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ĮŽANGA

Šis pranešimas – vienas svarbiausių šių metų pranešimų – pagrįstas tais pačiais imperatyvais, 
kuriais vadovaujantis 2005 m. Pasaulio vadovų susitikime buvo įsteigta Jungtinių Tautų
Taikos kūrimo komisija; jame pirmiausia pripažįstamas faktas, kad pusėje šalių, kurioms 
pavyksta užbaigti konfliktus, per tolesnius penkerius metus šie konfliktai atsinaujina. Šiuo 
metu visame pasaulyje tebesitęsia 42 pilietiniai konfliktai.

Šalies rekonstrukcijoje dalyvauja du pagrindiniai veikėjai. Pirmasis ir svarbiausias iš jų yra 
pati valstybė, kurioje yra susidariusi nestabili padėtis. Jei nėra stipraus noro užbaigti konfliktą 
ir siekti nuolatinės taikos, konflikto atsinaujinimas beveik neišvengiamas. Antrasis veikėjas –
tarptautinė bendruomenė, kurios pareiga finansiškai remti bei stiprinti atsikuriančią šalį ir
dalytis vertingomis jos narių žiniomis bei tiesiogine patirtimi apie tai, kaip sėkmingai 
rekonstruoti šalį ir išvengti klaidų.

Maršalo planas – puikus pavyzdys, kaip viena šalis (JAV) paskatino visą Vakarų Europą 
atsisakyti karo ir pasirinkti nuolatinę taiką.

Lengva suplanuoti trokštamą kelią į taiką, tačiau sunkiau juo eiti. Teoriškai šis kelias veda iš 
karo į taiką, iš ten – į atsikūrimą ir klestėjimą. Šiame pranešime kalbama apie tai, kaip 
teisingai eiti šiuo keliu. Jame konkrečiai aptariamas atsikūrimas kaip pagrindinis vystymosi 
tikslas šalies rekonstrukcijos procese.

VYSTYMOSI PERSPEKTYVOS KURIANT TAIKĄ SITUACIJOSE PO KONFLIKTŲ

Skubūs prioritetai:

 sukurti saugią erdvę, kurioje bus vykdomos operacijos,
 užtikrinti gėlo vandens tiekimą ir, kai įmanoma, pasirūpinti, kad visi mirusieji būtų 

surinkti ir palaidoti pagal vietos papročius,
 užtikrinti maisto, šildymo (atsižvelgiant į oro sąlygas), elektros energijos, svarbiausių

vaistų tiekimą ir pagrindines sanitarines sąlygas,
 siekiant palaikyti viešąją tvarką ir užkirsti kelią plėšikavimui, pasirūpinti, kad veiktų ir 

būtų matomi veiksmingi tvarkos saugotojai (policija); sukurti vietos žvalgybos 
informatorių tinklą,

 skatinti vietos lyderius dalytis valdžia ir teikti paslaugas (sveikatos priežiūros ir 
švietimo) per vietos savivaldybes.

Vėlesni prioritetai

Toliau išdėstytus prioritetus būtina įgyvendinti kartu, nes jie visi yra būtini kuriant ilgalaikę
taiką. Itin svarbu pažymėti, kad tiksli jų įgyvendinimo tvarka priklauso nuo poreikių 
konkrečioje situacijoje, ir atitinkamai ją keisti.

1. Nusiginklavimas, demobilizavimas ir reintegravimas (NDR)
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Kaip jau minėta, pusėje šalių, kurioms pavyksta užbaigti konfliktus, per tolesnius penkerius 
metus šie konfliktai atsinaujina. Todėl būtina „sukurti saugią erdvę“ bet kokiems tolesniems 
veiksmams – ekonomikos vystymuisi, investicijoms ir prekybai, gyventojų laisvių ir orumo 
gynimui.

2. Dalijimasis valdžia (nuo karo vadų iki politinių lyderių)
Kovotojų vadai raginami atsisakyti smurto ir pradėti dalytis valdžia per institucines struktūras.

Į šiuos dalijimosi valdžia santykius tuo pačiu metu būtina įtraukti aktyvius ir informuotus
piliečius. Skaidrumas turi būti užtikrintas visais lygmenimis. Reikia ne tik konsultuotis su 
visomis šalimis, bet ir viešai demonstruoti šias konsultacijas.

3. Teisinė valstybė
Viena iš priežasčių, dėl kurių konfliktai vėl atsinaujina daugybėje valstybių, kuriose padėtis 
yra nestabili, yra tai, kad jose stabilios visuomenės „griaučiai“ – institucijos – nėra 
pakankamai tvirti, kad būtų įmanoma atsispirti pagundoms grįžti prie labiau tiesmukų įtakos 
darymo būdų. Kai kada institucijos gali net kenkti stabilumui. Kuriamų institucijų paskirtis –
saugoti teisinę valstybę.

