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IEVADS

Šis ir viens no būtiskākajiem ziņojumiem šogad. Tas ir saistīts ar obligātajām prasībām, 
pamatojoties uz kurām 2005. gada Pasaules samitā tika nodibināta ANO Miera veidošanas 
komisija; un tajā par prioritāru noteikts šāds secinājums: puse no valstīm, kuras izkļuvušas no 
konflikta, atkal nonāk konfliktsituācijā piecu gadu laikā. Pašlaik pasaulē notiek 42 civili 
konflikti.

Saistībā ar valstu veidošanu pastāv divi būtiski faktori. Pirmais no tiem un visbūtiskākais ir 
pati valsts, kura ir pakļauta konfliktsituācijas riskam. Bez stingras gribas izkļūt no konflikta, 
lai virzītos uz ilglaicīgu mieru, atgriešanās konfliktsituācijā ir gandrīz neizbēgama. Otrs 
būtiskais faktors ir starptautiskā sabiedrība, kuras pienākums ir atbalstīt un stiprināt valsti, kas 
atgūstas no konflikta, sniedzot finansiālu palīdzību un piedāvājot savu pārstāvju zināšanas un 
labāko pieredzi, lai vispirms konsultētu par to, kas veicina vai neveicina valsts veidošanu.

Maršala Plāns ir lielisks piemērs tam, kā viena valsts – Amerikas Savienotās Valstis – spēja 
iedrošināt visu Rietumeiropu pārtraukt karu un nodibināt ilglaicīgu mieru.

Vēlamo ceļu uz mieru ir viegli iezīmēt, bet daudz grūtāk ir pa to virzīties. Teorētiski šis ceļš 
ved no kara uz mieru un pēc tam uz atjaunošanu un panākumiem. Šī ziņojuma tēma saistīta ar 
atbilstošu procedūru iepriekš minētā plāna īstenošanai, pievēršot uzmanību atjaunošanai kā 
valsts izveides galvenajam attīstības mērķim.

ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS MIERA NODIBINĀŠANAI PĒCKONFLIKTA 
SITUĀCIJĀS

Tūlītējās prioritātes

 Drošas telpas pasākumu īstenošanai nodrošināšana;
 piekļuves saldūdenim garantēšana un, ja tas ir iespējams, mirušo pārvietošanas un 

apglabāšanas saskaņā ar vietējām tradīcijām pārraudzība;
 piekļuves pārtikai, apkurei (atkarībā no laika apstākļiem), elektrībai un sanitāriem 

pakalpojumiem, kā arī svarīgākajiem medikamentiem garantēšana;
 pamanāmas efektīvas izpildvaras (policija) klātbūtnes nodrošināšana, lai veicinātu 

likumību un kārtību un novērstu laupīšanu, kā arī veidotu vietējās inteliģences 
informatoru tīklu;

 vietējo līderu iesaistīšana varas sadalē un pakalpojumu nodrošināšanā (veselības 
aprūpe un izglītība), izmantojot vietējās pārvaldes iestādes.

Sekundārās prioritātes

Vienlaicīgi ar iepriekš minētajām jāīsteno arī turpmāk tekstā aprakstītās prioritātes, kas ir 
būtiskas ilglaicīga miera veidošanas komponentes. Ir svarīgi saprast, ka prioritāšu īstenošanas 
kārtība ir atkarīga no konkrētas situācijas, un katrā situācijā tās ir attiecīgi jāpiemēro.

1. Atbruņošana, demobilizācija un reintegrācija (ADR)
Kā jau minēts iepriekš, puse no valstīm, kuras izkļuvušas no konflikta, atkal nonāk 
konfliktsituācijā piecu gadu laikā. Tādēļ „telpas nodrošināšana” ir būtisks priekšnoteikums 
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turpmākai attīstībai – ekonomikas uzplaukumam, investīcijām un tirdzniecībai, kā arī 
iedzīvotāju brīvību un cieņas nodrošināšanai.

2. Varas sadale (no militārpersonām politiskajiem līderiem)
Kaujinieciski noskaņoti līderi ir jāaicina pārtraukt vardarbību un iesaistīties varas sadalē, 
izmantojot institucionālās struktūras. 

Vienlaicīgi šajās varas sadales attiecībās ir jāiesaista aktīvi un informēti pilsoņi. Visos posmos 
ir jānodrošina pārskatāmība. Nepieciešams ne tikai vest sarunas ar visām iesaistītajām pusēm, 
bet svarīgi, lai šīs sarunas būtu pamanāmas.

3. Tiesiskums
Viens no iemesliem tam, ka tik daudz valstu ir pakļautas riskam atkārtoti nonākt 
konfliktsituācijā, ir nepietiekami attīstīts stabilas sabiedrības balsts – tās institūcijas, kas 
nodrošinātu spēju turēties pretī vilinājumam atgriezties pie tādām notikumu gaitas 
ietekmēšanas metodēm, kas nodrošina tūlītēju rezultātu. Patiesībā reizēm institūcijas pat var 
veicināt nestabilitāti. Institūciju veidošanas galvenais uzdevums ir tiesiskuma nodrošināšana. 

