπ, ππέξ ηνπο.
Απφζηαζε απφ ηηο αγνξέο, κε απνηέιεζκα πςειφ εμσηεξηθφ αιιά θαη
εζσηεξηθφ κεηαθνξηθά έμνδα θαη αλαγθαζηηθέο κεηαθνξηψζεηο.
Σνβαξά πξνβιήκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, ιφγσ ησλ ιίγσλ
εμαγσγψλ θαη ησλ πνιιψλ εηζαγσγψλ (ηξνθέο, ελέξγεηα).
Μηθξφ εχξνο εηδηθνηήησλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Δμάξηεζε απφ κηα ή ιίγεο κεγάιεο εηαηξίεο, ζπλήζσο μέλεο, πνπ
ζπλεξγάδνληαη κε ηε λεζησηηθή εζληθή νηθνλνκία κε πξνλνκηαθή ζρέζε
Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη κεγάιε εμάξηεζε απφ ηε
βνήζεηα ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ.
Μεγάιεο πηζαλφηεηεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. φπσο νη ηξνπηθνί θπθιψλεο,
κε δπζκελή απνηειέζκαηα κεγάιεο δηάξθεηαο.
Δμαηξεηηθά εχζξαπζηε νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαη πνιχ ηξσηφ θπζηθφ
πεξηβάιινλ ραξαθηεξηδφκελν απφ κηθξή γελεηηθή πνηθηιία.

Τα ζηνηρεία απηά, ζπλδεφκελα κε ηα ιεπηνκεξή δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην θάζε
επηκέξνπο λεζησηηθφ θξάηνο ή ζχκπιεγκα νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε θαλφλσλ ή
απιψο θξηηεξίσλ γηα ηελ επηβησζηκφηεηα ηεο λεζησηηθήο νηθνλνκίαο.
ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΒΙΩΗ
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Δίλαη θαλεξφ φηη ε ηζνξξνπία ησλ λεζησηηθψλ θνηλσληψλ είλαη απνηέιεζκα
κφληκεο έληαζεο αλάκεζα ζηε δηεθδίθεζε ηεο ηδηνγέλεηάο ηνπο («ηαπηφηεηα») θαη
ζηελ αλάγθε λα εληαρζνχλ ζ' έλα δίθηπν εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ. Απηφ είλαη εμίζνπ
εκθαλέο ζηελ πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζθαίξα. Τα λεζηά κπνξεί λα
είλαη απνκαθξπζκέλα, αιιά δείρλνπλ εθπιεθηηθή δεθηηθφηεηα ζηνλ ππφινηπν
θφζκν. Ζ νηθνλνκηθή παξαγσγή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ θξαηψλ είλαη ζπλήζσο
πνιχ εμεηδηθεπκέλε θαη θπξίσο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ εμαγσγή. Δπεηδή ηα
εγρψξηα πξντφληα εμάγνληαη, ε εγρψξηα θαηαλάισζε ηθαλνπνηείηαη θπξίσο απφ
ηηο εηζαγσγέο. Οη ίδηεο νη εμαγσγέο ζπκπεξηιακβάλνπλ εηζαγσγέο ζε θάζε ζηάδην
ηεο παξαγσγήο: εμνπιηζκφο, ελδηάκεζα πξντφληα θαη ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο. Σε
πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα ζηαινχλ ζην
εμσηεξηθφ γηα επηζθεπή.
Γελ είλαη ππεξβνιή φηη γηα πνιιά κηθξά θξάηε ν εμσηεξηθφο ηνκέαο
αληηπξνζσπεχεη νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία. Υπάξρεη βέβαηα, έλαο εζσηεξηθφο
ηνκέαο, αιιά πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή: παξέρεη ππεξεζίεο θαη
θαηαλαισηηθά αγαζά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πιεζπζκφ ή ρξήζηκα γηα ηηο
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηα; Γε ζα κπνξνχζε λα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη αλ
δελ εληζρπφηαλ απφ ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο ή ην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα. Οη εμαγσγέο απηέο κπνξεί λα είλαη γεσξγηθά πξντφληα (νη
θνθνθνίληθεο πνπ θαίλνληαη ηφζν ραξηησκέλνη ζηα ηνπξηζηηθά δηαθεκηζηηθά
θπιιάδηα παξάγνπλ θαη ιάδη θαη θφπξα), βηνκεραληθά πξντφληα (ν Μαπξίθηνο,
λεζί πνπ παξάγεη δάραξε, έρεη γίλεη απφ ηα θπξηφηεξα δηεζλή θέληξα ηεο
πιεθηνβηνκνρζλίαο) ή ππεξεζίεο (ηξάπεδεο ζηηο Μπαράκεο ή αζθάιεηεο ζηηο
Βεξκνχδεο). Μεξηθέο ρψξεο εμάγνπλ αθφκε θαη γξακκαηφζεκα: ζην Τνπβάινπ. ε
πψιεζή ηνπο επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο.