Be to, šiame etape teisinė valstybė turi būti orientuota į centrinės valdžios išsaugojimą.
Institucijos turi veikti kaip „įcentrinė“, o ne „išcentrinė“ jėga (t. y. skatinti priešiškas jėgas 
bendradarbiauti, o ne dar labiau supriešinti veikėjus, tarp kurių tvyro įtampa).

Šalies rekonstrukcija apima institucijų kūrimą: nacionalinius parlamentus, demokratizacijos ir 
rinkimų procesus, kovą su korupcija, skaidrumą ir atskaitingumą. Svarbiausia priemonė yra 
šio proceso įtvirtinimas vietos lygmeniu.

4. Ekonomika
Kariniai konfliktai atgraso užsienio investuotojus ir gali vidutiniškai 2 % sulėtinti šalies 
ekonomikos augimą. Privačią ekonominę iniciatyvą skatinančios aplinkos kūrimas yra 
veiksmingas būdas gerinti besivystančių šalių gyventojų ekonominę padėtį. Privati iniciatyva
čia yra pagrindinė varomoji jėga, todėl reikia suteikti daugiau galių asmenims, kad šie galėtų 
realizuoti visas savo galimybes, ir ypač įtraukti į ekonomiką iš savo gyvenamųjų vietų 
perkeltuosius asmenis.

XX a. 7-ajame dešimtmetyje Vokietijos Federacinės Respublikos kancleris Ludwig Erhard
išdėstė šias darnios ekonomikos prielaidas: gerovė, sukuriama per konkurenciją, maži
mokesčiai, minimalus reguliavimas ir tvirta valiuta.

Remiantis Peru ekonomisto Hernando De Soto vertinimu, besivystančiose pasaulio šalyse
esančio nekilnojamojo turto be užregistruotos nuosavybės teisės vertė siekia net 9 trilijonus
USD. Kol šis turtas tebėra „neoficialus“, tol, pavyzdžiui, neįmanoma taikyti hipotekinių 
paskolų.

Būtina vystymosi sąlyga yra nuosavybės teisių apsauga. Todėl vystymosi politikoje daug 
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dėmesio reikėtų skirti žemės kadastrų kūrimui ir tobulinimui, skirti reikiamus išteklius 
žemėlapių sudarymui, žemės bei intelektinės nuosavybės registravimui ir teismams, kad šie
galėtų užtikrinti nuosavybės teisės įgyvendinimą. Negali būti veiksmingos rinkos, jei nėra 
veiksmingos teisinės sistemos, kurioje būtų galima nustatyti nuosavybės teises bei sutartinius 
įsipareigojimus ir pakankamai prognozuojamai bei greitai juos įgyvendinti.

Intelektinės nuosavybės apsauga užtikrina ir skatina kūrybiškumą bei verslumą.

5. Civilinė policija (įskaitant saugumą ir žvalgybą)
Norint sudaryti vystymuisi palankias sąlygas būtinas skaidrus, atskaitingas ir profesionalus 
saugumo sektorius. Besivystančių šalių saugumo pajėgos, ypač po konflikto, pernelyg dažnai 
negali arba nenori saugoti savo piliečių. Jei saugumo sektorius anksčiau buvo represijų 
įrankiu, be galo svarbu, kad vykdant saugumo sektoriaus reformą (SSR) dalyvautų vietos 
bendruomenės, taigi joms nereikėtų pačioms rūpintis savo saugumu. Būtina kuo greičiau 
pereiti nuo karinio prie civilinio saugumo režimo.

Taigi, siekiant mažinti skurdą ir kurti taiką, prioritetas yra užtikrinti visų žmonių saugumą, 
apsaugą ir teisingumą jų atžvilgiu. Tarptautines tvarkos palaikymo pajėgas, įvestas ketvirtąją 
dieną, turi pakeisti civilinės vietos policijos pajėgos.

6. Išminavimas ir šaulių bei lengvųjų ginklų pašalinimas
Užminavimas ir šaulių bei lengvųjų ginklų paplitimas skatina konfliktus ir nusikalstamumą. 
Todėl, siekiant paspartinti vystymąsi, bet koks bandymas stiprinti saugumą turi apimti
priemones, kuriomis siekiama mažinti neatsakingą ginklų platinimą ir šaulių ginklų paplitimą
bendruomenėse.

7. Pilietinė visuomenė
Turime remti demokratijos, laisvos žiniasklaidos ir tikslios informacijos teikimo principus.
Laisvė kurti susivienijimus ir žodžio laisvė yra tvirtos pilietinės visuomenės pamatas.

Svarbiausias bet kokios taikos kūrimo veiklos principas yra pagarba pagrindinėms vertybėms: 
žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, žmogaus teisėms, teisinei valstybei, teisingumui ir 
lygybei, vyriausybės atskaitingumui šalies gyventojams. Taikos kūrimo ir šalies 
rekonstrukcijos procesuose būtina atsižvelgti į vietos paramos gavėjų nuomonę.