Turklāt šajā valsts attīstības posmā tiesiskums ir jāvērš uz to, lai nodrošinātu stabilu centrālo 
spēku. Institūcijām ir jābūt kā centrtieces, nevis centrbēdzes spēkam (tām ir jānodrošina, lai 
pretējie spēki spētu strādāt kopā, nevis attālinātos vēl vairāk).

Valsts izveides procesā notiek darbs pie institūcijām – valstu parlamentu izveide, 
demokratizācijas un vēlēšanu procesa, pretkorupcijas, pārskatāmības un atbildības procesa 
ieviešana. Šajos procesos ir būtiski iesaistīt vietējos spēkus.

4. Ekonomika
Vardarbīgi konflikti attur ārvalstu investorus un var mazināt valsts izaugsmi vidēji par 2 %. 
Tādas vides izveide, kas sekmē privātās ekonomiskās iniciatīvas, ir būtisks aspekts 
iedzīvotāju ekonomiskās situācijas uzlabošanai jaunattīstības valstīs. Privātā iniciatīva ir šā 
procesa virzītājspēks, tādēļ ir nepieciešams koncentrēties uz tiesību nodrošināšanu 
privātpersonām, lai tās varētu pilnībā izmantot visas iespējas, jo īpaši attiecībā uz pārvietotu 
personu iesaistīšanu ekonomikā.  

Stabilas ekonomikas priekšnoteikumi saskaņā ar Ludwig Erhard, kurš bija Rietumvācijas 
Kanclers 20. gadsimta 60. gados, ir labklājība, kas pamatota uz konkurenci, zemi nodokļi, 
minimāls regulējums un stabila valūta.

Peruiešu ekonomists Hernando De Soto ir aprēķinājis, ka jaunattīstības valstīs nav reģistrēti 
nekustamie īpašumi par kopējo vērtību 9 triljoni USD. Tik ilgi, kamēr šie nekustamie īpašumi 
ir „neoficiāli”, nav iespējams, piemēram, izsniegt hipotekāros kredītus.

Īpašumtiesību aizsardzība ir būtisks attīstības priekšnoteikums. Tādēļ vienai no attīstības 
politikas galvenajām prioritātēm vajadzētu būt zemes reģistra izveidei un attīstībai, resursu 
piešķiršanai karšu izstrādei un zemes un intelektuālā īpašuma reģistrācijai, kā arī resursu 
piešķiršanai tiesām īpašumtiesību piemērošanas nodrošināšanai. Tirgus nevar pastāvēt, ja nav 
izveidota efektīva tiesību sistēma attiecībā uz īpašuma tiesībām un līgumsaistībām un to 
piemērošanu, kam raksturīga saprātīga paredzamība un efektivitāte. 
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Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība nodrošina un veicina kreativitāti un uzņēmējdarbību. 

5. Civilā policija (arī drošības garantēšanai un izlūkošanai)
Pārskatāms, atbildīgs un profesionāls drošības sektors ir ārkārtīgi būtisks aspekts attīstību 
veicinošu apstākļu radīšanai. Pārāk bieži jaunattīstības valstīs, jo īpaši valstīs, kur nesen 
noticis konflikts, drošības spēki nespēj vai nevēlas aizsargāt pilsoņus. Valstīs, kur drošības 
sektors tiek izmantots kā apspiešanas spēks, ir būtiski drošības sektora reformā (DSR) iesaistīt 
vietējās kopienas, tādējādi novēršot nepieciešamību tām uzņemties iniciatīvu. Ir ļoti būtiski, 
lai pēc iespējas ātrāk notiktu pāreja no militārās uz civilo drošību.

Tādēļ drošības, aizsardzības un visu cilvēku piekļuves tiesiskumam nodrošināšana ir 
prioritāra, lai mazinātu nabadzību un nodibinātu mieru. Starptautisko tiesiskuma 
nodrošināšanas spēku vietā, ko izveido „ceturtajā dienā”, ir jāstājas izveidotajiem vietējiem 
civilajiem policijas spēkiem.

6. Atmīnēšana un kājnieku un vieglo ieroču iznīcināšana
Mīnu un kājnieku, un vieglo ieroču izplatīšana (SALW) veicina konfliktus un noziedzību. 
Tādēļ visiem mēģinājumiem uzlabot drošību, lai paātrinātu attīstību, ir jābūt vērstiem pret 
neapzinīgu ieroču nodošanu un kājnieku ieroču izplatīšanu iedzīvotājiem.  

7. Pilsoniska sabiedrība
Mums ir jāveicina demokrātijas principu ievērošana, preses brīvība un piekļuve precīzai 
informācijai. Apvienošanās tiesības un vārda brīvība veido pilsoniskas sabiedrības pamatu.  

Galvenajai pieejai, ko piemēro visiem miera nodibināšanas pasākumiem, ir jābalstās uz 
cilvēka cieņas pamatvērtību ievērošanu, brīvību, demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu, 
tiesiskumu, taisnīgumu un vienlīdzību, kā arī valdības atbildību pret iedzīvotājiem. Vietējo 
iedzīvotāju uzskatiem ir jābūt miera un valsts nodibināšanas procesa pamatā. 