Σρία γρακκαηόζεκα ζε
εηθολογραθεκέλο ζσιιεθηηθό θύιιο από ηο
Σοσβάιοσ γηα ηελ πεληεθοζηή επέηεηο (2005)
ηοσ ζαλάηοσ ηοσ Αιβέρηοσ Αχλζηάχλ. Μεηά
ηελ θόπρα (θαρσδόυσxα) ε πώιεζε γρακκαηοζήκφλ γηα ζσιιέθηες
αποηειεί
ηελ
θύρηα πεγή εηζοδήκαηος
ηες τώρας ασηής.

Πνιιέο λεζησηηθέο ρψξεο εμάγνπλ επίζεο εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δίλαη πνιχ
ζπλεζηζκέλν λα αθνχκε ηνπο αλζξψπνπο λα ιέλε, ζηα κηθξά λεζηά, φηη

6

«πεξηζζφηεξνη λεζηψηεο βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ παξά ζην λεζί». Γηα
παξάδεηγκα, ηελ επνρή ηεο απνγξαθήο ηνπ 1981 ζην Νηνπέ απνθαιχθζεθε φηη
5.091 λεζηψηεο δνχζαλ ζηε Νέα Εειαλδία ελψ κφλν 3.278 ζην ίδην ην Νηνπέ. Τα
αγαζά πνπ ζηέιλνπλ ζηελ παηξίδα νη κεηαλάζηεο κπνξνχλ επίζεο λα παίμνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία Οη αθαλείο απηέο εηζξνέο («άδεινη πφξνη») ζην
Πξάζηλν Αθξσηήξην, γηα παξάδεηγκα. αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην
δεθαπιάζην ηνπ χςνπο ησλ εμαγσγψλ!
Οη κηθξέο λεζησηηθέο ρψξεο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηηο δηαθπκάλζεηο, ηηο
νπνίεο δελ ειέγρνπλ κε θαλέλα ηξφπν αιιά ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαζκέλεο λα
πξνζαξκνζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα. κηα πνιχ κηθξή αιιαγή ζηε γεσξγηθή πνιηηηθή,
ή κηα δσεξή πξνζηαηεπηηθή θίλεζε ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κηαο
αλαπηπζζφκελεο ρψξαο ή κηα δηεζλήο ζπκθσλία πνπ έρνπλ δηαπξαγκαηεπηεί
κεγάια θξάηε, κπνξνχλ λα γνλαηίζνπλ ηελ νηθνλνκία ελφο κηθξνχ λεζησηηθνχ
θξάηνπο. Έλα ηέηνην θξάηνο δε ζα έρεη ηφηε άιιε επηινγή παξά λα επηδηψμεη ηελ
εχλνηα ησλ κεγάισλ θξαηψλ θαη πξνπαληφο λα γίλεη «νξαηφ».
Γηα παξάδεηγκα, ην 1980, n Γεκνθξαηία ησλ Μαιδηβψλ, κηα κηθξή ρψξα κε
400.000 θαηνίθνπο πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιηγφηεξσλ
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, πέηπρε, φρη ρσξίο δπζθνιία, λα απνθηήζεη έλα κηθξφ
εξγνζηάζην πιεθηψλ κάιιηλσλ ελδπκάησλ. Τν 1982, εμήγαγε 40.000 δσδεθάδεο
πιεθηά ελδχκαηα ζε κηα κεγάιε ρψξα. Τνλ επφκελν ρξφλν, n ηειεπηαία επέβαιε
πνζφζησζε 25.000 δσδεθάδσλ, αλ θαη ην εξγνζηάζην είρε ήδε πάξεη
παξαγγειίεο ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξεο ζε πνζφηεηα. Ζ Γεκνθξαηία
ησλ Μαιδηβψλ ζηξάθεθε ηφηε ζηε GAΤΤ (ή ΓΣΓΔ, Γεληθή Σπκθσλία Γαζκψλ θαη
Δκπνξίνπ, φξγαλν ηνπ ΟΖΔ), φπνπ είρε πξνζρσξήζεη κφιηο ηφηε γηα ηελ
πεξίζηαζε. Τα έμνδα ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Γελεχε θαη ζηελ
Οπάζηγθηνλ θηλδχλεπαλ λα ππεξβνχλ ηα αλακελφκελα θέξδε, αιιά πσο αιιηψο
κπνξνχζε ε κηθξνζθνπηθή απηή ρψξα λα αθνπζηεί απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα;
Η ΥΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
Τα ΖΔ θαη νη εηδηθνί νξγαληζκνί ηνπο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηα κηθξά θξάηε
Πξέπεη λα ην ηνλίδνπκε απηφ ζε κηα επνρή φπνπ απνηεινχλ ζηφρν ηεο θξηηηθήο.
Τέηνηνη νξγαληζκνί, φπνπ νη κηθξνί κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζην δηάινγν ηζφηηκα κε
ηνπο κεγάινπο, παξέρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη ζηηο δχν πιεπξέο. Ο ηδξπηηθφο