8. Susitaikymas ir atleidimas
Šis pereinamojo laikotarpio teisingumas – tai įvairių visuomenės sluoksnių susitaikymas, 
buvusių kovotojų ir perkeltųjų asmenų reintegravimas, konfliktuojančių grupių dialogas
(traumų gydymas ir taiką skatinantis švietimas), tiesos ir sutaikinimo komitetų įsteigimas ir 
taikaus ginčų sprendimo sistemų stiprinimas.

9. Karo nusikaltimai
Genocido vykdytojai turi būti nuteisti; tai turi būti daroma viešai. Prireikus paskiriami karo 
tribunolai. Geriau, kai didžiausius karo nusikaltėlius teisia nacionaliniai, o ne tarptautiniai 
teismai.
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10. Tūkstantmečio vystymosi tikslai ir lygios galimybės gyventojams naudotis 
pagrindinėmis paslaugomis
Sveikata, aprūpinimas geriamuoju vandeniu ir tinkamos sanitarinės sąlygos yra būtinos
vystymosi prielaidos. Taip pat svarbus prioritetas turi būti maisto tiekimo saugumas. Kitas 
svarbus veiksnys, padedantis mažinti skurdą, yra švietimas.

Daugumoje šalių, kuriose kūdikių ir vaikų mirtingumas yra didžiausias, pastaraisiais metais
vyko konfliktai. Nesaugi aplinka taip pat sudaro palankias sąlygas organizuotam 
nusikalstamumui. Būtina teikti prioritetą besivystančių šalių gamybos pajėgumams, kurių 
pagrindas būtų sveika ir išsilavinusi darbo jėga, nes tai yra pagrindinis veiksnys naikinant
skurdą.

11. Lyčių lygybė

12. Lygios galimybės naudotis tausiais ištekliais
Tausus ir ekologiškas gamtos išteklių naudojimas bei lygios galimybės visiems naudotis šiais 
ištekliais yra būtinos sąlygos siekiant užtikrinti darnų vystymąsi, spręsti klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo problemas. Somalis yra geras pavyzdys, kas gali nutikti šaliai, 
jei nepakankamai atsižvelgiama į šį aspektą.

13. Dėmesys konfliktams
Pagalba gali neduoti teigiamų rezultatų, jei vystymosi proceso dalyviai neatpažįsta su
konfliktais susijusių problemų arba vengia jas spręsti. Pagalbos teikimas neatsižvelgiant į
tebesitęsiančių konfliktų poveikį vystymuisi bei žmonių saugumui arba pagalbos teikimas per
valstybių vyriausybes, kurios atskiria tam tikras etnines grupes, taip pat gali didinti riziką, kad 
prasidės nauji arba tęsis seni konfliktai. Siekiant priimti kompetentingus sprendimus dėl 
programų, reikėtų atlikti konfliktų vertinimus.

Skiriant dėmesio konfliktams, taip pat reikėtų priimti sprendimus, ar reikia skirti finansinę
paramą tam tikrai šaliai arba konkrečiam sektoriui; ar reikia didžiąją dalį pagalbos teikti per 
šalies vyriausybę; kokiais būdais bus užtikrinta, kad svarbiausios švietimo, sveikatingumo ir 
kitos vystymosi programos padėtų šalinti pagrindines konflikto priežastis, ir t. t. Atliekant 
vertinimus reikėtų remtis ankstesnių konfliktų vertinimų ir kitų socialinių analizių – ypač tų, 
kuriose atsižvelgiama į nelygybę ir socialinę atskirtį – patirtimi. Reikėtų stengtis suprasti ir 
paaiškinti, kokiais būdais siūlomi pagalbos santykiai ir vystymosi programos bus susiję su 
pagrindinėmis konflikto ir skurdo priežastimis.

14. Tarptautinių institucijų vaidmuo (tarptautinės bendruomenės darna ir pastovumas)
Siekiant gerinti tarptautinę pagalbą, teikiamą šalims po konfliktų, buvo įsteigta Jungtinių 
Tautų Taikos kūrimo komisija. Kad ši komisija būtų veiksminga ir įgyvendintų savo 
uždavinius vietos lygmeniu, reikėtų jai teikti politinę paramą ir pakankamai išteklių.

Daugelis tarptautinės bendruomenės dalyvių mano, kad reikia geriau koordinuoti veiksmus 
šalyse po konflikto, pvz., Kongo Demokratinėje Respublikoje, Siera Leonėje ir Liberijoje.
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Tačiau, nepaisant tam tikros pažangos, šių tarptautinių dalyvių taikoma praktika dažnai 
skatina nenuoseklumą ir konkurenciją. EBPO Vystymosi paramos komitetas (DAC)
reguliariai vertina savo narių teikiamos vystomosios pagalbos veiksmingumą. Šių vertinimų
kriterijus reikėtų išplėsti, siekiant vertinti situacijose po konfliktų taikomą praktiką.
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