8. Samierināšana un apžēlošana
Šis pārejas tiesvedības pīlārs ietver dažādu sabiedrības slāņu samierināšanu, bijušo kaujinieku 
un pārvietoto personu reintegrāciju, dialoga veidošanu starp konfliktējošām grupām 
(ievainojumu ārstēšana un uz mieru orientēta izglītība), taisnības un samierināšanas komiteju 
un nevardarbīgu strīdu risināšanas sistēmu izveidi.

9. Kara noziegumi
Genocīds ir jāsoda un jānodrošina, lai soda piemērošana būtu redzama. Nepieciešamības 
gadījumā ir jāizveido kara noziegumu tiesas. Pozitīvāk ir vērtējams tas, ka galvenos 
vardarbības veicējus notiesā valsts, nevis starptautiskās tiesas.  

10. Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM) un atbilstīga iedzīvotāju piekļuve 
pamatpakalpojumiem
Veselības aprūpe, tāpat kā piekļuve dzeramajam ūdenim un sanitārajiem pakalpojumiem, ir 
attīstības priekšnoteikums. Arī pārtikas nodrošinājums ir jānosaka par vienu no būtiskākajām 
prioritātēm. Būtisks nabadzības mazināšanas līdzeklis ir arī izglītība.  

Lielākā daļa valstu, kurās ir augstākie zīdaiņu un bērnu mirstības rādītāji, nesen pārcietušas 
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konfliktu. Arī nedroša vide rada labvēlīgus apstākļus organizētajai noziedzībai. Jaunattīstības 
valstu ražošanas jaudas palielināšana, ko sekmē veselīgs un izglītots darbaspēks, ir būtisks 
nabadzības izskaušanas veicināšanas faktors un jānosaka par prioritāti. 

11. Dzimumu līdztiesība

12. Atbilstīga piekļuve ilgtspējīgiem resursiem
Dabas resursu ilgtspējīga un videi draudzīga izmantošana, kā arī atbilstīga piekļuve tiem ir 
būtisks aspekts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, tostarp klimata pārmaiņu un bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās jautājumu risināšanai. Somālija ir labs piemērs tam, kas var 
notikt, ja atbilstīgi nepiemēro šo principu.

13. Konfliktu risks
Sniegtā palīdzība var nesniegt pozitīvus rezultātus, ja attīstības veicinātāji neapzinās 
problēmas saistībā ar konflikta rašanos vai izvairās no tā risināšanas. Palīdzības sniegšana, 
nepievēršot uzmanību notiekošo konfliktu ietekmei uz attīstību un cilvēku drošību, vai 
atbalsts valstīm, kas neatbilstošā veidā izturas pret atsevišķām etniskām grupām, arī var 
pastiprināt konflikta veidošanās vai turpināšanās risku. Ir jāveic konflikta novērtējums un  
rezultāti jādara zināmi būtiskāko lēmumu pieņēmējiem.

Konflikta riska novērtējums ietver arī lēmumus jautājumos, vai finansiālo atbalstu sniegt 
valstij kopumā vai noteiktām tās teritorijām, vai lielāko daļu palīdzības sniegt valstij tiešā 
veidā, kādā mērā galvenās izglītības, veselības aprūpes un citas attīstības programmas 
nodrošinās pozitīvu ietekmi uz konflikta cēloņiem un daudziem citiem aspektiem. 
Novērtējums ir jābalsta uz pieredzi, kas gūta, novērtējot iepriekš notikušus konfliktus, kā arī 
uz citiem sociāliem pētījumiem, jo īpaši tiem, kas vērsti uz nevienlīdzību un sociālo 
atstumtību. Jāmēģina izprast un izskaidrot, kādā mērā piedāvātā palīdzība un attīstības 
programmas ir saistītas ar galvenajiem konflikta un nabadzības cēloņiem.  

14. Starptautisko institūciju loma (starptautiskās sabiedrības vienotība un konsekvence)
ANO Miera veidošanas komisiju izveidoja ar mērķi veicināt palīdzības sniegšanu 
starptautiskā mērogā, lai palīdzētu valstīm atgūties no konfliktiem. Ir jānodrošina politisks 
atbalsts un atbilstoši resursi šai komitejai, lai tā varētu efektīvi funkcionēt un sasniegt 
noteiktos mērķus.

Daudzas starptautiskās struktūras, no vienas puses, atbalsta nepieciešamību pēc labākas 
koordinēšanas tādās pēckonflikta vidēs kā Kongo Demokrātiskā Republika, Sjerraleone un 
Libērija, bet, neskatoties uz atsevišķiem uzlabojumiem, no otras puses, to īstenotā prakse 
bieži vien veicina neatbilstību un konkurenci. Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas Attīstības palīdzības komiteja (ESAO/APK) periodiski sagatavo pārskatus par 
tās dalībvalstu sniegtās palīdzības attīstības veicināšanai efektivitāti. Šo pārskatu kritēriji būtu 
jāpaplašina, lai tie atspoguļotu valstu praksi saistībā ar pēckonflikta situācijām.
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