ξφινο ηεο Μάιηαο θαη ην ελεξγφ κέξνο πνπ έιαβαλ ηα λεζηά Φίηδη ζηε
Σπλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο δείρλεη πψο
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ νη κηθξέο ρψξεο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα.
Πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηελ ππεξβνιή φηη ηάρα νη δηεζλείο νξγαληζκνί κπνξνχλ
λα εμαζθαιίζνπλ απφιπηεο εγγπήζεηο ζηηο κηθξέο ρψξεο. Ζ κφλε έθηαζε γεο πνπ
θνληνξηνπνηήζεθε θπξηνιεθηηθά απφ ππξεληθά φπια είλαη έλα λεζάθη ζηελ αηφιε
Μπηθίλη πνπ αλήθεη ζε κηα πεξηνρή ηνπ Δηξεληθνχ ππφ ηελ θεδεκνλία ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Καηαζηξάθεθε εληειψο ην 1960 απφ κηα ππξεληθή δνθηκή
πνπ δηεμήγαγε ε θεδεκνλεχνπζα αξρή (νη ΖΠΑ). Δπηπιένλ, ε παξακνλή
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δπλάκεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ Κχπξν απφ ην 1964 δελ εκπφδηζε ηε
δηρνηφκεζε ηνπ λεζηνχ ην 1975.
Δίλαη γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ κηθξψλ
θξαηψλ ζηνπο δηεζλείο ζεζκνχο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη άιπην. Τν νηθνλνκηθφ
θφζηνο είλαη πςειφ. Ζ θαιή ζέιεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ειάθξπλζε ηνπ
βάξνπο: απφ ην 1983, ε Απζηξαιία επηρνξεγεί έλα γξαθείν πνπ ην κνηξάδνληαη νη
απνζηνιέο ζηα Ζλσκέλα Έζλε ησλ Μαιδηβψλ, ησλ Νεζηψλ ηνπ Σνινκψληνο,
ηνπ Βαλνπάηνπ θαη ηεο Γπηηθήο Σακφαο. Οη κφληκεο απνζηνιέο ηεο Γνκελίθαο θαη
ηεο Αγίαο Λνπθίαο κνηξάδνληαη επίζεο ηα γξαθεία ηνπο. Τα αλζξψπηλα εκπφδηα,
σζηφζν, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ. Μηα ρψξα κε κηθξφ πιεζπζκφ, ε νπνία έρεη εμ
νξηζκνχ πνιχ κηθξφ αξηζκφ αμησκαηνχρσλ, δπζθνιεχεηαη λα ηνπο απνζηείιεη λα
ηελ εθπξνζσπήζνπλ ζην εμσηεξηθφ, φηαλ είλαη αλαγθαζκέλε λα δψζεη άιιε
πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ ππνζέζεσλ. Γηα θάπνην δηάζηεκα,
ηηο κηθξέο λεζησηηθέο ρψξεο εθπξνζσπνχζαλ, φπνηε ρξεηαδφηαλ, νη δηπισκάηεο
ρσξψλ θηιηθά δηαθείκελσλ πξνο απηέο. Σήκεξα, φκσο, νη ρψξεο απηέο θαίλνληαη
ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλεο λα θαηαθχγνπλ ζ' απηή ηε ιχζε.
Τα θξάηε πνπ γίλνληαη κέιε ηεο Οπλέζθν είλαη θη απηά φιν θαη πην κηθξά. Ο
κέζνο πιεζπζκφο ησλ πξψησλ 16 θξαηψλ κειψλ ην 1946 ήηαλ, ηελ επνρή
εθείλε, 69 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη (11,5 εθαηνκκχξηα αλ αθαηξέζνπκε ηελ Κίλα θαη
ηελ Ηλδία). Ο κέζνο πιεζπζκφο ησλ 16 θξαηψλ κειψλ πνπ πξνζρψξεζαλ κέρξη
ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κειψλ ήηαλ 769.000
θάηνηθνη. Πξφθεηηαη γηα πνιχ ζεκαληηθή ηάζε. Ζ θνηλή δξάζε θαη νη πνιπκεξείο
δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηα κηθξά θξάηε ζηηο πξνζπάζεηέο
ηνπο λα δηεηζδχζνπλ ζηε δηεζλή ηάμε. Παξνκνίσο, νη δηεζλείο νξγαληζκνί είλαη
έλα ρξήζηκν κέζν κε ην νπνίν ηα κεγάια θξάηε κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ηη έρνπλ
λα πνπλ ηα κηθξά θαη επάισηα. έηζη ψζηε λα κπνξνχλ φια λα εξγάδνληαη απφ
θνηλνχ γηα λα νηθνδνκήζνπλ κηα αζθαιέζηεξε ζηαζεξφηεξε θαη δηθαηφηεξε δηεζλή
ηάμε.
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